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SUNU

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ'NDE BALKANLAR

 Dünya gezi edebiyatının şaheserlerinden olan 10 ciltlik “Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi” Balkan tarih ve coğrafyasına da ışık tutar. Büyük 
merak sahibi, usta gözlemci bir kişilik olan Evliya Çelebi aynı zamanda 
sanatçı bir kimliğe de sahiptir. Gezdiği yerlerin gelenek ve göreneklerini 
yazarken bazı şair ve müzisyenlerden söz etmeyi de ihmal etmez. Çelebimiz 
bir din adamı kadar İslam dinine de vakıftır. Diğer dinlerin algılama 
tarzlarını ve ritüellerini de anlatmaktan geri durmaz.

 Dört yüz yıl kadar öncesinin milletler manzarası ile ilgili dikkate 
değer bilgileri de Evliya'nın kaleminden okuyup anlama ve üzerinde 
düşünme fırsatını yakalarız. Şehirlerin mimarlık eserlerini, bu eserlerin 
yapılışı ile ilgili bazı bilgileri de seyahatnamede yakalarız. Balkanlar 
coğrafyasında halen ayakta olan önemli mimarlık eserlerinin tarihine de bizi 
yaklaştırır. 

 Üsküp, Manastır, Filibe ve Priştine gibi şehirlerimizin o zamanki 
nüfus yapıları, zaman zaman da yöneticileri, Çelebi'nin ilgi duyduğu 
konular arasında yer alır. Hatta aynı şehirlere yaptığı ikinci, üçüncü 
ziyaretleri yazmayı da ihmal etmez ve buraları değişen yönleriyle de 
yansıtır. 

 Evliya Çelebi esprili anlatımı da sever ve okuyucusuna yeri geldikçe 
tebessümler de sunar. Bazı savaşlar ve fetihleri anlatırken zaman zaman 
kendisinin de katıldığı kavgaları tatlı bir dille nakleder. 
 Balkanların yetiştirdiği şair ve yazar Osman Baymak, gerek yazıp 
yayınlamış olduğu kitaplarla, gerekse çıkardığı dergilerle Balkan Türk 
kültürüne önemli hizmetlerde bulunmuştur. Türk dünyası kültür ve 
coğrafyasında gayretli çalışmalarını sürdüren Osman Baymak, Balkan 
coğrafyasındaki diğer dost ve komşu ülkelerle Türk dünyası arasında bir 
kültür sanat köprüsü oluşturmayı başarmıştır. Osman Baymak'ın “Evliya 
Çelebi Seyahatnamesinde Balkanlar” adını taşıyan bu geniş hacimli eserini 
23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı adına yayınlarken genel Balkan 
kültürüne de bir hizmette bulunduğumuzu, yeni kuşaklara düşünce alanı 
oluşturduğumuzu sanıyorum. 

 Bu eseri okuduktan sonra doğup büyüdüğümüz ve yaşamakta 
olduğumuz topraklarda daha bilinçli adımlarla dolaşabileceğimizi, bu 
toprakların insanlarına hizmet sunarken daha donanımlı olabileceğimizi 
düşünebilirsiniz. O bakımdan, bizim anlayışımızda, kültür daima ön planda 
olmuştur ve öyle olmaya devam edecektir. 

 Kültürün siyaseti derinleştirdiğine inanan biri olarak  araştırmacı 
şair ve yazarımız Osman Baymak'a teşekkür ediyor, Balkanlara olan 
hizmetlerinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle Kosovalı Türklerimizin  
bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Mahir YAĞCILAR
23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu Başkanı
Kosova Kamu  Yönetimi  Bakanı
Kosova  Demokratik Türk  Partisi Genel Başkanı 



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Türk tarihinin en önemli kaynaklar›ndan bi-

ridir. Bu flaheser yap›t tarih, mimari, co¤rafi, edebiyat, gelenek görenek ve

benzeri alanlar için çok zengin bir bilgi hazinesidir. Evliya Çelebi Seyahatnâ-

mesini çeflitli filozoflar gibi Mordtman, Taeschner, Babinger, Deny, Baysun

da incelemifl ve bu önemli tarihi ve edebi kaynaktan yararlanm›fllard›r.

Ünlü gezgin ve seyahatnâme yazar› Evliya Çelebi, 25 Mart 1611 y›l›nda

‹stanbul’da Unkapan›’nda do¤du. Dolay›s›yla, Evliya Çelebi’nin do¤umu-

nun 400. y›l›n› kutlamak ve kendisini bir kere daha anmak için seyahatnâ-

mesinin Balkanlar› anlatan bölümünü yay›nlamay› bir borç bildik.  

Evliya Çelebi, Rumeli’ye ilk seyahatine 1651 y›l›nda bafllar. Ondan son-

ra da Rumeli’yi bir çok kez ziyaret etmifltir.  Evliya Çelebi Seyahatnâme-

si’nin dili ‹stanbul Türkçesi olmakla beraber ancak eserde Osmanl›ca’dan

farkl› olarak kendine özgü bir kullan›m dikkatimizi çekmektedir. Evliya

Çelebi Balkan co¤rafyas›n› ziyaretlerinde bu bölgede yaflayan farkl› lehçe

ve a¤›z özelliklerini eserlerine yans›tm›flt›r. Ömrünü Balkan topraklar›nda

seyahat ederek geçiren ve bu seyahatlerin tek tek notlar›n› alan Evliya Çe-

lebi, Seyahatnâme adl› eserinde Türk tarih ve co¤rafya bilimine katk›lar›-

n›n yan›s›ra; dil ve dinleri, kültürleri farkl› olan topluluklar›n efsanelerine,

anlat›lar›na da yer vermifltir. 

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, 1967 y›l›nda, Do¤u dilleri uzman› olan Ha-

z›m fiabanoviç taraf›ndan S›rp - H›rvatça’ya tercüme edilmifltir ve bu eser

Evliya Çelebi “Putopis” ad› alt›nda yay›nlanm›flt›r. Eski Yugoslavya top-

raklar›nda dolay›s›yla Balkanlarda kaynak eser olarak kullan›lm›flt›r. Bu-

nun gibi daha birçok Balkan dillerine de çevrilmifltir. 

Evliya Çelebi’nin hayat›ndan biraz söz edelim...

ÖNSÖZ



Çelebi, “Evliya” ad›n› Padiflah imam› olan Evliya Mehmet Efendi’den do-

lay› alm›flt›r. Babas›, Kuyumcubafl› Dervifl Mehmet Z›llî, Evliya Mehmet

Efendi’nin yak›n dostu oldu¤u için o¤luna “Evliya” ad›n› vermifltir. Ailesinin

kökeni Kütahya’ya dayan›r. Ailesi fetihten sonra ‹stanbul’a yerleflmifltir.

Babas› Kuyumcubafl› Mehmet Z›llî, 114 yafl›nda vefat etmifltir. Evliya Çele-

bi, ilk tahsilinden sonra Unkapan›’ndaki Fil Yokuflu’nda, fieyhülislam Hamid

Efendi medresesinde müderris Ahfefl Efendi’den yedi y›l ders alm›flt›r. Evli-

ya Çelebi Sadizade büyük Dar’ülkurra’s›nda haf›z olmufl, babas›ndan da ku-

yumculuk mesle¤ini ö¤renmifltir. Sonraki y›llarda Enderun’da tahsilini sür-

dürmüfltür. Seyahati çok seven Evliya Çelebi, henüz 19 yafllar›ndayken ge-

zilerine bafllam›flt›r. Musikiflinas bir insand› ve sesinin de çok güzel oldu¤u

bilinmektedir. Evliya Çelebi, 24 yafl›nda Sultan IV. Murad’›n huzuruna kabul

olunarak besteler icra etti, kendisinin nüktedanl›¤› ve musikideki yetene¤i

sebebiyle padiflah›n gönlünü kazand›. Öyle ki padiflah›n kederli zamanlar›n-

da kendisini görmeye ihtiyaç duydu¤u bir flahsiyet durumuna gelmiflti.

Sarayda geçirdi¤i dört y›l›n ard›ndan 1938 y›l›nda, 40 akçe maaflla

“Sipahiler” zümresine dahil oldu. Bundan sonra meflhur seyahatlerine bafl-

lad›. Evliya Çelebi, çeflitli araflt›rmac›lara göre 1682 y›l›nda vefat etmifltir.

Ancak kendisinin kabrinin nerede oldu¤u bilinmemektedir. 

Bu dev eserle, Abide flahsiyetlerimizden biri olan Evliya Çelebi’nin Bal-

kan seyahatini okuyucular›m›zla paylaflmaktan dolay› büyük mutluluk

duymaktay›m. Bu vesileyle kendisini do¤umunun 400. y›l›nda bir kez

daha anm›fl oluyoruz. 

Sayg›lar›mla.

Osman BAYMAK
Balkan Ayd›nlar› ve 

Yazarlar› Birli¤i Baflkan›
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BURGAZ KALES‹
Bu kaleyi Ayderun (?) kral› yapt›rm›fl. Yanko o¤lu Alina adl› krala hibe etmifltir. O za-

man o kadar mamur olmufltur ki, Alina bazen ‹stanbul’da tekfur saray›nda oturur, bazen
Burgaz’da k›fllay›p baharda Ist›ranca da¤lar›na yaylaya ç›kard›. Hala eski geliflmiflli¤inin
kal›nt›lar› görülmektedir. Sultan ‹kinci Selim Han›n Sokullulu meflhur Mehmed Paflas› bu
flehri gelifltirince, eski yap›s›n› y›kt›rm›flt›r. 

‹lk fethedicisi, 720 tarihinde Gazi Hüdavendigar’d›r. Fethinde ziyadesi ile güçlük çekti-
¤inden, “Bre gaziler! fiu Burgaz’› fethedip y›kal›m” demifl ve fetihten sonra temelinden y›k-
m›flt›r. Yer yer yüzlerce yerde kal›nt›lara rastlanmaktad›r. K›rkkilise sanca¤› topra¤›nda So-
kullu Mehmed Pafla vakf›d›r. ‹kiyüzelli askerle mütevellisi hakimdir. Yüzelli akçelik kazad›r.
Genifl sahrada yediyüz hâneli, ba¤l›, bahçeli, evlerinin üzeri k›rm›z› kiremitle örtülü olup
geliflmifl bir flehirdir. Alt› mahalle, befl mihrapt›r. Üç camiinde Cuma namaz› k›l›n›r. Sokul-
lu Mehmed Pafla Camii: Yap›c›s›; Süleyman Han, ikinci Selim Han ve Murad Han’a k›rk
sene vezirlik etmifl ve ömrünü devlet hizmetinde geçirmifl, sonunda padiflah divan›nda bir
serhadli taraf›ndan flehid edilmifltir. Katili onun vasiyeti ile kurtulmufltur. Bu de¤erli cami o
alim vezirin eseridir. Dil ile anlat›lmas› güç ve kalem ile yaz›lmas› imkans›zd›r. Fakat gücü-
müzün yetti¤i kadar, denizden katre ve güneflten zerre olarak yazal›m: fiehrin içinde, ce-
maati bol, gezinti ve dinlenme yeri gibi bir ibadet hânedir. D›fl› mermerli, avlusu ve havu-
zu f›skiye ve flad›rvanl› olup, yüzlerce ç›nar, servi, ard›ç ve kestane gibi mübarek a¤açlarla
gölgelenmifltir. Bütün gelen gidenlerle Müslüman cemaat onda ibadet edip, Allaha hamd
ederler. Yaz ve k›flta bu avluda yak›c› günefl etki etmez. Dört taraf› yan sofalar ve odalar
üzere sütunlar, üstünde renkli ve tersine dönmüfl kubbeler vard›r. Osmanl› ülkesinde buna
benzer bir vezir cami yoktur. Ancak ‹stanbul’da Eba Eyüp Ensaride Zal Pafla Camii ve Si-
livri kap›s›n›n iç k›sm›nda Süleyman Han›n veziri Tavafli ‹brahim Pafla camii benzeyebilir.
Bu camii yeni olanlarda güzel, sanat eseri, flirin ve nurlu bir camidir. Büyük kubbesinin et-
raf›nda kandil yak›lacak tabaklar, müezzin mahfelli ve mahsureler vard›r. Mimber ve mih-
rab›n› dört etraf›nda olan pencerelerin methedilmesinde dil acizdir. Bundaki görülmeye de-
¤er nak›fllar, cam billur, necef ve moran cami içine ›fl›k verince, etrafa nur saçar. Etraf›n-
da Yakut-i Musta’s›mi, Abbas-› mersi fleyh Bayezidi Abdullah K›r›mi, Karahisarl› Ahmed,
Hasan Çelebi ve Dede Mehmed Çelebi yaz›lariyle ayet-i kerimeler yaz›l›d›r. Bunlar›n her
biri, ayr› de¤er tafl›yan eserlerdir. Camiin ölçülü bir tabakas› vard›r ki, sanki ölçülü ve sihir-
li hilaldir. Yap›n›n ustas› bu iflte bütün hünerini göstermifltir. Yap›c›s›, Koca Mimar Sinan
bin Abdülmenan ustad›r. K›ble kap›s› üzerinde flu tarih yaz›l›d›r: 

“Hatif-› Kutsi didi tarihini, 
Mescide’l-aksa ve bey tüs salihin” 

Sene 946

Ergene köprüsü bafl›ndaki camii dahi acayip bir camii olup, cemaati azd›r. Bir medre-
se ve bir imareti vard›r. Ay ve sene sabah ve akflam, fakir ve zengini, genç ve ihtiyara bir
sahan çorba, bir parça ekmek, her oca¤a birer mum ve her at bafl›na bir yem verilir. Ni-
meti boldur. Burada ihsan hususunda Müslüman ve Müslüman olmayan ay›rt edilmez.
Cuma geceleri bir sini pilav yahni ve zerde bolca da¤›t›l›r. Allah, dünya döndükçe devam
ettirsin. Yedi adet çocuk mektebi vard›r. Güzel birde hamam› vard›r. Çarfl›s›nda üçyüz ka-
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dar dükkan› olup bedestan› yok ise de, k›ymetli mallar› çoktur. Burada, Gülnar mevsimin-
de panay›r kurulur. Burgaz›n s›¤›r pazar› Rum ve Acer de meflhurdur. K›rk gün k›rk ge-
ce al›fl verifl yap›l›p büyük karlar sa¤lan›r. Ergene nehri kenar›nda, ta Sokullu Mehmed
Pafla köprüsüne var›ncaya kadar, flehir taraf›nda bini aflk›n küçük dükkanlard›r. Zengin
tüccarlar için kagir dükkânlar›nda vard›r. Amma azd›r. Bu Pazar bafl›nda dokuz göz köp-
rü meflhur koca Mimar Sinan›n yap›s›d›r. Osmanl› ülkesinde yapt›¤› yetmifl adet büyük
köprünün biride budur. Bu pazardan elde edilen vergiyi mütevellisi toplay›p, köprünün
harap olan yerlerini harcar. fiehrin havas› hofl, ba¤ ve bahçeleri güzel, koyunu, kuzusu
ve tereya¤› meflhurdur. 

Burgaz›n Kervan Saray›: Büyük bir kap›dan girilen, kale gibi karfl› karfl›ya yüzelli oca-
¤› olan büyük bir hand›r. Avlusu deve konulan yeri ve ah›r› vard›r ki, sadece ah›r› üçbin-
den fazla hayvan al›r. Kap›da devaml› olarak bekçileri bulunur. Akflam olunca, kap›da
Mehterhâne çal›n›p kap› kapan›r. Bekçiler vak›f olan kandilleri yak›p, kap› dibine yatar-
lar. E¤er gece yar›s› misafir gelirse, kap›y› aç›p içeri al›rlar. Haz›r yemek getirirler. Am-
ma dünya y›k›lsa içeriden d›flar› bir kimse b›rakmazlar. Vak›f flart› böyledir. Taa bütün mi-
safirleri kalk›nca, yine mehterhâne çal›n›p ve herkes mal›ndan haberdar olur. Hanc›lar,
dellallar gibi: “Ey Ümmet-i Muhammed! Mal›n›z, can›n›z, at›n›z, donunuz tamam m›d›r?”
diye rica edip ba¤›r›rlar. Misafirler: “Hepsi tamamd›r. Hak hay›r sahibine rahmet eyleye”
dediklerine bunlar kap›lar› aç›p kap› dibinde: “yollarda gafil gitmen, vakit kaybetmen,
herkesi arkadafl etmen yürün; Allah kolayl›k getire” diye dua ve nasihatler ederler. Her-
kes bir tarafa yol al›r. Bu han›n bat›s›nda, vezirler ve vekiller ayan ve kibar için avlusu, di-
van yeri, yüzelli odas›, hamam›, kileri ve mutfa¤› olan büyük bir saray vard›r ki, övülme-
sinde dil aciz kal›r. Bu binan›n hepsi Sokullu fiehid Mehmed Paflan›n olup, tamamen ka-
girdir. Saray›n demir kap›s›n›n kemeri üzerindeki beyaz mermerde Karahisarl›’n›n yaz›s›
ile, flu tarih m›sras› yaz›l›d›r: “Bu karban saraya gelen oldu hep revan”. 

Burgaz flehrinden kuzeye do¤ru giderek köyler içinden geçerken Ergene nehrini atlar-
la geçtik. Ergene önce Karadeniz sahilindeki Ist›ranca da¤lar›ndan ç›k›p, Uzunhanc›l›kö-
yü köprüsünden geçerek Burgaz civar›ndan geçer. Sonra Edirne yak›n›nda Ergene köp-
rüsü denilen 174 gözlü köprüden geçer. Osmanl› ülkesinde böyle uzun bir köprü görme-
dik. Oradan afla¤› Akdeniz’e kar›fl›r. Çok büyük bir nehir de¤ildir. Fakat ilkbaharda da¤-
lar›n ve tepelerin karlar› sökün edince buras› taflar. Coflkun afacan bir nehir olur. Bura-
dan ileri giderek eski Poloz kalesine geldik. 

Eski Poloz Kalesi: Edirne tekfurunun akrabas›ndan Poloz adl› bir rahibin burada bir ki-
lisesi vard›r. O sebeple kral buraya bir kale yapt›rarak, ad›na Burgaz-Poloz demifltir. Son-
ra Edirne’den Hüdavandigar Gazi buray› kuflatarak fethinde güçlük çekti¤inden, fetihten
sonra yer yer kalenin burç ve kulelerini y›kt›rm›flt›r. Amma tamiri kolayd›r. Havalesi yük-
sek bir tepenin üzerine do¤udan bat›ya do¤ru uzanan tafltan yap›lm›fl, bir kap›l› bir kale-
dir. Biri gayet yüksek olup, ç›k›lmas›nda zorluk çekildi¤inden kale içinde insano¤lundan
kimse yoktur. K›rkkilise sanca¤› topra¤›nda, Burgaz kazas›na ba¤l›, afla¤› kale alt›nda,
ikiyüz hâneli Bulgar köyüdür. Kayal›k yer oldu¤undan, lezzetli ve sulu üzümü olur. 

Buradan yine kuzeye giderek Fakirler köyüne geldik. Buras› K›rkkilise sanca¤› topra-
¤›nda, bir dere içinde, bir hanl› üçyüz hâneli Bulgar köyüdür. Burada Padiflah taraf›ndan
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bir hünkar haseki a¤as› ile flu emr-i flerif geldi: “Benim Melek lalam! Kul kethüdas› Çele-
bi a¤a o taraflara kaçm›flt›r. Mutlaka ele geçirip, tutuklay›p devlet kap›ma göndersin”. Ha-
seki a¤aya bir kere ücret verildi. Yine kuzeye do¤ru giderek Karap›nar kalesine geldik.
Buras› K›rkkilise sanca¤›nda, ikiyüz hâneli Bulgar köyüdür. Amma gayet geliflmifl bir ze-
amettir. Vezir Siyavufl Pafla büyük bir han yapt›rarak flenlendirmifltir. Köyün içinden Er-
gene nehri geçer. Yine kuzeye giderek Sasalar köyüne geldik. Gazi Hüdavendigar’›n Sa-
sa koca ad›nda bir adam› burada yerleflmifl oldu¤undan, köye bu isim verilmifltir. 200
hânelidir. Boflnak Hasan A¤a burada kalarak dört köfle bir kule yapt›rd›¤›ndan, köyü efl-
k›ya flerrinden korumufl ve Tatar Süleyman A¤ada bir han yapt›rarak flenlendirmifltir. Bu
da¤larda çeflit çeflit çiçekler ve otlar bulundu¤undan bu köyde o kadar has ve beyaz bal
olur ki Allah bilir, beyaz tülbentten ay›rd edilmez. Yiyene asla hararet vermeyip, güzel ko-
kusundan insan›n dima¤› kokulan›r. Köyün imam› Ali Efendi yetmifl senedir oruçlu, salih,
dindar bir zatt›r. Yine kuzeye giderek Aydos kalesine geldik.

Aydos Kalesi: Bu kale Yunanl›lardan Aydos ad›nda birinin yap›s›d›r. 814 tarihinde,Y›l-
d›r›m Bayezid’in o¤lu flehzade Musa Çelebi, Mehmed Bey vas›tas› ile buray› fethettirmifl-
tir. K›rkkilise’ye ba¤l› yüzelli akçelik kazad›r. Kethüda yeri, yeniçeri serdar› ve muhtesibi
vard›r. Kalesi toprakl›, sar› kil kayal›, yüksek bir tepenin üzerinde, befl köfleli, bir kap›l›
surdur. Amma içinde befl kifli yoktur. Varoflu bir dere kenar›nda olup, bin aded kiremit
ile örtülüdür. Ba¤› bahçesi olup bin hânelidir. Halk›n›n Müslüman ve Müslüman olmaya-
n› ço¤unlukla Bulgard›r. Befl mahalle ve befl mihrabd›r. ‹çinde akan Cengiz deresi üzerin-
deki bir göz köprü bas›nda bir minareli, kiremitle örtülü güzel bir camii vard›r. Cemaati
çok olur. Alt› Aded han›, yüzelli aded dükkan› ve un de¤irmenleri vard›r. Hakimi Silistre
paflas› voyvodas›d›r. Havas› gayet a¤›rd›r. Kudretten ›s›n›r, çorak bir suyu vard›r. Hay›r
sahibinin biri etraf›n› kapat›p, güzel ve faydal› bir hamam yapt›rm›flt›r. Suyu gayet fayda-
l›d›r. Ba¤lar›n›n üzümü de be¤enilir. Yine kuzeye do¤ru Çengelda¤›’na ç›k›p balkan›nda
gö¤e bafl uzatm›fl yüksek a¤açlarla nice güzel manzaralar› seyrettik. Kurd mahallesi ad›n-
da bir Türk ve Bulgar köyünü geçerek Çenge kalesine geldik.

Çenge Kalesi: Yenvan tarihinde anlat›ld›¤›na göre, buras›n› Madyano¤lu Yanko yap-
t›rm›flt›r. Çenge balkan›n en üst tepesinde olan bu kaleye adam koyup, gelen giden tüc-
cardan vergi alarak selametle geçirtirdi. 

Sonra 814 tarihinde, Musa Çelebi fethedip kalesini harab etmifltir. Hala nice yerde, or-
man içinde burç kulelerini görülür. Eflk›ya yata¤› ve haydut dura¤›d›r. Burada as›l büyük bi-
na odur ki, bu kale duvar› bat›ya do¤ru K›zan, S›bka, Toruva, Korudan ve Yeleve balkan-
lar›na, has›l› on konakl›k yerde olan Alaca hisar balkanlar›na var›nca genifl hendek olup,
Dobruca kral› taraf›ndan Solkat yani Tatar kavmi geçmesin diye yapt›r›lm›flt›r. Nice kere
bu balkanlar› aflar iken, bu duvarlara rast gelip hayrette kald›k. Çengenin do¤u taraf›nda
bu duvar ta Suculu ve Koparan balkanlar› içine kadar var›r. Karadeniz sahilinde, Varna ka-
lesi karfl›s›nda, Galata burnunda, elli mil deniz içeri yap›lm›fl duvar ile birleflir. Günler geç-
tikçe deniz içinde olan rasif y›k›lm›fl olup, deniz dibinde temelleri görülmektedir. Karade-
niz denizcileri o rasiften korkup alarka ile geçerler. Acaib bir insan eseridir! Çenge balka-
n›nda bu halleri seyredip, afla¤› do¤ru inerek Çenge köyüne geldik. Yüz aded burya örtü-
lü evli Bulgar köyüdür. Halk› muaf ve müsellem olup, ancak balkan içinde derbend davul-
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lu çal›p etraf› korumakla görevlendirirler. Bu Köyde Pravadilli Hac› Ahmed bir büyük han
yapt›rm›flt›r. Buradan geçerek iki saatte Yeni köy kasabas›na geldik. Genifl, verimli, ba¤l›,
bahçeli köylerin ortas›nda, Kama nehri kenar›nda alt›yüz aded kadar kremit ve saz ile ör-
tülü evleri olup, halk› Türk ve Bulgard›r. Bir minareli bir camii vard›r. Üzeri kiremit ile ör-
tülüdür. Bir han›, yirmi aded dükkan› olup, haftada bir büyük Pazar kurulur. Burada ‹stan-
bul’da ulak gelip paflaya “Elbette özü kalesi muhafazas›na gidesin” diye emr-i flerifler ge-
tirdi. Yeniçeri oca¤›ndan Çelebi kethüdaya eyalet ihsan olup, ›lgar ile yerine giderken fi-
rar etti. Defterdarzade Mehmed Pafla Mora valili¤ine giderken, kul kethüdas›n›n öldürül-
mesine görevli olarak Rumeli’nde Gümülcüne yak›n›nda yetiflip Anadoluhisar›l› Ustazade
Ahmed Çelebi eli ile flehid etti¤i ve nafl›n› Gümülcüne mezarl›¤›na defnederek kellesini dev-
let kap›s›na gönderdi¤i haberi geldi¤inde Melek Ahmed Pafla efendimiz hayli a¤lad›. 

Yeniköy’den kalk›p, yine çal›l›klar içinde Kamç› nehrini ahflap köprüden geçtik. Bu
nehir Kazan da¤lar›ndan, fi›pka balkanlar›nda, K›zanl›k ensesindeki K›rova da¤lar›ndan
toplan›p, buradan geçerek Köprülüye var›l›r. A¤aç köprüden baflka geçit vermez bir ne-
hir olarak Varna kalesi ile Galata burnu aras›nda denize dökülür. Bir hayat suyudur. K›-
fl›n Karadeniz gemileri içinde k›fllarlar. Bu nehri Yeniköy dibinde geçip flenlikli köyleri ge-
çerek Pravadi kalesine geldik. 

Eski fiehir Pravadi ve Kalesi: ‹lk yap›c›s›, Dobruca krallar›ndan Helonedir. Dobruca’n›n
merkezidir. Bütün Bulgaristan ve Yunanistan bu Helonenin elinde idi. Hududlar›, Çenge bal-
kan›nda ad› geçen kale ve hendekten ta Alacahisar’a kadar sürerdi. Tuna kenar›nda Tolca
kalesinden Semendire topraklar›na kadar hudud olup, aralar›nda Sofya sahras›ndan akan ‹s-
ker nehrinin Hudud oldu¤u yine Yenvan tarihinde anlat›l›r. Dobruca Kral› daima Cengiz Han
ve Tohtam›fl Han ile Akkerman’da, kamerül-kamer sahras›nda büyük savafllar edip ‹stanbul
tekfurunun üzerine Tatar› geçirmeyerek engel oldu¤u için, ad›na Dobra yani iyi kral demifl-
lerdir. Sonra 814 tarihinde, Musa Çelebi buray› Gazi Mihalzade Mehmed Bey’in yard›m› ile
ele geçirmifltir. Mehmed Bey, Plevne’de medfundur. Süleyman Han kayd› üzere Özü eyale-
ti valisi hükümünde olup voyvodas› zabitir. 150 akçe pâyesiyle flerif kaza olup, devlet kap›-
s›nda bütün nakibüleflraflara arpal›k olarak naibi hükmeder. Nahiyeleri ma’mur ve flenlikli
olup kethüda yeri, yeniçeri serdar›, ayan ve eflraf›, askeri s›n›flar› çoktur. fieyhhülislam›, na-
kibi, flehir naibi, muhtesibi ve bac memuru vard›r. 

Pravadi Kalesi: Kalesi flehrin do¤u taraf›nda, yalç›n, kesme duvar gibi bir kaya üzerinde,
acaib ve garib bir flekilde yap›lm›flt›r. Duvar› cilal› ve yontulmufl tafllarla yap›lm›flt›r. Dört ta-
raf› cehenneme benzeyen gayya dereleri oldu¤undan hende¤i yoktur. Bat›ya aç›lan iki kat
demir kap›s› vard›r ki, sadece bu tarafta on zira kadar enli ve uzun kesme kaya hende¤i var-
d›r. Bu tarafa bakan kuleleri gayet sa¤lamd›r. Kalenin hiçbir taraftan havalesi olmad›¤›ndan,
ele geçirilmesi asla mümkün de¤ildir. Kale içinde bir mescid, erzak ambarlar›, dizdar, imam
ve müezzin evleri vard›r. Dizdar›, on aded neferi, yeteri kadar flahi toplar› olup burç ve kule-
leri de dahil, çevresinin uzunlu¤u yediyüz ad›md›r. K›bleden kuzeye do¤ru olup, kap›s›ndan
k›bleye uzunlu¤u ikiyüz ve eni elli ad›md›r. Gayet amans›z kaleciktir. ‹çinde büyük bir su ku-
yusu vard›r ki, derinli¤i tam yüz kulaçt›r. ‹çine tafl atsan, yank›s› insana korku verir. 

Garib Bir Görünüm: Bu kale öyle bir yüksek da¤›n tepesindedir ki, her an tepesinden ma-
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vi bulut eksik olmaz. Bu yüksek da¤›n ç›k›nt› kayalar›nda, gemiler ba¤lamak için adam oylu-
¤u kal›nl›¤›nda demir halkalar vard›r. Yüzlerce seneden beri kullan›lm›fl oldu¤u, çok fazla afl›n-
d›¤›ndan belli olur. Kayalar›nda, gemilerin bafl› dokuna dokuna meydana gelmifl küpeflte yer-
leri görülür. Pravadi’de gayet yafll› bir kafir vard›. Çok bilgili idi. fiöyle anlatt›: 

“Tarihlerimizde öyle bir yazar ki, ‹skender Zülkarneyn Karadeniz bo¤az›n› kesmeden
önce, Eski Heybat ile Özü, Kamerü’l-kamer, Tam›flvar, Gülle, Salanta, Geçemid, Peflte,
Baflka ve Laçka sahralar› hep Karadeniz idi. Bu Pravadi kayas› da geliflmifl bir liman ol-
du¤undan, gemiler ba¤lan›rd›.”

Hakikattir. Zira Heyhat sahras› ile Budin taraf›ndaki Salanta sahras›n› gezip kumluklar
içinde deniz hayvanlar›ndan midye, istiridye ve mankla böce¤i kabuklar› buldum. 

Güzel Pravadi fiehri: ‹ki yalç›n aras›nda bir kayadan bir kayaya uzanan genifl bir dere
içinde, çimenlik, düz yerde, k›bleden kuzeye 2000 ad›m uzunlu¤unda eflsiz bir flehirdir. Or-
tas›ndan dere akar. Yedi yerden tafl köprü ile geçilir. fiehrin yar›s› ile çarfl› pazar›n›n gelifl-
mifl k›sm›, kale kayalar›n›n ete¤inde kurulmufltur. Di¤er yar›s› kayalar alt›nda olup yüksek
sarayd›r. Ba¤l›, bahçeli evlerdir. Saraylar›n›n meflhurlar›: Nalbant Alia¤a saray›, fiat›r Ah-
meta¤a saray›, Naib Hasanefendi, ‹samilefendi, kethüda yeri Yusufa¤a , Çengellizade Ha-
lila¤a, Elhac Ali ve Kavafzade saraylar›d›r. fiehrin binalar› ve eserleri kagir ve sa¤lam olup,
k›z›l kiremit ile örtülüdür. Halk› zengin ve huzurludur. fiehir halk› misafir ve yolcular›na ver-
dikleri ziyafetlerinde nefis, güzel yemekler ve dünyaca be¤enilen renkli hoflaflar ikram
ederler. Garib ve fukara seven kimselerdir. Gerçi halk a¤z›nda gaddar halk› vard›r derler
amma bütün köy halk›n› örf yüklerden kurtar›p kimseye çi¤netmezler. On aded ebced oku-
yan çocuk mektebi vard›r. Eskiden kuzey taraf›nda ba¤lar ve bahçeler kenar›nda Bektafli
tekkeleri varm›fl. Görenler, “Dünyada benzeri yok idi” diye anlat›rlar. Sultan Ahmed Han
zaman›nda vezir Nazif Pafla y›kt›rm›flt›r. Hala kal›nt›lar› durmaktad›r. Amma imar olunan
Kastamonulu fiaban Efendi Halifelerinden Yeniçeri Piriefendi Tekkesi büyük tekkedir.
fieyhi Piri Efendi, ilahi aflk ile kendinden geçmifl bir halk bilginidir. Afl›kane ve tasavvufa
ne nice ilahi beyitleri olup, afl›klar›n dilinde oniki makam üzere söylenir. 

Hamamlardan kazanc›lar içindeki hamam›n havas› ve suyu hofl bak›c›lar› iyidir. fiat›r
Ahmed saray› yan›ndaki yüksek hamamda öyledir. Bundan baflka vilayet ayan›n›n söyle-
diklerine göre yetmifl aded hamam vard›r. 

Çarfl› ve Pazar›: Hepsi alt›yüz dükkand›r. Kavaflarla saraç ve kuyumcular çarfl›s› güzel-
dir. Bedestan› dahi ifllektir. Kahvehâneleri zarif dervifller yeridir. Haftada bir kere bu fle-
hir içinde büyük Pazar olup yirmi - otuzbin kifli, Dizdar köyünden, Güyer köyünden,
Çenk’den ve di¤er köylerden toplan›r zevkle seyredilir. Bu flehrin suyu ve havas› mutedil-
dir. Sulu üzümü makbuldur. Halk›n hepsi tüccard›r. Latin halk› çok olup, ayr› bir mahal-
ledir. Bir Yahudi mahallesi, iki kilisesi vard›r. Burada üç gün kald›k. Paflaya büyük ziya-
fetler verip, birer köle ve birer küheylan at hediye ettiler. 

Allah’›n Acaib ve Garib S›rr›: Pravadi kalesinin arkas›nda, yüksek da¤lar aras›nda, hayat
suyu olan bir p›nar vard›r. O p›nar suyuna gürgen a¤ac› koysalar, bir iki günden sonra Al-
lah’›n emri ile yeflil tafl olur. Nice sanatkarlar gürgen a¤ac›n› ç›kr›kta çevirip kase, fincan, gül-
ban, hançer kabzas› gibi fleyler yapt›r›p bu p›nara koyarlar. Üç günden sonra kase ve fincan
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yeflil zümrüd gibi olur, derler. Çengelizade ve Naib Hüseyin Efendi : “Biz tecrübe ettik. Al-
lah’›n emri ile gürgen a¤ac› tafl oldu” diyerek flahit oldular. Ben inanmay›p hali münakafla et-
tim. Hemen Naib Hüseyin Efendi hiddetlenerek kalk›p masas›n› açarak bir parça tafl getirdi.
Gürgen a¤ac›ndan b›çakla kesip b›çak yerlerini ve budak yerlerini gösterdi. Elime al›p gör-
düm ki gürgen hakikatten sert tafl olmufl! (‹nnallahe ala külli fley’in kadir.) 

Di¤er Bir S›rr›: Yine bu Pravadi da¤lar›nda, flehre yak›n bir yerde Yediler ziyaretgah›
vard›r. Rumeli diyar›nda meflhur olup, herkes taraf›ndan ziyaret edilir. Ancak Osmano¤ul-
lar›ndan Orhan Gazi’nin o¤lu Süleyman Pafla ile ilk olarak Kap›da¤›’ndan Rum’a geçen
Ece Ya’kub, Kara Mürsel, Koca Ece, Kara Hoca ve di¤er s›rdafl ve kardefller Rumelinde
zabt ede ede, k›l›ç vura vura bu Pravadi’ye gelip gelip flehid olduklar›nda, Ece Ya’kub bu
yedi flehidin bafllar› ve ayaklar› ucuna kabirleri kaybolmas›n diye “Bismillah” ile tafl yerine
birer a¤aç dal› diker. Allah’›n emri ile bu kuru a¤aç dallar›n uçlar› yeflerir. S›ra ile dikilmifl
büyük a¤açlard›r ki , gö¤e yükselmifllerdir. Befl mezar›n bafl ve ayak üzerlerine on a¤aç
eder. Allah’›n emri ile, o on aded a¤aç, dal ve budaklar› ile tafl olmufllard›r. Hala o tafllar-
dan kaz›y›p içerenler, kusa kusa asla safra ve balgamlar› kalmay›p ateflli hummadan kur-
tulurlar. Birinci mezar› kaz›y›p gözüne sürenin, gözü görmez ise kuvvetli görür ve a¤r›s›
kalmaz. ‹kinci kabrin tafllar›n› kaz›y›p yalasa, cüzzam hastal›¤›ndan kurtulur. Dördüncü
kabrin tafllar›n› yedi sabah yalasa, yaralardan kurtulur. Ben buralar› gidip gördüm. Hem,
do¤ru kimseler ve vilayet ayan›nda nice kimseler: “Bizler nice kere ziyaret edip nice adam-
lar›n flifa buldu¤unu biliriz” diye söylediler. Buradaki meflhur Sar› Saltuk vak’as› daha ön-
ce anlat›lm›flt›r. Bu flehri gezip görerek, yine askerlerle bat›ya do¤ru gidip Medre köyüne
geldik. Pravadi kazas›nda geliflmifl bir köydür. Buradan kuzeye giderek Alaybeyi köyüne
geldik. Silistre alaybeyinin mamur çatak köyüdür. Yine kuzeye giderek Eminpafla kalesin-
de menzil ald›k. Oradan kalkarak fiumnu flehri ve kalesine geldik. 

fiumnu fiehri ve Kalesi: Y›ld›r›m Beyazid Han zaman›nda vezir Ali Pafla, kaleyi fetheder-
ken çok güçlük çekti¤inden, Bulgarlardan al›nca ad›n› fiumnu koymufltur. Kalenin yap›c›s›
malumum de¤ildir. Kalesi flehrin d›fl›nda toprakl› bir tepe üzerinde dört köfle olup çevresi y›-
k›lm›fl, içi ve d›fl› harab olmaya yüz tutmufl bir surdur. Amma afla¤› flehir ma’murdur. Süley-
man Han kanunu üzere Özü eyaletinde, ‹nebolu sanca¤› hududunda subafl›l›k ve üçyüz ak-
çe pâyesiyle flerif kazad›r. Kali Emir ad›nda bir mahkeme naibi var idi ki de¤erli, faziletli, efl-
siz bir zat olup bütün halk ondan memnun ve hoflnud idi. Sadat-› kiram ve sahte peygam-
ber soylular› çok olup, “Laane’d-dahil ve’l-haric” hadisi flerifiyle laneti kabul edip, Kalmuk
Tatar› gözlü, y›lan zehiri sözlü, nursuz yüzlü emirleri var. Hatta biri Melek Ahmed Paflan›n
huzuruna bir dava için gelip, afl›r› derece feryad ve figan ile: “Ceddim rufuçün (ruhu için) bu
ev benim baba ve dedelerimden kalm›flt›r” diye ceddine yemin ederek, vak›f olan hana mi-
ras mal›md›r deyip feryad ile divan› kapatt›. Ganai Efendi: “Adam, sen yeni emir olmufla
benzersin. Zira sahtekarl›¤a bafllad›n” dedi¤inde sahtekar: “Behey efendi! Sultan Osman
Hotin seferinde buradan geçerken nakibüleflraf kölesi efendiden, üçyüz kile arpa verip, emir
kap›s›na ç›karak onbir kifli seçerek ald›k. Onbir kifliden yedi kifli kald›. Hani benim gibi eski
emir” dedi. Pafla “Ya öbür emir yoldafllar›n nerededir? Onlar› nerede bulal›m?” diye sorun-
ca “‹flte bunlard›r” deyip befl kifli gösterdi. Befliyle beraber kendisini de söyletmeyip hapset-
tiler. Evlerini bas›p sahte secerelerini getirerek bafllar›ndan sar›klar›n› ald›lar. fiehir halk›n-
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dan durumlar› soruldu¤unda, anlatt›klar› üzere sahtekarl›klar› ispat oldu. Yedifler y›ll›k örfi
tekalüf vermek üzere akraba ve yak›nlar› ile 47 kifli mahkum olup, fler’i sicile reaya kaydo-
lundular. ‹flte bu flekil sahtekarlar› çoktur. Allah ›slah ede. Sipah kethüda yeri, yeniçeri ser-
dar›, muhtesibi, bacdar› ve flehir kethüdas› vard›r. fiehir on mahalle olup 2000 kadar ba¤
bahçeli evi vard›r. Evlerin dört taraf› yüksek da¤larla çevrili olup, ço¤u tahta örtülü ve tahta
ile çevrilidir. Hepsi onbin mihrab› vard›r. Çarfl› içindeki cami meflhurdur. Köprü bafl›nda bir
tekkesi, bir han›, yan›nda bir camii, 300 aded dükkan› vard›r. Yedi aded s›byan mektebi var-
d›r ki vakf› kuvvetlidir. Halk›n hepsi tüccar olup çuka giyerler. Kad›nlar› yass› bafll›d›rlar. Be-
yaz tülbent bürünüp , beyaz fleyh Abbasi ferace giyerler. Halbuki in’am sahibi kad›nlar ol-
salar, çuka giymeleri gerekir. Meyvelerinden üzümü ve kavunu meflhurdur. fiehir halk› ta-
mamen tevhit sahibi, garib dostu, keremli kimselerdir. Gelen gidene ikramlar› boldur. Bu-
radan hareketle yine kuzeye gidip, Durhanc› köyüne geldik. Müslüman köyü olup zeamet-
tir. Buradan da kuzeye do¤ru gidip, Hazerghrad flehrine geldik.

Hazerghrad fiehri: Eski zamanlarda o kadar geliflkin de¤il imifl. Süleyman Han asr›n-
da makbul iken maktul ve flehid olan ‹brahim Pafla, bu flehrin halk›nda oldu¤u için gelifl-
tirmifltir. Halen Ni¤bolu sanca¤› voyvodal›k olup üçyüz akçe piyali kazad›r. Kethüda ye-
ri, yeniçeri serdar›, müftüsü, nakibi, muhtesibi, bacdar› ve flehir kethüdas› vard›r. On ma-
halledir. Binyediyüz kadar ba¤l› bahçeli, hayat sulu evleri vard›r. Ço¤u tahta kiremit ile
örtülü, seyrek seyrek evlerdir. Onyedi mihrapt›r. ‹brahimpafla Camii gibi bir sanat eseri,
Rumeli’den baflka bir yerde yoktur. Yüksek kubbeleri olup, içi de gayet ifllemlidir. Benze-
ri ancak ‹stanbulda ki Rüstempafla camii ola. Yuvarlak bir minaresi, avlusu, flad›rvan›,
imareti, bir medresesi, darü’l-kur’as›, s›byan mektebi ve bir hamam› vard›r ki, hep mak-
tül ‹brahim Paflan›n hay›rlar›d›r. Debba¤hânedeki Müteveffa Mehmed pafla camii eskidir.
Bey camide eskidir. Oniki han› vard›r. Kurflunlu Han ‹brahim paflan›nd›r. Üçyüz kadar
dükkan vard›r ki ço¤u yine ‹brahim Paflan›nd›r. Büyük vak›ft›r. Tekkesi mamurdur. Hal-
k› hep dindar ve fakir seven kimselerdir. Ayan›, büyükleri ve bilginleri de vard›r. 

Acaib Hikmet: Ama Mehmet Efendi ad›nda bir aziz var ki, anadan do¤ma kör oldu¤u
halde usta bir saatçidir. Odas›nda oturup, sa¤›n› ve solunu bütün aletleri ile süsler. Çeki-
ci, körü¤ü, maflas›, kerpeteni, çiftesi, e¤eleri, has›l› bütün aletleri yerli yerinde durur. Bir
kimsenin saati k›r›lsa, eline al›r almaz bir kere koklar, sonra içini aç›p yoklar. Dizi üzeri-
ne sar› renkli bir meflin koyup, saatlerin armudi, rakkas, bask›, tulumba ve zemberek gi-
bi iç aletlerini ayr› ayr› koyar. E¤ri yerleri do¤rultur. Bozuk olan k›s›mlar› tamir eder. Ge-
re¤i gibi tamamlay›p sahibine verir. Benim k›sa akl›m› periflan eden fludur ki, anadan
do¤ma kör olan nas›l bir saatçi ola!. Allah’›n hayret verici ihsan›d›r. Kendisi dost, cömert,
ikram› bol olup, zaten ucukluk, zengin yerdir. Debba¤hânesinde ifllenmifl derisi, ba¤lar›n-
da sulu üzüm makbuldur. 

Ziyaret Yerleri: El-Mevlâ Ahmed bin Hüsameddin efl-flehir Melah›k Efendi: Siroz fleh-
rinden de¤erli bir zatt›r. Hezargrad flehri kendilerine arpal›k olarak verilmifl olup, burada
vefat etmifllerdir. Hezargrad içinde, ‹brahimpafla Camii kabristan›nda defnolmufltur. Bü-
tün ilimleri bilir, mevlana bir kimse idi. (Allah rahmet eyleye) 

Bu flehirden kalk›p bat›ya do¤ru, köylerden geçerek Kuyuculuk köyüne geldik. Hezargrad
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nahiyesinde Müslüman köyüdür. Buradan da yine bat›ya giderek Otova köyüne geldik. Bu-
ras› da Müslüman köyüdür. Yine bat›ya giderek Kad›köy’üne geldik. Rusçuk kazas›nda bin
hâneli, geliflmifl bir köydür. ‹brahim Han›n veziri Civan Kap›c›bafl›n›n vakf›d›r. Subafl› idare-
sindedir. Baflka kimse kar›flamaz. Hatta, halktan bir atl› adam giremez. Yani bütün örfi teka-
lüften af olunmufl Bulgar köyüdür. Buradan da bat›ya giderek eski bender Ruscuk’a geldik.

Eski Bender ve Büyük ‹skele Ruscuk: Hicretin yetmiflsekizinci senelerine do¤ru, Ni¤-
bolu ve Eflak kral› olan Uruscuk adl› kral taraf›ndan kurulmufltur. Bu kral Dobruca kral›-
na üstün gelmeye yeltenmiflti. Sonunda kral bu kale alt›nda, buz üstünde ilerlerken buz
k›r›lm›fl ve kral, Tuna nehrinde bo¤ulmufltur. Bunu genifl olarak Yenvan tarihi pek güzel
anlatm›flt›r. Sonra bu Ruscuk kalesini Dobruca kral› ele geçirmifltir. Y›ld›r›m Beyazid Han
buralar› kuflat›p büyük fetihler yaparken, Eflakl›lar kay›klarla Tuna üzerinden karfl› tarafa
kaçmak istemifller ve ço¤u nehre dökülüp bo¤ulmufllard›r. Timur olay› ç›kt›¤›nda, Eflak
ve Bo¤dan’›n krallar› f›rsat bulup Tuna’n›n beri taraf›nda ne kadar sa¤lam kale varsa ele
geçirmifllerdir. Çelebi Sultan Mehmed Han Anadolu’ya ba¤›ms›z padiflah olunca, yer gö-
türmez ordu ile gelip Ruscuku geri alm›flt›r. Bu Ruscuk kalesinde ikibin parça kay›k ve do-
nanma ile karfl›ya geçip yerleflmifl büyük hendekler kazd›rm›fl Yerköyü kalesini yapt›rm›fl
ve bütün Eflak ve Bo¤dan’›n isyanc› bafllar›n› yok ederek yeniden kral tayin etmifltir. Bu
fiehir Süleyman Han kayd› üzere Silistre eyaletinde Ni¤bolu sanca¤›na ba¤l› subafl›l›kt›r.
Üçyüz akçe pâye ile flerif kazad›r. Müftü, nakib, sipah kethüda yeri, serdar, gümrük emi-
ni, muhtesib, flehir kethüdas›, bacdar, kale dizdar› ve kale askerleri vard›r. 

Ruscuk Kalesi: Tuna kenar›nda alçak kayal› bir burun üzerinde, dört köfle, tafl yap›, kü-
çük bir kaledir. Etraf›n› Tuna çevirir. Do¤uya, flehre aç›lan bir kat demir kap›s› önünde ka-
yadan kesme hende¤i üzerinde tahta bir köprüsü vard›r. Her gece bu zemberekli köprüyü
kale neferleri kald›r›p kap›ya siper ederler. Kale ada gibi kal›r. Asla dayana¤› yoktur. Çev-
resinin uzunlu¤u dokuzyüz ad›md›r. ‹çinde dizdar, imam, müezzin, kethüda evleri ile cep-
hânelik, erzak ambar›, bir ibadet yeri, bir mehterhâne olup, kulesinden baflka bina yoktur.
Burç ve barolar› gayet sa¤lam olup üç tarafa ve karfl› yer köyü kalesine do¤ru bakan güzel
balyemez toplar› ile usta topçular› vard›r. Sultan Ahmed Han devrinde tuna kaptan› fiakfla-
mi Pafla elli parça f›rkata ile Tuna üzerinde, Budin serhadlerinden Estergon kalesine var›n-
caya kadar, buralar› korumakta idi. Yine k›fl mevsiminde bu kale alt›nda limana gelip gemi-
lerini ba¤›fllam›fl. Halen kale dibinde büyük bir limand›r. 

Ruscuk fiehrinin ‹maretleri: ‹kibinikiyüz ahflap ve iki katl› evleri vard›r. Hepsi tahta ile ör-
tülüdür. Kiremitli ev yoktur. Büyük saraylar› ço¤unlukla Tuna sahilinde yap›lm›flt›r. Ba¤l›
bahçeli hânedanlardand›r. K›ble taraf›, yokufl yukar› ba¤l› bahçeli evlerdir. Üç kefere mahal-
lesi vard›r. Yahudisi yoktur. Sadece ticaret için gelip giderler. Camilerinden çarfl› içindeki
Rüstempafla Camii mamurdur. Mimar Sinan A¤a merhumun usta ellerin hüneridir. Medre-
sesi yok ise çocuk mektebi çoktur. Üç han, kale dibinde Tuna kenar›nda bir camii ve üçyüz
aded dükkan vard›r. Bedestan› yoktur. Halk›n›n hepsi zengin tüccard›r. Erkekleri de güzel
kumafllar, kad›nlar› yass›bafl ile beyaz fleyh Abbasi ferace giyerler. Bu flehir içinde haftada
bir büyük Pazar olur. Çarfl› ortas›ndaki büyük meydanda insan denizi birikir. fiehir halk›,
Ulah ve Bo¤dan lisanlar› ile Bulgarca’y› güzel konuflurlar. Gayet cömert, garib dostu, zevk-
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li ehli kimselerdir ki fakir ve zengine ikramlar› boldur. Zira zengin bir yerdir. On aded ka-
vun bir penz’dir. Penz, Eflak sikkesi olup bak›r ve gümüflten yap›lm›flt›r. Tuna kenar›ndaki
bender ve flehirlerde geçerlidir. Di¤er flehirlerde geçmez. On karpuz, bir k›y ye ekmek, bir
k›y ye et, birer penze olup bir k›y ye bal dört penz ve bir k›y ye ya¤ on penz’dir. Di¤er mal-
larda bunlar gibidir. Bu beldenin bat› taraf›nda Tuna nehrine kar›flan Lom nehri, güneyde
K›zanl›k da¤lar›ndan ve Torvo Kofran ile Kaprova da¤lar›ndan gelir. Hayat suyu gibi bir su-
dur. K›rk - elli çeflit lezzetli bal›¤› olur. Hatta Tuna sahilinde oturan kimseler aras›nda bir
kimse iri cüsseli olsa “ Lom suyunun bal›¤› gibi fliflmifl” derler. Ayan ve eflraf›ndan Çavufl-
zade Pafla, serdar Ali Befle soylu kimselerdir. 

Bu kaleyi gezip gördük. Pafla k›rk gün burada kalmay› emretti. Yüz parça kay›kla Tu-
na nehrinden karfl›ya geçip Yerköy kalesine geldik.

Çöl yani Yerköy Kalesi: 816 tarihinde Çelebi Sultan Mehmed Han taraf›ndan yapt›r›l-
m›flt›r. Özü eyaleti idaresinde has ve yüzelli akçelik ayr› bir kazad›r. Nahiyeleri, kethüda ye-
ri ve serdar› yoktur. Kalesi, Tuna kenar›nda düz, çimenlik bir yerde, dört köfle, beyaz yon-
tulmufl tafllarla yap›lm›flt›r. fiekli yuvarlak olup, çevresinin uzunlu¤u bin ad›md›r. ‹çinde Çe-
lebi Sultan Mehmed Han Camii, dizdar›, üçyüz neferi, mehtercileri, cephânesi, küçük ve
büyük elli aded topu vard›r. Do¤u taraf›nda demir bir kap›s› olup, etraf›ndaki hendek Tu-
na suyu ile doludur. Kap› önünde zemberekli asma köprüsü, kaleden d›flar› varofl etrafta
da tabur hende¤i vard›r. Kap› önünde gelen gidenin dinlenmesi için tahta bir köflkü, Tuna
kenar›nda ise büyük bir liman› vard›r. Kale askerleri ile kaptan›, Tuna defterdar›ndan ay-
l›klar›n› al›rlar. Bu kalenin do¤usunda, yine Tuna sahilinde güzel bir varofl olup, ba¤l› - bah-
çeli ve tahta örtülü alt›yüz kadar evi, bir hamam›, yetmifl - seksen kadar dükkan› vard›r.
Bütün reayas› Eflakl›d›r. Son derece serhat bir yerdir. Eflak kafirlerini isyan edip bu kaleyi
kuflatmalar›, sadece bizim zaman›m›zda on defa olmufltur. Buras› gayet ifllek bir ifl yeri ol-
du¤undan halk› zengindir. Bu cümleden olarak, Pir köylü Hasan A¤an›n bir kese paras›
vard›r. Pafla onun evinde misafir kald›. Üç gün büyük ziyafetler verip her gün birer at ve
üçer kese hediye verdi. Hele o kadar bal ve ya¤ verdi ki anlat›lamaz. Eflak beyi dahi yedi
araba güzel kumafl, yüz araba zahire, bir nak›fll› ve cilal› koç’u araba hediye gönderdi ki,
içinde seksen Eflak kesesi vard›. Bir tavla çapk›n beygir, bir tavla yorgan at hediye gelip,
di¤er a¤alara da yüz beygir hediye olundu. Bana da bir yorgan at vermiflti. 

Ziyaret Yerleri: fieyh Üryan Mehmed dede bu Yerköyde dünyaya gelmifl, Mesnevi
okuyan bir cihan seyyah› idi. Ruscuklu Katib Amani Çelebi: Ölümüne dahi yaz›l› tarih:
yer köyün kutbu vefat eyledi” dir. Yerköy kalesinin içinde gömülüdür. Pafla burada bütün
hediyeleri al›p, yine askeri ile ve kaptan gemileri ile top ve tüfek flenlikleri yap›larak kar-
fl› taraftaki Ruscuk kalesine geldi. Bana buyrultular verilerek ‹nebolu müsellimi Erganili
Ahmed A¤a’ya gelip hesab›n› görerek bekaya paray› almam emrolundu. Ruscuktan ba-
t›ya do¤ru giderek, alt› saatte Ablakova köyünde menzil ald›k. Bir camii vard›. Gayet ge-
liflmifl. Zeamed köydür. Burada dokuz saatte Zifltovi kalesine geldik. 

Zifltovi Kalesi: Hüdavendigar gazi, Rumeli fetihlerine bafllad›¤›nda, Zifltovi ad›ndaki Ef-
lak hatman› korkuya kap›l›p bu kaleyi yapt›rm›flt›r. Sonra, Sultan Bayezit-i Veli fethetmifl-
tir. ‹nebolu sanca¤› topra¤›nda Voyvodal›kt›r. Yüzelli akçelik kazad›r. Kethüda yeri ve ser-
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dar› vard›r. Kalesi Tuna nehri kenar›nda, yalç›n bir kaya üzerinde dört köfle bir Heyula-
d›r. Çevre uzunlu¤u malumum de¤ildir. Do¤uya aç›lan bir kap›s›, kale içinde dizdar evi,
bir camii, nefer evleri, yeteri kadar cephânesi, birkaç flahi toplar› ve Tuna’ya inen su yo-
lar› vard›r. Yedi aded kulesinin tepeleri tahta flendere ile örtülüdür. Kalenin d›fl›nda yine
Tuna sahilinde olan varoflun üçyüz hâneli olup, ço¤u dere ve tepeli da¤lard›r. Bir camii,
bir han› ve yirmi aded dükkan› vard›r. Reayas›n›n ço¤u Eflak ve Bulgard›r. Ayan› yoktur.
Ba¤lar› çok ve havas› latiftir. Buradan kalkarak ‹nebolu kalesine geldik. Kale Rum kralla-
r›nda ‹stanbul’un kurucusu olan ikinci Kostantinin kardefli ‹nebolu kral›nd›r. Yani cennet
kuflu kral› demektir. Çünkü Yunan lisan›nda “Poli” kufl demek olup, “ine” de bir uçma-
¤›n ad›d›r. Hala flehir kalesinin duvar›nda bir çok Rum yaz›s› ile tarihler vard›r. Gayet kuv-
vetli bir kaledir. Y›ld›r›m Bayezid Han fethetmifltir. Süleyman Han kanunu üzere, Özü
eyaletinde ayr› bir sancak beyi merkezidir. Paflan›n Padiflah taraf›ndan hass› 400.000 ak-
çedir. 9 zeameti, 3444 t›mar sahibi, çeribafl›s› ve yüzbafl›s› vard›r. Kanun üzere cebelile-
riyle 2000 askeri olup, Pafla askerleriyle üçbine var›r. 

Üçyüz akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Nahiyetlerinden kad›s›na 5000, Paflas›na k›rk - el-
libin kurufl gelir olur. fieyhülislam›, nakibül-eflrafi, flehir naibi, muhtesibi, sipah kethüda
yeri, Yeniçeri serdar›, hazine bacdar›, flehir kethüdas›, kale dizdar› ve erleri, divan kapta-
n› ve erleri vard›r. 

‹nebolu Kalesi: Tuna kenar›nda gö¤e yükselmifl, çakmak tafll› k›z›l bir kaya üzerinde
yap›lm›fl, dört köfle sa¤lam bir yap›d›r. Çevresinin uzunlu¤u 4000 ad›md›r. Tuna’ya ba-
kan taraf› yüksek ve yalç›n kayalar oldu¤undan, o taraflarda kale duvar› yoktur. Büyük sa-
raylar›n›n pencereli Tuna nehrine bakarlar. Bu taraf›n sokaklar› sarp tafll›k oldu¤undan
tafltan kesilme yokufl yukar› merdivenleri vard›r. Kale yirmialt› kule ve iki kap›l›d›r. Biri
do¤uya aç›l›r ki çarfl› kap›s›d›r. ‹ki kat demirdir. Bu kap› kulesi içinde bir mescid vard›r.
Pencereleri her taraf› görür. Bu kap› dibinde bir demir pencere vard›r ki, ya¤mur ya¤d›-
¤›nda bütün kalenin selleri buradan d›flar›ya akar. Di¤er kule kap›s› da bat›ya aç›l›r. Kale
içindeki yukar› çarfl›ya ç›kar. Kap›n›n iç yüzünde borçlu ve katil zindan› vard›r. Bu kap›
aras›nda bir Tunç adam penceresi vard›r. Yine bu aral›kta at gemileri bulunur. Buda iki
katl› demir kap›d›r. Bütün kale neferleri burada bekçilik ederler. Dizdar bu kalede oturur.
Her gece davul çal›n›p, bekçiler “Allah birdir, bir” diye ba¤›r›rlar. Zira Eflak serhadidir.
Özelikle Tuna nehri dondu¤u zaman, bütün halk k›ymetli mallar›n› afla¤› flehirden bu ka-
leye getirip koyarlar. 

Ta bu derece serttir. Düflman ile aras›nda ancak Tuna nehri vard›r. Kale içinde kire-
mit ile örtülü yüz kadar eski yap› ev vard›r. Çerkez Ömer A¤an›n evi en güzelidir. Yedi
mihrab› bulunur. Y›ld›r›m Han Camii: Tu¤lu Minareli ve kiremit örtülü eski bir camidir.
Kalenin do¤u, k›ble ve güney taraf› duvarlar›ndaki burç ve kuleler çok sa¤lamd›r. Hende-
¤i çakmak tafl›ndan kesmedir. 

Afla¤› Hisar Yani Peçe Kalesi: Yukar› kalenin yalç›n kalesi alt›nda ve düzde, Tuna ke-
nar›nda kayalara bitiflik ayr› bir liman kalesidir. Yal›n kat olup burç ve kaleleri gayet kuv-
vetlidir. Bu dahi dört köfleli olup, çevresi beflyüz ad›md›r. Do¤uya bir kap›s› olup dizdar
ve neferi vard›r. Evleri kiremit örtülü elli adettir. Daha önce bu kale liman imifl. Hala Tu-
na kenar›nda olan duvarlarda gemi girip ç›kacak kemerleri görülmektedir.
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Varoflu: Liman kalesinin do¤u taraf›nda, dere afl›r› büyük bir varofltur. 3800 aded mü-
kemmel, kiremitli ve flendere tahta örtülü tek ve iki katl› evleri vard›r. Onbir ‹slam ve al-
t› H›ristiyan mahallesi vard›r. Hepsi yirmialt› mihrapt›r: fiahmilik Camii, cemaati çok olur.
Enine ve boyuna yüzelli ayakt›r. ‹flli ve de¤iflik bir usluba mermer minaresi var ki, ‹stan-
bul’da bile benzeri yoktur. Bu caminin iki kap›s›nda biri sa¤ tarafa, terziler içine aç›l›r. Al-
t› basamak merdiven ile ç›k›l›r. Di¤er kap›s› da çarfl› içine aç›l›p on basamak merdiven ile
inilir. Cami, çarfl› ve pazar›n dar yerinde oldu¤undan avlusu yoktur. Eski Hamam Cami,
Çelebi Efendi Cami, Kabuncu Cami, Emir Çelebi Cami, yukar› çarfl›da kale kap›s› önün-
de Kad›vaz Camii. Kap›s›n›n üzerinde flu tarih yazl›d›r: 

“Çün yap›ld› mescid-i Kad›r›vaz,
Bir flems yapt› an› bi garaz
Söyledim itmam›na tarih-i tam,
Cehd idüp yapd› an› bu dem ivaz”

Sene 1051

Katibbali Camii, kurflun ile örtülü güzel bir ibadet yeridir. Minaresi caminin sol tara-
f›nda olup kap›s› üzerindeki tarih flöyledir. “Kat hüsnüye’l-mescidu livechi’l-melik’l - Rah-
man es-flehir bi’l-katib Bali el-emin Osman fi zeman-› devlet-i Sultan Beyazid Han
ce’ala’llahu mülkihi fi’l-emeni ve ‘leman li haza kad ketehe haze’t-tarih te-kabbelehulla-
hu’l-mehdi asan. Sene 806. Bu cami önce mescid iken, Osman A¤a camiye çevirmifltir.
Onun içinde flu tarih yaz›lm›flt›r. 

“Bali katib mescidiyken bu makam,
Cami etdi Osman A¤a ol hümam.
Didi tarihin gelüb bir bul heves.
Oldu bink›rksekizinde bitte mam” 

Sene 1048 

Pafla saray› yan›nda Hac› Kas›m Mescidi, kurflunludur. Eski yap›, sanat eseri bir mes-
cid olup, minaresi tu¤ladand›r. Kap›s› üzerindeki tarihi fludur: “sahibü’l-hayret el-hac Ka-
s›m bin Ömer fi fla’ban el-muazzam liseneti aflere ve seb’a mi’e” Secah Mescidi, iskele
Mescidi, Kapan Mescidi, Saraçhâne Mescidi ve di¤erleri ki ondokuz adede yaklafl›r, eski-
zinde hutbe okunur. On aded dervifl tekkesi, onalt› aded çeflmesi vard›r. Mahkeme yan›n-
daki çeflmenin üstüne “Sahibü’l hayrat ve’l-hasenat el-kafir Ömer bin Mustafa” yaz›ld›k-
tan sonra dört köfle bir mermer üzerine hüsnühat ile flu tarih yaz›lm›flt›r: 

“Çünkü çeflme oldu ayn-› cariye,
Nufl iden yarana sahhan afiye” 

Sene 952

S›byan mektebi yirmi adeddir. Hay›r sahipleri çok oldu¤undan , bütün çocuklar›n her ay
vak›f taraf›ndan ayl›klar› vard›r. Her sene birer kat bayraml›k elbiseleri ve hediyeleri verilir. On
aded iç aç›c› hamam› vard›r. Çarfl› bafl›nda, yol kenar›nda, alt› ayak tafl merdiven ile inilir. Çift

18

Osman BAYMAK



hamam› gayet feraht›r. Bundan yukar›da eski hamam› gayet latif olup, ö¤leden sonra kad›n-
lar girerler. Bundan baflka flehir ayan›n›n anlatt›klar›na göre, yetmifl aded özel hamamlar var-
m›fl. Yedi hanl›d›r. Meflhurlar›: fiaban çelebi Han›, Mustafa çelebi Han› ve Eski han d›r. 

Çarfl› Pazarlama: Bin aded düzgün ve güzel dükkan olup, çarfl›s› çok kalabal›kt›r. Sa¤lam
bir destan› vard›r ki, her türlü sanatkar orada bulunur. Terzileri gayet çok olup, Çerkez tarz›
k›rk türlü elbise biçmektedirler. Ayan ve Eflraf› Atlas, Kemah ve Purankon çuka giymeyi se-
verler. Orta halliler renkli bugazi, düflük hallileri kendilerine göre giyinip bafllar›na kalpak ge-
çirirler. Reayas› Ç›taki, Eflak, Bo¤dan ve Bulgard›r. Halk› güzel Eflak ve Bulgarca konuflurlar.
Evlerin hepsi dere, tepe ve bay›rlarda olup büyük hânedan sahiblerini ikifler kap›s› vard›r. Bi-
rinden araba girer ç›kar ama, her zaman aç›k de¤ildir. Küçük kap›da büyü¤e bitifliktir. Daima
ondan girilir ç›k›l›r. Yuvarlak , minare gibi bacalar› vard›r. fiehir çok zengin oldu¤undan, hal-
k› da zengin ve ikramlar› boldur. Garib, yabanc› kimseleri evlerine davet ederek ziyafet verir-
ler. Fakirleri daima koruyup birbirleri ile güzel geçinirler. Kinci, münaf›k, kötü kimseleri, fle-
hirde tutmay›p sürerler. Caddeleri kald›r›m döflelidir. Erkek ve kad›nlar› gayet terbiyelidir. Sa-
nat ifllerine gelince: ‹nebolulu Hac› Mustafa’n›n yapt›¤› tüfe¤in bir yerde efli yoktur. ‹çi burma-
l› meflhur bir tüfek olup , flimdiye kadar bir usta taklid edememifltir. Bir tüfek beflyüz kurufla
sat›l›r. fiehrin k›ble taraf›ndaki ba¤lar içinde Ali Koçbaba ziyareti vard›r. Vidin kalesi ‹nebolu
bat›s›nda ve üst taraf›nda olup, üç günlük mesafededir.

Bu ‹nebolu’yu mümkün mertebe gezdik. Ayandan olan iki Ömer A¤a’dan hediyeler al-
d›m. Melek Ahmed Pafla efendimizin muhasebesi mal›ndan Erganili Ahmed A¤a’dan yirmi
kese al›p, bir kese kurufl ile bir köle, bir ‹nebolu tüfe¤i ve iki bafl burga beygir de bana ihsan
olundu. Tuna kaptan› Mesud A¤a ile donanma f›rkatelerine bütün yük ve atlar›m›zla bindik.
Sa¤ tarafta ve do¤u yönüne giderek, iki gün üç gecede Ruscuk kalesine vard›k. O an top ve
tüfek flenlikleri edildi. Pafla efendimizle buluflup, ‹nebolu has›lat›n› teslim etdi. Bana yüz alt›n
ve bir hil’at verdi. Gece gündüz Ruscuk flehrinde fleref sohbetleri ile flereflendik. 

TUNA NEHR‹ VE ÇIKTI⁄I YERDEN DÖKÜLDÜ⁄Ü YERE KADAR 
ONA KARIfiAN KOLLAR

Bir açç›klama: Bu dünya adas›n›, Atlas okyanusu ile Umman denizi ve Büyük okyanus
kaplam›fllar. Dünyada ikiyüzk›rk aded büyük nehir ile k›rkdörtbin küçük nehir ve üçyüzalt-
m›fl göl, dünyay› çeviren denize kar›fl›r. Bu ikiyüzk›rk nehrin birbirinden uzakl›¤› elli fersah-
dan bin fersaha var›ncaya kadard›r ki bin fersahdan fazlas› elli fersahtan eksi¤i yoktur. Bü-
tün kara ve deniz gezginleri ve eski filozoflar, yeryüzünü gezip böyle görmüfllerdir. Bunlar-
dan Seyhun, Ceyhun, Nil ve F›rat nehirlerinin Cennet nehirlerinden oldu¤u hadis-i flerif ile
sabittir. Bunlardan Nil ile F›rat, mukaddes topraklardan geçerler ki, Cennet ehlinin içece¤i
nehirlerdir. Amma büyük ‹dil nehri hepsinden büyük olup Moskof ülkesindendir. Uzunlu¤u
k›rk - elli mildir. Yirmi - otuz kulaç derinli¤indedir. Rusyan›n bat› taraf›ndaki Atlas Okyanu-
su civar›ndaki da¤lardan do¤ar, do¤uya do¤ru yedi ayl›k yol alarak Hazar denizine dökülür.
Moskof gemileri, acemin Bakü, Demir kap› ve Geylan gemileri, bu nehir de Rusya’ya tüc-
car götürürler. Hatta üçüncü Murat zaman›nda Sokullu Mehmet Pafla, Azak kalesi dibinden
akan Don nehrinin bafl› ‹dil nehrine üç menzil yak›n oldu¤undan, kanallar kaz›p Don neh-
rine ak›tmak için iki sene çal›flm›fl ve bir çok ifller baflar›lm›flken, k›fl gelip askerler k›r›lm›fl
ve malzemeler de Ruslara kalm›flt›r. E¤er ‹dil nehri ile Don nehri birbirine kar›flsa idi, ‹stan-
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bul’dan gemiler Karadeniz’e Azak Denizi’ne oradan Don Nehri ile ta ‹dil nehrine, oradan
gemilerle Acem diyar›ndaki Demir kap›, Bakü, Sirvan ve fiahman› taraflar›na gidip burala-
r› kolayca ele geçirmek mümkündü. Hala Osmanl› Padiflahlar› isteseler bunu yaparlar. 

Çünkü kaz›lan hendekler ‹dil’e bir saatlik mesafede kalm›flt›r. ‹dil’in yüksekli¤i Don
nehrinden fazlad›r. Bunun için ‹dilin Don’a akmas› kolayd›r. Ben ‹dil hendeklerini Meh-
med Giray zaman›nda gördüm. Bundan sonra Çayl›k nehri gelir. Bu da Moskof diyar›n-
da Kazak ve Hefltek Müslimleri içinden ak›p yine Hazar denizine dökülür. Bundan sonra
vas›flar›n› anlataca¤›m›z küçük nehir Tuna'd›r. Ondan sonra Basra ve Kurna önünden
akan fiattü’l-arap nehridir. Sonra M›s›r›n Nil nehridir. Ceyhun ve Seyhun nehirleri de kü-
çük nehirler imifl amma ben görmedim.

Büyük Nehir Tuna: Tuna taflk›n ve sakin zamanlar›nda Rusçuk, Silistre ve Ishakça önle-
rinde ana Tunad›r. Çatal de¤ildir. ‹ki mil eninde, otuz - k›rk kulaç derinli¤inde bir deryad›r.
Nemse çasar›n›n hükümet merkezi olup Bec (Viyana) kalesinin bat› taraf›nda, onbir konak
içeride olan Alman da¤lar›ndan do¤ar. Oradan itibaren bat›ya Do¤ru akarak, yüzbefl parça
kale ve flehri sulay›p yüzonyedi konak do¤uya ak›p, befl yerden Karadeniz’e dökülür. Birinci
kolu ulakda deniz ile Tunan›n da¤land›¤› yerde, kili kalesi bo¤az›n dan Karadeniz’e dökülür.
Buradan ‹smail, ‹brail, Kalas, ‹shakç›, H›rflova, Silistre, Ruscuk ve ta Budin’e var›ncaya kadar
binlerce irili - ufakl› gemiler gidip gelirler. ‹kinci kolu Tolç kalesi yak›n›nda bulunan Slune bo-
¤az›nda denize dökülür. Üçüncü kolu, Silistre’den ayr›l›p H›z›r ‹lyas bo¤az›nda Karadeniz’e
dökülür. Dördüncü kolu, Befltepe yak›n›nda karadenize kar›fl›r. Beflinci kolu, Kara harman
kalesi dibinde Karadeniz’e kat›l›r. Büyük gemiler burada ba¤lan›p k›fllarlar. Yüklü gemiler faz-
la girip ç›kamazlar. ‹flte Tuna Karadeniz’e bu flekil kar›fl›r. 

Almanya’ya Var›ncaya Kadar Tuna’ya Dökülen Küçük Nehirler: Ruscuk dibindeki Lon
nehri, Nifl nehri yaylalar›ndan gelir. Yantora nehri, fi›bka yaylalar›ndan gelip Zifltovi ile ‹ne-
bolu aras›ndan Tuna’ya kar›fl›r. Rusta Nehri, Torva Korsan da¤›ndan ç›k›p Zifltovi ile Ruscuk
aras›ndan Tuna’ya kar›fl›r. Otma nehri, Lofça flehrinden geçip ‹nebolu yak›n›nda Tuna’ya dö-
külür. ‹skir nehri Samako da¤lar›ndan ç›k›p, Sofya fiehri yak›n›nda bulunan Kenan Paflan›n
çiftli¤i dibinde ve Kuflda¤› ete¤indeki Büklüce liman›n geçip Sofya sahras›na u¤rar. Oradan
Izladi da¤lar›ndan geçerek Plevne’nin yar›m saat yak›n›na kadar gelir ve burada gemilerle ge-
çilir. Oradan Rahova kasabasiyle ‹nebolu aras›nda Tuna’ya dökülür. 

Döküldü¤ü yerde Zamet ad›ndan bir köy vard›r. Lofder nehri, Lofder da¤lar›nda ç›k›p
‹nebolu yak›n›nda Tuna’ya akar. Otos nehri, Rivaca da¤lar›ndan ç›k›p Lofder nehri yak›-
n›nda Tuna’ya kar›fl›r. Küçük nehirdir. Amma hayat suyu gibidir. Ratmeon nehri de o
da¤dan ç›k›p Vidin yak›n›nda Tuna’ya dökülür. Morova Nehri Hersek sanca¤›nda Özüce
fiehri da¤lar›ndan do¤up “Yagurine” ve “Yeraken” kaleleri aras›nda Tuna’ya dökülür.
Sava Nehri Bosna Eyaletinde k›rk sanca¤› topra¤›nda, Zerrin o¤lu diyarlar›ndaki Dodufl-
ka da¤lar›ndan do¤ar. Burada toplan›p Odrine, Lakavkorya, Bheke ve Kosidanice kale-
leri kenar›ndan geçip büyük - küçük yetmifl aded suyu da toplayarak Sirem sanca¤› kale-
lerinden Roça adl› kalenin dibine geldi¤inde, karfl›dan Drin nehri ile kar›fl›r. Drin nehri ise
benim gördü¤üm kadar›yla Hersek sanca¤›ndaki Çimerne yaylas›ndan ve Oyluk da¤lar›n-
dan toplan›p iner. Zagor dereleri ile birleflip Foça flehri içinde Pethotne nehri ile birleflir.
Bu Pethotne Prizrin - Dokakin sanca¤› hududunda Arnavutluk içinde bulunan Plav kale-
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si da¤lar›ndan ç›kar. Istar› Ulah yak›n›ndan geçip Foça’da Drin nehrine kar›fl›r. Drin neh-
ri ile ikisi Foça fiehrinden afla¤› Osti Koloniye kasabas›na u¤rar. Oradan Vsgrad kalesi di-
binde Sokullu Mehmed Pafla’n›n oniki gözlü büyük köprüsü alt›ndan geçip, Draç kalesi
dibinden büyük Sava Nehrine kar›fl›r. Sonra Bö¤ür delen kalesini geçip, Tuna Belgrad›
kalesi duvar›n› döverek tuna nehrine kar›fl›r. 

Sava suyu Tuna kadar tatl› de¤ildir. Grad›flka da¤lar›nda demir madenlerine u¤rad›-
¤›ndan Belgrad’›n tabiat sahibi olan ahalisi, Savan›n Tuna’ya kar›flt›¤› yerden daha yuka-
r› do¤udan yani Zeymum kalesi taraf›ndan kay›klarla Tuna suyu getirirler. 

Yakova nehri, Budin yolu üzerinde Velikvar kalesi dibinde Tuna’ya kar›fl›r. Drava neh-
ri, H›rvat ülkesinden L›grad, Çikatorna ve Doduflka da¤lar›ndan gelir ve kanije yak›n›n-
dan geçip, Ösek dibinde Tuna’ya kar›fl›r. Köprü tutmaz. Davlumbaz gemi köprülerle ge-
çilen büyük bir nehirdir. Krasça nehri, Yakova ile Porga da¤lar›ndan toplan›p Ösek’e ya-
k›n ve Alpova kalesinde geçerek, Prava nehri ile Tuna’ya kat›l›r. fiariz nehri, kanije ser-
hadlerinde Platin gölünden gelip, Budin yolunda Yenikale dibinde Tuna’ya kar›fl›r. Baba
nehri, H›rvatistan Nimet Oyvar kalesi da¤lar›ndan beri gelip Çobaniçse kalesi yak›n›ndan
geçerek, Yan›k kalesi hendekleri içinden Tuna’ya dökülür. Geçit vermez kanl› sudur. De-
lice nehri Nemse çasar›n›n Sen Martin da¤lar›ndan ç›kar. Buda yan›k varoflunun hende-
¤inde Babe nehri ile Tuna’ya kar›fl›r. Felka nehri, Peçarhonta yaylas›ndan gelip Oyvar
kalesi dibinde Tunaya kar›fl›r; büyük nehirdir. Layta nehri, Nemse da¤lar›ndan ç›k›p Prok
kalesi dibinde Tuna’ya dökülür. Elhas›l Osmanl›lar›n Estergon kalesinden yedi konakta
Nemse çasar› merkezi olan Bec kalesine var›ncaya kadar, orada geçit vermez dokuz aded
büyük nehir vard›r. Bec nehri, Alman da¤lar›ndan do¤up Nemse çasar›n›n merkezi olan
Gülvar kad›s› dibinde Tuna’ya kar›fl›r. Bu nehir sebebiyle kaleye de Bec derler. Amma as›l
ismi Gülvar’d›r. Finlanda nehri, Alman da¤lar›nda gelip fiemflvarofl dibinde Tuna’ya ka-
r›fl›r. Fakat isimleri Almanca oldu¤undan hat›ra kalmam›flt›r. 

Tuna Nehri Kayna¤›: Alman da¤›n›n tepesinden ç›kar. fiad›rvan gibi s›çrayan, küçük
bir p›nard›r. Bafl›nda nice de¤irmenleri ve nice çuka dolaplar› vard›r. Kaynad›¤› yerin al-
t›ndan insan ve arabalar geçer. Oradan afla¤› üç aded nehir kar›fl›r. Süleyman Han zama-
n›nda, Kas›m Paflan›n burada oniki askeri bo¤ulup kendisi kurtulmufltur. Bu Alman da¤›-
n›n tepesinden büyük bir nehir daha ak›p, bat›ya do¤ru onyedi konak giderek Atlas Ok-
yanusu kenar›nda Yonçat flehri dibinde denize dökülür. Buraya gelinceye kadar, Tu-
na’n›n bat›s›ndan Budin ve Nemse eyaletleri taraflar›ndan olan nehirleri birer birer anlat-
t›k. Sol taraftan Macaristan, E¤ri ve Tam›flvar taraflar›nda olanlar›n› da anlatal›m: 

Maden nehri Nemse hududunda Burak kalesi karfl›s›nda Simankorulsa da¤lar›ndan ge-
lip Tuna’ya akar. Pusrap nehri maden yaylalar›ndan gelip Pujon kalesi varoflu dibinde Tu-
na’ya kat›l›r. Karak Nehri, Oyvar dibinde Maden yaylar›ndan ak›p Litre kalesi sahralar›ndan
geçerek, Komran adas› karfl›s›nda Tuna’ya dökülür. Litre nehri, Litre da¤lar›ndan gelip Lit-
re kalesi ve fievarin kalesini geçip Oyvar kalesi hende¤inde dönerek güneye ak›p, Komran
kalesi önünde Tuna’ya dökülür. ‹pol nehri Maden’den gelip Novograd kalesi yak›n›nda Tu-
na’ya kar›fl›r. Oradan, Budin karfl›s›nda Bac kalesi sahralar›nda ve Budin köprüsü bafl›nda
Peflte kalesi ovas›nda ta Gecemket köylerine ve Yankocse, Bac kalelerine var›ncaya kadar,
Paçka ve Laçka k›rlar›nda dolafl›r. Ta Titil kalesine var›nca on konak yer olup, buralarda
Tuna’ya nehir falan kar›flmaz. Tise nehri ve Leh ülkesi ile Erdel ülkesinin Sigel hududu ya-
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k›n›nda Sahan Samur’un do¤u taraf›ndan Turha nehri ç›k›p, Akkerman kalesi dibinde Ka-
radeniz’e kar›fl›r. Yine bu Sahan Samur yaylas›n›n bat›s›nda Tise nehri ç›k›p, Erdel ile Ma-
caristan’›n ortas›ndan geçip Hoflvar Kafle kaleleri sahras›ndan geçerek E¤ri eyaletinde Son-
luk ve Segedin kalesine var›p, Potin kalesi dibinde Tuna’ya kar›fl›r. Tuna burada deniz gibi
olur. Zira Tise, Sava, Drava ve Marafl nehirleri Tuna’ya yak›n büyük nehirlerdir. Belki neh-
ri Façat da¤lar›ndan gelip Beflkelefl kalesini geçerek Tuna’ya kar›fl›r. Morofl fiebefl nehirleri
hep Tam›flvar’dan afla¤› Pançova yak›n›nda Tuna ya kar›fl›rlar. Oltu nehri, Erdel diyar›n›n
Kolçvar yaylalar›ndan gelip bu Eflak içindeki Ni¤bolu önünde Tuna’ya dökülür. Laveho, Slo-
run, Rajovay ve Erçifl nehirleri, bu befl nehir gibi bir günde geçilir. Birbirlerine yak›nd›r.
Hepsi erdel topraklar›ndan gelip Eflak hududunda Tuna’ya kar›fl›rlar.

Geçit vermez batakl› - çatakl› sulard›r. Prahova nehri, Eflak hududunda geçit vermez bir
sudur. Erdelden gelip Tuna’ya kar›fl›r. Bolvaniçse nehri Erdelden Eflak’a gelip Tuna’ya ka-
r›fl›r. At ile geçilir. Bozada Nehri Erdel’den gelip Bozada flehrinden geçerek Eflak hududun-
da Tuna’ya dökülür. Remlin nehri, Erdel’den gelip Remlin flehrinden geçerek Tuna’ya dö-
külür. Fohflan nehri, Erdel’den gelip Fohflan flehrinin ortas›ndan geçer. Karfl›s› Bo¤an’d›r.
Bu küçük nehir hudududur. Oradan Tuna’ya dökülür. Yokna Nehri Beshova da¤lar›ndan
gelip güneye gider ve Tuna’ya kar›fl›r. Seret nehri, Erdel vilayeti ile Leh vilayeti, içinden do-
¤up Bo¤dan diyar›nda gemi ile geçilir. Kalas kalesi yak›n›nda Tuna’ya dökülür. Berlad neh-
ri, sert nehrine kar›fl›r. Eskanti nehri de Berlad nehrine dökülür. Terota nehri, Berlad’dan
ayr›lm›flt›r. Büyük Prut nehri, kazak vilayetinden gelip Çoçra önünde gemi ile geçilir. Yine
bo¤dan hududundan Tuna nehrine girdi¤inde Tuna deniz olur. Burada Bo¤dan hududu ve
bütün Tuna’ya kar›flan nehirler tamamlanm›flt›r. Tuna’n›n sa¤›nda ve solunda altm›flalt› ka-
dar büyük nehir kar›fl›r. ‹nflaallah, yerleri geldikte her biri rasgeldikleri kale ve flehirleriyle,
do¤ufl ve kaybolufl yerleri geniflçe anlat›l›r. Allaha fiükür, cenab-› bari s›hhat verip Tuna’n›n
do¤uflundan bat›fl›na, Alman da¤lar›na var›ncaya kadar iki taraf›n› iki kere doland›¤›m›z için
özelliklerini ö¤renip burada yazd›k. Kusurlar› af edip örterler...

Konuya dönelim... Ruscuk flehrinde zevk ve sefa ederken ‹stabul’da Kap›c›lar bafl› Bay-
ram A¤a k›rk kap›c› ile Paflaya hatt› fierif getirdi. Kade kethüdan›n tutuklan›p devlet kap›s›-
na gönderilmesi için ferman ç›km›fl. Melek Ahmed Pafla efendimiz “emir padiflah›m›nd›r” de-
yip, Kade kethüday› Ruscuk kalesine hapsetti. Hemen mektuplar yaz›l›p, Pafla “Haz›r ol Ev-
liyam! Kaya Sultan›ma gideceksin” deyip yüz alt›n harçl›k verdi. O an mektuplar› al›p flehir
kenar›nda dünyadan habersizken, at›ma binip Rusçuk’tan k›ble taraf›na giderek bir gece Pra-
vadi kalesine geldik. Oradan bir günde K›rk kiliseye sonrada ‹stanbul’a topçularda Kaya Sul-
tana vard›m. Beni içeri ald›. Perde arkas›ndan konuflturdu. Paflan›n Eflak ve Bo¤dan taraf›-
na geçip hediyeler ald›¤›n› adalet ve do¤rulu¤unu anlatt›¤›mda son derece memnun oldu. Fa-
kat kade ket Hüdan›n tutuklu olarak Kap›c› bafl› ve berberbafl› gözcülü¤ünde Ruscuk kalesin-
de hapis oldu¤unu söylemekle beraber Kaya Sultan›n akl› bafl›ndan gitti. Bunu üzülerek: “Val-
lahi Evliya Çelebi, benim paflam›n kethüdas› için ikibin kese de olsa çekinmeden harcay›p
kurtaraca¤›m. Her ne olursa olsun bunu k›za¤a komam”dedi. Hemen koçusuna binip do¤ru
Siyavufl Pafla’n›n han›m› ve Recep Pafla’n›n k›z› olan Han›m Sultana var›p “Tiz kocan› ça¤›r
gelsin” dedi. Siyavufl Pafla içeri girip “Safa geldin sultan›m”der demez, Kaya Sultan “Bre za-
lim Siyavufl! Hocam herhangi bir yüksek görev al›rsa elinden al›rs›n. Sonunda mührü dahi
al›p, onunla da yetinmeyerek flimdide kethüdas›n› hapsettirdin ve öldürmek istersin. Paflam
ile akraba de¤il misin? Babam›n çuka dar›, paflam›n silahdar› idi. K›rk - elli y›ll›k hukukunuz
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var iken, nas›l nefsine uyup bu kadar hukuku ayak alt›na al›rs›n” diye hiddetle cevap verdi.
Siyavufl Pafla: “Sultan›m, senin paflanda padiflah›n bin kesesi vard›r. Bunlar hep Kade kethü-
da eliyle al›nm›fl. Gelsin hesab›n› görsün, yine paflas›na gitsin”deyince. Kaya Sultan: “Benim
Paflam, üçbin kese kalemiye aidat›n› kap› aras› hazinesine koyup borcunu ödedi. Bin kese
geçmifli vard›r. Padiflah defterine müracaat olunsun. E¤er ailemin padiflah hazinesine borcu
varsa ben ödeyeyim. Paflam›n kethüdas›ndan ne istersin” diyerek hiddetle oradan kalk›p Va-
lide Sultana saadetlü Padiflaha, k›zlar A¤as›, Dev Süleyman A¤a’ya ve daha nice yerlere git-
tikten sonra saray›na geldi. Ertesi gün kade kethüda tutuklu olarak getirilip silahtar oca¤›na
teslim olundu. Kendisinden bin kese isteyip hapsettiler. O gün Siyavufl Pafla Padiflah divan›-
na var›nca K›zlar a¤as› Dev Süleyman A¤a “Ver mührü bre sefih o¤lan!” diyerek zor ile, he-
men mührü Siyavufl Pafla’dan al›p Gürcü Mehmed Pafla’ya verdi. Gürcü Mehmed Pafla,
mührü al›p Vezir-i a’zam oldu. Siyavufl Pafla’y› da bostanc› kay›¤› ile Akdeniz’e sürgün edip,
saray›ndaki bütün mallar›na el koydular. Kendisi yoksul kald›. Sonra Rumeli eyaleti ihsan olu-
nup, kade kethüday› hapisten Gürcü Mehmed Pafla ç›kar›p yine paflas›n›n yan›na gönderdi. 

Netice olarak, daha önce Sivayufl Pafla kar›fl›kl›k ç›kar›p efendimizden mührü alarak Ve-
zir-i azam olmak için Bektafl A¤a’y›, Kara Yeniçeri A¤as›n›, Çelebi Kethüday›, Valide Sulta-
n› ve daha nice günahs›zlar› öldürttü¤ünde, efendimiz Melek Ahmed Pafla bunlar› duyarak:
“Fakir Siyavufl Pafla altm›fl günlük mühürden ötürü bu kadar can telef etti. Allah bu mühür-
den kendisini güzellikle kurtar›p annesini ve kardefli Hüseyin Beyi a¤latmaya” demifl idi. Al-
lah’›n hikmeti, altm›fl gün vezir olup, bizim isyan ile azil olunmam›zdan ziyade kötü nam ile
mühürden oldu. Ondan sonra ben yine Kaya Sultan’dan ikiyüz iyilik sikkesi yolluk al›p, ‹stan-
bul’dan menzil ile bir gün bir gecede Burgaz, Aydofl, Pravadi ve Rusçuk’a vard›m. Pafla’ya
gelip Siyavufl Paflan›n azil haberini getirdi¤imde Melek Ahmed Pafla: “Siyavufl Pafla yine Si-
listre mans›b›n› mutlaka üzerimizden al›r” dediler. Hakikatten öyle oldu. Çünkü her görevi
üzerimizden Siyavufl Pafla al›rd›. Bu hizmetimiz karfl›l›¤›nda bana Baba da¤› voyvodal›¤› ve
zahire bahas›n› ihsan ettiler. Kade kethüdan›n kurtulmas›na ›lgar ile gitti¤imiz için bir kese ku-
rufl ve samur kafas› kürk ihsan olundu. O gün Ruscuk’tan Silistre’ye revan olduk.

RUSCUK’TAN S‹L‹STRE’YE G‹TT‹⁄‹M‹Z
Do¤uya do¤ru Tuna sahilini takip ederek ‹lhanlar köyüne geldik. Ruscuk’un nahiyesidir.

Burada Deliorman denilen geliflmifl nahiyeler vard›r. Paflalar›n Has voyvodal›¤›d›r. “Mum
söndürür, flah sevindirirler” diye buran›n halk›n› kötülerlerse de iftira olabilir. Ancak biralay
rençber fukara, levend meflreb kimselerdir. Oradan Küçük ‹lhanlar köyüne geldik. Buradan
yine Do¤u’ya do¤ru gidip Mustafa Baba Tekkesi’ne geldik. 

Mustafa Baba Tekkesi: Hac› Bektafl-› Veli tekkesidir. Rum Arap ve Acem’de ün yap-
m›fl bir tekkedir. Bir yerden geliri yoktur. Yüzelli kadar bafl ve aya¤› ç›plak fakir erenleri
vard›r ki, as›l dervifl kifli bunlard›r. Alçak ve genifl bir meydan› vard›r. K›fl›n araba ile soh-
bet meydan›nda mefle ve pelid odunlar› y›¤›l›p alev alev yak›l›r, bütün afl›klar etraf›nda can
sohbeti edip devletin ve padiflah›n kudretinin devam› için dua ederler. Öncü Pirlerinin
kabri etraf›nda o kadar güzel mumlar, kandiller, flamdanlar, bayrak, davul ve kudümler
vard›r ki, diller ile anlat›lmaz. Gece gündüz mutfakta yemek piflirip gelene gidene sabah
ve akflam nimetleri boldur. Bu kadar masraflar, aç›klad›¤›m›z üzere belli bir geliri oldu-
¤undan ileri gelmeyip, ancak baz› hay›r sahiplerinin adak ve ihsan gibi baz› hediyelerin-
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den karfl›lanmaktad›r. Buradan Arabac›lar Köyü’ne geldik. Silistre nahiyelerinden yüz
hâneli, bir camii Müslüman köyüdür. 1061 senesi Zilkade ay›nda, bu köyün ayan, eflraf,
bilgin ve salihleri büyük tören ile Silistre’ye gelip “Bismillah” ile köye girerken, bütün Si-
listre halk› karfl›lamaya ç›kt›. Kaleden toplar at›l›p, büyük flenlikleriyle saraya girdiler.
Grup grup bütün ibadullah tebrike gelip, hediyeleri verilip adil ve adalete baflland›. 

Gaziler Evi ‹mam Seddi Silistre Kalesi: ‹lk olarak 794 tarihinde Y›ld›r›m Bayezid Han
taraf›ndan fethedilmifltir. fiehir isimleri aras›nda bu sa¤lam kaleye Eflak derler amma, bü-
tün arifler “gaziler evi, imam seddi” derler. Ruscuk ile bu Silistre kalesi Tuna kenar›nda
sa¤lam bir sed olmasa, k›fl›n Tuna nehri dondu¤u vakit Eflak ve Bo¤dan’dan kafiri ta Edir-
ne’ye kadar iki gün içinde bask› yapard›. Hak Teala bu kaleleri afetlerden koruya! Süley-
man Han kanunu üzere, Özü eyaletinin hükümet merkezidir. Lakin hazine defterdar›, t›-
mar defterdar›, defter emini, defter kethüdas›, çavufllar kethüdas›, emini ve katibi yoktur.
Zira sonradan Rumeli’den ayr›larak eyalet olmufltur. Eyaleti toplam sekiz sancakt›r. Ni¤-
bolu livas›, k›rk kilise livas›, vize livas›, Bender livas›, Akkerman livas›, özü livas›, K›lbu-
dan livas› pafla sanca¤› merkezi olan Silistre livas›d›r. ‹ki sancak da iltizam ile tutulurdu.
Biri Eflak, di¤eri de Bo¤dan’d›r. Kafiristan olmas› hasebiyle, beyleri her sene Osmanl›
devletine biner Rumi kesesi hizmet eder. Tayinleri her y›l kendileri yaparlar. ‹syanlar ç›-
karsa, illeri ve vilayetleri ya¤ma olunup öldürmeler olur. Amma bu Eflak ve Bo¤dan san-
caklar› iltizam ile oldu¤undan, t›mar ve zeamet yoktur. Sefer zaman›nda Eflak ve Bo¤-
dan, Silistre Paflas› ile sefer aç›p, üçerbin asker getirirler. Kale yollar›na hendekler açma-
ya, kaleye toprak sürüp top çekeri yapmaya görevlidirler. 40.000 askeri de Buçak Tata-
r› denilen cebe ve cevflenli yi¤itlerdir. Her ne zaman sefer olsa haz›rd›rlar. Pafla’n›n ken-
di taht› Silistre sanca¤›ndad›r. Haslar›n›n oniki voyvodal›¤›d›r. Hass-› hümayunu bu voy-
vodal›klardan elde edilir. Babada¤› hass›n›n alt› kese hesab› vard›r. 

Karasu, Dobruca, Deliorman, Hac› o¤lu pazar›, Eski Cuma, Pravadi, Aydos, Kainat, Si-
listre haslar›, Silistre kanunu üzere üçyüz akçe flerif kazalard›r. Nice kere beflyüz akçe pâye-
siyle mollalara sadaka verilmifltir. Nahiye ve köyleri tamamen geliflmifl durumdad›rlar. Kad›-
s›na y›lda otuz kese gelir oldu¤una flüphe yoktur. Hatta zaman›m›zda Mukim Efendi k›rk ke-
se para ald›. Zira reayas› fler’i kanunlara son derece ba¤l›d›rlar. Paflas›na bütün haslardan ka-
nun üzere, Melek Ahmed Pafla efendimizin kayd›na göre, k›rkbin kurufl elde edilir. Di¤er ve-
zirler daha fazlas›n› al›rlar. Geliflmifl bir eyalettir. Di¤er bütün ba¤l› yerleriyle sekiz aded san-
ca¤›ndan ikiyüzbin kurufl olur. Bir hakimi, Tuna kapdan› Maksud A¤a’d›r. Bir hakimi de güm-
rük eminidir. Di¤eri sipah kethüda yeri, dördüncüsü yeniçeri serdar› beflincisi flehir voyvoda-
s›d›r. Muhtesib A¤a, flehir naibi, bacdar ve bal›k emini hep hep hakimdir. Yetmifl yük akçe
iltizam›d›r. Nakibül eflraf dahi hakimdir. Elhâs›l onsekiz hakimi vard›r ki onsekizinci hakimi
çeribafl›d›r. Silistre sanca¤› hükmünde bulunan kazalar inflallah yeri geldikçe anlat›lacakt›r. 

Silistre Kalesi: Tuna sahilinde yontulmufl tafl ile yap›lm›fl, kavisli fleklinde sa¤lam bir sur-
dur. Sanki yay fleklindedir. Yay›n çile taraf› Tuna kenar›ndad›r. Yay›n çile bafllar›nda san-
ki Tuna’ya bakan sa¤lam kaleleri vard›r. Bir taraf› Tuna içindedir. Bu k›sm›nda büyük ge-
mileri üzerinde yetmifl - seksen aded un de¤irmenleri vard›r ki görülmeye de¤er fleylerdir.
‹nflallah yeri gelince anlat›l›r. Kalenin kara taraf› sanki yay›n tutulacak taraf›d›r ki sa¤lam
ve kuvvetli büyük tafllar ile yap›lm›flt›r. Yay gibi yar› yuvarlak genifl derin hende¤i vard›r.
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‹çinden daima Tuna nehri geçip hende¤in bat›s›ndan girip do¤usundan ç›kar. Onbir aded
kuvvetli kaleleri olup beflyüz bendendir. ‹kifler kat mazgal delikleri vard›r. ‹ki kap›s› olup bi-
ri bat›ya aç›lan Tuna kenar›ndaki su kap›s›d›r ki küçüktür, ço¤u zaman kapal›d›r. On basa-
makl› tafl merdiven ile Tuna nehrine inilir. Bir kap›s›da k›ble taraf›na flehre do¤ru aç›l›r. ‹ki
kat, sa¤lam kuvvetli, demir kap›d›r. Bu kap›, yay fleklinde yap›lan duvar›n tay kabzas› ye-
rindedir. Hendek üzerindeki tahta köprüden geçilir. Kale neferleri, her gece köprüyü zin-
cirler ile, burç ve barolar üzerindeki dolap ve makaralar ile çekilip kale kap›s›n› kaparlar.
Kale, Tuna nehri içinde sanki bir ada gibi kal›r. Bu kale kap›s›na d›flar›dan içeri girerken,
kap›n›n solundaki kemer alt›nda büyük bir pehlivan gürzü asl›d›r. Sa¤ taraf›nda, hendek
üzere gelene ve gidene dinlenmesi için, tahtadan güzel bir köflkü vard›r. Bu kap›dan içeri
orta kap›n›n üst efli¤i üzerindeki beyaz mermere, ustas› ay ve günefl resimlerini yapm›fl.
Mermerde ay ve güneflin sihrini göstermifl. Bu gökyüzünde böyle bir ay - günefl resmini
usta hiçbir ressam tam olarak oymam›flt›r. Sanki ay nurlu bedr olmufl, günefl mülküne ›fl›k
vurmufl. Duvarlar›n›n yüksekli¤i seksener zira’d›r. Sa¤lam fakat küçüktür. Kalenin çevre
uzunlu¤u 770 levend ad›md›r. Keyif ehlinin ad›miyle 1000 ad›md›r. fiirin bir kaledir. 

Kale Duvar›nda Bulunan ‹maret: Kale kap›s› üzerinde, küçük ve faydal›, Y›ld›r›m
Han’›n minareli yüksek bir cami vard›r. Yüzyirmi yafl›nda, hal sahibi bir müezzini vard›r
ki, efli olmayan mübarek bir zat idi. Haf›z, Allah kelam›n› ezberletmifl, M›s›rl› bir imam›
vard›r. Yedi saatte hazret-i kuran› eksiksiz hatim ederdi. Orta kule, cebehâne kulesi, er-
zak anbar› ve yirmi aded nefer evi vard›r. Dizdar› neferleri ve topçular› da vard›r. Küçük
büyük k›rk parça flahi, darbzen, kolomborne, flayka ve saçma toplar› vard›r. Balyemez
toplar› yoktur. Toplar› ço¤u Tuna ya karfl›d›r. Birkaç flahâne topu kara taraf›nda ve hen-
dek kenar›nda bulunan pafla saray›na bakar. Zira vezirlerin saray› kale önünde, Tuna ke-
nar›nda yap›lm›flt›r. Bu kalenin bekçileri, her gece “Allah birdir bir”diye bekçilik edip nö-
bet tutarlar. zira k›fl›n fliddetli olup da Tuna buz tuttu¤u zaman, Tuna’n›n karfl› taraf› Ef-
lak kafiristan› oldu¤undan, hudut olup korkuludur. 

Tuna’n›n Buzlar›: Tuna’n›n buzu çözüldükten sonra güvenli olur. Fakat Tuna buzlar› ta
Alman topraklar›ndan beri sürüklenip gelince kale duvar› seksen zira yüksekli¤inde oldu¤u
halde, bazen buzlar üst üste y›¤›l›r. Kale duvarlar›ndan içeri çok kere buz parçalar› girip ni-
ce evleri harab etmifltir. Nehir içinde her buz parças› birbirine vurunca, top sesi gibi gürler.
Tuna nehri dondu¤u için flehir gayet bereketli olur. Zira Tuna üzerinde bulunan Eflak, Bo¤-
dan ve daha nice köy ve taraflar›ndan binlerce cam›fl, k›zaklarla buz üzerinden odunlar, yel-
van direkler ve çeflitli yiyecek - içecek fleyleri getirir. Binlerce Silistre flehbaz›, Tuna buzu
üzerinde çad›rlar zevk ve e¤lence ile meflgul olur. Mehterhâneler çald›r›p dilberler buzda ka-
yarlar ki, garip fleylerdir. Kimi pabuç ile, kimi nal›n ile, elinde harbe ve de¤nekle ayak üze-
re buz üstünde kayarak, flehirden flehire ok gibi giderler. fiayed bayrama rastlarsa büyük sa-
l›ncaklar kurulur, afl›klar birbirleriyle kolan çekip sallan›rlar. Zira Tuna buzu alt›-yedi kar›fl ka-
l›nl›¤›nda olur. So¤uk oldu¤u sene on kar›fl donup nehrin duvar oldu¤unu görürüz. Allah’›n
acaib hikmetidir. Binlerce bal›k avc›s› buzu delip yüz okka kadar gelen morina ve mersinba-
l›¤› tutar. Di¤er bal›k çeflitlerinin say›s›n› Allah bilir. Silistre halk› buz parçalar›n› saklay›p,
Temmuz ay›nda billur, necet ve muran gibi viflne hoflaf› içine koyup sonsuz hayat bulurlar.
Allah’›n hikmetinden olacak, Cenab-› Bari, bal›klar›na su içinde hayat vermek için, Tuna
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nehrinin baz› yerinde su içinde binlerce delik yaratm›flt›r ki o yerlerde Tuna asla buz tutmaz.
Bu deliklere yüzbinlerce bal›k gelip bafllar›n› buzdan ç›kar›p nefes al›rlar. ‹nsan›n su içti¤i gi-
bi bütün bal›klar›n rüzgar içtiklerini gördüm. Acaib hikmettir. “o mahiller ki derya içredir,
deryay› bilmezler” m›sras› üzere, bu solugan delikleri garib ve acaib, seyredilecek yerlerdir.
Amma yan›na var›l›p bal›klar› avlamak mümkün de¤ildir. Çünkü bu yerlerin buzu gayet in-
ce olur. Baz› zaman nice k›zaklar buza geçip nice kimseler k›zak kayarken ince buzlara rast-
lay›p bo¤ulurlar. Tuna gazileri karfl› yakaya Eflak ve Bo¤dan’a düflman elbiseleri giyip ge-
çer, Bo¤danl›lar› yakalay›p getirerek Müslüman yaparlar. Nicesi flak›y›p giderken, buz üze-
rinde duran paray› al›p geçer, nicesi y›ld›r›m gibi giderken bir aya¤›n› kald›r›p Mevlevi gibi
öyle döner ki, asla yükü görünmeyip yine çiftesini bozmadan kayar.

Baz›lar› buz üzerinde kay›p giderken önüne bir adam ayk›r› yat›p onun üstünden s›çray›p
çiftesini bozmadan geçer. Kimisi okçuluk yaparak, kimi tüfek atarak, kimi sigaras›n› içerek,
ikifler - üçer kifli sohbet ederek buzda kayarlar. Çoklar› da toplu halde buz üzerine toprak dö-
küp büyük atefller yakarak koyun ve s›¤›rlar› kebap çevirir. ‹çip e¤lenirler. Nice kere buz çö-
zülüp üzerinde bulunanlar›n gençleri yüze yüze s›çrayarak bir kenara ç›karlar. Fakat nicesi de
bo¤ulur. Baz› kimseler arkas›nda yükü ile aya¤› alt›na iki parça s›¤›r kemi¤i koyup elinde so-
pasiyle, billur gibi parlak buz üzerinde befl alt› konak yeri kayarak bir günde var›rlar. Tuna
üzerinde oturan fiahbazlar›n özelliklerini gördü¤ümüz flekilde yazsak bir cilt olur. Do¤rusu, Si-
listre’nin zühredar ve cesur yi¤itleri vard›r. Halk›n›n küçük ve büyü¤ü k›fl nedir bilmezler. 

Silistre fiehrinin Varoflu: Mahallelerinden on adedi H›ristiyan mahallesi, biri Yahudi
mahallesi olup, di¤erleri Müslüman mahalleleridir. Bafll›calar›: Zülfikara¤a Mahallesi, Ak-
kuyu Mahallesi, ‹stanbul Mahallesi, Dara¤ac› Mahallesi, Namazgah Mahallesi, Mahkeme
Mahallesi, Pafla Mahallesi, Pazaryeri Mahallesi, Haracc› Mahallesi, Çanakç› Mahallesi,
Zankoç Mahallesi, Kurflunlu Mahallesi ve Dervifl Efendi Mahallesidir. Bu mahallelerde
onbir aded mükellef saray vard›r. Hepsinden büyü¤ü, kale kap›s› önünde ve Tuna kena-
r›ndaki vezirlere ait olan saraylard›r. Budib ve Bosna saraylar› gibi büyük bina ve sa¤lam
saray de¤ildir. Hepsi yavan ve tahta ile yap›lm›fl yüksek saraylard›r. 

Geniflçe bir avlusu, küçük bir divanhânesi , yetmifl aded has köle odalar› ve küçük bir ha-
mam› vard›r. Bütün odalar› soba ocakl›d›r. Zira k›fl› fliddetli olur. Binalar hep kiremitlidir. Bu
Silistre saray›n› gördü¤ümüz zaman sene 1061 idi. Kad› efendi saray›, Pafla zade Saray›, bey-
ler Saray›, Sümerizade Saray›, Bostanc› Hasan A¤a Saray›, Manav Mehmed A¤a Saray›, Zan-
koç Hasan A¤a Saray› ve Balc› zadeler Saray› da meflhurlar› olup bunlar hep kiremit ile örtü-
lü binalard›r. Bunlardan gayr›s› kiremitli ve kiremitsiz binalard›r. Hristiyan mahallesi bafltan ba-
fla flendere tahta ile örtülüdür. Bu büyük varoflun etraf›nda çepeçevre elli arfl›n eninde hendek-
ler vard›r. Gün geçtikçe baz› yerleri toprakla bir olmufltur. Amma çok yerleri halen Tuna ile
doludur. 1030 tarihinde Sultan Osman Han Gazi zaman›nda, bu büyük varoflun etraf›nda
hendek kaz›lm›fl ve içi r›ht›m toprak ile dolu kalesi varm›fl. Hala nice yerlerde hendek kuleleri,
burç ve barolar› ile köprü yerleri görülür. Yedi aded köprü kap›s›n›n yerleri bellidir. Namazgah
kap›s› bat› taraf›na aç›l›r. Mustafac›k kap›s› bat›ya do¤rudur. Eflatar kap›s› güneye aç›l›r. K›ble
taraf›na kule kap›s› Tuna kap›s›, do¤uya ‹stanbul kap›s› do¤u semtinde Daye kap›s›, yine do-
¤uya Dara¤ac› kap›s› gibi kap›lar›n yerleri durup gelip geçer. Bu varoflun çevresinin uzunlu¤u
onbinaltm›fl acele ad›md›r. Sözü edilen hende¤i d›fl›nda kalan yerler çay›r ve çimenliktir. Her
gün bu otlaklara, ikindiden sonra sefa ehli toplan›p, çeflitli oyunlar oynay›p e¤lenirler. 
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Camileri: Nehrin güney etraf›nda Kurflunlu Camii: Büyük ve yüksek bir kubbesi olup
minber, mihrap ve magfeli vard›r. Eski uslubta yap›lm›fl sade gözlü bir camiidir ki , gece
gündüz cemaati bol olur. D›fl avlusu talebe odalar› ile doludur. Beyaz tafltan yap›lm›fl yu-
varlak bir minaresi vard›r. Nurlu bir camiidir. Osmanl› vezirlerinden Sinan Pafla yap›s›d›r.
Bu flehre yirmi sene vali olup Eflak ve Bo¤dan› tamamen itaate getirip vergiye ba¤lanm›fl-
t›r. fiehirde bundan baflka kurflunlu camii yoktur. Camiin sadece bir k›ble kap›s› vard›r. Es-
ki Camii: Bir minareli olup kiremitle örtülüdür. Ak Kap› camii, Mahkeme Camii, Pazarye-
ri Camii, Haracc› Camii: Cemaati çoktur. Kale Camii: Y›ld›r›m Han’›nd›r. Melek Ahmed
Pafla Musallas›: Tuna kenar›nda çimenlik bir yerde, büyük bir ibadet yeridir. Bunlar›n d›-
fl›nda mahalle mescitleri vard›r. Bir medresesi olup, ayr›ca her camii de bir ders hocas›n›n
bulunmas› flartt›r. K›rk aded s›byan mektebi vard›r. Bafll›calar›: Eski Camii, Mahkeme Ca-
mii, Derviflefendi, Ak kuyu, Sabuncu zade, Haracc› ve Çavufl mektepleridir. Tekkelerin-
den, eski cami tekkesi mamurdur. Kurflunlu cami tekkesinde fleyh Hazret-i Piri Efendi
ad›nda Allah bilgini, afl›k bir kimse olup, Dördüncü Murad Han ile Revan Seferinde ser-
dengeçti, a¤as› iken, vücudunda yara olmad›k yer kalmam›flt›r. Nihayet dünya nimetlerin-
den vazgeçip Kastamonulu fiaban efendiden fakirlik elbisesini kabul ederek olgun bir mür-
flit olmufltur. ‹lahileri ve rubaileri, Azmi zade Halefi efendi kadar tasavvufa ne beflli beyit-
leri vard›r ki, hala de¤erli eseridir. Dervifl efendi Tekkesi: Dervifl efendi Celveti tarikatinde
olup, Üsküdarl› Mahmud Efendi’nin Halifesidir. Tekkeyi de Derviflefendizade yapt›rm›flt›r.
Ahlak sahibi, halim, selim, olgun bir kimsedir. Haracc› Tekkesi : fieyhi, Tatar Abdürrezak
Efendidir. Nogay bilginlerindendir. Tefsirci ve hadisci olup büyük bir zatt›r. 

Ulema ve fieyhlerin Meflhurlar›: Kurflunlu cami imam› Ahmed Efendi, Aziz Efendi, Sa-
lih Efendi, Göncü zade Ahmed Efendi, Bezzaz Mehmed Efendi ve di¤erleridir. 

Hamamlar›: Üç aded hamam› vard›r. Pafla saray›na bitiflik ‹skender Pafla Hamam›:
Havas› binas› hofltur. Kurflunlu Hamam: Kurflunlu camii yapt›ran Arnavut Sinan Pafla’n›n
yap›s›d›r. Mahkeme Hamam›: Gayet s›cak olarak yap›lm›fl ayd›nl›k bir hamamd›r. Bun-
lardan baflka k›rksekiz aded hânedan hamam› vard›r. Kale içinde hamam yoktur. 

Çeflmeleri: On aded çeflme vard›r: Ak kap› çeflmesi, Saraçhâne Çeflmesi, Pazar yeri Çefl-
mesi, Kurflunlu Camii Çeflmesi ve Kuru Çeflme meflhurlar›d›r. Gerçi Tuna kenar›nda olan
böyle bir flehrin çeflmeye ihtiyac› yoktur, fakat hay›r sahipleri kolayl›k için yapt›rm›fllard›r. Ay-
r›ca yirmi yerde de sebilleri vard›r. Temmuz ay›nda vak›f taraf›ndan Tuna buzu ile kar›flt›r›lan
hayat sular› da¤›t›l›r. Sebilciler, “Hüseyin Kerbela aflk›na sahhan” m›sras›n› söylerler. ‹ki ha-
n› vard›r. Biri çarfl› içinde, Melek Ahmed Pafla’n›n kiremit ile örtülü sa¤lam ve güzel küçük
han›d›r. Biri de Emin Han›’d›r. Bu iki handan baflka nalbant dükkanlar› olup, bunlar da han
gibi dükkanlard›r. Hanlar›n›n hep iki kap›s› vard›r. Daima küçük kap›lar aç›l›r. 

Çarfl› ve Pazar›: Sekizyüz dükkan› vard›r. ‹ki kap›l› bir bedestan› olup güney taraftan
girilir. Kagir de¤ildir. Kap›lar› zincirli olup atl›lar giremez. Genifl bir caddenin iki taraf›n-
da yüz aded güzel dükkan› vard›r. Üzerleri tamamen k›rm›z› kiremit ile örtülüdür. 

Saraççhânesi: Hay›r sahibi Melek Ahmed Pafla’d›r. ‹ki bafl›ndaki kap›lar› demir zincirlidir.
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Bu da bir genifl caddenin sa¤›nda ve solunda seksen kadar, üstleri kiremitli, pek güzel ma-
mur saraçhânedir. K›fl›n fliddetli olmas› dolay›s› ile kürkçüleri çoktur. Attarlar› çeflitlidir. 

Önemli Sanayi Kollar›: Kuyumcular›, çapk›n at e¤erleri, at tak›mlar›, yelekli latif ok yapan
ustalar› vard›r. Bal›kç›lar çarfl›s› gayet çoktur. Avrupa’n›n her taraf›na bal›k buradan tafl›n›r. 

Yiyecek ve ‹çecekleri: Beyaz ekme¤i, semiz k›v›rc›k koyun eti ve s›¤›r eti meflhurdur.
fialgama benzer bir fley olur ki, ona Alabafl derler. Gayet lezzetlidir, semiz et ile kalye
ederler. Çok besleyici ve hazm› kolayd›r. fialgam lezzetindedir. Amma rengi Rumi alaca
oldu¤undan ad› öyledir. Adam bafl› kadar vard›r. Tuna bal›klar›nda morina, mersin, sazan
ve lum bal›klar› ünlüdür. ‹çeceklerden lezzetli, keyif verici bal suyu olur amma sarhoflluk
verir. Beyaz Dar› bozas› sanki culabt›r. Çok fakirleri bozaya ekmek do¤ray›p yiyerek aç-
l›klar›n› giderirler. Sulu fl›ral› üzümü vard›r. K›rm›z› viflne ve kiraz› be¤enilir. Orta boylu,
canl›, kuvvetli, zevkli insanlar› olur. Ayan› güzel kumafllar ve çuka giyerler. Halk›n ço¤u
Eflak ve Bo¤dan tüccar›d›r. Orta halli olan fakirleri, hallerine göre renkli bezlere kapl›
kürkler giyip bafllar›na tatar kalpa¤› giyerler. Askeri s›n›flar› yine tatar gibi e¤erli atlara bi-
nip tatar seferlerinde bulunurlar. Bunlardan baflka Dobruca Kavimleri de vard›r. Bunlar
Tatar, Bulgar, Eflak ve Bo¤dan’dan kar›fl›k Ç›tak kavimleridir. ‹lkin Orhan gazi evlad› Sü-
leyman Pafla askerlerinden olmufltur. Ondan sonra Y›ld›r›m Beyazid Han buralara Tatar-
lar› yerlefltirmifltir. Anneleri Bulgar, Eflak ve Bo¤dan olup, bunlar orada ç›tlak kavmi ol-
mufllard›r. Bunlar›n konufltuklar› ç›tlak lisans›ndan inflallah, Dobruca vilayeti anlat›l›rken
söz edilecektir. Kad›nlar› yass› bafll› olup renkli çuka ve beyaz gerlova Abbasi ferace giyer-
ler. Gayet edepli, örtülü saliha kad›nlard›r. Bütün halk› ehli sünnet olup muntazam namaz-
lar›n› k›larlar. Zengin flehir oldu¤undan, misafirlerine sayg›l› olup davetler yaparak ikram-
larda bulunurlar. Yumuflak huylu, ahlak sahibi, dost kimseleri çoktur. 

‹klimi: Beflinci iklimin ortas›nda oldu¤undan k›fl› fliddetli olur. Amma bütün halk› dinç-
tir. Portekizli Padre ve Kolon’un söylediklerine göre, Tunan›n karfl› taraf› alt›nc› iklimin
bafllang›ç yeridir. Do¤u taraf› Da¤›stan, cihan ve Heyhat sahras›na bat› taraf› Almanya’ya
ve Tuna kaynaklar›na kadar yerlerdir ki, hakiki alt›nc› iklimde bulunmufltur. 

Silistre’nin Mesireleri: Hendek kenar›nda Bey Bahçesi, Pafla Çay›r›, Çay›r Köprüsü ‹s-
tanbul Köprüsü Çay›r›, Namazgah Mesiresi, Küçük Mustafa Mesiresi, Seriçse, Kendi Ko-
yan, Karaa¤aç, Akçeme, Kerdeme, Aslanl› Çeflme, Bast›rma Ceziresi mesireleridir. 

Bast›rma Ceziresi, Tuna’n›n iki sahilli aras›nda bir adad›r. Burada her sene yetmifl - sek-
senbin s›¤›r kurban edilerek past›rma yap›l›p Rum, Arap ve Avrupa’ya yüzbinlerce yük
past›rma gider. Past›rma vakti bu adaya gidilse binlerce s›¤›r›n kesilip kanlar›n›n Tuna’ya
akt›¤›n› gören kimsenin akl› bafl›ndan gider. Hatta bir s›¤›r› kesip de karn›n› yard›klar›nda,
yavrusunun aya¤a kalk›p yaflad›¤›n› ve süt ile beslendi¤ini ben görmüflümdür. Bu adaya
mevsiminde, çad›rleriyle binlerce s›¤›r past›rmac›s› gelip yerleflir. Bir taraf›nda, yüzlerce ka-
zanla s›¤›rlar›n iç ya¤lar› ve sade ya¤lar› eritilip sar› ya¤a kar›flt›r›l›r. Bir taraftan da çörüfl
ya¤›ndan mum yaparlar. Görülmeye de¤er bir adad›r. 

Tuna  Nehrindeki Bal›k Dalyanlar›: Tuna’n›n buzu çözülüp ilkbahara geldi¤inde, ‹stan-
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bul taraf›ndan bir emin gelip, Tuna bal›klar›n› yetmiflyedi yük akçeye iltizama al›r. Tuna
sahilinde bulunan Silistre flehrindeki paflaya gelip, on kese kalemiyle ile yirmi kesede mas-
ruf verip, Tuna nehri bal›klar›n› avlamaya bafllar. Bo¤dan’›n Kalas da¤lar›ndan seksener
zira çam mefle ve pelid direkleri kestirip Silistre flehri önünde ikibin kifli ve yüzlerce sanat-
kar tüccar, hunbar ve Transa gemilerine binip, Tuna’n›n iki taraf›nda bu direkleri Tuna
içinde ite kalka getirip, ta Tuna’n›n ortas›nda kaz›klar dikerek aralar›n› bir bal›k geçebile-
cek kadar aral›k b›rak›rlar. Mesela hemen akçe tahtas› fleklinde kalk›p sanki akçe döküle-
cek yer kadar aç›k kal›p durur. Bütün kaz›klara yaban asmas›n› ta Tuna’n›n dibinden ör-
meye bafllar ki, Tuna yüzünde çit örgü örülür. Sonra bir bo¤az b›rak›l›p ona bir kap› ya-
parlar ki, o da çitten örülmüfltür. Afla¤›dan ve yukar›ndan gelen gemilerin geçmesi için bu
kap›y› açarlar, sonra tekrar kaparlar. Bu bo¤az›n önüne bal›k emini gidip, Tuna içindeki
kaz›klar üstüne içli d›fll› müteaddid odalar ve kahvehâneler yaparlar ki seyretmek gerek.
‹flte emin, yüz - ikiyüz adamiyle bu sarayda kal›r. Emin kendisine mahsus olan bir köflkü
bal›k dalyan› olan sözü edilen dar bo¤azda yapt›r›p, gece gündüz orada oturur. O tarafa
yine çitten güzel bir yer kulu besi yapt›r›p, bo¤az› o çitle kapat›rlar. Öyle çit örerler ki, bir
kar›fl kadar bal›¤›n bile geçme ihtimali yoktur. Ta ki bahar mevsimi gelip Tuna nehrinde
buz kalmay›p Alman topraklar›ndan beri evvelce yazd›¤›m›z ›rmaklar›n bal›klar› Karade-
niz’in çeflitli yerlerinde yumurtlay›p yavrulamak ve Don suyuna e¤er kökü yemek için Tu-
na ile ak›p Karadeniz’e geçmek üzere gelirler. Bu Silistre önündeki dalyana gelince görür-
ler ki nehir kapat›lm›flt›r. Sonra dönerek, bo¤az a¤z›ndaki çit üzere geldikte bo¤azda k›s›-
l›rlar. Tekrar geri dönmek isterlerken, yer çitli iplerle kald›r›l›r. Büyük küçük bal›klar›n al›p
zembere¤i yerine yani suya b›rak›rlar. Öyle bir ifltir ki, insan yak›ndan görmedikçe anlat›l-
mas› güçtür. Emin, Pafla’y› bu Tuna üzerindeki dalyan›na davet edip gizlice ikibin kurufl
hediye verir. Hay›rl› olsun diye, o gün yakalanan bal›klar Pafla’n›n olur. Burada paflalar
talih denerler. Bir büyük bal›k gelirse, flans›n›n iyi olaca¤› iflaret say›l›r. Allah’›n hikmetin-
den olacak, Melek Ahmed Pafla’n›n talihine yetmifl aded “müteferrika” dediklerine mori-
na bal›¤› geldi ki baz› iyi niyetli kimseler: “K›rk - elli seneden beri bu günlerde, bu büyük-
lükte yetmifl aded müteferrika morina bal›¤›n›n ç›kt›¤›n› görmedik” diyerek hayrette kald›-
lar. Sonra pafla o gün talihine avlanan küçük - büyük yedibin aded bal›¤› onbir keseye yi-
ne emine sat›p, ona bir hilat da giydirerek saray›na döndü. Bu müteferrika denilen mori-
na bal›klar› öyle bal›klard›r ki her biri sekiz - dokuz arfl›n gelir. Pereme kal›nl›¤›nda ve Üs-
küdar kay›¤› irili¤inde bal›klard›r. Allah›n emri ile her birinin karn›ndan befler onar kantar
havyar› ç›kar. Bu havyarlar› bal f›ç›lar› içinde tuzlarlar. Bu gibi bal›klar› eminden, tüccar-
lar birer ikifler keseye al›p, havyar›n› ve bal›k tutkal› dediklerini beyaz tutkal›n› bal›k kasap-
lar›na ç›kartt›r›p tuzlayarak Leh, Moskof, Don, K›rg›z, Danimarka ve Bat› Avrupa’ya ara-
balar ve gemiler ile gönderirler. Bu morina ve mersin bal›klar›, Tuna ile Azak nehrine
mahsus bal›klar›d›r. Baflka sularda bulunmaz. Sanki her biri birer ejderhad›r. Bunlar›n kar-
n›ndan pislik diye bir fley ç›kmaz. Vücuduna göre ba¤›rsak ve diflleri azd›r. Amma mersin
bal›¤›n›n arkas›na yap›flm›fl tutkal› çoktur. Tuna nehrinin ejderhas› bu morina bal›¤›d›r. M›-
s›r’daki Nil nehrinin ejderhas› da timsaht›r. Timsah gayet zararl› hayvan olup, Cibriler ve
Kenuziler yerler. Baflkalar› yemezler. Cenab-› Bari’nin ezeli hikmeti gere¤ince, çok bal›k-
lar ve di¤er bal›klar› avlay›p yerler. Amma bu morina ve mersin bal›klar› bal›k avlamay›p
e¤er kökü, kam›fl kökü ve onlara benzer baz› yosun ve otlar› yerler. ‹flte vücutlar›n› bu gi-
bi yiyeceklerle beslerler. Morina diflisinin hesab› ve say›s› bilinmez. Yavrular› olup anala-
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r›n›n ard› s›ra turna katar› gibi çekildikte, y›ld›r›m gibi geçen bal›¤›n yavrular› çoklu¤undan
ancak bir saate geçebilir. Erkek morina bal›¤› küçük olur. Amma bu morinan›n mütefer-
rikas› da ender olur. Zira Tuna önünde Demir kap›s› ve tahtal› denilen girdaplar›n f›rt›na-
lar›ndan geçmeye korkarlar ki nicelerin Tuna da¤lar›ndan beli k›r›l›p kenara düflerler. Bu
sebepten demir kap›dan afla¤› müteferrika geçmez. Geçenlerde ç›kamaz. Aralar›nda bu-
lunan müteferrika bal›klar bu Silistre önünde mutlaka avlan›r. Bu durum Tuna’da sekiz ay
devam eder. Baz› eminler faydalan›r, baz›lar› ise zarar eder. fians›n aç›k olmas›na ba¤l›-
d›r. Zira Tuna kenar›nda olan k›rk - elli kadar kale adamlar› ve Kili, Akkerman, Özü’nün
kale neferleri bu Tuna emininde ücretlerini almal›d›rlar. Zarar ederlerse hapsedip erzak›n-
dan al›rlar. Acaib sanatt›r. Ve Tuna gibi deryaya bend ile çit örüp bal›k avlamak, kimse-
nin, insan kudretinin ne derece büyük oldu¤unu, insan akl›n›n hile ve sihirde ne kadar iler-
lere gitti¤ini bir bak›flta anlamas› mümkündür. Silistre’nin bahar günlerinde öyle çamuru
olur ki, siyah çamurundan Mahmud fili bo¤uflur. Hatta Nasuh Pafla-zade Hüseyin Pa-
fla’n›n bir delisi bal suyu sarhofllu¤u ile pazar dibi meydan›nda at›na mahmuz vurdukta,
at›n kula¤›na kadar çamura gömülüp, çamurla beraber Tuna’ya akarak bo¤uldu¤u sicil ka-
y›tlar›nda yaz›l›d›r. On kifli bir deliyi kurtaramam›fllard›r. Koca Kenan Pafla vali iken, sek-
senyedibin bal f›ç›s› çamuru Tuna nehrine döktürdü¤ü yine sicilde kay›tl›d›r. Melek Ahmed
Pafla efendimiz mal›ndan yirmi kese borç verip yukar›da sözü edilen han›, saraçhâneyi,
yüzlerce dükkanla yüksek, güzel bir kahvehâneyi yapt›rm›flt›r. Ak kap› Camii önünden ta
‹stanbul kap›s›na kadar genifl bir caddeyi, önce yalvan ve ›skara f›rça kaz›klar kak›p, Tem-
muz ay›nda üzeride bal›k s›rt› gibi iki araba yanyana geçecek kadar horasan ile tafltan kal-
d›r›m yapt›rm›flt›r. Sözü edilen kahvehâne ile saraçhânenin gelirlerini de bu kald›r›mlara
b›rakm›flt›r. Halen bu gelirler ile Silistre’ye kald›r›mlar yap›lmaktad›r. Zira bu flehirde yaz
ve k›fl büyük pazarlar kurulur, binlerce araba toplan›p insan denizine döner. 

Silistre’nin Tuna Üzerindeki De¤irmenleri: Silistre’nin da¤ ve derelerinde su de¤irmenle-
ri çoktur. Amma Tuna üzerinde bulunan un de¤irmenleri bir ülkede yoktur. Ancak Tuna sa-
hilindeki flehirlerde bulunur. Silistre önündeki de¤irmenler hepsinden ayr›d›r.

Yap›lar›: Önce iki aded dibi (duba) yani Tuna’n›n transa gemileri gibi gemilerdir ki iki-
si de birbirine büyük direkler ile ba¤lanm›flt›r. Bu iki gemi aras›nda on arfl›n eninde kal›n
tahtalar ve dikine tahta sütunlar ile tutturulmufl dolaplar vard›r. Bu dolab›n büyük gemi
taraf›ndaki gemi içinde büyük çarklar vard›r. Büyük çark›n içinde de büyük bir tafl vard›r
ki, üç çift cam›fl ancak çekebilir. Bu de¤irmenler gece gündüz ellifler Silistre kalesi un ç›-
kart›rlar. Ta bu derece süratli döner çarklard›r ki, insan bakamaz. Her de¤irmenin ikifler
üçer adamlar› çoluk çocuklar› ile de¤irmende otururlar. Her biri bir han gibi tahta örtülü
damlard›r. ‹çlerinde mutfaklar› odalar› ve bacalar› vard›r. Nicesinde f›r›nlar olup, taze po-
¤aça ve ekmek piflirilir. Bu de¤irmenlerin yerleri Silistre kalesi önünde olup herkesin ni-
flaniyle özel yerleri vard›r. Öyle otururlar. Zira kale önünde Tuna gayet h›zl› akar. Büyük
bir girdapt›r. Yetmifl - seksen kadar olan bu de¤irmenlerin Tuna üzerinde aynen durum-
lar› ustaca bir ifltir. ‹ki gemi birbirlerine gemi direkleri ile ba¤lanm›flt›r. Yaban asmas›ndan
büyük bir sepet örüp, iri bir tafl ile sepeti doldurup a¤z›n› kapat›rlar. Yine yaban asma-
s›ndan insan beli kal›nl›¤›nda ve kad›n saç› gibi elli - altm›fl arfl›n ip örüp de¤irmen gemi-
lerini Tuna üzerinde yürütürler. Ta de¤irmen sahibi Tuna üzerindeki belli yerine geldikte,
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tafl dolu sepeti Tuna’ya uçururlar. De¤irmen yerinde kal›r. Zira asma ipin ucu sepette bir
ucu gemide ba¤l›d›r. K›fl mevsimi gelince Tuna nehrinden buz akmaya bafllad›¤›nda de-
¤irmenlerin asmadan iplerini keserler. Her de¤irmen birer ada limanlar›nda s›¤›n›r. Ba-
har mevsimi gelince, yine ayn› yerlerine giderler. Acaib de¤irmenlerdir ki, her biri sene-
de befl kese kazan›r. Serbest bir zeametten daha kazançl›d›r. Silistre ayan›n›n karlar›n›n
ve gelirlerinin ço¤u bu de¤irmenlerden elde edilir. 

Silistre’nin Ziyaret Yerleri: Rum diyar›nda ve hudud bölgesinde oldu¤unda burada büyük
evliyalardan kimse yoktur. Fakat büyük alimlerin kabirleri çoktur. Önce ‹mam Farh: Y›ld›r›m
han’›n imam›d›r. Akkap› kabristanl›¤›nda medfundur. ‹sa Hoca, Hüseyin Vaiz: Halveti tarika-
tinden olup haftada bir iftar ederek bir badem, bir zeytin, bir hurma ve bir fincan su ile yeti-
nirmifl. Akkap›’da yatarlar. fieyh Piri Efendi : Halveti tarikatinde, afl›k bir can idi. Piri takma
ad› ile afl›kane teiz fliirleri vard›r. Tekkeler bahsinde anlatm›fl idik. Bende 1061 y›l›nda elini
öpüp, sohbetlerinde bulunmufltum. Burada Allah’›n rahmetine kavufltular. fieyh Dervifl Efen-
di: Üsküdarl› Mahmud Efendi tarikatinden bir dervifl idi. Hamd olsun mübarek dualar›n› al-
d›m. Dersiam Göncü-zade Ahmet Efendi fieyh Mehmed Buhari: Nakflibendi tarikatinde ulu
mürflidirler. Bu Silistre flehrinde hayat sürerken, 1000 y›l›nda vefat edip çarfl› içinde özel bir
türbede defnedilmifltir. Benim kona¤›m›n civar›nda oldu¤undan sabah akflam geçerken bir
“fatiha” okuyup her Cuma gecesi de abdest ile türbesini ziyaret ederdim. Halen herkes tara-
f›ndan ziyaret olunur. Hatta Dersiam Göncü-zade bundan ders alarak alim olmufltur. 

1062 y›l›n›n Rebiulevvel ay›nda Siyavufl Pafla sadrazaml›ktan al›n›p, yerine Koca Gür-
cü Mehmed Pafla Sadrazam oldu. Üçüncü gün Melek Ahmed Pafla efendimize Silistre’de
Dergah-› Ali kap›c› bafllar›ndan Bayram A¤a ile padiflah›n emri geldi. Divanda okunup,
Melek Ahmed Pafla “bafl üstüne” deyip, tu¤lar›n› ve ota¤lar›n› çay›r mahallesindeki na-
mazgaha ç›kard›. 

1062 YILI REB‹ÜLEVVEL AYINDA ÖZÜ EYALET‹ 
KÖY VE KASABALARINI KKORUMAYA G‹TT‹⁄‹M‹Z...

Önce “Bismillah” ile Silistre flehrinden büyük bir alay ile ç›k›ld›. Sözü edilen namaz-
gahta konaklad›. Tuna sahilinde dört köfle duvar ile yap›lm›fl harab bir musalla idi. Pafla
efendimiz yedi günde tamir ettirdi. 12 Rebiülevvel Pazartesi günü, ben mevlid-i flerif oku-
dum. Büyük bir cemiyet oldu. fiehir ayan› ile nefis yemekler, bal ve flerbetler yiyilip içil-
di. Halen Silistre o mevlidi ve ziyafeti yad edip, Melek Ahmed Pafla’ya dua ederler. Müs-
lümanlar›n namazgah› da güzel bir hale geldi. Buradan güneye do¤ru giderek Adal› Kö-
yüne geldik. Halk› Eflak ve Bulgar’d›r. Padiflah aslar›d›r. Oradan çay›rl› köyüne menzil al-
d›k. Buran›n ot ve bitkileri bol ve çeflitlidir. Sonra Renkler Köyü’ne geldik. Halk› Müslü-
mand›r. Hac›o¤lu pazar› kasabas› nahiyesinde üçyüz hâneli, camii ve alaybeyi olan ze-
amettir. Oradan ileri giderek Hac› o¤lu Pazar› kazas›na geldik. 

Hac›o¤lu Pazar› Kasabas›: Y›ld›r›m Zade Musa Çelebi emirlerinden Hac› o¤lu ad›nda
bir yi¤it taraf›ndan kuruldu¤u için, Hac› o¤lu kasabas› derler. Dobruca vilayeti topra¤›nda
ve Silistre eyaletinde pafla hass›d›r. Yedi hazine kesesi ile pafla a¤alar›ndan bir a¤a, elli ada-
miyle idare eder. fieriat taraf›ndan üçyüz pâye ile flerif kazad›r. Toplam yedi nahiyesi, yet-
miflsekiz aded köyü vard›r. Y›lda kad›s›na ve voyvodas›na alt›flar kese gelir olur. Sipah ket-
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hüda yeri, yeniçeri serdar› ve muhtesib vard›r. Kalesi olmad›¤›ndan dizdar› mütfüva nakib
gibi görevlileri yoksa da ayan ve eflraf› çoktur. Aç›k bir bay›rda ikibin hâneli bir flehir olup
evlerinin ço¤u kiremitlidir, bir k›sm›da flenderelidir. Yer yer ba¤ ve bahçeleri vard›r. fiid-
detli k›fl›ndan dolay› meyveleri yoktur. Mahalleleri: fieyh Efendi, Gazi Baba, Hac› Meh-
med, Hac› H›z›r, Eski ve Çavufl Pazar› Mahallelerinden ibarettir. Camiilerinden: Çarfl› Ca-
mii, Çavufl Camii, Eski Camii ve fieyh Efendi Camii meflhurlard›r. Buradan baflkalar› mes-
cittir. Medresesi falan yoktur. Amma onbir aded çocuk mektebi, üç aded hamam›, üç ha-
n›, ikiyüz kadar da dükkan› vard›r. Köprülü-zade Ahmed Pafla Kethüdas› Ebu’l-Hay›r ‹bra-
him A¤a, çarfl› içinde iki bafl› kapal›, kagir, kiremit örtülü, cadde üzerinde yüz aded dük-
kan ile süslü bedestan› yapt›r›p flehre flöhret verdirmifltir. Allah flöhretli afetden koruya. Bi-
tifli¤inde bir bedestan hamam› yapt›rm›fl ki, gönül aç›c›d›r. Bu flehir susuzluk ile meflhur idi.
Bütün halk› ac› su kuyular›na muhtaç idiler. Hatta Dervifl Mehmed Pafla Özü valisi iken bu
flehirde muhafaza ile bekledi¤i vakit, flehirden askerine k›rkbin kuruflluk su içirdi¤i sicilde
kay›tl›d›r. Bu para bütün reaya ve beraya kesesinden ç›km›flt›r. Hatta Melek Ahmed Pafla
Efendimiz orada iken, üç ayda askerine üçbin kuruflluk su içirmifltir. Böyle susuz bir flehir-
dir ki, reayas› paflalara f›ç› f›ç› su tafl›rlar. Bu hal bir yerde yoktur. Yine Köprülü-zade ket-
hüdas› ‹brahim A¤a bu flehre yetmiflbin kurufl harcay›p, ruznameci ‹brahim Efendi, ç›ra¤›
Baba o¤lu Bekir A¤an›n önderli¤i ile iki konakl› yerden da¤lar›, sahralar›, delip yer alt›nda
bir de¤irmen çevirip hayat verici suyu bir senden hac› o¤lu flehrine getirmifltir. Dokuz yer-
de çeflmeler yapt›rarak, halk› susuzluktan kurtarm›flt›r. Ayr›ca bütün hayvanlar›, ba¤ ve
bahçeleri de hayat bulmufl, bostan ve bahçeleri cennet bahçelerine dönmüfltür. Bu kere de
flehir halk›, “fiehrimizi sel bas›p çamur oldu” diye, hay›r sahiplerini flikayet ettiler. O ke-
rem sahibi dahi mertlik edip paras›ndan üçbin kurufl borç verip, çeflme yollar›na ve di¤er
yollara halk› geçmesi için kald›r›mlar yapt›r›p flehri temizledi. 

Yapt›r›lan çeflmeler için yaz›lan tarihler flunlard›r: 

“Görenler didi hayli tarihin,
Ne güzel çeflme âbî âb-› hayat.” 

Di¤er çeflme: 
“Fekâle evliya tarih-i kudsî”
Cerîül-ayn tüsemmâ selsebil.”

Di¤er çeflme: 
“Sular cârî olunca çeflmelerden teflneler hayli, 
Didiler nûfl idüb târih-i pâkin çeflme-i Kevser.” 

Di¤er çeflme: 
“Seyr idüb bu ayn› tarihin didim, 
Oldu câri çeflme-i mâ-i hayat.”

Di¤er çeflme: 
“Nûfl eyleyenler âb›n tahs›n idüb dediler, 
Tarih-i ism-i ayn aynân-i tecriyân.”
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Di¤er çeflme: 
“Ey tecellî Hatîf-› Kudsî didi tarihini, 
Akd› yer yer âb-› Zemzem ayn-› ‹brahim’den.”

Di¤er çeflme, hay›rsahibi hay›rbabas›n›n güftesi: 
“Kendi bizzât beddîhî didiler târihin, 
Ben hemân vâs›tay›m flah-› naîmindir su.”

Di¤er Nazifzâde Ömer Beyin: 
“Didiler ehl-i beled Rahmi bize târih içün, 
Geldi ‹brahim cârî itdi cuy-› zemzemi.”

Sene 1084 

Son tarih, Nasuf Paflazâdenindir. Amma Rahmi Çelebi’ye ihsan etmifltir. Rahmi Çelebi
de hay›r sahiplerinden yüz sikke ald›. Ben de gelifl tarihimiz için yüz aded flori (alt›n) ihsan
ald›m. Hala o can verici p›narlar› ile flehir halk› beslenip hay›r dua ederler. Özellikle vilayet
reayas›, bütün gelen gidenler, genç ve ihtiyarlar duac›d›rlar. Allah rahmet eyleye.

Bu Hac›o¤lunun havas› gayet hofltur. Halk›n›n ço¤u çuha ferace ve kontufl giyer yeni
çerisi ve sipahi çoktur. Amma alimi yoktur. Orta halli olanlar› pogasya kapl› kuzu kürkü
ve bafllar›n› kalpak giyip, Tatar ile sefere uzarlar. Zira Dobruca halk› derler, naml› ve ce-
sur yi¤itleri vard›r. Ticaret ve savafl ile u¤rafl›p kazanç sa¤larlar. Bu flehrin yiyecek ve içe-
ceklerinden beyaz ekme¤i ve bal suyu meflhurdur. Sanat›ndan, s›rmal› deri üzerine ifllen-
mifl okluklar› bir yerde yoktur. Yüz kurufla sedef iflletip ‹stanbul’un ileri gelen kimselerine
hediye gönderirler. fiehrin ortas›nda genifl bir meydan vard›r. Haftada bir kere köylerden
ve kasabalardan binlerce insan toplan›p mallar›n› satarlar. Bu flehir reayas›na Dobruca ç›-
ta¤› derler. Turfa lisan, garip görünüfllü insanlard›r. 

Buradan kalkarak do¤u taraf›na giderler. Kodaman köyüne geldik. Üçyüz hânesi ve
misafir hânesi olan bir Müslüman köyüdür hatta hânedan sahibi Kodaman A¤a, paflaya
büyük bir ziyafet çekip üç aded salihli yorgo at hediye verdi. Buradan yine do¤uya, Ba-
tova sahras›na geldik. Karadeniz kenar›nda iç aç›c› lalelik bir yerdir. Burada k›rk gün kal-
d›k atlar›m›z tirfil, yonca ve ayr›k otlar› ile beslenip öyle semiz oldular ki anlat›lmaz. Ci-
var›ndaki kasabalardan pazarc›lar gelip büyük bir ordu pazar› oldu. Deniz kenar›nda olan
Varna benderi ile Yalç›n, Kovarn, Minkalye kasabalar›n› Akazak flehrinden koruduk. Yi-
ne bu sahradaki Akyaz›l› ziyareti türbesine yak›n idik. 

Akyaz›l› Türbesi: Belh, Buhara ve Horasan’da, büyük dedelerimizden Türk o¤lu Türk
hoca Ahmed Yesevi halifelerindendir. Bu Akyaz›l›, Hac› Bektafl-› Veli ile Hursaya gelmifl-
tir. Fetihten sonra, izin ile Rum da post sahibi oldu. 

Akyaz›l› Menk›beleri: Bu zat Pravadi’de Müslüman Dobruca kral›ndan izin al›p, bu Bato-
va vadisinde yerleflti. Bir gün kebap piflirip yedikten sonra kebap flifl olan a¤ac› yere dikince,
Allah›n emri ile bir kestane olur ve o an meyve verir. Mübarek hazret buyururlar ki: “Bu a¤a-
c›n meyvesi kendi yurdumuzun koruhudur. Bunun gölgesi de mekan›m›zd›r.” Bundan k›rk se-
ne o a¤ac›n alt›nda ibadet eder. Hala o eflsiz a¤aç üzerinde yumurta büyüklü¤ünde at kesta-
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nesi yetiflir. Her kimi at› sanc›lan›r veya k›z›l kurt hastal›¤›na tutulursa, o at kestanesinden ata
yediri lince derhal bulur. Akyaz›l› aziz hazretleri, bu a¤ac›n alt›nda yuvarlak, yüksek, renkli
kurflun ile örtülü kubbenin içinde yatmaktad›r. Nurlu sandukas›n›n dört taraf›nda güzel yaz›-
lar ile yaz›lm›fl ayet-i kerimeler, gül suyu kablar›, flamdan buhardan ve horasan yap›s› kandil-
ler bulunur. ‹nsan içeri girince vücudunda bir titreme olur. Mis ve amber kokusundan insan›n
dima¤› kokulan›r. Türbedar›’da bütün gelen gidenler için gül suyu serpip buhur yakar. Dört
taraf›ndaki pencerelerin etraf› irem bahçesi gibi gül, sümbül, yasemin ile dolu bahçelerdir ki,
gülistan içinde yaflayan binlerce bülbüllerin namelerini dinleyen ziyaretçilere taze hayat verir.
Ben bu Türbeye vard›¤›mda s›tmadan biraz rahats›zd›. Sanki bu Türbeye girip Azizin ruhu
için “bir Fatiha” okuyunca, hat›r›ma flu beyit düfltü: 

“Humma elemin çektim yok zerrece derman›m, 
Himmet et bana flimdi Akyaz›l› Sultan›m!”

Bu beyti mübarek bafl› ucunda duvara celi yaz› ile yazmaya cesaret edip o an sandukas›-
n›n yeflil suf örtüsünün alt›na girerek, “S›¤›nd›m ya aziz!” dedim. Allah bilendir, bana bir uy-
ku gelip uyuyup kalm›fl›m. Bir anda uyan›nca, bütün vücudumu ter içinde buldum. Amma
sanki yeniden hayat bulmufl kadar güçlenmifltim. Hamd olsun, s›tmadan kurtulmufl olup, Pi-
rin ruhu için hatm-i flerif okumaya bafllad›m. Allah rahmet eylesin. 

Di¤er Bir Hikaye: Aziz Hazretleri, Orhan Gazi zaman›nda ta ikinci Murad -ki Fatihin ba-
bas› Koca Murad Han’d›r. ‹ki kere padiflah olmufltur- zaman›na kadar hayatta kalm›flt›r. Ken-
disine inananlardan ve Gazi Mihalo¤ullar›ndan Arslan Bey, daima Azizin hizmetinde idi. Aziz
rahmetli ne tarafa yönelse, Arslan beyin arkas›na binip ba¤-bahçe, da¤-sahra demeyip gider-
lerdi. Arslan beye baz› fukara: 

“Sultan›m Aziz Hazretleri arkan›za binince bizler Cenab-› fierifinize bir türlü yetiflemiyo-
ruz, bu ne ilahi s›rd›r?” 

Diye sormufllar. Arslan bey: 
“Vallahi bende ona hayran›m ki Cenab-› Bari bana ezici bir kuvvet veriyor. Kendimde bir

baflkal›k olup, asla yorulmak bilmiyorum.” 
Demifl. Hala Azizin arkas›na bindi¤i Arslan Bey’in s›rt›na vurdu¤u insan e¤eri, tak›mlar›

ile türbede durmaktad›r. Binlerce bu flekilde kerametten sonra Akyaz›l›, ‹kinci Murad Han za-
man›nda sonsuzluk evine göç etmifltir. Arslan Bey, Azizi kestanesi alt›nda defnederek üzeri-
ne nurlu bir kubbe ve karfl›s›na da bir tekke yapt›rm›flt›r ki, yeryüzünde benzeri yoktur. 

Tekke Hakk›nda: Deniz kenar›nda, Varna flehri ile bal›kç› iskelesi aras›nda genifl bir ova-
da, a¤açl›k bir koru kenar›ndad›r. Yüksek, yedi köfleli, kagir bir yap›d›r. Sanki ‹stanbul’un Ga-
lata Kulesi’dir. Kurflun örtülü sivri külah›n tepesindeki alemi, mavi bulut içinde parlar. Sivri kü-
lah tahtadand›r. Kubbe kagir de¤ildir. Böylesine yüksek kubbenin içi nak›fll› levha tavand›r.
Gariptir ki öyle yüksek bir kubbenin içinde hiç sütun yoktur! Genifl bir alan üzerinde süslü bir
tavand›r. Tam ortas›nda, üçyüz kandilli a¤›r bir avize as›l›d›r. Buda kubbe için a¤›r bir demir-
dir. Dervifller her gece bu kandilleri yakarlar. Kubbe nur üstüne nur olur. Sad›k afl›klar zikir ile
meflgul olup sohbet ederler. Bütün kara ve deniz gezginleri bu tekkenin böyle sütunsuz ola-
rak duruflunu hayretle seyrederler. Kap›dan oca¤a kadar yüz ayakt›r. Bafltan bafla ham, be-
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yaz mermer ile döflelidir. Ortada bir flad›rvan vard›r. Bütün afl›klar bu flad›rvandan içip susuz-
luklar›n› giderirler. Bu tekkenin ortas›nda insan boyu kadar, sar› pirinçten yap›lm›fl, her biri
bir padiflah›n yadigar› olan yüzlerce flamdan vard›r. Ben bu yüksek kubbenin bu flekilde duru-
fluna hayran kald›m. Tekkeniflin Arslan Dede’nin izni ile kubbenin üstüne ç›k›p etraf› seyret-
tim. Allah›n büyüklü¤ü... Usta marangozlar, bu kubbe içinde tâ alemden tavan yüzüne kadar
uzun bir a¤aç sütun koyup, binlerce kirifli ona ba¤latm›fllar ki sanki bir a¤aç orman›d›r. ‹nsa-
n›n akl›n›n alamayaca¤›, göz yaflart›c› bir sanatt›r. M›sra: 

“fienîden ki bûd manend diden” 
(Görmeden, duymakla anlafl›lmaz). 

Bu meydan›n dört taraf› demir pencerelerdir ki, etraf›nda bulunan gül bahçesine bakar.
Her pencerenin aras›nda kat kat dervifl dolaplar› vard›r. Meydan›n çepeçevre etraf›nda
adaklardan gelen kurban postlar› döflelidir. Her postta bir görüfl sahibi, Allah bilgini afl›k otu-
rup, her biri bir ilim ile meflguldur. Bu tekkede marifetsiz dervifl yoktur. Hatta nicesi kara-
çal›k kökünden beflyüz parçal›, do¤rama sapl› kafl›k çanak, cevkan, arka kafl a¤as›, hançer
kabzas› ve di¤er çeflitli fleyler yap›p, “El kasibü habibullah” (kazanan Allah’›n sevgilisidir) di-
ye, her gelen dost birer hediye verip h›rka paras› kazan›rlar. Amma lokmanlar ay ve sene,
sabah ve akflam ihtiyar ve genç, fakir ve zengine boldur ki Pir Hazretleri’nin zaman›ndan
beri mutfaklar› sönmeyip yemek lokmalar› devaml›d›r. Çünkü sadakalardan ve di¤er vak›f-
lardan gelirleri çoktur. de¤irmenleri korular›, koyunlar›, s›¤›rlar› ve tarlalar› vard›r. Hatta k›-
fl›n korular›ndan mefle a¤açlar› kesip arabalar ile meydan kap›s›ndan içeri sokarlar. Oca¤›
iki araba odunu da¤lar gibi y›¤›p meydan için hamam gibi yaparlar. Bütün dervifller ve mi-
safirler gönül hofllu¤u ile dem vururlar. Bu büyüklükte araba girer bir meydand›r ki, kap›la-
r›n›n iç k›s›mlar›n›n k›fl geceleri perdelidir. Bu tekkenin birer taraf›ndan gelip geçen zengin-
lerin birer eseri çeflitli yaz›lar› vardir ki bir kaç senede ancak okunur. Yüz adet derviflin ço-
¤u sad›klard›r. Her biri birer iflle u¤rafl›rlar. Kimi bak›c›, kimi meydanc›, kimi türbedar, kimi
çavufl, kimi usta hanc›, kimi süpürücü ve kimi misafirhânecidir. Bu tekkeden ayr› bir misa-
firhâne daha vard›r. Her gece ikiyüz misafir olur. Çul ve torba ç›kartmadan hizmet ederler.
‹sterse bir misafir üç gün kalabilir. Fakat üç günden sonra, “Safa geldin iman›m !” diyerek
pabuçlar›n› çevirip yol gösterirler. Her gelene mutlaka birer kahvalt› verirler. Acaib ve garib
bir mutfa¤› vard›r. Has›l›, Rum ve Acem de böyle bir ulu tekke görmedim. Ancak Ba¤dat’ta-
ki ‹mam Ali ve ‹mam Hüseyin Türbesi öyle ola. Buradan k›rk - elli atl› al›p döne de¤irmen-
leri mesiresine gittik. K›rk - elli aded de¤irmendir ki, her biri bir ziammetden üstündür. Ni-
cesi Nasuh Pafla zadelerden olan Hüseyin Pafla’n›nd›r. Dobruca Vilayeti’nde De¤irmen ol-
mad›¤›ndan bütün Dobruca Halk› bu de¤irmenlere gelir. fiehir halk›n›n kanaatlerine göre,
bu de¤irmenlerin sular› Tuna nehrindendir. Zira birkaç kere burada da Tuna bal›klar› bulun-
mufltur. Buradan hareketle Batovya’ya geldik ve burada menzil ald›k. Oradan kuzeye do¤-
ru giderek Mumcigi Köyüne geldik. Müslüman köyüdür. Bir camii olup zeamettir. Yine ku-
zeye giderek balc›k iskelesine geldik. Balc›k bafl› denilen yerde çad›rlar›m›z› kurup istiraha-
ta çekildik. Rahat uykuda uyurken, reayadan dürüst bir adam gelip Paflaya, “Sultan›m de-
nizde otuzalt› parça kazak flaykalar› görünür. Uygun bir anda bu balç›k iskelesini ya¤ma et-
meleri ihtimaldir” diyerek haber verip gitti. Paflada Z›b›r bölük bafl›, Garto, Çento ve Hüse-
yin Bölük bafllar› yüz yi¤itle yaya ve bin aded seçkin atl› Abaza, Çerkez ve gürcü yi¤itlerini
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gece yar›s› ileri gönderip pusu kurdurttu. Sabah erken vakitte kazaklar karaya asker ç›kart-
t›lar. Balc›k flehrinin etraf›n› atefle verdiler. fiehir halk› telafl ile ba¤›r›p ça¤›rmakta iken, asi
kazaklar, flehri ya¤maya bafllay›p yov! yov! diye ba¤›r›fl›yorlard›. Denizde bulunan otuzalt›
parça flaykalar›nda flafak sökerken yan›ma gelip karaya ç›karak, ya¤maya koyuldular. Ge-
milerde ancak befler - onar kafir kalm›flt›. Sabah olur olmaz, bizim pusularda bekleyen pi-
yade, sar›ca ve flekban erleri da¤dan afla¤› “Allah, Allah!”diyerek hücuma geçti. ‹lk hücum-
da düflman›n sahildeki f›rkalar›na sald›r›p, bir anda aman vermeyerek, onyedisini ele geçir-
diler. Gemilerdeki Müslüman esirleri kurtar›p, onlara kürek çektirerek denize aç›l›p kaçmak-
ta olan kay›klar› da yakalayarak demir att›lar. Sonra flehri ya¤ma eden kazaklar bu hali gö-
rünce karada kal›p can korkusuna düfltüler. Balç›k’taki bu¤day ambarlar›na girip savafla gi-
rifltiler. Kimisi de da¤lara kaçarken, Melek Ahmed Pafla, Ilgar ile Balç›k bafl›ndan yard›ma
gelirken bu kaçanlar› yakalay›p kimini öldürdü, kimini de esir ald›. Bir k›sm› da da¤larda ç›-
tak f›rkalar›na esir düfltüler. Beri tarafta Balç›k içinde mahsenlere saklanan Kazaklar can h›r-
s› ile direnmekte idiler. Pafla, askerlerine hemen para vererek, “Koymay›n fiehbazlar›m, bü-
tün mal ve esirler sizi olsun” dedi. Alay çavufllar› ça¤›r›nca, bizim askerler ambarlar› atefle
verip, damlar› delerek, yedi saat etraf› çevirdiler. Üçyüz Kazak esir edildi. Dörtyüzü de ge-
berdi. Otuzalt› parça flayka ele geçirildi. Bütün bölük bafll›lar bol bol mala sahip oldular. Üç
yüz esirden yüz kadar› Rumeli flaykalar› ile devlete gönderilip yaz› yaz›ld›, di¤er esirler a¤a-
lara da¤›t›ld›. Otuzalt› parça Rus flaykas›nda olan ganimet mallar›n› da içerinde esir olan
Müslümanlara verdikten sonra, Kili ve Akerman kalelerinin tamiri için gönderdi. Biz de böy-
le bir zabt›n içinde bulundu¤umuzdan k›r›k dökük fiu beyiti söyledik:

“Evliya Feth-i mübini göricek tarih didi.
Barekallah olmam›flt›r (Bir dahi böyle gaza)” 

Sene 1061

Bu sevindirici zafer haberi Diva-› Hümayun’a vard›¤›nda Gürcü Mehmed Pafla olay› Sul-
tan Dördüncü Mehmed’e arz edilince saadetlü Padiflah sevincinden o an Melek Ahmed Pa-
fla’ya hil’at ve görevine devam müjdesi göndermifltir. Pafla bu haberi getiren kap›c› bafl› Mus-
tafa A¤a’ya yedi kese verdi. Yanan Balç›k flehrinin tamirine de hemen baflland›.

Balç›k Benderi: Karadeniz sahilinin Rumeli taraf›nda yalç›n kayal› yüksek bir da¤›n
ete¤inde kurulmufltur. Özü eyaletinde, hac› o¤lu voyvodal›¤› idaresinde yüzelli akçelik ka-
zad›r. Sipah kethüda yeri ve yeniçeri serdar› vard›r. Müftüsü ve ayan› olmay›p fukaras›
çoktur. Damlar› kiremit ve flendere tahta ile örtülü beflyüz kadar evleri vard›r. Hepsi befl
mahalle ve befl mihrapt›r. Meflhurlar› iskele bafl›nda Emin Camii’dir. Üç s›byan mektebi,
bir han›, yedi aded tüccar han› bir de hamam› vard›r. Hamam›, Esmahan Sultan Vak-
f›’d›r. Kazaklar, göz aç›p kapay›ncaya kadar hamam›n bak›r kazan›n› ç›kar›p götürmek
sevdas›na tutulmufllard›r. Yüzelli kadar dükkan›, deniz kenar›nda mahzenleri, bay›rlar›nda
üzüm ba¤lar› vard›r. Eskiden liman imifl, gün geçtikçe kum ve toprak ile dolmufltur. Ha-
la k›ble ve gündo¤usu rüzgar›ndan gemiler dörder befler demir ile yatamazlar, mutlaka ka-
raya düflerler. Aç›k bir limand›r. Bir taraf› balç›kl› liman oldu¤undan, balç›k iskelesi der-
ler. Fakat ifllek iskeledir. Alaca ya¤ mumu meflhurdur. Buradan kalk›p, yine kuzeye gide-
rek Kovarna iskelesine geldik. 
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Kovarna ‹skelesi: Karadeniz sahilinde zorlu bir da¤ ete¤indedir. Do¤u taraf› deniz olup gü-
zel bir iskeledir. Sahilde sadece bu¤day mahzenleri ve hayat suyu gibi kaynaklar› vard›r. Bafl-
ka bir fley yoktur. Rus korkusundan, bütün binalar› da¤ bafl›ndad›r. Bu da Silistre eyaleti top-
ra¤›nda Vezir-i azamlar›n haslar›ndand›r. Balç›k kazas›n›n nahiyesidir. Hakimi Vezir-i azam
a¤as›d›r. Kethüda yeri falan yoktur. Hepsi üçyüz kadar kiremitle örtülü küçük fakir evlerdir.
Ba¤ bahçesi fukaras› çoktur. Birkaç dükkan, bir han, bir hamamdan baflka bir fley yoktur.
Köylerin mahsulü çok oldu¤undan gemilere iskele olmufltur. Amma gemiler mallar›n› al›p he-
men kaçarlar. Zara liman› yatak de¤ildir. Havas› a¤›rd›r. Tafll›k bir yerdir. Kaynak sular› çok-
tur. Buradan yine kuzeye giderek Kelgrasultan kalesine geldik. Buras›n› K›r›m’dan dönüflü-
müzde bir felaket sebebi ile görüp genifl bir flekilde anlatm›flt›k. Sonra yine kuzeye gidip Y›-
lanl› köyüne geldik. ‹kiyüz hânelidir. Bir camili Müslüman köyüdür. Y›lan› gayet çoktur. Bu-
rada müflk y›lan› da çok olur derler. Bir çeflit beyaz y›lanm›fl ki, bulundu¤u yer misk kokar-
m›fl. Ben görmedim. Buradan mankalye flehrine geldik. 

Büyük Mankalye fiehri ve Liman›: Pek eski bir flehirdir. Bugün geliflmifl olan k›sm›
flehrin kuzey taraf›nda liman a¤z› olup kale temelleri görülmektedir. Y›ld›r›m Beyazid Han
zaman›nda Ece Yakubo¤lu Gazi Umurca buras›n› fethetmekte güçlük çekti¤inden, fetih-
ten sonra kalesini y›kt›rm›flt›r. fiehir; deniz kenar›nda, düz ve kumsal bir yerdedir. Dob-
ruca topra¤›nda yüz pâyeli kazad›r. Nahiyelerinden kad›s›na y›lda yedi kese gelir olur. fie-
hir serdar› flehir mühtesibi ve subafl›s› vard›r. Tüccarlar› çoktur. Kazak korkusundan evle-
ri kuvvetli yap›lard›r. Ayan›n›n ço¤u lazd›r. Hepsi anadan do¤ma kul o¤ludur. Hatta Laz-
lar aras›nda flaka olarak bir kimsenin Kabe’ye gitmeye imkan› yoksa, “Bre cahil, Mankal-
yeye gitsena, gariplerin ve fakirlerin Kabesidir.”

Lazlar bu derece bu flehre önem verirler. Rum ve Yahudi halk› da çoktur. Gece gündüz
mahkemelerinde Laz ile Yahudi davas›ndan geçilmez. Mankalye’de bir Laz bir Yahudi’ye bir
sille vursa, kanunen vuran›n cezaland›r›lmas› gerekir. Camilerinin meflhuru Esmahansultan
Camiidir. Cemaat› bol ayd›nl›k bir camidir. Bu benderlerde böyle cami yoktur. ‹mamlar›, ha-
tibleri ve müezzinleri hep ‹stanbulludur. Yani bilgili Çelebilerdir. Yedi aded s›byan mektebi,
üç han›, üçyüz kadar dükkan›, bir küçük Bedestan› ve hamam› vard›r. ‹skele bafl›nda ve di¤er
yerlerde üç yüz kadar mahzeni vard›r. Zira buras› tüccar yeridir. En büyü¤ü Serdar Han’d›r.
fiehrine göre dükkanlar› azd›r. Büyük bir limand›r. Bin parça flayka, karamürsel, zabun ve çe-
kelunda bu¤day doldurup ‹stanbul’a getirirler. Bu liman Dobruca vilayetinin iskelesi oldu¤un-
dan, bu¤day ve di¤er hububat› çok olur. Liman› K›ble ve gündo¤usuna bak›p aç›k oldu¤u için
denizden da¤lar› gibi dalgalar gelip liman›n yatmas›na engel olurlar. Gemiler yüklerini al›r al-
maz pupa yelken kaçarlar. Zira her y›l buralarda bir çok gemi batar. Buras› eskiden iki kap›-
l› büyük bir liman imifl. Hala deniz dibinde da¤lar gibi tafllar konuldu¤u flekilde durmaktad›r.
Yatabilecek gemiler hala bu liman›n hududu içinde yatarlar. Fakat zalim gemiciler limana tafl-
lar döke döke liman dolmufl ve tehlikeli hale gelmifltir. ‹stenilse de Kaptan Pafla donanma ile
gelip liman› temizleyerek limana tafl dökeni cezaland›r›rsa, güvenli hale gelir. Allah temizlen-
mesini nasib ede. Çok lüzumlu ve önemli bir limand›r. fiehrin yer yer ba¤ ve bahçeleri var-
d›r. Bat› taraf›ndaki bahçelerin yak›n›nda Muharrem Baba Tekkesi vard›r. Yüksek ve a¤açl›k-
l› bir yer oldu¤undan, bütün ihtiyar ve gençler bu iç aç›c› tekkede ikindiden sonralar› sohbet-
ler ederler. Bu flehirden kuzeye do¤ru giderek Gövemli köyüne geldik. Erik büyüklü¤ünde gö-
vemi olur. Yüz hâneli, bir camili Müslüman köyü olup zeamettir. Dobruca içi oldu¤undan ga-
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yet susuzdur. Seksener kulaç derinlikte olan kuyulardan atlarla su ç›kar›rlar. Garip bir yerdir.
Buralar› Dobruca toraklar›n›n ortalar›nda oldu¤u için eflirra ç›taklar› vard›r. Amma misafirle-
rine sabah akflam ikramlar› boldur. Bir evden misafirleri gidince, arkadan k›rk - elli atl› gelir.
Kap›lar› aç›kt›r. Misafire asla yok yoktur. Zira zengin bir yerdir. Misafire sayg›lar› sebebi ile
Cenab-› Hak mallar›na Halil ‹brahim bereketi vermifltir. Tohumlar› elli atm›fl kile verir. Ze-
amet sahiplerine onda bir öflür vergisi vermekte inat etmezler amma, Dobrucal› diye biraz
kötü bellemifllerdir. Konufltuklar› dilden baz› kelimeleri buraya ald›k...

Dobrucal› Lisan› yani Ç›tak Kavmi: Y›ld›r›m Bayezid Han bu diyar› Bulgar, Eflak, Bo¤-
dan halk› elinden al›p, Tatar ile Anadolu halk›ndan asker yerlefltirdi. Bu askerlerle Eflak-
lar›n kar›flmalar›ndan bir nesil ve bir lisan meydana geldi. Birbirleri aras›nda konuflurlar.
Herkes anlayamaz. Bu kelimelerden baz›lar› flunlard›r: 

Hefler: Kavun, Heflerka: Karpuz, Ço¤aç: Günefl, Kolayl›k: Cariye Kavra: Getir, Pay-
tal: At Paytal›, Akat: At› Sula, Kopay›n: Dilek Napay›n,? Ne Yapay›m?, Defke: Cariye
K›z›, Çalme: Sar›k, Meçkili: Taun, Börk: Kalpak, Ön Beni: Bekle beni, Ayd› ver: Söyle-
yi ver, Ocak: Atefl, Köyen: Ocak, Ocak kavre: Atefl getir, Geremek: ‹yilik, Ayd› vereyim:
Söyleyivereyim, Selam ayendem: Selam aleykum, Çorbac› ne aydar ayda: A¤alar›n ne
yaparsa söyle, Tahirle: Tehir et, fiakast oldum: Hastal, Cavi: At kam›fl›, Çidi Dir: ‹yi der,
Kademli morovat: Adam ismi, Aydo¤du: Adam ismi.

Daha bunun nice kelimelerle anlam verip kendileri söyler, kendileri anlarlar. Ayr›ca
herkesin anlayabilece¤i kelimelerle de konuflurlar. Dobruca ve Deliorman halk› ayr› ayr›
kavimlerdir. Güçlü ve cesur yi¤itleri olur. Sonlar› hay›r ola. Buradan hareketle yine kuze-
ye gidip güzel köylerden geçerek Köstence kasabas›na geldik. 

Köstence Kasabas›: Önce kale Dobruca kral›n›n o¤lu Kalvare taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
Heybetli sarp ve kuvvetli bir kale imifl! Y›ld›r›m han fethetmede güçlük çekti¤i için fethet-
tikten sonra y›karak tafllar› denize döktürmüfltür. Deniz kenar›nda bir tepe üzerinde y›k›l-
m›fl surunun temelleri halen durmaktad›r. O as›rda bu kale halk› gemilerine binip Kefe
kalesindeki Ceneviz kral›n›n yan›na kaçarlar. Çünkü o zaman Karadeniz sahilindeki yedi
yüzyetmifl parça kalenin hepsi Cenevizlilerin elinde idi. Sadece Terkos kalesi ile Amasra,
Sinop ve Trabzon kaleleri Rum Kostantinin eline kalm›flt›. Donra Kefe ve Azak kalesini
de Sultan Bayezid-› Veli, Gedik Ahmed Pafla eliyle fethettirince, Karadeniz etraf›nda Ce-
nevizlilerin alakas› kalmam›flt›. Aman ile ‹stanbul bo¤az›ndan d›flar›, Sak›z adas›na gittiler.
O alt›n gibi aday› cehenneme çevirdiler. Ta Süleyman Han zaman›na gelinceye kadar
orada kald›lar. Sonra anlaflmaya ayk›r› hareket ederek gemileri ile Hacca giden Müslü-
manlar› esir etmeleri üzerine Süleyman Han ferman› ile Piyale pafla yüzyetmifl parça ka-
d›rgasiyle Sak›z adas› karfl›s›nda Çeflme denilen yerde, Anadolu sahilinde demir at›p yat-
t›. Beri tarafta Cenevizlilerin kaptan› ve krallar›n›n o¤lu ile di¤er önde gelen kimseleri he-
diyeler verip hediyeler makbule geçince, pafla: 

“Bre hainler, bu Sak›z Adas› Müslüman hac›lar›n ve di¤er ‹badullah›n u¤rak yeridir. Niçin
gelen giden tüccar ve çiftçi kimseleri rahats›z gönül incitip tutuklars›n›z? Çabuk Sak›z Adas›-
n› Padiflaha teslim edin. Yoksa hepinizi flimdi k›l›çtan geçiririm.” 

Deyip yemin eder. Hediyeleri ile gelen yediyüz kifli hemen tutuklat›p “Bismillah ve tevek-
keltü alallah” diye büyük bir yelken aç›p, Sak›z adas›n›n kiremitlik denilen k›sm›na demir atar.
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Sonra karaya asker ve balyemez toplar ç›kar›r. Tutuklad›¤› kral o¤ullar›ndan: “Vaveyla! Ka-
leyi mutlaka veresiniz. Yoksa Piyale’nin piyalesi elinde iken bizim peymanemizi dahi doldu-
rup ecel flerbetini bizlere içirir. Sak›z kalesi içinde sizlere zevk ve sefay› ilelebet unutturur!” 

diye mektuplar al›r bu mektuplar› güvenilir bir elçi ile Sak›z kalesine gönderir. Cene-
vizliler bu hali iflitip: “Hay! Kral-zâdelerimiz ve bütün devlet adamlar›m›z k›l›çtan geçer”
diye korkuya kap›l›p, görüflmeler yaparak bar›fl edilir. Bütün cebhâne ve hazineleri ile Sa-
k›z adas›n› Piyale Pafla’ya teslim ederler. Kendileri de Malta idaresinde olan Rodos ada-
s›na çekilirler. Sonra Piyale Pafla fetih haberi ile Süleyman Han›n aya¤›n› öper. Sak›z kra-
l› Padiflah›n huzurunda yer öpüp Müslüman olur ve der ki: 

“Padiflah›m! Atan Y›ld›r›m Bayezid han zaman›n da, Karadeniz’in Rumeli taraf›nda Ba-
bada¤› yak›n›nda Köstence kalesi bizim Ceneviz kral›n›n idi. Ceddin kuvvet ile o kaleyi elimiz-
den ald›. K›l›çtan kurtulanlar›m›z›n hepsi gemilerle Kefe’ye kaçt›k. Kaçarken Köstence’nin li-
man kalesi efli¤i alt›nda yedi küp alt›n mücevher gömüldü. Onlar› ç›karmak için ben hakiri
görevlendirin. Zengin bir hazine ile padiflah›ma gelmem müyesser olur.” 

Süleyman Han derhal, Ceneviz kaptanl›¤›ndan ‹slam ile flereflenen bu zata dergah-› Ali
kap›c› bafl›l›¤› görevini ihsan edip üçyüz adam› ile Köstence’ye gönderir. Bu zat oraya var›r.
Hazineyi eliyle koymufl gibi ç›kar›r. Yedi aded a¤z›na kadar flori dolu küpten baflka binlerce
silah, bin parça lal, yakut ve elmas ç›kar ki, hesab›n› Allah bilir. Bu kadar para ve hazine ile
padiflah huzuruna gelince padiflah ona ihsan ve hediyeler verip gelen para ile fiehzade ve Sü-
leymaniye camilerini yapt›r›r. Geri kalan para ile Köstence flehrini imar ettirir. 

Köstence deniz kenar›nda oldu¤undan o kadar geliflmifl de¤ildir. Çünkü defalarca Ak
kazaklar›n›n ya¤malar›na u¤ram›fl, bir çok kere yanm›flt›r. Silistre eyaletinin Karadeniz ke-
nar›nda, Karasu hükmünde yüzelli akçelik kazad›r. Nahiyelerinden kad›s›na senede üç ke-
se gelir. Hepsi yüzelli kadar, kiremit ve flendere ile örtülü evleri vard›r. Bir mahallesi var-
d›r. ‹skele bafl›nda güzel bir camii, bir han, iskele bafl›nda k›rk - elli aded han gibi anbarla
birkaç dükkan› vard›r. Baflka imaret yoktur. Eski zamanda kafirler ‹stanbul tekfuru korku-
sundan ve düflman avlayan Tatar derdinden Köstence’den ta Karasu yak›n›nda Tuna neh-
ri ›rma¤›ndan büyük bir hendek kaz›p Tuna’y› Kara harmana ak›tm›fl, Babada¤ ve Tolcu
kaleleriyle Befltepe denilen yer ada olarak kalm›fl idi. Halen geçit yerlerinde, hendek ke-
nar›nda olan kule ve bina kal›nt›lar› görülür. Bu civardaki köylerin bir çok binalar› bu y›k›n-
t› tafllar ile yap›lm›flt›r. Bu Köstence’ye “Karadeniz Köstencesi” denir. Karadeniz Kösten-
cesi eskiden büyük bir liman imifl. Halen kal›nt›lar› durup, liman›na bin parça gemi rahat-
ça girermifl. Lakin günler geçtikçe çöp, kum ve topraklarla dolup, deniz dalgalar›ndan gü-
vensiz bir yer olmufltur. Baz› sene nice gemiler batarlar. Allah mamur eyleye amin!

Köstence yine kuzeye giderek .......................................(*) köyüne geldik. ‹kiyüz
hâneli bir cami ve mescitli tatar köyüdür. Buras› Köstence nahiyesidir. Buradan da kuze-
ye gidip Kara harman kalesine geldik. (* Metinde aç›k b›rak›lm›flt›r.)

Kara Harman Kalesi: Havadar ve verimli bir yerdir. Sar› Salt›k bay burada derviflleriy-
le çiftçilik edip harman yapt›¤›ndan, ad›na “Kara harman” demifller. Daha önceleri Ben-
der flehri imifl. Buray› da Cenevizlilerden Y›ld›r›m Han alm›flt›r. Kalesini yerle bir etmifl-
tir. Sonra Dördüncü Murad zaman›nda “Buralar da Ak kazaklar›n zararlar›n› kald›rmak
için güvenli bir yer laz›md›r” diye Padiflah ferman etmifl ve Kaptan› Derya Recep Pafla
donanma ile burada demir atm›flt›r. Vilayet ayan›n›n iste¤i ile Tuna nehri ark›n›n denize
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döküldü¤ü yerde hay›r dua ederek bir kalenin temeli at›ld›. K›fl gelmeden çok say›da as-
ker ve binlerce iflçi ve usta ile üç ayda kale tamamlanm›flt›. Kaleye dizdar, üçyüz kale ne-
feri, yedi aded balyemez top konmufl kalenin anahtarlar› ile kale içindeki Sultan Dördün-
cü Murad Han Camii’nin anahtar›n› Murad Han’a göndererek mübarek olmas›n› dilemifl-
tir. Halen sa¤lam bir kale olarak durup halk› da memnundur.

Kara Harman Kalesinin fiekli: Tuna terasiyle Karadeniz sahilinde düz çay›r bir yerde-
dir. Dört köfleli tafltan yap›lm›fl güzel bir yap›d›r. Çevresinin uzunlu¤u yüzbin ad›md›r.
‹çinde yirmi kadar hânesi vard›r. Her gece davul nekkare, sur, kerenay dö¤üp “Allah bir-
dir, bir!” diye ba¤›r›p bekçilik ederler. Deniz kenar›nda oldu¤undan hende¤i yoktur. Top-
ra¤a bir kazma vursan su ç›kar. 

Buras› da Silistre eyaletinde Babada¤› kazas›n›n nahiyesidir. Naib idaresindedir. Gümrük
emini vard›r. Di¤er memurlar› yoktur. Üçyüz kadar, kiremit ve sendere ile örtülü ev vard›r.
Sadece iskele bafl›nda bir camii, yetmifl - seksen aded tüccar hanlar› olup bunlar çeflitli mal-
larla doludur. Bu kale yap›ld›ktan sonra bu limana ve Babada¤› flehrine Kazaklar ç›kamaz ol-
mufltu. Suyu Tuna’dan sa¤lan›r havas› a¤›rd›r. Buran›n da eskiden büyük bir liman› varm›fl.
Halen mal ve yüklü gemiler Tuna’n›n befl a¤z›ndan biri de bu Karaharman bo¤az›d›r. Ve hep-
sinin küçü¤üdür. Kafirler zaman›n da bu bo¤az›n insan eli ile aç›ld›¤› zannolur. 

Buradan yine kuzeye do¤ru gittik. Ç›kr›kç› Köyü’ne geldik. Yüz hânelidir. Zeamet köyü
olup, bir camii vard›r. Gayet lezzetli ve sulu kavunu olur. Buradan yine ayn› yönde giderek
Babada¤› flehrine geldik. 

Babada¤› fiehri: Salt›k Bay burada gömülü oldu¤u için Babada¤› demifller. Daha önce
ormanl›k bir yer imifl. Bayezid-› Veli Salt›k Bay’› rüyas›nda görmüfl ve bu flehri onlara va-
k›f etmifltir. fiehrin ilk fatihi Y›ld›r›m Han’d›r. ‹kinci olarak fetheden de ‹kinci Bayezid Ve-
lidir. Kalesi harab edilmifltir. Suru da yoktur. Nice kereler Kazaklar Yeni s›la denilen yer-
den Tuna kay›klar›yla gelip bu Babada¤› flehrini basm›fllard›r; Salt›k bay türbesinin, sahan
tencere gibi fleylerini al›p giderlerken bir gün bir gece bofl gezmifller ve kay›klar›n› bulama-
m›fllard›r. Sonra ald›klar› bütün bak›r kaplar› tekkeye getirmifller, dönerlerken de flehir hal-
k›na esir düflmüfllerdir. Denizdeki gemileri de dalgalardan karaya düflüp parça parça olmufl
içindeki mallar› da halka taksim etmifllerdir. O zamandan beri kafirler Babada¤›na ç›kmaz
olmufllard›r. Sonra Sultan Dördüncü Murad bu durumu ö¤renince hemen Özü muhaf›z›
Sultan Ahmed’in damad› ve Atika Sultan›n Kocas› koca Kenan Pafla’ya bir yaz› gönderip
“Bafl›n sana gerek ise babada¤› flehri içinde güvenli olmak için uygun ve yüksek bir yerde
bir kale yapt›r›p anahtarlar›n› devlet kap›ma göndersin” diye emretmiflti. Kenan Pafla “Bafl
üstüne” diyerek Babada¤›n›n do¤usunda, ba¤lar ucunda, yüksek bir tepe üzerinde bir ka-
le yap›m›na bafllad›. Büyük bir kulenin tamamland›¤› s›rada Kenan Pafla görevinden al›n-
d›. Hala kalenin temeli ve kule dizdar ve askersiz durmaktad›r. Bu kale tamamlansa, Ba-
bada¤› flehri güvenli hale gelirdi. Efendimiz Melek Ahmed Pafla kaleyi tamamlamay› düflü-
nüp, izin istedi¤inde bizim Pafla görevden al›nm›fl ve Sivayufl Pafla göreve getirilmifltir. Me-
lek Ahmed Pafla’ya da Rumeli eyaleti ihsan olmufltu. Babada¤› halen kaleye muhtaçt›r. Zi-
ra geliflmifl bir liman flehridir. Bu flehir Özü eyaletinde pafla hass› ve voyvodal›kt›r. Yüzdört
kese geliri olan de¤erli bir idare yeridir. Üçyüz akçe pâyeli flerif kazad›r. Amma beflyüz ak-
çeye mollalara sadaka olunmufltur. Yedi aded nahiyesi, yüz aded köyü vard›r. Zahire geli-
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ri olmak için gidip gördü¤ümüz köyler afla¤›da yaz›lanlard›r: 
Hergeleci, Sebililyas, Küçük Sar›, Döklek, Sapanca, Ac›göl, Sar›nasuh, Karahabil,

Ahmedfaki, Tatar Çamurlusu, Sar›göl, Konkar, Hac›lar,Tresenlik, Nalbant, K›z›lhisar,
Kamber, Armudlu, Karka, Baflköprü, Bahsavis, H›yneli, Atmaca, Çukurlu Ova, Kayal›
Dere, Eski Baba, Ça¤atay Zir, Ça¤atay Bala, Afla¤› Kargal›k, Yukar› Kargal›k, Afla¤›
Demlik, Yukar› Demlik, Deli Ali, Seleli, Lütfibey, Türk Çamurlusu, Ayakl› Bey, Arnavut-
lu, Hac› ‹vaz, K›z›lca Veli, Kas›mca, Kaçamak, Eski, Koç›bey, Uzun ‹nehan, Tark Soflu,
Kulal›, Gevherli, Gereçlik, Çonkar, Karac›kköy, Kasaba-i Es Terazim, Pazarl›, Gerencik,
Bilal K›fllas›, Dane Hac›, Kara Muradl› Kasabas›, Köstelli, Kara Tay, Dur Hanlar, Hoca
Ali, Kara Koyunlu, Ç›kr›kç›, fieyh Aman, Afla¤› Tafla¤›l›, Yukar› Taflal›¤›, Arnavutlu, Mus-
tahfazan, Karaharmankalesi, Sultan Karapelidli, Yuvac›, Abdülbari, Tanr›verdi, Kocalak,
Ayd›n, Sar›karye, Karanasuh, Kasapl›, Dökenci, Sofular, Ganibucalak, Karaman Ve Ye-
ni S›la Kalesi. Bu kale yalç›n bir kaya üzerinde yüksek bir kaledir. Fakat içinde yaln›z ko-
yun çobanlar› otururlar. Bayezid-› Veli fethetmifltir. Karaharmana akan Tuna nehri görü-
lür. Etraf›nda gayet güzel köyler vard›r. Yukar›da adlar›n› sayd›¤›m›z köylerin dördü için
fier’i mahkemeden yaz› al›p elli adam›mla bu köylere gittik. Dört kese paflaya, dört kese
bana ve iki kese adamlar›ma al›p yine Babada¤›na döndük. Bu köylerden her sene on ke-
se elde edilir. Babada¤›n›n bir hakimi de Baba sultan mütevellisidir. Sipah kethüda yeri,
Yeniçeri Serdar›, fieyhülislam›, Nakibüleflraf›, Muhtesibi ve fiehir Kethüdas› vard›r. Bu
flehrin düz genifl dereli arazi ve ba¤lar› olup çok güzellerdir. Üçbin kagir, iki katl› yüksek
saraylar› ve di¤er evleri vard›r. 

Camileri: Ulu Camii: Sar› salt›k, sultan›n tekkesine bitiflik hofl yap›, flirin bir camidir.
Anlat›lmas›nda dil acizdir. Buras› Bayezid Veli taraf›ndan fethedildi¤inden bu güzel cami-
yi, kendisi yapt›rm›flt›r. Dört köfle kagir duvar üzerine inflaa edilmifl, olup yine dört köfle
tahta kubbenin üzeri mavi renkli has kurflun ile örtülüdür. Nurlu bir camidir. ‹ki yan ve
k›ble kap›s› vard›r. K›ble kap›s›ndan ta mihraba var›ncaya kadar, boyuna ve enine yüzsek-
sen ayakt›r. Camii içindeki sütunlar bafltanbafla görülmeye de¤er nak›fllar ile ifllenmifltir.
Sa¤ taraf›nda bir minaresi vard›r. Mihrap ve minberi eski üslup üzeredir. Çok cemaati
olur. Veli derecesinde bilgili bir imam› vard›r. 

Ali Pafla Camii: Çarfl› içindedir. Dört köfleli kurflun örtülü bir minareli k›bleye aç›lan bir
kap›l› flirin camidir. Bunlardan baflka bir çok mescidi vard›r. Avlusunda yirmi basamak mer-
diveni ile inilen abdest alacak musluklar› vard›r. Hepsi k›rk kadar akar çeflmesi vard›r. 

Defterdar Dervifl Pafla Camii: Mahalle içinde küçük bir minareli flirin camidir. Bunlar-
dan baflka bir çok mescit vard›r. Medresesi üç adeddir. Yirmi aded s›byan mektebi var-
d›r. Hanlar› sekiz tanedir. Bütün tüccarlar bu hanlarda bulunur. Üç hamam› olup, en bü-
yü¤ü Bayez›d-› Veli hamamd›r. Çarfl› içindeki Ali Pafla hamam› çok latiftir. Ayr›ca yetmifl
kadar ev hamam› vard›r. Dükkan adedi üçyüzdoksan adeddir. Ço¤unlukla çukac› Latin
dükkanlar›, okçular, yayc›lar, debba¤lar ve sekiz aded kahvehânedir. Bedestan› yoktur.
Onbir aded tekke vard›r. En mamur ve güzeli, vak›flar› çok olan› Hazreti Salt›k bay Meh-
med Buhari Tekkesi, Uzun imam Tekkesi ve di¤erleridir. Yiyeceklerinden sekiz renkli
yarbafl› ba¤lar› üzümü, beyaz ekme¤i ve yo¤urdu meflhurdur. ‹çeceklerinden Tatarlar›n iç-
tikleri üzüm fl›ras› her mevsim bulunur. 
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Babada¤› Gezinti Yeri: fiehrin do¤usunda Kule ba¤lar›, Bekir a¤a hânesi s›rt›nda yar
ba¤lar› ve dede Salt›k Sultan korusu vard›r; büyük bir ormanl›k, h›yar bahçesi, lale bah-
çesi ve av› bol bir yerdir. O kadar korudan bir kimse bir odun alamaz. Ancak hakimin iz-
ni ile al›nabilir. Hepsi Salt›k Sultan Tekkesi’ne ait vak›ft›r. Buras› Salt›k Sultan hazretleri-
nin binlerce koyun, s›¤›r, at, k›srak ve taylar› ile doludur. 

Yeni S›la Mesiresi: Keklik, kaz, ördek ve toy kufllar›n›n av yeridir. 
Kovac›k Kasr› Mesiresi, Kenan Pafla Kasr› Mesiresi: Hayat suyu, yüksek a¤açlar›,

köflkleri ve mutfaklar› vard›r. Baba flehrinin suyu ve havas› gayet hofl fakat k›fl› fliddetli-
dir. Ayan›n ço¤u çeflitli kürkler giyerler. Zengin bir flehir olup, gelene gidene ikramlar›
boldur. K›fl geceleri, s›ra sohbetlerinde her gece ziyafetleri meflhurdur. Bütün flehir halk›
gayet fakir, garib dostudurlar. 

Babada¤› Ziyaret Yeri: fiehir içinde menb-› esrar, merci ebrar, amil-i tahkik, Hazret-i
Sar› Salt›k Muhammed Buhari: Temiz ›rktan oldu¤una flüphe yoktur. Hatta Gelibolulu
“Muhammediye” sahibi Yaz›c› o¤lu, bir risalesinde, soy ve sopuyla Salt›k Bay Sultan› an-
latm›flt›r. Zira onlar ebülfeth Fatih zamanlar›nda yaflad›klar›ndan Hac› Bektafl ve Sar› Sal-
t›ka yak›n olup hayatlar›n› geniflçe yazm›fllard›r. Kenan Pafla Özü valisi iken Babada¤›’nda
birkaç sene muhafazada kal›p Yaz›c›-zade menak›binden ve di¤er Tohtamifl Han fetihle-
rinden Sar› Saltuk Sultan›n hikayelerini ve k›yafet de¤ifltirerek yapt›¤› savafllar› birer birer
toplay›p K›rk Kiraz’a kadar yazm›flt›r ki dillerle anlat›lmaz. Düzgün ve ak›c› bir üslubta, yer
yer fliir ve beyitli, aç›k seçik “Saltukname” ad›nda bir tarihtir. Me¤er, Kenan Pafla merhum
hattat imifl. Demirci kulu tarz›nda bir beyhani yaz›d›r ki, sanki Musta¤s›m Yakut’dur. Zira
aziz hakk›nda inanmayanlar nice dedikodular etmifllerdir ki, Sar› Saltuk ad›nda bir rahibtir
diye iftira edip günaha girmifllerdir. Evet Leyh vilayetinde, Vaniska iskelesinde Saltuk Bey
ad›nda bir rahip var idi. Ona gitmifl, dine davet etmifl ve kabul etmedi¤i için Saltuk Bey ra-
hibi odas›nda öldürüp, elbiselerini giymifltir. Gizlice senelerce yanl›fl yolda olan kimseleri
Müslüman etmifl, seyahat ile ün yap›p Babada¤›nda vefat etmifltir. Böyle nice kitap ve ta-
rihlerde, özellikle güvenilir bir eser olan Yaz›c›zade menakibinde dahi anlat›l›r. ‹ran ve Os-
manl› ülkesini ele geçirmek kayd› ile taa Arpa çukuru, Sivas ve Tokad’a kadar gelip ele ge-
çirdi. Bayezid Hana Çulcu Baba derlerdi. Taa bu derece uzlet sahibi Bayezid-› Veli iken,
Kili ve Akkirman kalelerini fethine yönelip Babada¤›na geldi¤inde, salih kimselerden baz›-
lar› gelip: “Padiflah›m! Burada Sar› Saltuk ad›nda nurlu bir türbe var idi kafirler yak›p üze-
rine tafl, toprak, çöp döküp kabrini kaybettiler” diye flikayet de bulundular. Bayez›t-› Veli
o mezbelleye gitti. Bir seccade üzerinde Kara fiemsettin ile ikifler rekat namaz k›l›p, ger-
çe¤i ö¤renmek için uykuya yatt›lar. Hemen Saltuk Sultan sar› renkli sakall› ve yeflil sar›¤›
ile görünüp: “Ya Bayezid! Hofl geldin! Salsal taht› olan Akkerman ve Kili kalelerini ve vi-
layetlerini Bo¤dan kafirleri elinden savafl yapmadan fettahna tarihinde fethedesin. O¤ulla-
r›n Mekke Medine sahibi olan. Beni pis topraklardan kurtar” der. Hemen uykudan uya-
nan Bayez›t Han, Kara fiemseddine der ki: “Efendi! Gördü¤ün rüyay› bir ka¤›da yaz. Ben-
de yazay›m. fieyhülislama gönderelim. Bakal›m ne cevap verir. Her biri, birer köflede, gör-
dükleri istihareyi yaz›p, mühürlü olarak fieyhülislama gönderirler. Allah›n hikmeti, ikisinin-
de gördükleri rüya ve anlatt›klar› birbirinin ayn›s›d›r. fieyhülislama hemen: “Padiflah›m! O
yere büyük bir türbe yapt›ras›n” diye buyururlar. 

Hazreti Padiflah o yeri temizletmeye bafllat›r. Temizlenirken üzerinde “Haza Kabr-i
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Saltuk Bay Seyyid Mehmed Gazi” diye Tatar yaz›s› ile yaz›lm›fl bir mermer sanduka gö-
rünür. Mimar ve mühendisler hemen toplan›p, nurlu bir türbe ve camii di¤er hay›r yerle-
rinin yap›m›na bafllarlar. Bayezid Han, Kili ve Akkirman kalelerini hakikatten “Fetahna”
tarihinde savafls›z fethedip Salsal’in fatihi olup zaferle Babada¤›na döner. Bir sene orada
k›fllar. Etraf› düzene koyup, Babada¤› flehrini onar›r. Bütün hay›r yerlerini Baba Sultana
vakfeder. Babada¤› hala Baba Sultan hass›d›r. 

‹flte böyle ermifllerden Bayez›t Han Veli gibi bir eflsiz padiflah, o devletlinin bat›n ilmi
ile durumunu ö¤renip u¤runa bu kadar paralar harcam›flt›r. Özellikle Kara fiemseddin
hazretleri, kutuplu¤a ayak basm›fl yüksek dereceli bir zatt›r. Onlara da Baba Sultan’›n ne
denli büyük bir zat oldu¤unu gerçek olarak malum olmufltur. Böyle iki Sultan›n keflfi ile
flan› kat kat daha kutsilik kazanm›fl olan Salt›k Sultan hazretleri hakk›nda her kim flüphe
ederse, Allah korusun, günahkar olur. Fatih ile Ak fiemseddin, Bayezid Han ile Kara
fiemseddin ulu sultanlard›r. Allah onlar›n aziz ruhlar› ile bizi mukaddes k›ls›n!

Salt›k Sultan Türbesinin Yap›s›: Bayez›d-› Veli Han, Salt›k Sultan›n ruhaniyetinden
yard›m isteyip onun himmetiyle bütün tekke, han, imaret, medrese, kervansaray ve sul-
tan yollar› tamamland›¤›nda K›r›m Han› Mengli Giray Han’› Sultan Bayez›d bu imaretle-
ri koruyucu ve bütün ihtiyaçlar›n› görmeye memur etti. O zaman, Bektafli dervifllerden
Kademli Dede Sultan hayatta idi. Onlar bizzat Hac› Bektafl-› Veli ile birlikte Horasan’dan
gelmifl bir güçlü ihtiyar idi ki, ikiyüzyedi yafl›na varm›fllard›. Bayez›d-› Veli, onlar› Bektafli
fleyhi ve seccade sahibi tayin etti. fier’i izin ile vak›flar›n›n bir temessükünü senedini ona,
birini de Mengli Giray Han’a vermifltir. Bayezid Han, Rum’a gitmek için yola koyulduk-
ta, o gece Salt›k Sultan, Kademli Dedenin ve Mengli Giray Han’›n rüyalar›na girip: “Üze-
rimdeki kurflunlu kubbeyi kald›r›n›z, tahta kubbe yap›n›z” buyururlar. Sabahleyin, iki sul-
tan›n gördükleri rüyalar birbirine benzedi¤inde, kagir kubbeyi y›karlar. Hala dört köfle du-
var üzerinde gö¤e bafl uzatm›fl, flendere tahta örtülü yüksek kubbelerdir. O diyar da ben-
zeri yoktur. Nurlu türbenin saadetli kap›s›n›n sa¤›ndaki dört köfle mermerde Celi yaz› ile
flu tarih yaz›l›d›r: “Geliniz, bab-› mu alay› ziyaret ediniz.” Bende bu türbeye küstahça yü-
zümü sürdü¤ümde hat›r›ma gelen flu beyitli kap›n›n sa¤ taraf›na yazd›m: 

“ Hazret-i Sultan Salt›k’› ziyaret eyledik. 
Çok flükür, flimdi görüp Hak’ka ibadet eyledik.”

Tam bir sayg› ile bizzat sultan›n odas›na «Bismillah» diyerek ayak bas›p, «Esselâmü aley-
ke yâ ebâ'l-fukara» dedim. Diz üstü çöküp, Yasin-i flerifi okumaya bafllad›m. Sevab›n› Mu-
hammed Buhârî ruhuna hediye ettikten sonra, türbenin içini seyretmeye bafllad›m... Nurlu
kabrinin yeflil sof kapl› örtüsü etraf›nda hüsnühat ile yaz›lm›fl yüzlerce kelâm-› flerifler rahle-
ler üzerinde durur ki, her biri birer padiflah hediyesidir. Ayasofya'da ve Süleymaniye'de öy-
le mushaf-› flerif yoktur. Bafl ve ayak ucunda, adam boyu yüksekli¤inde süslü ve yald›zl› flam-
danlar vard›r. Etraf›nda da daha nice çeflitli flamdanlar, buhurdan ve gülâblar vard›r. Yine
birçok k›ymetli avizeler vard›r ki, buradan baflka yerde benzeri yoktur. Etraf› hüsnühat ile
yaz›l› k›t'alar ile süslüdür. Türbedar dede ile görüfltüm. Mübarek eli ile benim elime gülsuyu
döküp hay›r dua etti. Sonra d›flar› ç›k›p, fukara meydan›nda yüzelli kadar ihtiyar ve genç
dostlar ile öpüflüp görüfltük. Beni posta geçirdiler. Buras› da yüksek bir dervifl meydan›d›r
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ki, dört taraf› kurban postlar› ile döflelidir. Hepsi temiz, ibadet edici, iyi ahlâk sahibi, bilgili
kimselerdir. Nice günefl ve ay gibi, bafl ve aya¤› ç›plak köçekleri vard›r. Dedenin izni ile bü-
tün köçekler muhabbet meydan›na gelip, fliir ve beyitlerden nice demler vurup, flaka yollu
sözler söylediler. Elhâs›l, bir Hüseyin Baykara fasl› ettiler ki dillerle anlat›lamaz. Yemekten
sonra ikiyüz kadar dervifl beni selâm kap›s›na do¤rultup, «Esselâmü aleyke ya fleriat ehli, ta-
rikat ehli, hakikat ehli ve marifet ehli!» diyerek, toplant›da haz›r olanlar dört kap› selâm›n›
verdiler. Hepsi: «Ve aleyküm selâm, ey Allah âfl›k›» deyip, birer birer selâm›m›z› ald›klar›n-
da dedim ki: «Ey görüfl sahibi olan canlar! Allah'a hamd olsun, bu sultan tekkesine yüz sü-
rüp siz erenlerin mübarek yüzlerini görerek ekmek ve tuz hakk› nasip oldu. Sizlerden dile-
¤imiz odur ki, bu hakire bir gülbang-› Muhammedi çekesiniz. Cenâb-› Bari yari k›l›p, dün-
yada vücut s›hhati ve iyi bir seyahat ile son nefesde tam bir iman nasib ede.» Ben bu rica-
da bulundu¤umda, bütün sâd›k âfl›klar ve k›ymetli dervifller el açarak «Allah» deyip, bütün is-
teklerimizin yerine getirilmesi için gülbang-› Muhammedi çekildi. Hepsi ile el öpüp vedala-
flarak Meydanc› Dede ile flehir içindeki ziyaretleri gezmeye gittik.

fiehir ‹çindeki Ziyaretler: Salt›k Sultan türbesinin avlusunda Evren Dede. Burhan Dede,
Kas›m Dede, Anka Dede, Sultan Bayez›d-› Veli'nin ilk defa tekkeniflin etti¤i Kademli De-
de yatmaktad›r. Koca Müftü Elmevlâ Ali Arab Efendi, Antakya flehrindendir. Baba flehrin-
de, Bayezid Han medresesinde dersiam olup bütün imamlar ondan ö¤renim yaparlarken,
her türlü bilgiye sahip olup Allah ilmi ile «‹rci'î ila rabbike» emrine uyup rahmete kavufltuk-
ta, Baba Sultan civar›ndaki Bayez›dhan Camii kabristanl›¤›na defnolunmufltur. Afl›k De-
de'nin mezar tafl›nda «Ah Afl›k» diye yaz›l›d›r. Elmevlâ Mustafa Çelebi, vaaz ve nasihat eden
bir fleyh idi. Bayram Acemî hazretlerinin gözünün nuru, ci¤erinin köflesi ve Defterdar Der-
vifl Çelebi'nin küçük kardeflidir. Nakflibendî tarikatinden olup, 979 tarihinde ahirete göç et-
mifltir. Bu flehir içinde kardefli Defterdar Dervifl Çelebi'nin yapt›rd›¤› Yenicami avlusunda
medfundur. Mahmud Efendi, 1002 senesinde vefat etmifltir. Molla Süleyman Efendi ile
Ulucami yan›nda yatmaktad›rlar. Mevlâna Ankud Süleyman Efendi, Bilecik'ten ve Edebâlî
soyundand›r. Osman Gazi ile Hotin Seferine giderken vefat edip, camide gömülüdür. Ba-
ba flehri yak›n›nda fieyh Emân köyünde fieyh Eman ziyaret yeri vard›r.

Baba flehrinde bir ay kal›p her taraf› gezip korurken, ‹stanbul'dan ulakla Y›ld›r›mkap›-
c› y›ld›r›m gibi gelip Kaya Sultan, kapu kethüdas› ve di¤er ayandan mektuplar getirdi.
1062 senesi Zilhicce ay›nda, Gürcü Mehmed Pafla sadrazaml›ktan al›n›p, yerine Tarhun-
cu Ahmed Pafla Vezir-i âzam oldu¤u haberini bildirmifllerdi. Pafla buna üzülmekle bera-
ber, tebrik için hediyeler ile kap›c›bafl›lar›ndan bir a¤ay› gönderdi.

Yine 1062 senesi Zilhicce ay›n›n sonlar›nda, Melek Ahmed Pafla, Özü eyâletinden al›n›p
Rumeli eyâletine tayin olundu. Siyavufl Pafla’da Rumelinden Özü eyâletine tayin olmufltu.

1062 YILI Z‹LH‹CCE AYI SONLARINDA 
BABA DA⁄INDAN RUMEL‹ EYALET‹NNE G‹TT‹⁄‹M‹Z

Babada¤›'ndan güneye giderek Yayla köyüne, oradan ‹nehan Çeflmesi köyüne geldik.
Büyük bir korusu vard›r. Oradan da ileri giderek Asterâbâd kasabas›na geldik.

Astarâbâd Kasabas›: Özü eyâletinde, Babada¤›'na ba¤l› Dergâh-› Ali yeniçeri kap›c›-
a¤alar›n›n hâss›d›r. Yeniçeri a¤as› taraf›ndan idare olunur. Subafl›s› ve flehir kethüdas›
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vard›r. ‹maretleri bir bay›r ete¤i ve genifl bir öz içinde olup, ba¤l› ve bahçeli, kiremit ve
flendere tahta örtülü binbeflyüz adet hânesi olan, Müslümanlar› az bir kasabad›r. Hanlar›,
meyhâne ve bozahâneleri, ikiyüz kadar da dükkân› vard›r. Kiliseleri çoktur. Halk› paflaya
hediyeler getirip ihsanlar ald›lar. Buradan da güneye do¤ru gidip geliflmifl köylerden ge-
çerek Karamuradl› kasabas›na geldik.

Karamuradl› Kasabas›: Babada¤› hâkimi idaresindedir. Genifl bir vadide olup, bin evli
Müslüman kasabas›d›r. fiendere tahta örtülü bir cami ve iki han› vard›r. Bunlardan baflka
imaretten eser yoktur. Ancak on aded dükkân ve üç s›byan mektebi vard›r. Halk› hep Ta-
tard›r. Camiin minaresi tahta örtülü olup, sivri kubbenin ucunda gö¤e yükselen görülme-
ye de¤er bir sanat eseridir ki efli yoktur.

Buradan yine güneye giderek Karasu kasabas›na geldik. Buras› Dobruca s›n›rlar› için-
dedir. Susuz bir yer oldu¤undan ve her sene Tuna nehrinin taflmas›ndan azmaklar kal›p
sular› kara oldu¤undan, buraya Karasu derler. Eskiden av yeri olup güzel bir yer imifl. Y›l-
d›r›m Bayezid'›n o¤lu fiehzade Musa Çelebi, bir gece çapulcular ile gelip flehri ele geçire-
rek baz› yerlerini y›kt›rm›flt›r. Sonra Bayezid-› Velî tamir ettirmifltir. Hâlâ Özü eyâleti ve-
zirlerinin padiflah hass›d›r. Hâkimi, pafla a¤alar›ndan biri ile voyvodad›r. Yüz aded ba¤l›
yerleri ile yedi kese pafla paras›n› ve dört kese kendi paras›n› al›p idare eder. Üçyüz pâye
ile kaza olup, nahiyelerinden kad›s›na yedi kese gelir olur. Sipah kethüda yeri, yeniçeri
serdar›, vergicisi ve muhtesibi vard›r. Üç mahalle olup, bin aded kiremit ve tahta örtülü
tek katl›, iki katl› evleri vard›r. Dobruca topraklar› oldu¤undan bu¤day üretimi boldur. K›-
fl› fliddetli olur. Suyu, Tuna halicinden gelir. Küçük, güzel bir camii, bir han›, bir hama-
m›, yedi aded s›byan mektebi, yedi yerde sebilhânesi, iki kahvehâne, iki boyahâne, üç bo-
zahâne ve k›rk - elli kadar dükkân› vard›r. Burada kad›n çengilere «Köyende» derler. Ga-
yet çoktur. Uluorta, ev ev gezerler; ceste, ravza, karadüzen ve afl›k çal›p dolafl›rlar. Ay›p
de¤ildir. Bütün âyân› bu derde al›fl›kt›r. fier'î hâkimi ve örf hâkimi yasaklayamazlar. Zira
halk› raz› olmazlar. Bu köyendeler halen binlerce soylu kimseleri berbat edip, ev sahiple-
rini iflâs ettirip, kendilerine hizmetçi etmifllerdir.

Buradan yine güneye giderek Bülbüli Köyü’ne geldik. Müslüman köyüdür. Oradan Kur-
nac›k Köyü’ne geçtik. Bu da Müslüman köyüdür. Sonra Dö¤enciler Köyü’ne geldik. Kara-
su nahiyesinde Müslüman köyüdür. Oradan Çardakl› Köyü’ne geldik. Sonra Kasabil Kö-
yü’ne. Bunlarda Müslüman köyleridir. Hac›o¤lu nâhiyesindendir. Buradan Hac›o¤lu Paza-
r› kasabas›na geldik. Buradan k›ble taraf›na giderek Denkler Köyü’ne geldik. Alaybeyi zi-
yafeti için yoldan sa¤a sap›ld›. Buradan Güllü Köyü’ne geldik. Halk› hem selim, hem Müs-
lümand›r. Sonra Karacaot Köyü’ne vard›k. Pravadi yolu sol taraf›m›zda kald›. Buradan
Müslüman ve Bulgar köyü olan Arnavudlu Köyü’ne geldik. Oradan Karamadara Köyü’ne.
Bunlar, Emir Pafla köyleridir. Buradan Yörük Kas›m Köyü’ne geldik. Geliflmifl bir köydür.
Oradan Karacaot Köyü’ne geldik. Kamç› nehri kenar›nda, Müslüman ve Bulgar köyüdür.
Pafla efendimiz, Pafla çiftli¤inde, gö¤e yükselmifl bir kulede misafir oldu. Ma'mur, geliflmifl
bir yerdir. Buradan akan Kamç› nehri, Kazan ve fi›pka da¤lar›ndan gelip Köprü Kö-
yü’nden geçerek, Varna flehrinin Galata semti yak›n›nda Karadeniz'e dökülür, içinde flay-
ka gemileri k›fllar. Sonra buradan bir günde, yüzbin güçlükle, Kamç› nehrini coflkun halin-
de iken geçtik; a¤alar ile pafla efendimizin a¤›rl›klar› ise bir günde zorlukla geçirildi. Karfl›
tarafta Kazan balkan› ete¤indeki Gelinlik Köyü’ne geldik. Tamamen Bulgar köyüdür. Bu-
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rada konaklay›p yüklerin geçirilmesini bekledik.
Buradan da güneye, bin güçlükle ve yokufl yukar› giderek, bir günde Çal›kkavak Köyü’ne

vard›k. Allah korusun, öyle bir tehlikeli ormand›r ki benzeri görülmemifltir. Zira buradaki ç›-
nar, çam, mefle ve kavaklar bir yerde yoktur. A¤açlar›n›n s›kl›¤›ndan topra¤a zerre kadar gü-
nefl ›fl›¤› s›zmaz. Hâlâ o yedi aded çal›k kavak, yol üzerinde durur. Haydutlar›n çoklu¤undan,
yüz - ikiyüz kifli ile geçmek imkâns›zd›r. Gayet korkulu ve tehlikeli yerdir ki, geçenin belinde
kuvvet kalmaz. Ortadaki Balkanköyü, güzel bir köydür. Bu balkanda güveni sa¤lamak için
oturanlar bütün kanunî yükümlülüklerden af olunmufllard›r. Amma yine baflka yerlerden hay-
dudlar gelir, bu limanda kervan vurup, avlan›p kaçarlar. 

Hakir Evliya'n›n Bir Sergüzeflti: Bu balkanda bütün adamlar›mla bir Bulgar evine misa-
fir olduk. Bir odada ateflin kenar›nda rahatl›kla otururken flunu gördüm: Kap›dan içeri çir-
kin suratl› bir ihtiyar kad›n saçlar›n› da¤›tarak girdi. Çekinmeden ateflin bafl›na oturdu.
Kendi dili ile birçok küfürler etti. Ben öyle anlad›m ki, d›flar›da adamlar›m›z biraz uygun-
suz hareketler yap›p olmayacak isteklerde bulunmufllar. Adamlar›m› ça¤›r›p tembih etti-
¤imde, «Asla bir fleyden haberimiz yoktur» dediler. Sonra bu kocakar›n›n yan›na yedi aded
çocuk gelip, ça¤al çu¤al Bulgarca söyleflerek, ateflin etraf›n› sard›lar. Bana asla yer koma-
d›lar. «Garip bir manzara!» diyerek yakadan seyrederdim. Onu gördüm ki, o ihtiyar kad›n
ocaktan biraz kül al›p ötesine berisine sürdü, elinde kalan külü de, bir efzun okuyup, ocak
bafl›ndaki ç›plak yatan k›zlar›n ve o¤lanlar›n üzerlerine saçt›. Onlar›n yedisi de birer piliç
olup, «Çu, çu» demeye bafllad›lar. Sonra elinde kalan külden kendi bafl›na saç›nca o an
kendisi de büyük bir kuluçka olup, «Kürk, kürk» diyerek kap›dan d›flar› ç›kt›. Arkas›ndan
yedi piliç de ç›kt›. O an «Bre o¤lan!» diye can havli ile feryad etti¤imde, adamlar›m uyku-
dan uyan›p geldiler. Gördüler ki burnumdan kan boflanm›fl! «Bre bu ne haldir? Bir d›flar›
ç›k›n, bir kütürdü oluyor» dedi¤imde d›flar› ç›kt›lar. Görürler ki, atlar aras›na o tavuk ve pi-
liçler girdiklerinden atlar boflan›p birbirlerini helak ediyorlar. Halbuki atlar tavuktan ve do-
muzdan haz edip, onlarda Sar›ca ve K›z›lkurt hastal›klar› bulunmaz. Onun için nalbant dük-
kânlar› tavuksuz, de¤irmenler domuzsuz olmaz. Beride atlar birbirini helak ederlerken,
köyde reâyâ bu halden agâh olup atlar› ba¤lad›lar. Cad› tavuklar bir tarafa gittiler. Kölem
-onun anlatmas›d›r- dedi ki: «Onu gördüm ki, bir kefere hemen tavuklar›n üzerine serpe
serpe ifledi de, o sekiz tavuk insano¤lu olup yine o kocakar› oldu. O ifleyen adam, koca-
kar›y› ve çocuklar› döve döve bir tarafa götürdü. Ard› s›ra bakt›k. Me¤er gittikleri yer kili-
seleri imifl. Hatunu Papaza verip, papaz da okuyarak 'afaroz mandelofl' eyledi.» Bu flekil-
de kölem yemin etti. «Ay›ntabl› müezzin Mehmed Efendi'nin hademeleri ve matarac›bafl›-
n›n hademeleri de görüp tavu¤un insan oldu¤una flahid oldular.» dedi.

O gece sabaha kadar korkumdan veya kan›m›n hareketinden burnumun kan› dinme-
di. Tâ sabah oldukta kandan kurtuldum. Sonra müezzin ve matarac› hademelerine sor-
dum, «Vallahi, akflam tavuklar›n üzerine o Bulgar ifleyince tavuklar adam oldu. ‹sterseniz
ifleyen Bulgar› getirelim» dediler. Ben de: «Can›m, haydi getirin» dedim. O an Bulgar gü-
lerek: «Sultan›m, o kad›n baflka soydur. K›fl geceleri y›lda bir kere öyle 'kala koncolofl'
olurdu. Amma bu y›l tavuk oldu. Kimseye zarar› yoktur.» deyip gitti. ‹flte ben ad› geçen
bu Çal›kkavak'ta böyle bir fleye rastgelip, neredeyse akl›m bafl›mdan gidecekti.

Oradan ertesi günü sabahleyin Çal›kkava¤› da¤›n› afl›p, güneye tepe afla¤› inerek Deb-
ral köyüne geldik. Üçyüz evli Bulgar köyüdür ve serbest zeamettir. Oradan yine güneye
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giderek Dilâverefendi Köyü’ne geldik. Müslüman köyüdür. Bir camii ve yüz evi var. Bu-
rada Dilaver Efendi, Pafla’ya bir ziyafet vererek bir at hediye etti. Oradan güney tarafa
gitmeyip bat›da köyler içinden giderek Saray Köyü’ne geldik. Çelebi Sultan Mehmed
Han asr›nda mamur kasaba imifl. Hâlâ meydanda Süleyman Han›n faydal›, küçük bir köfl-
kü ve validesinin bir camii kalm›fl. Yüz kadar fukara evleri ancak var.

Buradan bat›ya do¤ru ilerledik, Çal›kkavak da¤lar› ete¤ini geçerek ‹slimye kasabas›na
geldik.

‹slimye Kasabas›: Edirne Kral›'n›n yaylak taht› oldu¤undan, o zaman büyük bir flehir
imifl. Hüdâvendigâr Gazi Edirne'yi fethedince, bu kaleyi de kuflat›p fethinde zorlukla karfl›-
laflt›¤›ndan, fetihten sonra surunu y›kt›rm›flt›r. Hâlâ flehrin kuzeyindeki bay›rlar üzerinde
eserleri görünür. Burada, ibret verici bir kilise temeli de meydandad›r. Sonra Çelebi Sul-
tan Mehmed bu flehrin su ve havas›ndan hofllanm›fl, av için buraya gelip dinlenirmifl. Hâ-
lâ flehrin k›blesindeki sahrada yapt›rd›¤› saray›n büyük temelleri görünüyor. Buras› yüzelli
akçelik flerif kaza olup, kad›s›na senelik befl kese hâs›l olur. Hâlâ imaristan› Çal›kkavak bal-
kan›na bitiflik olan yüksek da¤›n ete¤inde, yüksek bir bay›r üzerindedir. Her taraf› ba¤l› ve
bahçeli olup, akarsulu evleri vard›r. Pencereleri ve kap›lar›, k›bledeki mamur sahraya ba-
kar. Oniki mihrab›ndan biri de çarfl› içindeki bir minareli ayd›nl›k cami olup, cemâati çok-
tur. Çocuk mektebi çoktur. On tane han› var. En güzeli Sultan Dördüncü Murad'›n defter-
dar› koca Mevlevi Vezir Mehmed Pafla'n›n han› olup, çarfl› içinde oldu¤undan o pazara gü-
zellik vererek gelen gidene minnetsiz misafirhâne olmufltur. Gerçi kiremitle örtülüdür am-
ma, çok sa¤lam yap›lm›flt›r. Kap›s› üzerindeki tarihi: 

«Yap›ld› yolcu aram itme¤e lillâh menzilgâh, 1052». 

Bir tane faydal› ve küçük hamam› var. Amma akarsular› hesaps›z oldu¤undan, her ev-
de mutlaka gusulhâne vard›r. Akan hesaps›z nehirler bay›rdan afla¤› akt›¤›ndan, her göz
üzerinde nice un de¤irmeni, su arklar› ve debba¤lar›n keçe, kilim, kebe denkleri dönmek-
tedir ki, hesab› say›lmaz. Çünkü bu flehrin be¤enilen sanatlar›ndan biri de Yanbolu kebe-
si dedikleri kebedir ki, bu flehirde ifllenip Rum, Arap ve Aceme gider. Ekseri vilâyet aya-
n›n›n ticareti ve sanat ehlinin ifl ve kazanc›, çeflitli tiftik, kebe ve rengârenk velenseler yap-
makt›r. Hepsi bu denk de¤irmenlerinde dönüp su içinde pifler. Görülmeye de¤er, çark-›
felek gibi dolablard›r. Bu dükkânlardan baflka, Sultani çarfl›s›nda yüz kadar dükkân› var-
d›r. Bedestan› yok. Halk› elvan çuka elbiseler giyip, Bulgar lisan›n› da konuflurlar. Halk›
hep Bulgard›r.

Burada bir gün oturuldu. Ertesi gün bat›da da¤ ete¤inde, mâmur köyler içinde yol ala-
rak H›z›ra¤a köyüne geldik. Da¤ ete¤inde ikiyüz evli, cami ve hanl› Müslüman Köyü’dür.
‹brahim Han o¤ullar› vakf›d›r. Halk› bütün vergilerden muaft›r.

Yine da¤ ete¤inden giderek bat›da Za¤ra Yenicesi kalesine geldik.

Za¤ra Yenicesi Kalesi: Buras› eskiden Bulgarlarla S›rpl›lar aras›ndaki bir k›z davas›n-
dan dolay› bir zaman harap kal›p, sonra 766 tarihinde Lala fiahin Pafla taraf›ndan fethe-
dilmifl; fetih s›ras›nda güçlük çekildi¤i için kalesi y›k›lm›flt›r. Rum diyar›nda cennet koku-
lu fiam'a benzeyen gönül aç›c› bir flehirdir. Ve Cermen Paflas›n›n has›d›r. Voyvodas› yüz
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adam› ile hükümet eder. Hâkimi üçyüz akçe pâyelidir, kad›s›na adalet üzere on kese ge-
lir getirir. Çeflitli defalar beflyüz akçeli mollalara sadaka olunmufltur. ‹mâristani hep Za¤-
ra sahras›nda olup, etraf›nda ba¤lar vard›r. fiehre Za¤ra Yenicesi derler. Çünkü Rum di-
yar›nda üç Yenice var. Biri Vardar Yenicesi, biri Karasu Yenicesi ve biri de budur. Hep-
si yedi mahalledir. Yedi mabedi olup, ancak ikisinde cuma namaz› k›l›n›r. 

Sar›capafla Camii: Çarfl› içinde oldu¤undan cemâati çok, bir minareli, faydal› ve kü-
çük bir camidir. Yine çarfl› yak›n›nda Ömer Çerçi Camii vard›r. Geri kalanlar› mesciddir.
Yedi tane mektebi, üç han›, yüzelli dükkân›, bir ferah hamam› vard›r. Hamam, Ali Pafla-
n›nd›r. Di¤erleri ev hamamlar›d›r.

Velhâs›l oldukça güzel bir kasaba olup, sahras› gayet verimlidir. Halk› Rumeli ç›ta¤› ve
Yörü¤üdür. Reayas› Rum ve Bulgard›r.

Ziyaret Yerleri: fiehir içinde fieyh Hazreti Kara fiemseddin Simavî; Halveti tarikatin-
de binlerce müride sahip ulu bir zât olup, Çelebi Sultan Mehmed'in fieyhlerindendir. Çok
gezmekle ve remil ilminde meflhur olup baz› taflk›nl›klar› üzerine flehirden sürülerek, bu
Yenice flehrinde otururken vefat etmifltir. Baflka türbe ve ziyaretgâh› vard›r. Abdullah De-
de: Bektaflîlerden gürbüz er imifl. Buradan hareketle k›bleye giderken, Kuns adl› köyde
Meyito¤lu Mehmed Bey adl› zât› ziyaret ettik. Ulu asitâne olup, binas› Çelebi Sultan Meh-
med yap›s›d›r. Nur mezar› üzerinde yüksek bir kubbe, bir cami, bir aflevi var. Sabah ak-
flam› gelip gidene çorbas› boldur.

Çelebi Sultan Mehmed Han›n bu Za¤ra Yenicesindeki hay›rlar›ndan biri de su yolu
olup, k›ble sahras›na do¤ru akar. Oradan yine Za¤ra Yenicesinden bir saat uzakl›kta, k›b-
lede ve Filibe yolu üzerinde, Adatepe denmekle meflhur bir yer var ki, dört taraf›nda il ve
vilâyet yoktur. Çok yüksek olup, yar›m saatte ç›k›l›r. Bunun tepesindeki Kademli Baba-
sultan Türbesi: Hoca Ahmed Yesevî izni ile Rum'a gelmifl, fa¤fur diyar› topra¤›nda Ka-
zak kavmi kölelerinden arifi billah bir kimse imifl. Hac› Bektafl-› Velî'den cihaz-› fakr› ka-
bul ederek bu yüksek da¤› bar›nak edinip duâ seccadesine oturmufl; yedi senede ondan
binlerce can izin alm›fl; sonunda ahret diyar›na göç edip, yüksek bir tepe üzerinde azizi
topra¤a vermifllerdir. Çelebi Sultan Mehmed Han azizin vefat haberini iflitince, Edir-
ne'den ›lgarla adam gönderip üzerinde nurlu bir kubbe yapt›rm›flt›r. Ayr›ca bir tekke, bir
imaret, kiler, mescid ve meydan yapt›r›p, yedi parça köy vakfeder. Bütün vilâyet âyân›
bu Babâ'ya itikad eder, kurbanlarla gelip giderler. Aziz merhum, sa¤l›¤›nda çobanl›k ede-
rek kaval çalarm›fl. Hâlâ kaval› bafllar› ucunda as›l› durur. Kaddesena bis›rrihül aziz...

Oradan yine Yenice'ye gelip bat› tarafa giderek, H›z›rbey Köyü’ne geldik. Bulgar ve Müs-
lüman köyü olup vak›ft›r. Buradan yine bat›ya devam ederek Eski Za¤ra flehrine geldik.

Eski Za¤ra: Eski ad› Ugand›ra'd›r ki, Rumca k›z›l yumurta demektir. Bu flehirdeki bü-
yük kilisede k›z›l yumurta günü etraf köy ve nahiyelerde bulunan Hristiyanlar›n hep top-
lanmas›, bu ad› almas›na sebeb olmufltur. Nice Padiflah eline geçip mamur olmakta iken,
766 tarihinde Y›ld›r›m Bayezid Han zaman›nda Koca Lala fiahin Pafla eliyle fethedilip
kalesi harap edilmifltir. Hâlâ kal›nt›lar› flehrin çeflitli yerlerinde görülür. Buras›, Abaza
Mustafa A¤a adl› bir gazinin serbest zeametidir. Üçyüz pâyesiyle flerif kazad›r. Yedi tane
nahiyesindeki yüzyirmidört köyden senelik yedi kese kad› hakk› hâs›l olur. Zeamet sahi-
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bine dahi öflür, cürüm, cinayet ve bedavadan yedi kese hâs›l olur. Müftü, nakib, sipahi
kethüda yeri, yeniçeri serdar›, flehir bacdar› ve muhtesibi vard›r. Subafl›s›, zeamet sahibi
taraf›ndand›r. Amma haraç emini padiflah taraf›ndand›r. Arkas›, kuzey taraf›nda da¤lara
yasl›d›r. Yukar›s› ba¤l›kt›r. Edirne flehrine kadar 24 ›lgar ile gidilir ki, aras› mamur köy ve
beldelerle süslü sahrad›r. Za¤ra, bu sahran›n kuzeyindedir. fiehir evlerinin pencereleri k›b-
leye bakar. Altl› üstlü yüksek saraylard›r. 3000 tane kiremitli evi var. fiehir, Filibe'nin yan
taraf›na düfler. 760 kadar bölme, cadde ve anayollar› vard›r. Ondört mahalledir.

Camileri: Onyedi mihrabt›r. Çarfl› içindeki büyük cami, Hamzabey Camii olarak bili-
nir. Büyük kubbeli, mevzun minareli bir cami olup, gece ve gündüz kalabal›k cemaati bu-
lunur. fiehirde bundan büyük cami olmay›p, kubbeleri mavi kurflunla örtülüdür. K›ble ka-
p›s› üzerindeki tarihi: «Seman miede Musa Çelebi ‹bn Y›ld›r›m Han asr›nda ümradan
Hamza Bey binas›d›r, 700.»

Yine çarfl› içinde bulunan Yenicâmi ayd›nl›k ve ferah olup, kimin yapt›rd›¤›n› bilmiyo-
rum. Noktac› Camii, Nalbey Camii, Alipafla Camii, Tekke Camii. Bu befl cami birer mina-
reli, kagir bina ve kubbeler ile süslü mabedlerdir. Her camiinde birer dersiam olup, Alipafla
Medresesi ad› ile bir de medresesi vard›r. K›rkiki adet mektebi olup, hepsinin iyisi sa¤lam
vak›flar› olan Hamzabey mektebidir. Befl tane gönül al›c› hamam› var. Çarfl› içinde Çifte Ha-
mam, Alaca Hamam, Küçük Hamam, Pafla Hamam›, Yeni Hamam. Bu hamamlardan bafl-
ka ikiyüz tane hamam sahipleri daha vard›r. 855 adet dükkân ile süslü olup, Unkapan›’ndan
afla¤› uzun çarfl›s› gayet mamurdur. Kagir bina olan sa¤lam bedestan› nice bezirganlarla do-
lu güzel bir pazard›r. Bilgini, flairi ve iyi huylu kiflileri çok; fleyhleri, imamlar› ve dervifl mefl-
reb adamlar› hesaps›zd›r. Hepsi elvan çuha, akmefle, elvan sof, zâgi ve melâî giyerler. Ha-
va ve suyu çok güzeldir. Beyaz ekme¤i, ayvas›, sar› bal›, nohutlu çöre¤i, tavuk böre¤i, bey
armudu, Hüsnü Yusuf armudu, fl›ras›, elvan kiraz› meflhurdur. fiehir beflinci iklimin ortas›n-
da olup, su ve havas› mutedildir. Her evinde birer çeflme akar. Hepsi zevk düflkünü, fakir
sever, garip dostu adamlard›r. Bu flehirde üçgün kalarak canlar› ile can sohbeti ettik.

‹bret Verici Ola¤anüstü Bir Acaiplik: Bu flehirde otururken, ahbab ve dostlardan Arma-
¤an ve Mismarizâdeler dediler ki: «Evliya Çelebi, bizim flehirde tuhaf bir manzara var ki gör-
meye de¤er. Kalk seninle seyredelim.» Ben de onlara uyup flehri gezip dolaflarak, Kalealt› de-
nilen yere vard›k. Gördüm ki, bir beyaz sakakuflu kolu kanad›n› gölgelik gibi açm›fl yatar. Me-
¤er kanad› alt›nda difli bir sar› köpek yatarm›fl. Bu arkadafllar›m›zla bir berber dükkân›nda otu-
rup, sakakuflu ile köpe¤in muamelelerine dikkat ettik. Bakt›m ki, sakakuflu köpe¤in postunu
bitlemeye bafllad›. Bir de gördüm ki, gagas›n›n bir yan› ve sa¤ kanad› yaral›. Bunun neden
yaral› oldu¤unu sordum. «Vallahi, bu sakakuflunun kanad›n› avc›lar yaralayarak flehir içine b›-
rakt›lar. Bu kufl günden güne iyileflti, fakat kanad› k›r›k kald›. Amma giderek flehir köpekle-
riyle anlafl›p bu difli köpe¤e yak›nl›k göstererek daima bitler. Çarfl› ve pazarda beraber geze-
rek köpe¤in yan›ndan bir an bile ayr›lmaz. Sonunda difli köpek k›z›p durur. Halbuki erkek
köpekler difli köpe¤in yan›na geldikçe, bu sakakuflu onlar› cenk ile kovarak difli köpe¤i korur-
du. Fakat difli köpe¤in iste¤i ve arzusu erkek köpekler idi.

Bir gün flehrin içinde ne kadar köpek varsa, hepsi bir a¤›zdan uluyarak ve koflup solu-
yarak, bu Kalealt› meydan›na gelip sakakufluna hücum ettiler. Hemen ak›ll› kufl kanad kal-
d›r›p gagas›n› ve a¤z›n› açarak, bu köpeklere hücum edip ikisini katletti. Dört, befli de yara-
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lan›p uluyarak kaçt›. Bu s›rada bir hayli köpek daha kufla sald›r›p büyük bir arbede koptu.
Seyreden flehir halk› bunlar› birbirinden ay›ramad›. O gün tekrar kanad› yaraland› ve gaga-
s› k›r›ld›. O zamandan beri difli köpe¤i hakimiyet alt›na al›p durur. Yan›na hiçbir erkek kö-
pek yanaflamaz» diye sakakuflu hikâyesini naklederken onu gördüm ki, kufl kanad›n›n göl-
gesini kald›r›p meydanda bir hayli dolaflt›. Köpek dahi kanad›n gölgesinden ç›k›p bir hayli
esnedi, gerindi, süründü. Hemen berber Ali adl› kimse köpe¤e ekmek parçalar› verdi. Kö-
pek yerken, sakakuflu da kasaplar içinde kemikler bulup getirdi. Köpek kemikleri de yiyip
yatt›kta, sakakuflu kanatlar›n› aç›p gagas›n› e¤ritti. Horoz gibi merdanelik ederek, yatan kö-
pe¤in üzerine ç›k›p çiftleflti. Zavall› köpek asla ses ç›karamay›p teslim oldu. Me¤er her gün
böyle befl alt› kere çiftleflirler imifl, Acaip tabiat s›rr›d›r ki, kendi gözümle görmüflümdür.

Eski Za¤ra Ziyaretleri: Küçük hamam önünde Tohumbaba, ba¤lar içinde Devranba-
ba; Do¤andede, Karaca Ahmeddede de Debba¤hâne mahallesindedir. fiehrin yar›m sa-
at yak›n›nda Ahi Evran köyünde Abdülmüminbaba ziyâretgâh› vard›r.

Buradan güneye do¤ru gidip, Arnavudlar Köyü’ne geldik. ‹kiyüz evli, ba¤l›bahçeli ma-
mur bir zeamet olup, Müslüman ve Bulgar köyüdür.

Yine güneye giderek ‹kizler Köyü’ne geldik. Mamur bir Müslüman köyüdür. Za¤ra na-
hiyesinde zeamettir. Yine güneye giderek Köseli Köyü’ne geldik. Sade Müslüman köyü-
dür. Hac› Süleyman ad›nda bir hay›rsahibinin camii, tekkesi ve fleyhi vard›r. Ba¤›, bahçe-
si yoktur. Filibe sahras›nda bir koru içindedir. Oradan yine güneye giderek ‹nebec köyü-
ne geldik. Filibe sahras›nda mamur ve verimli bir köydür. Buradan da hareket edip mefl-
hur Filibe flehrine ulaflt›k.

BÜYÜK fiEH‹R F‹L‹BE
Buna «Filipopol» derler. Pol, flehir demektir. Ben Nemse kral›na gitti¤imde, bu Filibe

flehrini çok sordu ve onun da¤lar›nda olan alt›n, gümüfl, demir ve kurflun madenleri be-
nim ülkemde olsa cihangir olurdum diye, üzüntülerini bildirip can ve gönülden ah çekti.
fiehir, nice hükümdar›n eline geçmifltir. Hüdavendigar Gazi bizzat Edirne'yi fethettikten
sonra, Lala fiahin Pafla’y› kalabal›k bir askerle Filibe üzerine büyük kumandan tayin etti.
Yedi yerden flehir kuflat›l›p, Meriç nehrine köprüler yap›ld›. Zorla ve kahren flahin k›l›c›
ile Filibe kalesi fetholundu. Gerçi küçük kaledir, fakat o zaman›n kuflatmas›na göre zor-
du. Hâlâ bir kaya üzerinde beflgen fleklinde kaya binad›r.

Kale flehrin ortas›nda olmakla içinde imaretten eser yoktur. Ancak baz› mahzenleri ve
bu¤day anbarlar› vard›r. ‹ç il oldu¤undan cebhâne ve neferler lâz›m de¤ildir. Ancak mü-
barek bayramlar› ilân için iki flâhi topu vard›r. Filibe naz›r› Mehmed A¤a taraf›ndan at›l›r.
Mamur edilse flirin bir kale olur. Eski bir flehir olup, Rumeli eyâletinde ve Sofya sanca-
¤›ndad›r. Hâkimi naz›r›d›r.

Filibe'nin Hâkimleri: Evvelâ Peygamber fleriat› üzere hâkimi beflyüz akçe pâyesiyle
mevleviyettir. ‹daresi alt›nda dokuz adet nahiye nâibleri hükmeder. fiehir içinde üç na-
ibi var. Üçü de mevleviyettir. Üçyüzaltm›fl parça kasaba gibi han, cami, hamam, çarfl›
ve pazarl› köylerinden mollaya senede k›rk Rum kesesi hâs›l olur. ‹kinci hâkimi Filibe
naz›r›d›r. Naz›r, ikiyüz adam ile hüküm ve hükümet eder. Kendisine yüz kese hâs›l olur.
Üçüncü hâkimi fleri flerif taraf›ndan fleyhülislâmlard›r. Dördüncü hâkimi nakibüleflraft›r.
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Beflinci hâkimi sipahi kethüda yeridir. Çünkü bu flehir sipahi madenidir. Alt›nc› hâkimi
yeniçeri serdar›d›r. Çünkü yeniçerisi de çoktur. Yedinci hâkimi muhtesip, sekizincisi su-
bafl›, dokuzuncusu köprübafl›nda bacdar, onuncu hâkimi köprübafl›nda gümrük emini-
dir. Onbirinci hâkimi padiflah taraf›ndan haraç a¤as›d›r. Onikinci zabiti koru a¤as›d›r ki,
Padiflah develerinin çay›r, otluk ve çimenlikleri ile avlanacak ormanlar›n› korur. Onüçün-
cü zabiti flehir içinde ayak naibidir ki, bütün çarfl›da terazi tutup al›fl verifl edenlere hâ-
kimdir. Ondördüncü hâkimi kethüdas›d›r. Amma kale a¤as› yoktur. Böyle bir büyük fle-
hirdir. Bu kadar naibi vard›r.

Rumeli flehirlerinde on adet bender flehirlerinin ilki, ikinci hükümet merkezi olan Edir-
ne'dir. Ondan sonra Selanik gelir. Sonra Serez'dir. Sonra Yeniflehir'dir. Sonra Sofya fleh-
ridir. Ondan sonra cennete benzeyen Belgrad flehri gelir. Sonra Budin gelir. Ondan son-
ra mamur flehir Bosna Saray'd›r. Sonra acaip flehir Üsküp kalesidir. Ondan sonra bu Fi-
libe flehri gelir ki, hepsinden flirin ve hepsinden bolluk bir büyük flehirdir. Her gün binler-
ce yük çözülür, ba¤lan›r. Tüccar o¤lu tüccar yeridir. Günden güne mâmur olmaktad›r. Al-
lah k›yamete kadar Osmanl›lar elinde mâmur ede..»

Filibe fiehrinin ‹mâr Durumu: Filiboz sahras›n›n tâ ortas›nda, Meriç nehrinin güney k›-
y›s›nda Çak›ll›tepe, Boztepe, Canbaz Tepesi, Saray Tepesi, Nöbet Tepesi, Saat Tepesi,
P›narak Tepesi, Gözcü Tepesi, Valeli Tepesi adlar› verilen ad› geçen dokuz tane yamr›-
yumru, boz boz kayal› dere ve tepeler aras›nda ve tepelerin zirvelerinde kat kat, boy boy,
kargir, ba¤l›-bahçeli, altl›-üstlü hepsi k›z›l kiremit ile örtülü büyük saraylar ile güzel evler
vard›r. Fakat tepeleri hep topraks›z ve yalç›n kayad›r. Havas› k›fla yak›n olup Temmuz’da
ad› geçen tepeler üzerine dünyay› ayd›nlatan güneflin s›cakl›¤› tesir edince, s›cak, o kaya-
lardan caddelere intikal edip flehir içi cehenneme döner. Tabiat› seven flehir halk›, Asta-
manika kasabas›ndaki Despot yaylas›na ç›k›p iki - üç ay hava al›r. Amma k›fl›n bu flehrin
güzelli¤ine ve halk›n›n hofl sohbetine doyum olmaz.

Mahalleleri: Yirmiüç ‹slâm mahallesi, yedi adet Lâtin, S›rp, Bulgar, Yahudi ve Rum
mahallesi vard›r. Frenk mahallesi yoktur. Yaln›z bir mahalle Yahudisi var. Mahallelerinin
bafll›calar›: Saat Mahallesi, Boztepe Mahallesi, Canbaztepe Mahallesi, Saray Mahallesi,
Nöbet Mahallesi, P›nar Mahallesi, Gözcü Mahallesi, Valeli Mahallesi, Eskicâmi Mahalle-
si, fiahabeddin Mahallesi, Karfl›kasaba Mahallesi ve di¤erleridir. Sekizbinaltm›fl kadar sa-
ray ve baflka evleri vard›r. Filibe Naz›r› Celep Ahmed Pafla'n›n saray› meflhurdur. 

Camileri: Elliüç mihrab ibâdet yeri vard›r. Çarfl› içinde kalabal›k cemâate sahip Ulucâ-
mi, Edirne fatihi Gazi Hüdâvendigâr Sultan Birinci Murad Han'›nd›r. Kârgir yap› büyük
kubbelerle bezenmifl ve caminin içi çok süslenmifltir. Mihrab ve minberi eski usül oldu¤un-
dan o kadar sanatl› de¤ildir. Avizeleri yoktur. Sade ve güzel olup ruhâniyetli, ayd›nl›k bir
camidir. Kap›lar› üzerine tarih yaz›lm›flt›r. K›ble kap›s›na alt› ayak merdiven ile ç›k›l›r. Sa-
nat de¤eri yüksek bir minaresi var. Bütün kubbeleri mavi kurflunla kapl›d›r. Vak›flar› gayet
çok olup, imamlar› ve hatipleri ve öteki hademeleri memnundur. Köprübafl›nda fiahabed-
dinpafla Camii: Bu dahi çarfl› içinde ve kalabal›k yerde olmakla, gece ve gündüz kalabal›k
cemaati vard›r. Camiin içi çok sanatl›d›r. Mihrab ve minberi rengarenktir. Nazik bir yeflil
çini ile yap›lm›fl, uzun ve benzersiz, bir flerefeli bir minaresi var. K›ble kap›s› üzerinde celi
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yaz› ile yaz›lm›fl tarihi fludur: «Takabbel yâ hadimülihsân». Ulucâmiin avlusu yok idi. Bunun
ise güzel bir avlusu vard›r. Kubbeleri hep kurflunludur. fiehrin içinde Yeflilo¤lu Camii, ‹mâ-
ret Camii ayd›nl›k ve mâmurdur. Anberkad› Camii, yeni ve ayd›nl›kt›r. Korua¤as› Camii de
yenidir. Köprübafl› Câmii'nin cemâati çoktur. Debba¤lariçi Camii mesiredir. U¤rafl Camii
ulu dergâht›r. Bunlardan baflka birçok mescidleri var. Medreselerinden Karagözpafla Med-
resesi, fiahabeddinpafla Medresesi meflhurdur. Yedi adet darülkurras› vard›r. Ulucâmi'de
fleyhülkurra Gazazzâde, Kur'an› yedi okunufl tarz›na göre ö¤retir. fiahabeddinpafla Darül-
kurras› da günlük okutur. Yetmifl tane temiz çocuk mektebi vard›r. Her camide, her ma-
hallede birer çocuk mektebinin bulunmas› zaruridir. Evkaftan sene bafl›nda her çocu¤a bi-
rer kat elbise verilir. Afla¤› çarfl›daki Dede Mektebi'nin kap›s› üzerindeki tarihi flöyledir:

Rûh-i kudsî kasd idüp târih ana,
Didi tarihin Bekir (Hayrün Cemil). 

Sene 893

Hepsi onbir tane gönlü yaral› dervifller tekkesi var. Hepsi de Halveti celvetidir. Ço¤u
sanatkârlar› uzun saçl›d›r. Kadiri, Gülflenî tekkeleri dahi var. Ancak Mevlevihânesi yoktur.

Hanlar›: Çarfl› içinde Zâlpafla Han›, Dede Han›, fiahabeddin-pafla Han› civar›ndaki
kervansaray› da onundur. Ortapazar Han›, Tahtakale Han›, köprünün karfl› bafl›nda Va-
rofl Han› üçtür. Bunlar hep kurflun örtülüdür.

Hamamlar›: Hünkâr Hamam› kurflunludur. Binas› gayet ayd›nl›k olup, su ve havas› gü-
zeldir. Meriç Nehri kenar›nda fiahabeddinpafla Hamam›'n›n suyu güzeldir. Tahtakale Ha-
mam› her zaman kalabal›k, naml› hamamd›r. Çelebikad› Hamam›, Yedi Hamam, Kad›-
asker Hamam›, köprünün öte bafl›ndaki Varofl Hamam› çiftedir. Herkese aç›k bu sekiz
hamamdan baflka, flehir içinde vilâyet ayan›n›n yüzaltm›flbefl kadar hususi saray hamam-
lar› vard›r.

Çarfl›s›: Sekizyüz seksen dükkând›r. Köprü bafl›ndan tâ Ulucâmiye var›ncaya kadar binalt-
m›fl ad›m uzunlu¤unda genifl bir caddedir ki, bafltanbafla büyük tafllarla eski usül üzere döfle-
lidir. Bu anacaddenin iki taraf› kat kat büyük dükkânlarla süslü olup uzun bir çarfl›d›r. Tahta-
kale çarfl›s› da mâmurdur. Bal›k pazar›, Beyazlar pazar›, Atlar pazar› gayet mâmurdurlar.
Kârgir binal›, sa¤lam kap›l› mâmur bir bedestan› var. Bütün memleketin k›ymetli mallar› ora-
da bulunur. Bir çarfl› da karfl› varoflda vard›r ki, üçyüz dükkanl›d›r.

fiehir gayet büyük olmakla içme sular› kâfi olmay›p, nice bin beygir temiz suyu Meriç
nehrinden tafl›y›p flehir halk› bunu kullanarak ihtiyaçlar›n› giderir. fiehir halk› e¤lenceye
düflkündür. Fakat bilginleri, fleyhleri, hatibleri gayet çoktur. Hele kad›lar taifesi hesaps›z-
d›r. Deniz gibi bilginleri, nazik flairleri çoktur. Ayan›n›n hepsi hizmet erbab› a¤alard›r. El-
van çuhalarla libas› fâhire giyip dolafl›rlar. Orta halli olan esnaf, haline göre akça, gökçe
fakat temiz elbise giyer.

Filibe'nin Görülmeye De¤er Eserleri: Evvelâ flehir içinde Saat Tepesi derler bir tepe
vard›r. Onun tepesinde göklere uzanm›fl minare gibi bir saat kulesi var, orada bir saat var.
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Ö¤le vaktinde iki nöbet vurur. Heybetli bir ses ç›kar›r. Sesi, Filibe'nin do¤usunda ve bat›-
s›nda, bir konakl›k yerde iflitiliyor. Görülecek bir saat kulesidir. Meriç nehri üzerinde üç-
yüz ad›m uzunlukta ahflap bir köprü vard›r ki, o da görülmeye de¤er.

Bu flehir beflinci iklimin ortas›nda olup, ba¤ ve bahçesi ve ak akçesi gayet çoktur. Ga-
yet güzel iflyeridir. Gazaz ve terzileri ustad›rlar. Beyaz ve siyah, elvan ve rakik fiayak aba-
s› olur ki, s›rf bu memlekete mahsustur.

‹mâret aflevlerinden fiahabeddinpafla imareti köprübafl›nda olup bütün gelip geçene,
miskinlere, zengin ve fakirlere gece gündüz cömertlik sofras› minnetsiz ve boldur. Ulucâ-
mi imareti bazen ifller, amma her Ramazan gecesinde nimeti devaml›d›r.

Mahsulleri: fiahâne, has, beyaz pirinci olur. Bir çeflidi de k›rm›z› renkli olur. Amma
lezzette M›s›r diyar›n›n Freskür, Menzile, Perembol ve Dimyat pirincinden fazla su götü-
rüp, gayet leziz ve hofl yemesi olur. Cenab-› Hak bu sahraya öyle bir bereket vermifltir ki,
‹stanbul'a M›s›r'dan pirinç gelmese Filibe pirinci kifayet eder.

Mesireleri: Köprünün karfl› taraf›ndaki kasabada, Osmanl› pâdiflâh›n›n bin katar deve
olan ah›rlar› vard›r. Herbiri beflyüz ad›m üzerinde ah›rlard›r. ‹çinde çeflitli develikleri, mut-
bah ve hamamlar› vard›r. O tarafta büyük Harbiye meydanlar›nda, Filibe flehrinin iyi ata
binen süvari, silahflör ve sipahileri silahflörluk edip hünerlerini gösterirler. P›narbafl› me-
siresi, ariflerin topland›¤› yerdir.

fiehrin evlerinin pencereleri, hep kuzeydeki Filibe sahras›na bakar. Bu hakir saat ku-
lesine ç›k›p flehrin imaretlerini seyretti¤imde, ondokuz yerde kurflunlu bina gördüm. Ga-
yet mamur, muazzam flehirdir.

Ziyaret yerleri: Köprü bafl›nda Gazi fiahabeddin Pafla, câmiinin avlusu önünde bir yük-
sek kubbe içinde gömülüdür. Gazi Hüdâvendigâr imam› Behlülefendi ayr›ca ziyaretgâht›r.

Bu flehirden kalk›p köprüyü geçerek bat› yönünde bazen Meriç kenar›na, bazen mâ-
mur köyler içinde giderek Tatar Pazarc›¤› kasabas›na geldik.

Tatar Pazarc›¤› Kasabas›: Filibe sahras›n›n son bat›s›nda, Despot yaylas› ete¤ine yak›n
bir verimli sahrada mâmur bir kasabad›r. Eskiden küçük bir köy idi. Fakat Süleyman Han
zaman›nda amans›z Alman diyarlar›na çok sefer olmakla bu yere imâristan yap›lmas› uy-
gun görülüp, meflhur ve Makbul ‹brahim Pafla sadrâzam iken bu halde dahi mâmur edile-
rek kasaba olmufltur. Hâlâ Rumeli eyâleti topra¤›nda ve Filibe Naz›r› idaresinde üçyüz
pâyesiyle flerif kazad›r. Kad›s›na senelik adalet üzere yedi kese hâs›l olur. Naz›ra dahi k›rk
kese gelir. Zira bütün pirinç çeltikli¤i naz›r›n idaresindedir. Sadece eski Murad Han ark›-
n›n mahsulü vak›f olup, mütevellisinin bu sahrada Meriç nehrinin arklar› vard›r. Herbiri
sanki Halep veya Kandiye kalelerinin hende¤ine benzer. Bütün halk, her sene ad› geçen
arklar› temizleyip pirinç eker. Köylerinde yaflayan halk zengin ve mesuddurlar. Sipahi ket-
hüda yeri, yeniçeri serdar›, muhtesip ve subafl›s› vard›r. Müfti ve nakibi yoktur. Kasaba,
hepsi onalt› mahalleden ibaret olup, sekizyüzyetmifl adet alçakl› yüksekli, kiremitli, ba¤l›,
bahçeli evleri vard›r. Genifl cadde üzerinde kurulmufl temiz bir kasaba olup gayet emniyet-
li yerdir. Yirmi mihrab ve mabedi var. Sekizinde cuma namaz› k›l›n›r. Güzel camilerdir.
Çarfl› meydan›nda Hac› Cafera¤a Camii: K›ble kap›s› üzerindeki tarihi:
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Güftem in beyt vâhiya târih,
Dilkefl ü dilfirib flüde in câ.

Sene 1034

Gürcü Mehmed Pafla Hazinedar›ndan Naz›ra¤a Camii: Yeni yap›lm›fl güzel bir cami-
dir. Bütün imaretleri kurflunla örtülüdür. fiehrin meydan›nda ve pazar yerinde, kalabal›k
bir yerdedir. Yedi adet çocuk mektebi, ikiyüz tane dükkân›, üç adet iç aç›c› hamam›, ye-
di adet dervifller tekkesi, bir yemek imareti, yedi adet tüccar han› vard›r.

Sultan Süleyman Han›n veziri Makbul  ‹brahim Paflan›n Kervansaray›: fiehir içinde bü-
yük bir kaledir ki, içinde ikibin adet deve al›r develi¤i, üçbin adet at al›r ah›r› vard›r. Aile-
leriyle gelen âyân ve büyükler için, yetmifl - seksen adet birkaç katl› harem evleri var. Ge-
lip geçen vezirler ve vekillerin oturmalar› için ayr›ca altl› üstlü, içli d›fll› salonlar› vard›r.
Zengin ve fakir tanr› misafirleri için, büyük han›n iki taraf›ndaki yan sofalar üzerinde tam
ikiyüz ocakl› sofalar› vard›r. Duvar›nda âlet ve silâh asacak demir çengelleri ve at ba¤la-
yacak demir halkalar› var. Yazl›k meydan›na «Görçenlik» derler büyük bir meydand›r ki,
üzeri gö¤e bafl uzatm›fl ahflap kubbedir. Bu meydan›n çevresinde, ocaks›z yaz meydan›
sofalar› vard›r. D›fl avlusu dahi beyaz tafl ile döflenmifl büyük bir meydand›r ki, beflbin at
al›r. ‹stanbul'un Atmeydan›na benzer. Bu avlunun tam ortas›nda yuvarlak, ona onbir bü-
yük havuz vard›r. Bütün gelip geçenlerin hayvanlar› buradan sulan›rlar. Avlunun bu tara-
f›nda büyük bir ziyaret imarethânesi var. Her sabah ve akflam, misafirlerin Müslüman ve
kâfir olmas›na bak›lmaks›z›n, akflamdan sonra hizmetçiler keykâvus mutfa¤›ndan her
ocak bafl›na birer bak›r sini içinde birer tas bu¤day çorbas› ve adam bafl›na bir parça ek-
mek, birer mum; her at bafl›na birer torba yem verirler.

‹lâ maflallah, hay›rsahibi böylece vakfeylemifl. Allah rahmet eyleye. Akflamdan sonra
kervansaray›n mehterhânesi çal›n›p demir kap›lar› kapat›rlar. Sabahleyin yine mehter-
hâne çal›n›p, yolcular haberdar edildikten sonra kap›lar› açarlar. Bu kervansaray, her ge-
ce çeflit çeflit canlarla dolu benzersiz bir hânedir. Han›n d›fl avlusunun kuzey taraf› köfle-
sinde, tahtadan yap›lm›fl bir saat kulesi vard›r. Befl vakti ve gece yar›s›n› ilân eder. Allah
bilir, hay›rsahibi ‹brahim Pafla makbul iken maktul olunca, bu han eksik kalm›flt›r. Çünkü
demir kap›s›n›n üstünde flu tarih var:

Dualar eyleye ruhuna Atflân bânî didi târih, 
Aifle Sultan k›l›p lillah mâ-i carî.

Gerçi mu¤lak ve edas›z vezirdir, fakat böyle yaz›lm›flt›r. Velhâs›l Rum, Acem ve Arap,
tâ ‹sveç, Leh ve Çeh diyarlar›nda k›rk y›ld›r dünya seyyah›y›m, böyle kaleye benzer bü-
yük han görmedim. Allah k›yamete kadar mâmur eyleye...

Bu flehrin su ve havas› çok s›cak oldu¤undan, havas› a¤›rd›r. Ço¤unlukla orta halli ka-
d›n ve erkekleri beyaz aba giyerler. Amma velî kimseleri vard›r. Medhedilen fiayak abas›
ve Yörük ihram› meflhurdur. Halk›n›n ço¤u Yörük taifesidir ki, temmuzda Despot yayla-
s›na ç›karlar. Bunlar Rumeli eyâletinde yaflayan bir çeflit kavimdir. Ayr› lehçe ve ‹st›lahla-
r› vard›r. ‹nflallah, yeri gelince yaz›l›r.
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Ziyaretleri: Gazi Hüdavendigar bu flehirde bir Tatar kabilesi yerlefltirdi¤i için, flehre Ta-
tar Pazarc›¤› demifllerdir. Tatar Hüsam ile Sofyal› Bâlî Efendi'nin yetifltirmesi fieyh Mu-
hammed Hulvanî Tatar Pazarc›kl›'d›rlar. Yine burada, Müslüman mezarl›¤› içinde, baba-
lar› fieyh Ömer civar›nda gömülüdürler.

Buradan kalkarak bazen Meriç nehri kenar›na, bazen köyler içinde gidilip Despot yay-
las› yolunu sol taraf›m›zda b›rakarak amans›z ‹htiman kasabas›na geldik.

‹htiman Kasabas›: Gazi Hüdavendigar asr›nda Lala fiahin Pafla taraf›ndan savafls›z
al›nd›¤›ndan, «ahid» ve «eman» kelimesinden bozma olarak «‹htiman» demifller. Fethedi-
lince, içindekiler Samako kalesine gittiler. Sonra yine Bulgarlar gelip almas›nlar diye hi-
sar› y›k›l›p yerle bir edilerek, öteki imaretleriyle birlikte ‹slâm ülkesine kat›lm›flt›r. Hâlâ Ru-
meli eyâletinde Yörük beylerinin ocakl›¤›d›r ki, etraf›nda onalt› adet mâmur köyleri var-
d›r. Onalt› parça köyü ‹htiman ile beraber beyine has yaz›lm›flt›r. Bu haslar ile Rumeli va-
lisinin livas› alt›nda davulunu döverek üçyüz cebeli yi¤it ile sefere ifltirak eder. Yüzelli ak-
çelik flerif kazad›r. Kad›s›na senelik üç kese hâs›l olur. Kethüda yeri, serdar›, muhtesibi,
voyvodas› ve bacdar› vard›r. Ocak beyisi, Gazi Mihalo¤ullar›'na mensuptur. Bütün gelir-
leri beylerindir. Hepsi alt›yüz adet evi olup kimi yüksek, kimi alçak, kullan›fll›, küçük ev-
lerdir. Yer yer ba¤ ve bahçeleri, akarsular› ve de¤irmenleri vard›r. Camileri, iki adet tek-
kesi, bir hamam›, yüz kadar eski yap› dükkân› ve üç tane ham vard›r. 

Büyük Bey han›: Kap›s› dibindeki Gürcü Mehmed Pafla kethüdas›n›n yapt›rd›¤› can
ba¤›fllayan hayat suyu çeflmenin tarihi flöyledir:

Kethüdây-› sadr-› âli ki odur,
Köprülü Pâflây-› ferhunde likaa. 
Ey F›râki, bir bedel târihidir,
Çeflme-i sâf-› Mehmed Pafla. 

Sene 1070

Bu güzel yer, her geçen gün biraz daha güzelleflmektedir. Bulgar k›zlar› pazarlar›nda
po¤aça, arpa vesair mal satarlar.

Buradan kalk›p, do¤u yönündeki dere ve tepeleri geçerek Ormanl› Köyü’ne geldik.
Sofya sahras›nda Müslüman köyüdür. Bir camii var. Bu yerde Sofya flehrinin bütün âyân
ve eflraf› paflay› hediyelerle karfl›lamaya ç›k›p, müsellim Erganili Ahmed A¤a büyük bir zi-
yafet çekti. Pafla dört adet köle, bir tavla küheylan at hediye verdi. Sonra sabahleyin bü-
yük alay ile Rumeli eyâletinin vezirler merkezi olan Sofya flehrine girdik. Allah'›n büyük-
lü¤ü, ihtiyar ve fakir, genç ve zengin, genifl caddede el aç›p dua edenin, kurbanlar kese-
nin haddi hesab› yok idi. Çünkü selefimiz Siyavufl Pafla sadrazaml›ktan azledildi¤i zaman,
mal ve mülkünü devlet zaptetmekle Sofya flehrine ç›plak gelince çok zulüm etmifl. Pafla
efendimiz Sofya saray›na dahil olunca, yine müsellim Ahmed A¤a büyük dîvanda ikibin
sahan nefis yemeklerle ziyafet çekip bütün vilâyet ayan›n› doyurdu. Müsellime bir samur
ve öteki dîvan üyelerine kanunlar› gere¤ince çeflit çeflit hil'atlar giydirildi. Mehterler çal›-
narak büyük ölçüde asaf divan› kuruldu, birkaç dava dinlenildi. Duâ ve senalar ile herkes
sevinip, «Allah'a hamdolsun, Melek veziri gördük» diye sevinerek gittiler.
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RUMEL‹'N‹N ESK‹ MERKEZ‹ SOFYA
Bu eski belde hakk›nda bütün Hristiyan milletlerin tarihçileri birlik olarak flöyle yazm›fllar-

d›r: Âdem ve insanlar›n ikinci babas› Hazreti Nuh, tufandan kurtulduktan sonra, yetmifl adet
adam›ndan her birini bir tarafa gönderdi. Kalimon adl› hâkimi dahi Hasan topra¤›na gidip,
M›s›r'da Hz. ‹dris'in talimi ile yap›lan Herm da¤lar› tufandan harab oldu¤undan, bunlar› ona-
r›p orada yerleflti. Sonra ölünce, Ehram da¤›nda gömdüler. O¤lu Misrayim yerine geçip, Fus-
tat flehrini yapt›rd›. Sonra Misrayim ölüp, yetmifl tane çocu¤u kald›.

‹flte bunun o¤ullar›ndan Sarfiyail, önce Rum'a gelip gezip dolafl›rken, Sofya arazisinin
su ve havas›ndan hofllanarak orada yerleflip evlât ve torunlar› türedi. Sarfiyail'in Sofa
ad›ndaki o¤lu babas› kadar mâmur olup, Sofya topra¤›nda yüz parça flehir ve kale yap-
t›rd›. Sonra bunun di¤er çocuklar› da zamanlar›ndaki peygamberlere iman edip asla Al-
lah'a ortak koflmam›fllard›r. Lâtin tarihleri, olaylar› yazmaya bu Sofya'dan itibaren baflla-
m›fllard›r. Çünkü S›rp taifesi yaln›z savaflç› ve yi¤it olup sanatkâr olmad›klar› için devlet-
leri de k›sa sürmüfltür. Bu yüzden tarihleri az, öz, fakat do¤rudur. Bu kral ölünce çocuk-
lar› birbirine düflmüfl, o s›rada Bulgarlardan Menail gelerek Sofya flehrini istilâ edip üçyüz
sene hâkim olarak oralar› mâmur etmifltir.

Tâ Hz. ‹sâ zaman›nda Elena adl› kraliçe ‹stanbul'u mâmur ederken, Filibe flehrinde Ay-
Sofya ad›nda bir k›z çok ün sal›p bafl›na asker toplayarak Sofya'y› ald› ve yüzelli sene hü-
küm sürdü. Vitofl da¤›nda nice defineler bulup onunla Sofya flehrini güzellefltirdi¤inden,
flehre Sofya dediler.

Sonra babas› defineci oldu¤unu duyarak onu ‹stanbul'a davet edip buldu¤u para ile
k›rk y›lda Ayasofya kilisesini mâmur etti¤i için, kiliseye de Ayasofya dediler.

Sonra bu k›z ölmüfl, Kazasker hamam› dibindeki yüksek sütunun tepesinde bir mer-
mer sanduka içine gömmüfller. O zaman, mermer sandukan›n içi y›lan ve ç›yan ile a¤z›-
na kadar dolmufl.

Özetle, buras› nice devletten nice devlete geçip bu atlas renkli dünyada Sofya flehri bazen
mâmur, bazen harap oldu. Sonunda Hicrî 706 senesinde Gazi Hüdavendigâr vezirlerinden
Balaba Pafla deniz gibi askerle Sofya'y› kuflat›p, tam yetmifl günde arkadan gelen yard›m› k›-
rarak aman ile içindekileri d›flar› ç›kar›p kaleyi zaptediverdi. Savaflta Lâtin kavminin büyükleri
aman ile surdan d›flar› ç›k›p, Balaban Pafla'n›n aya¤›na yüz sürerek Sofya'da oturacak bir yer
istediler. Ricalar›n›n kabul edildi¤ini kale içindeki di¤er kavimler iflitip, aman ile d›flar› ç›karak
kap›n›n anahtarlar›n› kumandana teslim ettiler. Bulgarlara flehirde yer gösterdi. Rum ve Laz-
ka kavmine, Ni¤bolu sanca¤›ndaki Plevne kasabas›nda yer gösterildi. Bu flekilde sulh yolu ile
kale fethedilmiflken, geride kalan S›rpl›lar kalenin yirmiyedi kulesini y›k›p çarp›flmaya bafllad›-
lar. Balaban Pafla Müslüman Gazilere «Koman kurdlar›m!» diye onbir koldan yürüyüfl emri ve-
rerek kalenin y›k›lm›fl duvarlar›ndan içeri girdiklerinde, d›flar›ya aman dileyerek ç›kan Lazka
kavmi kendilerine Sofya'da yurt verilmedi¤inden gücenip gazilerin arkalar›ndan S›rplara yar-
d›m için kaleye girdiler. Fakat onlar da k›l›çtan geçirilip kale fethedildi. Büyük kumandan Ba-
laban Pafla kale duvarlar›n› y›kmaya bafllay›p, k›rk günde kule ve burçlar›n› yerle bir etti. Lâtin
tarihinin yazd›¤›na göre, bu kale ‹stanbul kalesi büyüklü¤ünde k›rkyedibin ad›m çevresi olan bü-
yük bir sur imifl. Kal›nt› ve temellerini gezip dolaflt›m. Vitofl da¤› ete¤inde, Kurt ba¤lar› deni-
len yerde, Bâli Efendi ziyâretgâh› semtinde, Pineviçe taraf›nda, Hac› Karaman köyü yolunda,
Lozne bay›rlar›nda, tâ ‹sker nehri kenar›nda, Kenan Pafla çiftli¤i yerinde büyük kale temelleri
meydana ç›km›flt›r. Bütün Sofya halk› taraf›ndan bilinir. Yirmiyedi kap›s›, binyediyüz kulesi,
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yetmiflbin bedeni, yediyüz adet t›ls›mlar› oldu¤u Yunan tarihinde yaz›l›d›r.
fiimdiki Sofya, eski surun köflesinde bir mahalle gibidir.

Sofya fiehrinin Vas›flar›: Fetihten sonra Gazi Hüdâvendigâr üç sene bu flehirde kal›p,
Rumeli diyar›na vezirler merkezi olmas› için fethetti¤i yerleri bu flehre eyâlet yazm›flt›r.

Sonra Süleyman Han dahi Osmanl› mülkünü tanzim edince, Sofya flehri Rumeli eyâ-
letine sancak merkezi oldu. Veziri serdar› muazzaml›k ile defterhâne, arz ve telhis sahibi
düsturu mükerrem oldu.

O derece müstakil idi ki, ‹stanbul'un Yedikule dizdar› ölse, Rumeli'nin vezirinden arz
gelmedikçe dizdarl›k kimseye verilmezdi. Hâlâ Rumeli paflas›n›n has› 1.100.000 akçad›r.
T›mar defterdar›, defter kethüdas›, sa¤ kol ve sol kol beyleri ikifler tu¤lu pâyeleriyle hâ-
kimdirler. T›mar defterdar›n›n has› elliikibin akçad›r. Bütün eyâletin k›rkbin silâhl› ve seç-
kin askeri olur.

Rumeli eyâletinde sekiz tane Yörük beyleri vard›r.
‹htiman beyi, Pilevne beyi, Naldöken beyi, Yanbolu beyi, Ofçabolu beyi, Koca beyi ve

Selanik beyi. Bu beylerin pafla ile sefere kat›larak üçer davul, ikifler zurna çald›rarak birer
tu¤ ve birer bayrak tafl›malar›, üçeryüz cebeli Yörük yi¤it götürmeleri Süleyman kanunu
gere¤idir. Bunlar›n zeametleri:

‹htiman beyi 900, Vize 300, Yanbolu 535, Tekfurda¤› 600, Ofçabolu 400, Koca
400, Selanik 634, Naldöken 335'dir. Bir de Kavala kaptan› zeameti vard›r. Bahas›
40412 akçad›r. Bir de Voynuk beyi vard›r ki, bunun zeamet bahas› 5453 akça olup, em-
rindeki üçbin adamla ‹stanbul'da ‹mrehor A¤a hizmetinde bulunur, Kâ¤›thâne çay›r›nda
üç ay padiflah›n atlar›n› beklerler.

Rumeli defterdar›n›n zeameti 52000 akçedir. Bunlar›n hepsinden Cebelileri ile 9000
silâhl› askeri olur. Amma Kavala beyi, denizde taflk›nl›k olursa, üç parça kad›rgas› ile kap-
tanpafla seferine gider.

Sofya flehri ki pafla sanca¤›d›r, yaln›z bu sancakta üçyüzyirmiiki sancak vard›r. Sefer
s›ras›nda üçbin seçkin asker ç›kar›r. Sa¤ kol, sol kol beyleri denilen iki hâkim, bütün Ru-
meli zeamet ve timarc›lar›na ve alaybeylerine hükmedip metrisde ve di¤er ifllerde asker
kullan›rlar. Sekiz tane olan Yörük beylerinin askerlerine top çeken mandalarla top çekti-
rip top çitleri vurdurmak gerekirse, Yörüklere vurdururlar. Muharebede dahi emir bunla-
r›nd›r. De¤il Rumeli veziri, padiflah bile bunlar›n ifline kar›flmaz. Çünkü bunlar savafl eri
olup, gece gündüz atefl içinde can ve bafl verirler.

Rumeli Eyaletindeki Sancaklar: Köstence sanca¤›, ‹skenderiye, Tirhala, Ohri, Avlon-
ya, Yanya, Alacahisar, Pirzerin, Volçetrin ve Çerme sanca¤›. Toplam onalt› sancakt›r.
K›rkbin asker olur. Üçbin de pafla askeri var. Dokuzbin de Yörüklerden gelir. Hepsi
52000 asker olur. Hattâ Revan seferi ile görevlendirilen Rumeli eyâletine mutasarr›f
Canbuladzâde Mustafa Pafla'n›n 53000 askerle gidip, ‹stanbul'da Okmeydan›'nda konak-
layarak, Befliktafl'tan Üsküdar'a yetmifl parça at gemisi ile k›rk günde geçti¤i kay›tlarda
aç›kça yaz›l›d›r.

Rumeli eyâletinde 700 kaplan postu eyerli yedek at çekilirmifl. Yine Dördüncü Murad
Han devrinde, Bayram Pafla Rumeli Valisi iken derdest yoklamas› olup, cebelileriyle bu
kadar asker bulundu¤u tesbit edilmifltir.

57

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR



Süleyman Han da Engerus seferlerine hareket edince, Anadolu'dan Rumeli'ne asla as-
ker geçirmezmifl. Sade Mohaç seferinde Anadolu, Marafl ve Karaman eyâletleri askerini
geçirmifltir. Baflka zamanlarda yine Rumeli askeri Rumeli'ne, Anadolu askeri Anadolu'ya
memur olurlarm›fl. ‹flte Rumeli askeri bu derece kalabal›kt›r. Art›k Bosna, Budin, E¤ri, Ta-
m›flvar eyâletleri buna göre k›yas oluna. Süleyman Han kanunu üzere Silistre, ‹nebolu, Ak-
kirman, Vidin, Özü ve Bender sancaklar› Rumeli eyâletinden idi. Sonra Karadeniz'de Ka-
zak ç›k›nca, Silistre ve dolaylar› Rumeli eyâletinden ayr›l›p Özü eyâleti ad› ile ayr› bir ve-
zirlik oldu. Mora sanca¤› (Firenklerin Akdeniz yal›lar›n› istilâ etmemeleri için) ayr› eyâlet
haline getirildi. Fakat yine Rumeli eyâleti gayet büyük olup, ancak befl ayda gezilebilir.

Sofya fiehrinin Hâkimleri: Evvelâ hâkim Muhammed fieriati olup, beflyüz akçe pâye-
siyle sancakl›, abal›, yeni çuhadarl›, dergâh-› âli kap›c›lar›ndan mahzarbafl›l› flerif kad›l›k-
t›r. ‹daresi alt›ndaki köy ve beldelerden kad›s›na yirmi kese hâs›l olur. Paflas›na adalet üze-
re yüzbin kurufl getirir. Üçüncü hâkimi fleyhülislâm yâni müftüdür.

Dördüncü hâkimi nakibüleflraft›r. Beflinci hâkimi ayak naibidir. Alt›nc› hâkimi sipahi
kethüda yeridir. Yedinci zabiti yeniçeri, topçu ve cebelileri zabteden yeniçeri serdar›d›r.
Sekizinci hâkimi flehir muhtesibidir. Dokuzuncu zabiti pafla voyvodas›d›r. Onuncu hâkimi
flehir kethüdâs›d›r. Onbirinci zabiti bacdard›r. Onikinci zabiti haraçç›d›r. Bu zabitlerin
hepsinin bafl› paflad›r.

Sofya fiehri ‹maretleri: Sofya sahras›n›n güneyinde, Vitofl da¤›n›n ete¤inde, Kurd ba¤-
lar› denilen ‹rem ba¤›n›n afla¤›s›ndaki düz bir kazada kurulmufl büyük bir beldedir. Bat› ve
kuzey taraf› verimli bir ovada, güllük gülistanl›k, mâmur ‹htiman kazas›d›r. Birbirine biti-
flik köylerden meydana gelmifl bir beldedir.

Bafll›ca Mahalleleri: Bana mahallesi, Çelebi mahallesi, Gülcâmii mahallesi, Mahmud-
pafla mahallesi, Pafla mahallesi, Siyavuflpafla mahallesi, ‹maret mahallesi, vesairedir. Pa-
fla saray›: Vitofla bakan havadar ve süslü bir sarayd›r. Genifl meydan›nda cirit oyunu oy-
nan›r. At meydan›d›r. Divanhâneden baflka altl› üstlü yetmifl adet hizmetçi odalar›, kiler,
mutfak ve hamam› ile donat›lm›flt›r. Pafla odas›n›n tarihi flöyledir:

Görüp itmam›n› ân›n didim tarihini ol dem, 
Tââllallah olup tak-› bülendi asuman âsâ.

Bu sanatl› odan›n pencereleri anacaddeye ve Çelebi Câmii'ne bakar. fiehzade Çelebi
saray› büyük bir sarayd›r. Yakupa¤a saray›, Koca Mehmeda¤a saray›, Koca Peltek Ya-
kupçavufl saray›, Molla saray›, G›nâîefendi saray›, Durganl›a¤a saray›, vesairedir.

Camileri: Gülcâmii, eski zamanda büyük kilise imifl. Kubbesi ve mevzun bir minaresi var.
Koca Ahmedpafla Camii enine ve boyuna ikiyüz ayakt›r. Onsekiz kubbesi vard›r. Bu flehirde
bundan büyük eski mâbed yoktur. ‹ki kap›s› var. Sa¤ taraf›nda minare dibinde bir kap›s›, bir
de k›ble kap›s› var. Biri kapal›d›r. Tu¤ladan ince uzun bir minaresi vard›r. Avlusu hayli genifl-
tir. Mihrab› önünde bir ‹rem ba¤› var. Avlunun üç taraf› alçak duvard›r. Dört kap›s› var. Bu
nurlu cami bafltanbafla mavi kurflunla kapl›d›r. Büyük velîlerden fiaban Efendi ad›nda ihtiyar
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bir imam› vard›. Hattâ minberde hutbe okurken «ve alel imameynul hümameyn» mahalline
gelince uyku bast›r›p, uykuda iken imamesi minberden afla¤› yuvarlan›p uykudan uyan›nca,
«Al›verin flu imam›n imamesini» deyip yine «kazimeynü'saideynü'fl-flehideyn» diye hutbe oku-
maya bafllarken, bir adam imam›n imamesini minbere ç›kar›p hatibe verirken herif do¤ru dü-
rüst inemeyip minberden afla¤› yuvarland›. Ertesi gün art›k camiye gelmeyip ahirete göç et-
ti. Allah rahmet eyleye... O gün câmide bütün cemaat gülmüfl oldu¤undan, hatib utanc›ndan
ölmüfltür san›r›m. Allah bilir. Koca Dervifl Mehmedpafla Camii: Bu camii yapt›ran, Süleyman
Han vezirlerindendir. Buna «‹maret Camii» derler. Ayd›nl›k bir ibadethânedir. Padiflah cami-
leri gibi yüksek bir kubbesi var. ‹çi ve d›fl› gayet sanatl›d›r. Çok genifl avlusu olup, hepsi direk
üzerinde olan ibretli kubbeleri mavi kurflunla kapl›d›r. Amma uzun minaresi epeyce yüksek
ölçülüdür. Bu nurlu camiin mimar› Süleyman Han'›n mimar› Koca Mimar Sinan'd›r ki, vezir
camilerinden olan bu ibadethânede o mimar›n sanat kudreti apaç›kt›r. Mollaefendi Camii:
Banabafl› adl› kalabal›k mahallede oldu¤undan, sabah ve akflam cemâat eksik olmaz. Dört
köfle duvar üzerinde yüksek bir kubbedir. Amma hayli büyük camidir. Kurflun örtülüdür. Bü-
yük âlimlerden bir vaizi var. Bunun da minaresi gayet sanatl› olup, Sofya içinde emsalsizdir.
Eski Siyavuflpafla Camii: Bu camii yapt›ran da Süleyman Han vezirlerindendir. Buras› önce-
den kilise imifl. Kurflunlu, tek minareli, yüksek bir yerde yap›lm›fl bir camidir. Defterdar Ca-
mii: Kalabal›k cemâati vard›r. Pafla saray› önünde Çelebi Camii, fieftali Camii kalabal›k ce-
maatlar› olan kurflunlu camilerdir ki, hepsinde cuma namaz› k›l›n›r. Bunlardan baflka, flehrin
çevresinde bahçeler içinde kalm›fl yüzlerce cami, medrese, han ve hamam, mescidler ve tek-
keler olup, meydanda cemâats›z kalm›fllar ve s›ras›yla harab olmufllard›r.

Medreseleri: Koca Mehmedpafla Medresesi: Kubbeleri mavi kurflunla kapl›d›r. Hoca
ve talebelerinin beslenme, ayd›nlanma tayinatlar› vard›r. Her gün devaml› yemekleri ç›-
kar. Mahmudpafla Medresesi: K›rk adet okutma yeri ve çocuk mektebi vard›r. Sebillerin-
den Sarachânebafl›'ndaki demir pencereli Mahmudpafla Sebili'nden Temmuz ay›nda buz-
lu su da¤›t›rlar. Banabafl›'ndaki Molla Sebili de meflhurdur.

Hepsi 1086 adet dükkân› vard›r. Sa¤lam ve kârgir kubbeler ile süslü bir bedestan› var.
Bütün k›ymetli mallar orada bulunur. Saraçlar çarfl›s›, Kafallar pazar›, Kuyumcular gayet
süslüdür. Debbâ¤ ve atlarlar› gayet çoktur.

Han ve Kervansaraylar›: Banabafl› Han›'ndan sonra ‹maret Han› Koca Mahmud Pa-
fla'n›n hasbi kervansaray›d›r ki, yüz tavla at al›r. Siyavuflpafla Han› beflbin at al›r, büyük
kervansarayd›r. Eski Han, Mahmudpafla Han›, Tah›lpazar› Han›, saraya bitiflik Küçük
Han, bedestan karfl›s›nda Büyük Han, Çuhac›lar Han›, Yahudiler Han›, di¤er Yahudiler
Han›... Bunlar hep kurflun örtülüdür.

‹maretlerinden Koca Mahmudpafla ‹mareti meflhur olup, gece gündüz zengin ve faki-
re aç›kt›r.

Hamamlar›: ‹mâret Hamam›, Koca Mehmed Pafla'n›nd›r. Su ve havas›, örtüleri temizdir.

Sofya fiehrinin Il›calar›: Bu diyarda ›l›caya «bana» derler. S›rplar «kösence» derler. Befl
tane ›l›cas› vard›r. Avretler ›l›cas›, Allah'›n emri ile kad›nlara faydal›d›r. Erkekler girerse,
saç› sakal› dökülüp damdazlak olurlar. Kad›nlar girse, tüylerini döküp et ve ya¤ sahibi
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olurlar. Kefere banas› Hristiyan kad›nlar›n›nd›r. Rum ve Lâtin banas›: Bulgar, Rum, Lâ-
tin kavimleri burada ›l›caya girerler. Dördüncüsü Yahudiler banas›d›r. Onlardan baflka
milletler buraya girmeye tiksinirler. Bu dört ›l›can›n her birinin birer özellikleri vard›r. Am-
ma hepsi mükellef ve kârgir bina de¤ildir. Havuzlan taflar ve ayaklar› debba¤lar içinden
akar. ‹çinde debba¤lar gece gündüz debagat yaparlar.

Beflinci ›l›ca tâ flehrin ortas›nda olup, büyük ve kubbeli bir camekân› vard›r. Bin adam
al›r. Ortas›nda havuz ve flad›rvan› var. Ondan içeri bir büyük kubbesi var ki, insan içinde bir-
birini güçlükle tan›r. Kubbenin çevresinde alt› adet kemer vard›r. Her kemer alt›nda birer
hanefî kurnas› olup, kol kal›nl›¤›nda sular› akmaktad›r. ‹ki halveti var. Birine «Akhalvet» der-
ler. Bir kurnas›nda bir kurba¤a resmi var. Manâs› fludur: Sen insans›n, kurba¤a gibi suda
çok durma. Halveti gayet ayd›nl›k ve beyaz has mermer döfleli oldu¤undan Akhalvet demifl-
lerdir. Birine de «Karahalvet» derler. Gerçekten karanl›k bir yerdir. Bir kurnaya da di¤er kur-
na derler. Büyük havuzun sol taraf›ndad›r. Kurnaya uzak olan duvarda bir delik vard›r. O
deli¤e bir adam parma¤›n› sokup üflese, o deli¤in suyu akmaz olur. Parma¤›n› çekip de üf-
lese, akmaya bafllar. Bu büyük kubbenin ortas›nda büyük bir havuz var ki, adam boyunda
ona on olup temiz ve s›cak su ile a¤z›na kadar doludur. Etraf›nda alt›flar ayak merdivenleri
var. Arslan kellelerinden hayat suyu ak›p havuza dökülür. Gayet ac›d›r. Bu ›l›cada zengin ve
fakir birdir. Fefltemal›n varsa hamamc›ya bir akçe vermeden ç›kars›n, amma elbiselerini sak-
layana bir pens verirsin. Çünkü Çamapur askeri gibi say›s›z cins haflereler gelip gitmekte-
dir. Pefltemal›n yoksa hamamc›dan pefltemal al›p sabun sürünürsün, iki akçe verirsin. Ba-
zen flehir âyân› uzun gecelerde yetmifl - seksen kiflilik gruplar halinde halvete gelir, yüzler-
ce mum yakarak dünyadan habersiz tâ sabaha kadar can ve cânân sohbetleri yaparlar.

Sofya Halk›n›n Al›flkanl›klar›: Tabiat sahibi olan kimseler, temiz testiler ile bu bana su-
yundan doldurup k›fl›n içerler; çünkü hayat suyuna benzer. Bütün ›l›calar›n sular›, kükürt
ve z›rn›k kokup gümüflün rengini de¤ifltirir. Amma bunda asla öyle koku ve renk de¤ifl-
tirme özelli¤i yoktur. Alt›n ve gümüflü son derece parlat›r. Bunu yedi gün içen ya da ban-
yo yapan cüzzam, alaten, kaba, uyuz, burkan, hafakan, saç dökülme hastal›klar›ndan kur-
tulur. Her gün içen, ishalden ve zatülcenpten, rîh ve basurdan flifa bulur. Ateflli humma-
ya yakalanan birkaç kere buraya girse iyileflir. Amma bu ›l›caya girmenin de flart› vard›r.
Sofya, k›fl› çok bir flehirdir. Il›cada çok kal›p d›fl camekânda da çok durunca, o k›fll›kta in-
san flifâs›n› ancak yokluk diyar›nda bulur. ‹lk flart budur ki, her hamamdan özellikle bu ›l›-
cadan ç›k›nca, derhal gömlek, don ve elbise giymek gerek.

Di¤er Bir Adetleri: Bu flehirde erkek ve kad›n bir kimse ölse, o an vak›f taraf›ndan her
mahallenin sakalar› «çala» dedikleri bal f›ç›lar›n› s›r›klara geçirip o kudretten s›cak sudan
doldurarak bütün ölüleri onunla y›karlar. Sabunu o kadar köpürtür ki, sanki Van gölüdür.

Di¤er Adet: Her âyân evinde, en az befler - onar Bulgar ve Voynuk k›zlar›ndan hiz-
metçi vard›r. Onlar bu flehirlerde «orfene», yani hizmetkârd›rlar. Amma baflka yerlerde or-
fene diye fahiflelere derler. Bunlar bu flehrin makbul cariyeleri fleklindedirler. Çarfl› ve pa-
zarda, flehir hanlar›nda, halk aras›nda yüzleri aç›k hizmet ederler. Her hizmette can ve
baflla çal›fl›rlar. Bu flehirde eskidenberi böyle olagelmifltir. Amma ›l›caya gece gitmeleri
gayet çirkin karfl›lan›r.
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Ad› geçen bana ›l›calar› merhum flehid Koca Hüdâvendigâr Birinci Murad Han Ga-
zi'nin yap›s›d›r. Bu bana sebebiyle koca Sofya flehrinde ancak iki hamam vard›r. Herkes
paras›z ›l›caya giderler. Vilâyet ayan›n›n anlatt›klar›na göre, flehir içindeki saraylarda yet-
mifl kadar saray hamam› da vard›r.

Mesireleri: Sofya'n›n dört taraf›nda yirmibir kadar mesire vard›r. Vitofl da¤› ile Sofya
aras›ndaki Koruba¤lar› Mesiresi; Rum, Arap ve Acem'de Konya flehrinin Meram'›, Malat-
ya flehrinin Aspozos'u, Adalya'n›n (Antalya) Istanoz'›, Rum serhaddinde Peçevi, Sirem
flehrinin Baruthânesi, Saray Bosna'n›n Mevlevihânesi kadar meflhur bir mesire yeridir.
Amma bu Sofya'n›n Koruba¤lar› mesiregâh bir korudur ki, çeflitli a¤açlar›n›n bir tane ku-
rusu yoktur. Hepsi yeflil, güzel a¤açlard›r. Baharda bu ba¤lara adam girse, çeflitli çiçekle-
rinin güzel kokusundan insan›n dima¤› uyuflur. Bilhassa viflne çiçe¤i cihan› tutup, yeryü-
zü çiçekle kaplan›r. Lalapafla Mesiresi de Koruba¤lar›nda bir îrem ba¤›d›r. Ahmed Bican
Mesiresi, eskiden bak›ml› bir tekke imifl. Ba¤lar› hâlâ duruyor. Gelibolulu Yaz›c›zâde Ah-
med Bican burada otururdu. Cans›z olan âfl›k, bu mesirede yeniden hayat bulur. Bu da
Koru ba¤lar›ndad›r.. Ahmedhoca Mesiresi de Koru ba¤lar›nda bir ‹rem ba¤›d›r ki, üzün-
tülü giden orada üzüntüsünü da¤›t›r. Bu Koru ba¤lar›nda yüzlerce mesire vard›r. Amma
anlat›lmas› güçtür. Livorna Mesiresi, Sofya ovas›na bakan Vitofl da¤› ete¤inde cihan› gö-
ren bir seyir yeridir. Ona yar›m saat yak›nl›kta Kenanpafla Çiftli¤i mesiresi vard›r. Orman
içinde tekke gibi bir sarayd›r. Buna yak›n yine Vitofl da¤› ete¤inde, Aflkar nehri kenar›n-
da çay›rl›k bir yerde Örencik ›l›cas› vard›r. Bu da flifal› bir ›l›cad›r. Amma binas› o kadar
mükellef de¤ildir. Eskiden Osmanl› padiflahlar›ndan Gazi Hüdâvendigâr, üzerine küçük ve
faydal› bir kubbe yapt›rm›flt›r. Yetmifl derde derman olan bir ›l›cad›r ki, bütün ülkelerden
nikris hastal›¤›na ve çeflitli a¤r›lara yakalanan hasta ve sakat kimseler gelip ›l›cas›na girer
ve çamurundan a¤r›yan yerlerine sürerler. Allah'›n emri ile iyileflirler, özellikle flehir ayan-
lar› Temmuz ay›nda yük ve çad›rlar› ile gidip, bir hafta orada bana fasl› edip yeniden ha-
yat bulurlar. Herkesçe meflhur olan bir ›l›cad›r.

Sofya flehrinin bat›s›nda ve yar›m saat uzakl›kta Il›ca mesiresi vard›r. Yan›nda yüksek-
çe bir yerde fieyh ‹shak Efendi bin fieyh Kutb-u âfâk Bâli Efendizâde'nin çiftli¤i var ki, bu
da ona bitiflik bir ›l›cad›r. Üzerinde yüksek bir kubbesi var. Camekân› yoktur. Fakat son de-
rece s›cak olup, girmeye herkes cesaret edemez. Hattâ içinde koyun kellesi ve paça ütü-
lerler. Yumurtay› piflirir. Gayet s›cakt›r. Amma zatülcenbi iyilefltirir. Birçok özellikleri gö-
rülmüfl bir ›l›cad›r. Ona yak›n Bâliefendi köyü civar›nda Bâliefendi Il›cas› mesiresi var. Bu
da bir dere kenar›nda, alçak bir kubbe alt›nda vasat bir binad›r. Suyunda kükürt kokusu
vard›r. Buna yak›n köylerden Bulgar, Voynuk ve S›rp taifesi girip, firengi ve cüzzam has-
tal›¤›ndan ve flirpençeden kurtulurlar. Çok tecrübe edilmifltir. Ona yak›n Bâli-efendi Koru-
su mesiresi var. Vitofl da¤›n›n ete¤inde bir ormanl›k içindedir ki ok atsan geçmez, kurflun
atsan ifllemez. Gö¤e yükselmifl büyük ç›nar, mefle, kavak ve ard›ç a¤açlar›yla donanm›flt›r.
Benzeri me¤er Bosna diyar›nda, Revane da¤lar›ndaki Çimerne yaylalar›nda ola.

Bu korunun her taraf›ndan akarsular kaynay›p, her sö¤üt a¤ac›n›n gölgesinde nice
âfl›klar ile birbirine düflkünler zevk ve safa edip Allah'a ibâdet ederler. Bâliefendi Sahras›
mesiresi; Yine bu a¤açl›k içinde bir mâbeddir. Büyük a¤açlar›n çoklu¤undan ve a¤aç yap-
raklar›n›n fazlal›¤›ndan, buraya âlemi ayd›nlatan güneflin ›fl›nlar› tesir etmez. Böyle gölge-
li bir ormanda yuvarlak bir kaya vard›r. Hazret-i Bâli Efendinin o kaya üzerinde ibâdet et-
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ti¤i secde yerinde, mübarek bafllar›n›n tafla tesir etti¤i yer durmaktad›r. Ya¤mur o taflta-
ki mübarek bafl çukuruna dolar, bütün vahfli hayvanlar ve kufllar ondan içip susuzluklar›-
n› giderirler. Bu da görülmeye de¤er bir mesire yeridir. Ona yak›n Mastaba-i Süleyman
Han mesiresi var. Bizzat Süleyman Han Alaman diyar›nda Sigetvar gazas›na niyet ettik-
lerinde, Bâli Efendi Hazretleri hayatta oldu¤u için ad› geçen azizle buluflmak için korusu-
na gelip o kadar bin askeriyle konaklar. Hazret-i Bâlî Efendi bunu iflitince: «Süleyman
Han, garip fleydir ki, k›rksekiz y›ld›r gaza cihad› edip cihad-› ekber etmedi. Yüzbinlerce
mahlûku ve hüddam› ürkütüp flimdi bizim himayemizde olan korumuzu âh›r senesinde
k›rma¤a m› geldi?» diyerek seccadesini al›p da¤lar içine kaçar. Bu flekilde Süleyman
Han'a aziz ile buluflmak nasip olmay›p, hemen fleyhülislâm Ebüssuud Efendiyi k›yafet de-
¤ifltirerek azizden yard›m istemeye çeflitli hediyelerle gönderir. Ebüssuud Efendi azize va-
r›nca, hemen aziz keramet göstererek: «Hoca-i zahir Ebüssuud! Safa geldin. Resul fleri-
at›na kuvvetli hizmetle birlikte bât›n tarikini dahi elden komay›p beraber terazi gibi tut!»
der. Hemen Ebüssuud Efendi ete¤ini öpünce, aziz: «Berhudar olas›n molla. K›yamete ka-
dar eserlerinle, evlâd ve neslinle ecel-i müsemmânda ebedî olas›n. Süleyman Han ahret
padiflahl›¤›n› istiyor! Hele vars›n Sigetvar'› görsün. Bu bizim korumuzda k›rd›¤› a¤açtan
Sigetvar gölüne a¤aç doldursun. Fetheden bulunur. Kalbini orada b›raks›n, sonra bizim-
le Âdem ba¤› korusunda görüflsün ve bar›fls›n. Yoksa biz bu koruda onunla görüflemeyiz.
‹nflallah, Allah kolaylaflt›ra... Bizden ona selâm söyle!»

Diyerek, üstü kapal› sözlerle Ebüssuud'u Süleyman Han'a gönderir. Süleyman Han, o
nüktedan gazi: «Hay molla, Allah bilir ki biz Sigetvar'a emek çekip. 'Gölüne a¤aç doldur-
sun, fetheden bulunur'dan anlafl›ld›¤› üzere, fethedemeyece¤iz. 'Kalbini orada b›raks›n'
demesi, orada vefat edece¤imize iflarettir. Aziz ile âhirette görüflürüz» diyerek pek çok
üzülür. Hemen o saat o koruyu Bâli Efendiye mülk olarak verip, hatt-› flerif ve hududnâ-
me yazarak b›rak›r. Oradan yol alarak Sigetvar'a gider. Hemen kuflat›p, da¤ ve tafl›n bü-
yük a¤açlar›n› k›r›p, Bâliefendi korusundan getirdi¤i a¤açlarla birlikte Sigetvar halicine
döktürüp gölü doldurur. Kaleyi dahi fethetmek üzere iken dizanteriden vefat edip, o as-
r›n ›fl›¤› olan Sokullu Koca Mehmed Pafla Süleyman Han'›n kalbini topra¤a emaneten gö-
müp mübarek nâfl›n› tuzlayarak gizler. Bu durumdan asla askerin haberi olmaz. Tedbir
sahibi vezirin tedbirleriyle ister istemez Sigetvar kalesine göl üzerinden yürüyüfl edilip zor-
la Macarlardan kale zaptedilir. O an, «Erdel diyar›nda Pertev Pafla dahi Göle kalesini fet-
hetmifltir» diye halk dilinde dolafl›r. Süleyman Han'›n vefat› bu aziz Bâli Efendiye ulafl›n-
ca, «Süleyman Han ile görüflmeye ahdetmifltik. Ey vefal› dostlar, onlar gittiler. Biz de on-
lar ile görüflmeye gidelim. Önce banan›n kudret suyu ile çimelim, sonra...» diye nice ke-
rametli sözler söyleyip, fukaras›yla dahi vedalaflarak ruhunu teslim eder. Korusu içinde
gömülüdür. Sonra ‹kinci Selim ›lgar ile Sigetvar'a var›p, oradan Belgrad'a gelip tahta ç›-
kar. Sonra bu Sofya flehrine gelip, efendinin üzerine yüksek bir kubbe ve Bâli derviflleri
tekkesi infla edip ‹stanbul'a gider.

‹flte bu mesire, bu çeflit efsaneli yüksek bir yerdir. Allah saklay›p gölgesini dünya dur-
dukça devaml› ede, amin... Çünkü ben bu gönül aç›c› yerde nice a¤ac›n gölgesinde zevk,
safa ve Allah'a ibâdet etmiflimdir. Allah kabul ede... 1035 senesinde, Ekmekçizâde Ah-
med Pafla, bu Bâliefendi köyüne kurflunlu ve k›rk - elli ocakl› büyük bir han ve k›rk - elli
dükkân yapt›r›p mâmur eylemifltir. Sofya'da gördü¤ümüz meflhur ve be¤enilen mesireler
bunlard›r.
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Vitofl Da¤› Yayla¤›: Rumeli seyahatinde gördü¤ümüz en yüksek yayla bu Vitofl da¤›d›r
ki, Sofya flehrinden bir günde yetmifl dost ile Temmuz ay›nda mâmur oldu¤u mahalden ç›-
k›p çad›rlar›m›z› kurarak zevk ve safas›na, seyir ve temaflas›na koyulduk. Bunun tepesinde
Selanik, Siroz, Karala... hâs›l› bütün Rumeli flehirlerinden nice kere yüzbin koyun yaylaya
ç›k›p yedi ay safa ederler. Bu koyunlardan bize yüzden fazla kuzu gelip kebab fasl› ettik. Her
gün göllerde alabal›klar avlay›p, tereya¤› ile k›zart›p yerdik. Alt›, yedi okka gelir bal›klar› olur
ki, dillerle anlat›lamaz. Bir çeflit küçük a¤açç›klarda bir tür viflnesi ve çilek meyvesi olur ki
acâiptir. Afla¤› derelerinde kestane ve ahlat, gö¤em, muflmula ve övezi olur ki gariptir. Bil-
lura benzer buz parçalar›n› viflne hoflaf›na koyup, gece ve gündüz içerler. Vilâyet halk›n›n
anlatt›¤›na göre, bu yüksek da¤da üçbin adet koyun a¤›l› varm›fl. S›rp, Bulgar ve Voynuk
çobanlar› vard›r ki, her biri bafltarde karavanas›na benzer uzun boylu insanlard›r. Bunlar›n
obalar›nda süt, kaymak, yo¤urt, külemez, höflmerim, tereya¤›yla piflmifl bazlama, damz›r-
ma, s›z›rma, kat›k, teleme peyniri, a¤›z, e¤ir, uykuluk, ayran, yay›k pefl, katmerce, po¤aça,
azma ve yazmaya benzer yiyecekleri ve sair Yörüklere mahsus hafif yemeklerle semiz kuzu
büryanlar›n› yiyip fliflmanlad›k. Sözün k›sas›, köfle köfle, oba oba Yörük ve Ç›tak kavmi için-
de k›rk gün zevk edip yine Yörük taifelerinin k›lavuzlu¤u ile bu yayladan afla¤› inerken, bir
ihtiyar Yörük dedi ki: «Burada bir kayada bir çeflme vard›r ki «Talih çeflmesi» derler. Var›n,
onda talih tutun.» Derhal o dere içine gittik. Yol zahmeti çekerken, Sofyal› Refîizâde fiefiî
Çelebi bana dedi ki: «Bu yörük kocas›n›n dedi¤i talih çeflmesi nedir, bilir misiniz?» Ben «Ha-
y›r, bilmem, görmedim.» dedim. fiefiî Çelebi: «Dinleyin, ey vefal› dostlar! Bu çeflme o ay-
nülzülâldir ki, her kim ömründe kan dökmüflse ve çocuklu¤unda bafl›ndan fena bir ifl geç-
miflse, o adam su al›p içemez. E¤er temiz etekli ise, hiç tereddüt etmeden âb-› hayattan içip
safa eder. ‹çemeyen halktan utan›r. Halk aras›nda mahcup ve kötü olarak bilinir. Böyle çefl-
meye gitmek caiz mi?» deyince, dostlardan birço¤u: «fiefiî Çelebi, hâneberdufltur. Evine gi-
dip ailesine kavuflmak ister!» Diye Çelebi'ye tak›ld›klar›nda, fiefiî hemen: «Do¤uran k›srak
utans›n. Gitmeyen ihtiyar kocakar› olsun. Yürü baba Yörük, bize yol göster.» Diyerek, talih
çeflmesinin yoluna düfltü. Giderken, dostlar›n ço¤u «Yollar› sarp imifl, hayli uzun yol imifl.»
diye söylenmeye bafllad›lar. Sonunda o çeflmeye var›p, atlardan inerek durduk.

Dostlar›m›z›n Bafl›ndan Geçenler: Gördük ki, gö¤e yükselmifl bir yalç›n yalama ve cilâl›
kayada berrak bir su akmakta. Arkadafllar birbirine teklif edip, grup grup konuflmaya baflla-
d›lar. Kimse cesaret edip su almaya gidemedi. Sonunda fiefiî Çelebi, «Allah'a hamdolsun, ço-
cuklu¤umdan beri her yönden kendimi masum ve temiz bilirim.» diye, Bismillah ile ileri gi-
dip, korkusuz, o temiz sudan al›p içti. Müezzinzâde Ali Çelebi cesaret edip eline çanak flekli
verip su alay›m derken hemen su kesilince, bütün arkadafllar tebessüm edip: «Bre sen günah-
kâr imiflsin» deyince garip herifin yüzünde kan kalmay›p flafl›r›p kald›. «Ey, flimdi ben ald›m,
sizler alamazs›n›z» diye dostlar birbirleriyle mücadeleye giriflip, kimi içelim kimi bre gidelim
demeye bafllad›lar. Sonunda bütün arkadafllar s›r burada kala diye yemin edip, çeflmeden su
almaya bafllad›lar. fiefiî Çelebi'nin kardefli var›p suya el uzatt›¤› gibi su kesildi. Yine dostlar
gülüfltüler. Ondan fieyhzâde Çelebi'nin H›mh›m Mehmed Çelebisi çeflmeye on ad›m uzakl›k-
ta iken çeflme kesildi. «Hay bu daha günahkâr imifl» diye, arkadafllar uzun uzun güldüler. On-
dan sonra Resmî Çelebi Bismillah ile var›p tereddüt etmeden içti. Muhz›rzâde var›nca kesil-
di. Tekrar ak›nca içti. Hemen bütün arkadafllar buna bir mâna veremediler. Bizim bir köle-
miz dahi var›p pervas›z içti. Hemenbütün dostlar bana döndüler. «Elbette siz de içiniz» diye
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zorlad›lar. Ben «Bit? âfl›klar, biz bir çeflit alüfte ve aflüfte hezar aflina dünya seyyah›y›z. Bu tek-
lifi yapmay›n» diye rica ettikçe, yârân gülerek ›srar edip: «Elbette bizim mahiyetimizi ö¤ren-
din. Biz de seni görelim» diye zorlad›lar. Ben kendi hâlimden haberdar›m amma, yine de
içimde bir korku eseri vard›. Hemen büyük atam Türk-i Türkân Hoca Ahmed Yesevî hazret-
lerinin ruhâniyetinden yard›m isteyip, Bismillah ile temiz sudan içtim. Bütün arkadafllar se-
vindiler. Sonra Saraç Mehmed Çelebi ald›. Allah'a flükretti. Bir kere de bizi götüren Yörük
kocas›na teklif ettiler. «O¤ul, benim talihim yoktur. Belki su kesilir» düflüncesiyle var›nca, ala-
may›p döndü. Dostlar bol bol gülüfltüler. Sözün sonu, bu çeflmeden yetmifl kifli su içmek için
gitti¤i halde ancak befl kifli içti. Di¤erleri içemedi. Bir garip ve acâip t›ls›ml› sudur. Kimse bu
çeflmenin s›rr›na vâk›f olamay›p, ertesi k›rkbirinci gün Sofya'ya girdik.

Bu Vitofl yaylas›nda nice alâmetler ve görülecek eserler var ki, adam›n akl›n› al›r. Hat-
tâ görülmeye de¤er eski bir yap› var. Bütün hükümdarlar onu Ferhâdî balyozlarla y›kt›r-
maya çal›flm›fllar, kâr etmemifl. «Tufan'dan sonra Sofya'da yerleflen Herkail o¤lu Hur-
fe'nin k›z›d›r» diye, Lâtin kavmi iddiada bulunurlar.

Acâip Bir Görüntü: Sofya flehrinde, pafla saray› önündeki Çelebi câmii adl› eski mabe-
din kurflunlu kubbesi üzerine bir çift leylek yuva yap›p yumurtlam›fllard›. Bir gün Debbâ-
¤o¤lu ad›nda bir flakî, camiin çat›s› üzerine ç›k›p, leyle¤in yumurtalar›ndan al›p yerine ka-
ra karga yumurtas› kor. Zaman› gelince iki karga yavrusu ç›kar. 

Beyza-› za¤› kosan tâvus alt›na, 
Za¤d›r peydâ olan bin türlü tedbir eylesen.

fetvas›nca siyah karga yavrusu leylek yuvas›nda k›m›ldamaya bafllay›nca, leylek baba
avdan gelip görür ki iki tane karga yavrusu! Hemen leylek baba, leylek anaya gagas› ile
bir iki kötek vurup uçarak feryad ve figan ile Sofya flehrinin içinde ve d›fl›nda dönüp do-
lafl›r. Laklakas› ile binlerce leylek toplay›p, do¤ru Çelebi câmii'nin kubbeleri üzerine gelip
durdular. Kubbe ve tavanlar›ndaki leylek kufllar›ndan kurflun görünmez oldu. Bu kere bü-
tün kufllar ad› geçen leylek yuvas›na birer birer gelip, afl›lama olan karga yavrular›na ba-
k›p «Laklak» diyerek, yine cami kubbesi üzerine kaçarlard›. Sanki lisan-› hâl ile ba¤›r›p ça-
¤›r›rlard›. Bu feryad› her kim iflitse, ödü patlard›. O gün bütün leylekler ne yediler, ne iç-
tiler! Yine o gün laklak sesinden Sofya flehrinde asla huzur kalmay›p, bütün halk iflini b›-
rakarak leylekleri seyretmeye kofltular. Sonunda, yüzbinlerce leylek hücum ile karga yav-
rular›n› öldürdü. Leylek anaya da «Sen veled-i zina kazanm›fls›n» diye gaga vurup parça
parça ettiler ve herkesin gözü önünde camiin tepesinden afla¤› parçalar›n› b›rakt›lar. Son-
ra bir çeflit laklak sesi ç›kararak laklak babaya bir laklak ana verip, bütün kufllar kanat ç›r-
p›p yuvalar›na gittiler.

Bütün flehir halk› bu hâle flaflt›lar. Melek Ahmed Pafla efendimiz dahi bu periflan du-
rumu haber al›p «Tiz bu yumurtalar› de¤ifltiren flakiyi getirin, hakk›ndan gelelim» demifl-
ken, sonra «Sabredin, kaadir ve kahhar Allah adil ve adalet edip o flakinin hakk›ndan ge-
lir» diye nefes etti. Üçüncü gün, Allah'›n hikmetinden olacak, leylek yumurtalar›n› de¤ifl-
tiren Uflkurta isimli sekban hademesi Debba¤o¤lu adl› flaki yar› sarhofl bir kad›n›n evine
girip fenal›k ederken, kad›n›n kocas› ans›z›n içeri girip ne görsün!.. Hemen bu durum he-
rifin hamiyetine dokunarak kan bafl›na s›çrar. Dalk›l›ç olup, kad›n› ve Uflkurta Debba¤o¤-
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lunu yaralay›p ba¤layarak ikisini de d›flar› ç›kar›r. «Görün ey Muhammed ümmeti!» diye
ba¤›r›p Sofya'n›n ariflerinin ve dostlar›n topland›¤› yer olan Banabafl›na var›nca, orada
Sanad›ra yeniçerileri bu kad›n için kavga ederler. Me¤er bu kad›n leylek yumurtas›n› de-
¤ifltiren Debba¤o¤lu'nun fahiflesi imifl. Hemen Debba¤o¤lu kad›ndan kurtulup yeniçerile-
rin elinden yakas›n› kurtarmaya çal›fl›rken kavga fliddetlenir. Yeniçeriler Debba¤o¤lu üze-
rine dalk›l›ç hücum edip, Debba¤o¤lu ile fahiflesini parça parça ederek Banabafl›'na b›ra-
k›rlar. fiehrin bir alay debba¤ bekârlar› maktul Debba¤o¤lu'nun leflini pafla saray›na geti-
rip, «Bizim çelebimizi yeniçeriler parça parça edip kan ettiler, iflte iaflesi» diye feryad edip
s›zland›lar. Pafla dahi biraz bozuldu. Debba¤ bekârlar›, Debba¤o¤lu'nun iaflesini pafla sa-
ray› önündeki cami saça¤› alt›na koydular. Allah'›n takdirine bak›n! Bu Debba¤o¤lu ley-
lek yumurtas›n› al›p yerine karga yumurtas› koydu¤u için, yine karga yavrusu ç›k›p bütün
kufllar difli leyle¤i parça parça edip cami saça¤›ndan afla¤› b›rakt›lard› ya, Cenab-› Allah
üçüncü günde, «Müntekimdir bir ad› kayyumun» m›sra› üzere, onu ve leylek diflisi yerine
fahiflesini de parça parça ettirip leyleklerin leyle¤i b›rakt›klar› yere Debba¤o¤lu'nun iafle-
sini b›rakt›rmad› m›! Çünkü Allah âdildir. Pafla bu iflten haberdar olup, «Ben onun hak-
k›ndan gelsem gerek idi. Amma Allah'a sald›m. Üçüncü günde Cenab-› Allah onun hak-
k›ndan geldi. Aleyhi ma yestehak. Bre melunun leflini cami mezarl›¤›ndan kald›r›p, bir ha-
s›r ile gömsünler» diye emretti. Debba¤ eflkiyalar, Debba¤o¤lu'nun iaflesini debagat etme-
ye Banabafl›'na götürdüler. Acâip bir manzara idi. Bunda çok ibretler vard›r.

Sözün k›sas›, Sofya flehri içinde bu Debba¤o¤lu olay›ndan sonra pafla efendimiz fleh-
rin bütün fahiflelerini beldeden sürüp, birkaç›n› da fler'i izin ile âlemin ›slah› ve flehrin dü-
zeni için Gazazlar içinde köfle bafllar›na avize gibi ast›. Vilâyet âyân›, flehrimiz asude olup
fahiflelerden temizlendi diye flükrederlerdi. Amma eflkiya ve haflerât, nefislerini tatmin
için, «fiehrimizin beti - bereketi gitti. K›tl›k olur. Belki taun da olur» diye binlerce efsâne
ve dedikodu uydururlard›. Allah'›n hikmeti, zamanla taun flehir içine yay›lmaya bafllay›p
bir ay geçince, günde befleryüz adam ölmeye bafllad›. O derece ki, binlerce kifli Sofya'dan
kaç›p di¤er yerlere göç ettiler. Hemen devlet sahibi efendimizin altm›flyedi naml›, iskem-
le sahibi a¤alar› ölüp, pafla dahi a¤›r hastalanarak yata¤a düfltü. Hattâ bafl› Adana kaba-
¤› gibi olup, dili kapkara yan›p, kulaklar›ndan cerahat akarak birkaç kere komaya girdi.
Bu s›rada reisülküttâb›m›z öldü. G›nâî efendinin de son derece hasta oldu¤u duyulunca
pafla çok üzüldü. Her gün G›nâî efendiyi sorarak teselli bulup, yük yük yiyecek ve içecek
fleylerle bir kese hamam akçesi gönderip G›nâî efendiyi anard›. Ayr›ca güzel bir Çerkefl
k›z›n› da câriye olarak göndermiflti. Böyle iken, pafla dahi tehlikeye düflüp sade bir nefes
kald›. Ben nice kere Yâsin-i flerîf okudum. Hepimizin içine bir korku düflüp bütün a¤ala-
r›n halleri periflan oldu. Hekimler paflaya ilâçtan aciz kal›p, enderun hizmetçileri s›hha-
tinden ümit kestiler. Fakat o gün paflan›n burnu kanay›p biraz düzeldi. Ertesi gün ben ya-
n›na var›p mübarek ellerini öperek sa¤ elini ovarken, bozuk bir lisân ile dedi ki: «Evliyam,
benim gördü¤üm rüyay› sen de gördün, bana söyle.» Ben: «Sultan›m, gördü¤üm rüya de-
¤ildir. Hâlâ s›hhatte gördü¤üm do¤rudur.» dedim. Bunu der demez, gözümden kanl› yafl-
lar akmaya bafllad›. Pafla: «Yok Evliyam, bu gece gördü¤ün rüyay› söyle, el-Fâtihâ.» De-
di. Fatiha okunurken hat›r›ma geldi: Hakikaten o gece büyük bir rüya gördükten sonra
paflay› görmüfltüm. «Evliya, bu flimdiki gördü¤ün rüyay› sabah bana anlat» diye tenbih et-
miflti. Ben, pafla ile u¤rafl›rken, bunu unutmufltum. fiimdi, rüyay› söyle der demez hat›r›-
ma geldi. Ben de flöylece naklettim:
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Riyas›z Evliyâ'n›n Hay›rl› Rüyas›: Sultan›m, bu gece rüyamda hepimiz ‹stanbul'da imi-
fliz. Cenab-› flerifiniz bahçe kap›s›nda bir kalyon infla etmiflsiniz, karada durdu¤u yerde k›-
ç› ve bafl› gö¤e yükselmifl. Bütün halk bu kalyonun bafl›na toplanm›fl. «Ayâ bu kalyon bu
karadan selâmetle denize nas›l iner?» diye hayret ederlerken, Nakflibendî tarikatine men-
sup bir fakir gelip: «‹nflallah, bu kalyon dünya denizine selâmetle inip yine ç›kar» dedi. Bü-
tün halk›n ortas›nda Fatiha okuyup, «Allah Allah» diyerek geminizi karadan selâmetle de-
nize indirip flenlik toplar› att›rd›. Ve karfl› kurflunlu mahzen önüne yedek ile götürüp, ora-
da yedi yerden demir b›rak›p yat›rd›. Bütün halk bu geminin seyrine gelip, geminin fluras›
böyle, buras› böyle gerek diye, sizin geminin hakk›nda çeflit çeflit konuflmalarda bulunur-
lard›. O yere bir saçl› Frenk hekim gelip dedi ki: «Bu denizde çok çok gemi gördüm am-
ma, böyle berrakl› ve yasakl›, kerestesi sa¤lam, içi d›fl› sa¤ gemi görmedim. Amma bafl ta-
raf›n›n yüksekli¤i fazlad›r. ‹çinde safra yoktur. Bu, deniz f›rt›nas›na dayanamaz. Mutlaka bu
geminin alt›na ya¤ sürüp kalafat etmek ve dümen önünde kurbanlar kesip kan ak›tmak ge-
rek. Dire¤i bu kalyona göre çok yüksektir. Kesmek lâz›m ki, bu gemi dünya f›rt›nas›ndan
kurtula...» Hekim gidince, Allah'›n emri ile büyük bir f›rt›na koptu. Sizin geminiz yedi de-
mir üzere yatamay›p befl demiri k›r›ld›. Demirleri denizde kal›p, sizin gemi iki demir ile ser-
seriyâne dalgalar aras›nda dolafl›rken az kald› bat›yordu. Hemen gemi içinden gemiciler
feryâd edip: «Bre meded hây, vây imdad vây!» dediler. Sarayburnu’nda bostanc›bafl›, sa-
adetlû pâdiflâh›n fermaniyle on parça kay›¤a asker bindirip, sizin kalyonun dört taraf›na
üflüp gemi içine girdi. fiunu gördüm: Önce gelen Frenk hekim, bostanc›bafl›ya dedi ki:
«Sultan›m, bu geminin kurtulmas›n› isterseniz mutlaka dire¤ini kesmelisiniz. Çünkü bu ge-
miye bu direk çok uzundur.» Derhal bostanc›bafl› ile bütün baltac›lar dire¤e balta vurup de-
nize uçurduklar› an f›rt›na dindi, geminiz kurtularak Kurflunlumahzen önünde durdu. 

Diye rüyay› oldu¤u gibi paflaya anlat›nca, can kula¤› ile dinledi. ‹ç a¤alar›na «Beni bu
döflekten kald›r›n» deyince, kald›r›p baflka bir yata¤a yat›rd›lar.

Yast›¤› üzere inilti ile yaslan›p an v›z›lt›s› gibi flu sözleri söyledi: «Bu hay›rl› rüyay› Ev-
liyâ'dan sor diye, bana rüyamda tenbih ettiler. Bu gece sen beni rüyanda gördün. ‹flte söy-
le dedi¤im de bu rüya idi. fiimdi bu hay›rl› rüya Hazreti Yusuf aleyhisselâm›n gördü¤ü ve
tabir etti¤i rüyalardan olup hay›r ola... ‹lâhî ilham ile kalbime do¤up tabir ettim. Bu niye-
te el-Fâtihâ!» deyip, bütün haz›r bulunanlar Fatiha okudular. Pafla da Allah'a hamdolsun
biraz iyileflmifl diye, bütün a¤alar Allah'a flükredip sevindiler.

Hay›rl› Rüyan›n Tâbiri: Benim rüyam›, Melek Ahmed Pafla halsiz ve kuvvetsiz iken tâ-
bire bafllay›p flöyle buyurdular: «O bahçe kap›s›nda benim yapt›rd›¤›m kalyon, vücudumun
gemisidir. O bahçe kap›s› dedi¤in yer de Osmanl› devletinin ba¤›d›r ki, ben o cennet ba-
¤›na Sultan›m Ahmed Han asr›ndan beri k›rkyedi y›lda yetiflip o muhterem haremde ilâhi
aflkla doldum. Önce has odada Hazreti Peygamberin h›rka-i flerifi hizmetinde idim. O sa-
adet evinde aflk denizi içinde yat›p kalkard›m. 'O kalyonun k›ç› ve bafl› havaya yükselmifl'
dedi¤in, hâlâ benim bafl›m havadar olup fliflmifltir. Karadan gemi içine toplan›p denize se-
lâmetle nas›l iner dedikleri, benim a¤alar›m›n, 'Acaba efendimiz dünya denizinde nas›l s›h-
hat bulur?' diye konuflmalar›d›r. Bir Nakflibendî derviflinin bu gemi selâmetle iner, ç›kar de-
mesi ki, ben Nakflibendîyim. Onlar›n yard›m› ile s›hhat ve selâmet bulup devletten devlete
iner ç›kar›m ve geminin etraf›na binlerce halk toplan›p «Allah Allah» diyerek gemiyi deni-
ze indirip sevinç toplar› at›lmas›, bütün ihsan›m› gören halk›n «Allah Allah» ismi dualar›yla
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s›hhat buldu¤umun haber toplar›d›r ki at›ld›. Ve gemiyi yedek ile Kurflunlumahzen önüne
getirip orada yedi demir b›rak›p yatt›¤›m, tedbirli adamlar›m› hak yoluna götüren Kurflun-
lumahzen ki, gizli hazinedir. Orada yedi adam›m›n yerine demir ile bat›r›lm›flt›r. Yahud
Kurflunlumahzen din ve iman›m›n mahzenidir. Dinimde kurflun gibi a¤›r olup, ayak dire-
yip yatt›¤›md›r. Ve geminin fluras› böyle, buras› flöyle gerek diye halk›n konuflmalar›, hâlâ
benim sâd›k dostlar›m›n ilâçlar›ma dikkat edip flöyle, böyle gerek diye söyledikleridir. Bir
Frenk gelip vücudumun gemisine bak›p 'Çok gemi gördüm amma, bunun gibi görmedim'
demesi, bütün mütehass›s tabiblerin insano¤lunda böyle hastal›k görmedim dedi¤idir. 'Ber-
rakl›, yasakl›, içi d›fl› sa¤ gemi görmedim' dedi¤i; itikad› temiz, içi d›fl› kötülükten temizlen-
mifl dedi¤idir. Amma bafl›nda havalesi çoktur demesi, dünya da¤da¤as›na u¤ray›p adam-
lar›m›n çoklu¤u ve bafl›m havaleli olup fliflti¤imdir. Gemi içinde safras› yoktur demesi, hâ-
lâ perhiz ile karn›m açt›r. F›rt›naya dayanamaz demesi, halk›n üzerime hücum edip olma-
yacak fleylerle ilâç yapmas›d›r. Bu geminin alt›na ya¤ lâz›md›r demesi, yetmifl günden be-
ri yatakta yatt›¤›m halde kalçam delik deflik olup ya¤ sürmek gereklidir. 'Dümen önünde
kurban edip kan ak›tmak gerek' demesi, bafl›m vücut gemisinin dümenidir. Hekimler ha-
camat edip, kan ak›t›p iyileflince dahi kurban eylemek iflaretidir. 'Dire¤i bu gemiye uzun-
dur, de¤iflmesi gerek' demesi, tedbirli a¤›r bir adam›m vefat edip, iki tedbirli ve iflbilir ada-
m›m›n kalmas›na iflarettir. Gemi içinden, gemicilerin gemi bat›yor diye feryâd etmeleri,
iça¤alar›m›n korkuya düflüp pafla ölüyor diye korkmalar›d›r. Sarayburnu’ndan bostanc›ba-
fl› gelmesi ve gemi dire¤ini kesmesi, pâdiflâh taraf›ndan bir bostanc› hasekisi olup vefat›m
haberini bekleyip devlet dire¤imden bir adam›m›n öldü¤ünü görmesidir. Direk kesilip f›rt›-
nan›n dinmesi, o adam›m ölünce benim iyileflmemin iflaretidir.

Geminin büyük f›rt›naya u¤ramas›, hâlâ vücud sandal›m›n hasta oldu¤una iflarettir. 'Az
kald› ki gemi batacakt›' dedikleri, bir - iki gün önce ölmek üzere oldu¤umdur. Bostanc›-
bafl› ki gemime bir Frenk hekimiyle girdi, Kaya Sultan taraf›ndan bir baltac› gelip vücu-
dumu bir hekime timar ettirmesidir. ‹yilefltikçe, hekime kalpten sevgi besleyip ihsanlar et-
sem gerektir. Amma, Allah bilir, as›l iflaret odur ki, vücud gemimin dire¤i kesilip ten ge-
misinden ayr›l›p benim yoluma kendini feda etti¤ine göre, ben hastal›ktan kurtulurum in-
flallah.» deyip Fatiha okudu. Fâtiha'dan sonra buyurdular ki: «Evliyam, iflte sen eski ve sa-
d›k dostumuz oldu¤undan, bizim için bu rüyay› görüp o gece bize de iflaret olup, Evli-
yâ'n›n gördü¤ü rüyay› kendisinden sor müjdesi verildi. ‹flte, rüyan›n ne oldu¤unu senden
sormam›n asl› bu idi. fiimdi bu hakir, ilâhi ilham ile böyle tabir ettim. Hay›r ola.»

Diyerek, çok konuflmaktan halsiz düflüp rahat uykuya dald›. Bütün iç ve d›fla¤alar› ve
haz›r bulunan ötekiler, paflan›n bu rüyay› böyle yorumlamas›na hayran kal›p: «Aferin,
yüzbin aferin ya Melek Pafla! Binlerce tahsin ola. Do¤rusu yüksek fikir sahibi imiflsin. Al-
lah s›hhat vere» diye dualar ettiler. Bana dahi, «Do¤rusu Evliya sen de er o¤lu ersin ve ha-
kikaten temiz dünya seyyah›s›n ki, böyle hay›rl› bir rüya gördün.» diye, bol bol duâ ederek
gönülden sevgi ile ba¤land›lar. Sonra pafla uykudan uyan›p hazinedar sakall› ‹mam Efen-
diye dedi ki: «Yetmifl gündür ten aç›m, bir parça ekme¤e muhtac›m! Bana bir parça yiye-
cek...» Hemen bir parça ekmek ile piliç çorbas› ve bir kâse flerbet içip, Allah'›n emri ile pa-
fla o an taze hayat buldu. Hemen hazinesinden yedibin alt›n ç›kar›p bin alt›n iça¤alar›na,
bin alt›n d›fl kap›c›bafl›lar›na, bin alt›n muhterem kimselere, bin alt›n müteferrikalara, bin
alt›n deli ve gönüllülere, bin alt›n aflç›lar, çeflnigirler, kilerciler, deveciler, seyis ve meflale-
cilere, bin alt›n Sofya'n›n gariblerine verip, bana da üçyüz alt›n, bir samur ve kendisinin
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abdest kürkünü hediye etti. Günden güne Allah'›n emri ile iyileflirken, Kaya Sultan taraf›n-
dan bir baltac› ve kethüdas› Hazinedar Ahmed A¤a, bir Frenk hekim ile geldi. Kaya Sul-
tan'›n gönderdi¤i elbiseleri pafla giyip baflka bir odaya geçti. Hekim, paflay› tedavi etmeye
bafllad›. Amma pafla sersem bir vaziyette idi, henüz kendine gelememiflti.

Allah'›n hikmetinden olacak, rüyan›n tâbir edildi¤i günden üç gün sonra pafla efendi-
mizin gözbebe¤i ve k›rk senelik yak›n dostu Reisülküttab› G›nâî Efendi vefat edip ruhu
cennete uçtu. Allah rahmet eyleye. Ben dahi mallar›n› yazmaya memur edildim.

G›nâî Efendinin Mallar›: Onikibin Venedik alt›n›, bin adet dökme riyal damgas›nda onar
dirhem alt›n, dokuz kese ve yirmi sipahi esâmisi. Alt› k›l›ç ve gaddare, k›rk adet eyer, yirmi
adet köle, oniki adet z›rh, yirmi kalkan, yedi tüfenk, k›rk m›zrak, yedi samur kürk, iki ard› önü
namusîyeli çerge, on adet muflambal› yeni çad›r, dört katar deve, befl katar kat›r ve ona gö-
re malzeme, hal›lar ve çeflit çeflit say›s›z ihram vard›. Yüzbefl k›t'a güzel kitap ki, her biri bi-
rer padiflah için yaz›l›p vezir ve vükelâ G›nâî Efendiye hediye etmifltir. Bunlar›n hepsini yaza-
rak emanete al›p, paflan›n izniyle ve taksim defteri ile pafla hazinedar›na teslim ettim. Hemen
o gün pafla, G›nâî Efendi mal›ndan bir kese ç›kar›p teçhiz ve tekvininden sonra Sofya fleh-
rinde Sofu Mehmed Pafla camii mihrab› önüne defnettirdi. Allah rahmet eyleye. Ben G›-
nâî'nin ölümüne flu tarihi söylemiflimdir:

‹flitip Evliya ol demde mevtini G›nâî'nin,
Didi ismi hayat›nda ona tarih memat›nda. 

Sene 1062

Amma bir eksiktir. Yafl› altm›flbir olup 62 senesinde vefat etti. As›l vatanlar› Karadeniz k›-
y›s›nda Trabzon olup, Ba¤dat fethi sonunda sadrazam Tayyar Mehmed Pafla'n›n reisülkütta-
b› oldu. Sonra Dördüncü Murad Han'›n emriyle Melek Ahmed Pafla'ya Ba¤dad eyâletinde re-
isülküttab oldu. Osmanl› devletinde Tâcî ve Okcuzâde ve Veysî kadar edib ve kanunflinas ve
kalemi süratli bir flah›s; sanki kâtib-i kaza idi. Allah rahmet eylesin. Mallar›n› saklay›p, Trab-
zon'daki o¤lu Çelebi Efendiye acele haberci gönderildi. S›hhatle gelince, pafla bir zerresine el
sürmeden hardal tanesine var›ncaya kadar fler'î izin ile G›nâîzâde'ye teslim edip bir de samur
kürk hediye ederek, pederinin yerine reisülküttab yapt›. Çünkü her bak›mdan reisuiküttabl›-
¤a lây›k idi. Sofya flehrinde nice zaman kal›p, flehri gezip görmekten geri kalmad›k.

Ziyâretgâhlar›: Sofya'n›n bat› taraf›nda ve bir saat uzakl›kta, Vitofl da¤› ete¤ine yak›n
mâmur bir küçük belde köflesinde, cennet bahçesine benzer bir a¤açl›k içinde fieyh Bâli
ziyaretgâh› vard›r. Bayramiye tarikatinde olup anber kokulu Sofya topra¤›nda do¤mufl,
günefl gibi dünyay› ayd›nlatarak yetmiflbin müride icazet vermifltir. Yörük kabilesinden
arifi billâh ulu bir mürfliddir. Ad› geçen korusunun içinde semaya yükselmifl kârgir bir nur-
lu kubbe içinde yatmaktad›r. Peygamber neslinden olmakla, saadetlû bafl›nda yeflil ima-
mesi vard›r. Mübarek kabrinin sandukas› yeflil sof ile örtülü olup, dört yan›nda güzel ya-
z› ile yaz›lm›fl yüzlerce âyet vard›r. Baflka avize falan yoktur. Çünkü aziz evlâd› Mustafa
A¤a hayatta olmakla bak›c›s› odur. Mübarek kabrine baflka çeflit bîd'atlar koymaya müsâ-
ade etmezler. Yüksek kubbesinin etraf›ndaki pencereleri ‹rem ba¤lar›na bakar. Saadetlû
kap›s› üzerinde yaz›l› tarihi fludur:
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Mâte fleyhül kül kutbülârifin 
Tâlibâ bilrâ¤bete sebuhahu 
Ruhullah beruhu s›rrahu
Seyri filcennete be hubuhahu 
Elhamallahu lenâ tarihahu 
Kaddesallahu teâlâ rûhahu. 

Sene 958

Arifler fleyhi Bâli Efendi o¤lu Hazret-i ‹shak Efendi: Aziz'in nurlu kubbesinin saadetlû
kubbesinin karfl›s›ndad›r. Mübarek kabri üzerindeki tarihi:

Hazret-i Îshak Efendi ol aziz
Vâs›l-› Hak idi nefs-i sâliha
Bilmek için fevtinin târihini
Cehreyledi ruhu için Fatiha

Mollacâmii yak›n›nda Mollaefendi ve Emir Dede ziyareti var. Koru ba¤lar›nda ise Haz-
ret-i Ahmed Bican bin Yaz›c›'n›n kabri vard›r. Bu zat «Envarülâfl›kin» kitab›n›n sahibi Ah-
med Bican'd›r ki, Gelibolu'da Muhammediye müellifi Yaz›c›o¤lu Mehmed Efendinin kar-
deflidir. Hattâ Envarülâfl›kini bu Sofya'n›n Koru ba¤lar›nda yazd›¤› sabit ve muhakkakt›r.
Sofya bilginlerinin dedi¤ine göre, Ahmed Bican, kardefli Mehmed Efendi ile ilmi müna-
kaflada anlaflamay›p, seyahat ile Sofya'ya gelerek gönül aç›c› topra¤›ndan hofllan›p kal-
m›flt›r. Vefat edince, halifeleri tekkesine gömmüfllerdir. Kardefli Mehmed Efendi Gelibo-
lu'da gömülüdür derler. Amma o, Bican makam›d›r. Bu Sofya'daki ise Ahmed Bican'›n
yatt›¤› yerdir. Koca Mahmudpafla Camii yak›n›nda Seyid Sultan ile Muharrem Efendi'nin
kabirleri vard›r. Bu Sofya flehri eski oldu¤u için, daha nice büyük velî medfundur. Amma
ziyaret etti¤imiz bunlard›r.

Bunlardan sonra daha nice yerleri gezip görmeye devam ederken, ‹stanbul taraf›ndan
ulaklar gelip pafla efendimiz ile daha iyileflmeden görüfltüler. Me¤er müsellim imifl. Pafla,
«Allah mübarek eyleye, hil'at!» diye, müsellime bir samur kürk giydirip: «‹nflallah, bir haf-
ta sonra ‹stanbul'a yola ç›kar›z» buyurdu. Sonra, Sadrazam Çerkefl Dervifl Mehmed Pa-
fla'n›n, bütün vükelâ ve vezirlerin mektuplar›n› okutturdu. «‹stanbul'a gelip ikinci vezir ola-
caks›n›z, tiz gelip s›hhatinizi düzeltesiniz» anlam›nda idiler. Pafla efendimiz ve bütün a¤a-
lar taze can bulup, herkes yol haz›rl›¤› yapmaya bafllad›.

1063 Receb ay›n›n üçüncü günü Melek Ahmed Pafla efendimiz Rumeli’nden azledi-
lip, Rumeli eyâleti Silâhtar Muslu Pafla'ya vezirlik rütbesi ile ihsan olundu. Pafla efendimiz
tam bir hafta sarayda oturdu. Yol haz›rl›¤› tamamlan›nca, saraydan kalk›p afla¤› flehirde
Bâli Efendi'nin temiz neslinden Seyid Mustafa Çelebi'nin saray›na indi. Orada misafir ola-
rak di¤er haz›rl›klar› tamamlatt›. Bütün a¤a ve kullukçulara yirmi kese yol harçl›¤› verildi.

1 fiABAN 1063 TAR‹H‹NDE SOFYA'DAN ‹STANBUL'A HAREKET‹M‹Z
Önce bismillah ile taht›revan kurulup yola ç›k›l›nca, Kenanpafla Çiftli¤i'nde konakla-

d›k. Aflkar nehri k›y›s›nda kale gibi bir yerdir. Bu Aflkar nehrinin menba› Samakov yay-
las›ndan gelir, Samakov içinden geçip Sofya sahras›n› sulayarak Ezladi kasabas› sahras›n-
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dan geçer. ‹ner ve Ni¤bolu topra¤›nda Tuna'ya kar›fl›r. Amma Samakov yaylalar›ndaki
deniz madenleri içinden geçerek geldi¤i için, o kadar güzel bir nehir de¤ildir. Demir, tafl
gibi insan›n yüre¤ine oturur. ‹flte bu Kenanpafla Çiftli¤i dibinden Aflkar nehrini geçip, yi-
ne do¤u yönünde yola devam ederek K›z›l Derbendi köyüne geldik. Sofya topra¤›nda Vi-
tofl da¤› ete¤inde, üçyüz evli muaf ve müsellem, s›rf Bulgar köyüdür. Buradan yine do¤u-
ya devam ederek Köstence flehrine geldik.

Eski fiehir Köstence: Bulgar zaman›nda ismi Ispavod yâni Allah suyu idi. Bu flehirde de
kudret ›l›cas› oldu¤undan, Ispavod derlerdi. S›rp taifesi de bu flehre Köstence yâni kendi li-
sanlar›nca ›l›ca derler. Bu flehir Bulgar, S›rp ve Voynuk kavmince pek mukaddestir. Zira bu-
rada bir baflpapaz vard›. Papa gibi üçyüz sene ceset çürütüp, herkesi Hazreti Yahya dinin-
den çevirirdi. Riyazet ve mücahade ile o mertebeye yükselmiflti ki, k›rk günde bir badem ve
bir zeytin yiyip bir kâse süt içerdi. Rumelililer, Vladika deyip çok de¤er verirlerdi. Hattâ son-
ralar› Hz. ‹sâ halifelerinden ve havarilerden fiemun adl› havari, bu Vladika papaz› ile görüfl-
müfltü. Vladika dahi havarinin aya¤›na nice yüz sürüp, çok mal sarfederek büyük bir kilise
yapt›rd› ve Meryem Ana'ya hibe etti. Sonunda, o kilise dahi Hz. Peygamberin do¤du¤u ge-
ce y›k›ld›. Hâlâ kal›nt›lar› Rilo da¤› ete¤inde görünür. Sözün k›sas›, bu ladika ölüp sonra Bul-
garlar›n devletleri y›k›ld›; bu flehir nice devletten devlete geçti. Sonunda Gazi Murad Hüda-
vendigâr asr›nda, kral o¤lu Despot Yenvan can korkusundan bu flehre sa¤lam bir sur yapt›-
r›p içine kapand›. Hüdavendigâr bu kalenin yap›ld›¤›n› ifliterek, yolumuz üzerine engel olma-
mas› için, kalabal›k asker ile Gazi Balaban Pafla'y› kumandan tayin edip kaleyi kuflatt›rd›.
Aman ve zaman vermeyerek, yedi günde Muhammed k›l›c› ile fethettiler.

773 senesinde kalesini de y›kt›lar ki, hâlâ kale duvar›n›n kal›nt›lar› durmaktad›r. O as›r-
danberi Köstence ad› ile an›lan güzel bir kasabad›r. Rilo da¤› uzant›s›n› oluflturan dereler için-
de ba¤l›-bahçeli, mâmur bir kasaba olup, Rumeli topra¤›nda hast›r. ‹darecisi subafl›d›r. Yüzel-
li akçe pâyesiyle sa¤lam kazad›r. Müftü, nakib ve âyân› yoktur. Hepsi yedi adet mahallesi
olup, yediyüz kadar kiremitle yap›lm›fl evleri vard›r. Çünkü dere içi oldu¤undan ve havas›n›n
iyi olmamas› nedeniyle mâmur de¤ildir. Dokuz mihrabd›r. Çarfl› içinde kiremitle örtülü mâ-
mur bir camii vard›r. Binas› kârgir yap› ve yüksektir. Di¤erleri mahalle mescididir. Üç tane
çocuk mektebi, bir ham, on kadar da dükkân› var. Hamam ve sair imareti yoktur.

Köstence Il›cas›n›n Vas›flar›: Faydal›, küçük ve kubbeli ›l›cas› var. Suyu o kadar s›cak
de¤ildir. Gümüflten yap›lma eflyalar› alt›n gibi sarart›r. Havuzu gayet küçüktür.

Kad›nlar›n›n hepsi beyaz aba giyerler. Halk›n›n ço¤u aba ve ihram dokumakla geçinir-
ler. Bir k›sm› da demircilikle u¤rafl›rlar. Çünkü dere ve tepelerinde demir madenleri çarh-
lar› vard›r. Çekiçlerini su çarklar› vurur. ‹nflallah, yeri gelince anlat›l›r. Halk› ço¤unlukla Bul-
garca, S›rpça ve Voynukca konuflur. Çünkü Bulgar lisân› bu flehirde do¤mufltur. O lisan›
icad eden Vladika adl› papaz bu flehirde gömülü oldu¤undan, bütün halk› Bulgarca bilir.

Rum diyar›nda bu isimde iki kasaba vard›r. Biri Karadeniz sahilinde Babada¤› yak›n›n-
da Köstence benderidir. Buna Samakov Köstencesi, Bana Köstencesi derler. Samakov
kasabas›, bu Köstence'nin bat›s›nda yayla afl›r› bir konak yerdir. Amma yolu gayet tehli-
keli ve korkunçtur.

Bu Köstence'yi gezip dolafl›p, yine do¤uya giderek Saruhanbeyli kasabas›nda konak-
lad›k. Rumeli eyâletinde, Tatar pazarc›¤› nahiyesine ba¤l› genifl bir dere a¤z›nda ba¤l›-
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bahçeli, yediyüz kiremit örtülü evli, yedi mihrabl›, bir camili ve hamaml›, üç hanl›, yirmi
adet dükkanl› faydal› ve küçük bir kasabad›r. Vitofl yaylas›n›n ete¤inde oldu¤undan hava-
s› güzeldir. Suyu, Meriç nehrinin menba› olan derelerdir.

Meriç Nehri: Bu Saruhanbeyli dereleri ve Rilo yaylalar›, Despot yaylas›, Köstence ve K›z-
derbendi derelerinden akan su, dencir madenlerine u¤rayarak Saruhanbeyli alt›na ve Tatar
Pazarc›¤› sahras›na, oradan Filibe flehri içinden akarak uzun Mihal Gazi köprüsü alt›nda Tun-
ca ve Arda nehirleriyle birleflir ve üçü bir olup, Enez kalesi alt›nda Rum denizine dökülür.

Rum Denizi (Marmara denizi): Rum denizi denilen buras›, Karadeniz ile Akdeniz'in iki bo-
¤az› aras›nda küçük bir denizdir. Amma as›l Karadeniz'den gelip Akdeniz'e dökülür. K›z›l ada-
lar ve Marmara, bu Rum denizindedir. Hattâ Tekirda¤ ve Gelibolu dahi bunun sahilindedir.
‹stanbul'un Sarayburnu'ndan Akdeniz bo¤az›na var›ncaya kadar uzunlu¤u ikiyüz mildir. Am-
ma geniflli¤i yetmifl - seksen mil ancak gelir. ‹zmit ve Gemlik körfezi Rum denizinin iki kula-
¤›d›r ve Anadolu taraf›ndad›rlar. Anadolu taraf›ndan Dar›ca ve ‹zmit karfl›s›nda Kaz›kl› ve De-
¤irmenderesi, Hâlidere, Yalova, Gemlik, Mudanya, Mihaliç, Edincik, Band›rma, Erdek, Ka-
p›da¤› bo¤az› ve Lapseki kasabalar› Rum denizi kenar›nda olup gayet mâmurdurlar.

Bu Rum denizine, Anadolu ve Rumeli taraflar›ndan yüzbefl adet nehir dökülür. Papa
Monte'nin dedi¤ine göre, Rumeli taraf›ndan Meriç nehri Ege denizine dökülür. Yaln›z bir-
birine kavuflan bu üç nehir vard›r. Bundan baflka büyük su yoktur. Hattâ, Enez'den Geli-
bolu ve ‹zmir gemileri girip tâ Edirne'ye gelerek yanafl›rlar. Fakat suyu iyi de¤ildir. Çün-
kü Demir madeninden gelir.

Saruhanbeyli taraf›ndan yine do¤uya giderek Tatar Pazarc›¤›'na geldik. Bu evvelce an-
lat›lm›flt›r. Pafla biraz rahats›z oldu¤u için burada duruldu. Oradan yine do¤uya giderek
Filibe'ye gelip, naz›r Celeb Mehmed Pafla'n›n evinde üç gün kalarak zevk ve safâlar ettik.
Oradan yine do¤uya yönelerek Papazkorusu denilen a¤açl›ktan geçip Babaeski adl› köye
geldik. Filibe nahiyesinde muaf ve müsellem koru muhaf›zlar› köyüdür. Üçyüz ev, bir ca-
mi, yedi dükkân, Gürcü Mehmed Kethüdâ'n›n bir büyük han› var. Buradan Kayal› ve Se-
mizce köylerini geçip hanlar›nda çok az müddet kald›k. Sonra Semizce karfl›s›nda Alt›n-
çay›r› denilen çimenlikte oturduk. Bu yer, Çerman topra¤›d›r. Do¤rusu alt›n gibi çay›rd›r.
Oradan do¤uya devam ederek Harmanl› kasabas›na geldik. Çerman sanca¤› nahiyesidir.
200 evli olup, bir camii var. Kap›s›n›n üzerinde flu tarih vard›r:

Sâliki didi o demde târih
Hâs›l› camii rüflendir bu 

1477

‹mâret ve medresesi olan flirin bir camidir. Elliüç ocakl›, müteaddit harem evli ve de-
velikli büyük bir han› var. Güney taraf›nda büyük Osmanbaba Tekkesi vard›r. Buradan yi-
ne do¤uya giderek Çisri Mustafapafla kasabas›na geldik.

Çisri Mustafapafla Kasabas›: Çerman sanca¤› topra¤›nda, Meriç nehri kenar›nda ye-
diyüz ev ve yedi mihrabl› kasabad›r. Köprü bafl›ndaki camii, Selâtin camii gibi ayd›nl›k bir
camidir. Kap›s› üzerinde Kara Hisar› Hasan Çelebi yaz›s› ile yaz›l› tarihi fludur: «El mes-
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cid üssise âlet-takva». Bu camiin imaret, çocuk mektebi, han ve hamam›, çarfl› ve pazar›
hep has kurflunla örtülü olup, Koca Mimar Sinan yap›s›d›r. Minaresi gayet sanatl›d›r. Me-
riç nehri üzerindeki oniki gözlü büyük köprü, Koca Lala Mustafa Pafla'n›n hayrat›d›r. Rum
diyar›nda meflhur olan sanatl› köprülerin biri de budur, Tarihi:

Bildi merhum Mustafa Pafla 
Köprüdür filhakika bu dünya 
Geçti merhum dediler târih 
Köprüden geçti Mustafa Pafla 

1530

Hattâ Süleyman Han Gazi Budin seferine giderken «Lala hani köprü yapt›rm›fls›n, bize ih-
san edersen geçip gazaya gidelim» deyince, ihtiyar fâni: «Padiflah›m, Allah gazan› müyesser
ede. Dönüflte geçin.» deyince, Süleyman Han o an köprüden sap›p at›n› Meriç nehrine vu-
rup solak kullar› yan›nda oldu¤u halde karfl›ya geçer ve kendi kendine flu beyti söyler:

Minnet ile kokma gülü al eline sûseni, 
Geçme nâmerd köprüsünden ko apars›n su seni.

Me¤er o as›rda Süleyman Han rikab›nda bütün peykler önce gidermifl. Allah'›n hik-
meti, o gün peykler hünkâr›n rikab›nda bulunmay›p hepsi köprüden geçmifller. Hünkâr,
solaklar›n kendini ile beraber sudan geçmesinden hofllan›p onlar›n rikab›nda gitmesini
ferman eder. Sonra köprü sahibi Mustafa Pafla gözden düflüp, Anadolu'da ve Gebze'de
cami ve imaret yapmakla ömrünü tüketmifltir. Allah rahmet eyleye...

Pafla efendimiz bu köprüden geçip, do¤ruca Edirne'ye gitti. Ben üç kölemle güneye
giderek Harman kalesine geldim.

Harman Kalesi yâni Çerman Sanca¤›: Edrone adl› kral›n o¤lu Sermene taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Ondan galat olarak Çerman derler. Gazi Hüdavendigâr zaman›nda, yedi-
yüzaltm›flsekiz tarihinde, vezirlerden Timurtafl Pafla vas›tasiyle Rumlardan al›nm›flt›r. Hâ-
lâ Rumeli eyâletinde sancak taht›d›r. Bazen bu sanca¤›n askeri Özü eyâleti muhaf›zl›¤›na
memur olur. Kalesi, Meriç nehrinin karfl› taraf›nda bir bay›r bafl›nda, dört köfleden uzun-
ca tafl bina bir kaledir. ‹ç il oldu¤undan lüzumlu fleyleri yoktur. Kale duvarlar›n›n baz› yer-
leri bile harabt›r. Yüzelli akçelik kazad›r. Kad›s›na y›lda befl kese geliri olur. Âyân ve efl-
raf› çoktur. Sipahi kethüda yeri, alaybeyi, yeniçeribafl› ve yüzbafl›s›, yeniçeri serdar›, muh-
tesib ve bacdar›, flehir subafl›s›, flehir naibi ve kethüdas› vard›r.»

fiehir düz ve genifl bir yerde olup ba¤l› ve bahçeli sekiz mahallesi, sekizyüz kiremit ör-
tülü evi vard›r; evlerinin pencereleri kuzeydeki sahraya bakar. Yeteri kadar cami ve mes-
cidi, dükkânlar› vard›r. Çocuk mektebi dahi çoktur.

Buradan yine Meriç nehrinin karfl› taraf›nda umumi yol üzerindeki Hamzababa Tek-
kesi'ni ziyaret ederek Edirne flehri kalesine geldik.
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1066 SENES‹ fiEVVAL AYININ DÖRDÜNCÜ GÜNÜ 
ÖZÜ EYALET‹NE G‹D‹fi‹M‹Z

Evvelâ, ‹stanbul'dan büyük alay ile dokuz kat mehterhane döverek ve pâdiflâh cadde-
sinden geçerek; önce Fatih Sultan Mehmed Han'› ziyaret eyledik. Sonra yine Osmanl›ya
yarafl›r büyük alay, flan ve flöhret ile, mükellef ve silâhl› olarak Edirne kap›s›ndan d›flar›
ç›karak (Topçular) menzilinde dinlendik. Orada Pafla efendimiz Haydar A¤a-zadeye bir
mektup yaz›p bana vererek:

«Var Evliyam, bizim bacana¤›m›z Mehmed Pafla kar›ndafl›m›za Silivri'de eyle. Bizim
onlar›n zimmetinde yetmiflyedi kese bender mal›ndan kalm›fl mal›m›z vard›r. Lütfedip yol
harçl›¤› için versinler.»

Diye beni Mehmed Paflaya gönderdi. Ben dahi derhal Mehmed Paflan›n huzuruna var-
d›m:

— Hay Evliyam, hofl geldin, daha sa¤ m›s›n?
Deyince, Allah'›n hikmeti ben de flaka olsun diye:
— Aflkolsun yola... Önce beyler pafla olur, sonra dervifller!
Dedim. Neticede Van, Diyarbekir ahvâlini sorup dururken eline pafla efendimizin

mektubunu tutuflturdum. Okuyunca atefl parças› kesilip:
«Hem Van'dan mal ile gelip, hem elimden eyâletimi al›p, üzerine de benden yetmifl-

yedi kese ister. Bir akçe vermem. Biz onunla akrabay›z. Can›m Evliya... Vallahi vermem!»
Diyerek yemin etti.

Acâip ve Garip Bir Hikmett:  Yine Mehmed Paflan›n yan›nda baz› gezip gördü¤ümüz
Acem diyar›n›, Hemedan, Dergezin ve Erdebili konuflurken iç a¤alar›ndan biri «Sultan›m
dört ulak geldi» dedi. Hemen ulaklar da içeri girerek:

— Esselâm aleyküm devletlû vezir! Biz saadetlû pâdiflâh›n hizmetiyle Edirne'ye gide-
riz. Tez, bize dört beflyüz beygir ve menzilci!

Deyince Haydar A¤a-zade:
— Ya kahbe o¤ullar›! Ben menzilci miyim? Var Silivri flehrinde menzilciden beygirler

al›p, cehenneme dek gidin!..
Diye, ba¤›rma¤a bafllad›. Me¤er gelen ulaklar Bostanc›-bafl› Anzavurlar› imifl. Onlar-

dan biri.
— Sultan›m menzilci kaçm›fl! Amma bize sizin atlardan birkaç at verin ve karn›m›z aç-

t›r, yemek de verin! Deyip, bellerinden tirkefl ve k›l›çlar›n› ç›kar›p ‹skender duvar› gibi,
korkusuzca oturdular. Velhas›l bunlara haz›rda ne varsa yemeleri için getirildi. Bunlar ye-
mek yerken paflan›n Receb A¤as›:

— Sultan›m, denizden kanca bafll› bir kay›k göründü ve iflte geldi!
Derken pafla pencereden bak›p:
— Acaba bunlar kimlerdir?
Diye, bütün paflan›n adamlar› konuflma¤a bafllad›lar. Hemen gelen dört ulak yeme¤i

b›rak›p, h›zla silâhlar›n› bellerine ba¤l›yarak yine beygir isteme¤e bafllad›lar. Pafla büsbü-
tün k›zarak:

— Bre çabuk haber verin... fiu gelen kimdir görelim?
Derken «Sultan›m, kay›k ile gelen bostanc›-bafl› imifl. Edirne'ye gider» deyince Pafla:
— Bize gelsin, tiz yemek haz›rlay›n! dedi. Ben:
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— Sultan›m, ben gidiyorum. Pafla efendimize bir kâ¤›t yaz›n... Dedi¤imde Pafla:
— Katlan Evliyam, flunlar› savabilir miyiz görelim? Ondan sonra gidersin.
Dedi. Hemen kap›dan Bostanc›-bafl› ‹dris A¤a içeri girince, o gelen dört ulak dalk›l›ç olup

«El kald›rmay›n›z paflam... Pâdiflâh›m›z›n esirisin.» dediler; ve o anda paflay› hâline, yoluna
koydular. Hemen ben d›flar› ç›kt›m. Akl›m bafl›mdan gideyazd›. Göz aç›p kapay›ncaya ka-
dar h›zla paflaya gelip, ibret al›nacak hikâyeyi anlatt›¤›mda, o da hayrette kald›. «Yetmiflye-
di kese!» diyerek üzüldü. Üç gün Topçularda kal›nd›. Ertesi gün Haydar A¤a-zade mal›ndan
bütün atlar›, develeri ve yetmiflyedi kese mal› saadetlû pâdiflâh Bostanc›-bafl› ‹dris A¤a ile
Melek Ahmed Pafla efendimize teslim ettirince, Pafla befl kesesini Bostanc›-bafl›ya ihsan et-
ti. Kalan›n› karakullukçulara, iç a¤alar›na ve öteki adamlar›na da¤›tt›...

1066 senesi fievvalinin onyedinci pazar günü Topçulardan kalk›p, Kaya Sultanla be-
raber koçu arabalar›yla (Çatalca) kasabas›na geldik. Burada, pafla, Kaya Sultan ile Hün-
kâr bahçesinde üç gün zevk edip, Kaya Sultan bütün a¤alara ne karakullukçulara yirmi
kese yol harçl›¤› ihsan etti. Kaya Sultan ile pafla dahi vedâlafl›p, Sultan ‹stanbul'a, bizler
de (Kovukdere) denilen dar dereden geçerek (Fener) kasabas›na geldik. Buradan kuzeye
gidip, (Harmen-i flahi), (Uzun Hac›lar) köylerine u¤rad›k. Bu son köy. K›rkkilise sanca¤›n-
da Ergene nehri k›y›s›nda cami ve hanl›, ba¤ ve bahçeli Müslüman köyüdür.

Buradan yine kuzeye giderek (Yine Hisar) kalesine geldik. Kostântin tekfurun yap›s›d›r.
Kalesi yalç›n bir kaya üzerinde kurulmufl olup, beflgen fleklinde küçük bir kaledir. ‹çi mâmur
de¤ildir. 679 tarihinde Hüdâvendigâr Gazî bunu Rumlardan alm›fl ve o zamandan beri ka-
lesi harâb halde kalm›flt›r. Kayalardan bir kaynak suyu ç›kar ki; sanki Kevser flarab›d›r!.. Bu
suyun Tuna'dan geldi¤i muhakkakt›r. Çelebi Sultan Mehmed zaman›nda, Tuna'ya saman ve
kömür dökülünce, bu p›nardan samanl› ve kömürlü su ç›km›fl. Camii, bir küçük hamam›,
mescidleri, mükellef birkaç han›, birkaç dükkân›, ba¤lar›, bahçeleri vard›r. K›rkkilise sanca-
¤›na ba¤l› naibliktir. Buradan kuzeye do¤ru giderek (K›rkkilise) kasabas›na geldik.

K›rkkilise Kasabas›: ‹lk kurucusu, (Yanko o¤lu ‹lyâna) adl› krald›r. Edirne'den kurulup,
yediyüzaltm›fldokuz tarihinde Hüdâvendigâr Gazî eline geçmifltir. Edirne eyâletine ba¤l›
sancakt›r. Buraya ba¤l› mükellef köyleri var. Sancak beyine adalet üzere onbin kurufl ge-
lir getirip, beflyüz adam ile hükümet eder. Beyinin hass› ikiyüzbin akçad›r. Livaya ba¤l›
bir zeamet, onsekiz t›mar vard›r. Savafl s›ras›nda cebelileriyle sekizyüz, beyinin askeriyle
binüçyüz askeri olur. Üçyüz pâyesiyle yüzelli akçelik flerif kazad›r. Kad›s›na, adalet üzere
üçyüz kese gelir getirir. Kalesi yoktur. Yeniçeri serdar›, sipahi kethüdâyeri, muhtesibi,
bacdâr› var. fiehrin dört taraf›nda kara tafll› k›rm›z› toprakl› ba¤ ve bahçeler var ki, için-
de insan kaybolur. fiehri bahçelerin kenar›nda genifl bir düzlükte kat kat kiremit örtülü,
mâmur yüksek saraylar› ile süslü ve flirin bir kasabad›r.

Camileri aras›nda (Eski cami) meflhurdur. Hamamlar›ndan köprü bafl›ndaki hamamla
bedestana bitiflik hamam güzeldir. Dükkânlar› flehre göre azd›r. Amma, bedestan› mâ-
murdur. Yer yer sebil ve hayat suyu çeflmeleri var. Özetle flehir içinde köprü bafl›nda iki
musluktan akan bir hayat suyu vard›r. Bir çeflme üzerinde ayd›n kiflilerin devam etti¤i bir
kahve var. Evleri kiremitlidir. fiehir bir bay›r dibinde kurulmufl olup; k›ble taraf› saf ba¤
ve bahçeler ve köyler ile süslüdür. K›ble taraf›ndaki mezarl›¤›n acâib bir tarzda sivri sivri
uzun tafllardan alâmetleri var. Halk›, hep ehli sünnet ve ehli zevk adamlard›r. Yirmibin
kadar ba¤› var. Sulu üzümlü olur. Müsellesi, pekmezi ve köftesi gayet meflhurdur.
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Buradan kalkarak (Ere¤li) köyüne geldik. Ba¤l›, bahçeli, üçyüz evli, bir camili a¤açl›k
içinde bir köydür. Buradan kuzeye giderek (Fakiler) köyüne geldik. (K›rkkilise) topra¤›n-
da, bir orman içinde Bulgar ve ‹slâm köyüdür. Buradan kuzeye da¤lar ve ormanlar için-
de giderek Istranca da¤lar›yla Bo¤az iskelesini üç saat sol taraf›nda Karadeniz kenar›nda
b›rakarak (Karap›nar) köyüne geldik. Aydos kazas›nda, bir orman içinde Bulgar ve ‹slâm
köyüdür. Yol üzerinde olmakla, Sadrâzam Siyâvufl Pafla bu köy içinde büyük bir han yap-
t›rm›flt›r. Bu Karap›nar köyünde pafla efendimiz beni üç kazaya gönderip, kendileri Il›ca
sahras›na hareket ettiler.

Ben Karap›nar'dan üç saatte do¤uya do¤ru orman içinde giderek, harâb (Sözebolu)
kalesine geldik. Karadeniz sahilinde oldukça mâmur iskeledir. Deniz k›y›s›nda büyük dük-
kânlar var. Kalesi dörtgen fleklinde ve Rum yap›s›d›r. 814 senesinde Musa Çelebi tara-
f›ndan fethedilmifltir. Emini, serdâr›, kethüdâyeri var. Alt›yüz kadar kiremitli evleri, cami,
han ve hamam›, çarfl› ve pazar› var. Kiliseleri var. Ba¤ ve bahçesi say›s›zd›r. Bu kasaba
karfl›s›nda deniz içinde üç adet adac›klar› var. Üzerinde birer mâmur kilise vard›r. Bunlar-
dan (Aya Anastasya) denilen ada üzerinde mâmur bir manast›r var. Y›lda bir kere birçok
hristiyan toplan›p bayram ederler. Bu adan›n karfl›s›na (Çingene iskelesi) derler. Âlâ da-
yakl›, mâmur iskeledir. Buradan yine kuzeye giderek dört saatte (Bo¤az) iskelelerine gel-
dik. Bu iskele daha önce anlat›lm›flt›r.

Buradan yine kuzeye giderek (Ahyolu) kalesine geldik. Kufl sevici vezir yapt›rm›flt›r. Ad›
Rahpoli'den bozmad›r. 814 tarihinde Musa Çelebi taraf›ndan Rum ve Cenevizlilerden al›n-
m›flt›r. Kalesi deniz k›y›s›nda, beflgen fleklinde bir yap›d›r. Yüzelli akçal›k flerif kazad›r. Güm-
rük emini, dizdar›, kethüdayeri, yeniçeri serdar› var. Evleri kiremit örtülü ve bak›ml›d›r. ‹ki
hamam› ve ikiyüz dükkân› var. Ba¤ ve tuzlalar› çoktur. Liman› çok güzeldir. Buradan deniz
k›y›s› ile Ahyolu körfezi kenar›ndan gidip (Misivri) kalesine geldik.

Misivri Kalesi: Batlamyos'un k›z› Kleopatra taraf›ndan yapt›r›ld›¤› söylenir. Bu da Rum
ve Cenevizlilerin elinde iken, Musa Çelebi taraf›ndan fethedilmifltir. Deniz k›y›s›nda, de-
reli, kayal› bir yerde kurulmufl küçük bir kaledir. Hâkimi tuz eminidir. Elli kiflilik adamlar›
ile idare eder. Kendisine de on kese gelir getirir. Reayas›n›n ço¤u Rumdur. Ba¤›, bahçe-
si gayet çoktur. Üzümü, flarab›, tuzu bol ve meflhurdur. Liman›nda çeflit çeflit bal›klar var.
Fakat limana her sene Kazaklar gelip demir at›nca emin a¤a ve öteki idareciler Aydos
flehrine kaçarlar. Dükkânlar›n›n ço¤unda peksimetçi f›r›nlar›, bal›kç› ve tuzcu dükkânlar›
ve mahzenleri var. Bu Misivri karfl›s›nda Emene burnunda büyük liman var. Ayr›ca, bin
evli Emene köyü vard›r ki, halk›n›n tamam› Rumdur. Kuzey yönüne deniz k›y›s›n› takiben
giderken Kamç› nehrine u¤rad›k. Ondan ötede deniz k›y›s›nda Varna flehri vard›r. Ama
biz, karadan kuzeye giderek, (Aydos ›l›cas›) na geldik.

Aydos Il›cas›: Aydos topra¤›nda, denizden yar›m saat uzakl›kta çimenlik bir ovada Mi-
hal o¤lu taraf›ndan yapt›r›lm›fl, yüksek kubbeli bir ›l›cad›r ki, Rum, Arab, Acem, ‹sveç,
Nemçe, Çeh, Leh ve Alman diyarlar›nda böyle faydal› ›l›ca görmedim. Hattâ; giren kim-
senin sabuna falan ihtiyac› kalmaz. Vücudu, beyaz inci gibi olur. Vücudu yumuflat›r. O
derece faydal›d›r ki, cüzzam, miskin, frenk uyuzu hastal›klar›na yakalananlar, k›rk gün bu
›l›caya girdikleri takdirde, Allah'›n emri ile flifa bulup, anadan do¤ma gibi olurlar. Suyun-
dan k›rk sabah aç kar›na içenin leke, zatülcenb ve hafakan hastal›klar›n›n tamam› kaybo-
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lur. Baz› kullan›lm›fl alt›nlar bu su ile y›kansa, sansu alt›n›na döner. Bir kimsenin yüzü¤ü
gümüfl ifle, su içinde alt›n gibi olup, bu renk bir haftada de¤iflmez. Hatta; Süleyman Han
fazla sefere gitmekten nikris hastal›¤›na yakalan›nca, Palak - Mustafa Pafla kaptan pafla
iken, Süleyman Han'›n hekimi Kaysuni-zâde ile bafltarde-i hümâyûna binip, ‹stanbul'dan
uygun hava ile bu ›l›caya gelip ota¤›nda kalarak bu ›l›caya yedi kere girince Allah'›n em-
ri ile iki aya¤›ndaki nikris topuklar›na inip y›¤›l›r. Amma; Süleyman Han a¤r›s›ndan ta-
katsiz düfler. Sonunda Süleyman Han bir kere de ayaklar›n› ›l›can›n çamuru içine sokun-
ca, nikris a¤r›lar› geçer. Amma ayaklar› tulum gibi flifler. Mutahass›s doktor Kaysûnî-za-
de görür ki, nikris deflilmek ister. Amma Süleyman Han'a aç›lamaz. Hemen nezaketle:

— Allah'a hamdolsun, hünkâr›m nikrisiniz yumuflad›. Bari bir kere dilimle yoklayay›m,
ne derece yumuflam›fl?

Deyip, Süleyman Han'›n sa¤ topu¤unu öper flekilli yaparken, Süleyman Han:
«Hay kâfir Kaysûnî o¤lu neyledin?»
Deyince, Süleyman Han'›n sa¤ aya¤›ndan tam iki okka cerahât akar. Me¤er hekimin

a¤z›nda neflter varm›fl. O neflterle hünkâr›n aya¤›n› delmifl. Süleyman Han iyileflince, sol
aya¤›n› dahi neflterle deflip iyilefltirmifl. Süleyman Han bu Aydos ›l›cas›nda flifa bularak,
Kaysûnî-zadeye bir samur kürk ve iki kese alt›n vermifltir. Bütün vilâyetlere emirler gön-
derilip, her sene Temmuz ay›nda bu ›l›cada panay›r kurulmas› ferman olundu. Hâlâ, ay-
n› ayda burada yüzbinlerce insan toplan›r ve büyük pazar olur. Bu pazarda befl M›s›r ha-
zinesi mal sarf olunur ve gelenler k›rk gün, k›rk gece burada zevk ve safa ederek, genç-
leflip dinçleflerek memleketlerine dönerler.

Buradan yine kuzeye gidip, Cenge yaylas› ete¤inde (Kopran) köyüne geldik. Aydos kaza-
s› topra¤›nda ikiyüz evli zeamet Bulgar köyüdür. Pafla efendimizi bu köyde buldu¤umda, Ah-
yolu ve Misivri kale ve limanlar›n›n durumunu ayr›nt›l› olarak anlatt›m. Buradan kalkarak
Cenge da¤›n› afl›p, (Seculi) adl› Bulgar köyüne geldik. fiarab› çok oldu¤u için Seculi derler.
H›rs›z ve harami yata¤›d›r. Yine kuzeye yokufl afla¤› gidip (Köprü) kalesine geldik.

Köprü Kalesi: 814 tarihinde Musa Çelebi zaman›nda Gazi Mehmed Bey eliyle fethedil-
mifltir. Kalesi biraz harâb olup, Kamç› nehri üzerinde bir tepedir. Halk› Bulgard›r.

Kamç› suyu: Kazan balkan›ndan ve fi›pka da¤lar›ndan, Kazanl›k arkas›ndaki köy ve
da¤lardan toplan›p, bu Köprü köyünde a¤aç alt›ndan geçip, asla geçit vermez büyük ne-
hir olur. Varna kalesiyle Galata köyü aras›nda büyük nehir gibi Karadeniz'e dökülür. Bir
kere bu nehrin a¤z›ndan Rus flaykalar› girip, tâ; Perevâdi köylerini ya¤ma etmifl ise de
geriye dönerken önü kesdirilerek, hepsi k›l›çtan geçirilmifltir. Ondan beri Kazak buraya
girme¤e cesaret edememifltir. Buradan yine do¤uya do¤ru giderek (Döne de¤irmenleri)
ne geldik. Dereli, tepeli yerlerde say›s›z de¤irmenlerdir ki, birbirlerine sular› ak›p, tafllar›
döndürür. Dobruca ve Deliorman halk› hep bu de¤irmenlere muhtaçd›rlar. Herbir de¤ir-
men bir zeametten iyidir. Bütün vilâyet ayan›n›n ve Nazif Pafla-zadelerin hep döne de¤ir-
menleri var. Sular›, yaz, k›fl akar. Çelebi Sultan Mehmed, Ruscuk karfl›s›ndaki Yergök ka-
lesini yapt›r›rken Tuna nehrine saman ve kömür dökdürdü¤ünde, bu döne de¤irmenle-
rinden, Çekmece sular›ndan, Yenehisar p›nar›ndan ç›kt›¤› sabittir.

‹flte onun için bu de¤irmenlerin suyu devaml›d›r. Hiç kesilmez. Bu Döne kazas›nda
Melek Ahmed Pafla ile otururken, sabahleyin pafla huzurunda fecir namaz› k›ld›ktan son-
ra pafla efendimiz buyurdular ki:
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«Evliya Çelebi hay›rda; bu gece bir rüya gördüm!»
Ben:
«Haz›r olup, Hz. Yusuf S›dd›k›n› tâbir etti¤i do¤ru rüya ola... Ve bu niyete el Fatiha!»
Dedim. Pafla anlatma¤a bafllad›:

MELEK AHMED PAfiA'NIN SAL‹H RÜYASI
«Bismillah, Evliya! Salih rüya odur ki, çömelip abdest al›rken, edepde ard›ma biri par-

mak vurunca, hemen s›çray›p gördüm ki, birkaç posteki kürkü giymifl Kazaklar! Hemen
hiddetlenip elimdeki misvak ile birkaç›n›n bafllar›n› yard›m. Kanlar›ndan, sen, bizim R›d-
van Halife ve birkaç a¤am›z yalay›p içtiniz. Çerkefl Ali, Arpa Emini Kürd Mustafa A¤a,
Kürd Haydar ve Elvend a¤alar dahi sizin Rus kan› içti¤inizi görüp, onlar da kanlar›ndan
yalay›p, hepiniz kanlar› geri tükürdünüz.»

Dedi. Ben:
«Bu garib rüyad›r. Hay›r ola sultan›m!»
Deyip, Fatiha okudum...
Allah'›n hikmeti ö¤le yeme¤ini yerken, bir çatal atl› adam feryâd ederek, paflan›n ça-

d›r›na girip yaya olarak yer öptükten sonra:
«Aman sultan›m, yirmi parça büyük Rus fiaykalar› Varna ile Balç›k aras›ndaki köyleri-

mizi atefle verdiler. Allah bilir. Varna üzerine geleceklerdir. Yetifl Sultan›m!» Deyince, he-
men Pafla yeme¤i b›rak›b «bre at» deyince, özengisiz ç›plak ata bindi. O an yetmifl - sek-
sen aded sekban ve sar›ca bayraklar› ve muhafazaya memur olan Silistre, K›rkkilise, Teke-
bolu, Vidün, Cermen, Vize sancaklar› timar ve zeamet sahipleri ve paflan›n yedibin kadar
a¤alar›, rüzgâr sür'atl› atlar›na bindiler. Derhal Varna flehri ile Galata köyü aras›na var›ld›.
Ba¤lar içinde bütün asker atlar›ndan inip pusulara yerleflince, hem korkusuz ve pis kazak-
lar, yirmi parça gemileri ile k›y›ya yanaflt›lar. Alt› parça gemileri denize aç›ld›. Amma yine
k›y›dan uzaklaflm›yorlard›. Beri taraftan gemiler içerisinden ç›kan kötü huylu, korkusuz ve
vahflî kazaklar flehri alan - talan etme¤e bafllad›. Zaten Varna flehri içinde Rumlardan bafl-
ka kimse kalmam›fl, herkes, k›ymetli mallar›n› alarak da¤lara çekilmifllerdi. Amma yine
Varna Rumlar› içinde bir feryad, bir inilti koptu ki, iflitenlerin ci¤eri kara kan olurdu!..

Hemen tedbirli pafla, flehri ya¤ma eden kazaklara bakmadan, ans›z›n, askerle ba¤lar için-
den u¤ursuz Rus'un denizdeki kay›klar› üzerine hücum edip, kay›klara birer yayl›m kurflun s›-
k›nca, flayka içerisindekiler bu durumu görerek demir al›p mecburen aç›¤a çekildiler. fiehri
ya¤ma etme¤e ç›kanlar ise, ortada kal›p can ve bafl derdine düflerek, ald›klar› mallar› da b›-
rakt›lar. Öyle serseri gezerken, Varna kalesinden ve limanda yatan flaykalardan kaza¤a öyle
toplar at›ld› ki, top darbeleri ile niceleri helak olup, bir k›s›mlar› da da¤lara kaçt›lar. Kaçarlar-
ken vilâyet halk› yetiflip, yer yer hücum ederek, Kâfiri kaçma¤a mecbur ettiler. Deniz k›y›s›n-
daki flaykalar›na dönünce gördüler ki, denize aç›lm›fllar. Kimi silah›n› b›rak›p denize at›l›p yü-
zer, kimi karaya can at›p can›ndan bezerdi. Sonunda, bizim gaziler atlariyle denize vurup, yü-
zerek kâfirlerin saçlar›ndan yap›fl›p d›flar›ya ç›kararak esir edip ba¤larlard›.

Kara taraf›nda olanlar ise, iskele bafl›ndaki bu¤day mahzenlerine girip kap›y› kapata-
rak, kaflla göz aras›nda mahzenlerde mazgal delikleri açarak savaflma¤a bafllad›lar. Biz-
den hayli adam topra¤a düflüp, flehid oldu. Sonunda flehir halk› çörçöp toplay›p, mah-
zenlerin damlar›na ve kap› önlerine y›¤›p, atefle verince hepsi (el aman) diyerek d›flar› ç›-
k›p teslim oldular. Denizdeki Kazak flaykalar› bu hâli görüp, hemen kumandanlar› haçl›
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bayra¤›n› al›p derhal «Avanta» vurarak göz karart›p ve bizim taraf›m›z› özleyip, bir yayl›m
kurflun s›k›p, karaya ç›kt›lar ki, karada kalan arkadafllar›n› kurtars›nlar.

Hemen, bizim ba¤lar içinde pusuda yatan sekban ve sar›ca bayraklar› ortaya ç›k›p, bir
a¤›zdan Allah deyip küffâr üzerine hücum ettiler. Henüz k›y›ya yanaflmam›fl gemileri yi-
ne aç›ld›lar. ‹çleri baflka diyarlardan ald›klar› ya¤ma mallar› ve Müslüman esirleri ile dolu
idi. Amma k›y›ya yanafl›pta fetholunan flaykalara garip gazi yi¤itler dolup, kürek çekerek
aç›lan flaykalara aman ve zaman yermeden, oniki tanesini dahi fethettiler. Çok miktarda-
ki ganimetle Müslüman esirleri paflaya getirip teslim eylediler. Fetholunan firkatelerin
hepsi Varna liman›na gönderildi. Pafla da¤lara kaçan halka fermanlar yaz›p, (Kaçan ka-
zaklar onlar›n olsun) buyurdular. Bu flekilde Varna flehrini, u¤ursuz Rus elinden kurtar›p,
yediyüz Kazak'›n beflyüzü esir, yüzü kelle, paça, yüzü de a¤alara ihsan olundu.

Bizden ancak yirmi adam kadar flehid olup, ben, ad› geçen R›dvan, Halife ve Çerkefl Ali
A¤a yaraland›k. Me¤er bizim önce kan yalay›fl›m›z, yaralanaca¤›m›za iflaret imifl. O saat pa-
fla efendimiz bütün esirler ve ganimetleri, kâfir tabii, dankiyo ve terampetleri ile al›p, Varna
flehrine büyük bir alayla girince; kaleden ve limanda demirlemifl olan, bizim flayka gemiler-
den ve ‹slâm askerinden o kadar toplar at›ld› ki, Varna flehri siyah barut içinde kald›. Herke-
sin evine dönmesi, flenlikler ve ziyafetler ferman olundu.

Allah'›n hikmeti, bugün zevk, safa ve nefle içinde iken; denizden on parça Rus flayka-
lar› göründü. Varna kalesini hedef alm›fl geliyorlar... Me¤er bunlar Kavârna iskelesi taraf-
lar›n› ya¤malama¤a gidip, bu Varna'daki durumu iflitince var kuvveti pazuya vererek yar-
d›ma gelirlermifl. Hemen ifl bilir pafla, evvelce kâfirden al›nan yirmi parça Rus flaykalar›-
na sekban ve sar›cadan seksener adet kurnaz ve bahad›r gençler koyup, Varna kalesi li-
man›nda yatan yirmi parça flayka ve karamürsellere yirmifler adet silâhl› yi¤itler bindirdi.
Bütün Varna gemicilerini küre¤e koydu. Sakin bir havada, Kazak f›rkateleri kale alt›na
gelirlerken, bunlar dahi kale liman›ndan kâfire k›rk parça gemi karfl› ç›k›p, bunlar onlara,
Kazaklar bunlara bir yayl›m kurflun at›p, Allah, ile asla kâfire aman vermeden on parça
gemiyi fethettiler. Çünkü bu mel'unlar Kavarna kalesi alt›nda cenk edip, içlerinde yaral›,
bereli kâfirler olup, savaflma¤a mecalleri olmad›¤›ndan, reisleri de öldü¤ünden kaleler fet-
holunup büyük flenlikler yap›ld›. Ve küffâr›n bayraklar› baflafla¤› edildi. Bu flaykalar lima-
na gelip demirlediklerinde yine toplar at›ld› ve flenlikler oldu.

Sonra paflan›n ota¤› geldi. Bütün ‹slâm ordusu yanyana s›k›fl›p, cenk davullar› dövü-
lüp, padiflah divan› kurulunca, önce Yusuf Kethüdaya bir samur kürk ve kap›c›lar kethü-
das›na, öteki kap›c›-bafl›lardan yirmi a¤aya ve bayrak bölükbafl›lar›na birer hil'at ve bol ih-
san verildi. Bafl, dil getiren, yi¤itler, k›rk kurufl ve birer gümüfl çelenk ile k›ymetleri art›-
r›ld›. Ve sandaldan imdad veren, yirmi parça flayka kaptanlar›na, birer hil'at ve kürek çe-
kenlerine, onar kurufl ihsan olunup, Kazaklar›n flaykalar›nda esir bulunan Müslümanlar
kurtar›ld›lar. Allah'a hamdederek giderken, kendilerine isbat ettikleri mallar›n nicesi veril-
di ve pekço¤una da harçl›klar ihsan olundu. Herkes gemileriyle vatanlar›na gittiler.

Bu gazada, cömerd Pafla bütün Müslüman gazilere yetmifl kese, yüzelli hil'at da¤›t›p,
bu çok sevinçli fethi, ‹stanbul'a Boynue¤ri Mehmed Pafla’ya bildirdi. Peflinden de, kara-
dan alt›yüz esir, alt›yüz kelle, paça, yirmi kaptan› haçl› bayraklar›yla üçyüz arabaya yük-
letildi. Ve ‹stanbul'a gönderildi. ‹stanbul'a var›nca Paflan›n kap› kethüdas› Zühdü Efendi,
sadrazam Boynue¤riye arz edip, o da saadetlû padiflaha telhis (arz) edince, büyük alay ile
bütün köleler, esirler ve Hatman bayraklar›n› baflafla¤› ederek, esir ve hatmanlar ba¤la-
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n›p, boru ve donkiyolar›n› çalarak padiflah önünden geçtiklerinde, saadetlü padiflah safâ-
s›ndan kap› kethüdas› Zühdü Efendiye hil’at giydirildi. Paflan›n yerinde b›rak›lmas› için,
k›l›ç ve kaftan ile Mir Mehmed A¤a, hatt-› flerif getirerek Varna alt›na geldi. Orada padi-
flah divan›nda hatt-› hümayun okundu. Pafla, padiflah hil'at›n› giyip, bafl›na sorguç tak›p
ve flimfliri kemendine ba¤lay›p, memnun oldu.

«Melek lalam, berhudar ol. Ekme¤im sana helâl ola... Her vakit böyle fetihlerde bulu-
nas›n. Fetheyledi¤in u¤ursuz Rus'un otuzalt› flaykas›n› Varna, Karaharman, Tulca, Akkir-
man, Kili, Uzun Hasan, Avfla, K›lburun kalelerinin tamirine sarfedesin!»

Bunun üzerine, pafla Bismillah ile Varna kalesinin tamirine bafllad›. Hergün beflerbin
adam hendek temizli¤inde çal›fl›p, hende¤in içi tamamen Karadeniz sular›yla dolup, ka-
leye köprü ile geçilirdi. Gece gündüz hizmet eden Allah'›n kullar›na onar kazan yemek pi-
flirilip, hizmet görenlere da¤›t›l›rd›. Bizzat pafla dahi ete¤i ile hendekten toprak tafl›rd›. Di-
¤er a¤alar da, kale hizmetinde canla ve baflla hizmet görürlerdi. Çal›flma s›ras›nda güm-
bür gümbür mehterhaneler çal›n›p, kalenin tamiri tamamlanarak beyaz inci gibi bir kale
oldu. Sonra hatt-› flerif getiren kap›c›-bafl› Mir Mehmed A¤aya bir samur kürk ve yirmi
kese kurufl, yirmi esir, yirmi bafl Salihli beygiri verilerek ‹stanbul'a gönderildi.

Varna Kalesi: Bu kale, Batlamyus Augustos taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Sonra, Cenevizlile-
rin eline geçince geniflletilmifl ve sonra: devletten devlete kalm›fl bir yuvad›r. Hüdavendigâr
Gazî eli ile fethedilmifltir. Kalesi Karadeniz k›y›s›nda, dört köfle, güzel bir surdur. Çevresi
üçbin ad›md›r. Hemen bir taraf› karad›r. Bütün etraf› hendek ve içi denizdir. Bat› taraf›na ba-
kan flehre, aç›l›r bir demir kap›s› önünde flehre köprü ile geçilir. Dört köflesinde dört sa¤lam
kaleleri vard›r. Bütün burç ve duvarlar›nda, bedenlerinde mazgal delikleri ve limana bakan flâ-
hâne toplar ile bezenmifl bir sa¤lam kaledir. Kale için muhaf›z evleri, zahire anbarlar› ve bir
camii var. Çarfl› ve hamam› yoktur. Mükemmel cebehâneleri ve toplar› çoktur. Askerleri, her
gece «Allah yekdir yek» diye nöbet beklerler. Ulufeleri, iskele gümrü¤ünden temin edilir. Am-
ma liman› k›ble ve do¤u taraf›na aç›k oldu¤undan, gemiler demirleyip huzurla yatamazlar.

Varna fiehrinin Varoflu: Bu flehrin bat› taraf›nda k›rm›z› toprakl› yüksek da¤lar bulu-
nur. Bu da¤larda onbinlerce ba¤ vard›r. Do¤u taraf›, genifl ve düz bir meydan olup, Ka-
radeniz'e kadar uzan›r. fiehir ba¤l›, bahçeli düz yerde kurulmufl olup, evlerinin tamam›
bafltanbafla kârgir duvarl› ve k›rm›z› kiremitli dörtbin adet alçakl› - yüksekli âyân ve kibar
evleridir. Yedi Müslüman mahallesi ve befl mahalle de Rum, Yahudi ve Ermeni vard›r.

Câmileri: ‹skele bafl›nda (Emir Efendi camii): Minareli ve bol cemaat› vard›r. (Yeni Camii),
(Debba¤hâne Camii), (Müstecib Efendi Camii), (fieb fiah Kad›n Camii) bunlar büyük camiler-
dir. Bunlardan baflka otuzalt› adet mescidi vard›r. Hamamlar›ndan (Piri Pafla hamam›) gayet
ayd›nl›k ve hofl haval›d›r. Çeflmelerinden, iskele bafl›nda, (Bo¤dan beyi olan Le opol) un bir
âb-› hayata benzer çeflmesi vard›r ki, iskele bafl› oldu¤undan çok ifllek ve veren bir çeflmedir.
Bu iskele, Rum Arab, Acem iskelesidir ki, deniz k›y›s›nda da¤lar gibi demir çubuklar›, tuz ka-
yalar›, bal f›ç›lar›, past›rma çuvallar› ve kereste çeflitlerinin hesab›n› Allah bilir. Gayet ifllek is-
keledir. Yüzbinlerce araba gelip gitmektedir. Her sene binbeflyüz parça gemi her ülkeden mal
getirip, götürür. ‹ltizam usulü ile yüzyetmifl kese gelir getiren gümrük emânetidir. Havas›n›n
güzelli¤inden, halk, ehli iflret adamlar olup çuka ferace giyer tüccarlard›r. Fukara yedi Tatar
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kalpa¤› giyip, k›fl vaktinde kürk ve Merzifon bezi kapamalar giyerler. Kad›nlar› ço¤unlukla be-
yaz aba ve ferace giyip, yass› bafl ile gayet edebli dolafl›rlar. Yer yer sebilleri ve darül kurra-
lar› var. Halk› fakir sever oldu¤undan, bütün misafir ve gariblere ikramda bulunurlar.

Mekteplerinden (fieyh Müstecib mektebi), (Piri Pafla mektebi) meflhurdur. Makbul meyve
ve meflrubat›ndan üzümü, fl›ras› ve köftesi meflhurdur. Nehir kenar›nda çimenlik, mesirelik ve
ferah bir namazgah› vard›r ki; bu eyâletin flehirlerinde buna benzer a¤açl›k içinde ibadet ye-
ri yoktur. Gümrük emini, kale dizdar›, yeniçeri serdar›, sipah-kethüdâ yeri, cebeci odabafl›s›,
muhtesib a¤as› ve flehir su bas›s› vard›r. Kad›s› dahi «Paçavra Kad›» ad› ile meflhur hikâyeleri
olan bir maskarad›r ki; kâh Hac› o¤lu pazar› kad›s› olur, kâh Varna'n›n zâlim hâkimi olurdu.

Paçavra Kad›n›n Menk›beleri: Bu Varna flehrinde, devrin faziletlilerinden müteassib bir ka-
d› vard›. Halk aras›nda (Paçavra Kad›) derlerdi. Fakat o kadar bozguncu, kötüleyici, dediko-
ducu ve çekifltirici idi ki, dilinden hiç kimse kurtulamazd›. Amma Allah'›n kudreti acâib surat-
l›, çirkin çehreli ve gulyabaniye benzerdi. Burnu, hiç mübalâ¤as›z, yar›m akça tahtas› kadar
var idi. Hatta görenler Minkâri-zâdenin o¤lu zannederlerdi. H›fl›layan Tatar beygirleri gibi
burnu f›fl›r, f›fl›r öterdi. Amma son derece ibâdete düflkündü. Befl vakit namazdan birisini bi-
le terk etmeyerek, ibâdetle meflgul olurdu. Fakat burnunun büyüklü¤ünden Cenab-› hakka
secde için bafl›n› yere koyunca aln› yere de¤medi¤inden secdesi do¤ru olmazd›. Çünkü bur-
nu aln›ndan bir kar›fl önde inip, aln›n› secde yerine koyma¤a engel olurdu. Kendisi ise:

Ser be-zemin dem behevâ mî-küned. 
Zi an ki; ibâdet-i Huda mi-küned...

Beyti gere¤ince ibâdet ediyorum san›p, yine halka fena fleyler söylemekten geri kal-
mazd›. Amma; flehir halk› da «efendinin ibadeti makbul de¤ildir, çünkü burnunun uzunlu-
¤undan aln› secde yerine varamaz.» dediklerini, dedikoducu kad› duyup, sonra secdeyi sa¤
kula¤› üzerine yaparken hayli ›st›rap çekerdi. Velhas›l flehir halk›n›n kibarlar› dahi, kad›ya
taraf, taraf kötü sözler söyleyip, her mecliste çekifltirirlerdi. Hatta bir gün divan efendimiz,
G›na-i-zâde Ali Çelebinin evinde bir alay kibar ve nükteciler flaka ve lâtife s›ras›nda «Paçav-
ra Kad›’n›n kula¤› üzerine secde etti¤inde ibâdetleri sahih olur mu?» dediklerinde ben, «Val-
lahi ey vefal› arkadafllar, bu müflkül bir mesele... Zorlu¤u kimse çözemez. Ancak bafl›na
gelen bilir demifller. Meflhur darb› meseldir. Bu meseleyi yaln›z Baflmakç›-zade Efendi ya-
hud üstad›n›z Rumeli Kazaskeri Minkâri-zâde Efendi bilir. Çünkü onlar, onlar da büyük bu-
runlu olduklar›ndan «secdelerini nas›l yaparlar?» diye onlardan fetva isteyin»

Diye cevap verdim. Sonunda G›na-i-zâde, Varnal› ‹brahim A¤a, fetva için müracaat
etti. Bir hafta ulak gidip geldi¤i vakit, Minkâri-zâde fetvas›nda buyurmufllar ki!

«O kimseye Allah taraf›ndan burun büyüklü¤ü verilmifl, gururundan de¤il. O kifli burun bü-
yüklü¤üne güzel hâl sahibidir. fieytan gibi hiç secde etmemektense kula¤› üzerine secde et-
mek caizdir, özür cömerd olan insanlarca makbuldür. Biz dahi tek bafl›m›za teheccüd, iflrak
ve duha namazlar›n› k›larken kula¤›m›z›n üzerine secde edip, bu çeflit dedikodular› iflitmeyiz.»

Bu fetvadan, zavall› kad› teselli bulup, dâima kula¤›n›n üzerine secde ederek flükrederdi.
Amma kula¤› üzerine secde ederken çok ›st›rap çekip flaka için derdi ki:

«‹lahi Minkâri-zâde... Ördek-zâde, Vatvat-zâde olup, Patburuno¤lu gibi olas›n.»
Bundan sonra herkesi kötülemekten, dedikodudan vazgeçip, tutkun, hofl sohbet, vefal› bir
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kimse oldu. Bu Varna, Hac›o¤lu, Minkalye muhafazas›nda bulundu¤umuz s›ralarda her an
efendimiz Melek Ahmed Pafla ile iyi geçinip, flakalafl›rd›. Çünkü bu Paçavra Kad›, büyük bur-
nu ve çirkin görünüflü ile Dördüncü Murad Han'›n huzurunda hokkabazl›k etmifl bir kimse idi.

Varna'n›n Ziyaret Yerleri: Eski cami avlusunda (fieyh Mehmed Tatar Efendi): Mezar
tafl› tarihi ile malûm nurlu bir mezar... Do¤um yerleri K›r›m adas›nda (Karasu) flehridir.
Merhum halveti tarikat›n›n s›rlar›na vâk›f idi.

Buradan kalkarak, birkaç yaran ile, Varna'dan kay›klara binip Kamç› nehrinin karfl› ta-
raf›nda (Galata) Köyüne geldik. Yüksek bir bay›r üzerinde bin evli köy olup, halk›n›n ta-
mam› Rumdur. Ba¤›, bahçesi cihan› tutup flarab› taflm›flt›r. Bu yerde Kamç› nehri içinde
beflyüz gemi birer halat ile k›fllaya ba¤lay›p yatarlar. Çünkü Varna liman›nda k›fl›n flidde-
tinden Allah korusun, gemiler batar. Buradan kay›klara binip Varna flehrine geldi¤inizde,
ertesi günü göç borular› çal›nd›. Kuzey yönünde, yola devam ederek (Yeni köy) e geldik.
Buradan deniz k›y›s›n› takiben kuzeye giderek, (Batova Sultan) tekkesi menziline geldik.
Sultan Hüdâvendigâr Gazi hayatta iken, Evranos ve Mihail o¤ullar›ndan Arslan Bey bu
tekkeyi yapt›rm›flt›r. Bu tekke önceki ciltlerde geniflçe anlat›lm›flt›r.

Buradan (‹ncili) köyüne geldik. Balç›k kazas› nahiyesinde mâmur ve Müslüman köyüdür.
Buradan yine kuzey yönüne giderek (Kavarna) benderine geldik. Buradan, ben, görevle De-
liorman nahiyesine gittim, önce (Çay›rl› köyü), yüz evli bir camili, çatak kavmi köyüdür. Bu-
radan (Gollü köyü) ne geldik. Burada, bir kan keflfinde k›rkbin akçe ve yüz adet koyun ola-
rak misafir olduk. Bu nahiyeler ve köyler Deliorman'a ba¤l›d›rlar. Bir alay namus ehli kimse-
ler olup, kendi ifl, güçleriyle meflgul fakirlerdir. Köyleri mefle, palamut ve ahlat a¤açlar› ile ör-
tülü oldu¤undan ad›na Deliorman derken, yüzaltm›fl parça köyden ibarettir.

Buradan kuzeye giderek, bir günde Silistre kalesine geldik. Buradan k›ble yönüne K›-
z›lca köyüne, Kuyucak köyüne, Recep Kuyusu köyüne, Keçi Deresi köyüne ve Kulaklar
köyüne vard›k. Bu köyler hep Dobruca'dan say›l›r. Her köyü befler - alt›flaryüz evli, han,
cami ve misafirhâneli mâmur köylerdir... Akarsular› yoktur. Hepsi kuyulara muhtaçt›r.
Halk› birbirleriyle «misafir bana gelsin» diye kavga ederler. Her hanedana her gece ikifler,
üçeryüz atl› konar, göçer durur. Allah bunlar›n mal›na Halil ‹brahim bereketi verdi¤inden,
bir kilesi altm›fl kile bu¤day verir. Amma k›fl› çok fliddetlidir. Da¤, ba¤ ve orman yoktur.
Has beyaz ekme¤i, Çi¤ kaymak ile tavuk çullamas› ve kavun turflusu gayet meflhurdur.
Buradan yine do¤uya gidip Minkalye kasabas›na geldik. Bu da evvelce anlat›lm›flt›. Pafla
Efendimizi burada bulup, sohbeti ile flereflendik...

Ertesi gün 1067 senesi bafllar›nda K›r›m Sultan› Mehmed Giray Han'›n Çolak Dadafl
A¤a isimli ula¤› ‹stanbul'dan gelip, K›r›m'a giderken, pafla efendimize mektuplar getirdi.
Okuyunca pafla: «garip fley!» diye hayrette kald›. Ve dediki:

«Evliyam! Haberin var m›? Boynue¤ri Mehmed Pafla sadaretten azledilip, Köprülü
Mehmed Pafla vezir olmufl!»

Bunun üzerine Mühürdar Osman A¤a:
«Göre... a... ne günlere kald›k ki, Köprülü gibi bir miskin, iki öküze saman verme¤e

kadir olmayan adam sadrazam oldu!»
Deyince Pafla çok sinirlenip:
«Bre sefih o¤lan! Senin ne haddin vard›r ki, beylere ve vezirlere dil uzat›rs›n?»
Diye, eline hezeran de¤ne¤i alarak Osman A¤ay› döve, döve halsiz b›rakt›. Ve:
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«Kald›r›n flu sefihi!»
Diyerek, Osman A¤ay› d›flar›ya ç›kar›p hapsetti. Pafla çok üzüldü. Üzüntüsünü gidereme-

yerek, Minkalya Serdar› Gediko¤lu Difllek Mehmed A¤an›n evinde serseri gezinerek «Yâ Fet-
tah, yâ Rezzak, yâ kahhar!» der idi. Me¤er Köprülü'den gelen mektuplarda flöyle yazarm›fl:

«Gerçi, seninle haremi hümâyûnda birlikte yetifltik. Ve Sultan Dördüncü Murad'›n ye-
tifltirmeleriyiz. Amma buradan sonra biline ki, idaren alt›nda olan Özü eyâleti iskelelerin-
den köy ve kasabalardan herhangi birini u¤ursuz Rus ya¤ma ve talan ederse; vallahil
azîm, iyiliklerine bakmay›p, seni âleme ibret olsun diye aman ve zaman vermeyerek, par-
ça, parça ederim. Dikkatli olup, eyâletini muhafaza edesin ve her kazadan pâdiflâh fer-
man üzere zahire al›p, askeri besleyesin!»

O gün Pafla ile baflbafla otururken «Sultan›m, aziz bafl›n›z için Osman A¤a kulunuzu
hapisten ç›kar›n.» dedi¤imde pafla:

— Öyle sefihe haddini bildirmek gerek! Amma senin rican› kabul ettim; flu sefihi b›-
raks›nlar.

Diye Osman A¤ay› hapisten ç›kard›. Ben:
— Sultan›m, meclis emindir: Allah bilir Köprülü ile aran›zda biraz düflmanl›k var. Çün-

kü; sadrazaml›¤›n›z s›ras›nda ona Anadolu eyâletini ihsan edip, onyedi gün sonra Bektafl
A¤a ve Çelebi Kethûda'n›n k›flk›rtmalar›yla Kütahya'da azlettiniz. Köprülü, hayli zaman
serseri gezdi. Köprülü'ye yazd›¤›n›z mektuplarda ona itibar etti¤inizi belirtir fleyler yaz›n...

Dedim. Pafla:
— Evet Evliya, öyle gerektir. Çünkü Mühür kimse ise, Süleyman odur. Özellikle bu Ko-

ca Köprülü öteki sadrâzamlara benzemez. Fele¤in çok nimet ve külfetini görüp, fakirlik
ac›s›n› çekmifl, birçok seferlerde ifllere tam vâk›f olup, dünya ahvâlini ö¤renmifltir. Merhum
Hüsrev Pafla, Mühür ile Ba¤dad üzerine serdar olup giderken bu Köprülü Hüsrev Pafla ile
Ba¤dad alt›nda beraber ve onun hazinedar› idi. Bunun teklif ve tedbiri ile Hemedan, Der-
gezin,t Erdebil, fiehriban ve Mihriban flehirlerine var›ncaya kadar Acem diyar› alan - talan
edilmiflti. Allah'a hamdolsun, sadrazam oldu. Gerçi; kindar ve intikamc›d›r amma (Sevgi-
de, bu¤uzda Allah için) prensibi üzere hareket eder. Ve Anadolu vilâyetlerinden sekban ve
sar›ca haflerat›n›n vücudunu kald›r›r. Paray› düzelterek, tedahülü kald›r›p, kara seferlerini
açarsa, bilirim ki; devlet ifllerine nizam verecek bir zatt›r. Çünkü yaralar yer, yer aç›lma¤a
bafllad›. Ey Evliya! Görürsün bu Köprülü, Osmanl› devletinde evlâd ve torunlar›yla ne ifller
görecek. E¤er sen veya ben, sa¤ kal›rsak görülür ortaya ne ifller ç›kacak. Hemen dedi¤in
gibi Köprülü ile iyi geçinip, eyâleti dikkatli bir flekilde koruyal›m...

Dedi ve baflka sohbetlere bafllad›k. Allah'›n hikmeti; Pafla, Varna cenginde, kale tamiri
s›ras›nda bafl› aç›k durdu¤undan Minkalye flehrinde s›hhatleri bozuldu. Günden, güne güç-
süz ve kuvvetsiz kalarak, gerdan›n›n sol taraf›nda bir madde göründü. Befl - on günde ger-
dan› ile ensesini kaplay›p, somun kadar k›rm›z› bir flifllik meydana geldi. Köy ve kasabalar-
dan, tâ.. Erdel, Eflâk ve Bo¤dan'dan Cerrah ve usta hekimler, kan al›c›lar gelip, herbiri bir
çeflit ilaç yapt›larsa da, asla fayda etmedi. Günden güne paflan›n hâli kötüleflti. Yüzler a¤a
hemen karadan ve denizden «kaçak» lâkab›n ald›lar. Paflan›n dahi, sesi k›s›ld›¤›ndan bal ar›-
s› gibi s›zlard›. Bir gün pafla lisan›yla yan›nda kalan a¤alar›na huzurunda vasiyet edip, Min-
kalye flehri d›fl›nda Muharrem Sultan mesiresine gömülmesini anlatt›.

Özetle; hepimiz paflan›n s›hhati hakk›nda endifleye kap›l›p, dert ve üzüntü ile birbirle-
rimizle baflbafla verip a¤lay›p, inlemekte idik. Paflan›n gerdan›ndaki flifllikten birfley ç›k-
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may›p, ancak a¤z›ndan burnundan apse akard›. Bense, Paflaya yak›nl›¤›m nedeniyle ya-
n›ndan bir an ayr›lmazd›m.

Benim gördü¤üm garib rüya ve Melek Ahmed Paflan›n ta'biri. Bir gün sabahleyin pa-
flan›n elini ovarken son derece üzülüp a¤lamak üzere idim. Hemen pafla gözünü benden
tarafa çevirerek, lisan-› hal ile anlat›p:

— Evliyam, bu gece ne rüya gördüm?
Dedi. Ben:
— Bir rüya gördüm fakat üzüntümden asla hat›r›mda kalmad›, sanki hiçbir fley görme-

miflim dedim. Pafla gayrete gelip:
— Vallahi büyük bir rüya gördün. Tez söyle diye zorlad›. Amma zay›fl›ktan sesi sinek

gibi v›z›ldard›; Ben:
— Hey Sultan›m! rüya gördüm diye ne yemin edersin. Rüyay› senmi gördün, benmi gör-

düm? Benim gördü¤üm rüyadan hat›r›mda kalan budur ki, Rüyamda Sizi M›s›r Sultan› ol-
mufl gördüm. Gayet nefleli ve sevinç içinde idiniz. Bütün M›s›r askeriyle Erdel seferine gi-
derken, bütün askerinizle, Süleymaniye camii gibi bir camide namaz k›ld›n›z. Erdel seferin-
den fetih haberleri gelip, siz dahi sefere gitmekten vazgeçerek Süleymaniye camiini tamir
ettirirken, Sultan›ma dediler ki; (Efendim, bu Süleymaniye câmii'nin tamir durumunu yar›n
Evliya Çelebiden sorun; O çok iyi bilir. Onun tabiriyle âmel edip, camii mâmur eyle) iflte
gördü¤üm rüyadan hat›r›mda bu kadar var. Pafla hemen can havliyle konuflup:

— Elbette Evliya, bu rüyan›n tesiri sendedir. Ben de rüyamda gördüm ki: Bana (Evli-
yâ'dan yar›n gördü¤ü rüyay› sor) dediler. Onun için sana ›srar ediyorum. Tez rüyan› s›ra-
s›na göre anlat ve bu niyete el Fatiha!

Deyip üzerime üfleyince, Allah bilir üzerimden a¤›rl›k kalkt› ve Aristo gibi ak›ll› bir in-
san oldum. Gördü¤üm rüya bafltan sona kadar akl›ma geldi. (Allahü ekber) diye dizdize
gelip, Bismillah ile söze bafllay›p:

— Sultan›m hay›rola! Bu gece rüyamda sizinle, bütün duac› a¤alar›n›z M›s›r'da imifliz. Ora-
da iç kalede Süleymaniye Camii ad›nda bir cami var imifl. Binlerce genç, ihtiyar sultan›ma
gelip (Sultan›m bu Süleymaniye camii mihrab›n›n sol taraftaki duvar› fliflip, d›flar›ya kadar y›-
k›l›yor. Mütevellisi fieyh Ahmed A¤a, kayyumu Evliya Çelebi, bu camiin harâb oldu¤unu hâ-
kime bildirmekle y›k›l›p harâb olmas›na sebep olurlar. Allah r›zas› için sen keflfedip, bir yolu-
nu bularak bu Süleymaniye camiini tamir eyle... Ta; ecelinle ölünceye kadar, M›s›r flehrinde
hâkimsin... Bu ifl sizin bafl›n›zdad›r. Mahfler gününde Allah bu vakf› sizden sorar) diye, olan›
size bildirdiler. Rüya, buraya gelince pafla «Bre o¤lanc›klar beni kald›r›n» deyince, hizmetçile-
ri kald›rd›lar ve etraf›na yast›k dizdiler. Pafla oturup can kula¤›yla, rüyamda: «Ey Evliya, daha
söyle» deyince ben: Sultan›m bir al ata binip, bütün a¤alar›n›zla ve Süleymaniye câmiinin du-
rumunu size arzeden adamlar ile, M›s›r'›n iç kalesindeki M›s›r flehrinin bütün ileri gelenlerini
toplayarak tamiri için çeflitli konuflmalarda bulundular. Kimi, «minaresi, yüksektir, y›kal›m
der. Kimi kubbesi büyüktür, küçültelim der. Kimi, e¤ri olan yerlerine direkler ile payanda vu-
ral›m, deyip, çeflitli sözler söylediler. Asla ve kat'iyyen kafi bir cevap veremediler. Gördüm ki;
bu kalabal›k topluluk içinde merhum babam, elinde Sultan Süleyman Han'›n hediye etti¤i ar-
ka kafla¤›s› ile cami içinde gezer gibi olup, camiin baz› yerlerini tamir eder flekilli iflaretler ya-
p›p, mimarl›k eder. fieklinde camiin harâb olan yerlerini gösterir. Ben dahi size: (Sultan›m,
flu elinde arka kafla¤›s› olan benim babamd›r. Mimari ilminde benzeri olmayan mühendistir.
Bir kere ondan sorun) dedim. Siz: (Gidip baban›z› ça¤›r›n) deyince, ben de var›p, babam›n
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elini öpüp, Sultan›m›n huzuruna gelince selâm verdi. Selâm al›p (Buyurunuz baba bu camiin
hali ne olur?) dediniz. Babam. Allah'›n emri ile kolayd›r. Hemen buna çare odur ki, bu cami
büyük bir binad›r; de¤me yara ile y›k›lmaz. Amma zamanla, k›fl›n tesirinden k›ble taraf›na bi-
rer yara aç›lm›fl. Öyle olur, buna ilâç odur ki, bu cami k›ble taraf›na e¤ilip bel vermifl, k›ble-
nin ard›nda derince bir hendek kaz›p, içinde su ç›k›ncaya kadar orada iki arfl›n temel kaz›p
ve cami içinde olan hizmetçiler, ceâmatlere yemek yedirip, elbiseler verip, Allah'›n emri ile,
o camiin yeri kaz›l›r, su ç›kan hende¤e yerleflir. Ömrü oldukça devaml› olur. Buna ilâç budur.
Baflka çare olmaz. Bu benim can›m parças›n›, ci¤er köflem, o¤lum seyyah, riyas›z Evliya'y›
‹stanbul'a gönder, cami için gerekli malzeme ile usta ve iflbilir adamlar getirsin; diye babam
bu flifa verici haberleri vererek, el öpüp flifa dileyerek gitti.

‹flte efendim, bu gece gördü¤üm rüya budur, diye anlat›p, sustum. Hemen pafla can
ve yürekten bir kere (yâ Allah) deyip, Allah'›n emri ile evvelkinden daha iyi konuflup flu
sözleri söyledi:

Melek Ahmed Paflan›n Tabiri: «Dinleyiniz can›m! Bu rüyada M›s›r flehri dedikleri be-
nim vücudumdur. (Süleyman Han câmiinin k›blesi y›k›l›yor. Mütevellisi fieyh Ahmed A¤a
ve Kayy›m› Evliya Çelebi hâkime bildirmifl) dedikleri, biz Süleyman Han'›n hareminde ye-
tifltik. Vücudum camii onlar›n hayrat›d›r. K›ble yüzüm, mihrab› aln›md›r. Hâlâ yüzüm ve
aln›m flifltir. Mütevellisi Ahmed A¤a vücudum, camiin mütevellisi olan benim. Bana hiz-
met eden kayyum, Evliya Çelebidir. Vücudum camiine ait flifâ verici haberleri hâkime
söylemez dedikleri, bana söylemedi¤idir. Bütün M›s›r âyân› aralar›nda konuflup da bir ne-
tice vermeyifli, benim garib a¤alar›m (acaba efendimize ilâç nas›l olur) diye konuflup ve
flafl›r›p kald›klar›d›r. K›ble duvar› y›k›l›p bel vermifl, demeleri, yüzüm fliflip, belim e¤ri ol-
du¤udur. Nihayet ben, Evliya seni o¤lum gibi sevdi¤imden, senin pederin bizim pederi-
miz ile dünya ve âhiret kardefli ve Özdemir-o¤lu Osman Pafla ile sefer yoldafl› oldu¤un-
dan pederin göründü. Onlara sorulunca. (Allah'›n emri ile kolayd›r. Bu camiin k›ble tara-
f› e¤ilip zamanla k›ble taraf› yara alm›fl) demeleri, hâlâ ben ihtiyarlad›¤›m için k›bleye do¤-
ru e¤ilince belimi kald›ramam, (K›ble ensesine bir hendek kaz›n, hendek içinden su ç›k-
s›n) dedi¤i, ensemin kulak dibinden neflter ile yar›b, içinden su yerine cerahat ç›ka ve (ol
hende¤i iki ayda iki arfl›n temel kaz›lmas›) odur ki, bu yaran›n içine iki ay fitil ifllemezdir.
(Cami içindeki hizmetçilere yemek yedirin, elbiseler giydirin) dedi¤i bu vücud camiin için-
deki ruh, can, safra, sevad, balgam, ahlat, kuvvet, kudret zay›ft›r. Onlara perhiz ile ye-
mek yedirip, yeniden can bulmalar›n›n iflaretidir. (Allah'›n emri ile o yar›lan hende¤e ca-
mi gelir yerleflir ve cami yerini bulur) demesi o yar›lan yerden flifa bulup eskisi gibi olur.
(Bu cami ebedî olur) demesi, normal ecelimize kadar yaflayaca¤›m›z›n delilidir.»

Pafla, rüyay› bu flekilde yorumlay›nca mecliste bulunanlar›n büyü¤ü, küçü¤ü hayrette
kald›lar. Bütün a¤alar dediler ki: «Bu Can›m, bu rüyay› Evliya Çelebi anlatt›kça Pafla ye-
niden canlan›p, söz anlat›r oldu ve konuflma¤a bafllad›.»

Acâip ve garip bir ilâhi s›rd›r. Pafla biraz iyileflti. Herkes neflelenme¤e bafllad›lar. He-
men o s›rada pafla:

— Bu rüyan›n tâbiri gelip zuhur etsin! Tiz bana bir cerrah getirin, ensemdeki bu mad-
deyi yard›ray›m.

— Sultan›m, bu rüyan›n tabiri öyle de¤ildir, siz aksini tâ'bir ettiniz. Aziz bafl›n›z için bu
rüyay› ben gördü¤üm için flimdi enseni yard›r›rsan Allah göstermesin yaran daha da fliddet-
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lenirse, Evliyan›n gördü¤ü rüya ile, pafla yaras›n› yard›r›p helak oldu diye, beni atefle yakt›-
r›rs›n!.. (Senin rüyan üzerine pafla böyle yapt›, yoksa olmazd›, diye tenimi kebab ettirirsin.
Ne cennette, ne cehennemde, ne Ârafta, ne kayya kuyusunda, ne de esfelde yerim kalmaz.

Dedi¤imde, ileriyi düflünen pafla :
— Tiz divan efendisini ça¤›r›n, gelsin!.
Dedikte, efendi geldi.
— Tiz, sadrâzama, darüssaade a¤as›na, Kaya Sultana, Kap› Kethüdas› Zühdü efendi-

ye s›hhatte oldu¤umuza dair mektuplar yaz›p, Evliyama alt› menzil beygirleri emri ver; 
Deyince, alelacele mektuplar yaz›ld›. Ben de silahlan›p haz›r olunca gördüm ki; bir cerrah

cellâd gibi gelip, alet ve örtülerini paflan›n yan›na koydu. Pafla dahi yaz›lan mektuplar ile ba-
na harc›rah olarak üçyüz alt›n yerdi; el öperken hemen cerrah paflan›n ensesine korkusuzca
geçip, befl parmak kadar ensesinin solundan bir yar›k açt› ki; Allah bilir dehflet içinde kald›m.
Kâse dolusu lefl gibi kokan sar› cerahat ak›p, parça, parça çürük etler ç›k›nca, hemen pafla
«Elhamdülillah» diye gözünü açt›. «Minkalye flehri fakirlerine on kese da¤›t›ls›n!» buyurdu.

Ben el öperek, izin al›p, ‹lgar ile Minkalye'den menzil beygiri ile üç adam›m› al›p (Sa-
r›göl, Gelincikli, Has›lc›kl›) Köylerine ve (Pravadi) kalesine u¤ray›p, menzil beygirleri de-
¤ifltirdik. Halk aras›nda «Melek Pafla ölmüfl» diye bir haber vard›. Halka paflan›n s›hhatte
oldu¤u haberini verdim. Oaradan (Çenke) köyüne, (Aydos) kalesine (Fakiler) köyüne, (Ko-
vanl›) köyüne geldik. Buradan {K›rkkilise) ye gelerek menzil beygirlerini de¤ifltirdik. Bura-
da dahi paflan›n s›hhat haberini halka duyurup, oradan (P›narhisar), (Uzun Hac›lar), (Kös-
demir) köylerine ve Çatalca kasabas›na u¤ray›p, Topçulara üçüncü günü kaya Sultan'a
u¤ray›p, paflan›n mektuplar›n› ve s›hhat haberini verdi¤imde «Hani Paflan›n kendi yaz›la-
r› dediklerinde» «Pafla çok hasta ve eli kolu tutmad›¤›ndan, kendi kalemi ile yazamay›p,
itimat etsinler diye, beni üç günde Sultan›na gönderdiler. Sultan›ma, Eflak, Bo¤dan hazi-
nesiyle yetmifl kese gönderdi. ‹nflallah sekiz günde hazineniz dahî gelir» deyince biraz iti-
mat edip, sâkinleflti. Amma musahipler, «Mutlaka pafla öldü» dediler. Me¤er halk aras›n-
da paflan›n öldü¤ü yay›l›p, Kaya Sultan› Kara-Murtaza Paflaya nikâh etmek niyetinde
imifller. Bunun üzerine ben yetiflmiflim. Hemen Sultan'a yemin edip «Bre efendim pafla
hayattad›r. Sultan›mdan usta bir cerrah ister. ‹flte mektuplara bak›p, inan›n» diye feryad
ettim. Asla ve zerre kadar inanmad›lar. Hemen ben yine atlara binip. Kap› Kethüdas›yla
Köprülü Mehmed Pafla huzuruna var›p, el öptüm.

— Evliya paflan›zdan m› gelirsin? Pafla öleli kaç gün oldu? 
Deyince ben:
— Allah ›rak eylesin. Pafladan ayr›lal› üç gün oldu. ‹flte Sultan›ma ve Darüssaade A¤a-

s›na mektuplar›...
Diye mektubunu eline sundu¤umda okuyarak:
— Elhamdülillah, s›hhatte imifl. Hay gidi avretler, hemen, Kaya'y› kocaya dahi vermek

için fakir Melek'i öldü diye çeflitli dedikodular ç›kard›lar.
Dedi. Bu mektuplar› telhis ile benimle birlikte saadetlû paadiflaha gönderdi. Yal› köfl-

künde padiflah huzuruna var›p, yer öpdü¤ümde paflam›n s›hhat haberini bildirdim. Padi-
flah paflan›n hayatta oluflundan memnun kal›p, bana yüzon alt›n ihsan etti. D›flar› ç›k›n-
ca K›zlar a¤as›n›n mektuplar›n› dahi verip d›flar› ç›karak, yine Topçular saray›nda Kaya
Sultan'a gelip, perde arkas›ndan benimle saadetlû padiflah›n ne konufltu¤umuzu iflitip pa-
flan›n zay›f hâlini sorarken Karadeniz'den uygun hava ile üç günde Ömer Reisin gemisi
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geldi ve mektuplar içinde paflan›n kendi yaz›s› ile «Elhamdülillah s›hhatteyiz» tezkeresi ç›k-
t›. Yine usta cerrah istemifl. Bir gemi zahire ve çeflitli eflyalar göndermifl. Bu kere Sultan
bana inan›p ikiyüz alt›n, bir samur kürk ve evimize bitiflik bir evi seksenyedibin akçeye
al›p, tapu senetlerini bana ihsan eyledi.

O gün, cerrah Haçliyan o¤luna bir kese kurufl harc›rah ve baflka yard›mlarda bulunup
ben yine Köprülü'ye gittim; ve bütün ileri gelenlerden mektuplar ald›m, Köprülü vezir bu-
yurdular ki:

«Evliya, paflana söyle.. Yal›lar›n korunmas›na çok dikkat etsin. Yoksa bu hastal›ktan
kurtuldu amma benim hastal›¤›mdan öyle kolayca flifa bulamaz.»

Diye, gelmifl alt›n ihsan edip, mektuplar ile Kaya'ya geldim. O'da bana yüz alt›n har-
c›rah ile pafla için macun, ilâç, yiyecek ve elbiseler verince, beygirlere yükleyip, 1067 se-
nesi Safer ay›n›n yirminci günü Silistre'ye gitmek için yola ç›kt›k. Paflay› Silistre'ye getir-
mifllerdi. Orada aya¤›na yüzüm, gözüm sürüp bütün mektuplar› verdim. Haçilyan-o¤lu
paflay› tedaviye bafllad›. Allah'a hamdolsun, pafla, günden güne iyileflip, iki ayda fukara-
ya yirmi kese da¤›t›p, bütün a¤alar›n›n ve voyvoda muhasebesini ba¤›fllay›p, bütün a¤a-
lar› hizmetlere yollad›. Kendileri bazen ava ç›k›p, bazen ba¤ ve bahçelerde zevk ve safa
ederlerken, yüzlerce yetim çocu¤unu sünnet ettirip, kimini birer a¤aya, kimini, bir üsta-
da ve kimini hocaya verip yüz kat hil'atlar ihsan ettirdi. Ve nice yetim k›zlar›n› baz› müs-
lümanlara verip, giydirip, kuflat›p ç›ra¤ ederek, Silistre içinde, çarfl› bafl›ndan, tâ... ‹stan-
bul kap›s›na kadar üçerbin mimar arfl›n› uzunlu¤unda ana cadde üzerinde kârgir yap› kal-
d›r›mlar yap›p, nice yol ve sel yollar› açarak, Silistre flehrini çamur deryas›ndan kurtard›.
Bir taraçhâne, bir kahvehane ve çeflitli evler yap›p, ana cadde kald›r›mlar›na vakfedip, si-
pah-kethüda yeri Zangoç Hüseyin A¤ay› bu vakfa mütevelli tâyin etti. Velhas›l Melek Pa-
fla efendimiz melek huylu olup, bütün vaktini hay›r iflleri ile geçirdi. Savaflta ve bar›flta bir
vakit namaz›n› kazaya b›rakmay›p, befl vakit namaz›n› vaktinde k›lar, ehli sünnet mezhe-
binden, dindar ve ‹slâm dininin hizmetçisi idi.

Ömrünün ço¤u savm-› Dâvûdî (Davud orucu) ile geçirip hiç bir zaman a¤z›ndan kötü
söz ç›kmam›flt›r. Çok k›zd›¤› zamanlarda «Hay nâmerd, hayas›z» der idi. Bunun gibi nice
iyi halleri olan âdil ve adaletli olma¤a çal›flan, hakk›na raz› bir adam idi...

Allah'›n hikmeti! Silistre flehrinde zevk ve safada iken; Safer ay›n›n sonunda Leh kra-
l› taraf›ndan bir yard›m isteyici elçi paflaya gelip:

«Erdel kral› Rakoçi-o¤lu benim Leh memleketimi istilâ etmek isteyip, Eflak ve Bo¤dan
beyleri dahi, kral Rakoçi'ye yirmiflerbin asker vererek, üzerime gelmek üzeredir. Aman
devletlû vezir!»

Diye hâlinden flikâyetçi oldu. Hediyeleri gelip paflaya ulaflt›. Hemen elçi ile pafla bir
a¤as›n› ‹stanbul'a ulakla gönderdi. Köprülü Mehmed Pafla da, saadetlû pâdiflâh ile elçiyi
buluflturur. Mektubunun özeti:

«Ben padiflah›n itaatli kuluyum, aman!»
Durum böyle olunca, derhal kap›c› bafl›lardan Mustafa A¤a isimli bir kap›c›-bafl› pafla-

ya padiflah emri ile geldi. Silistre divan›nda, padiflah emri okundu. fiu yaz›l›yd›:
«Sen ki Melek Ahmed Pafla lalams›n! Mübarek emrim sana ulafl›nca bir an durmay›p, Leh

memleketine Tatar Han› Mehmed Giray ile serdar-› muazzam olup bütün eyâletin sanca¤›
askeri ile birden bine, binden yüzbine var›ncaya kadar, elli beratl› askerimle mükellef ve mü-
kemmel kap›n askeriyle Leh seferine gidip, Leh kral›na yard›m edesin ve Rakoçi adl› mel'u-

87



nun hakk›ndan gelesin; bunun için ferman-› hümayunum sad›r olup, bir samur kürk, k›l›ç,
kaftan, sorguç ve cebhânesinden ikibin tüfek, bin k›l›ç, bin m›zrak ve sair mühimmat ve mal-
zeme ile yüz katar deve, yüz katar kat›r, on tavla at, yirmi oda kap› kulum yeniçerilerinden,
sa¤ ve sol azablar›n, dört adet aya¤› bayrak sipahileriyle bir padiflah çad›r› göndermiflim. Ge-
rekdir ki, bir an durmay›p Leh kral›n›n yard›m›na Tatar Han› ile haberleflip yetiflsesin.»

Bu padiflah emri ile, Köprülü Mehmed paflan›n mektuplar› okununca Melek Ahmed
Pafla: «Emir padiflah›m›nd›r!» diyerek o an vezirlik tu¤u ç›k›p «padiflah seferidir» diye yer
yer dellâllar ba¤›r›p, bütün sancak beylerine, kasaba ve köy a¤alar›na, paflan›n serdarl›k
tu¤ras› ile emirler gidip, asker toplama¤a memurlar gönderildi. O gün hemen Silistre na-
mazgah yerine, ota¤ yüklerini ç›kar›p, bir saatte büyük alay ile ota¤›nda durup, ertesi gün
büyük bir toplant› yap›larak Silistre flehrinden ç›k›ld›. Evvelâ, namazgahta saadetlü padi-
flahtan emir ile, tu¤ray› ve serdarl›k sorgucunu getiren kap›c›-bafl›ya, on kese ve on at,
bir samur kürk ihsan edip, âdet oldu¤u üzere a¤a ‹stanbul'a, Köprülü vezire gönderildi.

1067 fiABANININ ON‹K‹NC‹ GÜNÜ LEH MEMLEKET‹NE 
VE RAKOÇ‹ KRAL ÜZER‹NE SEFERE G‹D‹fi‹M‹Z

Evvelâ Bismillah ile Silistre'den ç›k›p k›ble yönüne giderek, (Elmal›) köyüne, oradan (Ç›-
f›t p›nar›, Karaa¤aç, Kilisecik, Bozoyord, Sö¤ütçük) köylerine u¤rayarak, (Hac›-o¤lu pazar›)
kasabas›na geldik. Bunun sahras›nda konaklad›¤›m›zda, günden güne ‹slâm askeri ço¤al›p,
kalabal›klaflmakta idi. Burada tedbirli pafla Tatar Han'a, yal› a¤as›na, Bucak Tatar›, at a¤a-
lar› ve atkullar›na, Eflak ve Bo¤dan beylerine «Haz›r-bafl olas›n›z» diye kap›c›-bafl›lar›n› gön-
derip ve kendisi Hac›-o¤lunda üç gün oturdu. Sabahleyin «Allah bilir. fiimdi ‹stanbul taraf›n-
dan bir adam acele olarak gelir» deyince, o saat hemen, kap›c›-bafl› çad›ra girip:

«Sultan›m, sadrazam a¤alar›ndan biri gelmifl.»
Deyince pafla:
«Gelsin! diye emretti.»
Kap›c›-bafl›, etek öperek emri verdi. Okununca «Bir an durmay›p kalkas›n» anlam›nda

idi. O gün cebhâne, padiflah çad›r›, yirmi oda yeniçeri, dört afla¤› bölük sipahisi ile, ruz-
nâme halifelerinden ve nuzul emininden ve sersat a¤as›ndan birer kifli adamlar›yla gelip
yetiflti. O an tu¤ kalk›p, arkas›ndan pafla davul ve kudümünü döverek, gelen a¤aya üç ke-
se verip yollad›.

1067 Ramazan›n›n birinci günü kuzeye giderek (Harmanl›, Düdükçü, Kurnac›k ve bül-
büllü) köyleri geçilerek büyük (Ester) kasabas›na gelindi. Bu kasaba ‹stanbul'daki yeniçeri
a¤as›n›n has› olup, halk›n›n tamam› gayr› müslimdir. Buradan (‹nehan çeflmesi), (Yayla-
c›k) köyleri geçilerek büyük (Babada¤›) flehrine gelindi. Buradan (Yeniköy) e gelip, bura-
da bayram namaz›n› k›ld›k. Her geçen gün ‹slâm askerinin say›s› artmakta ve kral Rako-
çi'nin de, Leh memleketine ç›kt›¤› haberi gelmekte idi.

Buradan kalk›p (Hac› Key Pafla) çiftli¤i, ondan (Toku) kalesine geldik. Bu kale 1044 se-
nesinde yeniden Sultan Dördüncü Murad'›n emri, Kaymakam Bayram Paflan›n ferman› ile,
Tersane-i Âmire Kethüdas›, Piyâle Kethüda taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Tuna kenar›nda al-
çak bir kaya üzerinde dört köfleden biraz uzunca, sa¤lam ve güzel bir kaledir ki; çevresi
binaltm›fl ad›md›r. Güneye bakan küçük bir demir kap›s› var. Etraf›nda hende¤i yoktur. Hi-
sar içinde bir camii, bu¤day anbar›, cebhâneli¤i, Tuna'ya inen bir su yolu ve yetmifl adet
nefer evleri var. Amma, üçyüz neferi, kale a¤as› ve Tuna'ya bakan uzun menzilli toplar›

88

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

vard›r. Son derece yerinde kurulmufl lüzumlu bir kaledir. Hâkimi, gümrük eminidir ki, on
yük akçe ile iltizam olunur muaf kasabad›r. Yüzelli akçelik kazad›r. Köylerinden ve befl te-
pe nahiyelerinden kad›s›na senelik, âdil flekilde, üç kese mal has›l olur. Silistre eyâletine
ba¤l› olup, alaybeyisi çerileriyle bu kalenin çevresini Ruslardan korur.

Amma, Tolçu varoflu bafltanbafla saz ve has›rdan yap›lma yüz adet Ulah ve Bulgar ev-
lerinden meydana gelmifltir. Da¤lar›nda ba¤lar› ve Tuna nehrinde bal›k avlayacak a¤lar›
vard›r. Gümrük'e yak›n küçük ve faydal› bir camii mükellef, kiremit örtülü, kârgir yap› sa¤-
lam bir ev ve birkaç dükkânlar› olup, hepsi gümrük emini Mustafa A¤an›n hayrat›d›r. Biz
bu kalede iken; sabah, k›rkalt› adet Rus flaykalar› kale alt›na hücum edip, kalabal›k ‹slâm
askerini görerek kaleden bir pare balyemez toplar at›l›nca, Karadeniz'e kaçt›lar. Burada
üç gün kal›n›p beflyüz parça transa flayka ve kay›klarla ‹slâm askeri üç günde Tolçu ada-
s›na geçtiler.

Tolçu (Y›lan) Adas›n›n Vas›flar›: Kuzey ve güneyi Tuna nehri ile çevrilidir. Uzunlu¤u
sekiz saat tutar. Geniflli¤i Tolçu flehrinden ‹smail flehri karfl›s›na var›ncaya kadar, befl sa-
attir. Amma; öyle ormanl›k bir yerdir ki, içindeki vahfli hayvanlar ve kufllar›n hesab›n› an-
cak Allah bilir. Amma küçü¤en kuflu gayet çoktur. Avc›lar avlayarak, kanatlar›ndan ok
yelesi yaparlar. Bu ada içinde her sene yetmifl - seksenbin s›¤›r bo¤azlan›p, past›rma ya-
p›l›r, özel olarak yap›lm›fl et asma¤a yarayan çengelli evleri vard›r. Sivrisine¤i o kadar
çoktur ki, akflam saatlerinde insan› ve atlar› ölüm derecesine getirir. ‹smail, Kili ve Tolçu
kalelerindeki fahifleleri yakalay›nca ç›plak olarak bu adaya b›rak›rlar. Bir gecede sivrisinek
ve tatarak sine¤inden ölür.

Has›l›; bu aday› selâmetle geçerek, üç gün içinde, ‹smail flehri önündeki büyük Tuna'y›
beflyüz parça gemi ile geçerek (‹smail) kalesine geldik.

‹smail fiehri: Salsal taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 889 tarihinde Sultan Bayezid Han'›n ‹s-
mail kapudan› bu flehri fethetti¤i için, ad›na (‹smail flehri) derler. Hâlen Mekke ve Medi-
ne vakf› güzel bir flehirdir. Serbest, Allah vakf›d›r. Örfi hâkimi, darüssaade a¤a taraf›ndan
bir adam olup, emrindeki dörtyüz kifli ile idare eder... ‹ltizaml› ve yüksek memuriyet ye-
ridir. Gümrük emini dahi var. Kale olmad›¤›ndan, a¤as› yoktur. Beflli a¤as›, yetmifl kadar-
da neferi var. fier'i hâkimi üçyüz payelidir. Kad›s›na senelik yedi kese, mütevellisine yir-
mi kese gelir getirir. Sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, azab ve beflli a¤alar›, kapuda-
n›, subafl› ve muhtesibi var. Bu flehrin tamam› ikibin hânedir. Üç ‹slâm mahallesi var. Ge-
risi Rum, Ermeni ve Yahudilerle doludur. Evlerinin üzeri, ço¤unlukla, has›r veya kam›fl ile
örtülüdür. Kârgir duvarl› ve kiremit örtülü evleri, hanlar›, camileri, hepsi ‹slâm mahallele-
ri içinde ve vak›ft›r. fiehirde kurflun örtülü bina yoktur. Bir hamam› var; o kadar s›k›c›d›r
ki, giren piflman olur...

Sekizyüz kadar dükkân› var, fakat bedestan› yoktur. Dükkânlar›n›n ço¤u tahta flindire
örtülüdür. fiehirde hiç kald›r›m yoktur, liman›nda, beflyüz parça gemi, her zaman bulu-
nur. Bal›, ya¤›, peyniri, Eflâk tuzu, Morina bal›¤›, Mersin bal›¤› kar›ya, karabal›k havyar›,
köylerinde bu¤day ve arpas› gayet lâtif olup, beyaz ekme¤i, esir pazar›nda beyaz câriye
ve g›lman› çoktur. Halk›n tamam›, ticaret ile geçinip, Eflak ve Bo¤danl›larla al›flverifl eder-
ler. Ayan›ndan Ermeni-o¤lu, Murad-o¤lu, yeniçeri serdar› Kebeçe-Ali Befle samur kürk
giyip, baflkalar› bo¤az› kapal› kuzu ve tilki kürkü ve bafllar›na Tatar kalpa¤› giyerler. Çün-
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kü nahiye ve köyleri hep Tatar köyleridir.
Bu ‹smail flehrinin do¤u taraf›, (Kili) kazas›yla komfludur. Kuzey taraf› (Akgerman) ile

hududtur. Y›ld›z taraf› Tabak köyü, Eskerlid köyü Bo¤dan vilâyeti hududu olup, Bo¤dan'›n
Kalas kalesi ile komfludur. Bu flehir içinde k›rkbin kurufla sahib Marina ve Mersin bal›¤›
tüccarlar› var ki, Leh diyar›na, Moskof diyarlar›na y›lda ikibin araba bal›k salamuras› gön-
derilir. Çünkü Tuna k›y›s›nda hemen ikibin adet, devlete ait, bal›k kasab› dükkânlar› var-
d›r. Bu flehrin sivrisine¤i olmasa acaib ifl yeri bir flehirdir...

Bu flehirden ‹slâm askeri ile beraber kalk›p, kuzeye giderek (Kapl› ba¤›) köyüne geldik.
‹smail flehri hududlar›nda Tatar köyüdür. Buradan (Kocagöl bafl›) köyüne geldik. Bu dahi
Tatar köyüdür. Bu yerler Bucak Tatar› vilâyetidirler. ‹smail mütevellisinin buralar üzerin-
de yetkisi yoktur. Özü eyâletinde yal› a¤as› idaresindedir. Buradan yine kuzeye giderek
(Tatar p›nar›) kalesine geldik. Silistre'nin Özü eyâletinde yüzelli akçelik kazad›r. 1046 ta-
rihinde Kenan Pafla Özü eyâletinde mutasarr›f iken, bu kaleyi yeniden yapt›rm›flt›r. Etra-
f›, bin ad›m olup, dörtköfle kaleciktir. Güney taraf›na aç›lan bir kap›s› ve dört köflesinde,
dört yüksek kulesi var. Evvelce bu kalenin yeri, sad›k ve batakl›k bir yer oldu¤undan, Bo¤-
dan ve Tatar eflk›yalar› bu yerlerde kervan soyarlarm›fl. Tuhaf yerde infla edilmifl emin bir
s›¤›nakt›r. Hâlâ kale içinde bir camiî, bu¤day anbar›, yüzelli askerin faydal› ve küçük ev-
leri ve dizdar› var. Amma; Hisar içinde imaretten niflan yoktur. Fakat; d›fl varoflunda, iki-
yüz has›r örtülü fukara evi, bir han›, bir s›k›c› hamam›, ba¤ ve bahçesi var. Kenan Pafla
merhum taraf›ndan Dergâh-› Âli kap›c›-bafl›lar›ndan, Abdüllâtif Beyin bir adam› vak›f ad›-
na idare eder. Gelen geçen kervan ve esirlerden baç ve pazar hakk› al›p, kale neferleri-
ne vazife vererek yollar› korur.

Buradan kalk›p (Ac›göl) köyüne geldik. Mâmur Tatar köyüdür. Buradan kalk›p mâmur
ve meflhur koruyucu set olan (Ak-Kerman kalesi) ne geldik.

Ak - Kerman: ‹lk kurucusu Salsal'd›r. Onun zaman›nda, bu kalenin ad› (Burgaz Kon-
man) idi. Bu kalenin do¤u taraf›, Karadeniz taraf›nda Konrulkan t›ls›mlar› oldu¤undan,
Cengiz o¤ullar›ndan bu kale alt›na, nice kere ordular gelmifl ve bozguna u¤ram›fllard›r. Bu
kale devletten devlete geçmifl, güzel bir kale iken, 889 tarihinde, Sultan Bayezid Veli Si-
vasl› Kara fiemseddin Hazretlerinin teflvikiyle, kalabal›k bir ordu ile, bu kaleyi kuflatmaya
geçip, a¤›r, a¤›r, üç taraf›ndan top at›fllar› ile her taraf›n› y›kt›. Amma yetmifl kulaç kes-
me kaya hende¤i derin oldu¤undan, Müslüman gaziler kale alt›na yanaflma¤a cesaret
edemediler. Sonunda; toprak sürerek hendek kenar›na gelip, topra¤› ans›z›n hende¤e
döktüler. Amma kâfirler u¤run kap›lardan hendek içindeki topraklar› al›p, kalenin kuzey
taraf›ndan akan Turla nehrine döküp, hendek içinde en ufak bir tafl ve toprak b›rakma-
d›lar. Bu flekilde ‹slâm askerini zor durumda b›rakt›lar.

Allah'›n hikmeti, o zaman, K›r›m Han› Mongili-Kiray Han ikiyüzbin rüzgâr sür'atli Ta-
tarla, Turla nehrini geçerek Sultan Bayezid'in at›n›n aya¤›na gelince; bütün Tatarlara ya¤-
ma yapma izni istemifl ve Sultan Bayezid de vermifltir. Tatar, Eflak ve Bo¤dan illerini ya-
k›p, y›karak gece - gündüz ‹slâm ordusunu ganimete bo¤makta, ‹slâm askeri ise, Ak-Ker-
man kalesini dö¤mekte idi. Sabahleyin de birçok top at›fllar› yap›l›nca, o k›yakl› ota¤›n bir
taraf› delinip, içinden oniki adet papaz, on tane kale anahtarlar› ile (Burgaz - Konman)
kalesi anahtarlar›n› mücevherli k›l›f ile teslim edince, kale fetholunarak, ‹slâm ülkesine ilâ-
ve olundu. Tatarlar kaleye (Kerman) dediklerinden, ismine beyaz kale mânâs›na gelen
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(Ak-Kerman) denildi. Sonra Sultan Bayezid bu kaleyi onart›p, Silistre eyâletinde ayr›ca
sancak beyi taht› yaparak kale içine onbin asker ve beyine üçbin asker verip, Kili kalesi
taraf›na hareket ettiler.

Hâlâ beyinin, padiflah taraf›ndan Bayezid Han kanunu gere¤ince, has› ikiyüzk›rkbin
akçedir. Ondört t›mar›, alt› zeameti vard›r. Harp s›ras›nda cebelileriyle birlikte, beflyüz as-
keri olur. ‹darecilerinin kuvvetlileri Bayezid ve Selim Han mütevellileridir. Kale dizdar›
azab a¤as›, beflli a¤as›, sipah-kethüda yeri, yeniçeri serdar›, gümrük emini ve muhtesip
a¤as› olup; üçyüz akçe payesiyle itibarl› kazad›r.

Ak-Kerman Kalesi: Kale, Turla nehri k›y›s›nda köfeke kaya üzerine yap›lm›flt›r. Turla
nehri, burada, kaleden iki top menzili uzakl›kta, Karadeniz'e dökülür. ‹flte; bu denize dö-
külen yerden içeri Turla suyunun güney k›y›s›nda, yâni ad› geçen ‹smail flehri topra¤›n-
da, yüksek bir tepe üzerinde, beyaz billur gibi bir kaledir. Bu kaleyi Melek Ahmed Pafla
efendimizle gezip, görme¤e giderken Allah'›n büyüklü¤ü, Turla nehri üzerine k›rk kar›fl ve
yirmifler k›yye gelir; gülleler atar, toplar att›lar ki, Turla nehri üzerinde gülleler seke, se-
ke karfl› Özü k›y›lar› taraf›nda (Otyar›k) denilen yere var›p, yine karfl› sahillerde gülleler
seke, seke, topra¤› tuz edip gitti. Biri kara taraf›nda burç ve duvarlar üzerindeki toplara
atefller edip Ak-Kerman kalesi siyah barut duman›ndan sanki kara gün olup, bütün kale
neferleri silahlanarak, bütün duvar ve bedenlerde, bir yayl›m kurflun at›p, bir gülbang-›
Muhammedi getirdiler. Allah, Allah sesleri ile Ak-Kerman vadisi ayd›nland› ve kalenin
seyri ile meflgul olduk.

Evvelâ; bu kalenin çevresi, üçbinaltm›fl ad›md›r. Amma içerideki kattan ad›mlad›m.
Çünkü d›flardan üç kat kaledir. Oradan ad›mlayanlar, beflbinalt›yüz ad›md›r, dediler. Am-
ma Turla nehri k›y›s› alçak duvarlard›r. Fakat sa¤lam, güzel büyük kuleleri vard›r. Arkas›
ki, kara taraf›d›r, o taraf› üç kat r›ht›m, fledadi tarzda yap›lm›fl güzel bir kaledir. Kale için-
deki bütün evler do¤u taraf›na, Turla nehrine, Karadeniz taraf›na bakar. Üç kap›s› var;
‹kisi Turla nehrine bakan küçük kap›lard›r. Biri do¤u taraf›na ve varofla aç›lan gayet ifller,
üç kat sa¤lam, demir kap›lard›r. Bu büyük kap› aras›nda kaleyi fetheden, içine iki adam
s›¤ar; k›rkar kar›fl uzun toplar vard›r ki; benzeri Osmanl› ülkesinin hiçbir s›n›r›nda yoktur.
Me¤er Rodos'da yahud da, Akdeniz'in Bo¤az Hisarlar›nda ola. Bu toplardan biri hâlâ do-
ludur. Kale içinde hepsi beflyüz adet tahta flendire örtülü, mâmur evleri vard›r. Hiç birin-
de kiremit örtü yoktur. Bir Sultan Bayezid camii var ki, minareli, genifl bir camidir. Afla-
¤› Küçük Hisarda bir hamamc›¤› var. ‹ç kalesinde, Galata kulesi gibi dört adet görülme-
¤e de¤er kuleler birbiri içinde san'atl› kuleler vard›r. Herbirinin içinde, yüzlerce y›ll›k, da-
r› doldurulmufltur.

Bu iç kalede dizdar›n oturdu¤u Turla'ya bakan bir kral saray› vard›r ki, e¤er tamam›n›
anlatacak olsam, ayr›ca uzun bir tomar olur.

Bu saray›n alt mahzenlerindeki siyah barutun hesab›n›, Allah bilir. Burada anbarlarda
olan zahirenin, çeflitli lüzumlu eflyan›n say›lmas› imkâns›zd›r. Bu iç kalede, Turla nehri bo-
¤az›na bakan yedi bafll› ejdere benzeyen, balyemez toplar var ki, tarif olunamaz... Büyük-
lü, küçüklü yüzseksen toptur. Kalenin üç kat›nda da san'atl›, yüksek çeflitli kulelerin baz›s›
kurflun örtülüdür ki, hepsi yüz adet güzel kulelerdir. Hendese ilmi üzere, bu kale dört kö-
fle, alt› kat bölme sa¤lam hisard›r. ‹ki taraf› Turla nehri ile çevrilidir ki, o taraf› alçak ve yo-
kufl afla¤›d›r. Di¤er iki taraf› da yalç›n kaya üzerine bina olunmufl, yüksek duvarlard›r. ‹ki
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taraf›n›n yalç›n kesme çakmak kayas›, kaya üzerine bina olunan üç kat duras›n hende¤i el-
li arfl›nd›r. Elli arfl›n geniflli¤inde bir büyük hendekdir ki, ben, yeryüzünde, yedibinaltm›fl ka-
le gezip, gördüm, böyle ibret verici, heybetli ve derin hendek görmedim. Hende¤in etraf›
tamamen sarp çakmak tafl›ndan, kesme cilâl› kayalard›r ki; bir kufl pençesi ilifltirecek delik
yeri yoktur. Bir taraftan bu kaleye ne la¤›m, ne metris, ne kubur kabul etmez. Hatta; ben,
Erdel'e fieydi Ahmed Pafla zaman›nda gitti¤im vakit (Ka¤rafl) adl› kalede Macar tarihinde
bu Akkerman kalesinin vas›flar›n› okurlarken, ben de kulak verip dinledim; bir tak›m saç-
ma fleyler oldu¤undan yazmad›m.

Bu derin hendek taraf›nda olan kale duvar›, k›rk ayak eninde, kal›n r›ht›m fil gövdesi
kadar köfeke tafll›, kal›n duvard›r. Büyük kap› önünde tahtadan bir asma köprüsü var.
Her gece bekçiler makaralar› ile köprüyü kald›r›p, kalenin demir kap›s›na dayarlar. Ve
kale asla geçilmez olur. Bu kap›n›n üst kemerleri üzerinde Salsal'›n alt› okka diflleri, ikifler
kulaç, e¤e kemikleri zincirleri ile as›lm›flt›r. Melek Ahmed Pafla efendimiz, K›r›m Han›n-
dan ve ‹stanbul'dan gelecek yaya yeniçeri askerinin bakayas›ndan haber gelinceye kadar
kalmak gerekti¤inden bofl durulmamak için, bütün ‹slâm askerine ve bütün flehir halk›na
dellâllar ba¤›r›p, her gün onar kazan zerde piflip, bütün asker ve flehir halk›nca bol nimet
da¤›t›larak, mehterhane çal›n›p, bütün alay beyleri ve çeri-bafl›lar› yetmifl bayrak sekban
ve sar›ca bölük-bafl›lar›, eteklerini bellerine ba¤lay›p, Ak-Kerman hende¤ini temizleme¤e
gayret edip, hendek içinden Turla nehri ak›t›larak, hende¤in temizlendi¤i sicile kayd olu-
nup, bir daha hende¤e bir hardal tanesi b›rakan›n hakk›ndan gelinmesi için dellâllar ba-
¤›r›p, tenbih ve tekid olundu. Amma Allah'›n hikmeti, bir gün hendek temizlenirken bir
ma¤ara kap›s› bulunup, askerden birçoklar› bu ma¤araya girip birçok insan kafalar› ç›kar-
d›lar ki, birkaç›n›n içine kilelerce arpa koydular. Sararm›fl kelleler idi. Yüzlerce insan, kol
ve bacak kemikleri ç›kt›. Herbiri befler, alt›flar mimari zira idi. ‹kifler, üçer, arfl›n kaburga
kemikleri ç›kt›. Bütün halk seyredip, (Allah her fleye kaadirdir) diyerek yine ad› geçen ke-
mikleri o ma¤araya koyup kap›s›n› Horasan kireçle kapatt›lar...

Akkerman'›n Varoflu: Onüç mahalledir ki, hepsi tahta örtülü, tahta avlulu, altl›, üstlü,
ba¤ ve bahçeli, güzel evlerdir. Nice saz örtülü, kam›fl örtülü evler, kahveler vard›r.

Camilerinden (Sultan Bayezid Camii): Eski usûl, sade gözlü, ayd›nl›k bir camidir. Ta-
tar Hanlar›ndan (Mengili - Giray Han Camii), (Vaiz camii), (Sultan Selim Han Camii), bü-
yük vak›flar› vard›r. (Selim Han medresesi) ad› ile bir medresesi vard›r. Onyedi yerde, ço-
cuk mektebi vard›r; bunlardan çarfl› içindeki mektebi mükelleftir.

Hamamlar›ndan Turla nehri yak›n›nda (Sultan Bayezid Veli hamam›) Eski usûl, kirli ve
garip bir hamamd›r. Amma ev hamamlar› çoktur. Burada her esnaftan dükkânlar bulunur;
fakat bedestan› yoktur. Kuzeyinde ve güneyindeki ba¤ ve bahçeleri hesaps›zd›r. Amma ba-
t› taraf›nda kumdan y›¤›n, y›¤›n tepeler vard›r. Sonunda bu flehir kuma gömülür derler.
Ayandan kimsesi yoktur. Hepsi, fukara k›l›¤›nda, tüccar ve Allah yolunda savafl yapan kim-
selerdir. Ço¤unlukla, Tatar kalpa¤› giyip, at eti yerler. Kuzu postu kürkü giyip, boza ve bal
flerbeti içerler. Ayda bir kere befl bafl gazas›na, Allah'a s›¤›narak Kazak vilâyetine ak›n edip,
zengin olarak dönen gazilerdir. Su ve havas› gayet güzel oldu¤undan, halk›n›n yüz renkleri
k›rm›z› ve vücutlar› düzgündür. ‹skelesinde yaz ve k›fl her diyar›n gemileri eksik de¤ildir. Be-
yaz ekme¤i, mayak ya¤›, k›z›l bu¤day ve arpas› ve kum saati meflhurdur.
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Kamerül-Kum Vadisi: Safa ehli dostlar, flöyle bileler ki, bu Akkerman vadileri Tufan'dan
önce bafltan bafla deniz idi. ‹skender Zülkarneyn, Allah'›n emri ile Karadeniz bo¤az›n› ke-
sip, Akdeniz'e ak›t›nca, bu yerler ›ss›z ve bofl kumsal olarak kald›. Sakalân kavmi, yani cin-
ler taifesi bu vadileri be¤enip, vatan edindiler. Acem kisralar› zaman›na kadar, bu boflluk-
lar, ecinnilerin rahatlar›n› temin eden yer oldu. Sonunda; Nuflirvan zaman›nda, Salsal ad-
l› pehlivan, dünyay› dolafl›rken, bu Akkerman topra¤›na gelip, ne görse iyi? Suyu ve ha-
vas› güzel bir kale yeri... Fakat yak›n›nda cinlerin bar›naklar› var. Derhal akl› bafl›nda olan
adamlar›n› toplay›p, ilim ile Ecinne kavmine, büyük bir t›ls›m yapt›. «Yine Kamerül-kum'-
da oturalar amma insano¤lu üzerine gelmeyeler ve insanlar onlar›n üzerine varmayalar» di-
ye yazd›. O zamandan beri bu kumlu vadi, korkunç ve heybetli bir yerdir ki, içine giren fla-
fl›r›r kal›r. Hatta Akkazaklar, yetmifl parça flaykalar›yla Akkerman'›n varoflunu ya¤ma et-
mek niyetiyle, bu Kamerül-kum içine girip hepsi kaybolurlar. Sonra kay›klar›n›n hepsini
Akkermanl›lar ganimet olarak al›rlar. Hâlâ; o as›rdan beri, Kazak Akkerman'›n ad›n› an-
maz. Bir kum denizine benzer. Her an, kumdan nice da¤lar meydana gelip, yine bozulur
ve baflka bir yerde teflekkül eder. Korkunç ve heybetli bir görünüflü vard›r!... 

Bir kerre befl - on arkadafl ile cesaret edip, baz›m›z atl›, baz›m›z yaya, ellerimize demet,
demet kam›fllar al›p, kum içine kam›fllar› dike, dike iflaret koyarak gittik ki, geri dönüflte o
iflaretleri takip ederek gelelim. Cesaret edip bir saat gezip, kumdan güçsüz, kuvvetsiz kal-
d›k. Baz›m›z, küçük ecinni yay› ve pabucu, asa ve oklar› ve nicemiz tencere, tava, çanak,
tabak ve m›zraklar bulduk. Nihayet gezerken, bir kum f›rt›nas› esip, kuma soktu¤umuz ka-
m›fllar y›k›l›p, yolumuz kayboldu. Hemen göz aç›p kapay›ncaya kadar hepimiz geri dönüp,
atlar›m›za binerek, Akkerman'a geldik. Buldu¤umuz eflyay› belde halk›na gösterdik. Onlar
«Bizlerde de böyle acâip ecinne eflyas› var» diye uzun uzad›ya tarif ettiler. Ve «Buldu¤unuz
baz› fleyleri atefle at›n, görün yanar m›?» dediler. Hakikaten buldu¤umuz çeflitli fleyleri atefle
att›k, ne yand›, ne kavruldu, ne bozard›... Ateflin s›cakl›¤› bile tesir etmeyip, ateflten ç›kar›p
elimize ald›¤›m›zda gördük ki; sanki, buz parças› idi! Nicelerini paflaya verdik. O dahi; ‹stan-
bul'a Kaya Sultan'a gönderdi. Hâlâ, bende çeflitli fleyler vard›r.

Sonra Akkerman'dan, Pafla efendimizle beraber kalk›p, bat›ya do¤ru giderek (Han k›fl-
las›) denilen yere geldik ki; buras›, Bucak Tatar› hâkiminin oturdu¤u yerdir. Beflyüz evli
olup, hepsi de saz örtülü ve Turla nehrinden bir saat uzakl›kta, mâmur ve kasabaya ben-
zer han, cami ve hamaml› bir köydür. Yal› a¤as› dedikleri hâkimi, Tatar hanlar› taraf›n-
dan tayin olunur. Amma; yine, Özü eyâleti valisinin idaresindedir. Bunlara, Bucak Tata-
r› derler ki, k›rkbefl kadar düflman avlayan rüzgâr sür'atli Tatarlard›r. Hepsi ikiyüz parça
köylerdir. Bunlarda olan mal K›r›m vilâyetinde belki yoktur. ‹stanbul'u ya¤ ve balla doldu-
ran bunlard›r. Bu Tatarlar›n yerleri, Tuna nehri ile Turla nehri aras›nda do¤udan bat›ya
uzunlu¤u befl konakt›r. Tuna ile Turlaya gelinceye kadar iki germe konak yerdir. Bunlar-
dan çok naml› asker ç›kar. Hepsi Özü veziri emrindedirler. Buray› Tatar Han›n›n yal› a¤a-
s› idare etti¤inden a¤aya da, paflaya da gaza mal›ndan öflür (bir çeflit vergi) verirler. Ga-
yet itaatli gazilerdir. Buradan bat›ya giderek (Yan›khisar) kalesine geldik.

Yan›khisar Kalesi: Akkerman topra¤›nda, Turla nehri yata¤› geçidinde, hâlâ; Galata
kulesi gibi yuvarlak, üzeri sivri tahtal› sa¤lam bir kuledir. Evvelce büyük bir kale imifl. Sul-
tan Bayezid Veli yap›s›d›r. Sonra Mehmed - Giray Han zaman›nda, bu kaleyi Kazak isti-
lâ ederek, harab etti. Sonra 1025 senesinde Sultan Ahmed Han'›n ferman› ile, Özü hâ-
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kimi fiaksaki Pafla, bu kaleyi tafltan yapt›rm›flt›r ki; hâlâ, mâmurdur. D›flar›s›nda bir kat,
a¤açtan palanga hisar› vard›r. Akkerman'dan Özü'ye ve K›r›m diyar›na gidenler Turla
nehrini bu Yan›k kalecinden geçerler. Lüzumlu geçit oldu¤undan, dizdar›, ikiyüz adet si-
lâhl› neferleri vard›r. Cephanesi, yirmi parça hurda flâhi toplar› vard›r.

Bu kale alt›nda konaklad›¤›m›zda, Melek Ahmed Pafla efendimiz kalenin hende¤ini
derhal askere temizlettirip, kale içine elli adet dalyan tüfekler vakfetti. Dizdara teslim olu-
narak, Akkerman siciline yaz›ld›. Buradan ‹slâm askerinin binlercesi, Hank›fllas› üzerine
gidip, pafla efendimiz büyük alay ile Turla nehri k›y›s›n› takiben bat›ya giderek (Hac› Ha-
san) köyüne geldik. Tatar Han'› veziri Sefer A¤an›n k›fllas›d›r. Sefer A¤an›n o¤lu ‹slâm
A¤a, yal› a¤as› oldu¤undan, bu yerde paflay› k›rkbin oklu ve alt› yi¤it Tatar gazileriyle,
karfl›lama¤a ç›k›p, paflaya ve bütün ‹slâm askerine, bin koyun ve yüz s›¤›r kesip, büyük
ziyafet vererek, bütün gazileri doyurdu.

Oradan (Korkmaz) köyüne geldik. Turla nehrine yak›n, bir camili, mâmur yal› köyüdür.
Buradan (Sultan Savat› Han) köyüne geldik. Bir camili, mâmur yal› köyüdür ki, bütün evleri
saz örtülüdür. Zâten meflhur darb›meseldir. «Tatar›n yedi¤i dar›, giydi¤i deri, evleri saz, ken-
dileri nâsâz!..» derler. Buradan (Porka) köyüne geldik ki, bu da yal› köyüdür.

Buradan (Tonal) köyüne geldik. Mâmur Tatar köyüdür. Buradan bat›ya Turla nehri k›-
y›s›nca giderek (Çöplüce) kasabas›na geldik. Bender kalesi nahiyesinde, beflyüz saz örtü-
lü evli, hanl›, camili, yetmifl adet dükkanl› yal› a¤as› idaresinde mâmur Tatar ve Ulah kö-
yüdür. Haftada bir kerre, kalabal›k pazar› olur. Turla nehri kenar›nda oldu¤undan ba¤ ve
bahçeleri çoktur. Buradan bat› taraf›na giderek (Telmaz) köyüne geldik. Ulah köyüdür.
Buradan (Loventa) köyüne geldik. Bender köylerindendir. Reayas› Ulah't›r. Yine bat›ya
giderek (Kopan) köyüne geldik. Reayas›n›n tamam› Bo¤danl› olup, yal› a¤as› idaresinde-
dir. Amma Bender kalesi topra¤›nda ve Turla nehri kenar›nda olup, ikiyüz kadar saz ör-
tülü evi, bir kilisesi var. Burada Turla nehrinin karfl›s›, safi Kazak vilâyetidir.

Buradan bat› yönünde üç saat yol al›p (Yeniköy)'e geldik. Turla nehri k›y›s›nda büyük
bir köy olup, reayas› Bo¤danl›d›r. Burada Bender hâkiminden k›lavuzlar al›p, bat›ya üç
saat gitti¤imiz vakit, Bender kalesi göründü. Allah'›n büyüklü¤ü Bender askerinden olu-
flan tam dokuzbin adet bafltan aya¤a silâhl› mükemmel asker paflay› karfl›lama¤a ç›k›p,
büyük alay ile gülbang-› muhammedi çekerek kale alt›na var›l›nca, kaleden bir yayl›m top
ve tüfenkler at›l›p, top sesinden yer ve gök titredi. Pafla efendimiz bütün ihtiflamiyle ota-
¤›nda oturup, karfl›lama¤a ç›kan kale neferlerine, bir kese bahflifl ihsan edip, Bender sah-
ras›nda asker toplanmas› için üç gün kal›narak, dört tarafa karakollar gönderildi. Çünkü
bu Bender, kâfiristan'›n tâ ortas›ndad›r.

Bender Kalesinin Vas›flar›: 889 (1484) tarihinde Bayezid Han Akkerman kalesini fet-
hedince bu yere Gedip-Ahmed Pafla düflman avlayan Tatarlara geçit için küçük ve fayda-
l› bir kule bina ederler. Daha sonra; Süleyman Han devrinde, Kazaklar o kaleyi y›k›p, Ta-
tar askerini Turla nehrini geçerken, Ruslar Tatarlar› k›r›nca, nihayet Tatar Han'› Süley-
man Han'dan bu yerde bir kale yap›lmas›n› rica etmifl ve padiflah›n emri ile bu kale ya-
p›lm›flt›r. Hâlâ Özü eyâletinde Akkerman ile komflu sa¤lam bir kaledir. Özü eyâletinde
baflkaca bir sancak beyi taht› olup, beyinin hass-› hümayunu (340.000) akçedir. Timar
sahibleri (312) ve zeamet sahibleri (40) d›r. Kanun üzere cebelüleriyle üçbin askeri olur.
Beyi dahi, beflyüz askere sahibdir. Alaybeyisi, çeribafl›s›, yüzbafl›s›, ot a¤alar›, yafll› a¤ala-
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r›, ot kullar› vard›r. Yüzelli akçe payesiyle flerif kazad›r. K›rk adet nahiyesinden kad›s›na
adalet üzere befl kese gelir getirir. Beyine, yirmi kese kadar gelir getirir. E¤er Tatarlar›n
beflbafl dedikleri seferleri, karfl› kâfir taraf›na ifllerse, beyince, k›rk - elli rum kesesi kadar
geliri olur. Kale dizdar› ile birlikte yirmi a¤al›kt›r. Üçbin adet muhafazas› azep, yerli ve gö-
nüllü kale neferleri vard›r. Yeniçeri a¤asiyle yedi oda kapulu çorbac›lar› ve bir oda cebe-
ci ve topçu var. Muhtesibi, subafl›s› ve gümrük emini dahi vard›r. Velhas›l kuflatma s›ra-
s›nda bu kale içinde onikibin ‹slâm askeri bulunur. Çünkü mutlaka haftada bir kere, küf-
far flarab› içip, gözünü sarhoflluk kan› kaplay›nca bu kaleyi kuflat›r.

Bender Kalesinin fiekilleri: Kale, Turla nehri kenar›nda, bir taraf› alçak, güney ve k›b-
lesi yüksek, köfeke kayalar üzerinde dörtgen fleklinde, tafltan yap›lm›fl bir güzel kaledir ki;
her tafl› fil gövdesi kadar vard›r. S›¤›r ve at karn› kadar sert tafllard›r.

Süleyman Han'›n mimarbafl›s› Sinan A¤a ‹bni Mennan A¤a, ku kaleyi infla ederken
bütün maharetini gösterip, mühendislik ilminin çeflitli inceliklerini tatbik ederek, sa¤lam
ve san'atl› kule, burç ve duvarlar yapm›flt›r ki, anlatmakta dil âcizdir. Bütün kap› ve du-
varlar›, yirmifler ayak eninde, kal›n, Horasânî ve r›ht›m duvar› fleklindedir. Çevresi beden-
ler üzeri itibariyle tam ikibinbeflyüzyirmi ad›md›r. Kara taraf›ndaki hende¤i gayet derindir.
Amma Turla nehri kenar›nda hende¤i yoktur. Fakat; o taraf› dahi, bölme iki kat sa¤lam
duvar ve hisard›r. ‹ki kap›s› vard›r. Biri k›ble taraf›na bakar, varofla aç›l›r büyük ve sa¤lam
demir kap›d›r ki, hendek üzerinde asma köprü, dolab ve zincir ile her gece kald›r›p kale
kap›s›na siper ederler. Bu kale iki kat duvar oldu¤undan, büyük kap›dan içeri bir kat de-
mir kap› dahi vard›r. K›bleye aç›l›r ve üzerinde dört köfle beyaz mermer kaz›lm›fl tarihi
var. Amma çok yüksekte ve kalabal›k yerde oldu¤u için okunamad›¤›ndan yaz›lamad›. Bu
tarihin sa¤ taraf›nda, bir beyaz mermer üzerine güzel yaz› ile «Ah! Can›m Rukiye han›m!..
Âfl›k› Macar Mustafa» diye yaz›lm›fl. Bu ortadaki yaz› yan›nda bir tafl oyup, bir nak›fll› ‹z-
nik çana¤› aya¤›ndan duvara yap›flt›rm›fllar. Amma çok usta birinin elinden ç›km›fl, içi
mavi renkli, nak›fllarla süslü bir çanakt›r. 

Bu demir kap› aras›nda, yukar› kemerde bir demir kap› as›l›d›r ki, savafl s›ras›nda bu
kafesi koyuverip, kap› önüne siper ederler. Bu kap› üzerinde Süleyman Han'›n bir camiî
var. O kadar büyük ve mükellef de¤ildir. Bu bölme kalede hepsi yüz adet flendire tahta
örtülü evlerden baflka, bir imaret yoktur. Yukar› kale oniki adet tahta örtülü sa¤lam ve
büyük kuleden ibarettir ki, her birinde alt›flar parça balyemez toplar var. Bu kalenin dört
köflesindeki kale gibi kuleler üzerinde büyüklü, küçüklü yüz adet flahane toplar› olup, her
kulede yüzer, yüzellifler adet, düflman top gülleleri sapl›d›r. Çünkü Yafl kâfiri, yüzbin Rus
askeriyle buray› alt› kerre kuflatarak, hiçbir fley yapamayarak, hezimete u¤ray›p, geri dön-
müfltür. Bu kalenin içindeki bir demir kap› ile de afla¤› hisara inilir. Do¤uya bakan bir kü-
çük kap›d›r ki, bu afla¤› kale tâ.. Turla nehri kenar›na var›r. ‹çinde hepsi do¤uya bakar
birbiri üzerine yap›lm›fl, Turla'ya bakar, üçyüz adet tahta flendire örtülü evler vard›r. Bu
yerde asla ba¤ ve bahçe yoktur. Yeniçeri, cebeci ve topçular›n hepsi burada oturur. Ay-
r› bir bölüm ve sa¤lam varofltur.

Bu afla¤› hisar›n alt› tane olan sa¤lam kalelerinde Turla nehrine bakan balyemez top-
lar› var ki, Rus flaykalar›n› asla kaç›rmaz ve geçirmez. Bu kulelerin üstlerini Melek Pafla
kendi mal›ndan tahta fland›ra ile örttürmüfltür. Aferin o tedbirli vezire!.. Turla k›y›s›nda,
do¤u taraf›na bakan bir su kap›s› var. Bütün kale suyu oradan al›rlar. Turla, kenar› kum-
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sal yer oldu¤undan o tarafta kalenin hende¤i yoktur. Kalenin bu taraf›n›n baz› yeri kaya
üzerine yap›lm›flt›r. Bu afla¤› kap› olan büyük kule içinde Süleyman Han'›n bir camiî da-
ha var. Mihrab›n iki taraf›nda balyemez toplar var. A¤a kap›s› önünde, iki flehid mezar›
vard›r ki, her Kadir gecesinde, üzerine nûr ya¤d›¤› defalarca görülmüfltür. Velhas›l, Os-
manl› mülkünün sa¤lam kilidi bir mâmur kaledir.

Bu kalenin kap›s›n›n d›fl avlusu taraf›nda, hendek kenar›nda, yüksek ve havadar bir
yerde, ariflerin topland›¤› bir mesire ve ferahl›k veren namazgah› var. Bütün gaziler ora-
da ibâdet ederler. Hendek kenar› kal›n direklerle bafltanbafla çevrilmifl ve parmakl›kla
örülmüfltür ki, oradan içeri at, kat›r vesaire hayvanlar giremez ve hende¤e kimse çal› ç›r-
p› atamaz. Gayet derin ve temiz hendektir. Bu sa¤lam hisar›n dört taraf› savafl meydan›-
d›r. Binadan eser yoktur. Ve o meydanlara kale toplar› köprü gibi bakar. Bu kalenin do-
¤u taraf›nda asla varoflu yoktur. Amma; bat› ve k›ble taraf›nda büyük bir varoflu var ki,
etraf› tamamen kesme hendektir. Her taraf›nda kuyular› ve karakolhâneleri var.

Bender Kalesinin Varoflu: Bu varofl içinde, dört mihrab; cami, yedi Müslüman mahallesi,
yedi Eflâk ve Bo¤danl› mahalleleri vard›r. Hepsi binyediyüz adet alçakl›, yüksekli ve saz ile ör-
tülü evleri olup, nicesinin avlular› çitlidir. Camilerinin minareleri dahi tahta fland›radand›r.
Çarfl› içindeki camiin cemaati çoktur. ‹ki yerde çocuk mektebi, ikiyüz adet küçük ve faydal›
dükkânlar› var. Sokaklar›nda asla kald›r›m yok, ba¤lar› da azd›r. Çünkü hergün küffâr gelip
cenk ederek harâb eder. Amma, bu varofltan d›flar›, bat› ve k›ble taraf› gayet verimli sahra-
d›r ki, köylerinde bal ve ya¤› gayet boldur. Su ve havas› dahi gayet güzeldir. Halk› son dere-
ce cesur ve savaflç›d›rlar. Hepsi Tatar kalpa¤› ve Kotman kürkü giyip, her sabah Turla'n›n
karfl› taraf›ndaki Kazak ile cenk ederler.

fiehrin içinde ancak bir tane hamam var. Burada bir gün, birkaç gazî pusulara yat›p,
yedi adet kazak esir getirdiler. Tedbirli pafla bunlar› konuflturdu:

«Vallahi Erdel kral› Rakoçio¤lu yüzbin asker ile Erdel vilâyetinin Si¤il sahralar›na gel-
mifl, amma daha Leh vilâyetine girememifl ve Leh kral› ikiyüzbin askerle sizin gelmenizi
bekler... Amma, size tabi olan Eflâk ve Bo¤dan beyleri yirmiflerbin asker Rakoçi'ye im-
dat göndermifller ve sizi vurmak üzeredirler.»

Deyince, pafla bu esirleri sür'atle befl günde Köprülü'ye gönderdi. Bu üzücü durumu
esirler nakledince, ‹stanbul'daki Eflâk ve Bo¤dan kethüdas› Uzun Ali A¤an›n Köprülü'ye
«Sultan›m, bu haber Melek Ahmed Pafla’n›n düzme iftiras›d›r. E¤er Eflâk ve Bo¤dan Ra-
koçi krala yard›m ederse beni katledin» diye mertlik davas›nda bulundu¤unu Melek Ah-
med Pafla Bender kalesi alt›nda haber al›p, esirlerin de öldürüldü¤ünü anlad›. Tedbirli ve
ileri görüfllü pafla hemen Eflâk ve Bo¤dan taraflar›na casuslar gönderip, iki günde habe-
rin do¤ru oldu¤unu anlay›nca, pafla, ‹slâm askeri haz›r olup durdu. Ertesi gün ‹stanbul ta-
raf›ndan hatt-› flerif ile bir kap›c›-bafl› gelip «Melek lalam, Allah iflini kolay getire... Leh
kral› dostumuza Tatar Han ile yard›m edip basiret üzere olas›n» diye duâ mektubu getir-
di. Yine o gün Tatar Hân›nda Atefl A¤a ad›nda biri bir mektup getirdi. fiöyle yazm›fl:

«Benim kardeflim, haz›r olun! Hac›lar bayram› günü, sizin ile inflaallah Hotin kalesi al-
t›nda buluflup, oradan R›dvaniçse adl› kaleden cenab›n›z Turla nehrini geçip, Leh vilâye-
tinde cenab›n›z ile Leh kral› ve Karakovi ve bizim kardefl kaza¤›m›zla bir olup, Rakoçi
mel'ununun siz ard›ndan, biz önünden bir harekât edelim. Hay›rdan baflkas› olmas›n. Al-
lah kerimdir... Yavafl gidiniz. Çünkü bir kardeflimiz Nureddin Sultan›, k›rkbin askerle Ra-
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koçi'yi arama¤a göndermiflizdir. ‹nflaallah Leh içine onlar dahi var›p, taburdan haber al-
d›klar›nda zât›n›za onlardan haber var›r.»

Handan bu çeflit ihmal mektubu gelince tedbirli pafla, nice adamlar ile konuflup, bir
ayak ileri kâfirin Orhal adl› vilâyetine do¤ru gitme¤i do¤ru buldu...

BENDER KALES‹NDEN LEH V‹LÂYET‹NE G‹D‹fi‹M‹Z
Evvelâ, Bender kalesinden seher vaktinde göç davullar› çal›n›p, üç adet beylerbeyi as-

keriyle ve Yal› A¤as› Sefer A¤a o¤lu ‹slâm A¤a k›rkyedibin seçme, bafltan aya¤a silâhl›
Bucak Tatar›yla öncü olup, ileri gittiler. Ama bütün kap›-kulu ile cebhâne ve toplar ile
afla¤› bölük sipahilerinin tamam›n›n Bender kalesinde kalmas› emrolundu. Ancak Melek
Ahmed Pafla seksenyedibinaltm›fl seçkin askeriyle, Bender'den Allah'a tevekkül ederek
bat› yönüne, Turla nehrini takib ederek gitti.

Daha önce Eflâk ve Bo¤dan memleketine gönderdi¤imiz casuslar›m›z paflaya gelip:
«Aman sultan›m! ‹flte Eflâk ve Bo¤danl›lar sizin Bender'de durdu¤unuz haberini iflitip,

Rakoçi'den de onbin kadana, Macar, Eflâk ve Bo¤dan'a yard›ma gelip, yar›n veya öbür
gün mutlaka sizi bir su geçidinde basarlar.»

Haberini verdiklerinde, tedbirli pafla, gelen casuslar ile bir a¤as›n› öncü olan yal› a¤a-
s› taraf›na ve üç beylerbeyine gönderdi. Oralarda haz›rl›kl› bulundular. Beri tarafta, pafla,
tam onbefl saat Bender topra¤›nda yol al›p, (Yesnoya) nehrini atlar ile ayaktan geçip (Si-
hare) köyüne geldik. Bender'e ba¤l› köylerdendir. Yeflnoya nehri ‹skerlet ve Bo¤dan da¤-
lar›ndan gelip, burada Turla nehrine kar›fl›r. Bu Sihare köyünde sabaha kadar, ‹slâm as-
keri uyku ve rahat yüzü görmedi. Silâh elde haz›r beklediler. Amma Allah'a hamdolsun
düflmandan niflan görülmedi...

Oradan sabahleyin, göç davulu çal›n›p, bütün asker haz›r... A¤›rl›klar›n hepsi geriden
giderek (Berboyuz) köyüne geldik. Bender'in s›n›r köyüdür ki, alt›yüz adet ba¤l›, bahçeli,
reayas› Bo¤danl› olan bir köydür. Bu köyü geçip, o gün ikindi vaktinde (Orhay) nahiye-
sine dahil olduk, sahras›nda bütün çad›r ve a¤›rl›klar›m›z› yanyana kurup durulunca dört
tarafa çeteciler ve karakollar gidip, pusulara yatt›lar. Biz beride ‹slâm askeri ile o gün ka-
zanlar as›p, yemekler piflirerek saaflar ettik.

Bu Orhoy nahiyesi eskiden beri Bo¤dan vilâyetinin gayet mâmur yeridir ki; Turla neh-
ri kenar›na kurulmufl, mâmur yerdir. Fakat bâzan Turla nehri karfl›s›nda (Droflenko) Ka-
za¤› bu Orhay taraf›na gelip ya¤ma eder. Allah›n hikmeti burada ileri gelen öncülerimiz-
den yal› a¤as›, yedi adet casus getirdiler. Melek Ahmed Pafla bu esirleri konuflturunca «‹fl-
te flimdi sizi kâfir basar» diye haber verdiler. Hemen aman verilmeyerek, kâfirler öldürül-
dü. Onu gördük ki, birkaç atl› Tatar feryada gelip:

«Aman sultan›m, bir saat ileride büyük çarp›flma olmaktad›r. Amma üzülmeyin, atlan›p,
yavafl yavafl yard›ma gelin. Biz dahi, kâfiri sizin üzerinize çekeriz. Olmaya, illâ hay›r!»

Dediler.. Ve savaflç› yi¤itler ileri koflup, çarp›flmaya gidince, hemen bahtl› pafla meh-
terhane çald›rmay›p, seksenbin adet seçme askeri al›p, geri a¤›rl›k üzerine K›rkkilise, Kös-
tendil ve Vize sanca¤› askerlerini koyup, bütün asker ile Allah'a tevekkül ederek, atbafl› be-
raber, özengi, özengiye, s›k›fl›k olarak yol ald›ktan sonra top, tüfenk ve gülbang-› Muham-
medi sesleri iflitilme¤e baflland›. Bütün Müslüman gaziler yedi bafll› ejder ve güçlü, y›rt›c›
dev gibi kükreyip giderken onu gördük ki, öncü giden askerimiz, ileri at boynuna düflüp,
Bucak Tatarlar› (Kavur cafl kati ceman - Kâfir pek yaman) diye, bize iflaret ederek kaçar-
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lard›. Amma gayeleri düflman› bizim askerin üzerine getirmek imifl. Hemen tedbir sahibi
pafla, Orhay sahras›n›n sa¤ taraf› nihâyetinde, da¤lar içinde, ‹slâm askerini üç bölük edip,
pusulara yat›rd›. Küffar ile bizim öncümüz olan yal› askeri, Orhay sahras›ndan elleri ve kol-
lar› kanl› gelince hemen pafla efendimizin Erganili - Ahmed A¤a, Ensesi yamal› fiaml› Ha-
lil A¤a ve yüzlerce silâhl› Abaza, Çerkefl, Kürd ve Türkmen a¤alar›m›z aç kurt koyuna gi-
rer gibi Eflâk ve Bo¤dan keferesinin içine girip, k›l›ç vurma¤a bafllad›lar. Amma yeri ce-
hennem olas› kâfirler, asla korkmay›p, yaral› h›nz›r gibi kudurarak cenk ede, ede tâ.. Or-
hay sahras›n›n ortas›na geldi. Kâfirlerin gerisi de gelip tamam olunca, büyük cenk yerinde
iken hemen daha önce pafla efendimizin da¤lar içinde pusuya yat›rd›¤› asker dahi, pusu-
dan bir kere «Allah, Allah!» sesleri ile ç›k›p, kâfirin arkas›n› ald›lar. Kâfirler o anda gördü-
ler ki, Bucak Tatarlar› ile Osmanl› aras›nda kal›p, karfl› koyar›m sanarak durdu. Amma Al-
lah'›n emri ile bir anda yirmisekizbin küffar, atefl saçan k›l›çtan geçti. K›l›çtan kurtulanlar
Turla nehrine vurdu. O anda dahi, yal› Tatar› Turla nehrine atlar› ile dal›p, kâfirleri kara
saçlar›ndan, kara flapkalar›ndan tutup, karaya ç›kararak esir ettiler. Da¤lara kaçan kâfirler
de, bizim paflal› elinden kurtulamay›p, onlar dahi el ve ayaklar› ba¤l› olduklar› halde, a¤la-
y›p, s›zlama¤a bafllad›lar. Bütün kelleler paflan›n ota¤› önünde da¤lar gibi y›¤›ld›. Bütün
esirlere bu kelleleri yüzdürüp, yirmisekizbin kelle tuzlan›p, ikibin esir, oniki top ve cepha-
ne, haçl› bayraklar› ile Ahmed A¤a ‹stanbul'a Köprülü Mehmed Pafla'ya gönderilince der-
hal Eflâk, Bo¤dan kethüdas› mel'un Uzun Ali A¤ay› huzuruna getirip:

«Bre mel'un bu Eflâk ve Bo¤danl› kelleleri nedir? Geçende sen demedin mi ki, Melek
Ahmed Pafla, Eflâk ve Bo¤dan'a iftira eder. E¤er onlar, âsi olursa beni âleme ibret eyle
demedin mi? Bre kald›r›n flu h›nz›r›!»

Diye K›br›s'a sürüp, orada katlettirdi. Sonra Melek Ahmed Pafla Orhay sahras›nda sa¤
ve sol kollar› durdurup beklerken, bütün ifl erleri ile meflveret ederek, Orhay sahras›ndan
kalk›p bir gün bir gecede ›lgar ile (Hotin) kalesine vard›k.

Hotin Kalesinin Vas›flar›: Bu kale, Leh Kral› idaresinde iken, Sultan ‹kinci Osman
Han ikiyüzbin askerle kuflatt›. Fethi nasib olmad›. Bu fethin muvaffak olmamas›na sebeb
etraftaki krallardan yard›m taburlar› gelerek binlerce Osmanl› askerinin flehid olmas›ndan
baflka, Budin veziri Karakafl Pâfla'n›n da flehid olmas› ve bu yüzden, askerin gözünün y›l-
mas›d›r. Bir sebeb de Osman Han'›n askerden yüz çevirmesi idi. Bu flekilde askerin dahi
yüz çevirip, ifli a¤›rdan alarak, k›fl› getirmesidir. O yüzden fetih nasib olmad›. Savafltan
sonra Sultan Osman Leh kral› ile sulh yapt›. Leh kral› da Hotin kalesini sulha karfl›l›k ol-
mak üzere, Sultan Osman Han'a anahtar, top ve cephaneleri ile teslim etti. Osman Han
dahi bu Hotin'i Bo¤dan beyine ihsan etti. Hâlâ, bizim Bo¤dan beyi boyad›¤›nda yetmifl
parça köye sahip, palangaya benzer bir küçük kaleciktir.

Oraya vard›¤›m›zda, içinden Bo¤danl›lar ç›k›p, paflay› karfl›lama¤a kofltular. Kalede k›rk -
elli pare toplar at›l›p, flenlik yap›ld›. Hotin kalesi alt›nda, Turla nehri kenar›nda konaklan›p,
dört tarafa yine casuslar ve karakollar gönderildi. Kale komutan› ve boyarlar›, paflaya, üçbin
koyun, bin s›¤›r, yüz f›ç› bal, yüz f›ç› ya¤ ve yüzlerce çeflit zahirelerle nak›fll› alt›flar atl› iki Han-
to, arabalar içinde yirmifler kese ve on tahta samur ve bir araba yükü bal›k difli ve tam bir
araba, peksimet ve has ekmeklerle küheylân Bo¤dan beygirleri hediyelerini getirdiler.

Bütün asker ganimete sahib olunca, Melek Ahmed Pafla efendimiz dedi ki:
«Osman Han ile bu kale alt›na geldi¤imiz zaman, has kilerde görevli idik. Allah'a hamdol-
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sun flimdi devletin bafl kumandan› olup, bu kaleyi emniyet içinde gördük. Yirmisekizbin kâfi-
rini k›rarak, bu kadar bin esirlerini al›p, Sultan Osman'›n intikam›n› ç›kard›k.»

Hotin Kalesinin fiekilleri: Turla nehri k›y›s›nda tafl yap› bir küçük kaledir ki, çevresi
binbeflyüz ad›md›r ve hende¤i gayet sa¤lamd›r. ‹ki kap›s› var. Biri Turla nehrine bakar.
‹çinde kale gibi büyük bir manast›r var. Ad›na (Istefani) derler. Gayet sa¤lamd›r. Seksen
adet tahta örtülü kaleleri var. Hisar içinde ancak altm›fl - yetmifl kadar tahta örtülü ba¤-
s›z ve bahçesiz evleri ve elli kadar dükkânlar› var. Amma d›fl varoflu Turla nehrine do¤ru
saz ve kam›fl örtülü dükkânlard›r. Asker bu dükkânlarda al›fl verifl ettikleri zaman dükkân
sahipleri k›r›lan kâfirler için feryad edip:

«Gidi Türk, Leh vilâyetine gidiyorsunuz de¤il mi? Erdel hâkimi Rakoçi Kral dahi sizi k›rar.»
Diye cevap verirlerdi. Amma bu Hotin'in su ve havas› gayet güzel oldu¤undan Bo¤-

dan'›n (Kazda) k›zlar›, bafl› aç›k siyah kâküllü mahbubeleri, ba¤ ve bahçeleri, arpa sular›,
Horla rak›lar›n›n çeflitleri, bal› ve ya¤› gayet meflhurdur.

Hotin Kalesinin Ziyaret Yerleri: fiehid Karakafl Paflan›n nurlu mezar›: Melek Ahmed
Pafla efendimizin anlatt›klar›na göre mezkûr Karakafl Pafla Budin veziri iken, tabur cen-
ginde aln›ndan kurflun ile vurulup, flehid olmufl ve yedibin Budin askeri dahi, bu yerde,
flehitlik flerbetini içerek, bu temiz toprakta defnedilmifllerdir. Hâlâ nicelerinin mezarlar›n-
da isimleri yaz›l›d›r. Allah hepsine rahmet eyleye... Allah'›n hikmeti bütün ‹slâm askeri ile
Hotin kalesi alt›nda rahat rahat yatarken, Leh vilâyetinde Tatar Han'›n kardefli Nureddin
Sultandan bir mektup geldi. fiöyle yazm›fl:

«Benim efendim, sultan›m! Hâlâ k›rkyedibin düflman avlayan, rüzgâr sür'atli Tatar as-
keri ile memleketimizde mübarek Ramazan bayram› namaz›n› k›l›p, Ilgar ile Droflenko
Kaza¤› vilâyetinde Aksu kenar›nda, Ladcen kalesi alt›nda, k›rkbin silâhl› kardafl Kazak,
fieremet Kazak, Serge Kazak, Anderya Kazak adl› dostlar›m›zla, Rakoçi Kral üzerine var-
maday›z. Benim efendim, sevgi ifade eden mektubumuz ile A¤a Hân›m›z Mehmed Giray
Han Hazretlerinin mektubu dahi sultan›ma ulafl›nca aziz ve mübarek bafl›n için ve ‹slâm
pâdiflâh›n›n bafl› için olsun, Bucak Tatar›yla Yal› A¤as›n› bu tarafa acele yollay›p, cenâb-
› flerifiniz Bender kalesinde yahud Yal› köylerinde, yahud, Akkermen kalesinde kalas›n›z.
Çünkü sizin ile, piyade yeniçeri askeri ve padiflah cebhânesi vard›r. Tatar askeri ile sefer
etmek, sizin için zordur. Hemen bizi hay›r duadan unutmay›n›z. Ve Orhay sahras›nda Ef-
lâk, Bo¤dan ve Macar kâfirine bir âlâ Muhammedi sat›r vurmufluz. Yeri cehennem olas›
kâfire, hayli zarar verip, Leh kral› dünya kadar hofllan›p, Cenab-› bârî bir k›l›ç da Rakoçi
Kral'›n taburuna müyesser eyleye. Hemen benim efendim Bucak Tatar›n› tamamiyle, bu
tarafa gönderesiz!»

Diye; Nureddin Sultan›n mektuplar› gelince hemen hemen Hotin kalesi alt›nda göç da-
vullar› çal›n›p, bütün gaziler ile kuzeye alt› saat gidip, Bo¤dan idaresindeki Sarok kalesine
ulaflt›k. Buras› Turla nehri kenar›nda bir küçük tafl kaledir. Varoflunda bin kadar saz örtü-
lü, kiliseli, ba¤l› ve bahçeli mâmur kaledir. Sa¤ taraf›m›zda, bir saat uzakl›kta kal›p, bir bü-
tün askerle Hotin'den alt› saatte R›dvatiçse'ye geldik. Buras› öteden beri Leh kral›n›n kale-
sidir. Osman o¤ullar›na hizmet ederek yetiflen ve kap›c›-bafl› olan R›dvan adl›, köle k›sm›n-
dan bir naml› a¤a, f›rsat bulup, k›rk y›ldan sonra «Ah eski yurdumun semiz domuz etleri!»
deyip, Ak Kaza¤a kaç›p, bu kaleyi yapt›¤›ndan R›dvaniçse kalesi derler. Hâlâ faydal› bir
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küçük kaleciktir. Varoflu beflyüz parça saz örtülü evlerdir. Bu yerde bütün ‹slâm askeri ça-
d›r ve a¤›rl›klar› ile durup, Bucak Tatar askeri için bir anda kam›fltan ve sazdan botlar ve
tulumdan kelek gemiler ve yüzlerce kay›klar peyda olup, k›rkbin Bucak Tatar› ile Yal› A¤a-
s› ve Ak-Kermanl› Eflekdereli-Mehmed A¤a ve Saratayl› Veli A¤a ve Göde Bat›r A¤a, hep
pafladan izinli olduklar›ndan hemen benim akl›m bafl›mdan gitti. Melek Ahmed Paflan›n
aya¤›na düflüp, Tatar ile sefere gitmek için ricada bulundu¤umda, hay›r duâ ile yirmi at,
onyedi gulam›mla 1067 senesi Zilkadesinin yar›s›nda Yal› a¤as› ile sefere ç›kt›k.

Evvelâ paflan›n mübarek elini öpüp, R›dvaniçse yak›n›nda, kay›kla Turla nehrini selâ-
metle geçip, karfl› tarafta Tatar askerini seyr ve temafla ettim. Allah'›n büyüklü¤ü hafl›r ve
neflir gününden bir kerbelâ günü idi. K›rkyedibin Tatar askeri yüzellibin beygirlerle Turla
nehrine kendilerini vurunca, Turla nehri yüzbinlerce at aya¤› ile dolup, suyun önü kesil-
di. Binlerce Tatar sudan kofla kofla geçtiler. Binlerce Tatar dahi gemi, bot ve tulum ile
göz aç›p kapay›ncaya kadar geçip, tulumlardan tirkefl ve k›l›çlar› ve bütün elbiselerini ç›-
kar›p geçtiler. Ve bir anda atland›lar.

Me¤er, Leh kral› taraf›ndan onbin Leh askeri yard›ma gelmifl. Onlar bizi sol taraf›m›z-
da görünen Kamaniçe kalesine götürmeyip, y›ld›z taraf›nda Droflenko vilâyetine götürdü-
ler ki, Nureddin Sultan o tarafta imifl...

Leh Vilâyeti ve Drofleko Rus Hâkimleri: Evvelâ Nureddin Sultana flurada, burada rast
geliriz diyerek, Turla nehri k›y›s›n› takiben do¤ru tarafa meyilli tam bir konak orman için-
de, Leh askeri önümüzde k›lavuzluk ederek (Raflkova)'ya geldik. Raflkova kalesinin yap›-
c›s›n› bilmiyorum. Amma; Turla nehri k›y›s›nda gayet mâmur flehirdir. Oradan y›ld›z ta-
raf›na sahralar içinde mâmur köyler geçip, ikinci günde (Mohilo)'ya geldik.

Mohilo Kalesi: Bu dahi, Leh vilâyetinde, Droflenko Kaza¤› idaresinde verimli vilâyettir.
Amma iç kalesi bir kaya üzerinde, tafltan yap›lm›fl güzel bir kaledir, içinde üçbin silâhl› Ka-
zak var. Amma d›fl varoflu Turla nehri kenar›nda, üçbin saz ve tahta örtülü, çarfl› ve paza-
r›, ba¤ ve bahçesi mâmur, sa¤lam palanga a¤açlar›, adam kucaklayamaz, içi r›ht›m dolu
toprakl› palangad›r. Çarfl› ve pazar› ve mâmur haçl› kiliseleri vard›r. Buradan do¤u yönün-
de ormanlar içinde yol al›p, bir gecede Zeyn sahras› menziline ulaflt›k. Buras› bir acâip ot-
lu, çimenli ve sulu, bir lalelik sahrad›r. Oradan ertesi gün sabahleyin kâh ormanl›ktan, kâh
kumsal ve a¤açs›z çimenlik yerlerden giderek, on saatte Zeyn kalesine vard›k.

Zeyn Kalesi: Karakov kral› taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Nehir k›y›s›nda iç kalesi, göklere
yükselmifl yalç›n kaya üzerinde, beflgen fleklinde, sa¤lam ve müstahkem, tafl bina, güzel bir
kaledir. Cebhânesi, mükellef toplar› ve üçbin askeri vard›r. Amma Kamaniçse idaresinde-
dir. Afla¤› varoflu gayet büyüktür. Çarfl›, pazar› ve afla¤› palankas› etraf› tafll›k, sarp, hen-
dekli ve yedi kap›l› varofltur. Bahçelerinin say›s› belli olmay›p, elmas›, kiraz›, armudu ve eri-
¤i bol oldu¤undan bu flehir halk› bütün meyvelerini araba ile Kamaniçse'ye götürürler.

Oradan, biz yine kuzey taraf›na giderken, onbin adet silâhl› ve mükemmel Leh aske-
ri, trampetlerini çalarak, alt›bin aded araba ve cebhâne toplar›yla bizim askere yard›ma
gelip, Yal› a¤as›na ve ot a¤alar›na hediyeler verip, (Rakoçi kral, Erdel'in Sigel vilâyetin-
den ç›kal› on gün oldu. Gâfîl olmayal›m) diye haber getirdiler. Onlar ile o gece, Bore sah-
ras› denilen yerde yatt›k. Amma atlar›m›z ve bizler dinlenip, yeniden kuvvet kazand›k.

100

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

Oradan yine sabahleyin kuzeye ormanlar ve mâmur köyleri seyrederek, dokuz saatte (Ka-
maniçse) kalesine ulaflt›k. Bütün Leh ve Tatar askeriyle kale alt›na var›p, oturdu¤umuzda, Al-
lah'›n büyüklü¤ü, dört taraf›ndan adam kellesi kadar balyemez toplar att›lar. Semender kuflu
gibi, Nemrud atefli içinde kald›k. fienlikler yap›p, içeriden kapudan› beflyüz araba zahire ile
gelip, bütün hediyelerden Yal› a¤as›na verip, yine kaleye gitti.

Kamaniçse Kalesi’nin Yap›s›: Leh lisân›nda, «Kamaniçse» tafl demektir. Yâni tafltan
yap›lm›fl demektir. Kurucu önce flehir k›y›s›nda gö¤e bafl uzatm›fl, bütün kesme kaya,
hendek üzerine, nice yerleri yine kesme kaya duvarl›, sa¤lam bir kaledir ki; Leh vilâyetin-
de de¤il, belki Çeh vilâyetinde ve ‹sveç diyar›nda, Felemenk ikliminde ve Alman da¤lar›n-
da böyle bir sa¤lam sur yoktur. Fakat zâlim kalenin, biraz görüflü engelleyen taraf› var-
d›r. Amma engebeli tarafa büyük tabyalar yap›p, o engellerden emin olmufltur. Hattâ;
Abaza Pafla, Özü valisi iken bu kaleyi yetmiflyedi gün kuflat›p, fethedemedi¤inden üzün-
tü ile Silistre'ye geri döndü. Amma Osmanl› deniz gibi asker ile gelip kuflatsa, Tatar as-
keri yard›ma gelecek askerini b›rakmasa, k›tl›k yüzünden Allah'›n emri ile fetholunurdu.
(Allah hay›rla kolay eyleye)...

Bu kaleyi gezip dolafl›rken Leh kral›ndan haber geldi ki, «Bizim askerimizle, bütün ‹s-
lâm askeri kalk›p (Azbarefl) kalesi alt›na do¤ru gidesiniz ki, K›r›m askeri dahi, o tarafa gel-
mek üzeredir.» ‹flbu haber gelince, hemen, Kamaniçse alt›ndan Yal› a¤as› kalk›p, bir ge-
ce yolda yat›p, sabahleyin kalk›p ikindi vaktinde (Bar) kalesine vard›lar. Hakikaten tafltan
yap›lm›fl bir hisard›r. Bu dahi, Lehlilere tâbi, sarp bir hisard›r ki, cebhânesi ve flâhi dar-
bezen toplar› var. D›fl varoflu batakl›k k›y›s›nda, etraf› ormanl› bir büyük varofltur. Bir ta-
raf› Batakl›k k›y›s›nda safi dolma r›ht›m, büyük palangad›r ki, ikibin adet tahta ve sair fley-
lerle örtülü evler vard›r. Sekizyüz kadar dükkânlar› ve oniki adet canl›, mükellef kiliseleri
var. Bahçeleri say›s›zd›r. Amma, k›fl› sert olan vilâyet oldu¤undan incir, zeytin ve nar ye-
tiflmez. Gerçi üzümü olur amma tatl› ve sulu de¤ildir.

Oradan kalk›p, bir konakda ormanlar› bol, Kazak ve Leh köylerini geçip (Palanga)'ya
ulaflt›k.

Palanga'n›n Vas›flar›: Bir batakl›k göl içinde, bir büyük adada büyük bir flehirdir. Göl
kenar›ndan tâ, kaleye gelinceye kadar su üzerinde a¤aç köprüsünün uzunlu¤u iki saattir.
Çeflitli yerden köprüyü zemberek ile kald›r›p kaleyi adada b›rak›rlar. Yaz günleri Tatar-
dan asla korkusu yoktur. Amma k›fl günü, göl donunca nice kere Tatar bu varoflu vurup,
befl - alt›bin esir alm›flt›r. Ziraat yerleri adadan d›flardad›r. Kale içinde ancak bin ev var.
Alt›yüz kadar dükkân› ve yirmi kadar kilisesi vard›r. Ba¤ ve bahçeden eser yoktur.

Buradan ara yat›s›nda ormanl›k, çöl ve bahçelik köylerden geçerek (Azbarefl) kalesine
geldik.

Azbarefl Kalesi’nin Vas›flar›: ‹ç ve d›fl kaleleri, beyaz tafltan olup, nehir kenar›nda ku-
rulmufl sa¤lam bir kaledir. Leh kral›n›n idaresinde olup, sanki paflal›kt›r. Üçbin silâhl› as-
kere sahip, hisar içinde ikibin ev, dokuz kilise, üçyüz dükkân vard›r. Burada Leh kral›n-
dan yedi araba Yal› a¤as›na hediyeler ve yüz araba yiyecek içecek geldi. Bana da (hedi-
yeler müflterek) deyip hissemizi verdi...

Burada Karakov hâkimi (Varflolka) kral taraf›ndan otuzbin silâhl› ve mükemmel Kara-
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kov askeri yard›ma gelip, bütün kâfirler ayr› konaklad›. Bizim Tatar askeri de ayr› konak-
lad›. Etraf›m›za kolcular koduk. Burada Nureddin Sultan'›n Oman kalesine geldi¤i ve K›-
r›m a¤z›nda Ur a¤as› (Karafl Bey) Breslav kalesine gelip, k›rkbin kardefl kazak ile beraber
gelece¤i haberi geldi. Biz dahi üç gün, üç gece Azbarefl kalesi alt›nda oturup, kaleyi do-
lafl›p gördük.

Verimli bir sahra içinde, kavisli flekilde, tafl bina, güzel bir kaledir. Üç kap›s› vard›r. ‹ç
kaleye girmedim. Amma varoflu tamam› üç dirsek kule tabyalardan meydana gelmifltir.
Hende¤i alçak fakat temizdir. ‹çi batakt›r. Cebhânesi ve çok say›da toplar› vard›r ki, birer
birer tetkik ettik mâni olmad›lar. Amma Kazaklar› görmelerine Leh askeri raz› de¤ildi.
Gayet san'atl›, kârgir yap› saraylar› var. Fakat hepsi flemdere tahta örtülüdür. Kapudan
hatman› Yal› a¤as›na kale d›fl›nda ziyaretler çekip, bol hediye ile yirmi adet temiz Macar
esiri verdi. Üçüncü gün bütün Leh askeri ve bizim Tatar askeri oradan kalk›p, poyraz ta-
raf›na, düz ormanl›k içinden gidip, sekiz saatte (Körlöv) kalesine vard›k.

Körlöv Kalesinin Vas›flar›: Bu kale, Karakov topra¤›ndad›r. Amma ötedenberi Leh
kral›n›n idaresindedir. 1054 tarihinde ‹slâm Giray Han zaman›nda, Kardafl - Kazak bu
kaleyi Han kuvveti ile al›p, yine Leh kral›na vermifltir. Kalesi, düz bir sahrada çit ve a¤aç-
tan sa¤lam palangad›r ki, içi r›ht›m dolma yirmi ad›m eninde duvard›r. Yedi köfle ve ye-
dibin ad›m çevresi. Hepsi üç kap›s› var. ‹çinde ancak büyük bir manast›r› var, iç kaleye
benzer. Tamam› bin adet dükkânlar› var. D›fl›nda bahçeli büyük bir varoflu olup, etraf›
hendekle çevrilidir.

Oradan Körlöv kalesi alt›nda kalk›p yine kuzey yönüne bir konak düzde ormanl›k için-
de gidip, (Burut) palangas›na girdik.

Burut Palangas›: Bu kale, nehir k›y›s›nda, r›ht›m dolma palanga hisard›r. Yap›s› kâr-
gir de¤ildir. Bafl›ndan beri Leh kral› idaresinde hatmanl›kt›r ki, bin adet askere sahiptir.
Bin adet tahta flendere örtülü mâmur evi olan çarfl›l›, pazarl› manast›r palangad›r.

Oradan yine poyraz taraf›na gidip Palanga'ya vard›k. Bu da Leh kral›na tâbidir. Ora-
dan yine poyraz taraf›na gidip (Podhayçse) kalesine vard›k. Bafl›ndan beri Leh kral› ida-
resinde bir büyük kale, eski ve mâmur bir flehirdir. Bu flehrin bütün mâmur yerlerinin içi
ve d›fl› bafltan bafla kârgir yap› güzel bir kaledir. Amma çevresi, kaç kap›s› oldu¤u ve kaç
köfle kale oldu¤u hakk›nda bilgim yoktur. Amma idarecisi Leh kral› veziridir ki, beflbin sa-
vaflç› tüfekli Nemse sultan›n›n piyadesine ve üçbin süvari askerine mâliktir. Bu kale için-
de çuha iflleyen, Yahudi ve Ermeni reayas› pek çoktur.

Bu flehir içinde, dörtbin tahta örtülü kârgir yap› saray vard›r. ‹kibin dükkânlar da ta-
mamen kad›nlar oturup eflya satarlar. Dokuz adet mükellef hanlar›, üç tane bir çeflit so-
bal› hamamlar› vard›r. fiehrin içi o kadar temizdir ki, Kurna saray› yolu bafltan bafla k›r-
m›z› tu¤la döflelidir. Büyüklü, küçüklü tamam› yirmi adet kiliseleri vard›r. Hepsi Vaflalka
kral›n kilisesidir. Say›s›z bahçeleri vard›r. Bütün meyveler olur amma hurma, incir, zey-
tin, limon, turunç ve nar› olmaz. K›fl›n konaklad›¤› bir yerdir. 

Yedinci iklimin ortas›ndad›r. Fakat su ve havas› mutedil oldu¤undan, güzellerinin so-
nu yoktur. Bütün k›zlar› aç›k bafll›, siyah saçl›, elvan ipek hil'atli, kaftanl›, kabâdi sar› pa-
buçlu olur. Hristiyanlar› samur kalpak giyerler. Bütün elbiseleri elvan çuha ve elvan gü-
deri, alt›n ve gümüfl dü¤meli dolamalar olup, zünnar kuflak ve ipek kuflak kuflan›rlar. El-
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biseleri temiz hristiyanlar› vard›r.
fiehrinin meflhurlar›ndan elvan flayak, saye alimi çukalar› ve bin çeflit rak›lar›, peynir-

leri ve bilhassa beyaz ekme¤i meflhurdur. Fakat bu flehir da¤ ete¤inde oldu¤undan, fleh-
re engel teflkil etmektedir. Bir sabah vaktinde engel teflkil eden o da¤lar taraf›ndan gök-
lere bir toz bulutu yükseldi. Kaflla göz aras›nda, onu gördük ki Nureddin Sultan k›rkbin
K›r›m askeri ile göründü. Biz dahi; k›rkyedibin adet Bucak Tatar›yla atlan›p, karfl›lama¤a
ç›kt›k. Derhal asker bir yere topland›. Yal› a¤as› ve ben atlar›m›zdan inip. Nureddin Sul-
tan›n at›n›n ayaklar›na yüz sürüp, yine atlar›m›za bindik. Sultan ile benim atlar›m›z yan-
yana yola devam ederken nice fleyler konufltuk. Yine Pedhayiçsede durduk.

Nureddin Sultanla Buluflmam›z: Nureddin Sultan, Yal› ve bütün a¤alar›yla müflavere
edip, bu sahrada evvelce bizimle beraber oturan k›rkbin Leh kral› askeri ve Nureddin Sul-
tan ile gelen k›rkbin adet Kardafl Kaza¤› ve yirmibin adet Nureddin Sultanla k›lavuz olup
gelen Leh askeri bir araya gelince yüzbin hristiyan oldu. Ayr› bir yere kondular. Onlar›n
da hatmanlar›, boyarlar›, graflar› ve bütün ifl erleri, Nureddin Sultan›n alacas›nda müfla-
vere edip, fikir birli¤i ederek ittifakla: 

«Rakoçi'yi Leh vilâyetine komay›p, Erdel vilâyetinden ç›karal›m. Ç›km›flsa rast geldi¤i-
miz yerde basal›m!»

Dediler. Padhayiçse sahras›nda kösler ve nefirler çal›n›p, kefere taraf›ndan dahi çan-
lar, ergananlar ve dankirler çal›nm›flt›r. Evvelâ bu Padhayiçse'den kalkt›¤›m›z gün kuzeye
yedi saat yeflil vadilerde gidip (Eflcerez) kalesine vard›k.

Eflcerez Kalesinin Vas›flar›: Bu kale, ‹slâm askerini görünce, büyük top flenlikleri yap-
t›. Kale alt›nda konaklan›p, geride kalan k›rk - ellibin arabalar ile bize yard›ma gelen ke-
fere dahi gelip, kara çad›rlar›yla konup, bir anda etraflar›na tabur hende¤i kazma¤a bafl-
lad›lar. Me¤er Kakoçi kral›n Erdel memleketinden ç›k›p geldi¤ini haber alm›fllar. Gerçi
Tatar askeri de haber ald›lar amma, hepimiz çad›rlar›m›z› kurup donlar›m›z› ç›kard›k ve
atlar›m›z› soyup çay›rlara sald›k. Onlar dahi bizim gibi rahatlad›.

Eflcerez Kalesinin fiekilleri:: Kuruluflundan beri Leh kral›n›n elindedir. Amma Karakov
vilâyeti topra¤›nda kurulmufl kaledir. Kalesi lalelik bir sahrada Eflcerez nehri k›y›s›ndad›r.
Eflcerez nehri Karakov da¤lar›ndan gelip, bu yerden geçip Özü'ye ve bir kolu Turla neh-
rine kar›fl›r. Bu kale, beflgen fleklinde tu¤la bina, befl tabyal›, güzel bir hisard›r. Ancak iki
kap›s› var. Etraf›, sulu, batakl›k, hendektir. Hisar içinde bin adet tahta ve saz örtülü, mü-
kellef hristiyan evleri vard›r. Yüz dükkân› ve üç adet muazzam kilisesi vard›r. Çevresi tam
dörtbin ad›md›r. Kapudân› Sultana hediyeler verir:

«Meded padiflah›m, dünkü gün Rakofçi Kral›n sizden casusu gelip Rakofçi'ye (Tatar
geliyor) diye ›lgar ile haber gönderirken, casuslar› yakalay›p konuflturdum. (Rakofçi bura-
ya yedi konak mesafede Elov vilâyetine yak›n bir yerdedir.) deyince, kalemiz alt›nda ca-
suslar› öldürdüm. Rakofçi'ye haber ulaflmad›. Onun sizlerden haberi yoktur. Yürü Han'›m
yetifl! Onlar›n atlar› yorulmufl ve adamlar› açl›ktan k›r›lm›fl!»

Diye, kale kapudân› sultana böyle içaç›c› haberler verdi. Kaleden on top ile üçbin adet
seçme Leh askeri verdi. Burada Leh kral›ndan da sultana pek çok hediyeler gelip:

Sultan›m, biz dahi sana yüzbin adet asker ile yard›ma gelmek üzereyiz!»
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Diye haber gelince, hemen sultan hiçbir zaman Tatar askeri gece yürümez iken he-
men günefl batarken nefirler çal›n›p bat›ya o gece mehtabda se¤irdip, yine Eflâk ve Bo¤-
dan'dan Rakofçi'ye giden yard›mc›lar, birçok mal ve birkaç dermans›z kâfir b›rakm›fllar.
Onlar› söyletip, kelle paça edip geçtik. Tâ sabaha kadar h›zla yol al›p, seher vakti yol üze-
rinde Eflâk, Bo¤dan kefereleri cebhâne ve toplar›n› b›rakm›fllar. Onlar›, Bola kapudan›-
na verip, daha ileri se¤irterek, yol üzerinde onbin kadar Eflâk ve Bo¤dan askerine rast-
geldik. Bir anda Tatar askeri içlerine aç kurd gibi girip, aman ve zaman vermeden hep-
sini k›l›çtan geçirdiler. Bütün atlar›n› ve kemerlerindeki mallar›n› Tatar askeri al›p, öteki
ganimet mallar›n› Kazak kavmi ve Leh kavmi al›p ya¤ma ettiler. Çünkü Kur'an üzerine
edilen yemin o flekilde idi ki, mal ve can gibi fleyler Tatarlar›n ola... Di¤er kelepir elbise
sonra Lehlerin ve Kardafl Kaza¤›n ola...

Oradan bir saat ileri var›p Paraz sahras›nda bir hendek tabur yeri gördük. Dört kat hen-
dek ki, derinli¤ine insan bakamaz. Me¤er Rakofçi Kral, üç gün önce konup, kaz›p, sonra Elav
kalesi alt›na gitmifl. Hemen Nureddin Sultan Ot a¤alar›n› ve bütün ileri gelenleri ça¤›r›p mü-
flavere eyledi. Hepsi yemin billâh ile, çapul'a karar verip, Leh ve Kazak askerinin dahi atlar
ve arabalar ile se¤irtmenleri kararlaflt›r›lm›fl ve bunun üzerine Fatihalar okunmufltur.

Allah'a tevekkül ile, gazaya niyet edip, seksenyedibin K›r›m ve Bucak Tatar› ikiyüzbin
atlar› ile yürümeye bafllay›nca, toz duman gökleri kaplam›flt›r. Atlar›n aya¤› alt›na rastla-
yan a¤aç kökleri, sofu misvaki gibi tiftik tiftik olmufltur. Allah affetsin bir adam attan düfl-
se, o an âhirete yollan›r. Çünkü öyle bir çapul oldu ki, Tatarlar›n bulundu¤u yer, mahfler-
den örnek idi. Dokuz saat koflturup, alt› konak yer al›nd›. Elov kalesi önündeki sahraya va-
r›l›nca atlar› çay›rlar üzerine sal›verip, askerler az›klar›n› ç›kar›p ve at sütlerini sa¤›p içtiler.
Gerideki yard›mc› kuvvetlerimiz de gelince, hemen sultan nefirleri çal›p, koflup, dokuz sa-
atte dört günlük yol alarak bir sahraya vard›k. Gördük ki, Allah'›n büyüklü¤ü, o lalelik sah-
ran›n her otu bafl›na bir adam toplanm›flt›r. Çevresi iki günde dolafl›lamayan bir büyük
müstahkem ordugâhd›r ki, üç taraf› kat kat derin hendek ve bir taraf› nehirdir.

Rakofçi Kral, ikiyüzbin asker ile bu müstahkem yere kapan›p, etraf›na hendek toprak-
lar› üzerine yetmifl - seksenbin arabalardan, birbirlerine zincirler ile ba¤lay›p taburlar çat-
m›fl ve taburlar›n içinden ç›kan yemek dumanlar› göklere ç›km›fl. Bu hal üzere Nureddin
Sultan bizim taburu alarak götürüp bir orman içinde müflavere edip, önce Tatar Han›na,
sonra Hotin alt›nda Melek Ahmed Paflaya ve üçüncü olarak Leh kral›na mektuplar yaz›-
l›p, Zilhicce’nin onbeflinci gününde «Taburu sahrada b›rakmay›p, bize imdada yetiflesiniz»
diye nice çatal alt› flahbazlar gitmede... Beri tarafta müflavere ile birlik olunup, tabura sa-
r›l›p muhafaza etme¤e ahdettiler...

Rakofçi Kral Taburunun Kuflat›lmas›: 1067 senesi Zilhiccesinin onbeflinci günü seher
vaktinde Nureddin Sultan ile Yal› Tatar›, yard›mc› Lehliler ve Kardafl Kazak ile bir u¤ur-
dan sahra orman›ndan ç›k›p, Allah, Allah sesleri göklere ulaflt›. Bütün gaziler y›ld›r›m gi-
bi at sürüp, bütün asker ile Rakofçi Kral'›n taburunu kuflat›p bekleme bafllad›. O gece, et-
rafa karakollar koyup rahatça yatt›k.

O gece tabur içinde, kâfirlerin bir hareket, hiyle ve fleytanl›k etmek için gayretleri var-
d› ki, sabaha kadar rahat uyku görmediler.

Sabah oldu. Yüksek bir yerden taburun bulundu¤u yere bakt›k. Tabur, hendekten d›fla-
r› iki kat hendek daha kaz›p, cereyan eden nehri hendek içinde ak›t›p, hendekler önüne
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yüzbinlerce küçük kuyular kaz›p, aralar›na çarh› felekler, flarampa, parmaklar ve yüzbin-
lerce arabalar›n tekerleklerini yere dökmüfl ve çal›lar› ve yüzbinlerce dall› ve budakl› büyük
a¤açlar› çarpmam›z için yere dökmüfl. Befl yerde asma köprüler kurup, tabur etraf›nda on-
bir yerde da¤lar gibi topraklar y›¤›p, büyük tabyalar yapm›fl. Her tabyaya k›rkar - ellifler
parça balyemez toplar koyup, her tarafta havan humbaralar haz›rlam›fl. Hendeklerden d›-
flar› püskürme barutlu la¤›mlar atm›fl. Velhas›l; bütün hile ve desise ile yapt›klar›n› tarif et-
sek ayr›ca bir taburnâme olur. Sözün k›sas› taburu tam iki gün kuflat›p, ne bir bafl, ne bir
esir almak mümkün olmad›. Hiçbir yoldan zafer sa¤lanamad›.

Nihayet Nureddin Sultan gördü ki, günden güne ifl geri kal›yor; sonunda bu güzel ted-
biri düflündü: Tatar askeri içinde ne kadar ipten kaz›ktan kurtulmufl, flâhi h›rs›z, hilekâr,
pehlivan ve yi¤itler var ise onlar› huzuruna ça¤›r›p, bin vaadlerle, onlara güleryüz göste-
rip «Taburun içinden merdlik ve yi¤itlik göstererek birkaç esir getirirseniz size flu kadar
ihsan veririm» deyip çeflitli hediyeler de verdi.

Hemen asker içinden üçyüz aded bu tip askerler, gece elbiseleri giyip, kimisi yard›ma
gider flekilde Macar dilini iyi bilenler zahire götürüp, kimisi dilenip, kimi Lehliden kaçar
flekilde, elhas›l üçyüz aded hilekârlar birer çeflit fleytanl›k ile o karanl›k gecede kol, kol ta-
bura, birer yalan ile girdiklerinde tabur içinde derhal bir kaynaflma bafllad›. Yeri cehen-
nem olas› kâfirler içinde öyle bir feryad koptu ki tarif olunmaz. Sabahleyin erken gördük
ki; üçyüz kifliden yedisi kaybolup, di¤erleri bol miktarda ganimet mal› ile yetmiflsekiz aded
kâfiri eli aya¤› ba¤l› olarak Nureddin Sultana getirdikleri gibi, kimi kâfir sarhofl, kimisi de
ald›¤› ilâçlardan dalg›n yatarlard›.

Bir ço¤unu tercümanlar konuflturup, tabur içinde ikiyüzbin kâfir ve seksenyedibin ya-
ya tüfenkli olup, zahireleri kalmad›¤› haber al›n›p, hepsinin bafllar› gövdelerinden ayr›ld›.
Tekrar taburun alt›na yaklafl›l›nca ancak top yetiflir oldu. Kalabal›k ‹slâm askeri, taburun
dört taraf›n› kat, kat kuflatt›. Ama nehrin karfl› yakas›nda bizim yard›m›m›za gelen kâfir-
lerle Kazak gafil yatarlard›. O gece kâfirler üçbin aded top çeken mandalar›n› bo¤az a¤›r-
l›¤› olmas›n diye kap›lar› aç›p d›flar›ya sürünce, derhal hepsini Tatarlar ya¤ma edip piflir-
meden midelerine indirdiler. Bana da bir s›¤›r pay verdiler. Biz dahi piflirip yedik. Allah'›n
hikmeti üç gün üç gecede kâfirler taburlar› içinde öyle zor duruma düfltüler ki, hendek
içinden bir kâfir karabafl kald›r›p, kara flapkas›n› gösteremez hâle geldi. Bu hal ile zahire
s›k›nt›s›ndan durumlar› günden güne kötüleflti. Di¤er tarafta ise Tatar askerinin neflesi her
geçen gün art›p, kufllar ve bal ar›lar› gibi uçarlard›... Ama bir taraftan tabura hücum ede-
mezlerdi. Kâfirler dahi canlar›n›n korkusuna düfltüler ve üzüntü girdab›nda kal›p flafl›rd›-
lar. Tabur içindeki fena kokudan kendilerine sinekler üflüfltüler.

«Erdel taraf›ndan kendilerine zahire gele» diye beklerlerken o taraf›n dahi her a¤ac›n›n göl-
gesinde Tatarlar ile Leh ve Kazak askeri pusularda gizlenmifllerdi. De¤il zahire yard›m›, bir
kufl bile uçurmazlard›. Ve gelen kâfirleri kaç›rmadan yakalarlard›. Çünkü bu kadar bin h›rs›z,
çevik, düflman avlayan Tatar elinden kâfirler kurtulamay›p, tabur içinde atlar›n› ve kendi et-
lerini yeme¤e bafllad›lar. Befl günden sonra kendi ölülerinin etlerini dahi yeme¤e bafllad›lar.

Nihayet, 1067 senesi Zilhiccenin yirminci günü K›r›m Han› Mehmed Giray Han sek-
senyedibin düflman avlayan rüzgâr sür'atli Tatarlardan fiirinli, Mansurlu, Sensuranl›, Var-
k›nl›, Day›rl›, Olanl›, Ozakl›, Badranl›, Nogayl›, Urminli, Yaman Sadakl›, Kör - Yusufbe-
li, Arslanbeli, Hobanelli, Nevruzelli ve nice buna benzer Tatar kavminden tepeden t›rna-
¤a silâhl› yi¤itler ile gelip, Nureddin Sultan ile karfl›lama¤a ç›kt›k. Handa buluflarak Me-
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lek Ahmed Pafla efendimizin mektuplar›n› Hana verip, selâm›n› ilettik. Han hazretleri be-
ni kap›s›na ald›. Gece ve gündüz, fleref sohbetleri ile flereflendim; Ve musahipli¤inde bu-
lundum. Bu sevinçli seferin bütün safahat›n› gözümle gördü¤üm için cereyan tarz›n› yaz-
ma¤a cür'et ettim.

Hemen o an, Han hazretleri bu kadar bin Tatar askeriyle taburun etraf›n› kat, kat ku-
flat›p, bizimle gelen Tatar askeri, taze can buldular. Amma kâfirin bafllar›na taburu dar ol-
du. Hemen o gün yeri cehennem olas› kâfir Han›n kalabal›k asker ile K›r›m'a döner flek-
linde olunca, bütün K›r›m adas›n›n Karaçi halk› Han çad›r›na toplan›p «Çulu, çulu yaman
han›m» diye feryad ettiklerinden Han «Nedir Karac›lar›m, nedir Kazak kardafllar›m?» de-
yince hepsi Tatar lisan› ile:

«Han’›m bu kadar ç›ld›r derd ve belâ çekelim. fiimdi maldan ve candan olal›m. Doyum
yolundan K›r›m'a nice var›b, bilirimize, bergeçlerimize, flura ve mirzalar›m›za ve kart kifli-
lerimizin betine benzine ne yüz ile bakal›m. Allah'dan reva ola m›? ‹mdi Han›m, biz bu-
gün yar›m›zda k›r›lam›z. Elbette flu taburdaki kavurnu sokam›z yaz›m›zda kavuru vurup,
doyum olup... Bay kifli o¤lum da K›r›m'a kitemiz.»

Dediler. Han: «Karaç›lar›m! Vay kofldalar›m ve kardafllar›m afl›kman (yani acele etme-
yin) Akrun akrun edin. Atlaman... ‹nflaallah doyum bulursunuz.»

Diye, bütün askere rica ettiler. Onlar dahi Han'›n ricas›n› kabul edip, herkes ko¤uflla-
r›na gittiler. Allah'›n hikmeti, o gün, Leh kral›ndan Han'a elli araba hediye ve on araba
kise, bin araba zahire ile Karakov vilâyetinden, Dan›ska'dan, ‹sveç kral›ndan, Çeh kral›n-
dan, ‹slavonya han›ndan, Karol han›ndan, Tet han›ndan, oniki boy Kazak hatmalar›ndan,
Leh kral›na ba¤l› Müslümanlardan ve Libka kavminden, elhas›l k›rk boy beyleri, krallar›
ve hatmanlar›ndan yüzyetmiflbin adam ile Leh kral› taraf›ndan Han'a yard›m ile yetmifl
parça balyemez, kolomborne ve havan flahiler ve salc›ma toplar ile bafltan aya¤a silâhl›
asker gelip, onlar dahi, Tatar askeri çevresine yerlefltiler. Ve düflman taburunu kuflatt›lar.

Amma, Tatar askeri, taburdaki düflman ile d›flardaki Leh kâfiri aras›nda kald›lar. Fa-
kat Han hazretleri gayet uyan›k hareket ederlerdi. Çünkü (Bütün kâfirler tek millettir) bel-
ki kâfirlerin aralar›nda birlik meydana gelir ve Tatar› ortaya al›p vururlar diye, kâfirden
çekinmeye bafllad›lar.

Ertesi gün Kardafl Kazak, Brebafl Kazak, Anderya Kazak, Potkal› Kazak, Zaparski Ka-
zak, Ahlenc Kazak, Çoçka Kazak, fieremet Kazak ve Serke Kazak, velhas›l... K›rk çeflit
Kazak kavminden seksenyedibin âdet silâhl› asker Han'a yard›ma gelip, Macar taburunun
bat› taraf›nda, nehrin karfl› yakas›nda, konaklad›lar. Onlar da bir anda, topra¤› köstebek
gibi kaz›p, büyük taburu içine ald›lar. Ve etraf›na gözcüler koyup, Rakofçi taburuna kar-
fl› meyilli bir bay›r üzerine bir kat hendek kazd›lar. K›rk - elli top ile tabya yap›p, yedibin
âdet olan arabalar›n› kendi taburlar› etraf›na zincir ile ba¤lay›p, aralar›na Kazak tüfekleri
yerlefltirip, kapand›lar. Çünkü bu Kazak kavmi daha önce Leh kral›n›n reayas› idi. Han'a
Kardafl olunca Han ile Kazak yedi y›l Leh ülkesini ya¤ma edip mâmur yer b›rakmad›lar.
Bu yüzden Kazaklar Lehlilerden korktular ve etraflar›na tabur çat›p, içine girdiler ve Leh-
lilerden emin oldular. Amma yine birbirlerinin can düflman›d›rlar.

Bu hali Macarlar taburlar›ndan görüyorlard›. Günden güne, d›flardaki asker ço¤almak-
ta, buna karfl›l›k ise kendilerine yard›m ve zahire gelmiyordu. K›tl›k ve açl›ktan yok olma
tehlikesiyle karfl› karfl›ya idiler.

Sonunda bütün Macarlar Rakofçi'ye var›p:
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«Halimiz sonunda ne ola! ‹flte dört yan›m›z› kat kat düflmanlar›m›z sard›. Tabur içinde
aile ve çocuklar›m›z a¤lad›. Sonunda halimiz nereye var›r?»

Deyince, hemen mel'un Rakofçi:
«‹flte bana Leh taraf›ndan mektuplar geldi. Altm›flbin Erdel askeri ve onbin Saz Maca-

ri asker sabahleyin geliyorlar. ‹sa'n›n emri ile onlar yard›ma gelince, bir kere d›flar› ç›k›p
Leh ve Tatar ile büyük bir cenk ederiz. Ya taht ola, ya baht!»

Diye, bunlar› teselli etti. O gece mel'un Rakofçi'nin taburundan adamlar geldi¤i görül-
dü. O an onyedi kifli düflman taburundan «Aman, el aman... Ey Cengiz o¤ullar›n›n flanl›
Han'› Mehmed Giray Han!» diye taburdan papazlar›, patrik ve keflifl ve ruhbanlar›yla
Han'›n huzuruna gelip, ellerindeki emirlerini gösterip dediler ki:

«Padiflah›m! Bizim Rakofçi kral›m›z Osmanl› pâdiflâh›na itaatkârd›r. Bu mübarek em-
ri Boynue¤ri Sadrâzam Mehmed Pafladan ikiyüz kese al›p, Osmanl›ya Hotin kalesini ver-
meyip isyan eden Leh kral›n›n hakk›ndan gelip, baflkentini al›p, Erden vilâyeti gibi Mek-
ke ve Medine'ye vakfetme¤e sefere, pâdiflâh emri ile gelirdik. Emir sizin...»

Diye sustuklar›nda hemen Han hazretleri buyurdular ki:
«Boynue¤ri Mehmed Pafla flimdi azledilmifltir. fiimdi boynu do¤ru ve diflleri e¤ri Köp-

rülü Mehmed Pafla devridir ki; hüküm onlar›nd›r. Beni Tatar askeriyle ve Melek Ahmed
Paflay› Âli Osman askeriyle sizin üzerinize gönderdi ki, sizi Leh taht›na oturtmaktan me-
nedip döndürelim; ‹linize, vilâyetinize gidesiniz. Ve illâ size aman ve zaman vermeyip bu-
gün ve yar›n büyük cenk ederiz.»

Deyince kâfirler inadlar›nda ›srar edip:
«Han'›m! Evvelâ Köprülü E¤ri paflas› iken bizim Rakofçi Kral ile düflman idi. fiimdi vezir

olup intikam m› almak ister? Lütuf eyle Han'›m Cenab›n›za on Hanto araba kurufl ve Os-
manl›ya on araba alt›n ve Köprülü'ye befl araba alt›n verelim. Hesabs›z hediyelerden baflka
her sene Leh memleketinden Osmanl› hazinesine beflerbin kese verelim. Biz flu Leh diyar›-
na gelmiflken bofl gitmeyip Elov taht›n›, Daniska taht›n›, Karakov vilâyetini tahtlar›n› fethe-
dip, her sene Osmanl›ya beflerbin kese verece¤imizi devlet kat›na arzediniz.»

Diye, Han hazretlerine alt› saat yüzbinlerce fleyler söylediler. Asla! Kâfirlerin bofl söz-
lerine kulak asmay›p, onlar› oyalay›p keflifl ve metropolidleri kovdu.

Rakofçi tavflan uykusu verip, ortal›¤› bofl bulunca gemiler ile adamlar›n› haz›rlay›p, ge-
len yard›m› karfl›lama¤a gidiyorum diye k›rk - elli kadar yarar yamaklar, yarar katana at-
lar›yla gemilere binip kaçar. Ve Erdel'in Sigel diyar›na can atar.

Sabahleyin, görürler ki; tabur içinden Rakofçi kaçm›fl!. Bütün kâfirler bir yere gelip,
müflavere ederler. «Bütün fitne ve fesad bizim Rakofçi'den idi. ‹flte o kaçt›. fiimdi kimin
için cenk edelim ve bu açl›¤› çekip k›r›lal›m? Tatar Han'›na, Kalpay Sultana, Nureddin
Sultana, Yal› A¤as›na ve öteki ifl erlerine çok mal verelim. Vatan›m›za sa¤ ve zengin gi-
delim» diye, bu iyi düflünceyi uygun görüp, yetmiflyedi kale sahipleriyle ve nice önde ge-
len papazlar›n› ve onyedi kral o¤ullar›ndan, evvelâ (Solom Gargar), (Parçay kral), (Apopi
Mihal)'›, (Redi ‹flvani), (Kafle sahibi), (Hasvar sahibi), (Sakmar sahibi), (‹ctuvar sahibi), (Zo-
lomi o¤lu), (Betlen Gabor o¤lu), (Buhar o¤lu), (Barkoçi o¤lu) ve buna benzer kral o¤ulla-
r›, di¤er ileri gelenleri, birçok hediyeleriyle Han'a aman deyip: «Mal›m›z› verelim, vatan›-
m›za gidelim» derken, hemen bir kere Tatar askeri içinden Allah, Allah sesleri göklere
ulaflt›. Yard›ma gelen, bütün, Leh, Çek, ‹sveç ve Kazak askeri de atland›lar. Atbafl› bera-
ber olup, Han bu durumu gördü¤ü gibi «Allah yan›nda hay›rl›s› ola!» dedi.
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Han'›n iç a¤alar›, benimle birlikte fethi flerif okumaya devam ederlerken, bütün ‹slâm
askeri atbafl› beraber taburun top alt›na yaklafl›nca yüzbin Tatar, yaylar›n›n çilelerine iki-
fler, üçer tabur oklar› gizleyip, kabza çekip tabura do¤ru oklar› boflalt›nca, ikiyüzbin ok la-
net ya¤muru gibi, tabur içine ya¤d›. Binlerce ok ç›plak atlara isabet edince, atlar adam-
lara tekme vurup, ›s›r›r kaçarlard›. Macarlar›n kellelerine, oklar, lâle gibi konarak tabur
içinde bir feryat koptu. Leh kâfiri dahi, yedi koldan tabur içine balyemez top gülleleri ata-
rak, bize yard›ma gelen Kazak dahi, tabur içine kurflun ya¤d›rarak, ac›kl› sahnelere sebep
oldular. 1067 senesi Zilhiccesinin yirmiüçüncü günü, tabur içinden Macar cenge baflla-
y›p, bir yayl›m kurflun ve bir yayl›m top att›. ‹ki taraf aras›nda üç saat süren büyük cenk
oldu. Siyah barutun duman›ndan göz gözü seçemez oldu. D›flar›dan Allah, Allah sesleri
ile tabur içinden (yâ Jorj, yâ Jorj) sesleri, çan ve trampete borular› sesi, göklere ulafl›p,
bu arada binlerce can ecel flerbetini içtiler...

Bir kere hemen, Tatar askeri, o d›flar›ya aman ile ç›kan kralzâdeleri yakalay›p, ba¤laya-
rak, taburdan geriye yan verince taburdan kâfirler, bu durumu görüp; hemen ölüsü dirisine
binip, taburdan bütün balyemez toplar›yla (Yâ Jorj, yâ Jorj) diyerek Tatar›n pefli s›ra koflup
sahraya ç›kt›lar. Geriden Kazak ve Leh askeri bir anda tabura koyulup ya¤maya bafllad›lar.
Hemen Tatar bir kere (dönün, yeter) deyince; Allah'›n büyüklü¤ü, Macar kâfiri taburdan ç›k-
m›fl bulundu. Meydanda kal›p köpek cengine bafllad›lar. Tam bir saat, tam anlam› ile büyük
bir cenk oldu ki, Cengiz Han, Hülâgû Han, Timur Han, Toktam›fl Han, Mengili - Giray
Han'dan beri böyle cenk ve kavga görülmemifltir. Hattâ; kâfirlerin meydanda naml› kapu-
danlar› ve cenge yarar Nemse sultanlar› ve bütün kaltabanlar› o cenkte yerle bir olup, (Her
fley asl›na döner) s›rr›na, ulaflarak, yerleri cehennem oldu. Arta kalanlar› ise ortaya al›n›p,
topa tutulmufl maymuna, oka tutulmufl domuzlara döndürdüler.

O kadar insan öldürüldü ki!, insan kan› nehirler gibi ak›p, hayatta olanlar› (Keflke top-
rak olsayd›k) diye yalvar›rlard›. Bu kanl› savaflta hadden afl›r› Macar k›l›çtan geçti. ‹ki de-
niz gibi askerin top ve tüfek sesinden ve ok h›fl›rt›s›ndan, in ba¤›rmas›ndan ve at kiflne-
melerinden dünya gürültüye bo¤uldu. Siyah barut duman› ile, atefl saçan güneflin gücü
kuvveti kalmay›p, barut duman›ndan, ay›n yüzü de karard›.

Bu savaflta Leh ve Kazak askeri say›s›z mal al›p, canl› k›sm›n› ise, rüzgâr h›z› ile koflan Ta-
tarlar ald›. Yirmiyedibin at ve kat›r, k›rkyedibin esir al›n›p, seksenyedibin kâfir ölüsü yüzüstü
yere serildi. Arkalar› k›l›ç ile çizilip say›ld›¤› vakit seksenyedibin kâfirin öldürüldü¤ü anlafl›ld›.
Han kad›s› sicilinde yaz›l›d›r. Esirleri de elleri ba¤l›, dilleri susmufl olarak durdular.

Beri taraftan; Tatar askerinden de yediyüz kifli flehâdet flerbetini içince cesetlerini tuz-
lay›p sallar ile K›r›m'a götürdüler. Amma Leh Kazak ve yard›ma gelen öteki kâfirlerden
binaltm›flbefl kadar can topra¤a serildi. O kadar ganimet olarak al›nd› ki; her Tatar ko-
nak kona¤a, ›k›la t›k›la vatanlar›na gittiler.

Bu cenkte, k›rkbin Bucak Tatar›, flân› yüce Han ile beraber ganimet ald›lar. Hattâ bu
taburdan al›nan seksenbin araba içinde günefl gibi güzel câriye ve esirler vard› ki, her bi-
ri bir Rum harac› de¤erinde oldu¤u halde, birer lüle tütüne, birer okka ekme¤e sat›ld›.
Han'a da özel olarak üç araba mal zabtolundu ki, ne oldu¤unu bilmiyorum. Rakofçi'nin
kiler ve hazinedar tak›m› tamamen Han için zaptolunup, ötekilerini Kalpay Sultan, Nu-
reddin Sultan, fiirin, Mansurlu ve öteki kara halklar› tabur içinde iken, ya¤ma ettiler. Am-
ma bütün cebhâneleri, k›rk adet balyemez toplar›, hep, Osmanl› ad›na ele geçirildi. Al-
lah'a hamdolsun, benim dahi bu cenkte elime yedi adet köle, üç adet günefl parças› k›z-
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lar, yedi Macar, on tüfek, onyedi adet gümüfl tepsi, bir gümüfl haç, iki gümüfl Macar ya-
p›s› üzengi bir gümüfl kadeh ve nice buna benzer fleyler geçti. Allah'a hamdolsun selâmet-
le ko¤uflumuza geldik. Hâlâ K›r›m Tatar› aras›nda bu harbe «Erkek Macar seferi» derler.
Hatta bir Tatar zenginlik taslay›p mal›n› mirasyedi çelebi gibi harcasa «Kifli! Sen erkek
Macar seferinde zengin olmuflsun!» diye darb›mesel olmufltur. Ta, bu derece ganimeti bol
bir sefer olup, bu ganimeti bol seferden sonra Bahçesaray'›n evlerinin ço¤unu k›rm›z› ki-
remit ile ördüler. Evvelce ço¤u saz örtülü evler idi. Allah K›r›m diyar›n› daha çok mâmur
eyleye... Çünkü Allah yoluna savaflanlar›n diyar›d›r.

Sözün k›sas›; günahkâr kifli olan ben, yirmialt› seneden beri on adet saf cenginde bu-
lunup ve Osmanl› askeriyle onbin adet büyük kale kuflatmas›nda görev ald›m. Bir kere,
Özü kalesinde mahsur kal›p, Kazak ile büyük cenk ettik. Bahad›r Giray, ‹slâm Giray ve
Mehmed Giray Han'›n Kalpayl›¤›nda, Sübhan gazi, Sefer A¤ay› gazi, Kardafl a¤a ve öte-
kileriyle yedi sene K›r›m diyar›nda bulunup, altm›flbin kere K›r›m askeriyle her bafl ve ça-
pula kap›l›p, büyük ve say›l› günler geçirdim. Bu kadar vurufllarda, bu erkek Macar sefe-
rindeki düflman avlayan Tatar'›n, bahad›rca, yi¤itçe, cesaretle, k›yak çengini görmemifl-
dim. Amma oradan mel'un Rakofçi kral «size yard›m getireyim.» diye nezaketle kaç›p ye-
rine b›rakt›¤› veziri (Kiminyanufl) yaral› olarak yakalanarak zincire vuruldu. Bu vezir, bü-
tün felsefi ilimlere vak›f olup, nice acaip ve garip ilimleri bilirdi. Boynunda zincir, ayakla-
r›nda bilek kal›nl›¤›nda ayak ba¤› varken der idi ki:

«Bu yaradan ve bu esirlikten kurtulup, Rakofçi kraldan sonra Erdel'e kral olsam gerek.
Osmanl›n›n oca¤›na kül dökerim... Amma ne çare... Yaflayamam. Sizin Mehmed'iniz be-
ni öldürür.»

Ben dedim ki:
— Ya bu gelece¤i nas›l bilirsin? Cevap verdi:
— ‹lmi nücum (Y›ld›z ilmi) ile bilirim.
— Ya niçin esir olaca¤›n› bilemeyip, bu kadar kâfir k›rd›rd›n?
— Elbette kaza ve kader olacak idi ki, benim ve kral›m Rakofçi'nin üzerine u¤ursuzluk

çöktü. Sonunda dinimiz u¤runda kral›m›z› kaç›r›p, biz kaza ve kaderin gere¤i yakaland›k.
Ay›p de¤ildir. Olur; Kader icâb›d›r.

Diye, kendi kendine teselli ederdi. Hattâ flu tarih onundur:
Bir eksikli Kiminyanufl Macar, 
Bir ah idüb didi ki «geldi Tatar!»
Gerçekten de sonunda Kiminyanufl seksenbin alt›n vererek hapisten kurtuldu ve yine

Erdel'e gitti. Rakofçi krala tekrar vezir oldu. Gazî Seyid-Ahmed Pafla da Erdel diyar›nda
(Kolojvar kalesi) alt›nda Rakofçi kral› bas›p katletti. Yerine bu Kiminyanufl krall›k dâvas›n-
da iken; üzerine Varat fatihi Köse Ali Pafla gönderildi. O ise Kiminyanufl'u hakk›ndan ge-
lemeyip, Tameflvar'a dönerken Varad Paflas› Küçük-Mehmed Pafla bir gün ans›z›n h›zla
Erdel içindeki (Alvarhil) adl› kaleye gidip, alt›nda Kiminyanufl'u yakalay›p, kendisini ve ye-
dibin adam›n› k›l›çtan geçirerek, kellesini ‹stanbul'a gönderdi. Mükâfat olarak Mehmed
Paflaya Varat eyâleti verildi. Kiminyanufl'un da «Kral olurum amma sizin Mehmed'iniz be-
ni öldürür» demesi bu flekilde gerçekleflti.

Sözün sonu; Kiminyanufl her fende usta bir adamd›. Benimle ahbab olup, esirli¤i s›-
ras›nda bir tabak üzerinde, ma¤lup olup k›r›l›fllar›n›n ve taburlar›n›n tabya ve hendekle-
riyle sanatl› bir resmini yaparak vermiflti.
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Do¤ru sözlü Evliyan›n tarih güftesi:

Hamden lillah bu kaza oldu, binaltm›flyedide, 
Bir eflini de müyesser ide, Mevlâ Girid'e... 
Devr-i Âdemdenberi, olmufl de¤il böyle kaza, 
Seyf-i Muhammed çekildi ehl-i fisk-ü anid'e.
Âl-i Cengizyân› ihya eyledi, Han hazreti 
Böyle bir ti¤i Ebu Müslim çekmemiflti Yezid'e. 
Esb-i tâzi, seyf-i müczim, tirkefl hep sizdedir; 
Sehmi kavsinden ç›k›nca, güzer eyler hadide. 
Evliya feth-i mübini göricek târih didi: 
Hamden lillah bu gaza oldu, binaltm›flyedide

Sene 1067

Bu rab›ts›z târihimizi Han'a arzetti¤imiz zaman befl esir, befl at, bir samur kürk, bir
gümüfl e¤erli yorga at, bir s›rma okluk ile yüz alt›n ihsan alarak arkadafllar›m›z aras›nda
k›ymetimiz artt›. 

Bu sevinçli gazadan sonra Leh kral›ndan ve Karakov kral› (Vaflalka) dan yirmifler ara-
ba mal ile çeflitli k›ymetli kumafllar geldi. Leh kral› mektubunda rica edip flöyle yazm›fl: 

«Benim pâdiflâh›m efendim. Allah sana ve Osmanl› pâdiflâh›na ömürler versin ki, beni Ra-
kofçi gibi bir düflmandan kurtar›p, memleketimi bana ihsan eylediniz. Amma (ihsan tamam
olmal›d›r) ricam oldur ki, benim vilâyetimdeki âsi kaleleri Tatar ile vurup ya¤ma ederek, ga-
nimet mal› al›p, esirlerini ç›kar›p haklar›ndan gelesiniz. ‹flte bana âsi olan kaleler bunlard›r.»

Diye, ikiyüzyetmifl parça ya¤ma edilecek kaleleri defter edip göndermifl. Han bunlar›
ya¤ma etmek için vezirlerinden (Elov) hâkimini görevlendirip, emrine yetmiflbin adam ve-
rince, düflman avlayan Tatar dünyalar kadar sevinip, hepsi taburdan ald›klar› ganimet
mallar›n› (Özü beyi Farafl A¤a) ile K›r›m'a gönderip bütün Tatar askeri birer sadak ve bi-
rer fl›dak ile yüksüz kald›lar. O gün; sân› yüksek Han, fetih haberleriyle cebhâne ve bü-
tün toplar› saadetlû padiflaha, sadrâzama, efendimiz Melek Ahmed Paflaya bildirmek için
haberler gönderdi. «K›r›lan kâfir kellelerini göndermek ay›pt›r» diye kelle göndermedi...

1067 SENES‹ Z‹LH‹CCES‹N‹N SONUNDA LEH KRALINA 
ÂS‹ OLAN KALELER‹ YA⁄MAYA G‹D‹fi‹‹M‹Z...

Evvelâ taburla savaflt›¤›m›z sahradan yüzyetmiflbin Tatar askeri ile, kuzeye, mâmur ve
verimli köylerden geçerek, yedi saatte Eylov kalesine geldik.

Eylov Kalesi: Halk dilinde Ovlo, Olv› de derler. Bu kale ötedenberi Leh krallar›n›n hü-
kümet merkezidir. Lehler, bu diyarlar› rahat bularak yerleflip üremifller ve sonra hristiyan
dinine girmifllerdir. Daha önce mecusî idiler. Hâlâ kitablar› ‹ncil olup, lisanlar› da Lâtin-
ce kökenlidir. Leh dilinde say›lar flöyledir: Ezna - bir, Duva - iki, Tri - üç, Çetri - dört, Pest
- befl, fies - alt›, fiim - yedi, Osen› - sekiz, Dât - dokuz, Çeflh - on dur.

Boflnak, Hersek, Bulgar, S›rp, Voynuk, ‹slavon, Krol, Dodoska, H›rvat, T›et, Rus,
Lipka, Moskof Karakov, Hefldük kavimleri ço¤unlukla buna yak›n bir lisan ile konuflurlar.
Lehlileri, baz› ›st›lah ve ibarelerinde (Çeh dilini de) kullan›rlar.
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Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

Eylov Kalesinin Yap›s›: Bu kale alt›na, Tatar Han› ile gelirken bizimle tabur savafl›na
yard›ma gelen Karakov vilâyeti hâkimi, Varflalka kral ellibin adet seçkin askerle Han'› kar-
fl›lama¤a ç›k›p, o kadar mükemmel ve intizaml› asker ç›kard› ki, atlar›n yaln›z gözleri gö-
rünüyordu. Çan, Erganan ve Dankiyolar›n› çalarak, ihtiflamla han› karfl›lay›p Eylov kale-
si alt›nda durdurup, ota¤ içinde bir mesih ziyafeti çekti ki, dillerle tarif olunamaz. Çünkü
bu (Eylov) kalesi Leh diyar›n›n M›s›r'› yerinde olup, gayet de¤erli ve gönül aç›c› bir flehir-
dir. Nice sahra ve stepleri, tâ Karakova vilâyetine, Danska vilâyetine var›ncaya kadar,
hurma a¤açl›, Acem ormanl›klar› gibi nimetleri bol, p›nar ve akarsular› çoktur. Halk›n›n
tamam› cömerd ve zengin olup, gösterifle düflkün olduklar›ndan çeflitli k›ymetli elbise, el-
van kumafl ile karfl›lama¤a ç›kt›lar. Tamam› alt›nl›, e¤er tak›m›, gaddare, ellerinde yeni
dünya a¤ac›ndan yalmanl› s›r›klar, bafllar›nda çeflitli kadife ve çuhadan samur Tatar kal-
paklar› üzerine ablak ve bal›kç›l, turna ve huma telleri olup, askerlerinin ellerinde binler-
ce ipek ve s›rmal› sancak, bayraklar vard› ki, par›lt›lar›ndan gözlerimiz kamaflt›.

Bütün elbiseleri kadife, kemha, sof, dar› ve samurdur. Atlar› hep küheylân olup, alt›n s›r-
mal› abayiler, kemer rahtl›, diba ve flib, zerbaf ve ipek çad›rl› idiler. Hanto arabalar içinde yi-
yecek ve içecekleri ve mutfaklar› acâibtir. Bunlardan herbiri savaflta, bütün mal›n› ve çocuk-
lar›n› yan›na al›p, k›ymetli fleylerini üzerlerine giyerler. Amma Osmanl› askeri gibi yarar, sa-
vaflç›, cengâver, dilâver ve hünerli asker de¤ildir. Bütün kâfiristan kavmi, siyah flal giyip, si-
yah eflâtuniye flapkalar› bafllar›na kondururlar. Amma; Han, bu Eylov kalesi alt›nda ziyafet
yerken, Eylov kalesinden o kadar top at›ld› ki, yer ve gök, top sesinden tir tir titredi. Hâkimi
üç gün askere, Tatara ziyafetler çekip, Han'a, Kalpay'a, Nureddin'e, öteki ot a¤alar›na ve ata-
l›klara, mirzalara hediyeler verdi. Çünkü düflmanlar Rakofçi kraldan Han hazretleri intikam
ald› ve önceden bu Eylov hâkimi Karakov da Han'›n esiri olup, azad edilerek ç›ra¤ olmufltu.

Eylov Kalesinin fiekilleri: Bu kale Eylov da¤lar› dibinden uzak bir çimenlik ve lalelik sah-
rada, büyük bir flehir olup, Arabistan'›na bedeldir. Kalesi flehir taraf›nda, yüksek bir tepe üze-
rinde bina edilmifl, sarp bir kaledir. Fakat küçük olup, içinde ancak beflyüz evi, hepsi tahta
örtülü kuleleri, çanl› kiliseleri vard›r. Cebhânesi, toplar› çok ve büyüktür. Çünkü bu flehrin
düflman› gayet çoktur. Hatta; Rakofçi kral bu flehre göz dikip, bu kaleyi fethedip, merkez
edinmek için bu savaflta bütün askeri k›r›l›p kendisi can›n› güçlükle kurtard›. K›rkbefl adet tab-
ya kuleleri var. Fakat iç kalelerinin çevresinin kaç ad›m oldu¤unu bilmiyorum.

Varoflu: Bu flehir büyük ve genifl bir sahrada kurulmufl olup, etraf› hendek, yal›n kat
dolma olup, tam otuzyedibin ad›md›r. Arabistan'›n (Antakya) kalesi büyüklü¤ündedir. Ta-
mam› yirmialt› kap›s› vard›r. Bütün duvarlar›nda yetmifl adet dirsek, dirseklerinde mazgal-
l› tabyalar var. Bu flehri asker kalabal›¤›ndan gere¤i gibi gezemeyip, birisinden sordum.
Tamam› seksendörtbin altl› üstlü tahta örtülü ibret verici saraylard›r. Amma ba¤s›z, bah-
çesiz küçük fukara evleride vard›r. Pazar›nda yedibin dükkân vard›r ki, her birinde gün gi-
bi k›zlar güzel eflyalar›n› pazara ç›kar›p satarlar. fiâirin:

Çarflûy-i hüsnü seyrettim, serâser hâceyim 
Bir cefâ dükkân› yoktur, hep vefa pazar›d›r.

Dedi¤i gibi... K›rk adet canl› manast›r› vard›r ki, her birinde, ikifler - üçeryüz rahipleri
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vard›r... Yüz adet evkaf kiliseleri vard›r. Hepsi k›rk adet mükellef de mükemmel hanlar›
vard›r. Alt› adet sobal› hamamlar› vard›r. Su ve havas›n›n güzelli¤inden, ipek fistanlar› ni-
ce âfitâb›, merali, gazali, Hiten ahusu güzel k›zlar› var ki, görenin akl› gider.

Be¤enilen fieyleri: Beyaz ekme¤i, francala çöre¤i, (yabloka) denilen elmas›, armudu ve
eri¤i gayet çoktur. So¤uk vilâyet oldu¤undan, üzümü meflhur de¤ildir. Buralarda limon, tu-
runç, nar ve zeytin asla yetiflmez. Yedibin kadar çuha tezgâhlar›nda, çeflit çeflit leh çuhas›,
flayak, dimi çuhas› ifllenir ki, iflçilerinin hepsi Yahudidir. Çünkü bu flehirde Yahudiden çok
bir millet yoktur. Ermeni dahi çoktur. Amma Çingene, H›rvat kavimleri yoktur. Fakat tüc-
carlar› aras›nda Laz, Acem, Macar, Frenk ve çeflitli milletlerden kimseler vard›r. Tatar Han'›
Rakofçi taburunu bozup fethetti¤i için bu flehirde üç gün, üç gece donanma olup, flâd›man-
l›klar ile herkes nesi varsa muhabbet meydan›na ç›kard›lar. fiehir gelin gibi süslendi...

Bu flehirden, Han ile kalk›p dokuz saatte yedi adet büyük varofllar› geçip, kâh bat› tara-
fa, kâh kuzey tarafa, sonunda do¤u yönünde ilerlerken, sekizinci saatte (Toparduk) flehrine
u¤rad›k. Varflalka kral› idaresindedir. ‹slâm - Giray Han asr›nda bu kaleyi Kardafl - Kazak is-
tilâ edip, mal›n› ya¤ma ederek, düflman avlayan Tatar da varoflunu atefle vermiflti.

Hâlâ o kadar mâmur de¤ildir. Kalesi küçük, beflgen fleklinde uzunca olup, çevresi se-
kizbin ad›md›r. Ba¤lar› yok. Fakat bahçesi çoktur. Eri¤i, elmas› ve armudu boldur. Fakat
üzümü ekfli olur. Amma k›rk, elli çeflit Horlaka rak›lar› flifleler içinde, dükkânlar›nda iste-
nildi¤i kadar bulunur.

Bu flehrin tabipleri, cerrahlar› ve kan alanlar› meflhurdur. Burada da Varflalka kral› Han'a,
büyük ziyafetler verip, kaleden top at›fllar›yla Han hazretleri bu flehir alt›ndan kalk›p y›ld›z ta-
raf›na genifl sahralar içinde giderek, dokuz saatte alt› flehri geçtik. Fakat yak›ndan bilgi sahi-
bi olamad›¤›m›z için vas›flar› yaz›lamad›. Y›ld›z taraf›nda (Biçarhorodok) kalesine geldik...

Biçarhorodok Kalesi: Hâlâ Leh kral› idaresindedir. Amma Karakov vilâyeti topra¤›nda
olup, idarecisi Nemselidir ki, yedibin silahl› askeri vard›r. Han'a büyük flenlikler düzenleyip,
on araba hediye ve ikiyüz araba zahire verdiler. Amma bu kaleyi iki kere Moskof kral› güç-
lükle istilâ edip geldi ise de, yine Leh kral› hâkim oldu. Bir sahra nihayetinde dört köfleden
uzunca, tu¤ladan yap›lm›fl, hendekli, cebhâneli, yetmifl adet kuleli, bütün evleri tahta örtülü,
kap› ve duvarlar› sa¤lam, eski bir kaledir. Duvar›n›n iç yüzüne da¤lar gibi toprak y›¤›lm›flt›r.
Çevresi yedibin ad›md›r. Hepsi yedi büyük kap›s› vard›r ki, do¤u taraf› göl ve batakl›k yerdir.
Hisar içinde, üç manast›r çanl›¤› görünmekte idi. Yediyüz aded olan dükkânlar›nda k›zlar ve
kad›nlar al›fl verifl edip kocalar› durmadan çal›fl›r. Hristiyan frengistan›n›n âdeti böyledir. Ha-
vas› so¤uk oldu¤undan ba¤› yoktur. Amma bahçelerinde eri¤i, elmas›, armudu çoktur.

Bu kale alt›ndan kalk›p, y›ld›z taraf›ndan o gün, onbir parça flehri geçip, sahralarda konak-
lard›k. Çünkü bu diyarlar Moskof kral› ülkesi yan›nda oldu¤undan, çimenlik sahralara konmak
mecburi idi. Onun için onbir parça flehir gördü¤ümüz halde, içine girib de gezemedik...

1067 SENES‹ MUHARREM‹NDE MOSKOF KRALI 
MEMLEEKET‹NE AYAK BASIP YA⁄MA ED‹fi‹M‹Z

Evvelâ sân› yüksek Han, bütün Tatar'a, Leh ve Karakov askerine emir verip silahl› olarak
haz›r durmalar›n› istedi. Yüksüz olarak o gün ve o gece dört konakl›k yeri, yirmiiki saatte ya¤-
ma edip geçtik. Nice atlar geriye sürücülere kald›. fiafii vaktinde tarihî (Körlo) kalesine vard›k.
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Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

Körlo Kalesi: Öteden beri bu kale Moskoflar›n elinde olup, görülme¤e de¤er güzel bir
kaledir. Hattâ, Moskof kanunu öyledir ki, bir kral ölse, mutlaka cesedini bu (Körlo) da
topra¤a verirler. Yeni krallar da bu flehirde tahta otururlar. Çünkü bu tarihi kale, Leh ve
Moskoflar›n Kudüs'ü yerindedir.

Bütün frengistanda dahi, bu Körlo'ya itibar edilip, ruhbanlar›na hediye ve kurbanlar
gönderirler. Bu kaleye Moskof dilinde (Kiyev) derler. Amma halk aras›nda (Kiyev veçse),
(Kiyev Leçse) gibi isimleri de vard›r. Bir ad› da (Körlüçe) dir.

Me¤er; bu büyük flehir içinde oturan tedbirli ifl sahipleri, sân› yüksek Han'›n bu kaleyi
ya¤ma edece¤ini haber al›p, seher vaktinde hepsi hediyeler ile Han'›n aya¤›n›n topra¤›-
na yüz sürüp, teslim olarak flehirlerini kurtard›lar. Üzerlerine K›r›m askerinden ve fiirin
beylerinden bir bey, onbin Tatar ile kadagac› koyup flehir halk› ile iyi iliflki kurdular.

Han'a Moskof veziri, büyük ziyafetler verdi. Belde halk› korkuya kap›l›p bütün eflyala-
r›n›n k›ymetli olanlar›n›, Kiyev flehrinin arkas›ndaki Kiyev da¤› ma¤aralar›na saklam›fllar-
d›. Düflman avlayan Tatar haber al›p, ister istemez o ma¤aralardan binlerce esir ve gani-
met mal› ç›kard›lar. Kiyev flehri halk› ise esir olanlara asla sahip ç›kmay›p, «Kaleyi b›ra-
k›p da ma¤araya dayanlar›ndan size lây›k» dediler ve Tatar kavmi bu kadar çok mala sa-
hip oldular.

Moskof Kavminin Lisan›: Bunlar eski kavimdirler. Lisanlar› Farisi, K›tak, Mo¤ol, Bo-
¤ol lisanlar›ndan bozmad›r. Amma tâ; karanl›k dünyaya ve bahr-i zulmete var›ncaya ka-
dar onsekiz padiflahl›k yere sahip olup, bu lisandan oniki çeflit acâip lisan do¤du. Amma
tuhafd›r ki, hepsi de ayn› flekilde yirmidokuz harfle telâffuz olunur. Mezhepleri, Rum kav-
minin mezhebi olup, perhizleri, bayramlar, haça tap›nmalar› aynen Rum âyini gibidir.
Hiç bir fark› yok.

Bu kaleyi gezip görerek, yine Han ile bu kere geriye dönüp, kâh do¤u yönüne, kâh
k›ble yönünde befl konak durup, kalkarak bazen s›k a¤açl› ormanlar, bazen uçsuz bucak-
s›z sahralar içinde isyan eden yerleri ya¤ma ettik.

Evvelâ k›ble yönüne gidip, (Kerman lobin) kalesine geldik. Bu kale de eskiden beri Leh
kral› idaresinde olup, müstakil bir serhad vezirli¤i fleklindedir ki, onyedibin seçkin askeri
ve yetmiflbin reâyâ kaya¤› vard›r. Bu kaleden Han'a «safa geldiniz» diye idarecisi alay ile
karfl›lama¤a ç›kt›. Kale alt›nda ziyafetler yenildi ve kaleden bin pare toplar at›larak, flen-
likler yap›ld›. Hâkiminden dahi bol miktarda hediyeler gelip, Han hazretleri onlar›n kale-
lerinden ald›klar› bütün esirlerin davulu, zurnas›, nâküs ve erganonu baflafla¤› haçl› bay-
raklar›n› açarak, kale dibinde iki gün kal›nd›.

Lobin Kalesinin fiekli: Lobin sahras›n›n kuzey taraf›ndaki da¤lar›n ete¤inde ve nehir
k›y›s›nda, beflgen fleklinde, tu¤ladan yap›lm›fl güzel bir kaledir. Çevresi yedibin ad›md›r.
Cebhânesi, mükellef toplar› ve hisar içinde yedi adet canl› kiliseleri vard›r. Üç kap›s›, al-
t› sa¤lam tabya ve kuleleri, derin hendekleri, kale içinde dörtbin tahta örtülü alçakl› yük-
sekli evleri vard›r. Tamam› bin adet süslü dükkânlar› olup, hepsinde k›ymetli akmefle ku-
mafl› sat›l›r. Fakat her renkteki ibriflim gayet k›ymetlidir. Pazar günü olunca, bu kap›dan
kaleyi bütün bayraklar süsleyip, o kadar toplar att›lar ki, sanki her kadeh rak› içildikçe bir
top at›l›rd›.

Han ile bu kale alt›ndan da kalk›p, kuzeye do¤ru dönerek iki konakta (Bobnole) kalesine
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geldik. Leh kral› idaresinde ve Özü nehri k›y›s›nda, küçük bir a¤aç kaledir. ‹çinde beflyüz ev
ve iki kilise var. ‹darecisi hatmand›r ki, bin askere sahipdir. Çarfl› ve pazar› azd›r. Buradan yi-
ne k›ble yönüne giderek (Çarkaz›) kalesine geldik. Leh krall›¤› topra¤›nda tafl bir kaledir. Fa-
kat Leh kral›n›n veziri Pertenek'e ba¤l›d›r. Amma kalesi Droflenko idaresindedir.

‹nadc› Ak - Kazak Kavminin Vas›flar›: Allah onlar› affetsin.. Bu kavmi görmeyenler, mü-
barek ‹slâm dininin düflman›, Muhammed ümmetinin ve di¤er insanlar›n can düflman›n›n
kim oldu¤unu bilemezler. 1068 Muharreminin ortas›nda vilâyetlerine ayak bas›p, Allah'a s›-
¤›n›p duâ ederek gezerdik. Allah onlar›n flerrinden koruya. Amin. Çünkü bir kere ben, Azak
kalesi gazas›nda bu menhuslar›n belâs›n› çekip, cenk ve cidallerini görmüflüm!...

Çarkaz› kalesinden kalk›p, yine k›ble yönüne dokuz saat giderek, (Germencik) kalesi-
ne geldik. Leh kral› topra¤›nda Droflenko Kaza¤› idaresindedir. Yontulmufl tafltan yap›l-
ma, küçük ve güzel bir kaledir. Üçbin askeri vard›r. Kale içinde ancak bir manast›r›n› gör-
dük; fakat içine giremedik.

Oradan bir konak k›bleye gidip, Özü nehri boyunca mâmur köyler geçerek, (Kano) ka-
lesine geldik. fiedâdî tarzda gayet yüksek bir kaledir ki, hisar içinde beflbin ev, befl canl›
kilise, çarfl› ve pazar ve bahçeleri vard›r. Hâkimi Droflenko hatman›d›r. Amma Leh kra-
l›na tâbi olup, üçbin tüfenkli kaza¤› vard›r.

Oradan k›ble taraf›na çöl içinde bir konak gidip (Çerkeyi) kalesine geldik. ‹lk kurucu-
su Tatar olan kaçma Çerkez adl› bir mürted (dinden ç›kan) olup, ad›na (Çerkez Kerman)
derler, özü nehri kenar›nda, bozuk bir tepe üzerinde, dolma r›ht›m ufak bir kaledir. Tafl
yap› de¤ildir. Hisar içinde bin kadar tahta örtülü evleri, üç adet canl› manast›r›, dükkân-
lar›, toplar› ve cebhânesi mükellefdir. Çok flenlik yap›ld›. Hâlâ; hâkimi bu Bukonik, Ta-
tardan dönme mel'un bir dinsiz oldu¤undan Han ile buluflma¤a yüzü tutmad›. Hediyeleri
de kabul olunmad›. Bu kale üçbin askere sahip olup, ifle yarar gemiler ile Karadeniz et-
raf›n› ya¤ma eden, bu Kerman kâfirleridir.

Oradan, yine k›ble yönüne Özü nehri boyunca gidip, bir konakda (Lomovat) köyüne
vard›k. Leh topra¤›nda Droflenka hatman idaresinde Ak - Kazak vilâyetinin tâ ortas›nda
flehre benzer bir köydür ki, görünüflte Çehrelese kalesinden büyüktür. Amma adam› az-
d›r. Nehir k›y›s›nda bahçeli, elma, armud ve erikli, yulaf ve çavdarl›, yirmi aded kiliseli,
beflyüz dükkanl› köydür amma, kalesi yoktur. Onun için (Lomorat) derler. Buradan yine
do¤uya ve k›bleye Özü k›y›s›n› tâkib ederek (Çehril) kalesine geldik.

Çehril Kalesi: Hâlâ Leh vilâyeti topra¤›nda Droflenka hatman› idaresinde, k›rkbin tü-
fenkli askere sahip, üç kat sa¤lam kaledir ki, iç kalesi yalç›n kaya üzerindedir. Üç kat sarp
hende¤i vard›r. Özü nehrinin solunda ve Tasma nehrinin sa¤›nda olup, iki nehir birbirle-
rine burada kar›fl›r.

Kale, genifl bir adada kurulmufl olup, sa¤›nda ve solunda a¤aç köprüler vard›r. ‹ç ka-
lede hepsi tahta örtülü ba¤ ve bahçeli Kazak evleri, cebhâne, mükellef toplar›, kuleye
benzer çan kuleli manast›r› vard›r.

Afla¤› D›fl Varoflu: Hepsi onbin aded tahta örtülü alçakl›, yüksekli evlerdir. Yirmiyedi
aded kilise çanl›¤› görünüyordu. Çarfl›s›nda her çeflit esnaf› vard›r. Amma say›s›n› bilmi-
yorum. Dükkânlar›n›n ço¤u rak›c›, piyasc›, mezeci ve meyhaneci dükkânlar›d›r. Bahçele-
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ri say›s›z olup, eri¤i, armudu, elmas›, lahanas›, p›rasa ve so¤an› gayet çoktur. Amma li-
mon ve turunç, nar, incir buralarda bulunmaz. Bu kalenin etraf›nda olan savafl âletleri,
oyun âletleri, su dolaplar›, paçar›zlar› ve dozu ayaklar›n› insan görse hayran olur. Varofl
hende¤i içinden, Tasma nehri dolafl›p, su içinde çeflitli girdablar ve çarklar meydana ge-
tirmifltir ki, fleytan dahi, bu san'at› görse hayran kal›r. Mehmed Giray Han ile «Allah ko-
layl›kla fethini Osmanl›ya nasib ede» dedi¤imizde, Tatar ya¤mac›lar› bu duadan hofllan-
may›p «Evliya Çelebi! Bu kale Osmanl› eline girerse, Tatar'a kalmay›p, kim kime adam
diyecek» dediler. Bu Çehril kalesinde Han hazretleri Droflenka hatman›n›n hediyelerini
al›p, «hizmet gördü» diye Leh kral›na Han'›n ferman›n› verdi.

Bu Çehril kalesinden, bütün askerle k›ble taraf›na iki saat giderek, Tasma suyunun a¤aç
köprüsünden geçip, (Demdoka) kalesine geldik. ‹lk kurucusu Tatardan (Ayu) adl› yi¤ittir. Hâ-
lâ Leh kral›na ba¤l› olup, Droflenka taraf›ndan idare edilir. Yedibin tüfekli Kazak askeri var.
Her biri hüner sahibi, savaflç› askerlerdir. Bu sa¤lam kale, iki su aras›nda kurulmufl olup, iç
kalesi gayet sarp, yüksek hisard›r. Ancak bir iç kalesi vard›r. Hisar içinde, ikibin kadar tah-
ta örtülü ba¤ ve bahçesiz evler olup, üç tane de kilise vard›r. Çarfl› ve pazar› afla¤›dad›r.

D›fl Varoflu: Bunun bütün etraf› r›ht›m dolma, çit palangad›r. Bir yan› Tasma nehri su-
yudur ki, o kadar büyük de¤ildir. Bir taraf› çamur ve derin batakl›kt›r. Bu varoflda ikibin
kadar ev, çarfl›, pazar ve birkaç kilise vard›r.

Tasma Nehri: Tasma da¤lar›ndan ç›k›p, nice kale ve palangalara u¤rayarak Çehrilçse
kalesi yak›n›nda Özü nehrine dökülür. Suyu o kadar tatl› de¤il. Çünkü çok zaman batak-
l›kta akar.

Sonra bu kale alt›ndan da kalk›p, yine k›ble yönüne devamla, bir konakta orman ge-
çip (Japutin) kalesine geldik. Hâlâ, Leh kral› idaresinde olup Droflenka hâkimi taraf›ndan
idare olunur. Üçbin Kazak askeri var. Sa¤ taraf› çöldür, sol taraf› ise, mâmur köylerle süs-
lüdür. Amma ön taraf› kale alt›nda, batakl›k kenar›nda dolma r›ht›m, a¤açtan sa¤lam pa-
langad›r. Bu batakl›¤›n aya¤› Tasma nehrine kar›fl›r. Tahta örtülü evleri; küçük kiliseleri,
bir hayli çarfl› ve pazar› vard›r. Hatman›, Han'a hediyeler gönderip kalede top flenlikleri
oldu. Biz de hemen kahvalt› yap›p, göç borular› çal›narak, do¤uya do¤ru çöl içinde bir
konak yeri bir anda al›p, (Kaposna Dolin) kalesine geldik.

Kaposna Dolin Kalesi: Doline nehri kenar›nda oldu¤undan halk› (Doline) de derler.
Leh topra¤›nda ve sancak beyi idaresinde üç kat batakl›k içinde üç palanga hisar olup,
üç kat sa¤lam hendek ile çevrili ada oldu¤undan, cebhâne ve toplar ile süslenmifl sa¤lam
ve kuvvetli kaledir.

Kalenin k›ble taraf›, Tatar'›n K›r›m vilâyetine gider. Amans›z bir çöldür. Amma yine o
tarafa Özü nehri boyunca mâmur Sar›kam›fl kaleleri vard›r ki, K›r›m diyar›na yak›nd›r.
Amma bu Kaposna flehri üç kat batakl›k aras›nda onbin adet tahta ve saz örtülü evleri,
yer - yer, bölme bölme, küçük ve faydal› çarfl›lar› ve kiliseleri var. Doline nehri üzerinde-
ki su de¤irmenleri kenar›nda kale beyi Han'a ziyafetler çekip, hediyeler verdi. Burada fla-
n› yüksek Han, güzel bir ifl yap›p, Leh kral›na âsi olan kalelerden al›nan ganimet mal› ve
esirleri, Moskof kalelerinden ya¤ma edilen mal ve erzak›, kalelerden hediye yolu ile ge-
len mallar›n hepsini K›r›m vilâyetine gönderip, kendileri Akkirman'da Melek - Ahmed Pa-
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fla ile görüflme¤i kararlaflt›r›p; bütün askerin üçbin araba eflyalar›n›, fiirin ve Mansurlu
beylerinden, onbin adet seçme beylere teslim edip, Han, bu Kaposna kalesinde üç dört
gün kalacak olduklar›ndan, bende esirlerimi onlar ile K›r›m'daki H›z›r fiah Efendi atal›¤›-
ma göndermek için Han'dan izin ald›m; ve bütün Kofldafllar›mla Han'›n mübarek elini
öpüp, befl esir, befl at, bir samur kürk, befl tüfenk, bir samur yorga at, üçyüz Macar alt›-
n› yol paras› ile, Han ile vedâlafl›p Sar›kam›fl vilâyetine do¤rulduk.

O gün ve o gece yürüyerek, Çehril kalesi yak›n›ndan geçip, Özü nehri k›y›s›yla afla¤›
Sar›kam›fl vilâyetine yani (Zapodoska) diyar›na girdik. Çehril kalesi k›ble taraf›nda bir ko-
nak yerde kald›. Biz (Krilo) kalesine geldik. Ruslar (Krilov) dahi derler. Özü nehri k›y›s›n-
da, sarp tafl bir kaledir. Afla¤› varoflu kesme hendekler içinde olup, beflbin evi vard›r. Hâ-
kimi Sar›kam›fl hatman› olup ne Leh'e ne Moskof'a ne de K›r›m'a ba¤l› de¤il. Bir alay ip-
ten, kaz›ktan kurtulmufl, sap›k inan›fll› adamlard›r. Birkaç küçük kilise ve çarfl›lar› vard›r.

Bu Kazak kavmi (Dinyeper) derler. Bahçeleri az ve ba¤lar› yoktur... Oradan yine, k›b-
le taraf›na giderek, bir konakta (Koblak) kalesine geldik. Koblak adl› hatman'›n yap›s›d›r.
Koblak Rusça k›srak demektir. Bu da Sar›kam›fl hükmünde olup, bu Kazaklar Sirke Ka-
za¤›yla ayn›d›rlar. Onbin kadar askeri var.

Koblak Kalesinin fiekli: Özü nehri k›y›s›nda bir yalç›n kaya üzerinde, dört köfle, tafltan
yap›lma küçük ve güzel bir kaledir. Cebhâne ve toplar› vard›r. Birkaç kilise ve dükkânla-
r› var. Özü nehri kenar›yla karfl› k›ble taraf› K›r›m vilâyetine gider. On konakl›k k›s›m,
Heyhat çölüdür ki, bir tek insan bile yoktur. Bir kere ben, Tatar ile bu on konak yeri bir
gecede afl›p, bu kaleleri ya¤ma etmifltik. Yine bu mahalde Özü nehrinin k›ble taraf›ndan
on menzil, tâ.. Bender kalesine ve Akkirman karfl›s›na ve sekiz konakl›k Özü kalesine va-
r›ncaya kadar, bütün Sar›kam›fl vilâyetinin hudududur.

Bu kaleden kalk›p, yine k›ble yönüne giderek, iki günde (Do¤an geçidi) menziline gel-
dik. Sar›kam›fl'a ba¤l› olup, yüksek bir yalç›n kaya üzerinde harab bir kale var. Tahtam›fl
- Giray Han asr›nda bu kaleyi Timur Han harab etmifl. Amma mâmur edilmesi gereken
yerdir. Çünkü; Kazak vilâyetinden ganimetle geçerken, geçit bafl›d›r. Bir defa düflman bi-
zi bu yerde bast›. Halbuki bütün esirlerimiz K›r›m taraf›na fiahin - Kerman kalesine geç-
mifl oldu¤undan yaln›z adamlar›m›zla y›ld›r›p beri tarafa geçtik. Kâfir, bu karfl›da bakakal-
d› idi... Keflke burada, ya Osmanl› veya K›r›m Han› bir kale yapsa. Bütün Tatar'a rahmet
olurdu. Hattâ, bir kere burada, dört köfle beyaz mermer üzerine (Fetehnâ) yaz›lm›fl bir lev-
ha buldum. Eski zamanda buras› sa¤lam bir kale imifl.

Burada bütün askeri üçbin talika ve h›nto arabalar› fiahin-Kerman gemileri, sallar ve bot-
larla geçerdik. Bizim adamlar›m›z da, esirlerimiz ile K›r›m'a gidip, bizler yaln›z kald›k. O gün
ve o gece ›lgar ile gidip, sabahleyin, (Kaposna) kalesi alt›nda Han hazretleriyle bulufltum.

«Hofl geldin, gaza kardafl›m, yoldafl›m Evliyam!»
Deyince, s›p›rtma kalpa¤›m bafl›mdan tafl›p, Han hazretlerinin dizini öperek askerin selâ-

metle Özü nehrini geçti¤i müjdesini verdim. Han bu haberden hoflland›. O anda, nefirler ça-
l›narak Kaposna kalesinden k›ble yönüne susuz çölde yol al›p Tasma suyu geçidinden geçe-
rek, de¤irmenler kenar›nda, Han konaklad›. On göz de¤irmenlerden taze po¤açalar geldi.
A¤›rl›ks›z oldu¤undan asker geçidi kolayca geçti. Oradan (Doska) palangas›na vard›k. Leh
kral› topra¤›nda olup, bin adet askeri vard›r. Palanga içinde, bin katar tahta ve saz örtülü ev,
kiliseler, yer yer çarfl› ve bahçeler var. Hatman› Han'a ziyafet ve hediyeler verdi. 
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Biz yine k›ble yönüne devam ederek, (Breslav) kalesine vard›k. Leh krall›¤› topra¤›n-
da Droflenka idaresinde üçbin elleri silahl› Kazak'a sahiptir. Bu da, Tasma nehri k›y›s›n-
da palanga ve r›ht›m dolma hisard›r. Hisar içinde ikibin aded tahta ve saz örtülü evleri
var. Yer yer kiliseleri görünüyor; fakat çarfl› ve pazar›n› göremedim. Buraya Tasma neh-
ri tâ., bat› taraf›ndan gelip, Çehril kalesi yak›n›nda Özü'ye kar›fl›r. Buradan yine kalk›p,
yine k›bleye giderek bir konakta (Oman) kalesine geldik.

Oman Kalesi: Baz›lar› (Omaniçse) derler. Nehir kenar›nda büyük kasaba olup, Kazak
vilâyetinin merkezi hükmünde bir benderdir. Çevresi befl saat dolafl›labilir. Bütün kal›n di-
reklerle yap›lm›fl r›ht›m ve dolma çit palangad›r. Duvar›n›n boyu yirmi zira'd›r. Geniflli¤i
on arfl›n olup, dolma duvard›r. Hepsi yirmiüç adet dirsek tabyalar›, hurda toplar› vard›r.
Yirmibir kap›s› olup, ço¤u su kenar›nda tahta su kap›lar›d›r. Kuzey taraf› sazl›k ve batak-
l›kt›r. ‹ki taraf› oval›k olup, mâmur köylerle süslüdür. Hâlâ Leh krall›¤›na ba¤l› olup, Dro-
flenko taraf›ndan idare edilmektedir. Hepsi yedibin seçkin askere sahip olup, Han aske-
rine karfl› ç›k›p, davullar çalarak, hora teperek bizi kale yak›n›na getirdiler. Kaleden bir
yayl›m top ve tüfenk flenlikleri yap›p öyle bir tafra satt›lar ki, felek de be¤endi. Han'a bü-
yük ziyafetler ile hediyeler geldi. Burada saadetlû padiflah Dördüncü Mehmed Han'dan
Han'a «Rakofçi gazan mübarek ve kuvvetli olsun» diye sevgi mektuplar› ve hatt› fleriflerle
k›l›ç ve kaftan, murarsa¤ kemer kuflak, çarkap, cevahir okluk ile Kalgay ve Nuruddehr'e
veziri Sefer A¤a ve oniki adet ifl erlerine hil'atler geldi. Han sevincinden gelen kap›c› ba-
fl›ya yirmi kese, yirmi esir, yirmi at verip ve beflyüz adam ile tâ.. Bender'e o gün yollay›p,
kendisi Oman kalesi alt›nda üç gün kald›.

Etraf kalelerden de hediyeler gelmesini bekleyip, biz de Oman kalesini seyre bafllad›k.
Bu kale içinde, ifl erlerinin söylediklerine göre; hisar içinde tamam› dokuzbin adet, büyük-

lü, küçüklü, alçakl›, yüksekli evleri olup, hepsi tahta örtülü, soba ve f›r›nl› evlerdir. Yetmifl adet
kilise ve manast›r›, sekizyüz adet dükkân, yedi han ve üç adet sobal› hamam› var. ‹darecile-
rinden biri de (Vamufl) yâni gümrük eminidir.

Rus Lisan›: Bu Kazak kavmi de, Moskoflar gibi Rum mezhebinden olup, haça tapar, bay-
ram günlerine riayet eder ve ‹ncil okurlar. Dillerine ait bir örnek :

On - bir, duy - iki, tii - üç, çetri - dört, piyak - befl, seks - alt›, sim - yedi, düsim - sekiz,
düyek - dokuz, disek - on, haleb - ekmek, vode - su, hodi - gel, sak - otur, vohet - atefl,
babloka - elma, sefine - domuz, isfokça - mum, helbe pernes - ekmek getir, loziçe - kafl›k,
hodisedi - gel otur, rofle - armut, eslay - erik, med - bal, maflla - ya¤, ko didifl - nereye gi-
diyorsun?, kodi hodoçe - nereye vard›n?, Poma hayko - sabahlar hay›r olsun, poda yaz
dora - aleyküm selâm, aspasya - Allaha›smarlad›k, aydoz dira - var sa¤l›kla, ç›doz çeydiro
- nedir halin?, helviçe - küçük o¤lan, yarbuk - büyük yi¤it, ovruçka - koyun, çasnak - sar-
m›sak, çibde - so¤an, koriçe - tavuk, kor - at, çerevik - pabuç, deymeni - getir bana...

Küfür sözlerini yazmak ay›p ise de, seyyah adama lâz›md›r. Tâ ki; sövdüklerini bilip
çekine... Mozik esfine - bre ç›f›t domuz, hoç esfine - domuz ye, duko - fleytan, iskorvisi
soyak - bre gidi köpek, duko helviçe - fleytano¤lan.

Bu çeflit sitemlerden, çok çekinmek lâz›md›r. Çünkü inadç›, intikamc› kavimdir. Bu
Oman kalesini yedi günde, imkân›m›z nisbetinde gezip gördük. Burada Han hazretleri,
yard›ma gelen bütün Leh askerine ve Kazak taraf›na izin verip vilâyetlerine gönderdi.
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Kendileri ancak K›r›m askeri ve bizim Bucak - Tatar askeriyle yani yüzyirmibin Tatar ile
kal›p, acele Akkerman alt›nda Melek Ahmed Pafla efendimize gitmek üzere hareket edip,
Oman kalesi alt›ndan, k›ble taraf›na bir günde büyük ormanlar› ve s›k balkonlar› geçerek
(Ladçen) kalesine geldiler.

Ladçen Kalesi: Bu kale görününce, hâkimi Leh veziri pâyeli bir adam onbin silâhl› as-
ker ile Han'a karfl› davul, nâkûs, esganon çalarak alay ile Han'› kale alt›nda konaklatt›. Ve
Ladçen Kalesinden önce k›rk - ellibin tüfenk ve fiflek, sonra beflyüz pâre top, üç nöbette
at›l›p, öyle flenlik yap›ld› ki, yer ve gök gümbürdedi. O an Han'a yüz araba k›ymetli he-
diyeler geldi ve kale alt›nda büyük ziyafet verildi. Bu Ladçen kalesi Leh krall›¤› topra¤›n-
da olup, Droflenka Kazak'› idaresindedir.

Ladçin Kalesinin fiekilleri: Bir düz sahrada Aksu nehri kenar›ndad›r. Kazaklar bu Ak-
su'ya (Vodebove) derler. Tâ.. Leh vilâyetindeki da¤lardan gelip, üçyüzon parça flehre ve
kalelere u¤rayarak, bu Ladçin kalesi alt›ndan geçer. Bu kale ise, kenar›nda bir bay›r al-
t›nda kurulmufl olup, kalesi, tamamen dolma r›ht›m, çim, kam›fl ve dar› köküyle dolu sa¤-
lam bir setdir ki, Leh diyar›nda böyle sa¤lam hisar yoktur. Allah bunu Osmanl›ya k›smet
ederse, Karadeniz ve Akkerman taraflar› emin olur. Dolma hisar›n›n yüksekli¤i k›rk ar-
fl›nd›r. Yirmi arfl›n kadar da eni vard›r. Tabyas›, cebhânesi, yüzelli parça topu, onbin ha-
z›r askeri, yüzyetmiflbin reayas› olan büyük ülkedir.

Kale içinde alt›bin adet tahta örtülü evleri, kiliseleri var. Çarfl› ve pazar› mâmur ve mü-
zeyyendir. Birkaç faydal› ve küçük ticarethaneleri var. Ba¤lar› yoksa da bahçeleri çoktur.
Sulu meyvelerinden eri¤i, armudu ve elmas› boldur. Rak›s›, mezesi gayet çoktur. Yer yer
güzel kad›nlar› ve yak›fl›kl› erkekleri var.

Buradan kalk›p iki günde k›ble taraf›na giderken bak›ml› ovalar geçip (‹stine) kalesine
geldik...

‹stine Kalesi: Leh kral› idaresinde olup hatman› Droflenka Kazak't›r. Batman› yedibin as-
kerle Han'a gelip, ziyafetler çekerek kaleden top flenlikleri yapt›rd› ve Han'a yirmi araba yü-
kü hediyeler geldi. Kalesi, nehir k›y›s›nda olup, iç kalesi yalç›n kaya üzerinde, fledadî tafl bi-
na, bir süslü kaledir. Kale içinde cebhâneleri, toplar›, birkaç canl› manast›r› var.

Afla¤› Varoflu: Çevresi dolma r›ht›m çit palangad›r. Etraf› derin hendektir. Gayet sarp
ve büyük varofl olup, akan nehirle çevrilidir. Bu kale hududun sonu oldu¤undan Tatar as-
kerini kale içine sokmad›lar. Amma canl› kiliseleri görünüyordu. Buradan yine k›ble tara-
f›na, yedi saat ormanl›, çay›r ve çimenli güzel yerlerden geçip fiehrot kalesine geldik. Leh
krall›¤› topra¤›nda olup, hâkimi onbin askerle Han'› merasimle karfl›lay›p kale alt›nda zi-
yafetler verdi. Elli araba hediyeler getirdi. Kaleden de top at›fllar› yapt›lar. Balyemez bü-
yük toplar›, bol cebhânesi vard›r. ‹ç kalesi, bir tepe üzerinde, beflgen fleklinde, küçük bir
hisard›r. Afla¤› varoflu bafltanbafla a¤açl›k, büyük palangad›r. Etraf› sulu ve batakl›k hen-
dektir. Hepsi yirmi adet canl› kiliseleri, beflyüz kadar dükkânlar›, yedi adet ahflab hanlar›,
bahçelerinde üzümü, eri¤i, elmas›, armudu var. fiehrat kalesiyle Bo¤dan'›n Yafl kalesi,
Bender kalesi, Soroka kalesi, üç sacaya¤› kollar› üzerine kurulmufl olup, aralar› birer men-
zildir. Bu kalenin alt›ndan da kalk›p k›ble taraf›na giderken, Turla nehrine rast geldik. K›-

118

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

y›y› takiben yedi saat gidip, bir anda haz›r bekleyen gemiler ile karfl›ya geçip, emniyetli
olan Bo¤dan topra¤›na ayak bast›k.

Buradan do¤uya giderek (Soroka) kalesine geldik. Bo¤dan beyi idaresinde boyarl›k ve
samoflluktur. Kalesi Turla nehri kenar›nda olup tafltan yap›lm›fl ve küçüktür. Fakat Han'a
iyi top flenlikleri yap›p ziyafetler ile yüz araba hediye, yetmifl samur, elli tahta samur pa-
ças› kürkler ve elli kese kurufl gelip:

«Padiflaha bizim için rica ile arz ediniz ki, Melek Ahmed Paflan›n k›rd›¤› bizim Bo¤dan
askeri de¤il idi.»

Fakat; ricalar› kabul olunmay›p, bu kadar maldan ç›kt›lar. Oradan do¤uya Turla neh-
ri k›y›s›nca gidip bir günde Osmanl›n›n (Berder) kalesine geldik. 1068 Rebiûlevvelinin bi-
rinci günü ikindi vakti olup, minarelerde ezan okunmakta idi. Kaleden Han'a flenlikler ve
ziyafetler olduysa da pek az hediye verildi. Oradan yine Turla nehri k›y›s›n› takip ederek
do¤uya gidip (K›z›lcan) köyüne oradan (Han k›fllas›) na vard›k. Burada Yal› A¤as›, ‹slâm
A¤a Han'a üçbin koyun ile büyük ziyafet çekip Han'a Kalgay'a, Nurûddehr'e, babas› Han
veziri Sefer a¤aya, Süleyman - Gazi a¤aya, Defterdar a¤aya, Ebu - Ahmed a¤aya, fiirin
ve Mansurlu beylerine, fiah Polad a¤aya, Han-zade Ahmed Giray'a velhas›l yetmifl kim-
seye, yetmifl adet samur donlar giydirip, Han'a yetmifl köle, yetmifl yorga at hediye çekip
Han huzurunda kalpa¤›n› tafllay›p, bafl vurup kulluk etti.

Burada, Melek Ahmed Pafla efendimizden divan efendisi G›nâi-zâde Ali efendi gelip
çeflitli kokulu çiçekler, nak›fll› Kaya Sultan ya¤l›klar›yla selâm getirip:

«Buyurun, Akkirman alt›nda Melek Pafla pederiniz sizi davete beklerler.»
Deyince Han:
«Davete icabet gerek.. Emir emrinizdir.»
Dedi. Han, sabahleyin ata binmeye haz›rlan›rken burada ben Han'dan izin al›p yirmisekiz

adet esirimle, k›rkyedi alafla atlar›mla yedi kese nakid mal, yedi samur kürk, k›rkyedi adet Ma-
car tüfengi, üç talika araba kelepir elbiselerimle Akkirman alt›nda çad›r›mda di¤er adamlar›-
m› hayatta bulup, hemen Melek - Ahmed Pafla efendimizin huzuruna vard›m. Ona olan sev-
gimden, a¤lamakl› olup, elini öperek flereflendim. «Evliyam, gazan kutlu olsun» deyince ben:

— Bu gaza senin himmetinle olmufltur efendim. Çünkü; önce kâfire yard›ma giden Ef-
lak ve Bo¤dan askerini k›r›p, öteki düflmana dahi ondan ibret ald›ran ve Rakofç›'y› yar-
d›ms›z b›rakan sizsiniz.

Deyip; pafla befl esir ve befl tüfenk hediye çekerek çad›r›ma var›p istirahat ettim. Al-
lah'a hamdolsun selâmetle ve ganimet alm›fl olarak orduya vard›m. Bütün ahbab ve dost-
larla görüfltük. Ertesi günü sabahleyin, Melek - Ahmed Pafla efendimiz bütün askerine ve
ifleri a¤alar›na temiz ve silahl› olmalar›n› emredip «Karfl›lama¤a haz›r olas›n›z» dedi.

AKK‹RMAN SAHRASINDA MELEK PAfiANIN 
HAN'A DAVET VE Z‹YAFET ÇEKMES‹

Evvelâ Melek - Ahmed Pafla Han'a Akkirman'dan cevahir ve murassa¤ e¤erli, cevahir
tak›ml› ve gaddâreli, alt›n zincirli bir siyah küheylan at ile kethüdas› ve bir de divan efen-
disini ve kap›c›lar kethüdasiyle, hepsi üçbin seçkin silahl›, küheylan atl› a¤alar›n› yetmifl
bayrak sar›ca ve sekban ile karfl›lama¤a gönderdi. Onlar Han'› getirirlerken pafla da Ya-
n›k kalesi taraf›na kendi adamlar› ile Han'› karfl›lay›nca, hemen Han attan indi birbiriyle
a¤lafl›p, öpüfltüler. Yine atlan›p, atbafl› beraber Han ile kendi ota¤lar›na geldiler. Han
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ota¤da kald›. Kalpay ve Nurüddehr ota¤da kal›p Sefer - Gazi vezir kethüdas›na misafir ol-
du. Han'›n iç a¤alar› paflan›n iç a¤alar› içinde kal›p Pafla kendi gulâmlarmdan, Han'a yüz
adet temiz has g›lman tâyin etti. Pafla kendi ota¤›ndan baflka yere gitti. Bütün Mansurlu,
fiirinli ve kap›kulu a¤alar› ve öteki mirzalar› da a¤alara kondurup gönüllerini hoflettiler.

Pafla hemen o saat, yine Han yan›na var›p kahvalt› ad›yla ikiyüz fa¤furî tabak kokulu
hamireler, emleç, kebat, kabli, helile, gülbefleker, muanber, menekfle hamiresi, zanbak
hamiresi, atrofil hamiresi, flakakil hamiresi ve yetmifl adet çeflitli kokulu reçeller yenilip
sonra çeflitli musluka çorbalar› ve çeflit çeflit kokulu hoflaflar› içip, yemekten sonra, mü-
cevher le¤en ve ibrikler ile eller y›kand›. Kahve, flurub, çay ve badban içildikten sonra gül
suru ve buhurlar verilip sonra pafla hazinedara iflaret edince, bütün hediyeler Han huzu-
runa geldi. Pafla:

— Han'›m! Hay›r mukaddem, gazan kutlu olsun! Hep böyle gazalar edesin! Hofl gel-
din, safa geldin, yüzüme basa geldin. Çünkü u¤urlu, cengâver bahtl› bir flahs›n. Osmanl›
pâdiflâh›n›n emrini yerine getirip, din düflman›ndan intikam ald›n!

Diyerek, Han'›n bafl›na k›ymetli bir flâhi sorguç takt›. Üç küheylan at, biri son derece mu-
rassa¤ ve mücevher e¤erli idi. Han'›n beline bir sonkur demirli, murassa¤ ve mücevher k›-
l›fl› k›l›ç bir cevahir çarkâb okluk, bir cevâhirli Sultan Dördüncü Murad kufla¤›, bir mücev-
her, murassa¤ hançer, bir samur kürk ve bir kat dona ve gömle¤e var›ncaya kadar s›rmal›
çamafl›rlar› Han'›n huzuruna koyup, Kalgay Sultan'a Nurüddehr Sultan'a, fiirin beyine, Man-
surlu beyine, sencut mirzalar›na, atal›klara ot a¤alar›na, Han veziri Sefer - Gazi a¤aya, yal›
a¤as› ‹slâm a¤aya, Dadafl a¤aya, Karafl a¤aya, Ebu Ahmed a¤aya velhas›l; onyedi adet sa-
mur kürkten baflka, yüzyetmifl adet kuflakl›k s›rmal› hil'atlar giydirildi. Karac› ve kap›kulu
a¤alar›na mertebeli mertebesince hil'atlar giydirilip sultanlara ve ad› geçen a¤alara birer at
verildi. Nice mirzalara z›rh, külah, k›l›ç ve okluk verilip o gün üçyüz koyun kebab ve elli ka-
zan pilav, zerde ve çorba, yetmifl çeflit yemek ile alt›bin sahan çeflitli yemekler, ellibin ek-
mek ile sofralar, yetmifl yerde kurulup Akkirman çay›rlar› üzerine kebaba, pilâv ve yahni ser-
pilip Tatar askeri birbirine girdiler. Yedi günlük yeme¤i, bir günde yiyip, pilâv, zerde ve çor-
bay› kalpaklar›na kadar doldurup ko¤ufllar›na götürdüler. Bu ziyafet hâlâ Akkirman'da ve K›-
r›m'da destan olarak anlat›l›r.

Ziyafetten sonra, burada, Bucak Tatarlar›na ve bütün at kullar›na izin verilip, yerli ye-
rine gönderdiler. Han hazretleri, Akkirman alt›nda seksenbin askerle yaln›z kal›nca pafla
flân› yüksek Han'a üç gün üç gece kalmas›n› rica edip ve «Han'›m, nola kalal›m!» deyin-
ce... Han: «Öyle ama kardeflim, size bu Tatar askeri yüktür» dedi. Pafla:

«Han'›m, siz berekât›n›zla geldiniz, biz, Osmanl› askeri gibi deryaya benzeyen ordudan
gocunmay›z. Ne olsa gerek?!»

Dedi.. Sonra, K›r›m askeri Osmanl› ordusunun mal ve erzak› ve k›ymetli akmefle fâ-
hiresi ve çeflit çeflit günefl gibi esirleriyle, pafla askerini ve Akkirman halk›n› öyle ganime-
te bo¤dular ki; anlat›lamaz. Bir gümüfl Macar üzengisi üç kurufla, bir samur kürk on k›y-
ye tütüne sat›lma¤a bafllad›. Han hazretlerinin üç gün ve gece misafir olmas› kesinleflin-
ce, pafla, vekil harç Boflnak - ‹brahim a¤ay› huzuruna ça¤›r›p «Her gün ikifler kere yetmifl
yerde yemek ve peygamber sofras›nda elliflerbin ekmek, befleryüz koyun, ellifler s›¤›r,
onar at kolonu ve yirmifler at etini kebab edip, onar kazan yahni, onar kazan pilâv, onar
kazan karanfilli ball› kokulu zerde, onar kazan pirinç çorbas› piflirip, bunlardan baflka, Ta-
tar Han'a günde üç kere otuz yerde peygamber ziyafeti çekip, «Her sofra üçeryüz sahan
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olmal›d›r» diye emir ve ferman eyledi... Genellikle Han ve adamlar›na, pafla ve a¤alar›n›n
çad›rlar›nda ad› geçen nefis yemeklerle, üç gün üç gece yedirilip, içirilerek büyük itibar
gösterilip, sohbetler tertip edildi. Yine böyle bir toplant›da pafla efendimiz Han'a ve Kal-
gay ve Nurüddehr'e, birer samur don ve birer bohça çamafl›r, birer yelkender gümüfl çu-
vall› küheylan atlar hediye verdi.

Ziyafet Sonucunun Medhi: Üçüncü gün olunca; kahvalt›dan sonra, zurna ve kûs dövü-
lüp, bütün Tatar askeri Turla nehri geçidi bafl›na gidip, Han hazretleri kendisine yak›n a¤a-
lar› ve kap› kullar›yla pafla yan›nda kal›p pafla ile Han veda s›ras›nda pafla Han'a bir kese al-
t›n yol harçl›¤› ve befl flemame anber, on okka öd, yüz çift nak›fll› Kaya Sultan ya¤l›klar›,
Han'›n beline yine bir mücevher alt›n kemer ve bir hançer, bir kat elbise, bir samur az bu-
lunur elbise verip, onu a¤›rlad›. Çok k›ymetli ve az bulunur fleylerden dahi; k›ymetli befl boh-
ça ziba kumafl ve alt›n mutfak eflyas›ndan buhurdan, lüledan, flamdan, gümüfl tepsi, on adet
gümüfl sahanlar›, hediye etti. Ve yine Kalgay Sultana, Nurüddehr Sultan'a, Sefer a¤aya, bi-
rer kat temiz elbise, birer samur postu kapl› diba hil'atlar ihsan olundu. Huzurlar›na birer
bohça s›rmal› canfes, flib, s›rmal› kumafl, dört köfleli, çarbaf ve her bohçadan kadife, kem-
ha, ipek, dâva, serenk, gücrat zertablar› ve köfle destarlardan bir külçe verildi.

Kalpay Sultan, Nureddin Sultan, vezir Sefer a¤an›n bafllar›na pafla kendi eliyle bir çe-
lenk sokup «O¤ullar›m›z, di¤er seferlerde de bunlarla gözükün» buyurdular. Bütün mirza-
lara, boy beylerine, kap› kullar›na, karac›lara yüz adet s›rmal› kuflakl›k, elli çift orta hil'at,
yüz çift afla¤› hil'at, yüzyetmifl kereke çuha cepkenler ve hil'atlar giydirilip, sonra gül su-
yu verildi. Duadan sonra Han kalkaca¤› zaman pafla koltu¤una girip, ota¤ kap›s›na kadar
yaya giderken Han hazretleri paflaya Rakofçi kral›n taburundan al›nan vezir Kimyanofl ve
Apopi Mihal'› hediye olarak verince Pafla:

— Efendim, ald›m kabul ettim, fakat sonra sadrâzam duyup, bunlar› benden ister ve
Yedikule'de habseder. Bunlardan bana ne fayda?

Deyince; Han «Sözün do¤rudur» deyip gulamlar›ndan Necat ve fiah Polat adlar›nda
«flu köleleri getirin!» dedi. O s›rada ayak üstünde paflaya seksenbin alt›n verip, pafla da
«Çok zahmet Han'›m!» diyerek alt›nlar› kabul etti. Kendisi de Han'a Katas suyundan rüz-
gâr süratli bir at verdi ki; s›rmalara garkolmufl bir mücevher örtü, murassa¤ ve s›rmal› gü-
müfl e¤er ve alt›n yald›zl› özengisi ile murassa gaddare ve topuzu ile at› Han'›n alt›na çek-
ti. Han'da özengisiz bindi.

Kalgay'a, Nureddin Sultana ve Sefer a¤aya da birer kadife e¤erli ve gümüfl tak›ml›, gü-
müfl çullu atlar verildi ve bindiler. Kad›askere, fiirin beyine, Mansurlu ve Ark›nl›, fiidakl›,
Yaman – Sadakl› beylerine, Defterdar ‹slâm a¤a ile Yal› a¤as› ‹slâm a¤aya, Sübhan - Ga-
zi a¤aya ve kap›kulu ayan›ndan atal›klara, emeldafllara, olanlara, karac›lara, ot a¤alar›na,
bardak mirzalar›na, yurtatalar›na ve di¤er iflerlerine, hâs›l› bunlardan baflka ikiyüzonbin
nefere atlar verildi. Han, bu hâli görünce paflaya:

— Ey, kardeflim efendim pafla hazretleri, bu bize çok iltifatt›r ve ne zahmettir. Çok ik-
ramda bulundunuz.

Deyince flanl› ve haz›r cevap pafla:
— Efendim, siz din-i mübin u¤runa mücahid ve hadimülharemeynüflflerifeyn olan pâ-

diflâh›n emrine uyup, devlete yard›mc› oldunuz. Sizleri a¤›rlama vâcibdir. Tâ ki, ma¤rur
olup, bundan sonra yine hizmette bulunas›n›z.
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Diye özür yollu ricalar etti. Pafla,da, Mahmudî, doru renkli at›na binip, Han ile atbafl› be-
raber Akkirman'dan kuzeye bir saat gidip, Turla nehri k›y›s›nda (Yan›k) adl› kale dibinde Han
suyu geçmek için kald›. Pafla da Han ile vedâlaflarak Akkirman'a döndü. Ben dahi Han'›n eli-
ni öperek veda ederken koynundan bir mücevher saat, üçyüz alt›n verip hay›r dualar etti.

fiimdi safal› dostlar taraf›ndan flöyle biline ki, Allah bilir ve âlimdir. Bu ziyafetler hep
böyle yazd›¤›m›z gibi olup, üç gün, üç gecede yap›lan masraflar ve bütün hediyeler iki-
yüzk›rkalt› kese olup, Özü eyâleti ki Ni¤bolu sanca¤› da ona ba¤l› idi, bu eyâletin bütün
gelirleri Tatar Han'› hediyelerine harcand›. Bu günlerde, Melek - Ahmed Pafla Hâtem Tâi
ve Câfer Bermeki kesilmiflti. Bütün halk Melek - Ahmed Pafla için «Abaza taifesinde bu
kadar cömertlik görülmemifltir» dediler.

Ama; Melek - Ahmed Pafla, asl›nda Abaza de¤ildir. ‹stanbul'da Tophanede do¤mufl
olup, anas›, babas› «Abaza oldu¤undan, Melek'i anas› alt› yafl›nda süt anas›yla Abaza âdet-
leri üzere Abaza vilâyetinde aflirete gönderip, orada ondört yafl›na geldi¤inde, benim
anam halas› k›z› oldu¤u için ‹stanbul'a gelip bizim validemizle Melek'i Sultan Ahmed'e he-
diye verdiklerinde Sultan Ahmed Han Melek'i görerek «Allah bilir flu o¤lan Melekdir» der.
Ve bu Melek'i k›zlar a¤as› Büyük - Mustafa a¤aya, validemizi de pederimiz dergâh-› âli ku-
yumcu-bafl› Dervifl Mehmed Zilli a¤aya ihsan eder. Ondan ben vücuda geldim. ‹flte Me-
lek ile akrabal›¤›m›z›n asl› budur.

Mevzu d›fl›na ç›kmayal›m...
Sözün k›sas›; Akkirman'da Melek - Ahmed Pafla’dan Han ayr›l›p, Turla nehri kenann-

da bütün Tatar askerinden geçit bafl›nda defter ile bütün esirlerin sunmas›n› al›p, seksen-
yedibin düflman avlayan Tatar içinde en güzel ve seçmeleri seçilip verildi.

fiANLI HAN'IN MELEK AHMED PAfiAYA HED‹YELER‹
Elli adet Macar esiri ki, herbiri yirmifler, otuzarbin kurufl a¤›r fidye ile kurtulmak ister.

Yüz adedi günefl parças› gibi delikanl›lar, yüz adet Macar k›z›, bil sahibi Abaza delikanl›lar›,
elli bafl ender bulunur güzel Çerkefl ve elli bafl Gürcü mahbubeleri ki; herbiri K›r›m'da yetifl-
mifl san'at ve bilgi sahibi, tahsil görmüfl erlerdir. Leh kral›na âsi olan kalelerden al›nm›fl elli
adet delikanl›, Moskof vilâyetindeki Kiyef kalesi da¤lar›ndan al›nan elli tane beyaz Moskof
dilberleri, bütün a¤›rmak Tatar atlar›yla, z›rh külahlar›, k›l›çlar›, sadaklar› befl araba ganimet
mal›ndan al›nm›fl, k›ymetli çarhl› beflyüz Macar tüfengi, elli a¤›rmak at, elli yorga beygir ki,
herbiri y›ld›r›m gibidir. Hepsi gümüfl Tatar e¤erli, hepsi gümüflten Macar üzengili nak›fll› s›r-
mal› yüzelli adet atlar idi... Her katana Macar seyisi eline verilip, yaka paça çekilmekte idi.

Elli tahta samur kürk, üç araba dâne samur, Rakofçu kral›n gümüfl ve alt›n mutfak efl-
yas›, iki araba ibriflim, iki araba daniska kal›çaleri, iki araba daniflka kehribar sand›klar› ve
tesbihleri, elli k›ta flâhi toplar, befl adet kolomborne toplar ki herbiri alt›n gibi cilâl›d›r. Yüz
k›z›, yüz delikanl›y› befl arabaya bindirip gönderdi. Arabalar› çeken atlar dörder olup, Al-
man vilâyetinden, Daniska'dan, Danimarka'dan gelme atlard› ki herbiri file benzer. Bu he-
diyeleri, Han hazretleri, Çolak Dervifl a¤a ile paflaya öyle büyük bir merasimle gönderdi
ki, herkes hayran kal›p, pafla sevincinden at üzerine binip, hediyeleri bütün askerinin
önünden geçirterek hazinedar›na teslim ettirdi. 

Dervifl a¤an›n getirdi¤i Han mektubunu, esirler ve öteki hediyelerin defterini, hazine-
dar paflaya verince pafla sevinçle doldu. Mektubun cevab›n› da Tatarca yazd›rd›. Han'›n
mektubunun ›st›lahlar ve giriflinden sonraki meali flu idi:
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«Benim akaçay vezirim! Atal›¤›m çarl›¤›m›z alt›n devefl fluran›z ile defter mucibince flu
kadar urus mal›ndan doyum buldu¤umuzca hediyeler sald›k. Cömert Melek gidifli üzere
bulungan flolkaydar alay bulursa, vilâyetimiz, K›r›m'a var›nca, Kaya Sultan ayt›lan efendi-
mize elli Çerkefl, elli Abaza, elli Urus dökeleri ve flelgeleri ve ad›galar›na güzel k›zlar›ndan
könderemiz. Cenab› flerifiniz hizmetine lây›k bulmak için, yahfli sadak taflgan zorciket kö-
leler ve a¤›rmak yolgalar ve elli çift k›rç›galardan toygunlar ve sungurlar göndermemfz
mukarrerdir. ‹nflallah ben de Mehmed Han muhabbetnâmesini Togay lisan› üzere yaz›p.»

Pek çok özür diler flekilde çeflitli muhabbetler arzetmifl. Pafla efendimiz mektuptan ve
hediyelerden hofllan›p, hediyeleri getiren Çolak Dervifl a¤aya, bir samur don ve bir al at
ve bir kese kurufl verip ve öteki adamlar›na birer hil'at ve yirmifler altun verip el öpüp,
pafla da hediyeleri defteri mucibince eline geçti¤inin mektubunu Han'a gönderdi.

Dervifl a¤a gidince, pafla, bütün tüfenkleri ve bütün araba atlar›n› ve öteki ganimet bey-
girlerini, ikiyüz adet köleleri, bütün a¤alara ve bana da¤›tarak, bütün a¤alar›n› sevindirdi.

Sonra ak›ll› Melek - Ahmed, Pafla daha önce Han'›n verdi¤i elli adet Macar kapudan-
lar› hemen ‹stanbul'dan istenmeden Tatar eliyle, Eflâkl›, Bo¤danl› eliyle ucuz pahal› k›rk
- ellifler kese ile sahiplerine sat›p ve bazen beflyüz keseye verilip, cebir ve noksan hepsi-
nin bedelleri binalt›yüzdoksanalt› kese etti. ‹flte o ganimet mal› ile Akkirman, Kili, Ben-
der, Yan›khisar ve Özü kalelerine birer itimad edilir a¤alar gönderip, tamir ettirme¤e gay-
ret göstererek, nice hay›r iflleri yapt›rd›.

Melek - Ahmed Pafla Özü'de görevli bulundu¤u müddetçe; Han ile olan sevgileri ke-
silmedi. Tedbirli pafla K›r›m Han›na bir mektup gönderse k›rk - ellibin Tatar istedi¤i yer-
de haz›r olurdu.

Allah'›n hikmeti!.. ‹stanbul'dan Sadrâzam Köprülü, Melek - Ahmed Pafla ile Han'›n iyi
geçindi¤ini ve bu kadar ziyafet, ihsan ve hediyeleri iflitip içinden g›bta ve ukde peyda ede-
rek, Melek Paflaya nice kere hakaretâmiz mektuplar gönderip «Size Osmanl›dan fazla Ta-
tar Han› yak›n ve daha çok lâz›md›r. Ak›ll›ca hareket edip Han'›n ete¤ini elden b›rakma»
diye ve daha nice bunun gibi kâ¤›tlar› getirdi.

Sonra; Han, Turla nehrinin Meydan geçidinden ve Otyar›k geçidinden geçip, yedi
günde as›l vatan› olan K›r›m diyar›na sa¤l›kl›, ganimetli ve muzaffer var›p, üç gün - üç ge-
ce flenlik yapt›r›r. Daha önce Kaya Sultan'a gönderece¤ini bildirdi¤i ikiyüz k›z ve ikiyüz
delikanl› ve on çift do¤a ve toygun, sungun ve kufllar› ve Paflaya elli adet tirkefl götürür;
bahad›r delikanl›lar ve nice pahal› eflya gönderip sözlerini yerine getirdiler.

Han K›r›m'a var›nca Rakofçi kral'›n veziri Kimniyanofl'u ‹stanbul'a ça¤r›lmadan, doksan-
birbin alt›na azad edince, mel'un, hemen Erdel'e var›p yine Rakofçi'ye vezir olur. Ve iki-
yüzbin asker toplay›p Timeflvar eyâletinde Lipora, Çanad, Sulmufl, Çaçat kaleleriyle do-
laylar›n› ya¤ma eder. Bu haber, istanbul'a ulafl›nca k›rkyedibin adet Budin eyâleti askeriy-
le, Budin veziri fieyh - Yahya lâkabl› Gürcü Kenan Pafla ile, Tameflvar eyâleti veziri pafla
bütün askeriyle Rakofçi üzerine gönderilir. Çanad kalesi alt›nda nehir k›y›s›nda deniz gibi
iki asker karfl›lafl›p cenge tutuflurlar. Allah'›n hikmeti!.. ‹slâm askeri bozulup, bütün gaziler
Morufl nehrinde bo¤ulurlar. Hatta; Tameflvar mans›b›na mutasarr›f Elçi - Hasan Pafla da
Morufl nehrinde bo¤ulup, o kadar ganimet mal›, çad›r, a¤›rl›klarla düflman askeri ganimet-
lenip Rakofçi ve Kiminyanofl, vezir Han elinden çektiklerinin intikam›n› tamamiyle al›rlar.
Bu suretle (Göle) kalesinin muhasaras›na bafllarlarsa da vakit k›fl oldu¤undan yine Erdel di-
yar›na dönüp bütün Temeflvar ve E¤ri vilâyetine her eyâletten muhaf›zlar konur.
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Osmanl›, Rumeli eyâletinde böyle bir yenilgi görmemiflti. Me¤er Salanta sahras›nda
Budin veziri Nasuh Pafla-zade Hüseyin Paflan›n bozuldu¤u o büyük yenilgi ola. Sonra
Köprülü'den Han'a flöyle bir mektup var›r:

«Mala tamah edip, Kiminyanofl mel'unu yüzbin alt›na satt›n. Osmanl› diyar›n›n hara-
b›na ve k›rk - ellibin kiflinin kan›na sebeb oldun. ‹nflallah Akkirman'da Melek'den yedi¤in
ziyafetleri, evlâtlar›n burnundan bile ç›kar›p, Melek taam›ndan sonra fleytan taam›na
muhtaç olursun. Tez padiflah emrine uyup âzad etti¤in Kiminyanofl ve Rakofçi kral üze-
rine Yanova seferine gidesin.»

Bu emirler Han'a gelince etekleri tutuflur. Bütün emirleri ve hakâretâmiz mektuplar›
Han Paflaya gönderdi. Pafla da, Han'a:

«Emir emriniz deyip memur oldu¤unuz gazaya teveccüh buyurup, basiret üzere olun.»
Diye haber gönderdi. Sonunda Han korkusundan Köprülü ile Yanova seferinde bulu-

namay›p, geri dönüp K›r›m'a geldi. ‹flin sonu, Han'›n K›r›m'dan Köprülü-zâde Ahmed Pa-
fla zaman›nda azlinin sebebi Yanova seferine kat›lmay›fl›d›r.

Netice (söz sözü açar) fehvas›nca bir parça mevzuun d›fl›na ç›kt›k.
Melek - Ahmed Pafla efendimiz Han'dan ayr›l›p Akkirman kalesinin tamiri ile u¤rafl›r-

ken bir gece bir rüya görür. Ertesi sabah namazda imaml›¤›n› ben yapt›m. Yasin-i fierif
okuduktan sonra Melek - Ahmed Pafla:

«Evliyam, Allah hay›rlar vere, bu gece bir rüya gördüm» diye rüyas›n› anlatma¤a bafllad›.
Melek - Ahmed Paflan›n garib ve temiz rüyas›:
«Evliyam! hay›r ola... bu gece rüyamda gördüm ki; özü kalesi üstüne binlerce kara kufllar

konup, ba¤›r›p, ça¤›rarak ayaklar›ndan ve gagalar›ndan kale içine birer tafl b›rakt›lar. Hemen
kale içinden bir feryad kopup, bütün kale kap›lar› aç›larak ümmeti Muhammed kaleden ç›-
karken, d›flar› ç›kan adamlar›n nicesini, kufllar yeme¤e bafllad›lar. Kaleden baz› kimseler yüz-
lerce kuflu ayaklar›ndan tutup ba¤lad›lar. Ve birkaç›n› iflkence ile öldürdüler. Bütün karakufl-
lar bir yere toplan›p kalenin bir kulesi üzerine konarak, etrafa uçup çal›, ç›rp› tafl›yarak yuva
yapmaya bafllad›lar. Hemen kale içinden bir atefl peyda olup, bütün karakufllar›n kanatlar› ya-
n›p yere düfltü. Kanats›z, kuyruklar dimdik kalkma¤a bafllay›p uçma¤a kuvvetleri kalmad›.»

Rüyay› bu flekilde anlat›nca ben:
«Hay›rola sultan›m, Allah bilir, özü kalesi üzerine düflman kufllar› konmak isterler. Am-

ma, inflallah, kanatlar› yanar!»
Diye, Fatiha okudum. Fakat hemen tedbirli pafla haz›rl›¤a bafllad›.

Özü Kalesine Cemiyetin Yard›m Etmesi: O an, pafla, Ni¤bolu, K›rkkilise, Vize, Çer-
men, Akkirman, Bender, Silistre ve Vidin alaybeylerine o anda bütün askerle haz›r olup
ve Bucak Tatar›ndan onbin asker, Eflekdereli Mehmed a¤a, Dedefl baya¤ay, Sat› baya-
¤ay, Bat›r mirza ile velhas›l k›rk bayrak sahibi ot a¤alar›n› ve at kullar›n› bütün maiyetle-
riyle cem ve tahsil edip Yusuf kethüdas›na da, on kese harc›rah vererek, onbeflbin seç-
kin askere kumandan tâyin edip, arkas›na bir samur elbise giydirdi. Ve bütün askere sa-
¤ular sa¤›l›p gözlerinden dökülen yafllarla Melek Pafla a¤lay›p bütün gazilere:

«Allah-u Rabbülâlemin yard›mc› ola!»
Diye, onbeflbin askeri, o gün Akkirman karfl›s›nda Yar›m adl› yere gemilerin sandalla-

r›, zarbona ve transa gemileriyle hemen karfl›ya geçirip orduya yard›m göndererek ken-
dileri geri Akkirman kalesi alt›na döndüler.
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Baflka Tedbir: Hemen Akkirman liman›nda geçen seneden kalm›fl ve Varna cenginden
al›nan yirmi parça Rus flaykalar›n›n bütün mühimmatlar›n› k›sa zamanda ve gemi sahiple-
rine ücretlerini verip küçük flayka, zarbona ve flayka ve gemilere Akkirman gazas›ndan on-
bin kuruflluk kereste ve peksimet, barud, gülle ve di¤er âletler, silâh ve mühimmat yükle-
tip, yanlar›na yüz kantar çivi ve bütün Akkirman ve Kili mimarlar›n› al›p, gemilere ikibin
kile bu¤day, beflbin kile dar› da dolduruldu. Kendi bayraklar›ndan yirmi bayrak sekban, sa-
r›ca ve Akkirman kalesi askerinden bin adet seçme flahbaz yi¤itler ile, hepsi ikibin adet si-
lahl› asker, iki günde elli parça gemilere doldurup, Akkirman'dan Allah'›n emriyle uygun
zamanda sekiz saatte Özü kalesine vard›. Bütün ‹slâm askeri elli parça gemi ile gelen za-
hire, kereste ve askeri görerek yeni kuvvet kazan›p cebhâne ve zahireleri mahzen ve an-
barlara tafl›yarak, kalenin tamir ve onar›lmas›na, büyük hendeklerin temizlenmesine h›z ve-
rildi. ‹slâm askerinin Özü'ye selâmetle ulaflt›¤›n›n haberi geri dönen gemilerle geldi. Rus
flaykalar›n›n birkaç› bozularak, kale tamirine iskeleler yap›ld›¤› ö¤renildi. Yusuf Kethüda
mektubu ile yal› tatarlar›n›, Özü a¤alar›n›, Özü beyi Karg›l› Halil a¤a ve di¤er iflerleri ve Yu-
suf Kethüda da Tatar askerini istemifl... Pafla: «Buraya da asker lâz›md›r.» diye cevap ver-
di. O gün Eflâk, Bo¤dan ve Bender beylerine mektuplar yaz›larak «Özü kalesi tamiri için
onbin k›ta direkler, çivi, flendire tahta ve di¤er top tahtalar› ve baflka elvan kereste, mü-
himmat ve levaz›m ile bin adet mimar, cerahor, üçbin Eflâk ve ikibin Bo¤dan derhal gel-
sin» diye emirler gönderildi.

Ensesi - Yamal› fiaml› Halil a¤a mübaflir tayin olundu. Katar pahalar›yla Halil a¤a Ef-
lâk ve Bo¤dan'a yolland›. Ve yine o gün gelen haber de:

«Kalenin hayli duvarlar› tamir olunup, hendekleri de temizleniyor.» Bu haberi al›nca,
pafla, sevincinden oynayarak dereceye gelip yal› a¤as›na:

«Sen de bütün Bucak Tatarlar›yla Özü kalesine gitme¤e haz›rlan.» Deyince o da «Em-
riniz bafl›m üstüne diyerek haz›r oldu. O gün, ‹smail ve Kili kalesinden on gemi kereste
ile bin adet silahl› askerler geldi. Onlar›n da uygun havada üç saatte Özü kalesine vard›k-
lar›n›n haberi geldi. Biz bu sevinçle Akkirman alt›nda Melek - Ahmed Pafla ile mes'ud du-
rurken 1068 tarihinde ‹stanbul'dan Sadrâzam Köprülü Mehmed Pafla’n›n a¤alar›ndan bir
haberci geldi. Ve Bozcaada'n›n fetih haberini getirdi.

Pâdiflâh divan› toplan›nca fetih mektubu okundu. Bütün ‹slâm askeri sevindi. Akkir-
man kalesinde top flenlikleri yap›ld› ki, kale Semender kuflu gibi Nemrud atefli içinde kal-
d›. Böylece atefl saç›l›p padiflah ferman› üzere yedi gün, yedi gece top, tüfenk ve fiflek
flenliklerinden bütün Akkirman akmefle fahiresiyle, yüzbinlerce kandil ile flehir ayd›nlat›-
l›p, herkes köfle köfle, çok çok, çeflitli zevk ve safa edip; pâdiflâh›n devletinin devam›na
duaya devam ediyorlard›...

Her tarafta, herkes oyun ve e¤lence ve iflret içinde olup, paflan›n befl vakitte dokuz
kat mehterleri çal›nd›. Sabah ve akflam yirmi Akkirman kazan› yemek piflirilip, fakir zen-
gin herkese bol bol nimet da¤›t›ld›.

O gün tedbirli Melek Ahmed Pafla üçyüz k›ta emirler yaz›p Özü eyaletindeki kaza, fle-
hir, kasaba ve köylere a¤a ile fetihname suretleri gönderdi. Bana da Özü, Hasan Pafla,
K›lburun kaleleri için fetih müjdeleri emirlerini verip ve Özü kaleleri tamiri için Yusuf Ket-
hüdaya ve Özü beylerine, K›lburun beyine birer mektup ve birer hil'at verdi.
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Evvela Pafla efendimizle vedâlafl›p, hay›r duâs›yla yirmi adet adamlar›m›z ve yirmi adet
Akkirman kalesi k›lavuzlar›ndan yarar ve naml› k›lavuzlar alarak, üç adet fükateye binip
Akkirmandan ayr›ld›k. Güzel bir günde Turla nehrinin Karadeniz'e kar›flt›¤› bo¤az›, alt›
milde selâmetle geçip (Otyar›k) menziline vard›k.

Otyar›k Menzili: Turla nehrinin karfl› kuzeyinde Özü kalesi topra¤›nda, safi Kazakistan ve
Rus u¤ursuzlar›n›n av yerleridir. Çünkü bu yerde Akkirman'dan gemiyle geçip Özü'ye, ora-
dan K›r›m'a gidilen ana yol oldu¤undan, bütün Kazak bu yollar›n pusular›nda bekleyip gelip
geçenleri tutup esir ederler... Iss›z ve tehlikeli bir yoldur. Allah korusun! Bu yere Otyar›k den-
mesinin sebebi; K›r›m'dan ve Özü'den gelen e¤er gece ise, geçen seneden kalma otlar› top-
layarak, karfl› Akkirman'a yar›k iflareti verdi¤inden, Akkirmanl› bir anda buraya gelip konu-
flurlar. E¤er Müslüman ve itaat edenlerden ise al›p karfl›ya geçirirler. Amma birkaç kez, kâfi-
rin Türkçe bilen Kazaklar› buraya gelip atlar› yar›k edip, Akkirman'dan kay›kla adamlar ge-
lince, bunlar› esir al›p gittiler. O zamandan beri Akkirman'l› uyan›k olup, de¤me adam› bu
Otyar›k'dan olur olmaz fleyden almazlar. Fakat; habercileri ve yolcular› atefl yak›fllar›ndan ta-
n›y›p al›rlar. Onun için bu yere (Otyar›k) derler. Sultan Bayezid Han, Veli Akkirman'› fethe-
dince bu yere bir s›¤›nak olmak üzere bir tepe üzerine büyük bir geçit kulesi yapt› ve emni-
yetli yer haline getirdi. Sonra zamanla, Ak - Kazak istilâ ederek, temelinden y›kt›. Hâlâ te-
melleri görünür.. Bir bay›r üzerinde, gayet tehlikeli yerdir. O gece, orada, Kazak korkusun-
dan asla rahat uyku görmedik. Çünkü; bu yer Kaza¤›n tahta kalesidir.

Oradan do¤uya, Karadeniz k›y›s›n› takiben Tih sahras›na benzer amans›z bir kurak yer-
de, sekiz saat yol alarak (Budemoin) menziline vard›k. Budemoin, Tatar dilinde (Kurt boynu)
demektir. Do¤rusu; eflek kadar büyük olan kurtlar›, domuzdan tehlikelidir. Dereli, ›lg›nl›, ka-
m›fll› ve sazl› amans›z bir yerdir. Etraf›m›za karakollar koyup, silahlar›m›z üzerimizde oldu¤u
halde heybelerimizden haz›r yemekler yiyip, yine Karadeniz k›y›s›yla befl saatte (Dall›k) men-
ziline vâs›l olduk. Bir dere içinde ormanl›k dallar› oldu¤u için, Tatar kavmi buraya Dall›k der-
ler. Bura da, kâfirin pusu kurdu¤u tehlikeli yerlerdendir. Ve mayak yoluna burada kavuflup
ondört saatte geçerek (Hocabay) kalesine vard›k. Sultan Bayezid Akkirman'› fethetti¤i zaman
(Bay) adl› bir zengin kifli Bayezid Han'dan izin al›p, burada bir kaya üzerine sa¤lam bir kale
infla edip, içine asker koyup, beflyüzbin koyunu ile bu vadileri mülk edinip geçindi¤inden (Ho-
cabay) derler. Hâlâ Karadeniz k›y›s›nda sarp bir kaya üzerinde, kal›nt›lar› durmaktad›r. Az bir
gayretle, bu kale imar edilirse ülke bay›nd›r olup, yollar emin olurdu.

Burada Karadeniz'den tuz ç›kar. Kale neferlerinin maafllar› tuzla'dan verilirdi. Orada hepi-
miz bir dere içinde ormanl›¤a girip atlar›m›z› ba¤lad›k etraf›m›za karakollar koyduk. Atlara
yemler kestirerek, yine o gece, kalk›p ›lgar ile Karadeniz kenar›ndan giderek Cüce deresini
geçtik. Burada sol tarafta (Droflenko) vilâyetinden gelip Karadeniz'e dökülür, küçük sudur. O
suyu geçerek, Karadeniz k›y›s›n› takib ederek, kuzeye befl saat gittikten sonra (Üç ac›l› gölü)
adl› yere vas›l olduk. Burada yavafl yavafl silahlanarak haz›r, dinlenip, at dinlendirdik. Çünkü;
(Üç ac›l›) adl› gölün kazak Droflenko'nun Obakirman adl› bir bal›khane kalesi vard›r. Onun
için oradan sessizce geçip, (Deli gölü) dahi geçtik. Elbiselerimiz biraz ›sland›¤›ndan orada bi-
raz bekledik. Buras› da emin de¤ildir. Oradan yine kuzey tarafa, (Yahfli) deresini kolayca ge-
çerek iki saatte (Prezen) nehrine vard›k. Bu nehir tâ, bat›da fiehrut ve Latçen da¤lar›ndan do-

126

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

¤arak, Droflenka kaza¤› vilâyetinden geçer. Bu yol üzerinde asla geçit vermez.
Tentere adalar› önünde Karadeniz'e dökülür. Bir mil geniflli¤inde sudur. Yüzbin güç-

lükle ancak bir küçük gemi ile karfl›ya geçme¤e çal›fl›rken, Allah'a hamdolsun! Akkirman
askeri ile daha önce fermanlarla giden, bin adet Bo¤dan keferesi askeri ile karfl›laflt›k. On-
larla hiç çekinmeden sabaha kadar botlar ve sallar çat›p, atlar› y›ld›rarak karfl› tarafa geç-
tik. Çünkü burada, kâfir, pusuya yat›p askerin yar›s› karfl› tarafa geçtiklerinde ya bu ta-
rafta kalan askeri; yahud, di¤er tarafa geçen askeri vurup, esir eder. Askerin böyle ikiye
ayr›l›fl›ndan istifade ile, her iki taraftaki askeri de vurdu¤u çok görülmüfltür.

Buras› pek tehlikeli idiyse de hamdolsun selâmetle geçtik. Buradan yine Karadeniz k›-
y›s›n› takib ederek, do¤uya dört saat yol ald›ktan sonra emin yer olan Özü kalesine vas›l
olduk. Allah'a hamdolsun, bin adet Akkirman ve bin adet Bo¤dan askeriyle Özü kalesine
yaklaflt›¤›m›zda Özü beyine ve pafla kethüdas›na geldi¤im haberini gönderdim. Ben, bütün
askerler ile atlardan inip, biraz dinlenirken kale taraf›ndan bir toz göründü. Bütün Özü as-
keriyle beyleri ve pafla kethüdas› beni karfl›lama¤a geldi. Bundan sonra büyük alay ile ka-
le alt›na var›nca, Allah'›n büyüklü¤ü!... Üç pare Özü kalesi, Hasan Pafla ve Kuburun kale-
lerinden o kadar hoflgeldin topu at›ld› ki yer ve gök tir tir titredi. Özü kalesine selâmetle
girdik. Bey saray›nda padiflah divan› topland›. Mehterhanelerden sonra, efendimiz Melek
- Ahmed Paflan›n emirlerini ve mektuplar›n› beylere ve Yusuf kethüdaya verdim. Önce
Bozcaada fetihnamesi okundu ve toplant›da bulunanlar›n hepsi sevindi. Sultan Dördüncü
Mehmed Han'a ve Bozcaada fâtihi, Köprülü Mehmed Pafla'ya hay›r dualar eylediler...

Özü Kalesinde Bozcaada'n›n Fethi Sevinci: Hemen fetihname okunduktan sonra; kale ne-
ferat› çavufllar›n›n seslenmesi üzerine, bütün kale neferleri, kalenin burçlar›, duvarlar› ve be-
denleri üzerine silahl› olarak topland›lar. Daha önce yard›ma giden onbin adet enderun ve bi-
runun seçme askeri kalede deniz gibi ‹slâm askerleri bütün silahlar›yla haz›r olup, önce yuka-
r› ve büyük kalede üç nöbet gülbang-› Muhammedi çekilip, Allah Allah sesleri göklere ulaflt›...
Duadan sonra befl kuleden tabi, nakkare ve nefirlere rehâvi makam›nda, usta mehterler kur-
tuluflu müjdeleyince, haz›r bulunan Müslüman gaziler kale bedenlerinden bir yayl›m tüfenk at-
t›lar. Ard›s›ra flâhi ve balyemez toplar at›ld›. Top seslerinden yer ve gök güm - güm gümledi...

Velhas›l... bu üslup üzere, üç nöbet top, tüfenk flenlikleri yap›ld›. Özü flehrini öyle süs-
lediler ki, sanki dünya cad›s› gelin olup, zifaf gibi flenliklerle Özü halk›n›n, geceleri kadir,
gündüzleri de kurban bayram› oldu. Ondan sonra ben bütün iflerleriyle kalenin etraf›n› do-
lafl›p seyrederek kalenin tamir olunmufl yerlerini ve tamire muhtaç olan yerlerini keflfe-
dip, tamire muhtaç olan yerlere adamlar göndererek, üç günde nice yerleri ‹skender sed-
di gibi tamir ettiler...

Ben, sanki bu kalenin tamirine mübaflir olarak gelmiflim gibi, her gün etraf› gezip do-
lafl›rd›m. Ocak a¤alar›yla iyi geçinip, vilâyetin durumunu sorarak s›rlar›n› ö¤renip yazar-
d›m. Her gün donanma flenli¤inde sabahleyin bir a¤ada, ikindiden sonra bir a¤ada ziya-
fetlerde bulunarak, hediyeler al›rd›k.

Bir gün; Özü beyi, bana, donanma müjdesi için bir kese kurufl, bir samur kafas› kürk,
iki donluk siyah çuha, iki Rus kölesi ve üç bafl küheylan at verdi. Özü kalelerinin beflin-
den de birer kese kurufl, befl köle ve befl at verdiler. Oradan pafla kethüdas› Yusuf a¤a
yüz alt›n, bir köle, bir kafa kürk, bir at, bir k›l›ç, adamlar›ma da onar alt›n ihsan etti. Ve
kale vas›flar›n› yazma¤a bafllad›k.
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Özü Kalesinin Vas›flar›: Ali Pafla taraf›ndan al›nm›fl olup, üç tu¤lu vezir eyâletinin mer-
kezidir. Fakat tehlikeli bir yer oldu¤undan veziri Silistre, Babada¤›, Akkirman flehrinde otu-
rur. fiehri onbin askerle korunur. Hâlâ bu Özü kalesi ve Silistre eyâletinde baflka sancak
beyi merkezidir. Amma, bunun beyi kanun üzere Özü suyunun karfl› K›r›m taraf›nda (K›l-
burun) adl› yerde oturur. Taa. K›r›m adas›n›n (Ur a¤z›) adl› yerine kadar dört konakl›k yer-
dir. Çöl ile K›r›m'a var›ncaya kadar Özü beyinin idaresindedir. Tatar Hanlar›n›n - Bayezid
Han kanunu üzere alâkalar› yoktur. Özü beyinin padiflah taraf›ndan tâyin edilen has›
240.000 akçedir. Fakat zeamet, timar, alaybeyi ve çeribafl›s› yoktur... Çünkü k›ble taraf›
deniz ve bat›s› bafltanbafla Kazagistan'd›r. Her an Kazak horozlar›n›n sesleri iflitilir. Do¤u
taraf›, Özü nehrinin ötesinden bafllayan Heyhat sahras›d›r... Tâ.. Azak kalesine, oradan
doksanyedi konakl›k Hazar denizine var›ncaya kadar Heyhat sahras› ve K›pçak sahras›d›r.
Güney taraf› yine Akkirman'a var›ncaya kadar amans›z yerlerdir ki, bu yerlerden nice ke-
re geçmifliz. Yüzelli akçelik kazad›r. Nahiyesi ve köyleri genifltir. Üç oda cebeci ve üç oda
topçu askeri var. Asla yeniçerisi yoktur. Ve durmazlar da... Çünkü geliri yok. Derbend ha-
linde bir adad›r. Hepsi befl parça olan kalelerinde, befl adet Minkale dizdarlar› vard›r. Hep-
si yirmi adet tu¤ sahibi muhteflem a¤alard›r. ‹kibinelli adet seçkin, temiz, silahl› ve haz›r as-
keri vard›r. ‹darecilerinden biri de bey subafl›s›d›r. Mimar a¤as›, muhtesib a¤as›, baçpazar›
a¤as›, marangoz ve kalfa a¤as› vard›r. Çünkü iskele oldu¤u için Akkirman'a Kili ve ‹sma-
il'e gidip gelen, karfl› k›y›ya asker geçiren gemileri çoktur.

Özü Kalesinin fiekilleri: Bunlar, birbirine bitiflik, üç kat bölme kalelerdir. Amma; en
eskisi yukar› Macar - Ali Paflan›n yapt›rd›¤› eski kaledir. Toprakl› bir bay›r üstünde onbefl
tahta örtülü, kuleli, yirmi ayak eninde kal›n iki kat küçük hisar duvarl› ve hende¤i derin,
enli, sarp, sa¤lam bir kaledir. Hende¤i üzerinde a¤aç bir köprüsü vard›r. Her gece köp-
rüyü bekçiler makaralarla çekerek köprüyü kale kap›s›na dayay›p, kap›ya siper ederler.
Bu köprü Melek - Ahmed Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Ve iki kat sa¤lam demir kap›s›
k›bleye ve Karadeniz k›y›s›nda K›lburun kalesine bakar. Bütün kulelerdeki toplar hendek
içine kirpi gibi bakar. Bütün kuleleri Melek - Ahmed Pafla tahta kaplay›p, mâmur ve süs-
lü yapm›flt›r. Bu d›fl büyük demir kap›n›n içinde, birkaç küçük demir kap› daha vard›r. Bu
iki demir kap› aras› tuluz, kemer, kârgir binad›r. Üstü tahta minareli hünkâr câmiidir. Am-
ma küçüktür. fier'iye mahkemesi bu camiye bitiflik ve yüksektir... Bu kalede avlular› bah-
çeli, üzerleri bafltan aya¤a toprak örtülü, altl› üstlü ikiyüz adet ev var. Bey saray› dahi, bu
kalededir. Bütün sokaklar› temiz kald›r›ml› olup, yolun iki taraf›nda ancak bir adam s›¤a-
cak genifllikte yirmi adet eski dükkânc›klar› ve bunun yak›n›nda üç kurnal› küçük bir ha-
mam› var. Suyunu afla¤›dan atlarla getirirler. Cebhânesi, bu¤day anbarlar›, mükellef, süs-
lü ve ateflleme¤e haz›r toplar› vard›r. Bu kalenin do¤u taraf› bay›r, bat› taraf› ova, hendek
kenar›ndan ötesi bir top menzili mesafede tamamen bostanlard›r. Kavunu, karpuzu çok
ise de ba¤ ve bahçesi yoktur. Bu çöl diyar›nda bir dikili a¤aç olmad›¤›ndan halk aras›nda
«Seni Özü k›r›nda yat›ray›m, so¤uk cehennem ordad›r» sözü darb› mesel olmufltur...

Orta Hisar: Yukar› kalenin mahallesi içinden ve kuzey taraf›ndan, afla¤› Orta hisara
iner bir küçük demir kap› var. Bu hisar evvelce çit a¤ac›ndan yap›lm›fl palanga hisar idi.
Binotuzalt› senesinde ve Sultan Dördüncü Murad devrinde, Piyâle Pafla Osmanl› donan-
mas› ile gelip, bu kaleyi tafltan infla ederek yukar› kaleye katt›. On kuleli bir sa¤lam kale-
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dir. Bu kalenin iki demir kap›s› var. Biri k›bleye, biri kuzeye aç›l›r. ‹çinde yüz kadar küçük
avlulu ba¤ ve bahçesiz toprak daml› küçük ve kullan›fll› evleri var. K›ble kap›s› üzerinde
bir tu¤la minareli cami mevcuttur, Yirmi adet küçük dükkânlar›, üçyüz kadar topçu ve ce-
becileri var. Alçak yerde oldu¤undan sokaklar› çamurdur. Yukar› kale gibi temiz kald›r›m
de¤ildir. Buna (Piyâle Pafla Kalesi) dahi derler. Bunun do¤usunda Hasan Pafla kalesine
aç›l›r, mahalle içinde bir küçük kap› var. Kaptan Hasan Pafla kalesi bu Piyâle Pafla kale-
sine bitiflik olup, aralar›nda yal›n kat bölme hisar duvar vard›r. Yukar›, orta, afla¤› kaleler
ayn› büyüklükte olup, aralar›nda üzeri kule ve diflli bedenli ve toplarla teçhiz edilmifl du-
varlar› ve birbirine girilecek birer küçük demir kap›lar› vard›r.

Hasan Pafla Kalesi: 1036 tarihinde Kaptan Hasan Pafla Çelebi pâdiflâh donanmas› ile
gelip, bu kaleyi Özü nehri k›y›s›nda Piyâle Pafla kalesine bitiflik, dört köfle fleklinde, sa¤-
lam olarak yapt›rd›. Öyle ki; öteki kaleler bunun yan›nda köy evi yerinde kal›r. Özü neh-
ri kenar›nda oldu¤undan, dâima kazak flaykalar›n›n bunun önünden geçmeleri zarurî gö-
rüldü¤ünden, bu kale r›ht›m bina ile yüksek yap›lm›fl ve kenar›nda gayet sa¤lam ve büyük
tabyalar, kuleler ve savafl s›ras›nda birbirini korur çeflitli dirsekler, kaleden afla¤› düflma-
na tafl atmak için merdivenli baca delikleriyle ve savafl alet ve silahlar› ile donat›lm›flt›r.
Kule, burç ve duvarlar›n›n üzerlerini Melek - Ahmed Pafla efendimiz, Rus flaykalar›n›n
tahtalar›yla örttürdü. Kulelerin önünden Rus flaykalar›n›n geçmemesi için, k›rk adet de-
mir kapakl› top kap›lar› içinde, k›rk adet balyemez flayka, kolomborne ve pranga toplar›
var. De¤il Özü nehri üzerine, Karadeniz'den onbefl mil öteye ve Heyhat çölünün befl sa-
atlik yerine, kufl kondurmaz. Bu kalenin de a¤a ve erleri. hepsinden fazla haz›rl›kl›d›rlar

‹ki kap›s› var. Biri kuzeye, di¤eri güneye bakar. Kap› üzerinde küçük ve faydal› yük-
sek bir camii ve otuz adet s›ra dükkânlar› var. Kale içinde üçyüz kadar toprak daml›, av-
lular› dar, ba¤ ve bahçesiz evleri mevcuddur. Hasan Pafla ve Piyâle Pafla kalelerinin yeri
kumsal oldu¤undan hendekleri yoktur. Toprak bir kar›fl kadar kaz›lsa, su ç›kar ve kuflat-
ma s›ras›nda, asla la¤›m ve metris kabul etmez. Bu iki kale bafltan sona tek katl› duvar-
d›r. Amma gayet sa¤lam olup k›rk arfl›n boyu ve on arfl›n eni var. Tabyalar›, kuleleri, hi-
sarlar›, dirsekleri birbirlerini korur.

Bu üç kalenin çevresi, dörtbin germe ad›md›r. Karadeniz etraf›ndaki 1060 kadar mâ-
mur kasabalar› koruyan kalelerinin biri de, Özü kalesidir. Sultan Dördüncü Murad'›n tah-
ta ç›k›fl› s›ras›nda Özü Kazaklar› üçyüz parça flaykalar ile tecavüz ettiklerinden bunun üze-
rine ad› geçen Sultan, Karadeniz bo¤az›n›n iç yüzünde Kavak kalesini ve karfl›s›nda Yo-
ros kalesini yapt›rd›. Ve yine o sene içinde Özü, Tulça ve Kara - Harman kalelerini yap-
t›rarak Karadeniz'in etraf›n› biraz emniyete ald›. Netice olarak bu Özü kaleleri Osmanl›-
n›n Karadeniz sahilindeki kalelerinin sa¤lam kilididir. Bir ad› da (Cankirman) d›r. Tatarlar
(De¤erman) derler. Özü nehri kenar›nda oldu¤undan (Özü kalesi) de derler.

Özü nehri ise; Moskof vilâyeti ile Karakov ve Daniska vilâyeti da¤lar›nda onyedi kol
halinde ç›k›p birleflerek, yukar›da yaz›lan Leh kaleleri önünden ak›p Kazak diyar›nda yüz-
lerce parça kalelere u¤rad›ktan sonra Özü kalesi önünde Küçük Hasan Pafla kalesini bir
top menzili uzaktan ve K›lburun kalesi karfl›s›nda Karadeniz'e dökülür. Buralarda yedi ilâ
on mil geniflli¤e ulafl›r.

Özü Kalelerinin D›fl Varofllar›: Bu Özü kalelerinin k›ble taraf›ndan beflyüz ad›m uzak-
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l›kta savafl alan›n›n d›fl›nda beflyüz adet saz örtülü Eflâk ve Bo¤danl› evleri vard›r. ‹kiyüz
kadar palas ve has›rdan yap›lm›fl, saz ve kam›fltan örülmüfl dükkânlar› olup, hiç kâgir bi-
nas› yoktur. Çünkü; her zaman cenk oldu¤undan Kazaklar gelip y›kar. Amma bu dükkân-
lar›n ço¤u bozahâne, meyhane ve at de¤irmenleridir. Yedi adet çal›dan yap›lm›fl hanlar,
yüz kadar› biraz sa¤lam infla olunmufl mahzenler olup bunlar›n tamam› toprak daml›d›r.
Bu yerin zemini biraz biraz yüksekçe oldu¤undan yer alt›nda ikibin adet bu¤day, arpa ve
çavdar kuyular› vard›r ki, tabanlar› yüz ad›m alacak kadar genifltir. Burada da, asla, ba¤
ve bahçe ve bir adet bile a¤aç yoktur. Yukar› kalenin bat›s›nda üçyüz adet (Karadayak)
ad› ile bilinen Nogay Tatarlar› ve obalar› vard›r. Afla¤› fere varoflunun k›ble taraf› bir ok
menzili genifllikte kumsald›r. O kumlu¤un burnunda (Küçük Hasan Pafla kalesi) vard›r ki;
Sultan Dördüncü Murad zaman›nda yap›lm›flt›r. Bu kale, Kaptan-› Derya Çelebi Hasan
Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Ad› geçen Hasan Pafla, ‹stanbul yak›n›nda, Çatalca taraf›n-
da do¤mufl Taban› Yass› Mehmed Paflan›n yetifltirmelerinden Hetem - Tâi'ye benzer ted-
birli ve yi¤it bir vezir idi. Kaptan Pafla iken padiflah ferman› ile donanmay› üçyüz parça
gemi ile buraya yanaflt›r›p, yedi ayda bu kaleyi tamamlayarak, pâdiflâha bildirdi.

Bu kale, Özü nehri kenar›nda ve Özü topra¤›nda birbirlerine top at›m› mesafede, dört
köfle, küçük, tafl yap› güzel bir kaledir. Do¤uya bakan küçük demir kap›s›n›n üstünde ce-
li yaz› ile yaz›lm›fl tarihi fludur:

fiehinflâh-› cihan, Sultan Murad Han'›n 
Zamân-› devletin med ide, bari.. 
Mukabilinde h›sn-› K›lburunun, 
Yap›lan bir hisar-› flehriyâri... 
Hasan Paflaya ferman oldu¤u için, 
Binotuzalt›da yapt› bu hisârî!...

Bu kale içinde ancak befl ev ve Murad Han'›n bir camii, bu¤day anbar› ve cebhânesi
var. Di¤er imaretlere ait bir iz yoktur. Dizdar› ve yüz adet askeri var. Kalesi, Özü k›y›s›n-
da, sekiz köfle küçük bir kaleciktir ki; çevresi üçyüz germe ad›md›r. Amma duvar›n›n yük-
sekli¤i elli arfl›nd›r. Ve asla hende¤i yoktur. Çünkü alçak ve kumsal bir yerde bina olun-
mufltur. Karfl›daki K›lburun'a, Özü nehri bo¤az›na ve kara taraflar›nca, oniki köfleye ba-
kar oniki parça balyemez toplar› var ki; benzeri ancak Rodos kalesinde olabilir. Her to-
punun delikleri, Özü nehrine ç›kan demir kapakl› kap›lard›r.

Özü ve Karadeniz'in dalgaland›¤› yer oldu¤undan iki denizin f›rt›nas› bu top deliklerin-
den içeriye su getirir. Bütün kuleleri yedibafll› ejder gibi sa¤lamd›r ki, deniz'in kilidi denil-
se yeridir. Amma gariplik flurdad›r ki: Bu kale ile karfl›s›ndaki K›lburun ve Özü kalelerinin
toplar› sular üzerinde kirpi gibi kat kat naz›r iken; ‹brahim Han zaman›nda Kazak kâfiri
yüz parça flaykalar›n› s›r›k hamallar› gibi arkalar›nda ve kâh yelekler ve kâh k›zaklar üze-
rinde gemilerini karadan getirip, Karadeniz'e ç›karlar ve Karadeniz taraflar›n› ya¤ma
ederler. Kas›mdan sonra yine buraya gelip arkalar›nda gemilerini götürürken Tatar aske-
riyle, Özü askeri yetiflerek bütün kâfirleri k›l›çtan geçirirler. Bütün ‹slâm esirlerini serbest
b›rak›p, k›l›ç art›¤› olan kâfirler ile flaykalar› ‹stanbul'a geldi. Bu Özü kaza¤› tâ... bu dere-
ce dev yap›l› kâfirlerdir. Her zaman Özü kalesi gazileri atlanarak, bu kâfirler ile cenk eder-
ler. Bir alay yi¤it, kahraman ve hünerli gazilerdir. Bu gazilerin birkaç a¤as› ile kay›klara
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binip, karfl› taraftaki K›lburun kalesini görme¤e gittik.

K›lburun Kalesi: Silistre eyâletinde, sancak beyi merkezidir. Kanun üzere, Özü pafla-
s›, bazen burada, bazen de karfl› Özü'de oturur. Fakat çöl oldu¤undan halk›n dâvalar›n›
dinleyip, adalet göstermek için paflalar kâh Silistre taht›nda, kâh da Babada¤› flehrinde
oturur, etraf› gözetirler. Sonradan Dördüncü Murad Han'›n ferman› ile yine Piyâle Pafla
donanma ile gelip; bu, K›lburun kalesinin bat› taraf›na bitiflik dört köfle sa¤lam bir kale
daha ilâve ederek yüz adet asker koymufl ve tafl yap› güzel bir kale hâline sokmufltur. Çev-
resi yüz germe ad›md›r. ‹ki adet gayet sa¤lam flahane cebhâne kulesi vard›r. Piyâle Pafla-
n›n yapt›rd›¤›n›n duvar› Özü nehri k›y›s›ndad›r ki; bu kalenin bat› taraf›na rastlar. O yöne
bakan bir demir kap›s› var. Eski kale iç kale gibi kalm›flt›r. Onun da bat›ya aç›lan bir de-
mir kap›s› vard›r. Bu kalenin hende¤i yoktur. Amma duvarlar› k›rk arfl›n yüksekliktedir.
Her yer kumsal olup Heyhat sahras› burada son bulur. Burada da mehterhane çal›n›p;
befl kalenin bafl›nda da mehterhane fas›llar› olur...

Hisar içinde tahta örtülü seksen adet küçük, avlusuz evleri ve bir camii vard›r. Dükkân
ve hanlar› yoktur. fiahane toplar› vard›r ki, karfl› taraftaki Hasan Pafla ve Özü kalelerini
dö¤er. Bu kaleden d›flarda bat› taraf›nda elli, altm›fl kadar saz örtülü ah›rlar› ve do¤u ta-
rafta verimli bostanlar› vard›r. K›r›m vilâyetine bu bostanlar içinden gidilir. Bu kaleye K›l-
burun kalesi denilmesinin sebebi; lodos taraf› Karadeniz poyraz taraf› Özü suyu ve bu iki-
si aras›nda do¤udan bat›ya uzanan oniki saatlik incecik bir kumsal›n tâ., bat› ucunda bir
kalecik oldu¤undan K›lburun derler. Her an Karadeniz f›rt›nas› ince burnu atlay›p, Özü
nehrine, Özü de bazen Karadeniz'e atlar. Bu kadar ince k›l gibi bir burundur. K›r›m'a gi-
den hanlar burada toplan›r. Bin - ikibin kifli olduktan sonra silahl› olarak K›lburun'u takib
ederek do¤uya, oniki saat koflarak büyük Heyhat çölüne ç›karlar. Orada da, iki gün iki
gece yine do¤uya çöl ve sahralar içinde koflarak K›r›m diyar›n›n emin yeri olan (Ur a¤z›)
adl› kalesine var›p, selâmet bulurlar. Yoksa Allah korusun!.. tehlikeli bir yoldur. Tatar kav-
mi bile korkarlar. Çünkü Kazak kâfirleri ormanlar içinde pusuya yat›p, adam alarak Özü
nehrindeki kay›klar›na giderler vesselam.

K›lburun kalesini gezip görerek, dizdar›n›n ziyafetini yiyip, hediyelerini ald›m. Yine ka-
y›klarla karfl› Özü kalesine geçtim. Paflal›lar ile ve ‹slâm askeri ile, Bozcaada donanmas›
flenliklerine kat›l›rken ‹stanbul taraf›ndan Mehmed Giray Han'›n kethüdas› Tatar - Süley-
man a¤a ve Yal› a¤as› Ahmed a¤a, Tatar Han'a Bozcaada fethi müjdesini getirip gittiler.
O an gemilerle K›lburun'a üçyüz yi¤it ile geçtiler. Ve o anda Akkirman'da Melek Ahmed
Pafla efendimizden bir kap›c›-bafl› bir buyrultu ile gelip:

«Elbette ve elbette bafl›n›z size gerekli ise Özü kalesinin evvelce y›k›lan yerlerini, bir
gün evvel tamirine gayret edip, hay›r ile tamamlanmas›na çal›flas›n.»

Böylece kati emir gelince; hemen bütün alay beyleri ve ‹slâm askeri ve kale neferleri
eteklerini bellerine dolay›p baz› y›k›lan yerlere, iskeleler kurularak, fetih toplar› at›ld›. Ta-
mire baflland›. Hakikaten yukar› eski kalenin küçük hisar taraf›na bak›lmay›p, insan iste-
se, geçerdi. O da bir haftada tamamland›. Daha iskele sökülmeden afla¤› kaleler tamir
olundu. Onlar›n da iskeleleri dururken kaleyi badana etme¤e, Yusuf kethüda çok çal›flt›.
Yukar› kale inci gibi beyazlat›l›p iskeleleri bozuldu. Afla¤› Piyâle Pafla ve Çelebi Hasan Pa-
fla iskeleleri kald›. Bu s›rada Akkirman'dan on parça gemi, kereste, Eflâk ve Bo¤dan'dan,
ikibin çerehor reaya yiyecek ve içecekleriyle kalenin tamiri için geldiler. D›fl varoflta hep-
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sini deftere kay›t edip, tamir iflinde çal›flt›rma¤a bafllad›lar. O gece Bozcaada'n›n fethi flen-
liklerinin alt›nc› gecesi idi ki; yer ve gök tir tir titreyip, bütün gaziler inançlar› gere¤i te-
peden t›rna¤a silahl› olduklar› halde haz›r durdular. Befl yerden, mehterhaneler çal›narak
gülbang-› Muhammediler çekildi. Alt› geceden beri sabaha kadar böyle flenlikler, zevk ve
e¤lenceler yap›l›yordu. Amma kul tedbir al›r; Allah takdir eder...

‹demez def sak›nmakla kazay› kimse,
Bin sak›nsan yine ön, son olacak olsa gerek.

YUSUF KETHÜDÂ'NIN ÖZÜ KALES‹N‹ KAZAKTAN KURTARIfiI
Bu Özü kalesini kurtarma savafl›n›, uzun uzad›ya yazsak kitab› uzatm›fl oluruz. Bu ne-

denle di¤er seyahat etti¤imiz yerlerin yaz›lmas› engel olur. Fakat baz› durumlar› bile gü-
cümüzün yetti¤ince yaz›p, özet olarak aç›klasak birkaç sayfa yazmak gerekir. Amma ken-
di bafl›m›zdan geçenlerdir. Mümkün mertebe yaz›p aç›klayal›m:

Özü kalesinde kuflat›l›p cenk ediflimizin özeti budur ki; Özü kalesinde alt› gün - alt› ge-
ce Bozcaada fethi müjdesi flenlikleri yaparken Allah›n hikmeti Droflenka hatman› (fieval-
ya) adl› mel'un bafl hatman geberince, Sirke kazak, Yerebafl kazak, Seremet kazak, Sar›-
kam›fl kazak, Portakal kazak, Ahmelinç kazak, Andarya kazak, Kardafl kazak ve di¤er ka-
zak kabileleri birbirleriyle «Acaba hangi kabileden hatman seçsek?» diye ceng ve kavgaya
tutuflup aralar›nda ayr›l›k ve fitne koptu. ‹ki taraftan nice pervas›z kâfirler öldü. Sonunda
bafl papazlar›na sorup müzâkere etmek istediler. O dahi bütün gayretiyle:

«Dünya için birbirlerinizi k›rmakta ne acâip pehlivans›n›z. Amma mesih dini için hristi-
yanl›k gayreti gösterip eski mabedimiz olan Özü kalesini alma¤a kadir de¤ilsiniz. Ey! fiim-
di benim r›zam› isterseniz, Hazreti ‹sa, Meryem Ana, Esved - Nikola, Sar› Salt›k, Avustos,
Aya Nikola, Ayanata sizlere flefaat etsin derseniz, yirmi adet yararl›kl› Kazak hatman› se-
kiz - onunuz karadan, onunuz denizden flayka ve kay›klarla Özü'den var›p ve Özü kalesini
de her kim al›rsa bafl hatman olsun. Hepimizde ona tâbi olal›m. Çünkü flimdiden sonra f›r-
sat ve ganimet bizimdir. Hemen gayret sizindir ve özü veziri Melek Pafla Mangalya'da ol-
du¤undan hâlâ Özü kalesi bofl ve f›rsat sizindir. Esved - Nikola yard›mc›n›z ola...»

Deyip, yirmi hatmana yemin ahidler verdirerek kesin karar al›r...
Bu on hatmandan Andorya hatman› Droflenkal› kazaklar beflbin tüfekli piyade ve befl-

bin atl› tam silahl› karadan Özü üzerine gitmekte... Yüzelli parça battal flayka ve ikiyüz
parça Çernik kay›klarla Kardafl kazaktan k›rküçbin tüfenkli, Sar›kam›fl kaza¤›ndan, Zapo-
roskadan üçbin tüfenkli ile bütün gemilere binip denizden Özü kalesi üzerine do¤ru gel-
mekte idiler. Bunlar karadan ve denizden Özü kalesine yaklaflt›klar›nda yine Bozcaadas›
fethi flenlikleri devam etti¤inden denizden gelenler gece yar›s›nda çekilen gülbang-› Mu-
hammedi seslerini iflitip (Hay gördün mü? Andarya hatman› Droflenka kavmi bizden ev-
vel Özü kalesine var›p iflte cenk ediyor. Toplar at›l›p Türk «Allah Allah» diye ça¤›r›r. fiim-
di onlar kaleyi al›p hatman onlardan olacak) diye üzülüp ellerini o¤arlar. Baz› kazaklar
(kovalas›nlar, flimdi biz de geriden var›p onlar› ve Türkü k›r›p Özü kalesini al›r›z, tiz olun!)
deyip, hepsi var kuvveti bazuya vererek, öyle kürek çekerler ki; gemileri güya y›ld›r›m
imifl gibi, Özü nehrinden ak›p giderek bu flekilde flâfii vaktinden evvel kaleye yaklaflt›kla-
r›nda görürler ki, ne cenk var ne de kavga... (Bu ne hayal ola?) diye konuflurlarken nice-
leri (Elbette kaleyi alarak içeri girip, rahat oturmufllard›r!) diye dedikodu ederler.
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Hemen Sar›kam›fl hatman› (Bre meded bize dil) derken flafii vaktinde kaleden uzak bir
bal›k avc›s› tutup.

«Bu at›lan toplar ve Türk'ün Allah Allah ça¤›rmas› demidenberi ne idi?» derler oda:
«Vallahi Türk Akdeniz'de Venedik'ten bir kale alm›fl. An›n donanma flenli¤idir.»
Deyince, hemen Sar›kam›fl hatman› «Bre medet bizim evvel gelmemiz Meryem

Ana'dan oldu» der. Kimisi «Hay›r, Esved Nikola'dan oldu» diyerek kale üzerine do¤ru yü-
rüme¤e bafllarlar. Ben ise abdest al›p, atlar›m› eyerletip, kale kap›s› aç›l›nca Akkir-
man'dan paflaya gitme¤e haz›rlan›rken «Hani bizimle Akkirman'a gidecek gaziler?» der-
ken, tam flafii vakti oldu. Dünyadan habersiz, bütün asker hendekte ve hendek kenarla-
r›nda uykuda idiler. Amma hisar içinde paflal› ve kale neferleri uyan›k idiler. «Bre kâfir
geldi bast›» diye bir Allah, Allah sedas› koptu. ‹ç ve d›fl kaleden bütün askerlerin sesi gök-
lere ulafl›p durdular. Me¤er kâfir bir daha esir alma¤a gönderince, Ni¤bolu karakolu esir
için gelen kâfirin yedisini de söyletip, kale hende¤i kenar›na getirerek, kap› kulesinde,
Yusuf Kethüda dahi bunlar› konuflturdu, «iflte denizden ve karadan k›rkbin kadar düflman
geliyor!» diye haber al›nca Yusuf Kethüda «Urun boyunlar›n›» deyip yedisinin de bafllar›-
n› kesip lefllerini hendek kenar›na att›lar. Hemen Yusuf Kethüda dev gibi yüksek sesi ile: 

«Bre ‹slâm askeri, Kerbelâ günüdür, haz›r olun!»
Deyince, Allah'›n büyüklü¤ü kalenin iç ve d›fl›nda bir gürültü ve kaynaflma olup, her-

kes helallaflarak öpüflüp, kofluflup, silahlanarak haz›r oldular. Bütün toplar, humbara, neft
ve katranlar ve di¤er mühimmat ve levaz›m meydana gelip, duvarlar üzerinde ‹slâm as-
keri haz›r duruma geldiler.

«Amma kalenin tamir olacak yerlerinde alt› yerde daha iskele var. Onlardan kaleye kâ-
firlerin ç›kmas› kolayd›r. Bre flahbazlar›m, o iskeleleri y›kal›m...»

Diye, hücum edildi; ve üçü y›k›ld›. Üçü de y›k›l›rken hemen kâfirler flafii karanl›¤›nda
kay›klar›n› Özü suyunun üst yan›nda b›rak›p «Pa jorj, Pa jarj» diye çakal gibi uluyarak Özü
kalesine yürüdü. Hemen kalenin kuzeybat› taraf›na kâfirler derhal sar›ld› ve göz gözü gör-
mez iken kâfir derhal seçilerek «Metrise atefl» denildi. Ve kaleden kâfire bir kat ya¤l› ça-
tall› kurflun ya¤d›r›ld›. Ard› s›ra bir kat sekdirme toplar atefllendi. Bunlar kâfirleri demet
demet parçalad›klar›ndan onlar karanl›k havada kaleye bir yayl›m tüfenk at›p, yüzbin fer-
yad ile, bir anda, mel'un kazak metrise girdi ve cenge tutufltu. fiafii vaktinde zaten göz
gözü görmez, top ve tüfengin barut duman›ndan adam adam› seçemez oldu. Bu flekilde
gerek kaleden, gerek kâfirden sabaha kadar birçok top ve tüfenk at›fl› yap›ld›. Ve dünya
gürültüye bo¤uldu.

Amma ne çare, kâfirler sabaha kadar bir anda hendek kenar›nda babas›n›n evine girer gi-
bi metrise girdi. Hendekte yatan K›rkkilise, Vize ve Cermen sancaklar›n›n zeamet sahipleri-
ne bir yayl›m kurflun s›k›nca, onlar da, hendek içinde çad›r ve a¤›rl›klar›n› terkederek hepsi
kaçt›lar. Pirzen nehri taraflar›na ç›plak atlar›na binerek hepsinin kaçt›klar›n› kâfir görüp hen-
dek içinde ve d›fl›nda kalan elbise ve eflyalar›n› ganimet san›p ya¤ma ederken bostan içinde
Silistre ve Ni¤bolu sanca¤› zeamet ve timar erbab› hemen kâfirler üzerine bir a¤›zdan Allah
diye süzülüp, k›l›ç vurma¤a bafllay›nca, dost düflman birbirlerini seçmeye bafllad›. Kafire öyle
bir k›l›ç vurdular ki!., onlar› demet demet yap›p hendekten ald›klar›n›n hepsini b›rakt›rd›lar.
Kâfiri metrislerine t›karken kaleden de kâfirin kaçan k›sm›na öylece kurflun ya¤d›rarak, kâfi-
ri bozdular. Hemen Ni¤bolu sanca¤› gazileri hendekte b›rak›lan sipahi mallar›n› yükletip ka-
le kap›s› önüne gelelim derlerken; yetmifl bayrak haçl› Ni¤bolu sanca¤› askerleri üzerine ge-
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lerek, köpek cengi yapma¤a koyuldular. Sonunda bütün Ni¤bolu ve Silistre sipahileri kendi
mallar›n› hendekte kalan mallarla birlikte kâfirle cenk ede, ede Çelebi Hasan Pafla kalesi al-
t›na getirip, siperlenince, Hasan Pafla kalesinden düflmana bir yayl›m sekdirme top atefli aç-
t›lar. Biz kaleden gözetledik. Nice kâfirler cüce gibi ayaks›z ve kolsuz yuvarlan›p, yüzlercesi
de top güllesinden periflan olup, lefl, lefl üstüne y›¤›l›p kald›lar!...

Düflman derhal Hasan Pafla kalesi ard›ndaki k›fllaya ba¤l› dört flayka içine girip sekiz
parça ‹ngiliz demir toplar›n› araba ile gemiden ç›kart›p, yaka paça çekerek Özü d›fl›nda-
ki varofla getirdiler. Yüzlerce adet bal f›ç›lar› ve nardek f›ç›lar› yuvarlayarak, toplar› sürük-
leyerek getirirlerken hemen varoflun var›n› yo¤unu ve at de¤irmeni beygirlerini toplara
koflup varoflu atefle verdiler. Toplar ve f›ç›lar ile kale alt›nda metrislerine gelirlerken kale-
den yine «Allah, Allah» sesleri aras›nda bunlara öyle bir kurflun ve top gülleleri ya¤d›rd›-
lar ki! yüzlerce düflman k›r›ld›. Amma, varofldan ald›klar› flarab›, bozay› ve rak›lar› içip sar-
hofl olunca k›zararak, bozararak kale üzerine tekrar hücum ettiler. Metrislerine ve hen-
dek içine girerek kale duvar›n› delme¤e bafllad›lar.

Derhal, yukar› kaleden bizim gaziler neft, katran ve kaynar sular› üzerlerine döktüler.
Çömlek kumbaralar› ve el kumbaralar› atarak düflman› kaleden uzaklaflt›rd›lar. Hemen yi-
ne, domuz topu olup ad› geçen bal f›ç›lar›n› ve nardek f›ç›lar›n› siperlerinde k›sa zaman-
da toprak ile doldurup gemilerden ald›klar› sekiz parça topa f›ç›lar› siper ederek toplar›
atefllemeye bafllad›lar. Ama Özü kalesine öyle top ne tesir yapabilir!...

Hemen kâfir, metrisleri gittikçe ileri sürüp gelirken kaleden bunlara balyemez toplar›
ile cevap verilince, koca balyemez, heriflerin ne bal f›ç›s›n› koydu; ne de ‹ngiliz toplar›-
n›... Hattâ yukar› kalede fiakflaki ve Sultan Ahmed'in Kalender paflas›, K›r›m diyâr›nca
Gözlere kalesiyle bu Özü kalesini infla eden Macar Ali Paflan›n ünlü toplar›n›n kapaklar›
henüz aç›lmam›fl idi. O toplar›n önünden düflman hile ve fleytanl›kla kurtulmaya çal›fl›r-
ken, hemen ad› geçen toplar bir fitilden atefllenince orada bulunan bütün kâfirler yere se-
rildi. Birkaç güllesi de, kâfirin getirdi¤i flayka toplar›na isabet ederek öyle ses verdi ki, an-
lat›lamaz. Herbiri bin parça olup her parças› bin kâfire isabet edip binlerce sarhofl kâfir,
kusa, kusa helak oldular.

Orta kalede dahi koflulu top, asla kullan›lmad›. O tarafta kör olas› kâfirler göz göre gö-
re denizden çarn›klar› karaya ç›kar›p, siper ederek kale alt›na siper yapmaya gelirken, he-
men ad› geçen koflulu top atefllenince düflman›n çernik siperlerine top güllesi isabet etti.
Bu tarafta da demet, demet lefl oldular. Allah'a hamdolsun, cebhânemiz, di¤er mühim-
mat ve malzememiz çok, kale içinde askerimiz bol amma, yine gözlerimiz K›r›m taraf›n-
dan ve Akkirman'daki pafla taraf›ndan gelecek yard›ma bakar. 

O gün ö¤le vakti olunca kalenin bütün burç ve duvarlar›n› yeflil, al sancaklarla süsle-
yip, üç kat kale mehterhanesi çald›rd›k. Müslüman gaziler birbirlerini gayrete getirerek,
cenge bafllad›lar. Befl vakitte namaz cemâat ile k›l›n›p, hisar içinden «Allah, Allah» sesle-
ri göklere yükseldi. Bu flekilde gündüz ve gece büyük çarp›flmalar oluyordu. Amma bir ta-
raftan yard›m gelmeyip, kâfire elli parça Çernik Zaparoflka kaza¤› yard›ma geldi¤inden
kâfirler korkusuzca Özü kalesini çepeçevre kuflat›p metrise girdiler. Tâ.. sabaha kadar ka-
le mazgallar›n› gözetleyip hep birden tüfenk flenli¤i ederlerdi. Allah'a hamdolsun, kale
içinden bir kifli dahi ne flehid oldu ne de yaraland›. Bir günde top güllelerinden, yedibin
kâfirin öldü¤ünü kendileri söylerler. Hemen kale içinden çatal kurflunlar at›l›p, seçme top-
lara, flâhilere, darpzenlere, kolomborne ve balyemez toplara, kol kol tabyalardan, burç

134

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

ve duvarlardan ve bütün mazgallardan atefl emri verilince kâfirler demet demet olmaya
bafllad›. Amma ertesi gün sabahleyin gördük ki; kâfirin metrisleri üzerinde yetmifl yerde,
yetmifl adet çeflitli haçl› çehreler göründü. Her biri birer hatman temsil edip ve her hat-
man kolunda birer ikifler hurda flâhi top at›ld›. Hepsi birden ça¤r›flarak trampete, danki-
yo, düdük, çan ve erganon çal›n›p kara günlük kokusu dünyay› sard›. Anlad›k ki, kâfire
yak›nda büyük yard›mlar gelmifl. Att›klar› toplardan hiçbirisi Özü kalesine isabet etmedi-
¤inden, kale içinde kuflat›lm›fl olan gaziler, bin hamdü sena eylediler...

Bütün paflal› sekban ve sar›ca yi¤itleri k›rk - ellifler dirhem tüfenkleri mazgal deliklerin-
den ç›kar›p att›kça, kâfirler d›flarda kurflun yiyip, metrislerinden bafllar›n› ç›karamazlard›.
Fakat onlar›n la¤›m hilelerinden korkup kalenin içinde duvarlar›nda la¤›m yerleri aray›p,
kale duvarlar› üzerine davullar koyup, davullar›n içine dar› ve bu¤day dökülerek la¤›m hi-
lesi gözetirdik. Kâfirler kale temelini kazarak la¤›m yaparsa davullar›n üzerindeki dar›lar
la¤›mc›lar›n kazma darbesinden s›çrarlar.. Allah'a hamdolsun, öyle bir la¤›m hilesi duyul-
mad›. Amma günden güne, kâfirler k›r›ld›kça kendilerine Özü nehri yolu ile yard›m gel-
mekte, bize ise yard›m gelmeyip zahiremiz tükenmekte idi...

Düflman Özü nehrinden kaleye gelen su yolunu bulup kesti. Mecburen kuyulardan ac›
su, içerdik. Sekban ve sar›calar›n, paflalar›n atlar› ac› su içmekten, kar›n a¤r›s›na tutuldu-
lar. At sahiplerinin bafllar›na dünya cehennem oldu. Böyle iken beri tarafta kale içinde is-
yan eden kad›nlar›n ve çocuklar›n inlemelerinden, çeflitli kötü dedikodulardan, yaral›lar›n
aç›ktan aç›¤a feryadlar›ndan, halk›n çoklu¤u, kalabal›¤› ve pisliklerin kötü kokusundan
halk›n burunlar› tutulmufltu. Anbarda bir günlük zahire bile kalmam›flt›. Ancak herkes
evinde can ve bafl için az çok zahire saklard›. Bir iki kere asker baz› evleri basarak zahi-
relerini zorla ald›. Sonradan Yusuf kethüda ya¤ma edilen zahire sahiplerine bedellerini
vererek, helâllik diledi. Amma yine o gün paflan›n sekban ve sar›calar› Yusuf kethüda üze-
rine hücum ederek:

«Devletlu, bizi ve atlar›m›z› açl›ktan k›racak m›s›n? Cenk etmek de¤il, namaz k›lmaya
derman›m›z kalmad›. Susuzluktan Kerbelâ flehidine dönüyoruz.»

Diye, nice dedikodu ederek feryada bafllad›lar. Yusuf kethüda «Bre gaziler, siz zahire-
yi bulun ben bedelini vereyim» deyince Allah'a hamdolsun, kale a¤alar›ndan Karg›l› Halil
a¤a isimli kimsenin mahzeninde, bin kile dar› ve üçbin kile bu¤day› varm›fl. Derhal Yusuf
kethüda alarak paras›n› peflin verip, bütün a¤a ve leventlere da¤›tt›. Saçta kavurup, su ile
yo¤urarak yerlerdi. Amma yine halk›n gözleri doymaz ve yüzleri gülmez, bir kimse kim-
seye hay›r söylemezdi. Amma kar›nlar› doyunca, cân ve gönülden bu flekilde, üç gün ku-
flat›lm›fl olduklar› halde eskisi gibi cenk ederlerdi...

Sonunda, bütün gaziler konuflup: «Han'dan ve pafladan yard›m isteyelim. Bize yard›m
gelmez. Kâfirin kap› komflusu oldu¤undan karadan ve denizden yard›m› gelmektedir.» de-
yip, dört flahbaz yi¤ite bol para vererek pafla ve Han'a yard›m mektuplar› gönderdiler.
Özü ve etraf› kumsal yer oldu¤undan düflman orada sipere giremeyip, seyrek ve sarhofl
yatarken geceleyin kaleden bu dört naml› yi¤idi ip ile afla¤› sark›t›p, ellerine birer delikli
kam›fl ald›lar. Kam›fl›n uçlar›n› a¤›zlar›na al›p vücudlar›n› Özü nehrinin içine saklay›p, ka-
m›fl ile soluk alarak, Özü nehri içinde yüzüp, düflman aras›ndan geçtiler.

Özü'nün Karadeniz'e döküldü¤ü yerdeki burunda Küçük Hasan Pafla kalesine selâmetle
var›p, oradan atlara binerek iki yi¤it Akkirman'da Melek Ahmed Paflaya, iki yi¤it de K›r›m'a
Mehmed-Giray Han'a haber vermek ve yard›m istemek için yola koyuldular. Amma beride
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bizim kalede (Kara Ali) adl› naml› bir yi¤it koflarak Yusuf kethüda ile Özü beyine gelip:
«Bre sultan›m! Ne durursunuz? Afla¤› Hasan Pafla kalesinin Su kulesini kâfir al›p, haç-

l› bayraklar› dikerek Piyâle Pafla kalesi içine kurflun ile hücum etmek ister. Amma kale
halk› k›r›l›p, vire ile vermek istemezler. Bre yetiflin!»

Deyince, hemen Yusuf kethüda gür sesi ile «Mal ve ganimet isteyen gazi yi¤itler, ard›m s›-
ra gelsinler» dedi. Sar›ca bölük bafl›s› Arnavud Hüseyin bölük bafl›, Gazyo, Çento, Yunako¤-
lu adl› on adet bölükbafl› bin adet tepeden t›rna¤a silâhl› H›rvat ve Kürd yi¤itleri ile Yusuf ket-
hüdan›n pefli s›ra bayrak çektiler. Ne görsünler? Su kulesine kazak merdivenle ç›k›p bir an-
da kuleyi zaptetmifl!.. Piyâle Paflal› ile h›rah›r köpek cengi eder. Bir de Piyâle Pafla kalesinin
bir kulesi üzerine (Cebe - Ali) adl› bir dinsiz, mürted ve sarhofl kifli eline beyaz bayra¤› al›p,
bafl afla¤› dikerek, kaleyi vire ile kazak'a vermek ister! Hemen Yusuf kethüda «Bre kâfir ney-
lersin?» diye bedenler üzerine, koflup (Cebe - Ali) nin elindeki bayra¤›n sap›yla bö¤rüne nas›l
soktuysa, sopa öbür tarafa geçti. Cebeci Ali'ye, bütün gaziler de k›l›ç üflürüp parça parça ede-
rek beyaz bayra¤›yla pis leflini afla¤›daki kâfirlerin üstüne att›lar. Afla¤› kafirler üzerine ikiyüz
humbara att›lar ve bütün düflman› darmada¤›n ettiler. Sonra bütün gaziler «Allah, Allah» di-
ye Su kulesi üzerine o anda büyük bir çarp›flma olup beflyüz adet kâfiri k›rd›lar. Binlercesi Os-
manl› k›l›c›n›n par›lt›s›ndan kule üzerinde tutunamay›p, kendilerini kuleden afla¤› att›lar. Par-
ça parça olup kimisi cans›z yere düfltüler. Kalenin her taraf›nda sabah ve akflam büyük cenk
oluyordu. Üçüncü gün yukar› Ali-Pafla kalesinin kap› aras› kargir bina ve emin yerdir, diye
ben orada feth-i flerif okurken, onu gördüm ki; benim oturdu¤um kap› önündeki köprüyü kâ-
firler bir hile ile indirip köprü üzerine iki araba tekerle¤i üzerine bir büyük gemi dire¤i koyup,
kale kap›s›na tekerleklerle, o gemi dire¤ini küt küt diye vurduklar›n› iflittim. Hemen akl›m ba-
fl›ma geldi. Yerimden kalkarak: «Bre bizim Sar›ca gaziler yok mu?» diye ba¤›r›nca derhal elli
adet flahbaz, ünlü tüfenkli yi¤itler gelip gördüler ki, kap›n›n içindeki tahtalardan bir aral›k pey-
da olmufl. Hemen o aral›ktan elli adet tüfenk bir a¤›zdan at›l›nca, kap› önünde köprü üzeri-
ne y›¤›l›p çal›flan kâfirlerin yetmifl, sekseni baflafla¤› oldu. Geri kalan kâfirler tekerlekleri b›ra-
k›p kaçt›klar›nda, bedenler üzerindeki öteki gaziler kâfirlere atefl ettiler. Gaziler kap› aral›¤›n-
dan d›flar› ç›karak derhal köprüyü zincirler ile ba¤lay›p yine makaralarla kap› kulelerinden
çektiler. Kap› köprüsünü kale kap›s›na siper ettiler. Bir anda hisar içindeki kad›n ve çocuklar
üflüflerek kap› aras›na tafl ve toprak doldurup kap›y› kapatarak emin oldular.

Fakat sonra bu kap› aras› çarp›flmas›nda, Yusuf kethüdan›n bir adam› yaraland›, biri
de kurflunla vurularak flehid oldu. Yukar› duvar difllerinden Ali Hoca ad›nda merd bir yi-
¤it, benim yan›mda kâfire birkaç el humbaras› at›p hayli kâfiri öldürdü... Bir daha atar-
ken humbara elinde patlad› ve kendisi de flehid oldu. Bu flekilde kap› önünde, üç saat bü-
yük çarp›flma devam ederken yine Özü k›y›s›n› kâfir bofl bulup, o taraflar kay›klar›na da
yak›n oldu¤undan kay›klar›n direklerini merdiven gibi kullanarak, kale bedenlerine ç›kt›-
lar. (Yass› kule) adl› kuleye haçl› bayraklar dikip zaptetdim sand›. Di¤er gaziler dahi, kö-
pek cengi ederken kale halk›n› bir telafl kaplad›. Me¤er Özbek ve Kaz›kl› Halil a¤a ve Yu-
suf kethüda bir saattir kule üzerinde çarp›fl›rken onu gördük ki, evvelce hendek kenar›n-
da yatan Ni¤bolu, Vidin, Silistre alaybeyleri zeamet ve t›mar sahipleriyle «Bu cenk dört
gün uzad›. Sonu ne olacak? Ne olursa olsun!» deyip, üçbin kadar seçme askerle Özü neh-
ri burnundaki Küçük Hasan Pafla kalesinden dalk›l›ç ç›k›p, kale alt›ndaki metrislerde bu-
lunan kazak üzerine at sürerek «Allah, Allah» diye Muhammed sat›r› vurma¤a bafllad›lar.

Bizimle cenk eden kâfirler dahi bu durumu görüp, kendilerini kale üzerinden afla¤› at-
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t›lar. Kimisi parça, parça oldu, kimi kurtuldu. Afla¤› metrislerde olanlar da gazilerin hü-
cumuna dayanamayarak metristen ç›k›nca, kaleden bunlar›n üzerine lanet ya¤muru gibi
kurflunlar ya¤d›rd›. Onlar bize afla¤›dan:

«Bre, kale kap›lar›n› bundan sonra aç›p d›flar› ç›karak bize yard›m edin! fiu kâfirleri ta-
mamen k›ral›m... Vücudlar›n› yeryüzünden kald›ral›m.»

Diye ba¤›r›yorlard›. Bunun üzerine kaledekiler de «Valahi makûl cevapt›r. Sultan›m he-
men d›flar› ç›k›p bir kere tokuflal›m. Ya taht ola, ya baht» deyince Yusuf kethüda:

«D›flar› ç›kmaya memur de¤ilim. Ancak kalenin tamiriyle görevli idim. Allah'›n hikme-
ti böyle oldu.»

Dedi. Baz› ihtiyarlar da:
«Vallahi do¤ru sözdür. Çünkü d›flarda kâfirler çoktur. Bize ise yard›m yoktur. Yedi san-

cak askerimiz, Akkirman, Eflâk ve Bo¤dan askerlerinin tamami kaçt›lar. Hemen kalede
ayak direyelim. Görelim devran ne suret gösterir.»

Dedi. Ve bedenlerden bafllar›n› ç›kar›p Ni¤bolu gazilerine:
«Bizden d›flar›ya ç›kan kimse yoktur. Siz dahi var›n Hasan Pafla kalesi alt›nda s›¤›n›n».
Denilince onlar da ganimet mal›, esir ve kelle paçalar›n› al›p, selâmetle Hasan Pafla

kalesine var›p, top flenlikleri yapt›lar...
Allah'›n hikmeti!... O s›rada Akkirman'dan yirmi parça gemi ile üçbin silahl› yi¤it ve

yirmibin kile bu¤day, un, nohud ve di¤er zahire geldi. Ama ne çare, gelen zahireyi Özü
kalesine sokmak imkâns›z. Hemen Ni¤bolu beyi Yusuf kethüdaya bir yarar atl› flahbaz yi-
¤it gönderip, kâfirin metrisleri yak›n›na gelip, kale içine ucu kâ¤›tl› oklar at›p, yine o yi-
¤it Hasan Pafla kalesine döndü. Beride Özü kalesinde ise oklara ba¤l› üç parça mektup
bulundu. Biri paflan›n idi. Bütün gazilere selâmdan sonra:

«Yard›m isteyen mektubunuz bir gecede ulaflt›. Bozcaada flenli¤inin alt›nc› gecesinde
kuflat›lm›fls›n›z. Allah büyüktür... Din-i mübin gayretini elden komay›n. ‹nflallah üç, dört
günde k›rkbin Bucak Tatar›, alt›bin benim askerim, toplar ve öteki malzemelerle size yar-
d›ma yetiflmek üzereyiz. ‹flte yirmi parça gemi ile üçbin serdengeçti yi¤it ile yirmibin kile
bu¤day, un ve sair zahire gönderdim. E¤er mümkün ise bir cenk aras›nda kâfire velvele
gösterip bir taraftan varan zahireleri kaleye al›n›z. Ve mutlaka ayak direyip dayan›n›z.»

Bir mektup da kalenin a¤a ve dizdarlar›na ve di¤erlerine idi. Ve flöyle diyordu:
«E¤er kumandan›n›z›n emrine itaat etmeyip kaleye kâfirler bir hile ve sizin ihmâliniz

ve tembelli¤inizden istifâde ederek, girerse kâfire kaçsan›z bile elimden kurtulamay›p, ço-
luk çocu¤unuzla k›l›çtan geçmeniz mutlakt›r.»

Diye, divanda bu mektuplar okununca, zahire gemileriyle gelen yard›m› da kale halk›
görüp: 

«Allah'a hamdolsun birkaç güne kadar pafla da otuzbin askerle geliyormufl»
Diye, herkesin ayaklar› sevincinden yere basmad›. Yusuf kethüday› gördüm ki, kükre-

yen arslana dönmüfl. Bütün askeri birbirine kat›p, gece gündüz savafla devam eder. Am-
ma yeri cehennem olas› düflman Ni¤bolu ve Silistre gazilerinin bask›nlar›na u¤rad›¤›ndan
beri, hayli k›r›l›p birçok esir ve yaral› vermiflti. Bu yüzden cenkten biraz çekinerek müslü-
man gaziler bir parça nefes ald›lar. Ama düflman yine fleytanl›k ve hile yapmaktan geri
durmuyordu.

Yusuf kethüda ile düflündü¤ümüz tedbirler:
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Kale içinde bütün ifl erleriyle konuflup, bu gelen üçbin askeri ve zahireyi kaleye nas›l
koysak? dediklerinde Yusuf kethüda dedi ki:

«Bu gece karanl›¤›nda kalemiz içinde bulunan ikiyüz kadar koyunlar›n ve keçilerin boy-
nuzlanna ikifler fitil yakarak, U¤run kap›dan d›flar› kâfir siperleri üzerine sürelim biz dahi
pefllerinden Allah, Allah deyip kâfir üzerine hücum edelim. Gelen yard›m da bu s›rada
Küçük Hasan Pafla kalesinden bizim kaleye geçsinler» dedi. 

Ben:
«Önce, yard›ma gelenlere fiflenkler ucunda mektuplar at›p haber verelim ki; biz beri-

de cenk ederken, üçbin yi¤it Ni¤bolu, Silistre sanca¤› askeri dahi atlar› ile ve getirebildik-
leri kadar zahire ile kale kap›s› önüne geleler. Olmaya illa hay›r.»

Dedi¤imde, baz›lar› fiflenklerimiz yoktur dediler. Ben on tane badalucka fiflenk yap›p,
fiflenkleri mektupla att›¤›m zaman Allah'›n hikmeti ile befli kale içine ve ikisi d›flar›ya düfl-
tü. Onlar mektuplar› okuduktan sonra bir serdengeçtileri bizim kale alt›na kale içine ok-
lara ba¤l› üç mektup att›. Ve yine kalesine kaçt›. Ben mektuplar› al›p okudum. Özeti:

«‹nflallah, hemen siz bu gece, o deniz taraf›ndan öyle bir hareket edin. Biz de yukar›
kale kap›s›na hücum ederiz.»

Bu haber gelince, hemen o gece karanl›kta Yusuf kethüda üçyüz kadar koyun ve ke-
çilerin boynuzlar›nda fitiller oldu¤u halde afla¤› kaleden kâfirlerin siperleri üzerine sürüp,
kaleden de bütün asker, Allah, Allah! deyince düflman birbirine girdi. Kimi denize dökül-
dü. Ve kimi sahraya kaçt›.

O s›rada Hasan Pafla kalesinden yard›ma gelen bütün asker, yard›ma ç›karak hiç çe-
kinmeden üçbin babayi¤it, birer yük bu¤day ile, yukar› kaleye girdi. Ni¤bolu, Silistre ve
K›rkkilise askerleri de atlar›n›n terkilerindeki birer yük bu¤day› kale kap›s›na b›rak›p, tek-
rar Hasan Pafla kalesine döndüler. Allah'a hamdolsun... Bu üçbin yi¤it, selâmetle kaleye
gelince, Yusuf kethüda, izin al›p, keçilerin ç›kd›klar› kap›dan Allah, Allah diye kâfir üze-
rine hücum edip, aç kurd koyuna girer gibi; siperlerine girdiler. Ve kalenin bedenlerin-
den ikibin kadar mefl'ale, neft, katran fanuslar yak›larak düflmana öyle sat›r vurdular ki,
görülme¤e de¤er... Bu karanl›k gecede Müslüman gaziler beflyüz kelle, beflyüz diri ve bir-
çok ganimetle yine kaleye girerken, d›flar› ç›kan keçilerin ikiyüz tanesini sa¤ bulup, onla-
r› da kaleye getirdiler. Bir top, tüfenk ve gülbank flenli¤i olup, kuflat›lanlar gelen zahire
ile bay oldular.

Kalede mahsur kal›fl›m›z›n beflinci gecesi, flafii vaktinde, kale arkas›ndaki siperlerdeki
kâfirler içinde bir vaveyla, bir feryad koptu. Ama gece karanl›¤› ne çeflit harekette bulun-
duklar› bilinmezdi. Birçok Türkçe bilen kâfirler (Muhammed, Muhammed) diye, kaleye
do¤ru gelirken kaleden onlara (Nedir, nedir?) diye ba¤›rd›klar›nda «Muzik, Sobak, Drajon-
ka kâfirleri çok. Bizi kaleye al›n›z» dediler. Birkaç› da kalenin dibine gelip, «Tatar çok ge-
liyor, bizi kaleye al›n›z» dediklerinde kaledeki gaziler «Bunlar›n kale dibine gelmeleri hile-
dir; Bre bas›n kurflunu» deyip onlar› yayl›m atefline tuttular. Bu arada kimi öldü, kimi kur-
tulup kaçt›. Sabah olup ortal›k ayd›nlan›nca onu gördük ki; kuzeyden siyah bir toz bulu-
tu içinden deniz gibi k›rk - ellibin atl› ve talika arabalar içinde befler - alt›flar adet silahl›
kâfirler kale arkas›nda bir top menzili uzakl›kta atlar›ndan inip, kaynaflarak yavafl, yavafl
kale üzerine geliyorlar. Bütün Müslüman gaziler de haz›rland›lar. Evvelce sipere girmifl
bulunan kâfirlerden bir kara bafll›, kara flapka bile görünmüyordu.

Hemen hanefi vaktinde, göz göre göre k›rk - ellibin kâfir karadan arabalar›n› birbirleri-
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ne zincirlerle ba¤lay›p, tabur kalesi gibi, tabura sürerek Özü kalesiyle, Küçük Hasan Pafla
kalesine girerlerken, önce Özü’nün karfl›s›ndaki K›lburun kalesinden Özü nehri ötesini, bun-
lar›n içine yirmi pâre sektirme top gülleleri düflünce, birbirlerine girdiler. O s›rada Küçük
Hasan Pafla, Piyâle Pafla, Macar Ali Pafla kalelerinden de top gülleleri at›ld›. Nicelerinin bafl-
lar› yuvarland›, Özü varoflu önünde, araba k›r›klar› ve düflman askerinin cesetleri y›¤›n, y›-
¤›n kal›p kimi yaral›, kimi hasta yatarlard›. Ama; o kâfirler kalenin kuzey taraf›nda sanki bu
yeni gelen kâfirlerden yüz çevirmifl gibi, hareketsiz dururlard›... Fakat; yine befl - alt›bin ada-
m›m›z kaleden, onlar›n taraf›n› gözetliyorlard›. Bu yeni gelen kâfirlerin, büyük bir k›sm› top
darbelerine asla bakmay›p; arabalar›yla ister istemez kale alt›na geldiler. Çünkü o tarafta
hendekler yoktur ve Özü k›y›s› kumsal yerdir. Hemen arabalar›n› siper ederek bir anda ye-
ri kaz›p metrise girmek isterlerken yine, kaleden befl pâre karpuz gibi toplar, aralar›na yu-
varlan›p ve kale bedenlerinden Müslüman gaziler düflman üzerine el humbaras›, tulumba,
neft, katran, kaynar su, elenmifl kül, kireç, neft ve katranl› paçavra ve yorgan parçalar› ata-
rak atefl ile düflman› öyle s›k›flt›rd›lar ki; hareketsiz b›rakt›lar...

Ö¤le vakti olunca, kâfirin yedi - sekizyüzü bir araya gelip, ellerinde ikiyüzlü baltalarla,
evvelce kalenin y›k›k yerlerini tamir için kurulan ve acele y›k›ld›¤› için orada kalan keres-
te üzerine, hiç çekinmeden, pefl pefle t›rman›p kaleye ç›kmaya bafllad›lar. O yerde iken;
bizim Hüseyin Bölükbafl›, yediyüz silahl› yi¤itle o gedi¤i beklerdi. Hemen ben:

«Bre gaziler! ‹flte kâfir, iskelelerden bedenler üzerine ç›kt›. Bre koman vurun.»
Dedi¤imde, Allah'›n büyüklü¤ü!.. Hemen pusudan, arslan gibi Hüseyin Bölükbafl› kal-

d›r›p, düflmana k›l›nç vurunca, hilekâr düflman, elindeki baltalarla köpek cengine bafllad›.
Gaziler dahi tekbir getirip, kurflun s›kt›ysa da, asla y›lmay›p, her taraftan gelmeye devam
etmekte idiler. Sonunda bunlar› el humbaras›na tutup, nicesi humbaradan korkarak geri
çekildiler. Hemen benim yan›mda bulunan kale müezzini, kâfirler üzerine, iki adet humba-
ra att›... Ve düflman›n hepsi de humbara korkusundan iskele üzerine y›¤›ld›¤›ndan, a¤›r
yükten iskeleler y›k›ld›. ‹ki, üçbin kadar kâfirin tamam› minare boyu yükseklikten uçarak,
tafl ve kireç alt›nda kalarak hurdahafl oldular. Bafl hatmanl›¤› isteyen dahi; bafltan ç›k›p, ge-
berince bütün düflman bu iskele alt›nda kalan cesedleri almak için kalabal›k hâlinde geldi-
ler. Müslüman gaziler de, üzerlerine humbaralar atarak ço¤unu cehenneme gönderdiler...

Bu s›rada zavall› kale müezzini, iki tane humbara at›p, bir daha atay›m derken hum-
bara elinde patlayarak flehid oldu...

Allah'a hamdolsun.. ‹skelelerin üçü de y›k›l›p, ‹slâm ordusu o taraf› da emniyete ald›-
lar. Amma yine öte taraftaki evvelce gelen kâfirlerde bir hareket olmay›fl›n›n asl›, me¤er
karadan gelen kâfirler merdlik dâvas› ile gelip:

«Siz befl gündür Türk ile cenk edersiniz. Kaleyi alamad›n›z. Biz bir gün cenk edelim,
siz de oturup seyredin. Tâ., ki; kaleyi fethedip, papazlar›m›z›n karar› üzere biz bafl hat-
man olal›m. Türk'ten sonra sizi k›ral›m» demifller. Onun için evvelce gelen kâfirler öyle
uslu oturmufllar. Bunu esir ald›¤›m›z birkaç kâfirden ö¤rendik. Bu halde bütün gaziler Al-
lah'a flükredip, hele düflman›m›z birdir «Ya Allah, yâ Allah ya K›r›m'dan, veya Melek’den
bize imdad» diye Allah'dan yard›m dilerken Yusuf kethüdan›n hazinedar› Ali Çelebi bana:

«Gel Evliya Çelebi! seninle minareye ç›kal›m. Öte taraftaki kâfirlere bakal›m. Görelim
onlar ne yaparlar. Çünkü onlar, befl gündür yoruldular. Allah bilir güçleri kalmad›. Ama
bu karadan gelen mel'unlar dinç, cengâver h›nz›rlard›r ki; hiç ölüp dirildiklerine bakma-
yarak bu kadar bin gülle ve ikiyüz humbara yiyip k›r›ld›lar. Bunlara asla bakmay›p, tam
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dokuz saattir mel'unlar, devaml› cenk edip, cesedlerini kald›r›p yine savafla devam eder-
ler. Bu kâfirlerden korkar›m.»

Deyince ben:
«Dokuz gün önce Melek - Ahmed Pafla bir rüya görür... Özü kalesi üzerine kara kufl-

lar çal›, ç›rp› tafl›yarak yuva yapmak isterler. Hemen kaleden bir atefl peyda olup, bütün
karakufllar›n kuyruklar› ve kanatlar› yan›p, yere düflerek yuvarlan›rlar. fiimdi Melek - Ah-
med Paflan›n rüyas› do¤ruland›. O kara bafll› kufllar, bu kara bafll› kâfirlerdir ki; kaleyi al›p
yuva yaparak, mülk edinmek isterler. Kale içinde ç›kan atefl iflte bizim att›¤›m›z humbara
ateflleridir ki, bütün düflman›n kollar›n›, ayaklar›n› yak›p kavurdular. fiimdi ifl bitip, bu ka-
le inflallah kâfirin elinden kurtulur. Bu niyete Fatiha!»

Diyerek, Fatiha suresini okudum. Amma sa¤dan, soldan tahta minareye kurflun geli-
yordu. Ne hal ise, hazinedar o¤lu Çelebi ile minarenin tâ., tepesine ç›k›p, kuzeydeki ev-
velce gelen kâfirlere bakt›k.. Toplar›n› çekerek kay›klar›na yükletip gitmek üzereler iken,
dürbünümü elime al›p kuzey taraf›na bakt›m. Sürü - sürü düflman askeri, tahminen onbin
kadar vard›. Bir anda kale alt›na gelip, iki, üçbin araba ve toplar›, cebhane ve zahireleri
ile Küçük Hasan Pafla kalesi yak›n›nda yanan varofl içinde siperlenip kondular. O anda
cenge bafllay›p, bütün arabalar›n› kale alt›ndaki metrislerini getirmeye bafllad›lar. Bu s›ra-
da kaleden üzerlerine befl pâre top att›lar ki; güm güm öttürdüler...

Bunun üzerine onlar da, yeni getirdikleri seksen tane flahi toplar› ile kaleye öyle bir atefl
açt›lar ki, bir anda top seslerinden cihan inim, inim inledi. Ama Ali Çelebi ile ikimiz minare-
den inmek üzere iken gördük ki, gökyüzüne bir siyah duman kalkm›fl ve k›vr›la, k›vr›la gelir...

«Bre Ali Çelebi, bu toz Akkirman yolu üzerinde büyük asker tozudur. Çünkü toz, bur-
ma, burma yükselmiyor. K›vr›la, k›vr›la yükseliyor. Bu ‹slâm askeridir.»

Derken bir anda bir mil kadar yaklafl›nca gördüm ki, bizim paflan›n askeriyle Akkir-
man askeri. Önceki savaflta hendek içinde çad›r ve a¤›rl›klar›n› b›rak›p kaçm›flt›. fiimdi ise
Cermen, Bender, K›rkkilise askeriyle Eflâk ve Bo¤dan askeri de geliyor. Hemen ben mi-
nareden ezan perdesiyle:

«Bre Muhammed ümmeti, size müjde olsun! Deniz gibi Akkirman askeriyle, Melek -
Ahmed Pafla askeri geliyor.»

Diye ba¤›rarak afla¤› inip, bütün gazilere sesim k›s›l›ncaya kadar, ça¤›ra, ça¤›ra müj-
deledim. Nice kimseler dahi minareye ç›k›p gördüler ki, bir karada¤ gibi adam denizi, ka-
ra toz içinde, kufl gibi uçarak ö¤le vaktinden bir saat sonra geliyor. Genç, ihtiyar, kuflat›-
lan herkes Allah'a hamdetti... Ben yine minareye ç›kt›m. Gördüm ki, kaleye yak›n bütün
Tatar ve paflal›lar atlar›ndan inip, at tart›lar›n› tart›p, çatal atlar›n› b›rak›p, beraber kufl kol
kazaklanm›fl atlar›na binerek, ya¤maya bafllad›lar. Ben hemen yine minareden:

«‹flte çapul çevirdiler. Siz de kale kap›lar›n› aç›p, d›flar› ç›karak cenk etmeye haz›r olun.
Toplar› da haz›r edin.»

Diye seslendim. Ben kurflun korkusundan dört kat kubbeye sar›l›p, minareden öyle bir
seyretmiflim ki, böyle seyri ne Azak cenginde, ne fiibelik cenginde ve ne de Hanya ve
Varna cenginde görmemiflimdir... Bir anda Tatar askerinin kale arkas›na geldi¤ini gör-
düm. Yine düflman çeflit, çeflit hile ve fleytanl›klarla cenge devam etti. Hemen kaleden
yedi, sekizyüz sancak ve bayraklar çekilip, befl - alt› yerden çeflit çeflit mehterhaneler dö-
¤ülürken Allah'›n büyüklü¤ü!.. Kale arkas›ndan bir kere Akkirman ile, pafla askeri, Allah,
Allah diye yürüyüp gelince kale içinden gülbang-› Muhammedi çekilip, d›flardaki ‹slâm as-
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keri dalsat›r kâfirlerin içine, aç kurt koyuna girer gibi girdi...
Birinci muharebede kaleyi kuflatarak düflmana k›l›ç vurmaya bafllay›nca, hemen Ha-

san Pafla kalesi alt›ndan Ni¤bolu ve Silistre alaybeyleri atland›. Kale kap›lar› da aç›l›p,
içerde bulunan gençler, cenge bafllad›lar. Amma; ben minarede fetih sûresini okudum...

KURTULUfi VE ÖZÜ KALES‹ CENG‹N‹N SONU
Düflman›n içerisine ›fl›k saçan Osmanl› k›l›c› girince, yerleri cehennem olas› kâfirler,

hemen durumu anlay›p, can korkusu ile kendilerini metrislerinden kale hendeklerine ata-
rak parça, parça oldular. Baz›lar› ise köpek gibi arabalar alt›na girip bakmakta idi. Nice-
sini her kolda bölük, bölük k›rarak, nicesini atlar ile sahralarda kovarak, tutup öldürür, ni-
cesini kaçarken dar› kuyular›na düflürüp, befler - onar kuyulardan ç›kar›p ba¤larlard›. Ni-
cesi kuyu içinden tüfenk atarken üzerlerine atefl at›larak yok edilirdi. Kimisi kuyuda, bir-
birlerini ba¤lay›p «Bizi esir edin» diye ba¤›r›rlard›. Birbirlerinin omuzuna binerek yukar› ç›-
k›p sürülerle esir olurdu. Amma k›l›çtan kurtulanlar›, can derdi ile kay›klar›na at›l›p gemi-
lerini kald›rabilece¤inden bin kat fazla yükleyip kaçarlarken, karadan gaziler yetiflip dal-
yan tüfenklerle, lanet ya¤muru gibi, kurflun ya¤d›r›p kay›klar› içinde s›¤›nacak yer b›rak-
mazlard›. Ço¤u korkusundan kendisini Özü nehrine at›p bo¤ulurdu... Baz› kay›klar dolu-
suyla Karadeniz'e Özü nehri ak›nt› ile giderken, bo¤az a¤z›nda Küçük Hasan Pafla ve K›l-
burun kaleleri sekdirme gülleler at›p, gemilerini bat›r›rlard›. Mallar› gemileriyle kenara ge-
lerek ganimet olurdu. Nicesi yüzerek karfl› K›lburun taraf›na geçip yakalan›rd›. Daha ön-
ce merdivenle su kulesini alan kâfirlerden yüz tanesi silâhl› olarak bir yerde saklanm›fllar.
Onlar› da silâhlar›yla beraber, diri diri yakalay›p, ba¤layarak kaleyi kurtard›lar. Yaln›z Özü
nehrinden, tam üçbin cesed ç›kart›larak, kelleleri al›nd›. Özü nehriyle kaçan Rus kay›kla-
r›n›n pefli s›ra da Akkirman'dan zahire ve mühimmatlarla yirmi parça gemi içinde gelen
imdad askeri, Özü kalelerinden on parça haz›r pürsilâh gemilere beflyüz Özü askeri binip,
Akkirman gemileri ile Özü nehri üzerinde kâfirleri takibe gitti. Hemen kale yak›n›nda sa-
vaflmadan on parça Rus flaykas›n› aman vermeden ald›lar. Sonra karadan atlar›yla kaçan
kâfirlerin peflis›ra Akkirmanl›, paflal›, Ni¤bolu ve Özü askerleri hep kâfiri kovarak gittiler.
Me¤er yard›ma gelen Akkirman askeri içinde Dergâh-› Âli kap›c›bafl›lar›ndan bir a¤a
Azak kalesinde, Gazî - Mustafa Paflaya, Bozcaada fetihnamesini götürmüfl. Yollar tehli-
keli oldu¤undan bo¤aza Akkirman askeriyle h›z›r gibi yetiflti. Allah'›n hikmeti!.. Savafl›
seyredip o gün K›lburun'u geçip, iki fetih müjdesiyle Azak'a gittiler. Ben dahi; o an, ›lgar
ile paflaya bu fethin haberini götürmeye memur oldum. Bütün ayandan, Özü beyinden
ve Yusuf kethüda'dan tafsilâtl› mektuplar al›p gittik...

AZAK KALES‹NDEN AKK‹RMAN'A G‹D‹fi‹M‹Z
Allah'›n hikmeti, biz dahi mektuplar› al›p gitmek üzere iken, k›l›ç art›¤› kazak kaçar-

ken yine Özü kalesine onbin adet silâhl› düflman gelirmifl. Bunlar onlara rastlay›p «Bre,
nereye gidersiniz? Özü alt›nda, Türk topumuzu k›rd›. Ancak biz cans›z can›m›z› kurtard›k.
Bre dönün geri!» dediklerinde hemen Anderya kaza¤› bu kaçanlar› zorlukla döndürüp,
mertlik dâvas› ile Özü üzerine gelirken Allah'›n ne büyük hikmetidir ki! evvelce kaçanlar›
takibe giden Akkirman Tatar›, Silistre, Ni¤bolu, Paflal›, Özülü velhâs›l, bütün Müslüman
gaziler, bu sahrada düflman› tabursuz görerek, hemen Allah, Allah diye hayk›r›p içlerine
at b›rak›rlar. Hikmet bu ki; evvelce k›l›ç yiyip kaçan kâfirler yine bu k›l›c› görüp, yine bo-

141



zularak kaç›nca, Anderya kaza¤› tutunamay›p, kuskuna kuvvet, kamç›ya bereket diye ka-
çarlarken, Müslüman gaziler bunlar›n bu sahrada azg›nl›klar›na bakmay›p, çapul ile sah-
ra içinde bunlar› eni konu k›rarak, bir anda yedibin esir, üçbin kelle, sekizyüz araba ile on
adet flahî topla, öteki ganimet mallar›na da sahip oldular; o gün Özü kalesi alt›na gaziler
ganimetlerle ve büyük flenlikle geldiklerinde bütün âyân:

«Bre, bu sevinçli haberi de paflaya Evliya Çelebi ile bildirelim. Çünkü hâlâ, pafla efen-
dimiz, acaba nice oldular? diye ›zd›rab çekip, haber bekler.»

Deyip, k›sa zamanda bu sevinçli haberi de yazarak, bana verdiler. Elli tane çatal atl›
yard›mc›lar da verip, yola ç›kard›lar...

Bir anda güneyde (Prezeni) suyunu haz›r gemilerle geçip, flimflek gibi yol alarak (Bro-
moin) denilen yerde yem kesdirdik. Oradan bir gecede (Otyar›k) denilen yere, flafiî vak-
tinden evvel gelip, birkaç tüfenk att›k. Ölen atlar›m›z› de¤ifltirip, öfkelenerek birkaç el si-
lâh att›k... K›sa zamanda üç parça firkate geldi. Binerek, bir anda sabah namaz›ndan son-
ra Melek - Ahmed Paflan›n elini öpüp :

«Müjde sultan›m! Yedi günlük büyük muharebeden sonra, gönderdi¤iniz k›rksekizbin
asker h›z›r gibi yetiflti. Evvel gelen, sonra karadan gelen ve dün de imdada gelmek iste-
yen kâfirlerin hepsi de k›l›çtan geçerek bu kadar esir, kelle ve ganimet mal› al›nd› ki, he-
sab›n› Allah bilir!.. ‹flte mektuplarda özet olarak yaz›ld›, inflallah, ganimet esirler gelir.»

Diye, mektuplar› mübarek eline vererek durdum. Hemen Pafla dahi; seccade üzerin-
de dururken flükür secdesine var›p:

«Evliyam! Sen de secde yap»
Deyince ben:
«Yoldan gelmifl ve Özü muhasaras› çekmifl adamda abdest mi kal›r ki, secde edeyim?»
Dedim.. Pafla, gülmekten kat›larak, «fiimdi sana abdest vereyim» diye bana iki kese

kurufl, bir e¤erli küheylân at, Çerkefl köle, bir samur kafas› kürk ve bafl›ma kendi eliyle
bir çelenk sokarak dedi ki:

«Evliyam! O geceki rüyamda, Özü kalesine kara kufllar konmak ister» diye sana bir fley-
ler nakletmifltim. ‹flte o rüyamdan korkup, Yusuf'u befl - alt› sancak askeriyle, Özü kalesine
göndermifltim. Allah'a hamdolsun; yüz karal›¤› olmadan kale düflman elinden kurtuldu.»

Tam üç saat, olaylar› anlayabildi¤im kadar, paflaya anlatt›m. Pafla sevincinden oyna-
yacak hâle gelip, Özü beyine, yedi adet alay beylerine, Özü a¤alar›na, bizim Yusuf Ket-
hüdaya, yirmi bayrak sahibi bölükbafl›lar›m›za ve Akkirman askeri kumandan›na hülâsa
yetmiflalt› adet s›rma hil’atlar, yüz adet gümüfl çelenkler, bütün Özü neferlerine «Yüzünüz
ak olsun» diye iki kese ihsan buyurdu. Bir mehter bafl›m›z vard›; O'na da bir kese ihsan-
da bulundu. Bu hil’at ve çelenkleri defter ile bana verip:

«Vekilim olup, bu hil'atlar› a¤alar›ma, defterde yaz›ld›¤› flekilde giydirip, çelenkleri bafl-
lar›na besmele ile sokup, bizden bütün gazilere selâm söyle...»

Dedi... Üçyüz adet Akkirman ve paflal› askeriyle bana duâ edip, yine o gün Akkir-
man'dan Tuzla'ya geçip bir gün, bir gecede Özü kalesine geldim. Bütün devlet ileri gelen-
leri ile görüfltüm... Padiflah divan› topland›. Çeflit çeflit mehterhaneden sonra, pafla ket-
hüdas› yan›na bütün padiflah hil'atlar›n› y›¤arak, aya¤a kalk›p dedim ki:

«Ey beyefendiler ve ey vilâyet ileri gelenleri! Devlet sahibi beni yerine vekil edip, he-
pinize selâmlar ettiler.»

Burada bütün Müslüman gaziler bir a¤›zdan:
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«Ve aleyküm selâm! Gönderip, götürüp getiren, duran beylerimiz ve kethüda efendi-
miz varolsun!»

Diye duâ ettiler. Ben konuflmama devamla:
«Pafla efendimiz buyurdular ki: Gazalar› mübarek olup, padiflah ekme¤i onlara helâl

olsun ki; bafllar›yla din-i mübin dâima kuvvette ola»
Diyerek, önce Yusuf Kethüdaya bir al samur kürk giydirdim. Sonra Özü beyine bir s›r-

mal› hil'at, Ni¤bolu, Silistre, Vize, Cermen, K›rkkilise, Vidin ve Bender beylerine birer
hil'at, Befl kale dizdar›, k›rk adet ocak a¤alar› ile Akkirman a¤alar›na, di¤er iflerlerine hep-
si yetmifl adet hil'atlar› giydirip, sonra Pafla bölük-bafl›lar›na giydirdim. Hepsi hay›r duâ
ettiler. Sonra divan huzurunda Özü askerine iki kese ve çal›c› mehter-baflç›ya, birer kese
vezir hediyesini teslim ettim. Sonra Yusuf kethüdan›n ve dokuz kadar ümerân›n bafllar›-
na kendi elimle çelenkleri takd›m.

‹lk çarp›flmada kaçan Vize, Cermen, K›rkkilise ve Ayd›n beylerine çelenk vermeyip:
«Siz çelenke lây›k de¤ilsiniz. Çünkü bafllang›çta yara, bere, dura, vura görmeden ve

bir iyice cenk etmeden, kaçt›n›z. Size azil ile en fliddetli ceza lâz›md›r ki; bir daha sizin yo-
lunuzda gidecek olanlara ibret ola!...»

Diye, gerçekten yüksekten atarak, gazaplan›p:
«Görürsünüz, Melek - Ahmed Pafla efendimiz size nas›l tel sokup yelkendirir.»
Dedi¤imde bütün divanda bulunanlar:
«Do¤rusu bunu hak ettiler.»
Dediler.. Ben kona¤›ma gidip, Yusuf Kethüda ile görüfltü¤ümde, oda, o beylere «Bre

adamlar, siz o gün ne cenk edip, ne görüp, ne kaç›p ve neye gelip, flimdi birer pâdiflâh
hil'at› ve çelenk istersiniz? Ay›pt›r! Bafl›n›z›n çaresine bak›n» deyince, bütün kaçan beyle-
rin yerleri tutuflup paflaya elli kese, kethüdaya on kese ve bana iki kese verecek oldular.
Kethüda bunu bana dan›fl›nca dedim ki:

«U¤ratma flunlar›, hemen azlettir. Bunlar›n yerine bey olanlardan mallar› al.»
Dedim. Ve yine Akkirman'a var›nca, hepsi pâdiflâh divan›nda de¤nek yiyip, ebediy-

yen azledildiler. Yerlerine bey olanlardan yetmifl kese mal al›n›p, iyi hizmet edenlerin bü-
tün zeamet ve hizmet sahipleri yurtlar›na gittiler...

Beri tarafta, bu fetihten sonra birkaç gün içinde Özü kalesinin y›k›lan yerlerini ve teh-
like ân›nda lâz›m olacak yerlerini tesbit edip, tamir ettirdik. Çepeçevre yukar› kale hen-
de¤ini, su kulesi yollar›n› temizleyip «Bir daha su yolunu düflman bulamas›n» diye bir ge-
ce kimsenin haberi yokken su yolunu gözleyip, bütün kaleyi beyaz ve nurlu eyledik...

Düflmandan al›nan yetmifl parça top ve cebhâneyi, mühimmat ve levaz›m› yerli yerine
koyup, toplar› kirpi gibi dizdik. Öyle ki; Özü kalesi pür-atefl oldu. Rus'tan al›nan büyük, kü-
çük yüzaltm›fl parça flayka, kay›k ve çarn›klar›n nicesini bozup, bu¤day anbarlar› ve kule-
ler üzerine kubbeler yap›p, kalan› Özü liman›nda muhafaza edildi. Özü kalesi cebhâneli-
¤indeki bütün zincirleri ç›kar›p, esirlerin bo¤azlar›na vurarak, hepsini ayaklar› ba¤l›, zinci-
re vurduk. Özü sahras›nda yatan ve nehirde bo¤ulan cesedlerin gövdeleri b›rak›l›p, bafllar›
kesildi. Ve bu flekilde binikiyüz adet ifle güce yaramaz derecede yaral› olan kâfirler de ol-
duklar› yerde b›rak›ld›. Baz›lar› da öldürüldü. Fetholunan yüzyetmifl parça flayka ve çen›k-
lar içinde, metrislerden al›nan ve sahralarda kalan bütün ganimet mallar› ve di¤er mühim-
mat ve eflyalar devlet hazinesine intikal etmiflti. Binikiyüz adet at arabalar›na doldurulup,
müslüman gazilerinin kan bahas› (6900) adet kazaklardan baflka, devlete ait olan (11060)
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adet esir, eli ba¤l›, cebe ve cevflenleri, yetmifl nefer hatmanlar›, kumandanlar› ve Karako-
va kral›n›n o¤lu (Holandiye) dahi, zincire vurularak, hepsi arabalara yükletildi!...

Üçyüzaltm›fl adet çeflitli haçl› bayraklar ile davul, dankiyo, çan ve erganunlar baflafla¤›
edilerek her befl adam bir arabaya da¤›t›ld›. Baz› müslüman gaziler kanlar› bahas›na al-
d›klar› (250) adet esirleri, gönül r›zalar› ile ellifler kurufla sat›p, paralar›n› ald›lar. Arabalar
üzerine alt›binaltm›fl devletsiz kelleler s›r›klara tak›larak, haz›r edildi. Yirmialt› parça flaha-
ne toplar ki; herbiri nak›fll›, alt›n gibi parlak, uzun boylu arabalar› ile haz›r edildiler. Di¤er
müslüman gaziler ellerinde olan alt›bindokuzyüz adet esirlerini pencik (Befltebir) ve pâdi-
flâh öflrü al›n›p, onlardan da alt›yüzseksen adet esir topland› ve arabalara bindirdiler.
(6070) kadar Rus tüfenkleriyle bu arabalar› süslediler. Hepsi binikiyüz tane olan arabala-
r›n› ikifler atlar oldu¤undan ikibindörtyüz at vard›. Müslüman gazilerin ya¤ma ettiklerin-
den baflka (3000) at olup, araba atlar›yla (5400) ediyordu. Bunlar devlet için kay›d ve
zapt olunup, Akkirman ve Özü askerine teslim edildi. Bunlardan baflka meydanda kalan
ganimet ve cebhâne gibi fleyler de Özü kalesine kondu.

Bu esirler, ganimet ve toplar› Yusuf kethüda, benimle bafl bölük-bafl› Hasan a¤aya def-
ter ile teslim edip, bafl sekbanlar›ndan ikibin yi¤it ile ve Akkirman askerinden k›rkdörtbin
yi¤ite bu mallar› tekrar teslim edip, Özü a¤alar›na ve neferlerine:

«Sak›n›n! gafil olmay›n! Bu esirleri, bu kadar ganimet mal›n› kazak elinizden kurtar-
mak için, Prezen suyu kenar›nda (Dalbora) denilen derede önümüze ç›k›p, cenk ederler.
Gafil mebaflid!»

diye tenbih ederken, ben kethüdaya:
«Vallahi do¤ru söylediniz efendim!»
Dedim. Hemen Yusuf kethüda «Tiz, bütün Özü askeri atlan›p beraber Hocabey'e va-

r›p, geri dönsünler.» deyince; a¤alar›: «Ya Sultan›m! sonra oradan biz yaln›zca nas›l dö-
nüp gelelim? Ve Özü kalesini nas›l bofl b›rakal›m? Görmezmisin, düflmanlar›m›z kap›m›-
z›n dibindedir? ‹flitir. Siz gidince kâfirler bu intikam› bize komay›p, mutlaka bizi gelip vu-
rur. Vallahi, bu esirleri nas›l götürelim flaflt›k!» diye cevap verdiler.

Yusuf kethüda:
«Bre Allah Kerimdir. Ya bu kadar ganimet mal› padiflah›m›za ulaflmas›n m›? Tiz silâh-

lan›n›z. Yoksa sizi fleytan al›r!»
Deyince; onlar da çaresiz silâhlan›rken, Özü nehrinin karfl› taraf›ndan, siyah bir toz

bulutu, buram, buram yükselerek gö¤e ç›kmaya bafllad›. Bir anda karfl›ki K›lburun kale-
sinden askerin bir ucu göründü. Me¤er bizzat Tatar Han'› Mehmed - Giray hazretleri, sek-
senyedibin asker ile K›r›m'dan iki gün iki gecede yard›ma gelmifl. O gün, kendisi, bir ge-
miye binerek Özü kalesine geçti. Yusuf kethüda, ben ve bütün ileri gelenler Han huzuru-
na vararak, bafl vurup el öptük. Han:

«Bre kifliler! gazan›z kutlu olup, doyum olas›z.»
Diye; kalenin kurtar›lmas›ndan fevkalâde hofllan›p, arabalar üzerinde y›¤›l› duran esir-

leri, ganimet mallar›n› ve cephaneleri seyredip:
«Bunlar› pafla efendime gönderin, amma; gemilerle gönderseniz daha iyi idi. Çünkü

bu yolda düflman bu esirleri almak için, mutlaka hücum eder.» deyince; Özü askerleri he-
men f›rsat bilip:

«Pâdiflâh›m evet, biz dahi öyle diyorduk. Bizi de esirler ile gönder.» dediler... Han:
«Do¤rudur. Hepiniz atlan›n›z. ‹flte ben geldim. Özü'de otururum.» dedikde, bütün Özü

144

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

askerleri haz›r oldu. Ben:
«‹flte Han'›m, pafla efendime bir müjde götürüp, geldim ve flimdi yine gidiyorum.»
Dedim. Han k›sa zamanda paflaya mektup yaz›p ve koynundan bir mücevher saat ç›-

kararak:
«Evliyam, bofl gitme flu emaneti paflaya ver!»
Diye bana da yüz alt›n yol harçl›¤› verdi. O an el öpüp, Özü askeri ve paflal› sekban

ve sar›ca askerleri ile yine özü'den Akkirman'a yolland›k...
Evvelâ; güneye giderek üç saatte Prezen nehri geçidine geldik. Burada tüfekli asker-

leri, haz›r olan metrislere koyup, etrafa kara kirman askerinden bir saatlik yerlere kara-
kollar koyduk. Acele yirmi parça gemi, bot ve sallar ile araba ve esirleri, Özü askerini ge-
çirip, pefli s›ra Akkirman askeri, atlar›n› geçirerek yine karfl› tarafda metrise girdiler. Bin-
lerce Akkirman askeri, asla gemilere bakmay›p uygun havada biran içinde Prezen suyu-
nu y›ld›r›m gibi geçtiler. Sonra bütün paflal›lar ve karakola giden Akkirman'l›lar geçip yi-
ne h›zla Karadeniz k›y›s›n› takiben (Yahflili), (Deli Gölü), (Üç ac›l›) yi geçip Ac›l› deresinde
atlara yem kestirirken yine halk› metrise koyduk. Dört tarafa ince karakollar döküp, at-
lar yem kesince hemen oradan kalk›p, yine güneye, Karadeniz k›y›s›na onbefl saatte (Ho-
cabay) kalesi alt›nda oturduk. Virane kalesi alt›nda arabalarla esirleri gizleyip, yine etrafa
sa¤lam karakollar koyduk. Kazanlar kurup, afllar yiyerek atlara yem kestirip, yatmadan,
yine güneye (Dall›k) ve (Borimoyen) i sekiz saatte geçip, Allah'a hamdolsun, (Otyar›k)
menziline vard›k. Yine tüfenkler at›p, otlar› yakt›k. Onu gördük ki; üç parça kay›k geldi.
Önce ben geçerek pafla hazretlerinin elini öptüm ve:

«Müjde sultan›m! Binikiyüz adet at arabalar› ile, bu kadar esir, mal ve eflya, kelle ve
paça, top ve tüfenk ganimet mal› gelip, bütün Özü askeri ve beyleri mübarek elinizi öper.
‹flte Yusuf kethüda kulunuzla, dün seksenbin askerle yard›ma gelen Tatar Han› Mehmed
- Giray'›n sultan›ma mektuplar› ile bir saat hediyesi!»

Diyerek mektuplar› verdim.
«Aman sultan›m, iki gecedir düflman bizi rahats›z edip gözetirdi. Amma uyan›k bulun-

duk. Askerimiz de çok oldu¤undan basamad›. Aman sultan›m flu karfl›daki pâdiflâh mal›-
n› ve ‹slâm askerini biran evvel bu Akkirman'a geçirin.»

Dedim. Akkirman liman›ndaki bütün flayka ve karamürsellerinin sandallar› Kili, ‹sma-
il ve Otyar›k gemileri kay›klar›n› bir anda karfl›ya sürüp, önce bütün mal ve esirleri, son-
ra atlar› ve askeri geçirdiler. Bu s›rada pafla:

«Evliyam! göreyim seni! Dini mübin u¤runa bu kadar arabalar›, kelleleri, bütün esirle-
ri Akkirman alt›na getiresin.. Yürü! Allah kolay eyliye...» diye, hay›r duâ edince ben :

«Sultan›m, biz alay ile gelirken kaleden toplar at›larak Akkirman halk› sevinsinler.»
Dedim, «Öyle olsun» diye dizdara hitaben emir gönderdi. Biz yine Akkirman'dan Tur-

la nehri üzerinden, Otyar›k karfl›s›na gelip, bütün ganimet mallar›n› beri tarafa geçmifl bu-
larak, Hüseyin bölük-bafl›yla konuflup alay eyledik... 

AKK‹RMAN SAHRASINDA ES‹R ALAYI
Kafirler, befler - befler birarada zincirlerle ba¤l› ve haz›r olduklar› halde, tab›lhâne, er-

ganon, çan ve dankiyo çal›narak 1200 arabay› 670 tüfenkle süsleyip, önce k›rksekizbin
seçme Bucak Tatar› geçtiler. Sonra Akkirman kalesi askeri, peflinden de paflal› askeri
geçtiler. Bilâhare sekban bayraklar›, sonra 1200 araba üzerinde ganimet mallar›n›n k›y-
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metli k›sm› 360 baflafla¤› edilmifl haçl› bayraklar ve 6000 kelle arabalarla geçti. Sonra
260 parça flahane toplar (1160) adet esir, yetmifl nefer hatman, Karakova kral›n›n o¤lu
(Holbandiya) geçti. Ard›s›ra Özü askeri, arkas›ndan Özü a¤alar› ve bafl - bölük-bafl› benim
ile at bafl› beraber büyük bir alay ile geçtik. Pafla keyiflenip; benimle Hüseyin bölük - ba-
fl›n›n bafllar›m›za kendi eliyle birer çelenk sokup :

«Evliya! Bunlar padiflah mal›d›r.. Bunlar› defterinle hepsini Akkirman kalesi zindan›na
ve cephaneli¤ine koyup sakla. ‹nflallah sabahleyin ‹stanbul'a gönderelim...

Diye, mal ve esirleri kale dizdar›na defterle teslim edip, elime fler'i hüküm ald›m. Pa-
fla efendimizin huzuruna geldi¤imde, dedi ki:

«Evliya, haz›r ol! ‹nflallah sabahleyin seni müjde ile ‹stanbul'a saadetlü pâdiflâha gön-
deririm.»

Ben: «Emir sizindir» dedi¤imde, fiaml› Ali a¤ay› Edirne üzerinden Bo¤azhisar'daki
Köprülü Mehmed Paflaya ve ganimet mal› ile Akkirman'dan bin yi¤it ve paflal›dan bin yi-
¤it ile, bütün esirleri, levaz›m ve mühimmat› ve nice yüz arabac›s›yla Halil a¤aya befl ke-
se yol harçl›¤› verip, ‹stanbul'a yollad›.

Ertesi sabah, ‹stanbul Kaymakam› Kör-Hasan Paflaya, Valide Sultana, Kaya Sultana,
fieyhülislâm ve Kazaskere, velhas›l di¤er ileri gelenlere, yetmifl k›ta mektuplar ile, bana,
yüz alt›n yol harçl›¤› verip Babada¤› voyvodal›¤›na zahire emirleri ile yollad›. «‹nflallah s›h-
hatle gelip, sahip olursun» dedi...

Akkirman'dan Allah'a s›¤›narak kalk›p, bir menzilci, sekiz bafl çatal menzil beygirleriy-
le o gün (‹smail) flehrine, orada mütevelliye Özü müjdesini verip, yemek yiyip, dinledik-
ten sonra atlar ile Tuna'y› geçerek, (Babada¤) ›na geldik. Bekir a¤an›n kona¤›na indik.
Gece yar›s›nda kalk›p, (Hac›o¤lu Pazarc›¤›) n› geçerek fecir namaz›ndan sonra, (Prava-
di)ye geldik. Hemen atlar› de¤ifltirip, durmadan Çenge balkan›n› aflt›k. Ve yine gece ya-
r›s›nda, K›rkkilise kasabas›na vard›k. Burada biraz dinlenip, atlara binerek, ç›k›fl›m›z›n
dördüncü günü, kuflluk vakti ‹stanbul'a girdik. Do¤ruca Kaya Sultan'a vard›m. Mektupla-
r› vererek kap› - kethüdam›z Zühtü efendiye inip, oradan Kaymakam Kör-Hasan Paflaya
var›p, selâm vererek mektuplar› verdim.

«Hay, Evliyam nereden gelirsin?»
Dedi¤inde ben:
«Efendim, Melek - Ahmed Pafla kardeflinizden, Özü kalesini kâfir kuflat›p, yedi gün,

yedi gece cenk ettikten sonra kaleyi kurtar›p, bu kadar mal ve ganimet ile, Akkirman'da
Melek - Ahmed Paflaya ve oradan da buraya geldim.

Dedi¤imde; «Allahû ekber! Tuhaf fley» diyerek mektuplar› okudu. ‹çindekiler anlafl›l›nca:
«Evliyam! bu cenkte bulundun mu?» dedi. Ben:
— Evet sultan›m. Bozcaada fetihnamesini götürüp, beflinci gece donanma flenli¤i

ederken, ellibin kâfir bizi kuflatt›. Yedi gün cenk ettik. Kâfiri bozduktan sonra Azak kale-
sine donanma emrini getiren kap›c›-bafl› savafl›n üzerine geldi. Onlar da gazâda bulundu-
lar.» dedim. Kaymakam pafla:

— Vallahi, iyi hatâ savm›fls›n›z dedi. Ben:
— Halâ sultan›m o kadar bin esir, kelle, mal ve ganimet acele ile gelmektedir.
Deyince; Kaymakam:
— Elhamdülillah, zaman›m›zda hem Bozcaada, hem Özü kalesi düflman elinden kurtuldu!
Diye, bu sevinçli haberi, o an, saadetlû pâdiflâha bildirip, beni de yol k›yafetimle, pa-
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diflah huzuruna beraber götürürken:
«Evliyam! Özü cengini nas›l gördüysen, en küçük ayr›nt›lar›na kadar, padiflah huzurun-

da anlat».
Dedikten sonra; içeri, has bahçeye girdi. Me¤er pâdiflâh hazretleri, (Çemen sofa) ad-

l› meflhur yerde kendi adamlar›yla hava al›p, sohbet edermifl. Kaymakam padiflah›n hu-
zuruna var›p, aya¤›na yüz sürerek:

«Melek - Ahmed Pafla lalan, flafl›lacak fetihler yapm›fl. Özü kalesine ellibin kâfir Kazak
gelip, kaleyi kuflatarak, yedi gün büyük savafl devam ederken, Melek - Ahmed Pafla lalan
yard›m gönderip, bütün düflman› k›l›çtan geçirerek kaleyi kurtarm›fl. Yazd›¤›na göre bu
kadar kelle, esir, ganimet ve cephaneyi arabalarla gönderdi¤inin müjdesini, iflte bir yak›n
adam› ile padiflah›ma göndermifl.»

Deyip, beni padiflah huzuruna ça¤›r›nca bafl›m› yere koyarak: 

Afâk› flehâ, ma'deletin nuru pür etsün...
Hurflid gibi encüm-ü dehre çera¤ ol.
Dâdâr-› cihan eylemesün âlemi sensiz!...

Her kande isen padiflah›m, dünyada sa¤ ol! Elhamdülillah, yine ölmeden pâdiflâh›m›n
gül yüzünü gördüm, diyerek biraz geri çekildim. Saadetlû pâdiflâh:

«Ben bunu çok iyi tan›r›m. Bu bizim Melek Pafla lalam›z›n müezzini ve imam›d›r. Ey,
beri gel! Bu cenk ne zaman idi?» Buyurdular. Ben:

«Pâdiflâh›m, dokuz gündür ki, Bozcaada fethi donanmas› müjdesiyle, Özü kalesine var-
d›¤›m›n beflinci gecesinde ellibin düflman bizi kalede kuflatt›. Yedi gün, yedi gece büyük
cenk edip, pâdiflâh›m›n kap›c›-bafl›lar›ndan ‹brahim a¤a Kazak'a Bozcaada müjdesini gö-
türürken, Melek - Ahmed Pafla lalan taraf›ndan k›rksekizbin imdad askeri ile kap›c› - ba-
fl› da beraber gelip; büyük cenkte bulundu. Allah'a hamdolsun; o an, bütün düflman pa-
diflah›m›n himmeti ile k›l›çtan geçirildi. Ve kale düflman eline düflmekten kurtuldu. Padi-
flah›ma Melek Pafla lalan›z›n yazd›¤› flekilde binikiyüz araba ganimet mal› ve cephane, yir-
mialt› parça top, yetmifl hatman ve kral o¤lu ve tamam› onbirbinaltm›fl esir ve alt›bin adet
kelle getirdim. Halâ izzetli huzurunuza arabalar ile gelmektedir.»

Diye, olanlar› tafsilat›yla bildirdi¤imde; cem mertebeli padiflah hofllan›p, sevincinden
gezinerek, buyurdular ki:

«Allah'a hamdolsun ki, Bozcaada ve bu Özü kalesini fetheddirdi. ‹nflallah daha nice fe-
tihler nasib olur!»

Bana, bir s›rmal› hil'at ve ikiyüz alt›n ihsan buyruldu. Yine yer öpüp d›flar› ç›kt›m. Bü-
tün pâdiflâh musahipleri ve silahflorlar› bafl›ma toplan›p:

«Bre Evliya Çelebi, bre Evliya bere, bre hoflgeldin!. Gazan kutlu ola» diye, sevinç ve mem-
nuniyetlerinden pafla efendimize duyduklar› sevgi ve sayg›dan ötürü, bana ihsanlar ettiler.
K›zlar a¤as›, has oda-bafl›, kilerci-bafl›, hazinedar-bafl›, silahdar ve çuhadar a¤alara mektupla-
r›n› ulaflt›rarak, Kaymakam ile d›flar› ç›kt›k. Kaymakam›n izniyle, kap› kethüdas› Zühdü Efen-
diye ve ondan Kaya Sultan'a var›p, bafl›m›zdan geçenleri bir bir anlatt›k. Kaya Sultan:

«Evliyam! E¤er Özü kalesi -Allah korusun- düflman eline girseydi, paflac›¤›m› Köprülü
mutlaka öldürürdü. Vallah Evliyac›¤›m, ben de¤il, bizzat pâdiflâh bile kurtaramazd›.

O gün, o gece sultan efendimizle pekçok fleyler konufltuk... Sonunda; sekizinci günü
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bütün arabalar ile kelle, paça ve cephaneler Edirnekap›s›ndan d›flarda, Topçular denilen
yere sultan›n saray›na gelip konduklar›nda, hemen kap› - kethüdas› ile ben Kaymakama
var›p, haber verdik. Kaymakam paflam›za olan sevgisi nedeniyle dedi ki:

«Evliyam, göreyim seni! Bu kelle ve dilleri, esir ve kapudanlar›, velhas›l; bütün cepha-
ne ve ganimet mal›n›, pâdiflâh›n önünden bir güzelce geçiresin.» Ben:

«Sultan›m, asesbafl› ve subafl›ya tenbih buyurun. Onbin meyhaneci çakal ve Arnavud bo-
zac›lar›, yüz adet sürüm arabalar› dahi, gelsinler. Hepsi binüçyüz araba olarak cebecibafl› ve
topçubafl›dan da birkaç çorbac› neferleri ile, alayc›lar gelsin. Cephane ve toplar› alaydan son-
ra teslim als›nlar. Kaptan pafla taraf›ndan dahi, birkaç kaptan ile elleri k›rbaçl› ve Silistreli gar-
diyanlar› beraber gelip, esirleri olaydan sonra tersâne-i âmireye götürsünler.» dedi¤imde:

«Vallahi Evliyam! iyi dedin. Tiz asesbafl›ya, subafl›ya ve tersane kethüdas›na haber edin.
Bütün cebeci ve topçu çorbac›lar›yla Edirnekap›s› d›fl›nda Topçulara var›p, oradan, bu kadar
bin kelle ve esirleri alarak alay ile ‹stanbul içinden geçirerek saadetlû pâdiflâh›n Alay köflkü di-
binden, alay göstersinler. Sonra padiflah ne ferman buyurursa ona göre hareket etsinler.»

Diye; emir verdi¤inde, hemen kap› kethüdas›yle beraber do¤ru Topçulara vard›k. Ne gö-
relim: Kaya Sultan oraya var›p, k›rk - elli araba otlar› bütün bostanc›lar›na, baltac›lar›na ve
Topçular flehri fakirlerine, bafllar›n tuzlanm›fllar›n›n içine ot doldurtup, da¤lar gibi kelleleri y›¤-
d›rm›fl. Ve binlerce m›zraklar› s›r›kç›lardan ve pafla hazinesinden ç›kar›p kellelerin binlercesi-
ni s›r›klara dizdirmifl. Bafllar› getirmeye memur olan Halil a¤a ise kaptanlara, hatmanlara,
kral-zadelere Pravadi flehrinde uygun elbise kestirip, giydirmifl. Biraz sonra asesbafl› ile alt›bin
bozac› ve bakkal, çakkal ve meyhaneci gelip, haz›r oldular. Beflyüz adet topçu, beflyüz cebe-
ci neferleri hepsi silahl› ve mükemmel olarak, geldiler. Tam beflbin adet silahl›, temiz ve süs-
lü Arabistan askeri kapudanlar› ve gardiyan zebanileri ve nice boru ve davul çalmas›n› bilen
aya¤› zincirle kâfirler ile gelip çorbac›lara ve Kaptanlara Kaya Sultan birer ya¤l›k hediye ile,
bütün cebeci ve topçulara ve tersane neferlerine birer kese kurufl ihsan edip, kelleleri getiren
fiaml› Halil a¤aya ve bana ve kap› kethüdas› Zühdü efendiye, birer samur merasim kürkü giy-
dirip, birer küheylan e¤erli, sam s›rma tak›ml› atlar verdi. Binerek merasime haz›r olduk...

‹STANBUL'DA KAZAK ALAYI...
Önce; bütün paflal› askeri, sonra subafl› ve asesbafl› askeri, ikifler olup geçerek gittiler.

Peflinden kelle ve esirleri getiren Akkirman askeri, ondan sonra Özü kalesi askeri, çifte,
çifte küheylan atlar üzerinde geçtiler. Sonra, binüçyüz adet arabalar içinde çeflit, çeflit si-
lâh ve cebhâneler, alt›binyetmifl adet cilâl›, dirhemli Kazak tüfenkleriyle ad› geçen arabala-
r› süslemifllerdi. Sonra hepsi üçyüzaltm›fl adet haçl›, bayraklar› arabalar üzerinde baflafla¤›
edip ve bütün çorbac›lar ikifler, ikifler dizilip, mükellef alay ile cephane arabalar›n› ortaya
al›p geçtiler. Sonra yirmialt› parça nak›fll›, alt›n gibi flahane toplar›n hepsi, at arabalar› üze-
rinde geçtiler. Her at, fil kadar olup; Karakov ve Dansika atlar› idi. Ayaklar›nda birer ok-
ka nallar› vard›. Bu toplar› da topçu askerleri ve çorbac›lar yaka paça götürdüler. ‹kibin
adet olan öteki atlar› da, bakkallar ile küçük mirahor askeri çekip götürdüler. Bundan son-
ra tersanenin temiz ve silâhl› Arabistan askeri yürüyüp, alt›bin adet düflman kellelerini s›-
r›klar üzerinde alt›bin bakkal, çakkal, meyhaneci ve bozac›, ellerinde geçirdiler. Ondan
sonra; onbirbin adet esirin hepsini, zincirlere vurulmufl olduklar› halde, etrafa melûl, melûl
bakarak geçirdiler. Yetmifl adet Kazak hatman› ile, yetmifl kadar kale sahipleri, davul ve
tulum salarak geçtiler. Sonra kuman olan (Holandiye) dahi; at üzerinde, elleri ba¤l› ve bo-
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¤az› zincirli olarak yan›nda çeflitli musikî aletleri çal›narak ve kendisi de, gözyafllar› döke-
rek geçti. Alayda ‹stanbul papazlar›ndan birçoklar› da buna hürmeten, bafllar›nda manlef-
ke, bellerinde zünnar ve ellerinde haçlar ve buhurdanlar› ile geçtiler...

Ondan sonra, ikiyüz kadar kaymakam a¤alar›, kelle ve esirleri getiren Halil a¤a, ben
ve Zühdü efendi üçümüz atbafl› beraber Edirnekap›s› içine girip, bir alay ile tam ‹stanbul
içinden tâ... Alayköflkünde saadetlü padiflah›n seyrettikleri yere kadar vard›k. Allah'a
hamdolsun, öyle bir alay oldu ki; hiçbir vezir asr›nda böyle olmam›flt›r. Saadetlü pâdiflâh,
gayet hofllan›p, parma¤› a¤z›nda seyreder... Padiflah yak›nlar› ve muhasipleri:

«Pâdiflâh›m! bu flekilde, alay tertibini ilk olarak müjde ile huzurunuza gelen, Evliya ku-
lun yapm›flt›r.»

Derler.. Do¤rusu da böyledir... Padiflah hazretleri nihayet aya¤a kalk›p, «Davul dahî ça-
l›ns›n» diye emir buyurduklar›nda, davullar çal›n›p tâ... Bab-› Hümayun önüne emir gere¤in-
ce kelleler dökülüp, cebeciler cephaneleri, topçular toplar›, mirahor askeri atlar›, kapudan-
lar esirleri al›p, tersanedeki (Sanpola) zindan›na götürdüler. Kral o¤lunu Yedikule'ye götür-
düler. Sonra; kelle getiren Halil a¤a ile bana ve Zühdü efendiye birer hil'at giydirilip, esirler
dahi, yine alay ile Bahçekap›s›ndan, bostanc›bafl› kay›klar›yle Galata'dan geçirilip Unkapa-
n›, Balat ve Fener kap›lar› önünden davullar ile geçirilerek, tersanede küre¤e götürdüler. Er-
tesi günü; saadetlü padiflah neflesinden tersane bahçesine gidip, bütün esirleri zincirleriyle,
k›yafetleriyle, baflafla¤› olmufl bayraklar›yla üçyüz parça Üsküdar ve bostanc› kay›klar›na ko-
yup, tersane üzerlerine memur ederek ve tersane forsalar› kürek çektikleri halde, donkiya,
davul ve erganonlarla tersane bahçesi önünden geçirip, yine Sanpolo zindan›na götürürler.
Ertesi gün, memnuniyetinden Melek - Ahmed Pafla sebebiyle buyururlar:

«Karadeniz'e donanmas›z ç›kacak yerde böyle flerefli bir gaza sevincimizi mucip olmufl-
tur. Gerektir ki, Melek - Ahmed Pafla lalam› yerinde b›rakay›m.»

Diye; padiflah dergâh-› âli kap›c›bafl›lar›ndan pâdiflâh musahibi, Mir-Mehmed a¤a ile
bir yald›zl› samur hil'at ve bir mücevher kabzal› k›ymetli k›l›ç ihsan etti. Ve hatt-› flerif ile
Özü eyâleti ihsan olundu. Ben hemen o gün, Kaya sultandan mektuplar ve ihsanlar al›p
yerinde b›rakma müjdesiyle, ‹stanbul'dan Akkirman'a haberci olarak gittik...

AKK‹RMAN'A G‹DERKEN U⁄RADI⁄IMIZ KONAKLAR
Önce K›rkkilise, oradan yolumuz Aydos kasabas›na u¤ray›p, sonra Cenge balkan› içinden

giderken, birkaç adama rast gelip, yollar›n emin olup olmad›¤›n› sordu¤umuz s›rada; hemen
önümüzden bir (Allah, Allah) sedas› koptu ve tüfenkler at›lma¤a bafllad›. Me¤er k›rk - elli ka-
dar müslüman› düflman haydudlar› bas›p birço¤unu vahflice katledip, birkaç›n› da ellerinden
kaç›rm›fllar» Haydudlardan befl - on tanesi kaçan müslümanlar› takip ederlermifl. Bizler de yol-
lar› üzerine ç›kt›¤›m›zdan, üzerimize do¤ru hücuma bafllad›lar. ‹çlerinden birisi:

«Bu adam geçen gün de buradan geçti. Bunlar ulakd›rlar. Dokunmayal›m.»
Dedi. Di¤erleri: «B›rakmayal›m, öldürelim» demeye bafllad›lar. Nihayet bizi öldürme-

yip, sa¤ olarak b›rakmaya karar verdiler. ‹çlerinden biri beni tan›yarak:
«Haydi gidi Türk! Sen buradan her zaman geçersin. Ama seni bir gün böyle ederiz.»
Diye, gaddar ellerinden flehitlik flerbetini içmifl olan birkaç flehidi gösterdi. Biz oradan

sa¤ olarak geçtik; amma, o günahs›z mazlumlar›n çaresiz bir halde Kerbelâ flehidi gibi bir
tak›m cellâtlar›n elinde ruhlar›n› teslim ettiklerini görünce, gözlerimden yafl yerine kanlar
akma¤a bafllad›. Bu kadar müslüman›n mallar›n› al›p, cesedlerini soyup, yaral› olanlar› da
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sa¤ b›rakmayarak gözlerimizin önünde, (Navorta) dedikleri topuz ile, bafllar›n› ezdiler. Za-
rar görmeden, ellerinden kurtulup giderken, yol üzerinde daha nice flehidleri gördük. Ç›p-
lak olarak yat›yorlard›. Daha ileri gitti¤imizde, orman içinde saklanm›fl yedi yaral› gördük.
Yüreklerimiz da¤land›. Zavall›lar› hemen adamlar›m›n atlar›na ve yedek menzil beygirle-
rine bindirip, h›zla Cenge da¤›n› afl›p, yaral›lar› Yeniköy'de Hüsnü a¤aya teslim ettim...

Oradan, Pravadi kasabas›na gelip bu durumu;, halka ilân ettim. «Bre yetiflin» dedi¤im-
de atl›lar atlan›p gittiler. Biz dahi Hac›o¤lu kasabas›na, oradan Karasu, Babada¤› ve Tul-
ça kasabas›n› geçip, ‹smail ve Tatarp›nar› flehirlerini geride b›rakarak beflinci günü Akkir-
man'da Melek - Ahmed Pafla efendimize ulaflt›k. Mektuplar›n› teslim ve mübarek ellerini
öptüm. (Yerinde kalma emri geliyor) diye müjde verdim. Bütün olanlar›, cengi, esirleri,
ganimet mallar›n›, merasimle padiflah önünden geçifllerini ve bunun gibi esir ve ganimet
mal› alay›n›n hiçbir tarihte yap›lmad›¤›n›, uzun uzad›ya paflaya naklettim. Pafla yerinde b›-
rak›lma müjdesinden ve padiflah huzuruna esir ve mallar›n geldi¤i haberinden sevinip, ba-
na bir kese yol harçl›¤› ihsan ettiler.

Ertesi gün, bütün Yal› askeriyle pafla efendimiz, kalk›p, Akkirman'dan Kili kalesinin ta-
mirine gittik.

Akkirman'dan Kili Kalesi Tamirine Giderken U¤rad›¤›m›z Konaklar: Önce Akkir-
man'dan k›bleye giderek, Köprübafl› denilen menzile vard›k. Koca Kenan Paflan›n Tatar-
p›nar› vakf›ndan ikiyüz evli, bir camili Tatar köyüdür. Oradan Tatarp›nar› kalesine vas›l
olduk. Buras› yukar›da anlat›lm›flt›r. Buradan da do¤uya do¤ru gidip Kili kalesine vard›k...

Kili Kalesinin Vas›flar›:  ‹lk kurucusu Bo¤dan keferesinden (Klibo) ad›nda bir kimsedir.
(Klibo) ilk günlerinde fakir bir kimse olup; Tuna'dan morina ve masni bal›¤› avlayarak bir
milyarl›k mal sahibi olmufl. Sonra kral olmufl. (Bu Kili denilen yer benim yükselmeme se-
beb oldu) diye krall›¤› s›ras›nda bu kaleyi yapt›rm›fl oldu¤undan (Klibo) kalesi denmifltir.
Sonralar› galat olarak Kili kalesi diye meflhur olmufltur. Sonra çeflitli krallar›n eline geç-
mifltir. Nihayet (889) tarihinde Bo¤dan keferesinin elinden savaflmadan bizzat Bayezid
Veli fethetmifltir. Fetih tarihi Akkirman kalesindeki gibi, (Fetehna) sözüdür. Silistre eyâle-
tine ba¤l› olup, hâkimi yetmifl yük akçe ile tasarruf eder. Bütün asma, kesme, cürüm ve
cinayet onun elindedir. Gayet büyük emirliktir. Bu kale önünde Tuna nehri üzerine, Emin
a¤a, büyük bal›k dalyanlar› yapt›rm›flt›r. Çeflitli bal›klar avlar ve tuzlayarak Özü, Akkir-
man, Panika, ‹smail, ‹brail, Ishakc› ve Tulça kalelerinin askerlerine, bu bal›k dalyan›n›n
gelirinden ulufe verir. Büyük mukata'd›r. E¤er flanss›zl›k eseri Tuna'dan bal›k ç›kmazsa,
ad› geçen kalelerin askerleri, Emin aya¤› hapsedip, maafllar›n› zorla al›rlar. E¤er flans› iyi
gider de bol bal›k ç›karsa, bütün kale neferlerine maafllar›n› verip, ellerinden senet al›r.
Lüzumunda defterdar Paflaya gösterip, muhasebesi görülür. Artan› kendisine kal›r..

Bal›k Dalyan›: Tuna nehrinin Kili kalesinden yukar›da Tuna'n›n iki taraf›na da¤lar gibi y›-
¤›lan yetmifl - seksen arfl›n uzunlu¤unda gemi direklerini ikiyüz gemi ile çevirip, ikibin kadar
Eflâk ve Bo¤dan reayas› gemilerin içine girer ve bu direkleri Tuna'n›n iki taraf›ndan nehir
dibine ç›rp› ile, kaka, kaka karfl› ve beri taraflardan kaz›k direkler çak›l›r. Tuna nehri orta-
s›ndan akar. Aras›nda yirmi direklik kadar aral›k b›rak›rlar. Tâ ki; Tuna üzerinde gidip ge-
len gemilerin geçmesine engel olmas›n. Bu kak›lan direkler üzerine, uzun yaban asmalar›
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örüp, uzun çatal a¤açlarla örülen asmalar› nehir dibine indirirler. Bu asma ile vura vura örül-
müfl asmalar Tuna yüzüne ç›kar. Nehrin içi has›r ile örülmüfl gibi olur. ‹çinden bir kar›fl ba-
l›¤›n bile geçmesi imkâns›zd›r. Sonra; bu kapan›n iç yüzüne yüzlerce direk üzerine, su sevi-
yesinde, birçok odal› kahvehâneli bir bina yap›p, kapan a¤z›nda su seviyesinde pencereler
yaparlar. Emin a¤a üçyüz adam› ve bal›k avc›lar› ile birlikte, kapana bak›p kontrol eder.

Bu kak›lan direklerin ve örülen kafes amalar›n, Tuna yüzünden adam beli kadar, su
içinde befl k›t'a kilim büyüklü¤ünde asmadan örülmüfl kafesler var. Azak, Özü, Ölü ve Di-
ri deniz yaylalar›na ç›kmak isteyen bal›klar ilkbaharda su ak›nt›s›yla o bo¤azdan y›ld›r›m gi-
bi geçeyim derken, avc›lar ipleri kald›r›rlar. Bütün bal›klar hapsolur. Onar - onbefler arfl›n
morita, sekizer, befler arfl›n büyüklü¤ünde, mersin bal›klar›n› k›ra, k›ra Tuna yüzünü kana
boyarlar. Tutulanlar› tuzlay›p, binlerce tüccara alt›n ile sat›p, onlar da Araplarla kâfir ülke-
lerine gönderirler. Baz› morina bal›¤›ndan befl - alt› kantar siyah havyar ç›kar. Avc›lar ge-
ce ve gündüz bu kapan a¤z›n› bekleyerek, geleni avlarlar. Çünkü bal›k o dar bo¤aza gelip,
bir daha dönemez.. Garip bir san'att›r. Ve bir Tuna gemisi gelse, ad› geçen kapan›n, iple-
rini b›rak›verirler. Gemiler bir an içinde geçerken, o arada zavall› bal›klar f›rsat bularak ge-
çip Karadeniz'de yaylalara vararak, yumurta dökerlermifl. Amma; Bal›klar, Karadeniz'den
Tuna'ya gelse, giremez. Gerçi o tarafta kapan yoktur, ama; çit ile kapal›d›r...

Nihayet; k›fl fliddetlenip, yedi ay sonra bal›k kalmaz, tflte k›fl gelince, bu dalyan ve oda-
lar› söktürüp, kerestelerini Tuna'n›n iki taraf›na, da¤lar gibi y›¤arlar. Emin a¤a dalyana yüz
kese masraf eder, ama; beflyüz M›s›r kesesi kâr edip, kale neferlerine ulufe verir. Bazen hak-
laflt›ktan sonra, kendisine, yüzelli, ikiyüz kese kal›r. Bazen de mültezim Emin a¤a zarar eder.

Kili kalesinin idarecilerinden biri de, üçyüz pâyesiyle yüzelli akçelik flerif kazad›r ki; na-
hiyesi mâmurdur. Ço¤u Tatar köyüdür. Bu köylerden kad›lara, senelik, yedi kese gelir ha-
s›l olur. Müftisi, kale dizdar›, yirmibin kale neferi a¤al›¤›, yediyüz kale neferi, yeniçeri ser-
dar›, sipah kethüda yeri, flehir subafl›s›, muhtesibi, cebeci serdar› var...

Kili Kalesinin Yap›s›: Tuna nehrinin, Karadeniz'e döküldü¤ü bo¤az a¤z›nda, ‹smail ve
Akkirman gibi, yay fleklinde, çevresi üç kat, fledadî tarzda yap›lm›fl emsalsiz bir kaledir ki;
hiçbir tarafa meyli yoktur. Çimenlik, ba¤› ve bahçesi çok, alçak ve düz bir yerde, flirin bir
kaledir. Kalenin k›ble duvar›, Tuna nehrini döver. Yeri, tam bin ad›md›r. Kara taraf›, tam
ikibin germe ad›md›r. Demek çevresi, tamam üçbin ad›md›r. Kara taraf› üç kat duvar
olup, Tuna taraf› iki kat hendeksiz duvard›r. Tamam› yüzyetmifl kuledir. Kulelerinden sa¤-
lam olarak yap›lanlar› flunlard›r: Tuna boyunda Sultan Bayezid Velî veziri, (Gedik Ahmed
Pafla kulesi), (K›z›l kule), (Dizdar kulesi), (Zindan kulesi), (Yass› kule), (Fener kulesi) bura-
da, hâlâ, her gece fener yanar.. Gece gelen gemilere, büyük yol göstericidir. Tuna k›y›-
s›nda (Melek - Ahmed Pafla kulesi). Bu son kule yeni yap›lm›fl, büyük bir kuledir ki; Özü
düflmanlar›ndan al›nan yirmi adet toplarla, cebhâneleri dahi buraya konmufltur. Toplar›
Karadeniz ve Tuna'ya bakar. Bunlar tahta örtülü, kubbeli kulelerdir ki, hepsini Melek -
Ahmed Pafla efendimiz, flendire tahta ile örtüp yenilemifltir...

Bu kalenin, Tuna taraf›ndaki duvarlar›n›n Tuna nehri boyundan dörtyüz arfl›nl›k k›s-
m›, harâb olmufltur. Büyük kalenin kara taraf›nda adam boyu kadar derinlikte, flöyle -
böyle hende¤i vard›r. Fakat, genifltir. Tuna tafl›nca, bu hendekte bal›k avlan›r.

D›fl Büyük Kalenin Vas›flar›: Bu d›fl kalenin etraf›nda, dört adet kap› vard›r. Biri bat›ya,
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d›fl büyük varofla aç›l›r. iki kat demir kap›d›r. Sa¤ ve solunda iki adet toplu, tüfekli yüksek
kuleler var. Tuna nehri kenar›nda üç adet u¤run kap›lar› vard›r ki, onlara su kap›s› derler.
Bu kap›lardan içeri, kale duvarlar›n›n iç yüzünde, üzerleri tahta örtülü hendekleri vard›r. Gö-
ren onu yol zanneder amma yine at, kat›r, hayvan ve insan gezer. Bu kale içinde, satranç
nak›fl› gibi, yüzelli adet bölme sokak olup, bütün sokaklara kal›n a¤aç direkleri döflelidir. So-
kaklar›n içinde bafltanbafla adam boyu derinlikte genifl hendekler vard›r ki; üzerleri tahta dö-
flelidir. Kuflatma s›ras›nda döfleme tahtalar› herkes evlerine çeker. Yollar kaybolur. Tuna
nehri ile dopdolu olmufl sokak, sokak hendekler meydana ç›kar. Düflman flehir içine girme-
¤e cesaret edemez. Gayet batakl›k ve s›¤ hendeklerdir ki, köfle bafl›nda olan evlerin ve di-
¤er evlerin, bütün hendekleri, yollara bakan mazgal delikleri, saçma ve top delikleri ile do-
lu. Sokak bafllar›nda, kale gibi evler var ki; e¤er flehre düflman girerse, bu evlerden düflma-
na top, kurflun ve tafl lanet ya¤muru gibi ya¤d›rmak için yap›lm›fl bir kaledir.

Kale içinde, hepsi yediyüz adet avlusuz, ba¤ ve bahçesiz, s›k›nt›l› evler vard›r. Hepsi
tahta flendire alçakl›, yüksekli, mâmur evlerdir. Kale içinde, (Sultan Bayezid Velî camii),
yedi adet mescid var. fier'iye mahkeme dahi, oradad›r. Kalenin dört kap›s›ndan Zindan
kulesi dibindeki (Lonca kap›s›), yine kara taraf›ndaki (Varofl kap›s›) ifllek kap›lard›r. Tuna
Kenar›ndaki iki kap› ise, küçük su kap›lar›d›r.

‹ç Kale: Büyük kalenin do¤u taraf›nda, Tuna kenar› köflesinde, d›fl kale burnunda dört-
köfle, küçük ve san'atl› kaledir. Çevresi, beflyüz ad›md›r. Yaln›z büyük kaleye aç›l›r bir kü-
çük demir kap›s› var. Etraf›ndaki iki kat derin hendekler bal›klarla doludur. Kale içinde
ancak kethüda, dizdar, imam evleri, bu¤day anbar›, cephaneleri ve birkaç asker evleri
var. Baflka fley yok. Bu kalede Bayezid Veli zaman›ndan kalma hofl bir kanun var: 

Kale cuma günü fethedildi¤inden her Cuma günü, sabahleyin, bütün burç ve duvarla-
ra fland›ra, bayrak, âlem ve sancak dikerler. Bunlar üzerine, gülbang-› Muhammediler çe-
kilir. Bir adet de flahane top at›l›p, günlerden cuma oldu¤u, halka ilân edilir...

Kili Kalesinin Varoflu: Büyük kalenin bat› taraf›nda, düz bir vadide, beflgen fleklinde
büyük bir varofltur. Onbir mahallesi, ikibin adet alçakl›, yüksekli tahta avlulu ve tahta flen-
dire örtülü, evleri var. Onyedi adet mabedi var. Bunlardan çarfl› içindeki camiin kalabal›k
cemaat› vard›r. Gayet mâmur, flirin, sâde ve güzel camidir. Hattâ; Melek - Ahmed Pafla,
bu camiye, cuma namaz› k›lma¤a gelirken kaleden bütün asker hay›r duâ ile gülbang-›
Muhammedi çekip, bir yayl›m tüfenk ve bir yayl›m top at›p Kili topra¤›n› titrettiler.

Çocuk mektepleri çoktur. Çarfl› içinde, su kenar›nda bir (Çift hamam›) vard›r ki, kurflun
örtülü imarettir. Bu etrafta hiç böyle ayd›nl›k ve gönül aç›c› yer yoktur. Beflyüz adet dükkâ-
n› var ki, içinde her çeflit esnaf bulunur. Tüccar hanlar› var. Burada esirler, köleler son de-
rece ucuz olup, yirmi - otuz kurufla iyi bir köle verirler. Halk› tüccar olup esircilik yapar. Re-
ayas›, Eflâk, Bo¤dan, bazen de Rus'tur. Ba¤ ve bahçeleri say›s›zd›r. Be¤enilen fleylerinden
Kili past›rmas›, s›¤›r ve koyun etinden gayet lezzetli ve semiz kuru eti olur. Bal›, ya¤›, bu¤-
day ve bal›¤› gayet çok olur. fiehrin k›ble taraf›nda (Y›lanl› Ada) denilen bir ada vard›r ki, bir
ucu üç konakla Tulça'ya ve bir ucu, ‹smail flehrine var›r. Büyük, verimli bir adad›r. Burada
her sene k›rk - ellibin s›¤›r bo¤azlay›p, past›rma yaparak bütün diyarlara gönderirler.

Kili halk›, ekseriya, misafirsiz yemek yemezler. Gayet zengin flehri vard›r. Amma, va-
roflunun etraf›nda kalesi yoktur.
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Evvelce ben ‹stanbul'da iken; saadetlû padiflah efendimizin ihsan etti¤i hatt-› flerif ile
paflay› yerinde b›rakma emrini, dergâh-› âli kap›c› bafl›lar›ndan Mir - Mehmed a¤a getir-
di. Pâdiflâh hil'at› ile Melek Pafla sevindi. Mehmed a¤aya yirmi kese, yirmi Salihli at› ve
yirmi köle ihsan etti. Yine ertesi günü ‹stanbul taraf›na kap›c›bafl›y› yollay›p, kendileri Ki-
li kalesini tâmir ettirerek, beyaz inci gibi yapt›rma¤a dikkat edip, beni dahi, mühimmat
ve levaz›mat temini için, yedi kad›l›k yerlere gönderdi...

MALZEME TEM‹N‹ ‹Ç‹N G‹TT‹⁄‹M‹Z YERLER
Evvelâ; Kili'den, Tuna'n›n ötesindeki (Y›lanl›) adas›na geldik. Tuna nehri bu adan›n sol ta-

raf›nda Kili kalesi dibinde, Karadeniz'e dökülür. Küçük Tuna, bu adan›n sa¤›nda, Tulça kale-
si bo¤az›ndan Karadeniz'e kar›flt›¤› yerde Tuna ikiye bölünür ki, birine (Sine bo¤az›), di¤eri-
ne, (H›z›r ‹lyas bo¤az›) derler. Bunlardan küçük gemiler geçer. Tulça bo¤az›ndan Tuna'n›n bir
k›sm› da ayr›l›p befl nahiye dolaflarak gelir, (Kara harman) kalesi önünde, Karadeniz'e dökü-
lür. Karadeniz gemicileri o nehre, (Yurdçese) derler. Küçük bir bo¤azd›r. ‹çinde, her sene yüz-
lerce gemi k›fllar. ‹flte bu Y›lanl› ada iki Tuna aras›nda olup, uzunlu¤u do¤udan bat›ya, on mil,
geniflli¤i alt› - yedi mil bir adad›r. Bunun içinde at sine¤i derdini, atlar›m›z çekti. Biz dahi, ta-
tarc›k sine¤i ve sivri sinek derdini çekerek, Tuna'y› geçip, (Tulça) ya vard›k...

Buradan iki günde, iki yük akçe mühimmat ve levaz›m bedeli tahsil edip, iki yük akçe de
paflan›n zahire bedelini ald›k. Üçüncü günde bizim ve Tulça emininin adamlar› ve seri hüccet-
lerle, paflaya mal gönderdik. Ben dahi, ister istemez bir yük akçe, ayak ücreti al›p, beflbin ak-
çesini kad›ya, peflin tahta bedeli verip, buradan k›ble yönüne (Babada¤›) kalesine geldik. Pa-
fla efendimizin emri üzerine bu flehire hâkim oldu¤umuzdan, eski kanun üzere kazam›z›n bü-
tün köy ve kasabalar›ndan kendi ayak ücretimiz ve Kili kalesi mühimmat› için fler'iyye mahke-
mesinden yeni mühürlü tezkereler al›p, Keflflaf nâibler ile Babada¤›ndan mal tahsiline ç›kt›k.

Evvela, Babada¤› yak›n›nda (Hergeleci), (Sebil ‹lyas), (Küçük Sar›), (Döklük), (Sapan-
ca), (Ac›göl), (Ac› Nasuh), (Kara Habil), (Ahmed Fakih), (Tatar Çamurlusu), (Sar› gölü),
(Karankar), (Hac›lar), (Türbelik), (Nalbant), (K›z›lhisar), (Kanber köyü), (Armudlu), (Karka-
l›), (Baflköy), (Bahsay›fl), (Çinili), (Revanmaçe), (Çukurova), (Kapal› Dere), (Eskibaba), (Afla-
¤› Ça¤atay), (Yukar› Ça¤atay), (Afla¤› Kargal›k), (Yukar› Kargal›k), (Afla¤› Melek), (Yukar›
Melek), (Deli Ali köyü), (Sileli), (Lütfü bey), (Türk Çamurlusu), (Ayakl› köy), (Arnavudlu),
(Hac› ‹vaz), (Sar› Gölcük) köyleri...

Bu köylerin ço¤u verimli, benzersiz sahralar›, ba¤ ve bostan ve lalelikleri, irem ba¤› gi-
bi, mâmur ve kalabal›k nüfusa sahiptir. Buralar›n ço¤u halk› Tatar olup, Tatar Han'› bir
sefere niyetlense hemen bunlar da atlan›r ve Bucak Tatar› ile birlikte sefere giderler. Ce-
sur, savaflç› ve genç erlerdir. Savafl s›ras›nda, buradan yirmibin kadar babayi¤it ç›kar...

Hattâ, Sultan Dördüncü Murad zaman›nda, K›r›m Hanlar›ndan Kantemin Han, yüzel-
libin rüzgâr sür'atli Tatar ile Edirne'ye do¤ru yürüyüp «Burada sa¤lam kaleler ve yeter sa-
y›da asker yoktur» diye gururlan›r...

Tuna ve Turla nehrini beri tarafa geçince, Babada¤› sipâ'hî kethüdâyeri (Ayn Gül a¤a)
adl› bir a¤a parças› o gün bu havalideki üç kazadan, derhal altm›flbin eli k›l›çl› yi¤itler top-
lay›p, Babada¤› yak›n›nda (Hac›-Pafla köyü) sahras› alt›nda Han'› öyle top gibi vurur ki;
göz aç›p kapay›ncaya kadar k›rk - ellibin tatar›n› k›l›çtan geçirip, geri kalan›n› da, kaçar-
ken, Tuna'ya döküp, döküp bo¤ar. Ancak; Demir Han kendi nefsini kurtarabilir. Kir-
man'da nice zaman izini kaybettirerek, periflan bir halde Tatar bonesi yaparak geçinirdi.
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‹flte o günden beri Tatarlar bir daha beri tarafa geçmeye teflebbüs etmezler. Di¤er köyle-
ri de flunlard›r:

K›z›lca, Kasç›k, Kaçmak, Koçi bey, ‹nehan, Sofu, Kuleli, Gevherli, Karyebey, Kireç-
lik, Çongar, Kavac›k, Ester, Bandarl›, Köprücük, Bilâl K›fllas›, Dana Hac›, Kara Muradl›,
Kösterli, Karatay, Durhanlar, Mamayl›, Hoca Ali, Karakoyunlu, Ç›kr›kç›, fieyh Aman,
Afla¤› tafla¤›l›, Arnavudlu, Müstahfazan, Karaharman, Sultan Kara, Pelidli, Karayuvac›,
Abdülbari, Tanr›verdi, Koçlak, Ayd›n, Karasar›, Kara Nasulu, Kasabl›, Do¤enci, Sofular,
Gani Bucak ve Karaman köyleri...

Babada¤› kazas›n›n bu köylerinden, ayakbast› ve Kili mühimmat›n› ve paflan›n zahire
bedelini alt› yük akçe olmak üzere tahsil ettik. Ben de kendimiz için, ayakbast› ve müba-
flir ücreti olmak üzere, üç yük akçe peydahlad›k. Bir yükünü yan›m›zdaki seksen beflerat
ve hay huya verdik. Gezisi ile yüzümüzün karas› bize kald›.

Alt› yük akçeyi, Melek - Ahmed Paflaya göndermek üzere iken o gün konakç› ile pa-
flan›n tu¤u gelip, «Sabah pafla Babada¤›na geliyor» dediler.. Sabahleyin erken, bütün halk
ile, paflay› karfl›lama¤a ç›kt›k. Pafla, büyük alay ile gelerek flehir d›fl›nda ota¤›na kondu.
Ben gidip mübarek ellerini öptükten sonra alt› yük akçeyi hazinedara teslim ettim.

Pafla üç gün Babada¤› d›fl›nda kal›p, ertesi günü Silistre'ye hareket etti..

BABADA⁄I'NDAN S‹L‹STRE'YE G‹D‹fi‹M‹Z
Evvelâ bat›ya do¤ru giderek (Süle) köyüne vard›k.. Oradan (Hac› - Pafla) köyüne, bu-

radan da, yine bat›ya devamla, (Saray köyü) ne, tekrar bat›ya yol alarak (Daye-i kebir) ka-
sabas›na geldik. Tuna nehri kenar›nda ikiyüz evli, Eflâk ve Bo¤dan reayâl›, mâmur, ba¤
ve bahçesi bol, büyük flehre benzer kasabad›r. H›rsova nahiyesi içinde çarfl› ve pazar›, bü-
yük tüccar› olan, havas› ve suyu hofl kasabaya benzer güzel bir köydür ki, evlerinin ço¤u
kam›fl ve saz örtülüdür. Gittikçe de geliflmektedir. Buradan bat›ya do¤ru giderek, H›rso-
va kalesi'ne vard›k.

H›rsova Kalesi: ‹lk kurucusu «Devire» adl› krald›r ki; buradan Tuna nehrini kesip, Ka-
rasu flehri dibinden geçirerek, Karaharman liman›na ak›tm›flt›r. Halâ kal›nt›lar› apaç›k gö-
rünmektedir. Bulgarca ismi (Kalarabka) d›r. Nice kraldan krala geçmifl ve sonunda Fâtih
Sultan Mehmed Han bizzat buran›n üzerine sefer ederek, yedi ay süren kuflatmadan ve
büyük bir savafltan sonra yürüyüfl halinde iken, kalenin bulundu¤u ovadan birkaç ay› gö-
rününce Fâtih: «Ovadan h›rs (ay›) geliyor» buyurmufl. O arada ay›lar da gelip kale ma¤a-
ralar›na girmifller. Müslüman gazilerin cesurlar› bu ay›lar›n peflinden giderler ve görürler
ki, bir alay düflman s›rtlar›na ay› derileri giymifller ve flimdi de derileri ç›kar›p, kaleye gi-
riyorlar. Hepsi birden (Allah, Allah) diye, o deliklerden kale içine girip, kaleyi fethederler.
Ad›na da Sultan Fâtih'in sözü gere¤ince (H›rsova) derler. Halk aras›nda H›rsova denilir
ise de, kad›lar sicillerinde (Harisova) yazm›fllar. Silistre sanca¤›na ba¤l› yüzelli akçe paye-
li kazad›r. Subafl›s›, muhtesibi, kale dizdar› ve seksen adet neferi var. Amma kale evleri
olmay›p, neferlerinin hepsi d›flarda oturur. Yaln›z dizdar ve kethüdas› hisar içinde, küçük
evlerde oturur. Askerleri her gece nöbet ile, d›flardan gelip kaleyi beklerler...

Ben, buray› gezip görme iflini tamamlay›nca pafla da ayr›ca kaleyi gezip gördü. Duru-
mu görünce akl› bafl›ndan gitti. Halk ile konuflup o gün etraftan emirlerle beflyüz araba ke-
reste, ç›nar ve kam›fl, alt›yüz adet marangozlar ve ameleler getirtildi. Ve o gün, kale için-
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de on adet avlulu evler yap›ld›. Sözün k›sas›; hisar içinde bofl bir yer kalmay›p, bir hafta-
da, yüzon adet küçük dükkânlar yap›ld›. Bir haftada yüzon adet dükkânc›klar ve Tuna'ya
bakan kap› önünde bir kahvehane yapt›r›l›p, seksen asker daha yaz›larak, iskele gelirinden
maafllar› yemden tâyin edildi... Ve dizdar›n›n dahi kaleden bir ok menzili bile d›flar›ya ç›k-
mamas› flart koflulup, sicile bu flekilde kaydedildi. Sekiz adet toplar› ve cephanelerinin hep-
si haz›r edildikten sonra, Özü'den alman tüfenklerin yüz kadar› da buraya konuldu...

H›rsova Kalesinin fiekli: Tuna nehrinin k›ble taraf›nda Babada¤› topra¤›nda gökyüzü-
ne, saman yolu gibi bafl uzatm›fl, meyilsiz ve fleddat tarz›nda yap›lm›fl, güzel bir kaledir.
Çevresi, üçbin ad›md›r. Amma; bu kalenin bat› taraf›ndan afla¤› Tuna'ya bakmaya insan
cesaret edemez. Buras› gayet mühim kale ise de, iç il oldu¤undan kimsenin dikkatini çek-
memifltir. Ancak Melek Ahmed Pafla k›ymetini bildi. Çünkü karfl›s› Eflâklarla çevrili oldu-
¤undan önemi aflikârd›r.

Kalenin iki kap›s› var. Biri do¤uya, di¤eri bat›ya aç›l›r.

Varoflu: Kalenin afla¤› k›ble taraf›nda dokuz mahalle ve binalt›yüz evden oluflmufltur.
Evleri kiremit, saz ve tahta flendire örtülü, altl› üstlü mâmur evlerdir. Onyedi camii olup,
bunlardan çarfl› içindeki camii cemâatinin çoklu¤u ile meflhurdur. Bir hamam›, üç de ha-
n› vard›r. Çarfl› ve pazar› az olup, su ve havas› güzeldir. Reayas› Eflâk, Bo¤dan ve Bul-
gard›r. fiehrin k›blesinde say›s›z ba¤ ve bahçeleri vard›r.

Buradan kalk›p, (Baltac›) köyüne geldik. H›rsova kazas›nda, zeamet köydür. Buradan
(Rahova) köyüne, oradan bat›ya giderek (Gölce) köyüne, buradan yine bat›ya devamla,
(Bo¤azköy) e geldik. Silistre nahiyesindeki büyük köylerden biri de bu, köydür ki; kasaba-
ya benzer mâmur bir yerdir. Buradan yine bat›ya giderek, Tuna k›y›s›ndan ayr›l›fl›m›z›n
beflinci gününde, (Silistre) kalesine vard›k. Burada bütün halk ve âyân, büyük bir alay ile,
mücâhid paflay› karfl›lama¤a ç›kt›. 1068 Safer ay›n›n yirmisinde Silistre saray›na girdik.
Pafla efendimiz, yine, müslim ve gayrimüslim bütün halka adalet gösterme¤e bafllad›...

O hafta içinde Köprülü - Mehmed Paflan›n bir a¤as› gelip, koca Köprülü'nün, flu fle-
kilde bir mektubunu getirdi:

«Senin Özü gazan ve bizim Bozcaada fethi gazam›z mübarek ola... Ama esirleri ve kel-
leleri, cephane ve ganimet mallar›n› bize gönderse idin, belki Müslüman gaziler içinde bir
sevinç hâs›l olup, ‹slâm askeri bu flekilde harbe teflvik edilmifl olurdu. O yönden hesabs›z
sevaba nail olurdun. Lâkin gafilce hareket edip, saadetlû padiflaha gönderdin ki, k›yme-
tin yükselsin ve murad›na eresin. ‹flte haberimiz yok iken Özü eyâleti size aman olmufl.
Amma biz gazadan padiflah huzuruna döndü¤ümüzde telhisimizle, saadetlû padiflah sizi
Özü eyaletinden azledip yerinizi (Silâhdar Fazl› Pafla'ya sadaka eyledi. Siz hemen ‹stan-
bul'a gelip, Kaya Sultan efendimizle ba¤ ve bahçelerimizde, zevk ve safa ediniz. Pâdiflâh
ferman› böyledir. Mektubuma göre hareket edip, yavafl, yavafl istanbul'a gelesin!»

Daha bunun gibi nice alayl› ifâdelerle süslü yerici mektuplar gelince 1068 senesi Re-
biülevvelinin dördünde (1657) Silistre'den hareket ettik.

S‹L‹STRE'DEN ‹STANBUL'A DÖNÜfiÜMÜZ
Evvelâ Silistre'den büyük alay ile ç›karken o flehir halk› a¤lamakl› olarak veda edip, on-

lar›n hay›r dualar›n› alarak (Namazgah) menziline geldik. Üç gün orada kald›ktan sonra,
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Fazl› Paflan›n (Ahmed a¤a) ad›nda umur görmüfl bir mütesellimi gelerek pâdiflâh divân›n-
da hil'at giyip, Özü eyâletinin idaresini eline ald›. Melek - Ahmed Pafla da o gün, Namaz-
gahtan kalk›p, Eflat köyüne geldi. Buradan (Hisarl›k), yine k›bleye giderek (Karacaot), bu-
radan do¤u yönünde ilerleyip (Pravadi) kalesine geldik. Buradan (Cenge) köyüne, oradan
(Çelebiler) köyüne, sonra k›ble yönünde gidip (Aydos) kalesine geldik. Buradan k›bleye gi-
derek (fiaflalar) köyüne geldik. Yeryüzünde buran›n bal› kadar kokulu, saf bal yoktur.

Buradan (Karap›nar) köyüne, oradan da k›bleye giderek (Kovanl›)ya, oradan (Ere¤li) ye,
sonra (K›rkkilise) kasabas›na vard›k. Buradan da k›bleye giderek (Tatarl›), (Hac›lar), (Fener),
(Çatalca) kasabalar›na u¤rad›k. Sonra 1068 Rebiülahirinin ikinci günü ‹stanbul'a vard›k.

Üç ay kadar ‹stanbul'da, ba¤ ve bahçe, bostanlarda flahane yal›larda, gece ve gündüz
Kaya Sultan ile Melek - Ahmed Pafla zevk ve safa edip, bizler dahi; onlar›n gölgesinde
dostlar ve sâd›k âfl›klar ile gezip dolafl›rd›k...

1068 senesi fiaban›n›n onuncu günü, Edirne'deki saadetlû padiflâhdan gelen hatt-› hü-
mayunla, Melek - Ahmed Pafla, ‹stanbul'a, Köprülü Mehmed Paflan›n Kaymakam› oldu.
Kör - Hasan Pafla kaymakaml›ktan azledilerek bir tarafa at›ld›. Azline tarih:

Azl olup iblis, nasboldu yerine Hak Melek
Didi; Hatif azline târih: Uhruc yâ Rahîm!

On gün kadar ‹stanbul'da Köprülü - Mehmed Pafla kaymakaml›¤›n› yapt›ktan sonra,
onbirinci ve fiaban›n yirminci perflembe günü Melek - Ahmed Pafla kaymakaml›ktan az-
ledilerek yerine Edirne bostanc›-bafl›s› olan (K›rkayak Kanl› Sinan Pafla) kaymakam oldu.
Ve efendimize Karahisar sanca¤› arpal›k olarak ihsan olunup, ‹stanbul'da kald› ve yine
Kaya Sultan ba¤lar›nda zevk ve safâlara dald›k...

Bu s›rada, Engerus ve Tameflvar eyâletlerinden ve o taraf hududlar›ndan feryadc›lar
gelip, «Erdel kral› Rakofç› o¤lu ve Kimyanofl mel'unu, Pove, Ç›nar, Göle, Tameflvar ser-
hadlerini ya¤ma ve halk›n› da esir eylediler» diye feryâd eylediler.

Haber Sultan Dördüncü Mehmed Han'a ulafl›nca bütün umur görmüfl ve iflbilir adam-
larla konufluldu. Hepsi ittifakla:

«Erdel vilâyetindeki Rakofç› kral üzerine sefer olunmak farz-› ay›nd›r.»
Dediler... Fatiha okundu. Edirne'de bâb-› hümayun önüne padiflah tu¤u ç›kt›. Bütün

Osmanl› ülkesine kap›c›-bafl›lar gidip, deniz gibi asker sürdüler.
1068 (1657) tarihinde Mehmed Han'›n ferman› ile Köprülü Pafla, Yanova gazas›na

yöneldi. Deniz gibi askerle Tameflvar'a var›nca, serhad gazîleriyle konuflur. Bütün Müslü-
man gaziler karar›n› uygun bulup, Tameflvar sahras› içinde Erde! kral›n›n fiifl kalesine ve
Logos kalesine aman ve zaman verilmeyerek, bu kaleler fethedilip içlerine yeteri kadar
cephane ve naml› asker konup, di¤er Erdel kalelerini dahi fethetme¤e yönenildi¤i s›rada,
Anadolu'da mühim olaylar meydana geldi!...
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13. REB‹ULÂH‹R 1070 PAZARTES‹ GÜNÜ 
BO⁄DAN'DAN ED‹RNEYE G‹D‹fi‹M‹Z

Bo¤dan'dan ç›kt›¤›m›z gün, Ahmet A¤a efendimiz dinini de¤ifltiren dört kiflinin boyunlar›-
n› vurdurdu. (Kapudan) köyünde menzil ald›k. Güzel bir köydür. Buradan (Roboya) köyüne
geldik. Oradan (Borten) menziline vard›k. Buradan, Ahmet A¤a efendimiz ‹smail flehrine esir-
leri alma¤a gitti. Ben de Tuna kenar›nda bulunan kale ve flehirleri dolafl›p görmeye bafllad›m.

(Maytefl), (Gözmeflt) ve (Mate befl) köylerine u¤rad›k. Bir ormanl›k içinde, bin haneli
geliflmifl bir köydür ki, bunlar nehir kenarlar›na yak›n oldu¤undan Tatar'›n ya¤ma ve ta-
lanlar›na u¤ramad›klar› için mâmur dururlar. Oradan (Taflburan) köyüne geldik ki, Bo¤-
dan'›n son hudududur. Bundan ötesi bat› taraf›nda Eflâk topraklar› bafllar. Buradan do¤u
taraf›na, Tuna kenariyle gidip, (Il›çsa) köyüne geldik. Tuna Nehri kenar›nda Bo¤dan ida-
resinde büyük bir iskeledir. Eski zamanda, bir ›l›cas› varm›fl, flimdi körleflmifl. O sebeble
ad›na (Il›çsa) demifllerdir. Buradan do¤u tarafa giderek, ‹shakç› kalesine geldik.

‹shakç› Kalesi: 1003 tarihinde Sultan ‹kinci Osman, Leh diyâr›ndaki Hotin kalesinin
fethine bafllad›¤›nda, Kapudan Çelebi Hasan Pafla'ya:

«‹shakç› adl› yerde bir kale yap›p, orada Tuna nehri üzerinde, altm›fl aded transa ge-
mileri ile üzerinden geçile... Yediyüzelli zira, enli olan Tuna nehri üzerinde kuvvetli tahta
bir köprü yap›p, elli aded gemici de hizmet edip, deniz gibi askerim geçti¤inde zerre ka-
dar güçlük çekmeye.»

Diye ferman edince, o sene içinde Hasan Pafla, Tuna nehri kenar›nda, bu kaleyi yap-
t›rd› ki, afla¤›da anlat›lm›flt›r:

Babada¤› topra¤›nda, Tolçi kalesi s›ras›nda, Tuna nehri üzerinde, dört köfle bir hisard›r
ki, k›rk aded azab, k›rk aded beflli, k›rk aded hisar eri askeri vard›r. Kale dizdar›, hâkimidir.
Yeteri kadar cephanesi ve toplar› vard›r. Bir kat sa¤lam demir kap›s› olup, her gece meh-
ter çal›narak örtülür. Hisar içinde kupkuru, nefer evleri ve erzak anbarlar› vard›r.

Varoflflu: Kalenin d›fl taraf›nda olup, evleri tahta flendire ve saz ile örtülüdür. Tuna'n›n
güney taraf›nda kurulmufltur. Camilerinden (Kapudan Hasan Pafla Camii) : Bir minareli,
ferah bir camidir. Yeteri kadar dükkânlar› varsa da bedestan› falan yoktur. ‹maretine ör-
fî hâkim olan Evkaftan Hasan Paflazade Hasan (?) Bey, Mehmet Bey, ‹brahim Bey veki-
li Ömer A¤a'd›r. Zira bu kale han, cami, imaret, hamam, çarfl› ve pazar hepsi babalar›
merhum Hasan Pafla'n›n hay›rlar› olup, tevliyeti o¤uldan o¤ula geçer, soyu son buldukta,
alt›bin kurufl flartla iltizaml› tevliyettir. 

Subafl›s›: Asmak, hüküm vermekte serbest olup, yüz aded adamiyle düzeni korur. Halk›
Eflâk, Bo¤dan, Rum, Ermeni ve Bulgar hristiyanlard›r. Hâkimi, yüzelli akçe pâyeli olup, na-
hiyeleri genifltir. En büyük nahiyesi, Tomarova köyüdür. Bu nahiye evvelce Bo¤dan idare-
sinde idi. Bo¤dan beyi, Sultan Osman'a «Hofl kadem geldiniz» nâmiyle at›n›n aya¤›na hedi-
ye edip vermifl olmakla, ‹shakç› kazas›na ba¤lanm›flt›r. Mâmur ve verimli olup birkaç dük-
kân› vard›r, ‹shakç› kalesinin sipah kethüda yeri, yeniçeri serdâr›, Tuna kapudan›, muhtesib
ve bacdâr› vard›r. Havas› ve suyu hofl olup, ba¤ ve bahçesi hesaps›zd›r...

Buradan Aragif, Avzan, Tomarova köylerine var›nca ‹shakç› topra¤› bafltanbafla ba¤ ve
bahçeler ile kafesli bostanlarla süslüdür. Bu köyler beflyüz evli büyük köylerdir. Buradan To-
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marova köyüne, Mehmet A¤a çeflmesi yolu ile Tolci kalesine geldik. Sonra k›ble taraf›na,
Hac›key Pafla köyü ve Babada¤› flehrine geldik. Buradan Ahmet A¤a efendimizle bulufltuk.
Yine yola revan olarak, Çiftoy, Tanr›verdi, Karamuratl›, Osman Faki, Ali Bey köylerinden
geçip, Hac›o¤lu kasabas›na geldik. Buradan Hasak›k köyü, Pravadi kalesi, Çenke, Nadir,
Karahisar, Örenler, F›nd›kl› Sultan, Papasl›, Derbendikebir, K›rk veli, Arnavudlu, köylerini
geçip 1070 senesi Cemâziyelâhîr ay›n›n dördüncü, perflembe günü, selâmetle Edirne fleh-
rine vard›k. Orada Ahmet A¤a'n›n evinde misafir olup, bütün dostlarla hofl sohbetler ettik.
Nihayet sefer zaman› geldi¤inde sefere gitmemiz kararlaflt›...

15 fiABAN 1070'DE ED‹RNE'DEN SERDÂRI MUAZZAM
KÖSE - AL‹ PAfiA ‹LE ERDEL'DE VARAT KALES‹'N‹N

FETH‹NE  G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER
Evvelâ, Edirne'de bütün devlet ayan› efendilerimizden fazla, fazla yol paras› ve hediyeler

al›p, onbefl at ve sekiz aded adam›mla «Gazaya niyet ettim, bismillah» deyip ç›kt›k. O gün,
bat›ya do¤ru giderek, Habice köyüne geldik. Müslüman köyü olup, zeamettir. Oradan Har-
manl› kalesine, Uzuncaova kasabas›na, Kayal›dere köyüne u¤rayarak, Filibe kalesine geldik.
Buradan kalkarak, Tatar pazarc›¤› kasabas›na, Kap›l› Derbend'e, ‹htiman menziline kona-
rak Sofya flehrine geldik. Buradan kalk›p, Dra¤man köyünde menzil ald›k; bir han› var, mâ-
mur köydür. Bundan sonra fiarköyü kalesine geldik.

fiarköyü Kalesi: ‹lk yap›c›s› kral Despot'tur. Sonra 777 tarihinde Gazi Hüdâvendigâr
bunu fethedip, Rumeli eyâletinde Pafla Hass› yapt›. Yüzelli akçelik kazad›r. Kalesi bir ka-
ya üzerinde kurulmufl dörtköfle, kayal›k, güzel bir yap›d›r. Ama Sofya flehri yak›n›nda bir
iç il olmakla, hisar›n içinde imâretten bir fley yoktur. Güneye aç›lan, demir bir kap›s› var-
d›r. Kayas› dibinden hayat suyu bir p›nar ç›kar. O su üzerinde bir gözlü, küçücük bir köp-
rü yan›nda (Ahmet Dede ziyareti) vard›r. Köprü afl›r› küçük bir hamam›, hepsi bin aded,
kiremit örtülü, altl›, üstlü, ba¤ ve bahçeli, genifl avlular› olan evleri vard›r. Bunlardan, fiar-
köy'lü Mahmut A¤a, Niflli Ali A¤a evleri mâmur ve güzeldir. Camileri yeteri kadar var; ye-
di adad s›byan mektebi, çarfl›s›, han›, iki hamam› ve ikiyüz kadar dükkânlar› vard›r. fieh-
rin reayas› hep Bulgar olup, avratlar›n›n bafllar› aç›kt›r. Saçlar›n› bir çeflit örerler ki; o fle-
kil örme kendilerine mahsustur. Bir tuna turfe takyeler giyerler.

Buradan kalkarak, bat› tarafa gidip, (Musa Pafla) kalesine geldik.

Musa Pafla Kalesi: 1048 tarihinde Koca Musa Pafla Budin valisi iken, burada haydud,
eflkiya bir büyük kervan› bozup, hayli insan› k›rd›klar›ndan Musa Pafla da bu güzel kaleyi
yapt›r›p Ba¤dad fâtihi Sultan Murat Han'a hibe etti. O sebeble ismine «Musa Pafla bina-
s›, Sultan Murat Kalesi» derler. Hattâ; güney tarafa bakan bir aded demir kap›s› üzerinde
dört köfle bir süslü mermerde «celi» yaz› ile flu tarih yaz›l›d›r:

«Fethedince diyar-› Ba¤dad'›, 
fiâh-› âlemle asker-i islâm, 
Didi Sultan Murâd-› âliflân 
Feth-i Ba¤dad'a târih oldu gazam...»

1048
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Bu kale, dört köfle fleklinde olup, çevresinin uzunlu¤u (800) ad›md›r. Hisar›n içinde yüzel-
li aded neferi, dizdar›, cephaneli¤i, bir camii, anbarlar› ve mehterhanesi vard›r, baflka imare-
ti yoktur. Ama bu kaleden d›flar›da Musa Paflan›n muazzam bir han› vard›r ki; gelene, gide-
ne dinlenme yeridir.

Buradan bat› taraf›na giderek, (Nifl kalesi) ne geldik.

Nifl Kalesi: Bunu 777 tarihinde Gazi Hüdâvendigâr, S›rp ve Bulgar kral› Despot'un
elinden al›p, hâkimlik yapm›flt›r. Yüzelli akçelik kazad›r. Nahiyesi mâmur, küçük köyleri
olup, sipâh kethüda yeri, yeniçeri serdâr›, subafl› ve voyvodas›, muhtesib ve bacdâr›, na-
kib, ayan, eflraf ve dizdar› vard›r. Ama neferleri yoktur. Zira kale, flehir içinde, han ben-
zeri, bir tafl bina kaledir. Bir kap›s› vard›r. Bedenleri üzerinde haydud kelleleri m›zrak
üzerlerinde durur. Ama, hisar›n içinde, binalardan bir eser yoktur. Biraz kereste a¤açlar›
bulunur. Güney taraf›na bakan bir kap›s› var ki a¤açtand›r. fiehri düz bir vadide kurulmufl
olup, (2060) aded ba¤ ve bahçeli, bafltan bafla kiremit örtülü, altl› ve üstlü yüksek saray-
lar› ile fukara evleri vard›r. Hepsinden güzeli, Niflli Ali A¤a saray› ve kay›n babas›n›n sa-
ray›d›r. Daha nice mâmur hanedanlar› vard›r. Camilerinden çarfl› içinde (Gazi Hüdâven-
digâr Camii) eski bir yap› olup, o kadar güzel de¤ildir, (Muslu Efendi Camii) ‹ç aç›c›, ay-
na gibi bir camidir. (Hüseyin Kethüda Camii) Bol cemaati olan, ayd›nl›k bir ibâdet yeri-
dir. Mescidleri de vard›r. Yirmiiki aded s›byan okulu vard›r. Tekkelerinden, (Köprübafl›
tekkesi), Bektafli tekkesidir. (Zâhidebafl› tekkesi), (Haydar Kethüda tekkesi) meflhurlar›d›r.
Çeflmelerinden Haydar kethüda çeflmesinin târihi:

«Hât›f-› kudsî didi târihini,
Kad büniye aynen, tüsemmâ selsebil.»
Yusuf Bey çeflmesinin tarihi;
«‹çinden teflneye târih idüptür, 
Hüseyin Kerbelâ aflk›na sahnen.» 

1065

Sebillerinden, Zahide Bac› sebili var. Çarfl› içinde flehir içinden akan nehir var ki, Sofya
ovalar›ndan akan (‹skara) nehridir. Plevne flehri yan›nda Tuna'ya kar›fl›r. fiehir içinde ve üze-
rinde bulunan Mehmet Pafla köprüsünün tarihi:

«Haflimi Hak didi, buna tarih oldu, 
Nifl'de cisr-i Mehmed Pafla.»

Bu köprünün tâ, ortas›nda bir güzel köflk vard›r. Ve köprünün iki bafl›nda birer faydal›
ve küçük hamamlar› vard›r. Çarfl›s› tam ikiyüz aded dükkând›r ki; içinde her türlü k›ymetli
eflya bulunur. Havas› ve suyu hofl, halk›n›n giydikleri abad›r. Ama kad›nlar› çeflitli çukalar gi-
yip gezerler. ‹kram sever, zevkli adamlar› vard›r. Kovan bal›, tere ya¤›, beyaz nohutlu simit
çöre¤i be¤enilen fleylerdir. Ziyaret yerlerinden (fieyh Musl› Efendi), ona yak›n (hay›r sahibi
Haydar Kethüda), ona yak›n (Mihal-zâde) ziyaret yerleri, bilinenlerdir. Köprü bafl›nda (Sefer
Baba), yol çarfl›s›nda (Zahide Bac›) ziyaretleri vard›r.

Buradan kalk›p, yine bat›ya do¤ru giderek, (Palanga Aleksanca) kalesine geldik.
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Aleksanca Palangas›: Bu diyarda küçük, a¤aç kaleye palanga derler. Çevresinin uzunlu-
¤u sekizyüz ad›md›r. Dizdar›, yüz aded kale neferi, hanlar›, nefer evleri, cebehânesi, flâhi
toplar› vard›r. Bu yer, gerçi Budin'in Semendire sanca¤› topra¤›d›r. Ama, yaz›lma s›ras›nda
Rumeli eyâletinde müslim ve muaflar› geçip, Rajanya palangas›na geldik.

Rajanya Palangas›: Despot'un yap›s› olup, Süleyman Han feth edip, onarm›flt›r. Bu da
Rumeli eyâletinde dereli, tafll›k bir yer üzerinde dört köfle, dolay›nca sa¤lam ve dayan›kl› dol-
ma palangad›r. Subafl› ve dizdar› ile kale neferleri vard›r. Hisar›n içinde, bir cami, anbar, ce-
behâne ve nefer evleri vard›r. Kale d›fl›nda mükellef hanlar›, birkaç dükkân ve ba¤lar vard›r.
Ama, kale yollar› gayet tehlikeli ve haydud yollar›d›r ki, çekinmek gerekir. Buradan, yine ba-
t›ya do¤ru, tehlikeli da¤lar geçip, (Peraken) palangas›na geldik.

Peraken Palangas›: Rum eyâletinde Çerniçse nehri kenar›nda, S›rplardan kral Rojo ta-
raf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Dört köflelidir. Sarp ve metin bir palangad›r. Zamanla harâb ol-
mufltur. Süleyman Han'›n veziri yeniden yapt›rm›flt›r. Çevresinin uzunlu¤u sekizyüz ad›m-
d›r. Dizdar›, k›rk aded neferi, cephaneli¤i, flâhi toplar› olan, sa¤lam bir palangad›r. Her
gece mehterhanesi çal›n›p, bekçileri nöbet beklerler. Zira haydut ve eflkiya yolu üzerinde
kurulmufl, önemli bir kaledir. Bu kale dibinden akan Çerniçse nehri, Alacahisar da¤lar›n-
dan toplan›p, akarak Marava nehrine kar›fl›p, at ile geçit vermez; küçük bir nehirdir. Ka-
lenin güney k›sm›nda alçak bir varoflu vard›r. Süleyman Han'›n veziri Rüstem Pafla, bu-
rada büyük bir han yapt›rm›flt›r. Yüzelli kadar nefer evleri vard›r. Süleyman Han Gazi'nin
annesi de bir cami yapt›rm›flt›r. Alacahisarl› K›nal›-zâde'nin yapt›rd›¤› bir hamam›, yirmi
aded dükkânlar›, ba¤ ve bahçeleri hep K›nal›-zâde'nin hayrat›d›r. Alacahisar buraya bir
merhale mesafededir. Buran›n topraklar› gayet verimlidir. Eskiden pirinç yetiflirmifl. O ci-
hetle flehir mâmur olacak yerdir. Su ve havas› güzel, gezinti ve av yerleri çok ise de, ne
çare ki kimse çiftçili¤e ra¤bet etmeyip, topraklar› bofl ve çorak kalm›flt›r.

Sonra erkenden kalk›p, yine bat›ya do¤ru orman ve kay›klar içinden geçerek (Mora-
va) nehrini geçtik. Bu Köprüyü Köprülü Mehmet Pafla a¤açtan yapt›rm›flt›r. Morava neh-
ri aka, aka Alacahisar da¤lar› Verdenik, Çacka kasabalariyle, Özice flehri da¤lar›ndan ge-
lip toplanarak buradan geçer, Tuna nehri kenar›nda Gü¤ercinlik kalesiyle, Göylük kalesi
aras›ndan Tuna nehrine kar›fl›r. Bununla Tuna daha da büyür. Ama bu nehir üzerine, bu-
rada bir göz büyük bir köprü yap›lsa büyük bir hay›r olurdu. Zira nehir delice olarak a¤aç
köprüyü götürüp, gelen, gidenler gemilerle geçerler ki, son derece güçlük çekerler. E¤er,
hay›r sahibi Hâtem Tâî, Cafer Bermeki hayatta olsalar, bu köprü yapt›r›l›p, dünya dur-
dukça hay›r sahibi an›larak ruhlar› flâd olurdu. Bu a¤aç köprüden güçlükle geçip (Yagu-
dina) kasabas›na geldik. Kral Despot yapt›rm›flt›r. Sonra palangas› harâb olmufltur. Se-
mendire topra¤›ndad›r. Yüzelli akçe pâyesiyle kaza olup, nahiyeleri mâmurdur. fiehrin
imareti toplam 1600 aded tek ve iki katl›, kiremit ve flendire tahta örtülü genifl evlerdir.
Kurflunlu yüksek (Yahyal› Dervifl Bey Camii) cemaati bol, nurlu bir camidir. Kap›s›n›n üze-
rinde celi yaz› ile yaz›l› tarihi fludur:

Kaale nesrülfevt fî târîhahu, 
Câdehü hazâ mahallissâcîdin!

777
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Bir lâtif hamam, çeflitli hanlar, yüz aded dükkân, yiyecek imaretleri, ziyafet evi ve nice
eserler hepsi Yahyal› Dervifl Bey'in hayrat›d›r ki, buray› O mâ'mur etmifltir. fiehir genifl bir
yerde kurulmufl oldu¤undan, havas› ve suyu güzel olup, ba¤ ve bahçeleri ferah, bostanlar›
boldur. Halk›n hepsi boflnakça konuflurlar. Darac›k, serhadli elbisesi giyerler. Edepli, namus
sahibi, olgun ve varl›kl› kimselerdir. Buradan hareketle (Baticsa) palangas›na geldik.

Baticsa Palangas›: ‹lk yap›c›s› Semendireli Gazî Bâli Bey'dir ki; Ebu'l-Feth emirlerinden-
dir. Sonra Süleyman Han imar edip, dua etmifltir. Hâlâ buras›, Budin eyâleti idaresinde, Se-
mendire topra¤›nda muaf ve müsellem bir kaledir. Çevresinin uzunlu¤u sekizyüz ad›md›r.
Bir kap›s›, dizdar›, elli aded neferi, fukara evleri, bir camii, bir yeni han› ve birkaç dükkân›
vard›r. Gelen, gidenler için herfley bulunur. Buradan, Vezir Hasan Pafla palangas›na geldik.

Buras› Belgrad ve Semendire yollar›n› güven alt›na alm›flt›r. Semendire topra¤›nda
muaf ve müsellem, verimli bir vadide gayet metin, dört köfleli olup, çevresi bin ad›md›r.
Hisar içinde dizdar›, k›rk aded neferi, camii ve anbar› vard›r. Evlerinde, bahçeleri yoktur.
Kale kap›s› üzerinde her gece Âl-i Osman mehterhanesi çal›n›p, askerleri gülbang-i Mu-
hammedi çekerler. Hepsi gazi ve flahbaz yi¤itlerdir. Havas› gayet hofl, çimenlikleri bol
olup, tatl› p›narlar› devaml› akar. fienlikli bir kasabad›r.

Buradan bat› taraf›na gidip, (Kolarine) palangas›na geldik. Semendireli Gazî Bâli Bey
yapt›rm›flt›r. Buras› da Semendire topra¤›nda genifl, verimli bir alanda olup, dört köfleli bir
palangac›kt›r. Çevresi alt›yüz ad›m uzunlu¤undad›r. Dizdar›, k›rk neferi, yer, yer ba¤lar› var-
d›r. Küçük bir camii ve han› olup, pazar ve hamam› yoktur. Garip kalm›fl bir palangad›r.

Oradan (Hisarc›k) palangas› yolumuz üzerine rastlam›flt›r. Bu palanga, Tameflvar'›n
fethine gelindi¤inde Süleyman Han'›n veziri ‹brahim Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Çev-
resi dörtyüz ad›m olup, dört köflelidir. Dizdar›, k›rk neferi, cebehânesi, erzak anbarlar›,
bir camii, iki küçük han› vard›r. Ba¤ ve bahçeleri de çoktur. Ama çarfl›s› ve pazar› yok-
tur. Havas›, suyu ve mahbûbeleri güzeldir. Buradan, cihad ülkesi, cennet gibi Belgrad ka-
lesine geldik...

TAfi YAPI, SA⁄LAM VE KUVVETL‹ BELGRAD KALES‹
Bu inci gibi beyaz kaleyi önce S›rp krallar›ndan Kral Despot yapt›rm›flt›r. Bütün kral-

lar›n hasret çekti¤i bir yerdir. Ebu'l-Feth Sultan Mehmet Han Gazi, Herseko¤lu Ahmet
Pafla eliyle Bosna diyar› kalelerini fethedip, sonra ‹zvornik kalesini de k›l›ç ile alm›fl ve yö-
nünü bu Belgrad kap›s› üzerine çevirip, erzak gemilerinin yolunu keserek Belgrad'da k›t-
l›k bafllam›flt›r. Ama Tuna nehri ellerinde olup, Laflka ve Yaçko taraflar›ndan bolca erzak-
lar› ile, her taraftan yard›mlar geliyordu. Hemen Gazi Ebu'l-Feth Belgrad kalesine aman
ve zaman vermeyip, k›rk gün ve gece dövüp, sonunda fliddetli k›fl dahi geldi¤inden, Belg-
rad kalesini b›rak›p, üzüntü ile Edirne'ye dönmüfltür.

Ebu'l-Feth Hazretlerinin maksatlar› gelecek sene Belgrad üzerine gelmek idi. Fakat ecel
aman vermeyip, Üsküdar taraf›nda Maltepe adl› yerde vefat etmifl ve böylece Belgrad kale-
si elinden kurtulmufltur. Yerine, o¤lu Bayezid Han Padiflah olunca, Belgrad taraf›na bakma-
y›p, daima ömrünü Mora, Kili, Akkerman kaleleri ile u¤raflmakla geçirmifltir. O da dünya-
dan göç edince; Birinci Selim Han devri geldi. Bu da fiah ‹smail ile Ç›ld›r ve Ak›ska savafl-
lar›nda, Sultan Gavri ile M›s›r savafllar›nda u¤raflarak ömrünü geçirmiflti. Vefat›ndan sonra,
o¤lu Süleyman Han halife oldu. Daha önceleri tarih ö¤renimi yaparak dünya halini ö¤ren-
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mifl, serbest düflünceli bir kimse oldu¤undan tâ, flehzadeli¤inde:
«Allah bana taht nasib ederse, Belgrad, Malta ve Rodos üzerine sefer edeyim!»
Diye yemin etmifl bulundu¤undan hükümdarl›k taht›na oturdu¤unda 927 senesi Cemâ-

ziyelahir ay›nda deniz gibi asker ile Belgrad'›n dört yan›ndaki kalelerin fethine giriflti.
Önce 1 fiaban 927'de (Bö¤ürdelen) kalesini, Tuna kenar›nda Ebu'l-Feth, fiaban Pafla'ya

yapt›rtm›fl ve içine yerlefltirmiflti. Befl sene ‹slâm elinde durduktan sonra hristiyanlar ele ge-
çirmifl ve S›rplar, ad›na (Sayaca) demifllerdi. Sonra, yine Süleyman Han devrinde, yine Ru-
meli Paflas› Ahmet Pafla bu kaleyi fethedip, ad›n› tekrar (Bö¤ürdelen) dedi. Sonra Sava
nehrini ‹slâm askeri gemilerle geçip, Tuna nehri kenar›nda Sava afl›r›, Belgrad'dan görü-
nür. Zemon kalesi de Hüsrev Bey eliyle zabtedildi. Sonra (Islankamen) kalesi Bosna Pa-
fla'n›n o¤lu Küçük Bâli Bey kaleyi bofl bulup, içine asker koyarak zapt etti. Kopnik ve Ar-
flova kaleleri de Ömer Bey o¤lu Hasan Bey taraf›ndan zabt edilerek, içlerine asker konul-
du. Böylece afla¤› Tuna ile Belgrad'a yard›m ve erzak geçemeyip, Belgrad içindeki düflman
son derece s›k›fl›k duruma düfltü. Sonra Semendire Beyi Gazi Hüsrev Bey, Vezir-i âzam
Pir Mehmet Pafla Padiflah ferman› ile, Belgrad kalesine er döküp, yedi yerden kuflatt›lar.
Yedi günden sonra, Sultan Süleyman seksenyedibin asker ile Belgrad'› kuflatt›. Onbir yer-
den balyemez toplar ile Tuna nehri afl›r› ve Zemon kalesi taraf›ndan; Sava nehri afl›r› ve
kale hendekleri taraf›ndan k›rk kat metrisler içinde Belgrad'› döve, döve her taraf›n› harâb
etti... Hisar içindeki düflman s›k›l›p Vezir-i âzam kolundan gelen lâ¤›mlardan korku ve deh-
flete kap›larak, bütün Belgrad halk› «elaman» diye ba¤›rmaya bafllad›lar!...

Hisar içine önce, Yeniçeri oca¤›ndan za¤rac›-bafl› ve Semendire beyi Küçük Bâli Bey
girip, cebehâne ve hazineleri ele geçirerek kalenin burç ve bürolar›nda Ezan-› Muham-
medi okundu. ‹slâm askeri de kaleye girmeye bafllad› ise de, düflman yine hayat›ndan vaz-
geçmiyerek o kar›fl›kl›kta askeri k›rmak üzere aman iste¤i kaleden, toplar at›p askere hay-
li zarar verdiler. Bunun üzerine, gurup, gurup asker Belgrad'a girerek, S›rpl›lar›n kimini
k›rarak, kimini kovarak 927 Ramazan›n›n 26'nc› perflembe gününde Belgrad'›n fethini ta-
mamlam›flt›r. Tarihi: «Yâbe fethun mülki engurus 927».

Bosna'dan mazul ve Semendire sanca¤›na mutasarr›f olan Küçük Bâli Bey'e, Semen-
dire sanca¤› merkezi olmak üzere, kale sadaka olunup Padiflah taraf›ndan da kalenin ta-
miri için otuzbin sikke verildi¤inde, bütün müslüman gaziler ücretle üflüflerek, az zaman-
da sab›rla kalenin yap›m›na bafllad›lar. Muhafazas› için k›rk bin asker ile vezir Mustafa Pa-
fla kald›. Sonra Sava nehri üzerine köprüler kurulup ‹slâm askeri Sirem, Ösek, Pojga,
Volp, Orsaklovs, Peçuy ve Budin diyar›na var›ncaya kadar, ak›nc› kavmiyle Engürüs (Ma-
car) vilâyetlerini harâb edip Belgrad flehrini ganimet mallar› ile doldurdular. ‹flte pederi-
miz merhum dervifl Mehmet Z›lli, Dergâh-› Ali bafl kuyumcusu olup, bu savaflta bulundu-
¤undan onun anlatmas›ndan faydalan›p, bu seyahatnamemize imkân oldu¤u kadar yaz-
ma¤a çal›flt›m. Elhamdülillah bana da Belgrad flehrini görmek nasib oldu. Ben de gücü-
mün yetti¤i kadar anlatmaya bafll›yorum.

Belgrad Kalesi: «Belgrad» sözü S›rpça mâmur, süslü, sa¤lam yap›l› kale demektir. Bu ka-
leye frenkler (Kamingrad) derler. Rumeli diyar› s›n›rlar›nda üç tane Belgrad vard›r: Biri Ar-
navutlukta olup, «Arnavut Belgrad›» d›r. Gerçi hristiyanlar otururlar ama, o da Mekke ve Me-
dine vakf› olup, Osmanl›ya tâbi Erdel krallar›n›n merkezidir. Di¤eri, Budin yak›n›nda Alman
merkezine iki merhale olan, «Üstolni» Belgrad›m›zd›r. Bir de bu Belgrad'd›r ki, bütün belde-
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ler aras›nda bunun ad›na «Tuna Belgrad›» derler; Semendire sanca¤› beyinin merkezidir.
Öyle muazzam bir flehirdir ki, anlat›lmas› mümkün de¤ildir...

Belgrad Kalesinin Yeri: Yüksek bir mevkide, Tuna ile Sava nehirlerinin birleflti¤i yer-
de, kayal› bir burun ucunda kurulmufltur. Sava nehri güney tarafta tâ Bosna, H›rvatistan,
‹slâvon serhadlerinden k›rk; Bihke, Körpe, Kostaniçse sancaklariyle Odvine, Laka, Çer-
niçse kaleleriyle Dodoflka da¤lar›ndan Veziro¤lu, Yegâno¤lu, Nadojo¤lu vilâyetleri da¤la-
r›ndan toplan›p, Lerçe kalesi önünde Verne nehrine kar›fl›r. Bu nehir de Bosna serhad-
lerinde, Hersek sanca¤› da¤lar›ndan Çimerne da¤›ndan Zaborden, Oluk da¤lar›ndan top-
lan›p Foça flehri içinde Tihotne nehri ile bir olup Usto koluna, Bosna Viflgradi, Serepren-
çe, Valivaye kasabalariyle di¤er nice kasaba ve köylere u¤ray›p, oradan ‹zornik kalesiyle
Belne flehri önünden akarak, Derina nehri bu Sava'ya kar›fl›p, deniz gibi olarak Bö¤ürde-
len kalesinden geçip, Belgrad'›n afla¤› kalesi burnunda Sultan Süleyman kalesini dö¤erek,
büyük nehir Tuna'ya kar›flarak birleflirler.

Belgrad flehrinin kalesi, varoflu, bu büyük nehrin burnunda yüksek bir tepenin üzerin-
de kurulmufltur...

Belgrad Kalesinin fiekli: Bu görülme¤e de¤er hofl yap› kale, Sava ve Tuna nehirleri ke-
nar›nda dokuz kat, eflsiz, bölme, bölme sa¤lam bir hisar ve gayet mükemmel bir kaledir ki;
afla¤› kat kalesinden güçlü dilâver okçular var kuvvetlerini bir araya getirerek yukar› kaleye
bir ok atsalar iç kaleye belki yetiflir. Tâ bu kadar yüksek bir iç kalesi vard›r. Bu kalenin dört
taraf›nda havalesi yoktur. Böyle sa¤lam, dayan›kl›, güvenlik bir kaledir. Dokuz kat bölmesiz
çepeçevre beflgen fleklinde yap›lm›fl olup, çevre uzunlu¤u beflbinyüz ad›md›r. Dokuz kat ka-
le duvarlar›n›n köflelerinden, toplam yüzonalt› kule, hisar duvarlar› üzerinde de beflbinaltm›fl
aded, beden difli vard›r. Ebu'l-Feth, bu kaleyi kuflat›rken, bu afla¤› kale yok idi. Ancak Tuna
nehri kenar›nda dar bir varofl vard›. Sultan Mehmet fethedemeden geri dönünce, bu afla¤›
kaleyi (Silâgufl) adl› kral yapt›r›p, Belgrad kalesini daha kuvvetli hale getirmifltir.

Bu afla¤› hisar, dört kat bölme sa¤lam sur, dört aded demir kuvvetli kap›lar ve güçlü ku-
leler ile donanm›flt›r. (Baruthane kap›s›), (Büyük Iskala kap›s›), (Küçük Iskala kap›s›) ve (U¤-
run kap›c›¤›). Afla¤› hisar›n dört aded bölmesinde, birbirlerine giren birer iç kap›s› vard›r. Bu
dört kat bölmeli afla¤› hisarda tam dörtyüz aded ba¤ ve bahçesiz, kiremit örtülü evler var-
d›r. Buran›n camileri befl adettir. Sultan Süleyman Han Camii kurflunludur. Hac› Veli Ca-
mii, Küçük Hac› Veli Camii, Süleyman Han Camii, Süleyman Han hamam›, bir ifl yeri, bir
baruthane, bir para bas›lan darphâne ve Süleyman Han'›n büyük kalesi bu afla¤› kalededir.
Kale d›fl›nda, Tuna nehri kenar›nda, büyük bir liman vard›r. Elli parça tronsa gemi al›r. Pa-
diflah gümrük binas› Tuna kenar›nda ve bu kalenin önündedir.

Yukar› ‹ç Kale: Bu kalenin de dört kap›s› vard›r. Do¤u tarafa aç›lan Saat kap›s› ki afla-
¤› flehre ifller. Burada bir saat kulesi vard›r, çan›n›n sesi tâ, Sava nehri afl›r› bir konak yer-
den iflitilir. Bu Saat kulesi köflesinden flehir afla¤› Kazanc›lar bafl›ndan afla¤› kaleye inilir.
U¤run kap› ki, do¤uya aç›l›r, demir kap›d›r. Buradan bat› tarafa Sava nehrine inilir. Gü-
neye aç›lan küçük demir kap› vard›r ki, bu kap›dan da afla¤› hisara inilir. Merdivenli kü-
çük kap› da kuzeye aç›l›r.

Bu iç kalede, tam ikiyüz ev vard›r. Burada da Süleyman Han Camii vard›r ki mavi kur-
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flun ile örtülü nurlu bir cami olup yüksek, nâzik bir minaresi vard›r, sanki sihirli hilâldir...
Hattâ, camiin ustas› Mimar Sinan, bu görülme¤e de¤er minare hakk›nda buyurmufllar ki:
«Alman diyar›nda Engürüs (Macar) taht› olan Belgrad'da bu minare ile ustal›¤›m› göster-
dim.» Büyük hünerdir ki, di¤er yap› ustalar› böyle san'at eseri bir minareyi ahflap olarak
yapabilsinler. Tâ; bu derece ince ve yüksek gülbang-i Muhammedi yeridir. Bu minare
önümüzdeki narin kale hende¤i içinde, Sokullu Pir Mehmed Pafla'n›n bir hayat suyu çefl-
mesi vard›r ki, tarihi fludur:

«Gel beyim, içmek dilersen dünyada, âb-› hayat 1006.»

Bu iç kalede, kale erleri otururlar. Di¤er kimselerin bulunmas› yasakt›r. Halk› daima bu-
lunup, Dizdar A¤a divan›nda silâhl› olarak haz›r dururlar. Bu camiin mihrab› önünde, Fâ-
tih'in y›k›p gitti¤i bir kat sed duvar vard›r ki, sanki Ye'cüc seddidir. Hristiyanlar bu diyar› b›-
rak›p, önünde halen duran duvar› yeniden yap›p ‹skender seddi gibi yapm›fllar. Ama e¤er
içeride kalan eski duvar› kudretli padiflah›n fermaniyle imar etseler, Belgrad kalesi bir kat
daha olup, Kahkaha kalesi olurdu. Ama bu harâb duvar önünde, yeni duvar tam otuz ayak
enli, seksen Mekke zirâ'› yüksekli¤inde bir duvard›r. Bu duvar önünde, hendek afl›r› olan
meydana at pazar› derler. O taraf›n hende¤i kesme kayadan, amans›z bir hendektir ki, sek-
sen arfl›n enli, heybetli bir hendektir. Fakat çok derin de¤ildir...

Narin Kale Hisar›: Bu kale, yukar› kalenin bat› köflesindedir. Son derece sa¤lam yap›l›-
d›r. Dört köfleli, yontma tafl ile yap›lm›fl olup, ayr›ca iki kat bölmeli bir hisard›r ki; dizdar ve
kale imam› ile müezzinden baflka kimse oturmaz. Ancak zaviye, erzak anbarlar› ve su sar-
n›çlar› vard›r. Do¤u tarafa bakan iki kat demir kap›lar› aras›nda dizdar a¤a divanhanesinin
etraf›ndaki duvar yüzlerinde as›l› cebe, cevflen, katlavi, tolga, bafll›k, z›rh, z›rh külah, balta,
b›çaklar, flifl, harbe, m›zrak, tüfenk, ok ve yay, k›l›ç, gaddare, zemberek, gürz, salk, nebut,
salma, s›rmal› siper ve daha nice bunlar gibi âletler ve silâhlar vard›r ki Osmanl› Devletinde
bunun bir benzeri ancak Bo¤dan'da görülmüfltür. Bu kap› önünde hendek üzerinde a¤açtan
bir asma köprü vard›r ki; her gece makara ile çekilip, kale kap›s›n›n önüne siper ederler.
Her sabah bu kap›, Sultan Süleyman için yap›lan duâ ile aç›l›rken, birer kurban kesilip da-
¤›t›lmas› da âdet olmufltur. Bu kalenin hende¤i çok genifl ve derin olup, iç kale içinde, bir
kat iç kale daha vard›r. Bu ülkede birçok hendekli kale nâdir görmüflüzdür. Ama, böyle mü-
kemmel sa¤laml›kta olan› enderdir. Bu Narin kalesinin etraf›nda befl aded kurflun örtülü, ucu
gö¤e yükselmifl, yuvarlak, san'at eseri kule vard›r ki, her biri ‹stanbul'da Galata kulesi kadar
gelir. Bunlardan Büyük Nebeviyse kulesi, K›z›l kule, Kanl› kule -suç iflleyenleri ve kanl› olan-
lar› buraya korlar-, Zindan kulesi, fiahin kulesi; Bu kulelerde bulunan silâh, top, cephanele-
rin hepsi, Birinci Sultan Selim'in zafer yadigâr›d›r. Bu Narin kalede, elli kulaç derinli¤inde
bir su kuyusu vard›r. Bu kuyular, la¤›m ile Sava nehrine ba¤lan›r. Bu kalede bir cehennem
kuyusu zindan› vard›r ki; sanki, Gayya kuyusu ve Bâbil Kahkaha's›d›r. Bu cehennem kuyu-
suna zaman›n keferesi, müslümanlar› kemendlerle indirip, dolap sapanlar›yle esirleri ç›ka-
r›rlarm›fl. Üçbin adam al›r, kesme çakmak kayas›ndand›r, derler. Halâ bu kadar yüz y›ldan
beri kuflatma korkusundan bu kuyu dar› ve kabuklu pirinç çelti¤i ile doludur ki ,sanki tarla-
dan henüz gelip, anbar edilmifltir... Ama d›fl kat kalenin at pazar› köflesinde, Tophane ku-
lesi s›ras›nda dört köfleli, kurflun ile örtülü, bir hayli mâmur büyük kaleler vard›r. O taraftan
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bu kaleye la¤›m açman›n imkân› yoktur. Zira yalç›n kesme kayalard›r. O taraftan hende¤i
de genifl, derin ve sarpt›r. Ama afla¤› kalenin hende¤i yoktur. Topra¤a bir kazma vursan
Tuna suyu ç›kar ve baz› k›s›mlar›n duvarlar› Sava ve Tuna nehirlerinin içinde durur. Bu ta-
raftan da hiç bir flekilde metris açmak mümkün de¤ildir. Saat kulesi kap›s› önünde bir ha-
varnaki köflkü vard›r, buradan bütün Tam›flvar sahras› görünür. Yine Sava nehrine bakan
bir flirin kasr› vard›r ki; buradan da, bütün, Zemun sahras› görünür.

Bu kaleyi, Süleyman Han, S›rp kral› elinden ald›¤›nda Sava nehrinde balyemez toplar ile
dö¤e, dö¤e afla¤› kaleyi viran edip, Sava üzerinde gemileri birbirlerine çat›p, üzerlerine çit-
ler döfletip, gemileri Sava ile ak›t›p, bütün gemiler kale dibinde, o dar yerde k›s›l›p kal›nca,
bütün müslüman gaziler gemiler üzerinde dalk›l›ç yürüyüp, önce k›l›ç ile afla¤› kaleyi fethe-
dip, dört hafta sonra yukar› kale de k›l›ç ile fethedilip, Süleyman Han'›n, bütün müslüman
gazilere takke ile alt›n da¤›tt›¤› muhakkakt›r. ‹flte o flekilde Padiflah›n iltifat› ile bu irem gibi
kale insan denizi olup, bu kadar askerin bulunmas› üzerine, flehirde yirmiyedi hâkim tâyin
edilmifltir. Sonra Budin kalesi fethedilince, Budin eyâletinde Semendire sanca¤› be¤i merke-
zi olmak üzere kayda geçilip, Küçük Bâli Bey ilk kanun hâkimi tâyin edilmifltir.

Belgrad Kalesi'nin Hâkimleri: Evvelâ, bu Semendire beyinin Padiflah taraf›ndan hâss›
540.260 akçedir. 16 zeamet, 155 t›mar› vard›r. Cebelüleriyle toplam ikibin asker olur ki;
hiç bir zaman bu Sirem ve Semendire sanca¤› düflmandan yüz çevirmemifllerdir. Alay beyi-
si, çeri bafl›s› ve yüzbafl›lar› vard›r. Semendire Beyi padiflah hâss›na göre bin aded silâhl› yi-
¤it besleyip, livas› topra¤›nda hükümet ederek, adalet üzere, senede yedibin kurufl gelir top-
lar ve görevlendirildi¤i sefere gider. Buras› beflyüz akçe pâyesiyle mevleviyet olup, Mollas›-
na beher sene otuz kese gelir olur, mollalar beyleri hiç bir zaman asla söyletmezler. Son de-
rece yüksek mevkidir. Dizdar a¤as› bin aded topçu, cebeci, hisar eri ve Arabistan askerleri-
ne kumanda eder. Sipah kethüda yeri vard›r. ‹stanbul taraf›ndan yetkili bir yeniçeri çavuflu
serdar olup, hükümet eder; zira bütün halk, yeniçeri geçinirler. Yine ‹stanbul taraf›ndan ce-
beci çorbac›s› olup, erleri azd›r. Hâkimlerinden biri de Tuna kapudan› olup, tâ... Vidin ve
Budin serhadlerine var›nca bütün Tuna ve Sava gemileri bunun idaresindedir ki, her zaman
onar parça firkate ve bin aded azap erleri ile Tuna üzerinde gezer. ‹dam etme yetkisi var-
d›r. Gümrük emininin beher sene gümrü¤ü, onyedibin kurufltur. Padiflah anbar› emini Sa-
va nehri kenar›ndaki anbarlarda olan mal, hazineler ve sursat, onun emrindedir. Muhtesib
a¤a; bütün san'atkârlar onun elindedir. Bacdâr; bütün gelen, gidenlerden bâc ve pazar al›p,
miriye para veren mültezimdir. Alay beyisi, zeamet ve t›mar sahiplerinin hâkimidir. Çeriba-
fl›s› cebelülere, çerahor ve la¤›m erbab›n›n hâkimidir.

Bu flehir içinde molla vekili olarak hâkim, muhtesibdir ki; san'atkârlar› suçlar›na göre ce-
zaland›r›r. Bab naibi, kad›, imamlar, hatipler ve fleyhler bunun idaresi alt›ndad›rlar; zira mol-
la, her zaman haz›r de¤ildir, belki ‹stanbul'dan geç gelir. Bu flehirde üç aded kanun hâkimi
vekili vard›r. Temiz ›rk (Peygamber soyu) soyundan nakîbüleflraf› olup, sâdât-› kiram'›n hâ-
kimidir. fieyhler fleyhi, fetva sahibi fleyhülislâm› var ise de yine mollas›n›n idaresindedir.
Özellikle cülus sahibi Abdürrahim Efendi, hem molla, hem de fleyhülislâm idi, çünkü büyük
bir âlim ve eser sahibi bir zât idi. Haraç a¤as› da ellibin cizye toplar.

‹maret ve Varoflu: Bu varofl, Belgrad kalesinin kuzey - do¤u, k›ble ve güney - bat› ta-
raflar›n› kaplar. Ancak, y›ld›z rüzgâr› ve bat› taraf› Sava ve Tuna nehirleridir. Di¤er k›s›m-
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lar› büyük Bosna saray flehri gibi kat, kat büyük flehirdir. Beflinci taraf› tamamen bofltur.
Eskiden Abaza Pafla, köflkü denilen yerde, hâlâ kal›nt›lar vard›r. Sava nehrinden Tuna
nehrine var›ncaya kadar derin bir hendek kesmeyip, flehir bir burun ucunda kalarak em-
niyette kalm›flt›r. Sonra Süleyman Han'›n duas› berekâtiyle bu flehir gelifltikçe, hende¤in
nice yeri ba¤lar içinde kalm›flt›r. Hatta Çinili hamam adl› imaret, o hendek içinde yap›l-
m›flt›r. Onun için hâlâ bu varofl etraf›nda sur ve hendek yoktur. Sava nehri ile Tuna ara-
s› flehir d›fltan tam (3500) ad›md›r. Kale ile Sava ve Tuna kenar›ndaki evler kenarlariyle
ad›mlay›p, hesap edilse, belki (20.000) gelir. fiehir içinde (98.000) reâyâ ve berâya ya-
flar, di¤erleri asker, ayan ve bilgin tak›m›d›r. Haraçç› a¤an›n anlatt›¤›na göre, ayl›k yirmi-
birbin cizye, harac›d›r. Sava kenar›nda üç mahalle kiptiler vard›r. Tuna kenar›nda üç ma-
halle de rumdur, üç mahallesi de S›rp ve Bulgard›r. Bu mahalleye yak›n, kale dibinde ya-
hudiler vard›r; bir mahallesi de ermenidir. Frenk yoktur. Müslüman mahalleleri flehrin,
seçkin, yüksek, genifl ve havadar yerindedir...

Mahalleleri: Afla¤› kale, Yukar› kale, A¤a, Kazanalar, Çukur çeflme, Yeni han, ‹mâret,
Zeyneddin A¤a, Debba¤hâne, Bayram bey, ‹nehan bey, Ç›ksal›n, Mahkeme, ‹brahim Çe-
lebi, Tafll›k, Çinili hamam, Çelebi, Hac› Sad›k, Çavufl, ‹dris bey, Bit pazar›, Ferhad Pafla,
Hac› Nezir, Günefl A¤a, Hac› Salih A¤a Camii, Namazgah, Emir Hasan, At pazar›, Hac›
Piri camii, Kask›, Anbarlar, Orta mezarl›k, Tirbâlâ, Hac› Halil Camii, Abdülcabbar, Fakir
Hac› Ali, Ovac›k, Cin Ali mahalleleri. Bunlar› mahkeme sicillerinden yazd›m. (17.000) aded
evleri olup, her evde befler, onar oda kaydolmufltur.

Hanedanlar›: (160) aded büyüklerin saraylar› vard›r. Mimar Ali A¤a, Zülfikâr A¤a,
Parmaks›z Hüseyin A¤a, Bayram Bey çarfl›s›nda Ramazan A¤a, ‹brahim Çelebi, Alaca-
hisarl› ‹brahim Çelebi, Çinili Hamam yak›n›nda ‹maret Camii imam› fiit Efendi, Koca Yu-
suf A¤a, Serdar Ali A¤a, Emin, Mahkeme, Müftü Efendi ve Hac›zâdeler saraylar› bildik-
lerimizdir. Bundan baflka, küçük, büyük bütün evleri kiremit, yer yer flendire tahta örtü-
lü, ba¤ ve bahçeli, flahniflin ve yüksek köflk gibi güzel evlerdir ki, hepsi birbirinden yük-
sekte yap›ld›¤›ndan, pencereleri ve balkonlar› Tuna ve Sava nehirleri ile Zemun sahras›-
na bakarlar; hepsi yuvarlak bacal›, ikifler kat porta kap›l› hanedanlard›r.

Camileri: ‹kiyüzonyedi mihrabt›r. Ama biz Cuma namaz› k›l›nan camilerini anlataca-
¤›z: Afla¤› ve yukar› kaledeki Sultan Süleyman camileri, Ahmet A¤a Camii, Zeyneddin
A¤a Camii, yukar›da Bayram Bey Camii, ‹nehan Bey Camii, Turgud Bey Camii, Hâbil
Efendi Camii, Ç›k Sal›n Camii, Hac› ‹brahim Camii, ‹brahim Çelebi Camii, Hac› Sad›k
Camii, Kadri Befle Camii, Mustafa Çavufl Camii, ‹dris Bey Camii, Bit pazar Camii, Fer-
had Befle Camii, Hac› Nezir Camii, Hasan A¤a Camii, Hac› Salih Camii, Namazgah Ca-
mii, Emir Hasan A¤a Camii, Hac› Piri Camii, Kuflku Bey Camii, Türbe Camii, Hac› Ha-
lil Camii, Debba¤hâne Camii, Abdülcebbâr Efendi Camii, Fakir Hac› Ali Camii, Âvva Ca-
mii, Kap›c› Camii, Cin Ali Camii, ‹maret Camii, afla¤› çarfl›da, kalabal›k yerde oldu¤un-
dan cemaati boldur; gerçi kârgir kubbeli de¤ildir ama dört köfle yüksek kubbeleri, dehli-
zi, yan sofalar› hep kurflun örtülüdür. Bu camii, Süleyman Han vezirlerinden Yahyal› Ga-
zi Mehmet Pafla, savafl kazanciyle yapt›rm›flt›r. Bu nurlu cami Belgrad flehrinin yüz suyu-
dur. K›ble kap›s› üzerindeki târih:
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«Gün Zeyni çü did târîhefl,
Ma'bed-i Ümmet-i Resûl-i mübîn...»

955

Cülus sahibi müfti Abdurrahim Efendi burada vefat etmifl olup, camiin mihrab› önün-
de medfundur. fiehitlik camii, k›ble kap›s› üzerindeki tarih:

Bâh-› Hakka yapt›, bir Câmi-i bülend;
Hac› Muhyiddin tacir hâliyâ, 
Zeyni savt-› bülend ile didi, 
«Fiyhi sallü hamseküm, târih ola...» 

982

Elhâc Ali Camii: Yüksek kap›s› üzerindeki tarih:

Teemmül eyler iken gufti bir hofl didi târihin, 
Acep tarh-› lâtif olmufl hele bu câmi'-i a'lâ... 

1040

Di¤er tarih:

Dârî-i dâ'î didi târihin, 
Câmi'l-i bî bedel ü ferah cây...

Mescidleri: Yukar› hisarda, yedi aded mescid vard›r. Afla¤›da Kapudan, Kaz›kl›, Dür-
zâde Hac› Hüseyin, Kulaktafl, Cânân Hâtun, Süleyman Hân, Bölmehisar, Pazar-bafl›, Kü-
çükpazar-bafl›, Kestaneci, Hac› Sücâh, Musa Pafla mescidleri bildiklerimizdir.

Bu hakir, Yukar› kaledeki Süleyman Han Câmiinin yuvarlak ve yüzbefl basamak mi-
naresine ç›k›p, bu büyük flehre bakt›¤›mda, altm›flbefl aded kagir bina, yetmifl aded kur-
flun örtülü imaretler görünüyor idi!...

Sekiz aded ilim evi medreseleri vard›r: ‹maret camii medresesi ile Bayram Bey medresesi
meflhurlar›d›r. Burada, Kur'an ö¤retme yeri yoktur. Dokuz kadar hadis ö¤retilen yer vard›r.
Müfti Abdürrahim Efendi'den beri hadis ilmi görülür. ‹kiyüzyetmifl aded s›byan mektebi vard›r.
Onyedi kadar da tekkesi. fiehrin k›ble taraf›nda Abaza Pafla köflkü yan›nda, (Dervifl-Mehmed
Horasânî Tekkesi); Abal› Mehmet Pafla yapt›rm›flt›r. fieyhi Dervifl Mehmet adl› kimsedir.

Yirmialt› aded çeflmeleri vard›r: Yukar› kale hende¤i içinde (Sokullu Mehmet Pafla
Çeflmesi) tarihi:

Caddede hâzessebil a'lâ, 
Sahibü'l-hayr Mehmet Pafla... 

984

fiehre göre çeflmeleri azd›r. Lâkin, iki nehir aras›nda oldu¤undan, sakalar atlar ve ka-
t›rlar ile su da¤›t›rlar.
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Sebilhanesi: Alt›yüz aded, su sebilhanesi vard›r; en iflle¤i, Büyük çarfl›da Sokullu sebili, Yah-
yal› Mehmet Pafla sebili, Lâçin A¤a sebili, Bayram Bey sebili, ‹ne Han Bey sebili vb... dir.

Kervansaraylar›: Alt› adettir. Sokullu kervansaray›: Yüzaltm›fl altl›, üstlü kagir bina, ocak-
l›, develikli, ah›rl›, avlular› kale gibi, demir kap›l› bir kervansarayd›r ki; her gece kap›c› ve
bekçileri, davul çalarak kap›s›n› kapat›rlar. Kap› üzerindeki tarihi:

«Bu kervansaraya konan oldu hep revân.»

Afla¤› kalede (Süleyman Han kervansaray›): Bu da kurflunlu ve demir kap›l›d›r. (‹ma-
ret han›): Bu da vak›ft›r ki, Tahtal› Mehmet Pafla'n›n hayr›d›r. ‹çinde bir ay oturan bile bir
fley vermeyip, hay›r sahibine duâ eder gider.

Tüccar hanlar›: Yirmibir adeddir. Yeni han, Bezestan han›, Arâstas han›, fiehidlik ha-
n›, Çukur han, Selvi han›, Pazar yeri han› meflhurlar›d›r.

BBekâr odalar›: Yedi adeddir; bekâr san'at ehlinin yeridir kira vermezler...

Çarfl› ve Pazar›: Üçbinyediyüz aded dükkândan mürekkep, bir sultani çarfl›d›r ki, efli
yoktur. Avrat pazar›nda güzel bezestan vard›r. Uzun çarfl›da bütün sanayi esnaf› bulunur.
Uzunlu¤u tâ; Kap›c› camiinden Bal›k pazar›na kadar, üçbin germe ad›md›r; her taraf›n
mal› burada bulunur. Kazanc›lar çarfl›s›, Bal›k pazar›, Orta pazar, Bayram Bey çarfl›s›,
debbâ¤hânesi, kahvehaneleri, küçük pazar› dahi güzel pazarlard›r. Gerek çarfl› ve pazar›,
gerek mahallelerinin yollar›, bafltan bafla bal›k s›rt› gibi yumru, beyaz ve yuvarlak kald›r›m
döflelidir...

Halk›n›n yüzlerinin rengi k›rm›z›d›r. Erkek ve kad›nlar›, özellikle lâtin ve S›rp güzelleri
meflhurdur. Eflraf ve âyân› say›s›zd›r. Koca - Musa Paflal›, Koca - Yusuf A¤a, Ramazan
A¤a-zâde Mehmet A¤a, Hac›-zâde Kaptan-zâde efendi, iki kardefl Çelebi Efendiler ile fiit
Efendi meflhurdur.

Hatvâni Ahmet Efendi, t›b ilminde Pisagor gibi tek tabib, cerrah Berber Hac› K›l›ç,
Cerrah Ali, Yahudi Yakup ve lâtin Mekyo meflhur üstadlard›r. fieyhlerinden fieyh Koru-
cu-zâde, Üsküdarl› Mahmud Efendi halifesi ve Halveti tarikati dedesidir. fiehrin ayan› sa-
mur atlas ve ipek giyerler. Fakir halli olanlar çuha libas ve bugas kaftan giyerler. Reaya-
s›, flayak, k›rm›z›, beyaz aba ve bosnak kalpa¤› giyerler. Kad›nlar› çuha ferace, yass› bafl-
l› t›rp›fl takke giyip yüzleri peçeli ve yaflmakl› olarak edeblice gezerler.

Erkeklerinin adlar›: Afo-zâde, Lâfi-zâde, fiit-zâde, Çov-zâde, Ba¤c›-zade lâkaplar›yle
lâkapl›d›rlar. 

Kad›nlar›: Hava, Meryem, Hümâ, Münire, Ümmehan, Banüye, Rebia, Asiye isimleri-
ni al›r. 

Köleleri: Bayko, Zührab, Siyami, Zoko, Zâfir, Cafer, Siyagufl adlar›ndad›r.

Askerin Varat kalesi savafl›na gitmesi için, Hisarc›k yak›n›nda Tuna üzerine, yetmifl-
yedi aded gemi davlumbazlar› ile, karfl› Tam›flvar topra¤›ndaki Pançova kalesine kadar
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büyük bir köprü yap›lm›flt›r. Uzunlu¤u (800), geniflli¤i (50) ad›md›r. Nehir kenar›nda, yük-
sek bir yere yap›lm›fl, Kagir miri anbarlar›n›n uzunluklar› (300) germe ad›md›r; içerileri
ya¤, pirinç, bu¤day, arpa v.b... ile doludur. Kalenin hende¤i kenar›nda, bir deve ah›r› gi-
bi parmakl›k içinde bir tophanesi olup, içindeki toplar›n herbiri bir M›s›r hazinesi de¤e-
rindedir. Sava nehri kenar›ndaki top yapma yerleri, seyre de¤er bir eserdir. fiehrin d›fl›n-
da da bir baruthanesi vard›r. Baflkaca bir a¤al›k olup, yüzelli aded neferi vard›r. Her se-
ne biner kantar barut dökerler. Çark ve dolaplar›n› atlar çevirip, garip bir ifl yeridir. Do-
kuz aded rum, ermeni, s›rp, bulgar ve yahudi kiliseleri vard›r. Onbirbin aded ev kuyusu
olup, sular› biraz ac›cad›r. Dörtgen daire itibariyle beflinci iklimde olup, en uzun günü on-
buçuk saat ve iki dakikad›r (?). En uzun gecesi de yine öyle. fiehrin arz› altm›flt›r.

Yedi hamam olup, hepsi kurflunla örtülüdür: (Yeni hamam) Sokullu Mehmed Pafla'n›n-
d›r. (Orta hamam), (Süleyman Han hamam›), (Afla¤› kale hamam›), (Çukur hamam), (Çi-
nili hamam), (Behram Bey hamam›) meflhurdur. ‹leri gelen kimselerin anlatt›klar›na gö-
re, yedibin kadar da hanedan hamam› varm›fl. Alt›yüz aded at ve Tuna de¤irmenleri var-
d›r ki; has bu¤day ö¤ütürler. K›rm›z›, sar›, beyaz taneli bu¤day›, arpa, bö¤rice, mercimek
ve dar›s› da bulunur.

Sava nehri kenar›nda çingene halk›, demirden yapma z›rhl› iskemleler, kalayl› demir
çubuk özengiler, ›skaralar, marbendler ve buka¤lar yaparlar. Kazanc›lar› gayet usta olup,
çeflitli sahan, tencere, bak›r, flerbet taslar›, buhurdan ve gülsuyu kablar› yaparlar. Halk›
alt› bölüktür: bir s›n›f› asker, bir f›rkas› deniz ve kara tüccar›, bir k›sm› hizmet ehli, biraz›
ba¤c› ve bahç›van, bir k›sm› gemici ve bir bölü¤ü de san'atkârd›r. Bir ziyafet evi olup, afla-
¤› çarfl›dad›r ve Yahyal› Mehmet Pafla hayrat›d›r. Bayram Bey imareti de kapal›d›r.

Belgrad'›n baklavas› da meflhurdur. Büyük dü¤ünlerinde, araba tekerle¤i kadar bin kat
güllaç ve has un yufkas›ndan tere ya¤l› ve badem ile bir çeflit baklava yaparlar ki, gayet
lezzetli, büyük ve gevrek olur. Bademli, tarç›n, karanfil ve safranl›, leziz zerdesi olur. M›-
s›r tavu¤u dedikleri k›rm›z› burunlu, tavuk kebab›, dolma tavuk kapamas›, sazan ve mer-
sin bal›klar›, f›r›nl›, beyaz lâtin ekme¤i, somun, kaymak ve yo¤urdu meflhurdur. Müniri
Efendi bahçesinde k›rkar dirhem gelir. Sulu, kumru kay›s›lar› yüzer dirhem gelir, sulu flef-
talileri, üzüm, erik, armud, kiraz, viflne, kavun ve karpuzu olur. K›rm›z› viflne flerbeti; mü-
sellesi ve hardalisi de meflhurdur. fiehrin ba¤lar› gayet çoktur. K›ble taraf›ndan (Viflinçse)
köyüne, oradan flehir çeflmelerine, oradan tekke ba¤lar›na, oradan Abaza köflküne, ora-
dan Havale deresi kalesine kadar, hepsi otuzsekizbin kadar dönüm ba¤lar› vard›r. Yahya-
l› Mehmed Pafla ba¤lar› vergiden muaf oldu¤undan, hesaba kat›lmam›flt›r...

Mesireleri: Subafl›, Bektafli tekkesi, Abaza köflkü, Yusuf A¤a ba¤›, Ya¤c› Hac› Ali ba-
¤›, Topçular köyü, Havale kalesi, Sava nehri k›y›s› ve di¤erleridir...

Özel Lehçeleri ve Deyimleri: Belgrad'›n yerlileri Petur ise de, S›rp, Lâtin, Bulgar, Bofl-
nak dillerini de bilirler. Meselâ bir fleye hayret etseler «‹lâhi! dilemeflüm, flayet bu ifli iflle-
memiflsin.» derler. Kad›nlar›na sayg› için (senko kado!) derler. Birisi k›zarsa «fiayed soba-
do k›zm›fls›n» derler. Bazen de, «memaya kapl›çay ketre» derler ki, «Bre Mehmet A¤a,
a¤açtan bakraç getir» demektir.

S›rp Lisan›: Bütün reayas› ve berâyas› S›rp olup, sirem arabac›lar›, da hep onlardan-
d›r. Çünkü; Belgrad ve Boflnak vilâyetine yak›nd›r. Ama, yanl›fl gidiflleri vard›r. Eski hris-
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tiyan milletinden olup ‹ncil'i kendi dillerine tercüme etmifllerdir. Niceleri H›rvat, Galya,
Üslüvofl, Tilyani lisanlar›n› da bilirler. Do¤ru, itimad edilir tarihleri vard›r. Hesaplar› yine
Boflnakça gibidir. Yedlo: 1, diva: 2, tri: 3, çetri: 4, pente: 5, flefl: 6, sedim: 7, osem: 8,
dut: 9, dest: 10, k›rva: ekmek, voda: su, mesye: et, siz: peynir, kapulo: so¤an, lok: sar-
m›sak, yaniya: kuzu, oce; difli koyun, ovan: koç, adribenuse: vur korkma, penz: bak›r ak-
çeleridir. Bân: rubleleridir ki, Belgrad'da geçer, umuri: yoruldum, sovgazima: yok, numa:
sevine, ba¤: Allah, döfle: can, çoyuk: adam, koble: k›srak, koniye: beygir, koçyafl: araba-
c› ve daha bu gibi kelimeleri vard›r...

Belgrad fiehri: Bütün iskelelerinde «Parka» dedikleri bir çeflit gemilerle çeflitli bal›klar
getirilir ki, miktar› ve de¤eri anlat›lamaz... Tuna üzerinde bulunan birçok yerlerden say›-
s›z gemiler gelip, Belgrad'da gayet ucuzluk yaparlar. Hattâ, üçyüz dirhem has ve beyaz
ekmek bir akçeye, koyun eti alt› «penez»e, s›¤›r eti befl «penez»e, üç k›yye bir kapl›ca yo-
¤urd iki «penez»e, onbefl yumurta bir «penez»e, bir arka yükü elma, so¤an, h›yar, kabak,
lahana, p›rasa, sarm›sak birer «penez»edir ama pirinç ve fleker pahal›d›r.

Selanik, bu flehre oniki konakt›r. Araba ve develer ile M›s›r, fiam, Trablus, Sayda,
Beyrut, ‹zmir ve bütün Arap, Acem mallar› y›lda befl, alt›bin deve ve araba yükü gelip,
burada yükler çözülür, ba¤lan›r. Hepsi Macar, Leh, Çeh, ‹sveç, Bosna, Venedik vilâyet-
lerine ve di¤er yerlere gider, gelir ki, bu flehir, Rumeli'nin M›s›r'›d›r. Halk›n hepsi, hesap
bilir pazarc›lard›r. Ganimet flehri oldu¤u için, binlerce kifli di¤er yerlerden gelerek burada
yerleflmifllerdir. Hepsi zevk ve flevk sahibi garip dostu insanlard›r. Sofralar› meydanda,
kap›lar› aç›kt›r. K›fl aylar›nda Tuna nehri donup, on kar›fl kal›nl›¤›nda dondu¤u günlerde,
al›fl verifl ve pazarlar olmad›¤›ndan yüzlerce araba mallar› gelip, halka sat›l›r. Bütün yok-
sullar paylar›n› al›rlar. Bu mevsimde Belgrad halk› sobal› odalar›nda çeflitli yemekleriyle
birbirlerine ziyafetler verirler ve gurup, gurup e¤lenip, yaflarlar. Sadece tatl›lar› on türlü
olup, di¤er nefis yemeklerinin ise çeflitleri daha çoktur. fiayet birinin ziyafetinde tatl›lar›n
çeflidi ondan az ise o kimseye tekrar ziyafet çektirirler. Tâ; bu derece zevk ve iflret yeri
bir flehirdir. Süleyman Han'›n duas› berekâtiyle, günden güne geliflmektedir. Bu flehir hal-
k›nca yalan ve g›ybet gayet ay›pt›r. Hepsi dindar ve dürüst olup, olgun derecede yafll›, ha-
yat görmüfl, zaman›n Zâl'i olmufl adamlar›, çoktur. Hattâ, Süleyman Han'›n fethinden kal-
m›fl adamlarla tan›flt›k; ama, bu ihtiyarlar kuvvetleri gitmifl, heyetleri bitmifl, ömürleri yüz-
yetmifle yetmifl zâtlard›r. Hepsi Hanefi mezhebinden temiz inançl›, ibâdetlerini yapan,
imanl› kimselerdir. Gümüfl bedenli, nâzik endaml›, güzel konuflan gençleri vard›r. Kad›n-
lar› Rabia Adviye gibi inançl›, edepli, güzel hatunlard›r. Y›ld›z gibi temiz k›zlar› gayet ba-
k›ml› birer aç›lmam›fl koncad›rlar. Yüzleri gayet güzel ve lâtif olup, babalar›ndan baflka er-
kek yüzü görmemifl ve erkek sözü iflitmemifl peri yüzlü k›zlard›r...

Bu flehirde nice aded güllük, gülistanl›k, Cennet bahçesi gibi ba¤lar vard›r ki, çiçekle-
rinin yapraklar›n›n, a¤açlar›n›n hesab›n›, sahibi Cenab-› Hak bilir. Tarlalar› bol, hay›r ve
bereketi çok, nimetleri sonsuzdur. P›nar ve nehirleri bolca akan flenlikli bir flehir olup, bi-
nalar› güzel, anber kokulu, temiz topra¤› herkesçe be¤enilir.

Ziyaret Yerleri: (Gazi Ahmet -s›rr› mukaddes olsun- mezar›): Çarfl› içindedir. (Müniri
Efendi ziyareti), (fieyhülislâm Abdürrahim mezar›): ‹mâret Camiinde yatar, (Karakafl Pa-
fla): Hotin savafl›nda Budin veziri iken, Hotin'in alt›nda kurflun ile vurulup flehid oldu¤un-
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da, temiz nafl› buraya getirilmifltir. Afla¤› Meflhed: Ebulfeth zaman›nda ve Süleyman Han
asr›nda flehid olan müslüman gazilerin hepsi bu flehitlikte yatarlar ki, her an Hak nuru et-
raf›nda parlar. Dört taraf› çepe çevre duvarlard›r. Orta k›s›mda da nice keflf ve büyük ke-
ramet sahibi erler vard›r. (Gazi Porça mezar›): Belgrad'›n k›blesinde, bir uzakl›kta Havale
kalesindedir.

Belgrad'›n Hududu: K›ble taraf›nda, bir saat uzakl›kta (Havale kalesi), (Valiva) kasaba-
s› iki merhalelik yerdir. Do¤u tarafta Tuna kenar›nda alt› saatlik (Hisarc›k), Tuna nehri
afl›r› olup, Tam›flvar bölgesinde (Ponçova kalesi), Sava nehri etraf›nda Seram sanca¤›
topra¤›nda (Zemun) kalesi ile komfludur ki, Belgrad'dan görünür. Bat› tarafa bir konakl›k
yerde (Metrofça) kasabas›, ona yak›n (Nemse) kasabas› ile komfludur. Yine Sava nehri ke-
nar›nda (Bö¤ürdelen) kalesi, bir konakl›k yerdir. Belgrad'›n etraf›nda iskelesi olan flehirler
yoktur. Bu Belgrad flehrini böylece güzel, güzel gezip gördükten sonra bütün dost ve ah-
bablar ile vedâlafl›p, silâhl› olarak, Semendire bo¤azlar› ile yola koyulduk...

BELGRAD'DA (1070 = M. 1659) BAYRAM NAMAZINI EDÂ EDEREK, 
VARAT GAZASINA G‹TTT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER

Evvelâ Belgrad'›n bir saat afla¤›s›nda, Hisarc›k'a yak›n Tuna nehri üzerinden yetmifl
aded transa ve tonbaz gemilerle büyük tahta köprüden geçip, Tam›flvar vilâyetinde; Pan-
çova palangas›na geldik. Sava nehrinin Tuna'ya kar›flt›¤› çimenlik bir yerde dört köfle
a¤aç bir palangad›r ki, çevresi yüz ad›md›r. ‹çinde dizdar›, elli aded neferi, yeteri kadar
cephanesi, bir camii, bir han› ve küçük bir çarfl›s› vard›r, hamam› yoktur. Ço¤unlukla ev-
leri çit ve has›r örtülüdür. Tam›flvar nehri tâ... Erdel da¤lar›ndan fiefli, Logos, Façat ve
Sulmufl kaleleri da¤lar›ndan gelip, Tam›flvar hende¤i içinden akarak burada Tuna nehri-
ne kar›fl›r. Küçük, batakl›k bir sudur.

Pançova kasabas› Tam›flvar'a ba¤l›, muaf, yüzelli akçelik kazad›r. Oradan kuzey tara-
fa Zedefl köyüne geldik. Bu köy alaybeyi köyüdür. Bu topraklarda bakla kadar bir tafl yok-
tur. Bitki ve ot o kadar boldur ki; atl› adam içinde kaybolur!.. Oradan, Dante palangas›-
na vard›k. Buras› da Tam›flvar hükmünde ve Tam›flvar nehri kenar›nda dört köfle bir flit
palangad›r. Dizdar› ve elli aded neferi vard›r. Cephanesi, camii, han› ve bir kaç dükkân›
olup, bahçeleri verimlidir. Buradan da Tam›flvar kalesine vard›k...

Tam›flvar Kalesi: Hüdâvendigâr asr›nda bu kale, Erdel kral› Manayofl'un idaresinde kü-
çük bir palanga idi. Gazi Hüdâvendigâr'›n ç›k›fl›nda, can› cehenneme kâfir Erdel kral› Ma-
nayofl istihkâm edip, Orta Macar diyar›n› ve Nemçe diyar›n› ya¤ma ve talan etti¤inde,
Nemçe kral› bu Tam›flvar üzerine gelip, yedi ayda aman vermeyerek, Erdel kâfirinin elin-
den alm›flt›r. ‹çine yirmibin Nemçe askerini yerlefltirip, Loflanc› adl› kaptan› da bafllar›na
idareci b›rakan Nemçe çasâr kral Ferdinand, Belgrad'a var›p, gelen gemileri ya¤ma et-
mifltir. Yollar› kapat›p Belgrad'› k›tl›k ve yokluk içinde b›rak›nca, Padiflah›n ferman› ç›k›p,
Tam›flvar kalesinin Osmanl› ülkesine kat›lmas› için Rumeli Beylerbeyisi Mehmet Pafla
baflkumandan tâyin oldu ve Belgrad flehrine vard›lar. Oradan, Sava nehri üzerinden bü-
yük köprüden geçerek, karfl› yakaya düflüp, sür'atle Volkuvar kalesinden köprüler ile Tu-
na nehrini geçince, Padiflah taraf›ndan ikibin seçkin yeniçeri ile yüzelli aded vurucu ve on-
befl aded balyemez top gelip, ‹slâm ordusuna kat›ld›lar. O gün Tatar askeri de yetiflince
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bafl kumandan, Titel kalesi yak›n›nda Tise nehrini de geçerek (Peçe) kalesini kuflatt›. Ye-
di günde Peçe kalesi vezir Mehmet Pafla eliyle 958 senesinde feth edilmifltir. Tamir edi-
lerek içine yeterince muhaf›z konulmufltur. Oradan do¤u taraf›na gidip, Peçkerek kalesi-
ni kuflat›r. Kale halk› ‹slâm›n gücüne dayanamay›p, aman dileyerek teslim ettiler. Peçke-
rek kalesini fethettik. Bu son kale de derya gibi askere takat getiremeyip, yüzlerce hristi-
yan iman getirip, müslüman olup kaleyi vire ile teslim ettiler. Kaleye yeteri kadar asker
koydular. Oradan sonra Lipre kalesi fethedildi. Ulama Pafla, kalenin hâkimi tâyin edildi.
Sonra Tam›flvar kalesi kuflat›ld›. Bütün ‹slâm askeri dokuz yerden metrislere girip cenk
ederken, Allah'›n emri ile bu kaleler fethedilinceye kadar fliddetli k›fl geldi. Acaib, bir sel-
li ya¤mur olup, bütün metris ve tabyalar ya¤mur ile dolup, yeniçerilerin metrislerinde dur-
malar› imkâns›zlaflt›¤›ndan «her iflin bir zaman› vard›r» diyerek metris ve s›çan yollar›ndan
ç›k›p kaleden vazgeçtiler. Sa¤ ve sol cephane ile toplar›n hepsi girip, bu periflan hâli dev-
let kap›s›na bildirdiler. Bunun üzerine ordunun kumandan› ile birlikte Belgrad kalesinde
k›fllamas› ferman olundu. Bu büyük haberlerin hepsini inan›l›r haberci merhum babam-
dan dinledim. Zira o savafllarda babam da bulunmufl olup, flöyle anlat›rd›:

«Bu k›flta, hristiyanlar Lipve kalesini ele geçirirler. O kargaflal›k esnas›nda kuflat›lm›fl
olan Ulam›r Pafla, flehitlik flerbetini içer, sene (958). Daha önce Lipve kaptan› olan Pa-
tori Andrafli yine Lipve kalesine sahip oldum diye Lipve'den yüzbin askeri ile Ç›nar kale-
si üzerine gelirken, Budin veziri Ali Pafla'ya rast gelip bütün askerini k›rd›r›r. Bunun üze-
rine Erdel kral›, Lipve kalesini bofl bulup ele geçirerek, anahtarlar›n› Osmanl› Devleti ka-
p›s›na gönderip hizmette bulundu¤unda, Padiflah taraf›ndan alt›n bir k›l›ç ve s›rmal› hil'at
ile mükâfatland›r›l›r. Ertesi sene, Sultan Süleyman Han Edirne'ye gidip, daha önce Ta-
m›flvar kalesinin fethinde kötü tedbir yüzünden gecikme dolay›siyle Lipve kalesini düflman
tekrar Erdel kral›n›n elinden alm›fl olmas›ndan, bu defa vakar sahibi Padiflah, Rumeli ve-
ziri serdar Mehmet Pafla'y› kumandan tâyin etmiflti. Yan›na da k›rk oda yeniçeri, sekban
bafl› ve bölük a¤alar›, topçu ve cebeci onyedi mirmiran, k›rk adet mirliva ile Budin veziri
Ali Pafla'y› da tâyin etmifl idi. 959 senesi, Rebiulahir ay›n›n yirmiyedinci günü, büyük fle-
hir Edirne'den, ordu kumandan›, deniz gibi asker ile ç›k›p, durup dinlenmeden Belgrad
flehrine gelerek, çad›r kurup dinlendi. Sonra, Tuna nehri köprüsünden geçip, Ramazan
ay›n›n beflinci günü Tam›flvar kalesine aman ve zaman vermiyerek, alt› aded balyemez
topu ve yedi yerden asker ile dö¤üp, bir günde kalenin yedi yerini y›kt›. Bir gecede de
hendek içinden akan Tam›fl nehrini kesince kale kuruda kald›. Geçen sene kalede mah-
sur kalan kaptan Loflanc› ad›ndaki lanet, yine kaleye kapand›. Üçbin aded tüfek ve silâh-
l› Nemçe, Leh ve ‹spanya hristiyanlar›ndan ibaret askeriyle gece, gündüz cenk ederdi.
Ama ‹slâm kumandanlar› da öyle bir cengâverlik ve dilâverlik ederek düflmana göz açt›r-
m›yorlar, top ve tüfekleri uçuruyorlard›. Her yi¤it dal k›l›ç olup, y›k›lan yerlerden girmek
için acele etmekteydiler. Hattâ, serdar Ahmet Pafla'n›n yürüyüfl esnas›nda alt›ndaki at top
ile vurulur, hemen di¤er bir ata binerek, yine yürüyüflten geri kalmaz. Bu derece cür'et
eder. Ama her gün, yüz - yüzelli aded müslüman neferi flehitlik flerbetini içerler, yine bo-
flalan yerleri serdengeçti gazilere ihsan olunarak gaziler cenge teflvik olunurdu...»

Hülâsa, Tam›flvar kalesi, tam otuzbefl günde aman ile, Ahmet Pafla taraf›ndan fethe-
dildi. ‹slâm askeri, çata çat kaleye gidip, herkes av peflinde iken iç kaleye tekrar düflman
kapan›p, bar›fl› bozunca, yeniden büyük bir cenk bafllad›. Nice düflman askeri k›l›çtan ge-
çirildi, niceleri de esir edildi. Evvelce Lipve kalesi kaptan›n›n sözünde durmamas›na kar-
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fl›l›k olarak, Osmanl›lar da bu sefer anlaflmaya uymayarak, Tam›flvar kalesindekileri k›l›ç-
tan geçirdiler, kale de fethedildi.

O ândan beri kale ‹slâm elinde mâmur ve âbâdan olup, Süleyman Han'›n yazmas› üze-
rine ayr› bir eyâlettir. Paflas› iki tu¤lu mirmirand›r. Ama baz› kere üç tu¤lu vezirler de tâ-
yin edilmifltir. Paflas›n›n hâss›, (806.790) akçedir. Onbir yerde hâs voyvodalar› vard›r. Bu
hâslardan baflka pazar bâci, cürüm, cinayet ve bâd-› hevâ gibi fleylerden adalet üzere y›ll›k
(87.000) kurufl geliri olur. Seydi Ahmet Pafla gibi bir vezirin elinde olursa (200.000) ku-
rufl da tutar. Büyük bir eyâlet olup, alt› sancakt›r: Lipve, Ç›nar, Göle, Morova, Arflova,
(1069'da Köprülü'nün fethetti¤i Yanova, fiebefl ve Logos kalelerini fethedip, bu üç sanca-
¤› da Tam›flvar eyâletine ba¤lam›flt›r.) Bizzat Tam›flvar kalesi Pafla merkezi olup, eyâletin-
de (59) zeamet, (290) t›mar vard›r. Cebelileriyle, kanun üzere 7.8000 askeri olur. Paflas›-
n›n askeriyle, toplam onbin silâhl› asker bulunur. Alay beyisi, çeri bas›s›, yüzbafl›s› vard›r.
Sefere görevlendirildikleri yerde, paflalar›n›n bayra¤› alt›nda toplan›p giderler. Memur ol-
duklar› seferde bulunmazlarsa paflalar›n›n arz›yla t›mar ve zeametleri baflkalar›na verilir.

Eyâlette hazine defterdar›, defter kethüdas›, t›mar defterdar›, çavufllar kethüdas›, ça-
vufllar emini, defter emini ve flehir emini vard›r. Hazine defterdar›n›n hâss› (110.000) ak-
çedir. Zeamet kethüdâsiyle defter kethüdas› ve emininin hâss› (6488) akçedir. fier'i hâki-
mi, beflyüz akçelik, mevleviyettir. Mollas›na, senede adalet üzere, yirmi kese gelir olur.
Bir hâkimi de kale dizdar›d›r ki; hepsi yirmidört aded tu¤lu, sancakl› ve bayrakl› a¤alar›
vard›r: Azap a¤as›, Beflli a¤as›, Gönüllü a¤as›, Martolos a¤as›, Topçu a¤as›, Cebeciler
a¤as›, Hisar a¤as›, Pondor a¤as› ve di¤erleri gibi. Kale neferleri gece ve gündüz mevcut
olup, her sene hâs ve borçlardan ücretlerini defterdardan ulufesini al›rlar. Bir hâkim de
fleyhülislâmd›r; di¤er bir hâkimi, nakibüleflrâf, sipeh kethüda-yeri ve yeniçeri serdar›d›r ki,
üç oda yeniçerinin a¤as›d›r; Cebeciler serdar›, Topçular serdar›, hep ‹stanbul taraf›ndan
gelirler. Yerli kul de¤ildirler. Gümrük emini, muhteseb a¤as›, anbar emini bâcdar›, mimar
bafl›, flehir su bafl›s› ve haraç a¤as› vard›r. Otuzalt›bin hristiyand›r, cizye al›n›p ulufe ve
mevâcib verilir...

Tam›flvar Kalesinin Yeri: Bu kalenin yeri çimenlik, verimli bir yerde, etraf› gülistan,
ba¤ ve bostanl› de¤erli topraklard›r ki, bu vadilerde bakla tanesi kadar bile tafl bulunmaz.
‹flte kale, böyle bir yerde yap›lm›flt›r. Kalenin nehrinin hendekleri içinden ve iç kalesi di-
binden ak›p Pançova kalesi dibinde Tuna'ya kar›fl›r.

Tam›flvar Kalesinin fiekli: Bu kale, Tam›fl nehrinin batak ve ç›ta¤› içinde, sanki su için-
de kaplumba¤a yatar gibi durur. Dört aya¤› yerinde olmak üzere, dört büyük tabyas› var-
d›r. ‹ç kalesi, bafl›, vücûdu büyüklü¤ü yerinde olup beflgen fleklindedir. Lâkin ne taflt›r, ne
tu¤lad›r; bütün yap›s› mefle ve palut a¤açlar›ndan yap›lm›fl bir palangad›r. D›fl yüzü örme
çitten, bir kat ince ve cilâl› duvar fleklinde bir çittir. Ustas›, bu çiti yaban asmalar›ndan
örüp, üzerine alç› ve beyaz kireç sürerek, beyaz nur gibi bir kale yapm›flt›r. ‹ç kat dolma
palangas› ise, iki kat yüksek sütundur ki; ikisinin aras›n› horasan, kireç ve alç› ile öyle r›h-
t›m etmifltir ki; top gülleleri at›lsa, gülleler pelese duvarlar›n›n aralar›na girer... Bunun tafl
kaleler gibi top ateflinden asla korkusu yoktur. E¤er palanga a¤açlar›n› atefle vural›m de-
seler, deniz gibi sudan ve batakl›ktan yan›na var›lmaz. Etraf›ndaki bataktan metrise giri-
lemez. ‹ç kaleden ve dört adet makas tabyalardan, toplar, adam gezdirmez, de¤il ki pa-
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langas›n› atefle vuralar! Hiç bir flekilde zabtetmek mümkün de¤ildir!... Kuflatmadan bafl-
ka ilâc› yoktur. Zira gayet metin, sa¤lam bir s›¤›nakt›r. A¤aç kale, zamanla çürümez mi,
diye itiraz edilirse çürüyen sütun direklerini k›rk y›lda bir ç›kar›p, yerine yüksek bir a¤aç
direk koyarlar. Zira bunun tamir ve onar›m›na bakmakla görevli yetmifl aded köy vard›r.
Her direk batakl›k içinde dura, dura abanos olup, Nahc›van çeli¤ine dönmüfl. Dolma r›h-
t›m duvar› dahi, fiirvani sed olmufltur. Bu duvar›n eni elli ayakt›r. Baz› yerleri altm›flar
ayak olup, üzerinde atla cirit oynasalar yine dar gelmez. Etraf› gayet derin batak hendek-
tir. Hendeke bakan üç yerde bekçi odalar› var ki, dokuz kat mehterhanesi akflamdan son-
ra çal›n›r. Bütün nöbetçileri «Birdir Allah, bir» diyerek sabaha kadar ça¤›r›p beklerler. Her
gece yirmidört aya¤›n onikisi, kol dolafl›rlar. ‹lâ maflallah! âdetleri böyledir...

Bu kalenin beden diflleri, burç ve barolar› yoktur. Lâkin top delikleri çoktur. Hepsi iki-
yüzelli balyemez darbezen, flayka, kolomborne, flâhî darbezen olmak üzere güzel toplar›
vard›r. Kalenin çeflitli cebehâne, malzeme, mühimmat, yiyecek, içecek ve erzak›n›n he-
sab›n› Allah bilir... Befl aded tabyas› üzerinde yeniçeri odalar›, kirpi gibi dizilmifltir. Ara-
balar üzerinde, siperler ard›nda topçular› haz›rbafl duran toplar› var ki, her topa günefl ›fl›-
¤› vurdukça, insan›n gözleri kamafl›r!... Bu tabyalar üzerinde kalenin etraf› tam bir saatte
dolafl›l›r. Hattâ, her a¤a her gece kaleyi, bir saatte dolaflt›kta, a¤a erlerinin çavuflu «bir
bekçi!» diye ba¤›r›p, onlar oturur, di¤er bir a¤a kalk›p, neferleriyle kaleyi dolafl›r. Böyle-
ce sabaha kadar, yaz ve k›fl kanunlar› böyledir!... Di¤er kalelerde bu usûl yoktur. Hatta
günleri dahi, bekçileri baflka a¤alard›r ki; bu kale etraf›ndaki sahray› gözetirler. «Bu kale-
ye bu kadar himmet olundu¤una göre niçin tafl ve tu¤la olarak bina olunmad›!» denilirse,
bu diyara tafl›n uzak yerden gelmesi gerekir ki, gelecek tafl da, topa dayanmaz. Tu¤la ya-
p›lsa ya¤murun bollu¤undan, hendeklerdeki nehirin zemini oynak çamurlu yer oldu¤un-
dan, tafl bina birkaç y›la varmay›p, yeralt›na geçer; diye gelece¤i düflünen ak›ll› usta bu
kaleyi palangadan infla etmifl. Ama hesap ilmi üzerine var gücünü harcay›p, kalenin ya-
p›lmas›nda öyle hünerler göstermifl ki; dikkatle bakan, yeryüzünde öyle bir kagir binay›
hiçbir geçmifl mimar›n yapmad›¤›n› kabul eder!.. Netice, bu kale, tam bir savafl için ya-
p›lm›flt›r ki, bir taraf›nda dahi, asla havalesi yoktur...

Kalenin befl tane kap›s› vard›r: iflbu kap›lar›, a¤aç kagir, kemerli, ikifler kat sa¤lam ve
yüksek, genifl demir kap›lard›r. Bütün kap›lar›n›n önlerinde, asma makaral› a¤aç köprüle-
ri vard›r. Her gece kap›lar kapan›p, köprüleri de makara ile çekilip, önlerine siper ederler.

Önce (Azep kap›s›): Târihi budur:

Kang› düflman fikr-i fâsid eylese bu h›sn içün, 
‹re flemflir-i ricâlullahtan ana inhizâm. 
Ey Ab›di Hât›f-› kudsi didi târihini, 
Lillâhülhamd kala'-i kebîr oldu tamam.. 

(Sene 1052)

Bu kap› k›ble taraf›na aç›l›r. Gayet sa¤lam, büyük bir kap›d›r. ‹ki kap›n›n aras› tama-
men çeflitli silâhlarla haz›r olup, nöbetçileri gece, gündüz silâhl› olarak haz›r beklerler. Bu
kap›lar›n anahtarlar› her gece, yeniçeri a¤as›nda emânet durur. Pafla bile istese, anahta-
r› vermezler...

Di¤er bir (Azep kap›s›) için baflka bir tarih:
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Sagîr olsun, kebîr olsun! bu flehr-i pür-safa içre, 
Kamusuna nasib itsün Hüdâ, son demde imân›, 
Ricâlullah ile bu kevseri didi, ana târih, 
Dilerim kim bu h›sn›n Hak ola dâim nigehbân›...

Sene 1053

Bu demir kap›, do¤u tarafa aç›l›r. Üstünde yüksek bir köflkü vard›r. Bir büyük tabya,
kap›ya bitifliktir. Yeniçeri odas› da üzerindedir. (Horos kap›s›), tarihi:

‹lâhi! hiçbir dem olm›yas›n, lûtf ile hâli,
Harabe dilleri i'mâr ve âbâdi ve ifyâdan.
Ricâlullah hât›f, abidi didiler târih,
Meded yâ Rab! masun eyle bu h›sn› me¤er a'dâdon...

Bu büyük kap› iki kat olup, kuzeye bakar. Üzerinde cihannümâ yüksek bir köflk var-
d›r. Tamamen a¤açtan yap›lm›flt›r. Ama, gayet ustal›kl› bir san'at eseri köflktür. Bütün ge-
len, giden misafirler burada kal›p, dinlenirler. Saat kulesi de buradad›r. Üzerinde demir,
tenekeden bir horoz vard›r. Rüzgâr, bu horoza vurdukça ses ç›kararak hareket eder ve
havan›n yönünü gösterir. Güzel bir san'at eseridir. Bundan dolay› (Horoz kap›s›) derler...
(Su kap›s›) : Bir kat kap›d›r. «Yal› kap›s›» derler, metindir. Hisar içinde dörd aded mahal-
le vard›r: Azep kap›s›, Horoz kap›s›, Yal› kap›s› mahalleleri. Binikiyüz aded tek ve iki kat-
l› evleri var. Hepsi flendire örtülüdür. Ocaklar sivri, sivri, baflka bir flekilde yap›lm›fl, ba¤-
s›z, bahçesiz, darac›k, avlusuz evlerdir. Bu flehirde ocaklar›ndan baflka kagir bina yoktur.
Bütün evler sobal›d›r. Hisarda dört cami vard›r: (Süleyman Han Camii), muazzam bir mâ-
bed imifl, bir çeflit hafif kerpiç binad›r, kagir de¤ildir. fiimdi bu cami içinde müslüman ga-
zilerin da¤lar gibi peksimetleri doludur. (Cimcime Camii), (fiiket Camii), dört tekke, yedi
s›byan mektebi ve üç han var. ‹ç aç›c› hamam› dört tanedir. Yal› kap›s› hamam›, Su ku-
yusu hamam› -kap›n›n iç yüzündedir- Hisar içinde, dörtyüz aded dükkân vard›r. Çarfl›s›
düzenli olup, sokaklar› hep tahta döflelidir. Asla kald›r›m yoktur ve mümkün de¤ildir. Bu
kale içinde iki yerden arklar ile Tam›fl nehri akar. Bütün halk suyu ondan al›p, susuzluk-
lar›n› giderirler; flehirde asla çeflme yoktur. Bütün pislikleri Tam›fl nehrine dökülüp gider.
Bu kalede bu¤day anbarlar› ve kahvehaneler de vard›r. 

Tam›flvar'›n ‹ç Kalesi: D›fl kalenin güney köflesinde dört köfleli, kagir yap›, güzel bir ka-
ledir ki; "Tam›fl nehri akt›¤›ndan bu kale sanki temiz toprakl› bir adada kurulmufltur. Bi-
raz kagir bir binad›r. Hende¤inden Tam›fl nehri akar; flehre aç›l›r üç kat kagir kemerler-
le yap›lm›fl, demir kap›lar› vard›r. Her iki kap›n›n aras›nda yine makaral›, asma köprüler
vard›r. Kemerleri tu¤ladan yap›lm›flt›r. Bu iç kalenin etraf›nda befl aded tu¤la kagir, güzel
sivri, sivri, tahta örtülü kuleleri bulunur. Kalenin genifl bir saray meydan› var. Tahta dö-
fleli de¤ildir. Dolma r›ht›m, horasan döflelidir. Burada dizdar, kethüda, imam ve müezzin-
lerden baflka hiç kimse bulunmaz. Kuleler ve cebehâneler tamamiyle mühimmat ve hazi-
neler ile dolu olup, baflka birfley yoktur. Yabanc› bir kimsenin seyretmesine bile izin yok-
tur. Rica ile girmek istese, silâhlar›n› kap›da bekçilere emânet b›rak›p girer. Böyle özeni-
len, narin bir kaledir...
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Tam›flvar fiehrinin Varoflu: On mahallesi vard›r. Binbeflyüz aded ba¤l›, bahçeli, tek ve
iki katl›, tahta avlulu, flendire örtülü, genifl evlerdir. Her hanedan›n›n ikifler kat, porta ka-
p›lar› var. Birisinden atl›lar ve arabal›lar girer, ç›kar, di¤erinden ise yayalar girip ç›kar, kü-
çük kap›c›klard›r. Bu varofl on mihrapt›r: Evvelâ Horoz kap›s›n›n d›fl›nda, kale hende¤i
kenar›nda (Gazi Seydi Ahmet Pafla Camii) yeni mâbeddir. Çarfl› ve pazar içinde oldu¤un-
dan cemaati ve hizmet edeni çoktur. Pencereleri mihrap taraf›nda olup, hendek içinden
akan Tam›fl nehrine bakarlar. Kap›s› üzerindeki târihi:

«Katil Rakofci-i bi-din ve merdûd-u habis, 
A'nâ düstur-i mükerrem, Gâzi-i merd-i zaman;
‹tdi bir cami bina haflre dek subh-u mesâ, 
Zikr-i hayr›n gâziyân-› din ider vird ü zeban... 
(Kevseri) târihini sordukta Hât›ftan didi 
Câmi-i Pâflây-› âdil seydi-i sâhib - k›ran.»

Sene 1070

Bedestan› yoktur. Ama, her çeflit mal vard›r. Bu varoflun da bütün sokaklar› tahta dö-
flelidir. Ya¤mur ya¤d›¤›nda, flehirden d›flar›daki batakl›kta fil olsa bo¤ulur. Gariptir ki! bu
flehirde sivrisinek hiç olmaz. Bir de flimdiye kadar dutarga (sar'a) görülmemifltir. Dürüst,
dindar, haramdan kaç›nan, dualar› kabul olan insanlar›, zevk ehli gazileri, tüccar ve
san'atkârlar› vard›r. Halk›n ço¤u çuka serhadli, çukadan aba kopçal› çakfl›rlar›n›n dizleri
sahtiyan kapl›, bafllar›nda yeflil serhaddi çuka kalpaklar ve ayaklar›na kubadi pabuçlar› gi-
yip gezerler. Su ve havas›n›n güzelli¤inden, halk› kibar ve iyi huyludurlar...

Be¤enilen fieyleri: Supu ekme¤i, beyaz, ya¤l› çöre¤i, ball› böre¤i, kara çorbas›, laha-
na, kabak dolmas› meflhurdur. ‹çeceklerinden viflne suyu ve bal suyu meflhurdur. Bu di-
yarda flarap içmek son derece ay›pt›r. Ço¤unluk bal suyu içerler.

Tam›flvar fiehrinin Külliyat›: Nahiyelerinde olan sürü ve binek hayvanlar›ndan at, s›-
¤›r, cam›fl, koyun ve kuzular›n hesab›n› Allah bilir. Kat›r, deve ve eflek görseler, reayas›
deveden korkup efle¤e gelir, kat›rdan ürkerek seyrederler. Bal› ve ya¤› cihana duyulmufl-
tur. Gayet zengin bir diyard›r. Da¤lar›nda bir viflne çile¤i, eri¤i, güvemi yetiflir ki; bir di-
yarda yoktur. Lâkin so¤uk ülke oldu¤undan, incir, zeytin, nar ve pamu¤u yoktur. Ama
armudu çoktur.

Tam››flvar'›n Komflu Kaza ve Kaleleri: Güney taraf›nda, Tuna nehri afl›r› Belgrad kale-
si bir gergi konakt›r. Kendi sanca¤›nda, Tuna nehri kenar›nda (Pançova Kalesi); k›blesin-
de, yine Tuna kenar›nda bir konak yerdedir. (Morova Kalesi); ondan içeri, k›blesinde,
da¤lar ete¤inde, mâmur ve flenlikli, Verse Kalesi var. Tam›flvar'a bir saat yak›nl›kta, Den-
te Kalesi; do¤usunda, bir konak mesafede (fiifl Kalesi); ona yak›n (Logos Kalesi); kuzey
taraf›nda (Yeçi Kalesi); yine kuzeyinde (Lipve Kalesi); yine kuzeyinde bat›ya do¤ru (Ç›nar
Kalesi), bir konak yerlerdir. Yine kuzey taraf›nda da¤lar bafl›nda (Sulmufl Kalesi) de bir ko-
nakt›r. Bat›s›nda, (Peçkorek Kalesi) ve ona bir konaktan yak›n (Arat Kalesi), kuzeye iki
konak (Köle Kalesi), kuzeyinde (Fenla Kalesi, Bankona kalesi), yine bat›da (Arflova kale-
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si), (Mufldar kalesi), (Tine kalesi), (Marçma), (Fektebatur), (Kaçar), (Çalya), (fiakvan), (Kü-
çük sac), (fiemkolofl), (Büyük saç), (Lopukova) -Tuna kenar›nda Sedovo'ya ba¤l›d›r- kale-
leri. Bat› tarafta Köle yak›n›nda (Salanta Kalesi), Sulmufl Kalesi, (Lagafl Kalesi), Lipve'nin
dibindeki Morofl nehri karfl›s›nda (Radna Kalesi) küçüktür. Sözün anlam› odur ki, bu Ta-
m›flvar sanca¤› topra¤›nda daha önce yetmiflalt› aded dayan›kl› kale vard›. fiimdi görüp,
bildi¤imiz bunlar olup, yaz›lm›flt›r.

Ziyaret Yerleri: (Büyük flehitlik ziyareti), Vam kap›s› yan›nda (fieyh Karabafl) ziyareti
vard›r... 

Bu Tam›flvar flehrinin sa¤›n›, solunu gezip, görerek Pafla efendimizin kaymakam› ve
di¤er dostlar ile vedâlaflt›k. ‹kiyüz aded semendire gazilerle Tam›flvar'dan ç›k›p, Serdar Ali
Pafla'n›n gitti¤i yollardan gitmeyerek, tek ve tenha zengin yollardan gittik.

TAMEfiVAR KALES‹NDEN VARAT SAVAfiINA G‹TT‹⁄‹M‹Z
Önce, Allah'›n ad› ile kuzey tarafa giderek, befl saatte (Çeribafl›) köyünden menzil al-

d›k. Tameflvar'a ba¤l›, beflyüz evli, mâmur Eflâk köyüdür. Çeribafl›'n›n zeametidir. Ora-
dan yirmi aded yi¤it ile ›lgar edip, do¤uya do¤ru sarp da¤lar› ve ormanl› yollar› afl›p, güç-
lükler çekerek, Kaçat kalesine geldik.

Kaçat Kalesi: Kurucusu Tilen ad›nda bir kad›nd›r. Süleyman Han, bunu Ulama Pa-
fla'ya fethettirmifltir. Dört köfleli, fleddadi, güzel bir yap›d›r. Bat› taraf›nda, sahraya bakan
bir kap›s› vard›r. Dizdar›, üçyüz aded seçkin, yarar neferi ve yeteri kadar cephanesi var.
Tamamen flendire, tahta örtülüdür. Çarfl›s›, bedestan› yoktur. Sâde bir serhad kalesidir.
Bu kaleden Kaçatl› Ali A¤a'y› arkadafl al›p, afla¤›, bat› taraf›nda mâ'mur köyleri geçerek
Fenlak Kalesine geldik.

Fenlâk Kaleesi: Eflâkl›lardan (Fenlâk) ad›nda sap›k bir kral taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Sü-
leyman Han zaman›nda fethedilmifltir. Halen, Tameflvar paflas›n›n hâss› olup, voyvoda
ile idare olunur. Tameflvar mollas›n›n da niyabetidir. Bu hâstan Pafla'ya ikiyüz akçe gelir
olur. Kalesi Morefl nehri kenar›nda, yüksek, bir bay›r üzerinde, tu¤ladan, dört köfleli bir
güzel surdur. Çevresi, ancak dörtyüz ad›md›r. K›ble taraf›na bakan bir kap›s› olup, üze-
rinde küçük bir cami vard›r ki; Süleyman Han'›nd›r. Hisar içinde sadece befl hâne, befl
aded flâhî topca¤›zlar var. Kap›s› önündeki asma zincirli köprünün önünde bir lonca köfl-
kü var. Dizdar› ve elli aded de neferi vard›r. D›fl varoflu palangas›z, yüz kadar tahta avlu-
lu ve örtülü evler ve on aded dükkândan baflka fley olmayan bir binad›r. Ama ba¤lar› ga-
yet çoktur. Buradan do¤uya do¤ru, Morefl nehri kenariyle iki saatte (Arat palangas›na
geldik.

Arat Palangas›: 958 tarihinde Süleyman Han asr›nda, ikinci vezir Ahmet Pafla tara-
f›ndan fethedilmifltir. Sonra düflman istilâ etmifl ve Sokullu Mehmet Pafla taraf›ndan tek-
rar al›nm›flt›r. Zamanla harâb hale gelmifl, Köprülü Mehmet Pafla Purova kalesini feth et-
ti¤inde bu kaleyi yeniden tamir ettirmifl içine dizdar, elli aded nefer, cephane koymufltur.
Ayr›ca bir cami, bir büyük han, tabhâne, mütevelli evi, mektep, tekke, bir imaret ve zi-
yafet yeri yapt›rm›flt›r. Burada zengin, fakir, bütün gelen, gidenlere sabah ve akflam bol
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ve nefis nimetler verilmektedir. Bir küçük harman, yeteri kadar da çarfl›s› vard›r. Kalesi
Morefl nehrinin Göl kalesi etraf›ndad›r ki çevresi dörtbin ad›m, dolma r›ht›m binad›r. ‹ki,
tahta, sa¤lam kap›s› vard›r. Biri kuzey taraf›na aç›lan Yonova kap›s›d›r; d›fl›nda ikiyüz
aded yabanc› hristiyan evleri vard›r, Tameflvar kap›s› dibinde, dört köfle bir palanga iç ka-
lesi vard›r. Ancak bir kap›s› çok dayan›kl›d›r. Bu iç kaleye girilen yerde vergi (bâc) al›n›r.
Bir lonca köflkü vard›r. Bu köprünün Tameflvar taraf›nda ikiyüz, saz ve tahta örtülü hris-
tiyan evleri var. Oradan Morefl nehri kenar›nda saz ve tahta örtülü kulübeden panay›r
dükkânlar› var ki, y›lda bir kere bu dükkânlarda, yetmifl, seksen bin reâyâ ve berâyâ ke-
feresi toplan›p bir al›fl, verifl yap›l›r ki, anlat›lamaz!... On gün, on gece bu panay›rda bir
mütevelli idareci bulunur. Gerçi Tameflvar eyâletidir ama, ba¤›ms›z bir tevliyettir. Tamefl-
var mollas› niyabetidir.

Sonra alt› saatte, Morefl nehri kenar›nca giderken, Erdel kral› Rakofçi lanet olas›n›n
isyan edip, üzerine Budin veziri K›rç›l-Kenan Pafla ve Alç›-Hasan Pafla tâyin olunup, cenk
ettiklerinde Kenan ve Hasan Paflalar yenilerek kaç›p, Alç›-Hasan Pafla binlerce ‹slâm as-
keri ile Morefl nehrinde bo¤ulduklar› bu yere vard›k. Buradaki bütün flehitlerin kabirlerini
ziyaret, ettik. Sonra bazen Morefl nehri kenariyle, bazen ormanl›k içinden gidip, çimen-
lik yerlerde bir an istirahat edip, alt› saatte Lipve kalesine geldik.

Lipve Kalesi: Bu ad›n verilmesi kalenin güzelli¤idir. Çünkü Lipve, S›rpça «güzel» de-
mektir. Erdel krallar›ndan (Bânter) yapt›rm›flt›r. Çok eski kaledir. 958 senesinde Süley-
man Han zaman›nda Rumeli veziri Mehmet Pafla, Nemçe çasâr›n›n kaptan› (Batori And-
rafli) nin elinden vire ile alm›flt›r. Kaleye ilk olarak Ulama Pafla'y› vali yapm›flt›r. Sonra
düflman bu kaleyi ele geçirdi¤i gibi, Ulama Pafla da flehit olmufltur. Sonra geçen senede
serdâr Mehmet Pafla'n›n buray› ne flekilde fethetti¤ini anlatm›flt›m. Allah'a flükür, o za-
mandan beri Osmanl› elinde olup, Süleyman Han kayd› üzere Tameflvar eyâletinde san-
cak beyi merkezi olmufltur. Beyinin hâss› (2.100.000) akçe olup 31 zeameti, 455 t›ma-
r›, çeri bafl›s› ve alay beyi vard›r. Sefer zaman›nda, kanun üzere, cebelileriyle ikibin silâh-
l› askeri olur. Görevlendirildikleri sefere beylerinin sanca¤› alt›nda giderler. Yüzelli akçe-
lik kaza olup, fleyhülislâm›, nakibi, sipâh kethüda yeri, yeniçeri serdar›, cebeciler ve top-
çular serdar› var. Kale dizdar›, onyedi aded hisar a¤al›¤›, sekizyüz aded bahâd›r, fleci, yi-
¤it kale neferi var. Muhtesibi bâcdâr›, haraçç›s› da vard›r.

Lipve Kalesinin Sitâyisi: Varoh da¤› ete¤inde, beflgen fleklinde, tafl yap›, güzel bir bi-
nad›r. Çevresi benim ad›m›mla onbin ad›md›r. Böyle bir büyük kaledir. Morefl nehri bu
kalenin kuzey taraf›ndaki duvar›n› dö¤üp aka, aka duvar›n›n baz› yerlerini y›kt›¤›ndan dol-
ma r›ht›m, palanga duvar yapm›fllar. Befl aded kap›s› vard›r. Kuzey taraf›na (Cesir kap›-
s›), ondan ikiyüz ad›m uzak (Azep kap›s›), ondan beflyüz ad›m uzak (Su kap›s›), ondan befl-
yüz ad›m uzak (Battal kap›), ondan üçyüz ad›m uzak (Teflvar kap›s›), onun d›fl›nda Marto-
loslar a¤as›n›n bekledi¤i (Mortolos kap›s›), sonra (fiarampa kap›s›). Kalenin içinde befl ca-
mi ve bir mescid vard›r. Evvelâ, çarfl› içinde (Büyük cami) Süleyman Han'›n olup, tama-
men kurflun örtülü, kubbeli, cemaati bol bir camidir. (Teflvar camii) târihi:

Tâ'at içün yapd› bir sâhib-i hüner, 
Düfldi an›n târihi câmi-i flerif...
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Battal kap›s› yan›nda (Alay Beyi camii), Nemçe mahallesinde (Hac› Mescidi): Bu hisar
içinde binbeflyüz aded ba¤ ve bahçeli, sendire örtülü, tek katl› güzel evler vard›r. Bütün
sokaklar› bafltan bafla tahta, yalvan direklerle döflelidir, ikiyüz aded dükkân vard›r. Halk›,
ço¤unlukla Morefl nehrindeki gemileriyle Erdel diyar›nda (Torra) denilen kaleden tuz ka-
yalar› getirip ticaret ederler ki, kale d›fl›nda yüzlerce tuz mahzenleri vard›r. Oradan gemi-
lere yükleyip, Morefl nehri ile Tise nehrine, oradan da Tuna nehrine geçip, ‹slâm diya-
r›nda tuzu da¤›t›rlar. Bu flehirde çeflme, medrese, dârü'l-hadis ve darül-kur'a yoktur. Ama
her evin kap›s› aç›k olup, gelen ve gidenlere ikramlar› boldur. Bu sebeble flehrin hana ih-
tiyac› yoktur. Bir misafir gelip, birinin evinde bir sene kalsa, yük görmezler. Zira gayet
zengin flehir olup, tâ; Erdel diyar›ndan her sene binlerce zahire gemisi gelip, gider. Yedi
aded s›byan mektebi vard›r. Serhad flehri oldu¤undan evlâtlar› hepsi çete ve potora se-
ferlerine gitmek sevdas›ndad›rlar. Üç aded tekke vard›r: Bu kale d›fl›nda Tameflvar gölü
üzerinde (Ya¤mur Baba) tekkesi: Dört taraf› irem ba¤›na benzer, büyük bir Bektafli tek-
kesidir. Erkek ve kad›n temiz, ehli sünnet ve'l-cemaate sahip, marifet sahibi, gönül ver-
mifl derviflleri vard›r...

Orta Hisar: Bu büyük hisar›n güney taraf›nda bulunan Orta hisar, beflgen fleklinde, sa¤-
lam, dayan›kl›, güvenli bir hisard›r. Çevresinin uzunlu¤u, beflbin seksen ayakt›r. Ad›mla de-
¤il, zira ben bu kalede kald›¤›m için, bilhassa ayakla saym›fl›md›r. Elli ayak yüksekli¤inde,
dolma r›ht›m duvard›r. Tafl bina de¤il, tamamen a¤açtan, kuvvetli bir palanga kaledir. Öy-
le acaip ve garib bir hende¤i var ki içinden Morefl nehri akar. Avc›lar, hendek içinde çeflit-
li bal›klar avlarlar. Do¤uya bakan sadece bir kap›s› vard›r. Hendek üzerinde, asmal› güzel bir
köprüsü var. Surun etraf›nda befl aded tabya, tabyalar üzerinde onbefl aded balyemez top-
lar var ki, her biri yedi kar›fl olup, yirmi okka gelir ifl görür toplard›r. Orta hisarda yüzelli
aded nefer evleri vard›r. Ayr›ca bir zaviyeleri var ki, mehterhane her gece burada çal›n›r.

Narin Kale: ‹ki kagir kuleli, güzel bir tafl binad›r. Hende¤i içinden su ç›kar. Bir asma
köprülü fakat sa¤lam ve güvenli bir kap›s› vard›r. Bu kap›n›n iç yüzünde gayya kuyusun-
dan niflan verir bir zindan hapishanesi var. Bu flehirdeki esirleri herkes gece getirip bura-
da hapsederler. Sabahleyin ç›kar›p ifl gördürürler. Bu kalede dizdar, imam ve müezzinle-
rin d›fl›nda kimse bulunmaz. Zira hazine, cephane ve mahzenler hep bu hisardad›r. Bu
kale, Lipve'nin ba¤lar› olan Varoh bay›r›n›n dibine kurulmufl havaleli yerdedir. Ama o te-
peden bu sura, asla zarar gelmez. Zira o havale bay›r bu kalenin aksi taraf›ndad›r. Ama
yine de güvenli yer de¤ildir.

San'at Eserleri, Be¤enilen fieyleri, Elbiseleri ve Adetleri: Dolaplarda kullan›lan ya¤l›
tokmak kay›fl› pamuk gibi kay›flt›r. Bütün serhad halk› ba¤ ve tak›mlar›n›, atlar›n gö¤üs-
lü¤ünü bu kay›fltan yaparlar. fiayak adiyle bir nevi çuka da ifllerler. Halk›n hepsi boflnak-
t›r. Serhadli gibi k›sa ve darac›k elbise giyerler. (Hayrüs'siyak kasîr = elbisenin hay›rl›s› k›-
sa olan›d›r) sözünce dizleri gözünde, çuka serhadli ve kotmufl görker, çuka dolama ve gü-
deri dolama giyip, yenlerine ve gö¤üslerine hep gümüfl dü¤me dikerler. Bellerindeki ku-
flaklar› ipektendir. Çakfl›rlar› darac›k olup, çuka ve beyaz güderidendir. Bafllar›nda asla sa-
r›k olmay›p, hepsi k›rm›z› ve yeflil çukadan samur kalpaklar üzerine, flahin kanatl› taçlar
giyerler. Bir alay mücâhiddirler. Bilgin ve gariplere gayet sayg›l› olup, zekât ve sadaka ve-
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rirler. Kad›nlar› asla kap›dan d›flar› ç›kmazlar. Sadece cenazelere ç›karlar. Bu hususta son
derece taassuplar› vard›r. Ama do¤rusu zaman›n hikmetine uygundur...

Dilleri: Petürce ve Macarca konuflurlar. Zira Erdel diyar› ile komflu olup, daima Ma-
carlar ile al›fl, verifl ettiklerinden Macarca konuflabilirler. Bu flehirden geçen Morefl nehri
tâ Erdel diyar›ndaki (Kolçat) da¤lar›ndan, Elina yaylalar› ve Deve kalesi da¤lar›ndan top-
lan›p, önce Tifla nehrine, sonra da Tuna'ya kar›fl›r.

fiehitler Ziyâretgâh›: (Ulama Pafla mezar›): Süleyman Han'›n vezirlerinden olup, büyük
bir çarp›flmada flehid olmufltur. Çünkü (Türk Franç) adl›, lanet olas› muhaf›z önce vire ile
kaleyi verip, ç›km›fl ve sonra peflinden ›lgar ile yetiflip hile ile Ulama Pafla'y› ve bütün as-
kerini flehit etmifltir. Bu nurlu kabrin yan›nda (Binbir flehitler ziyareti) var. Tameflvar yo-
lu üzerinde (Ya¤mur Baba ziyareti) kendi tekkesinde yatmaktad›r. Morefl nehri afl›r› Mu-
rat bay›r› üzerinde (Lipve flehitleri ziyareti) burada nice kere ilâhi nurun parlad›¤› müslü-
manlar taraf›ndan görülmüfltür. (fieyh fierif Mehmet Efendi Hindi): Hind'in temiz topra-
¤›nda A¤ra flehrinden olup, bu flehre gelerek seccade sahibi ve zeamet sahibi olmufl. Al-
lah yolunda bir mücâhiddi. Sonunda flehâdet flerbetini içip, bu Libve kalesi havalesi üze-
rinde halen Hind, Sind ve bütün serhad halk› taraf›ndan ziyaret edilir...

Bu keremli zâtlar› ziyaret ettikten sonra bütün dostlar ile vedâlafl›p, (Libve dibinde ge-
milere binerek Morefl nehrini geçtik. Karfl› tarafta, bu büyük nehir kenar›nda bulunan
(Radna) palangas›na geldik...

Radna Palangas›: Eskiden bu nehir üzerinde zincirden bir köprü var iken bu kaleyi ga-
zi ve flehid Ulama Pafla yapt›rm›flt›r. Ama flimdi virancad›r. Lâkin hisar içinde yirmi ka-
dar hristiyan evi, dizdar ile yirmi aded martolos neferi vard›r. Bütün Lipve halk›n›n me-
zarl›¤› burada idi. fiimdi ise Lipve kalesi taraf›ndad›r. Buradan geçip, Morefl nehri kena-
r›nca do¤u taraf›na do¤ru bir saat gidip, (Vefrafl kalesi) ne geldik.

Vefrafl Kalesi: Morefl nehrinin Radna kalesi taraf›nda yüksek bir tepe üzerinde tafl,
dolma r›ht›m palangad›r. Halen Lipve beyi hâss›d›r ki;  subafl›l›kt›r. Dizdâr› ve yetmifl aded
neferi var. Üçyüz güzel evlidir. Ba¤ ve bahçeleri çoktur.

Buradan yukar› yine Morefl nehri kenariyle alt› saat giderek, (Vardiya) kalesine geldik.
Bu da Lipve hükmünde ve Morefl nehri kenar›nda yüksek bir bay›r üzerinde kurulmufltur.
Dört köfle, sa¤lam bir palangad›r. ‹çinde yüzelli hanesi, dizdar›, yetmifl aded neferi vard›r.
Bu hisar›n ortas›nda, bir kagir yap› kule vard›r. Dizdar onda oturup, cephanelik de burada-
d›r. Bu iki kalede de hiç çarfl› ve pazar yoktur. Ama ba¤lar› gayet çoktur. Bu kalelerden Ka-
çatl› Ali A¤a yoldafl›m›z›n bildi¤i gazilerden befl aded yarar yi¤itler al›p, üç saat yine Morefl
nehri kenariyle da¤lar ve beller afl›p, Erdel vilâyetine ba¤l› (‹lya) kalesine geldik...

‹lya Kalesi: Eski zamanda (Betlen ‹flvan) ad›ndaki kral yapt›rm›flt›r. Halen Erdel kral›
taraf›ndan tâyin olunan (Smara) kaptan›n idâresindedir. Morefl nehri kenar›nda, yüksek
bir tepe üzerinde, tafl yap›, güzel bir bina olup, beflgen fleklindedir. ‹lk serhad oldu¤un-
dan bin aded seçkin katana bonaklar vard›r. Çarfl›s›nda meyhaneleri, iskelesinde mahzen-
leri ve büyük kiliseleri var.
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Bu kale, kaptan›ndan vire, aman kâ¤›tlar› ve klavuzlar al›p do¤uya, yine Morefl nehri
kenariyle sarp da¤lar afl›p (Deve kalesi) ne geldik.

Deve Kalesi: Erdel kral› Kimyanofl'a ba¤l›d›r. Ama içinde Nemçe çâffar› taraf›ndan
beflbin aded katniyas vard›r. Barçay kral›n›n kar›s›n›n miras›d›r. Kalesi Morefl nehri kena-
r›nda, ucu gö¤e yükselmifl, yalç›n bir kaya üzerinde, dayan›kl› ve sa¤lam bir kaledir. As-
la bir taraf›ndan la¤›m ifllemedi¤inden hiçbir flekilde fethi mümkün de¤ildir. Ancak kuflat-
ma yap›larak, k›tl›k ve yokluktan vire ile al›nabilir. Gerçi Morefl nehri afl›r› havalesi var,
ama ondan da hiç korkusu yoktur. Beflgen fleklinde olup, kahkaha kalesi gibi burç, baro
ve tabyalar› üzerinde dizilmifl balyemez toplar› kirpi tüyü gibi gözüküp, sanki Türkistan'›n
Van kalesine benzemektedir. Erdel diyar›nda böyle çetin bir kale yoktur. Sanki Kudret eli
ile yarat›lm›flt›r!.. Bütün evleri kale gibi, renkli, s›rça kiremitli saraylard›r. Pencereleri Mo-
refl nehrine bakarlar. Morefl nehri kenar›nda afla¤› varofl dahi, gayet güzel ve mâmur, fli-
rin bir yerdir. Nice aded kiliselerle süslenip, parlam›fl olup, bin aded ev vard›r. Beflyüz
aded çeflitli esnaf dükkân› var. Meyhaneleri gayet çoktur. Bu büyük flehir iskeledir. Zira
Tuna Belgrad›ndan Sirem, Semendire ve Budin'den her sene binlerce gemiler gelip, bu
Deve kalesi halk›ndan binlerce okka tuz al›p, afla¤› Lipve'ye ve oradan Tisye nehri ile Tu-
na'ya girip, Tuna sahillerine kaya tuzu getirirler. Bu tuz gayet lezzetli olup «Erdel tuzu»
adiyle bilinmektedir.

Burada, bu kale kapudan› bir kere büyük ziyafet edip, kaleden elli parça balyemez top
at›p, flenlikler etti¤inde, arkadafl›m›z olan Kaçatl› Ali A¤a, yan›nda esir olan kardeflli¤ini
kapudandan rica edip isteyerek, esirlikten kurtard›. Kapudan, hepimizin hat›r› için kurtu-
lan Lâfi-zâde'ye bir kat esvap ve bir katana at vererek hepimizi sevindirdi. O gün geri dö-
nüp, yine Vardiya kalesine geldik. Buradan bat›ya do¤ru da¤lar içinden gidip, (Sulmufl
Kalesi) ne geldik.

Sulmufl Kalesi: Lipve sanca¤› topra¤›nda ve Morefl nehri kenar›nda, gö¤e yükselmifl,
kayak bir zeminde ve bir ince havalelice kale olup dizdar›, neferi, topu, cebehânesi var.
Azca bat› taraf›na bakan bir kap›s›, otuz aded hanesi var. Kesme kayadan, kale gibi de-
rin bir hende¤i vard›r. Hisar içinde Süleyman Han'›n küçük camii var ki, içine ancak on
adam s›¤ar. Zira bunu 959 senesinde Süleyman Han'›n ferman› ile ikinci vezir Ahmet Pa-
fla fethetmifltir. As›l kalek›ran (Tibleflgur) binas›d›r. ‹çinde bir su kuyusu var ki; kesme ka-
yadan eflilmedir. Sanki, ustas› Ferhad gibi bu kuyuyu çark ve mengene ile oymufl, öyle
parlak ve yuvarlakt›r ki, gören hayran olur!... Bu kuyu bu kadar büyük bir yüksek da¤ di-
binde iken suyu üç kulaç kadar yak›nd›r, suyu sanki buz parças›d›r!...

Bu kaleyi de gezip gördükten sonra, yan›m›za yedi aded yarar yi¤it al›p, yedi saat ku-
zeye do¤ru batakl›klar kenar›na gidip, (Lagos) kalesine vard›k.

Lagos Kalesi: (Lagos) adl› kral›n binas›d›r. Bunu 959 tarihinde, Süleyman Han zama-
n›nda, ikinci vezir Ahmet Pafla fethederek, halk›n› kovmufltur. Halen, Yanova topra¤› hu-
dudunda olup, gö¤e yükselmifl, k›rm›z›, yalç›n kaya üzerinde, flahin yuvas› gibi küçük, tafl
yap› bir güzel kaledir. Bu yüksek kalenin bat› taraf›nda, üç konakl›k mesafede Tuna ve
Göle kalesi, kuzeyinde Yanova kalesi görülür. Bu kalenin dört taraf›n› nice kere düflman
çevirmifl, altm›fl sene tam düflman eline düflmüfl ise de ‹slâm gazilerinin gece bask›nlar›n-
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dan kurtulamam›flt›r. Kalenin içinde altm›fl ev, bir cami, bir anbar var. Baflka herhangi bir
binadan eser yoktur. Do¤u taraf›na bakan, sadece bir kap›s› vard›r. Çarfl› ve imareti yok-
tur. Bu Lagos kalesinin kap›s› önünde (fiehitler ziyâretgâh›) vard›r.

Buradan kuzeye do¤ru dört saatte Sacger deresini geçip (Yanova) kalesine geldik.

Yanova Kalesi: (Yanvan) adl› Macar kral›n›n binas›d›r. Hayli de¤erli ve bilgin oldu¤un-
dan hristiyan milleti aras›nda okunan, de¤erli bir de tarihi vard›r. Serhad halk› bu kaleye
«Yani ova» derler. 959 tarihinde ikinci vezir Ahmet Pafla eliyle fethedilip, sonra Erdel
hristiyanlar› bu kaleyi istilâ ederek yerlefltiler. Daha sonra ‹brahim Han o¤lu Sultan Meh-
met Han fermaniyle ve Köprülü Mehmet Pafla eliyle fethedilmifltir. Tarihi: 

«Yine girdi Yanva zir-i hükm-i Âli Osman'a» 
Sene 1061

Halen Tameflvar Paflas›n›n merkezi olmas› ferman olunup, yetmifl y›l önce sancak
beyleri idaresinde iken, bugün vezirlerin idaresinde bulunuyor. Köprülü Mehmet Pafla bu
kaleyi fethederken, Anadolu taraf›nda Hasan Pafla, Celâli olup tâ; Bursa'ya kadar ya¤ma
ve talan ile geldi¤inden, bu kale alt›nda Köprülü'ye flu hatt-› hümâyun geldi:

«Elbette lalac›¤›m, Erdel kral›n› kayd u bend ile huzuruma getirsen de makbul-› hümâ-
yunum de¤ildir. Hemen der-i devletime gelüp bu celâlî Hasan Pafla üzerine gidesin.»

Bunun üzerine ak›ll› Mehmet Pafla bafl›m üstüne deyip, geri döndü ve sadece Yano-
va'y› fethetmekle yetindi. Yoksa Köprülü, ordu büyüklü¤ünde asker ile bu Yanova'dan
baflka Varat, Segelhit, fierbida¤, Sakmar, ‹çtuvar, Hasvar, Kafle adl› kaleleri de fethetmek
güç ve kuvvetine sahipti...

Allah'a flükür, o as›rdan beri bu Yanova kalesi ‹slâm elinde kal›p, büyük bir flehir ol-
mufltur. Allah korusun... Paflas›n›n padiflah hâss›, tüccar ve zeamet erbab› Tameflvar ev-
kaf›nda kay›tl›d›r. Halen, fetihten sonra beflyüz akçe mevleviyet olup, kale dizdar›, yeni-
çeri odas›, bir haseki a¤as›, sipah kethüda yeri, bir oda cebeli, bir oda topçu, d›fl kale a¤a-
s›, sa¤ kol a¤as›, sol kol a¤as›, urban a¤as›, beflli a¤as›, martolos a¤as› ve gönüllüler a¤a-
s› var. Hepsi on aded a¤al›kt›r. Sekizbin kadar nefer ve muhaf›zlar vard›r.

Yanova Kalesinin fiekli: Kerfl nehri kenar›nda dörtgen flekil, küçük, tafl bina tabyalar›
vard›r ki, her biri Ye'cüc seddinden niflan verir ve her birine, biner adam s›¤ar. Her birin-
de onar aded balyemez toplar› vard›r. K›ble taraf›na bakan bir kap›s› var ki, anahtar› ka-
le içinde oturan yeniçeri a¤as›ndad›r. Hendek içinden Kerfl nehri geçer. Kap›s›n›n iç yü-
zünde (Sultan Mehmet Han Camii) vard›r. Bu camiin dibinde tahtadan bir saat kulesi ve
bir at de¤irmeni var. Bu kale içinde (Narin kule) vard›r. Güzel bir kalecik olup, içinde Ye-
niçeri odalar›ndan baflka birfley yoktur. Dört köflesinde üstleri tahta örtülü dört aded sa¤-
lam kuleleri vard›r ki; duvar›n›n eni yirmi ayakt›r. Bu iç kalenin bat› taraf›na bakan bir ka-
p›s› vard›r. Bunun da hende¤inin içi a¤z›na kadar su doludur...

Yanova'n›n Varoflu: Kerfl nehri içinden akar. Bu nehrin sa¤› ve solu büyük bir flehir-
dir. fiekli kavisli olup, araziye yay gibi yay›lm›flt›r. Çevresinin uzunlu¤u, dörtbinsekizyüz
ad›m olup, halen geliflmekte olan bir palangad›r. Metin ve kuvvetli tabyalar›n›n adedi se-
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kizyüzdür. Kap›lar› üç adettir: (Tameflvar kap›s›) k›ble taraf›na, (Göle kap›s›) bat›ya, (Va-
rat kap›s›) do¤uya bakan, a¤aç kap›lard›r. Bunun da hende¤i içine Keres nehri dolmufl.
Onbin kifli reâyâ üflüflüp, yeni hendek kazarlard›. Bu varoflta (Köprülü Mehmet Pafla Ca-
mii); gayet güzel ve gösteriflli olup, üstü kiremitli, yuvarlak, kagir minareli, bol cemaati
olan bir camidir. Çarfl› içinde (Haseki Osman A¤a Camii) bu da gayet san'atl›, flirin, kire-
mit örtülü, tahta minareli bir camidir. Bu camiin kap›s› üzerinde kaz›l› tarihi fludur:

Cenab-› Hazret-i Mevlâ idüp; bu hâke ihsan›, 
Habibi aflk›na yapd›m; bu beyt-i âlî-unvân›; 
Kapuna a¤layu geldi, an› red etme! lütfundan, 
Kulundan Yaz›c› Osman umar af ile ihsan›, 
Lisân-› hâl ile Hât›f didi târihini lâfzan; 
Bin ile yetmiflüçde oldu itmam beyt-i sübhânî...

Sene 1073

(Sofî Kenan Pafla Camii) kiremitli, tahta minarelidir. Ona yak›n ad› geçen köprü bafl›n-
da (Köprülü-zade Fâz›l Ahmet Pafla Camii) var. Bunlardan baflka mescidler de var. Tama-
m› sekizyüz aded ba¤ ve bahçeli, kiremit ile örtülü evli bir geliflmifl flehirdir ki, halen de ge-
liflmektedir. Kerfl nehri bu flehrin tam ortas›ndan geçer. Herkes pencere ve balkonlar›n-
dan bal›k tutarlar. Civar›nda olan bahçe ve gülistan›n›n çoklu¤u, üzüm ba¤lar›n›n bollu¤u,
her bir bahçenin ve bostan›n fleklini anlatmak mümkün de¤ildir. Önemli ve tan›nm›fl ha-
nedanlar›: Göle kap›s› dibinde (Pafla saray›), avlulu ve hamaml›, çeflitli odalar› olup, hepsi
kiremit örtülü, geliflmifl, güzel binalard›r. Bu hanedanlar›n pencere ve balkonlar› Kerfl neh-
rine bakarlar. Her saray›n birer kay›¤› ve ç›rn›klar› var. Herkes sevdi¤iyle binip etraftaki
ba¤lara ve evlerinin karfl›lar›ndaki irem bahçelerine gidip zevk ve sefa ederler. Her ba¤da,
hazin bülbül na¤meleri ile ruhlar›n› flenlendirip, aflk ve flevke bo¤ulurlar. Etraftaki çiçek
bahçelerinde olan gül ve sünbül ile çeflitli çiçeklerin kokular› insano¤lunun dima¤›n› zevk-
lendirir. Her bir köflede meyveli sülün gibi a¤açlar, hesaps›z, dallar› afla¤› sarkm›fl serviler
dikilmifl oldu¤undan Kerfl nehrine gölge olup, sanki; Acem bahçeleri olmufltur. ‹flte a¤aç
gölgelerinin alt›nda, bütün vilâyet halk›, gurup, gurup oturup Hüseyin Baykara fasl› etmek-
tedirler. Zira bu flehir yeni fetholundu¤undan zaman›n idarecisi halka biraz izin vermifltir.
O cihetle günden güne geliflip, di¤er liva ve kasabalardan reâyâ ve berâya gelmektedir. He-
nüz bir hamam› var. Kerfl nehri üzerinde, a¤aç köprü bafl›nda Köprülüo¤lu Ahmet Pafla
büyük bir han yapt›r›p, kiremit ile örtüp mâmur etmifltir. ‹kiyüz aded dükkân var. Di¤er
imaretleri yoktur. Son derece zengin flehir olup, reayas› Erdel ve Eflâkl›d›r. Askeri potur
ve boflnaklard›r ki, Tameflvar ve Lipve halk› gibi serhadli esvab› giyerler.

Geziden sonra Yanova kaymakam› ve di¤er ileri gelenler ile vedâlafl›p bütün yoldaflla-
r›m›zla kuzey rüzgâr› taraf›na, ormanlar içine revan olup, (Fektebatur Palangas›) na geldik.

Fektebatur Palangas›: Daha önce büyük bir kilise imifl. Sonra Siyavufl Pafla'n›n kardefli
Gazi Sar› Hüseyin Pafla yeniden imar edip, bir dizdâr, yüzelli aded hisar eri ve yüzelli aded
oturma evi yapt›r›p, mâmur etmifltir. Kilisesini de (Sultan Mehmet Han Camii) ad› ile ca-
mi yap›p, devlete arz etmifltir. Halen Yanova ile Varat kalesi aras›nda s›¤›n›lacak bir yer-
dir ki, can kurtaran yeridir. Burada da kale dibinde Kerfl nehri akar. Etraf› büyük a¤açlar
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ile amans›z bir orman olmufltur. Bu korkulu yerde, Kerfl nehri kenar›nda, serdar-› muaz-
zam Köse-Ali Pafla Efendimiz, deniz gibi asker ile, yan yana binlerce çad›r kurup, istirahat
etmekteydi. Dört bir yana karakollar tâyin etmifl, Tatar Haniyle di¤er Osmanl› askerinin
gelmesini bekliyordu. ‹flte ben bu menzilde serdar-› muazzam Ali Pafla Efendimizin ota¤›-
na var›p aya¤›na yüzümü sürdü¤ümde: «Hay Evliyam! Hofl geldin, safa geldin» diyerek, bü-
tün divan erbab›na karfl›, bana hayli iltifat ve ikram edip, gönül al›c›l›klarda bulundu. O an
bana bir renkli çad›r ve di¤er bilinen yiyecek ve içecek fleylerimizi ihsan edip a¤alar› ara-
s›na katt›. Gece ve gündüz fleref sohbetleri ile flereflendik. Gördü¤ümüz kale ve surlar› bil-
di¤imiz kadariyle anlat›rd›m. Benden etraf hakk›nda genifl bilgi, cenk, cidal, harp ve çar-
p›flma hususlar›nda fikrimi sorup tahkik ettirdi. Her an Varat kalesine serhad halk›ndan ca-
suslar göndermekten de geri kalmad›. Hamd olsun, günden güne ‹slâm askeri deniz gibi
olup, K›r›m Han› Mehmet Giray Han'›n da Erdel vilâyeti ve Orta Macar içerilerine, Varat
kalesi etraf›n› yüzbin tatar ile ya¤ma ve talan etmekte oldu¤u haberi de geldi. Hemen ser-
dar Ali Pafla göç borular› çald›rarak, Budin veziri asker öncüsü oldu. Siyavufl Pafla'n›n kar-
defli Abaza Hüseyin Pafla da çarhac› tâyin olundu. Sa¤ ve solun uzak mesafelerine ince ka-
ravullar emrolundu. Serdar-› Ekrem'in sa¤›nda Anadolu Beylerbeyisi Çavufl-zade Mehmet
Pafla, solunda Rumeli eyâletiyle Rumeli Paflas› gidip, bu deniz gibi askerin kalb yerinde de
muzaffer kumandan, k›rk oda kap› kullar›, dört aded afla¤› bölük sipahileri, yirmi aded mir-
miran ve yüzyirmi aded mirlivalariyle olup, Varat sahras›na kadar saf, saf, gurup, gurup
askere sancak, bayrak, alem verdirdi. Z›rh, silâh ve m›zrak par›lt›s›ndan insan›n gözleri ka-
mafl›yordu. Davul, kudüm, boru ve zurna seslerinden, felek güm, güm gümleyip, bütün gâ-
ziler, yedi bafll› ejder gibi gürledi. Tekbir getirerek biribirlerini cenge davet ve teflvik eder-
lerdi. Varat kalesi göründü¤ünde «Gâzi Seydi Ahmet Pafla, hisardan herkesin gözü önün-
de ç›k›p gitti!» diye nice saçma, sapan sözler söylenip dedikodu oldu. Ama ileri görüfllü ku-
mandan, böyle fleylere asla kulak asmay›p, davul ve alem dö¤erek Varat kalesini de bir top
menzili yerden kuflatt›, önce aman ve zaman vermiyerek müslüman gazileri göz önünde,
güpe gündüz metrise soktu. O gün yedi kat metris de¤ifltirildi. S›çan yollar›, kol, kol yürü-
yüp, tâ kalenin top alt›na var›ld›. Kalenin etraf›nda olan sonsuz sahrada, çad›r ve a¤›rl›k-
lar ile konakland›... Zira, E¤ri fâtihi Sultan Üçüncü Mehmet zaman›nda vezirlerden Sat›r-
c› - Mehmet Pafla, bu Varat kalesini kuflatt›¤›nda bütün ‹slam askeri metrise girmeyip Va-
rat'›n yedi aded varofllar› içine girmifller ve oturduklar› evlerden kaleyi üç tane topçukla
dö¤mekle vakit geçirmifller. Bu hâl üzere k›rk›nc› gün k›fl, k›yamet, tufan ve bora olup, her-
kes evlerinin metrislerinden ç›karak Sat›rc› - Mehmet Pafla üzerine ayaklan›p, fetih ve se-
vinç elde edemeden asker geri Belgrad'a gelir.

‹flte serdâr›m›z Ali Pafla, Sat›rc› Pafla'n›n o periflan hâlini târihlerde görüp, ayn› durum
olmas›n diye, Varat kalesinin bütün varofllar›n› atefle vurup yakm›fl ve Varat kalesini ar-
bede meydan›nda sip sivri b›rakarak hem hisar içindekilere d›fl varofllar›n etki ve yard›m›-
na engel, hem de askeri can ve gönülden savafla haz›r etme¤e önem verdi. O gün, o ge-
ce kaleden sekizyüz aded balyemez top ile ‹slâm askeri üzerine atefl edildi. Ama, Osman-
l› askeri henüz top ve tüfek atmay›p, sadece küçük baz› silahlarla meflgul oldu. Zeamet
ve t›mar sahipleri ise metrisler ve s›çan yollar› kazmakla ileri giderek, at›lan toplara karfl›
çitler, siperler örüp çul ve torbalarla di¤er tedbirleri almakta idiler...
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VARAT KALES‹ KUfiATMASININ BAfiLAMASI
Önce, Besmele ile bu kale, bir taraf›ndan Ali Pafla yedi parça balyemez top ile oniki oda

kap› kulu, topçu, cebeci ve kendi askeriyle metrise girdiler. Anadolu veziri Zileli Çavufl-zâ-
de Mehmet Pafla da yedi aded balyemez top ve yedi oda yeniçeri ile metrise girip, haz›r ol-
du. Çatalbafl Pafla, kalenin bat› taraf›ndaki kap›s› taraf›ndan befl aded top ve befl oda yeni-
çeri ile metrise girdi. Ayr›ca kalenin k›ble taraf›nda da asker metrise girdiler. Kuzey taraf›n-
da Çavuflo¤lu - Mehmet Pafla taraf›ndan kaleye engel olan Varat da¤› üzerine, Deli Yenter
- Hasan Pafla on aded flâhi top ile, hisar›n içini toplama¤a bafllad›. Sonra bütün kollardan,
bu kaleye hücum edildi. Gece ve gündüz göz açt›r›lm›yarak, cenge belli flekilde devam edil-
di. Kalenin önemli yerleri toplar ile da¤›t›ld›. Deli Yenter-Hasan Pafla'n›n toplar› derdinden,
kimse baflgösteremez oldu. Günden, güne her tarafta metrislerde hendek kenar›na vararak
cenk ederlerdi. Ama, deniz gibi bir hende¤i vard› ki, içinde Kaptan Pafla'n›n bafldardesi hü-
ner gösterse mümkündür!.. Bu kadar derin ve genifldir. Bunun suyunu kesme¤e bir çâre bu-
lamad›klar›ndan, hisar dibinden bir delik aç›p, kale duvar›n› y›kma¤a karar verilip duruldu
ise de, yine bir çâre bulunamad›. Gerçi balyemez toplar ile kale y›k›l›rd›; ama hende¤in su-
yundan yürüyüfl yap›lam›yordu. Yine o gece düflman, y›k›lan yerleri flarampa ve direkler ile
›skara çat›p, dolma r›ht›m ile tamir ederdi. Her gece fleytan gibi düflman kalenin befl aded
tabyas› üzerine neft ve katranl› yorgan ve paçavralarla ç›ra¤anlar yap›p, sabah - akflam din
gayretine u¤rafl›rlard›. Bu yerde Seydi Ahmet Pafla'y›, serdâr Ali Pafla bu koldan kaleyi dö¤-
me¤e tâyin etti. Seydi Pafla da baflüstüne deyip, bütün a¤›rl›klar› bozup, baflka bir yerde kur-
du. Müslüman gaziler içine gelmeyip «biz bu taraflar› muhafaza ederiz» diye serdâra haber
gönderdiler. Serdâr «Olmaya, illâ hay›r» diye var kuvveti ile bütün gazilere ihsan ve ikram
edip, zeamet ve t›mar vererek onlar›n gönüllerini al›yor ve her an metristen ç›km›yarak, as-
keri cenge teflvik ediyordu. Çavufl-zade Mehmet Pafla kolundan kalenin hâli oldukça harâb
olup, düflman y›k›k yerleri tamir edemez oldu. Zira bir topun vurmas› bitmeden yine ayn›
yere on gülle daha gönderip harâb ederdi. Ama düflman yine gayretten kalmay›p, bir anda
bin aded tüfe¤i havaya atard›. Bu flekilde cenk, günden güne k›z›flt›. Müslüman ordusu bü-
yük gayrete geldiler ise de Serdar-› Ekrem, ifl görmüfl ihtiyarlar ile görüflüp Adana paflas›n›
hendek suyunu kesmekle görevlendirdi. Bu hâl üzerinden on gün daha geçti. «K›fl günleri
de gelmede» diye asker aras›nda sözler bafllad›.

«Allah bir fleyi isterse sebebini haz›r eder» anlam›nca bir gece bir Macar kar›s› kumandan
Ali Pafla'ya gelir: «E¤er, benim o¤lumu Tatar elinde esirlikten kurtar›rsan hende¤in su yolu-
nu size gösteririm, hendek suyunu ak›t›p kaleyi kuruda korsan, aman vermiyerek al›rs›n,
yoksa top, ile dö¤ülmekten bu kale korkmaz.» deyince Ali Pafla hemen kar›n›n o¤lunu bul-
durup, getirterek gösterir. Kar›: «Meryem Ana flefaatinden geçtim, Türk sa¤ olsun, zira
Türk'ten iyilik gördüm.» der. O gece avrat, kalenin k›blesi kenar›na gelip «Afla¤› ovadaki
Türkler çad›rlar›n› kald›rs›nlar. Çünkü bo¤ulurlar.» der. O an serdâr›n emri ile çad›rlar bafl-
ka bir yere nakledilir. Sonra kar›, hendek kenar›ndan bir delik deldirip, on kulaç yerde bü-
yük bir demir kap› buldurur. Kilitlerini k›rd›r›p, halkalar›na palamarlar› ba¤layarak o kadar
müslüman taramola halatlar›n› çekince Allah'›n azameti ile bir damla su kalmaz. Adam göv-
desi kadar bal›klar çamur içinde kald›lar ki, hesab›n› Allah bilir! Ama afla¤› sahrada çok
adam ve at bo¤uldu. Müslüman gaziler de bal›k yemekten b›kt›lar. O anda kad›na o¤lunu
verdiler. O¤lunu al›p Yanova'ya gitti. Sonra müslüman gaziler «Allah, Allah» ile flâfiî vaktin-
de hende¤e girdiler. Önce Çavufl kolundan hendek içine koburlar kale duvar›na var›p, y›k-
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maya baflland›. Çatal Pafla kolundan hendek içine kobur ve metrisler yürütüldü. Düflman bu
hali görünce, kalenin y›k›k yerlerinden d›flar› kaçma¤a bafllad›lar. «Kalede zahire kalmad›»
diye a¤lad›lar. Bir gün Çavufl-zâde kolundan büyük bir lâ¤›m at›ld›. Hayli duvar y›k›l›p aç›l-
d›. Lâkin kalenin duvar yüzü çok yüksek olup, içeriden düflman engel oldu¤undan yürüyüfl
olam›yordu. Duvar üzerindeki üç aded serdengeçti semendire yi¤itleri kal›p gördüler ki; as-
kerin gerisi gelmiyor, kendileri ortada kald›lar... Hemen birleflip, dalk›l›ç flehir içeri yürüdü-
ler, düflman› flehir içine kovarak, k›rarak ve her yi¤it iki, üç kelle düflürüp, cenk ederek yü-
rüdüler. Di¤er bir gedikten ç›k›p Serdâr-› Muazzam önüne geldiklerinde hepsine, fazla faz-
la t›mar, zeamet ve para ihsan olundu. Bunlar›n arkas›ndan hisardan ikiyüz aded düflman
aman ile ç›k›p gittiler. Bunlara Tatar askeri rastgelerek esir ettiler. O gün büyük bir alay ile
sekizbin Tatar yirmibin atlariyle, kaleden top menzili kadar uzak yere gelip durdular. Düfl-
man bu kadar askeri görüp kaleden «El'aman, ey vezîr-i âliflan!» diye feryad etme¤e baflla-
d›lar. Serdâr bu feryada bakm›yarak o gün, o gece de kaleyi dö¤e, dö¤e tamam ettikçe yüz-
lerce düflman aman dileyip d›flar› ç›k›p bir parça ekmek isterlerdi. Sözün sonu, ‹stanbul ta-
raf›ndan Köprülü Vezir'in fermâniyle Anadolu'dan onbin adet asil, nesli aziz ve döne döne
hücum eden cengâver askerler ile mirmiranlar yard›ma gelip Varat kalesi etraf›nda yerlefl-
tiklerini gören düflman, onlara o kadar top gülleleri att› ki; sanki lanet ya¤muru ya¤d›r›yor-
du. Taze asker de bir u¤urdan hücum edip, gece ve gündüz kalenin y›k›lan yerlerinden ni-
ce kere girip, bafl ve dil alarak serdâr›n huzuruna getirerek, ihsanlar al›rlard›. Ama kale sâ-
kinlerinin cephane ve mühimmat›n›n miktar› belli de¤il iken ve kendileri de iki kere avc› elin-
den kurtulmufl vahfli hayvana benzediklerinden, nice hile ve fleytanl›k gösterip gece, gündüz
tüfek atmadan bofl durmuyorlard›. Hâl böyle iken Serdâr-› Ekrem bir an düflmana aman ve
zaman vermeyip, kaleyi dö¤me¤e devam ederdi. Elhâs›l, bunun üstünde olarak hiçbir ser-
dâr top at›c›l›k etmemifltir denilebilir. Asl›nda müslüman gaziler nas›l gayret göstermesinler
ki, her metris yollar›na, her gedi¤e erbab›n› bulup tâyin etmiflti. Ancak Seydi Ahmet Pafla,
Budin eyâletiyle bir kola tâyin olunmad›. Belki tâyin olunsa da Köprülü sadrazama ra¤men
girmeyecek idi. Hemen bu kalenin kuzey taraf›nda deniz gibi asker ile durup ‹slâm askerini
korumakta idi. Etrafa çete ve poturalara giderdi. Yine böyle iken Serdâr Ali Pafla, Seydi Pa-
fla'ya her iflinde yard›m ederdi. Daima Varat kalesi etraf›nda olan Varofl ve nahiyeleri düfl-
man kahrolsun için Budin askerine ya¤ma ettirip, zarar ve ziyan verdirdi.

Bu Erdel halk› hep, mallar›n› yere gömer tak›m›ndan olduklar›ndan müslüman gaziler
mal ve eflyan›n yerlerini esirlerden ö¤renip, aray›p, bulup, zengin mal sahibi olurlard›. O ka-
dar örtü ve kab, kaçak elde edildi ki; onlar› yükleme¤e vakit ve yer kalmad›¤›ndan düflma-
na kalmas›n diye o pahal› kaplar› yak›p, k›rarak, nicesini sulara b›rak›rlard›. Ayr›ca gaziler,
çocuksuz esirlere sahip olmufllard›. Her gün kale alt›nda olan gazilere üç - dörtyüz araba ga-
nimet mal› gelip kale etraf›nda olan askerlere da¤›t›rlard›. Gerçi Tatar askeri ile, düflman av-
layan Seydi Ahmed Pafla orduyu ganimete bo¤uyorlard›. Ama kalede de cenk günden gü-
ne sertleflip, çarp›flmalar fliddetlenmekte idi. Hatta «Yüzbin asker ile Kral Kimyanofl orduya
bask›n edecek» diye halk›n a¤z›nda dedikodu yay›l›nca herkesi bir telâfl al›verdi...

‹flin sonunda, görüflme yap›p karar vermek için kumandan huzurunda toplan›ld›. ‹fl gör-
müfl ihtiyarlar kinaye yolu ile:

«Varat'ta, var, at tüfengi; koynuna koy ekme¤i; k›fla kalmadan ise, göre gör ol gitme¤i!»
Diye havadan sözler söyleme¤e bafllad›lar. Niceleri de:
«Allahümme âfinâ, bizim bu seferimizde Sat›ra - Mehmet gibi olursa cem mertebeli
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Padiflaha, Köprülü gibi bir iktidar sahibi vezire ne cevap verelim?»
Dediler. Konuflmalardan sonra yine Seydi Ahmet Pafla'y› Budin eyâletiyle, Varat ka-

lesini bir taraf›ndan dö¤me¤e tâyin ettiklerinde, Seydi Pafla:
«Ben ‹slâm askerinin, ensesinden kafadar ve bütün nahiyelerini ya¤ma ve talan etmekle

görevliyim. ‹htimaldir ki; bir taraftan Kimyanofl kral gele, inflaallahu teâlâ siz, hepiniz yerle-
rinizden hareket etmeyip kaleyi dö¤meye gayret edin, olmaya illâ hay›r, geriden gelen ile
ben söyleflirim.»

Dedi. Bunun üzerine konuflmac› ihtiyarlar:
«Bre Seydi Pafla, Padiflah bize Erdel'i ya¤ma edip, yak›n demedi. Sizden Varat kalesini

isterim, dedi. Evet, bu Erdel diyar›n› harâb et ve düflman› k›r›p, zarar ver, herkes alaca¤›-
n› al›r, bizim Padiflaha vermek üzere elimizde ne kal›r, dini mübin için zabt›m›z neden iba-
ret olur? Bu iflin sonunda menfaatimiz ne olur? Bu vilâyeti ya¤ma ve talan etme¤e Tatar
askeri memurdur. Kimyanofl kral bu kale alt›ndaki askeri basma¤a gelirse dört taraf›m›zda
nice eyâlet askeri karavullar›m›z var. ‹ki, üç fersah yerde Tatar askeri var, elbette bir, iki
gün önce haber al›n›r. Hemen sen can›m Seydi Pafla, Budin eyaletiyle metrise gir!»

Dediklerinde Seydi Pafla asla bu cevaplara ehemmiyet vermeyip:
«Ben, Budin eylâetiyle ve bütün sipahi gazilerle metristeki gazilerin kafadar›y›m, bafl-

ka ifle memur de¤ilim.»
Der. Çaresiz önce yeniçeri oca¤› taraf, taraf: «Do¤rudur» derler. Bu görüflmede bulu-

nan bütün vezirler, mirmiran, emirler ve di¤er ifl erlerine:
«fiimdiden geri kaleye göz açt›rmay›p, bir gün önce k›fl gelmeden, eller, ayaklar don-

madan hemen kaleyi ele geçirelim.»
«Benim biraderim, bir la¤›m da senin kolundan atal›m, görelim âyinei devran ne suret

gösterir. Benim biraderim! lütfeyle, kolundaki müslüman gazileri KüçükAhmet Pafla mer-
humun cenklerinde gördü¤ün gibi cenge kand›r. Vaadler ve ihsanlar ile bir daha tekrar
yürüyelim. Askerin bir daha yüzü dönerse hiçbir flekilde yürüyüfl mümkün olmaz.»

Diyerek o taraftan da büyük bir la¤›m ba¤land›. Yetmifl kantar barut ile, yedi hazineli
da¤ gibi büyük bir la¤›m idi. Ertesi gün içeriden bir Macar kaç›p serdara gelip: «‹çeriden
de sizin alt›n›za bir la¤›m haz›rlad›lar» diye haber verdi. Ama Allah'a flükür bugüne kadar
düflman taraf›ndan ne bir la¤›m, ne de di¤er bir yer alt› ifli olmam›flt›. Bu kötü haberden
sonra ertesi gün, her zamanki gibi cenge haz›rlan›p, «Çatalbafl Pafla taraf›ndan la¤›mlar
at›lacak» diye her taraftan cenk davullar› çal›nd›. Herkes la¤›m at›lmas›n› beklerken kale
kap›s› üzerinde beyaz vire bayraklar› dikilip:

«El aman ey vezirlerin seçkini»
Diye sulha yanafl›p, aman dilediler. Ali Pafla, bunlara aman, zaman vermez fleklinde

görüp, kaleyi bir saat daha, pazu kuvveti ile dö¤dü. Nihayet içeride bulunan yedi aded
Macar komutanlar›ndan Rakofçi lanet olas› kapudan›n kardefli ve yüzbafl›lar›, bir Nemse
kapudan› d›flar› rehin ç›k›p, silahs›z olarak Ali Pafla'n›n huzuruna geldi. Yedi gün mühlet
istediler. Serdar, endifle ederek:

«Yok, bugün ç›karsan›z hofl ve illa yar›na kal›rsa iflte, gaziler bir kere de¤il, k›rk kere
daha yürüyüfl etme¤e haz›r bafllard›r; hepinizi k›r›p, evlatlar›n›z› da esir ederiz.»

Dedi¤inde, çaresiz hepsi silahs›z olarak d›flar› ç›kma¤a karar verdiler. Yeniçeri oca¤›n-
dan ve yedi bölükten, ayr›ca serdar taraf›ndan hisar içine bin kadar asker girdi. Bütün
cephane, hazine ve toplara el koydular. Ama yine de bütün askerler metrislerde haz›r va-
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ziyette idiler. Gazilerde bir sevinç ve flenlik vard›. Sanki: «Cennet ehlisin» diye müjde al-
m›fllard›. Sonra ertesi günü düflman yaral› ve di¤er eflyalar› ile kale kap›s›ndan d›flar› ç›-
k›nca târih olarak iki cim (Z) li ve fleddeli: «Uhruce yâ racim» sene 1071, denildi...

Sonra ‹slam askeri içeri. Bana da geçmiflte oldu¤u gibi kap› üzerindeki Resûlullah sanca-
¤› dibinde, fetih ezan› okumak nasib oldu. «Hâzâmin fadli rabbî elhamdülillah sümme elham-
dülillah...»

Hisara girilince önce Cuma namaz› eda olundu. Bir yayl›m top ve bir yayl›m tüfek at›l-
d›. Gülbang-i Muhammediler çekilip, yetmifl aded koldan davullar dö¤üldü. Üç gün, üç
gece donanma (flenlik) emrolundu. Çad›rlar›n ipleri her gece ç›ra¤ edildi. Burç ve barolar
üzerine neft, katran ve mumlar yak›l›rd›. Bu flenlikleri varofltan seyreden düflman›n âh›
gö¤e yükseliyordu...

Sonra muzaffer Kumandan, bütün vezir, mirmiran, emir ve ifl erlerine hil'atlar da¤›tt›.
Söz verdi¤i rütbeleri de erbab›na verip, üçbin kadar gazinin bafllar›na kendi eliyle turna
telleri soktu. Hattâ, yoldafl›m›z olan Kaçatl› Ali A¤a'n›n ve Panço Hüseyin A¤a'n›n, Deve
kalesinden kurtard›¤›m›z Lâfi-zâde'nin bafllar›na bütün flahin kanatlar› soktu. Zira onlar bu
cenkte büyük yararl›klar gösterdiler. Bütün mal, hazine ve cephaneleri yazd›r›p, her biri
adam›na teslim olunarak, fetih müjdesiyle Padiflaha gönderildi. Varat'›n fetih târihi:

«Varat al›nd› Erdel ezdel oldu...»
1071

Di¤er târih:
«Varat'› ald› aduvdan Ali Paflây-› dilir.»

Kaleden, aman ile silahs›z olarak ç›kan düflman› Senköy kalesine götürmek için H›-
s›m-Mehmet Pafla tâyin olundu. Bunlar› yerlerine teslim edip gelirlerken üzerlerine (Hay-
doflak) vilâyetinin halk› ç›k›p, ans›z›n çarp›fl›rlarken, cenk meydan›nda H›s›m-Mehmet Pa-
fla kurflun ile kas›¤›ndan vurulur. Bu cengin haberi derhal orduya geldi. Gönlünden ko-
pan gaziler atlay›p, cenk esnas›nda H›s›m-Mehmet Pafla'n›n imdad›na yetiflince düflman-
dan yediyüz kelle, üç kapudan, yüzseksen aded katana vunaklar› al›p, bunlar, H›s›m-Meh-
met Pafla'y› da yaral› olarak ‹slâm ordusuna geldiler. K›rkbefl aded flehidimizle, yüz aded
yaral› geldi. Mehmet Pafla'y› cerrahlar tedavi ettiler ve getirdi¤i katanalar da kendisine ve-
rildi. fiehitlerin nurlu cesetleri ordu kenar›nda defn olundu. H›s›m - Mehmet Pafla da ye-
rine gitmek üzere emir ald›. Yine Serdâr-› Mükerrem'in fermâniyle cephane ve Padiflah
hazinesi kale içine yerlefltirildi. Kol, kol kalenin tamirine baflland›. Bir gün önce bitirilme-
si için bütün gaziler kale etraf›na kar›nca gibi t›rmand›lar. Hende¤in pisliklerini temizledi-
ler. Hende¤in, Macar kar›s›n›n öncülü¤ü ile açt›klar› kap›s›n› tekrar kapat›p, hende¤in içi
önceden oldu¤u gibi, kireç suyu ile dolduruldu. D›fl varofllardaki bütün kiliselerin cami ya-
p›lmas› emr olundu. Hisar içinde Hünkâr camii, d›fl varofllarda vezir ve ayan camileri ya-
p›lmas›na baflland›. Bütün dükkânlar ve evler (vire) ile fetholundu¤undan Mekke ve Me-
dine'ye vak›f olundu. Varat kalesi etraf›nda itaat etmeyen nahiyeleri ya¤ma ve talan et-
mek için bütün ‹slâm askeri kol, kol da¤›l›p, kalemle yaz›lamaz derecede ganimet mal›n-
dan baflka esirler içinden yediyüzü devlet için al›nd›. Tatar askerlerinden iflittim ki (bizim
gazilerimizde yetmiflüçbin esir vard›r.) dediler. Serdâr-› muazzam Ali Pafla Varat kalesi fet-
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hinde can ve bafl oynat›p, Allah yolunda vurufl eden gazilerden kale muhafazas›na me-
mur onikibin (menem di¤er nist diyen) flahbazlara t›mar, zeamet, gedik ve terakkiler ile
yer, yer harâb olmam›fl evler verip, geçimleri sa¤land›. Evvelâ zaman›n Rüstem'i Seydi
Ahmet Pafla -ki hâlen zaman›m›zda öyle bir yi¤it vezir yoktur- etraf ve civar› muhafaza
edip, onun korkusundan Kimyanofl kral kale alt›na gelip bask›nlar yapmaya cesaret ede-
medi. Fenlakl› - Gazi Sehrab A¤a, bu da dilâverlerin önderlerinden idi. Kaçatl› Ali A¤a,
civanmert, bahad›r›n biri, serbâz gençlerin dilberi idi. Seydi Ahmet Paflal› Küçük fiahin
A¤a ve E¤ri a¤al›¤›ndan azledilmifl seyidii Ahmet A¤a, Panak-Hüsni Bey k›sa boylu bir
kimse idi. Sabuc da¤lar› ve Torda derelerindeki gizlenmifl olan âsileri bulup, yakalay›p,
Serdar Ali Pafla'n›n huzuruna getirirler idi. Her an Macar kâfirini zincire ça¤larlard›. Al-
lah'›n fazl› ile zafer ‹slâm ehline ve hezimet de kâfire yüz tutup her bir gazimiz nice yüz
akl›ylariyle, kâfiri yerle bir ediyorlard›...

Varat Kalesinin T›ls›mlar›: Varat'›n iç kalesi önünde nice aded sahibk›ranlar›n t›ls›m ve
heykelleri var idi. Baz›lar› tunçtan at üzerine binmifl dururlard›. Kaçatl› Ali A¤a, «Nedir bu
cüzzam put heykelleri» deyip, bir kere at b›rakarak o tunç heykele öyle Ali sat›r› vurdu ki;
o anda h›yar gibi heykelin sa¤ kolunu düflürdü. Baflka kimseler de bu puta k›l›ç üflürdü-
ler. Nicelerinin k›l›çlar› parça, parça oldu. Ama Ali A¤a'n›n k›l›c› eski Alman k›l›c› oldu-
¤undan nice putu parça, parça ediyordu. Bu heykellerin her biri alt›n yald›zl› idi. Her bi-
ri birer rum harac› de¤erinde idi. fiebçira¤ tafl› gözler, yirmifler k›rat elmas t›rnaklar, ki-
misinin ellerinde tunçtan mücevher mina'l› topuzlar ve salmalar, bellerinde kolçalar ve
omuzlar›nda kalkanlar ile süslenmifl idi. Kimisi at üzerinde, kimisi yaya durup, atlar› gö-
ren canl› san›rd›. Her birinin boylar› iki adam boyunda idi. Bu heykelleri esir olan bir pa-
pazdan sordum; bunlar ne saadettir ki, bunlara birfley kâr etmez dedim.

Bir keflifl dedi ki: (Bunlar›n ilk mâdenleri Acem diyar›ndan Nahcivan'dan gelmifltir.
Tunç iki fleyden birlefliktir. Yar›s› kalay ve yar›s› bak›rd›r. Tunç, sar› renkli olmas› için tut-
ya da konulur ve sar› alt›n gibi tunç olur. Halen bütün kâfiristanda ve bizim bu Varat ka-
lesinde olan üçyüz aded toplar›m›z, bu birleflim ile dökülmüfl olup, alt›n gibi berrak ve sa-
r›d›rlar. ‹flte bizim Varat'ta Ali A¤a'n›n k›l›ç ile vurdu¤u heykeller Nahcivan tuncu oldu¤un-
dan, ne ateflten, ne e¤eden korkusu olmay›p hiçbir flekilde bunlar› k›rmak mümkün de¤il
iken, bu Ali A¤a nas›l çal›m ile bu putlara k›l›ç çald›» diye o koca keflifl hayretler içinde
kald›. Papazdan bunlar›n put olup olmad›¤›n›, bunlara tap›n›l›p, tap›n›lmad›¤›n› sordum
bunun üzerine papaz: «Gerçi Macar halk› hristiyand›r, fakat putperest de¤ildir. Kiliseleri-
mizde haç'tan baflka bir eser, kandil ve ç›ra¤dan baflka muteber fley yoktur. Bütün kap›
ve duvarlar› inci gibi beyazd›r. Ama Nemse, Donkark›r ve Danimarka'da yan›ndaki kilise-
lerin bütün kap› ve duvarlar› resim ve heykellerle doludur.» dedi. Hele, Allah'a flükür bu
Varat kiliselerinde hiç put kalmay›p, hepsi müslümanlar›n ibâdet yeri oldu.

Beri taraftan, fetihten sonra serdar Ali Pafla, bütün a¤alar›n› fetih mektuplar› ile di¤er
eyâletlere gönderdi. Bana da Bosna eyâleti fetihnamesini ihsan etti. Efendimiz Melek - Ah-
met Pafla için de muhabbet mektubu ve k›ymetli hediyeler verdi. Bana bir kese harçl›k, üç
at ve yedi câriye vererek, Bosna'ya gitmemi ferman etti. Bu esnada bütün gazilere yol veri-
lerek, herkes vatan›na revan oldu. Ali Pafla Tameflvar'da, Çavufl-zade Verfl kalesinde kal›p,
di¤er mirmiran ve vezirlere de yerlerine gitmeleri emrolundu. Serdâr-› Ekrem, bir a¤asiyle,
Erdel diyar›ndan al›nan ganimet mallar›n›n k›ymetlilerini Varat'ta b›rakmay›p, Belgrad kale-
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sine göndermek için o kadar gümüfl yemek tak›mlar›n›, alt›n ve hesaps›z san'at eseri, iflli
haçlar, çalipalar, alt›n ve iflli lülü elmas, yakut ile ifllenmifl alt›n hâlhâl, zincir ve istefanlar,
renkli, çeflit, çeflit esnaf eflyas›, kumafl ve kalay hesabs›z miktarda meydana ç›kar›ld›. fier'i
hüccet ile Ali Pafla defter tutup a¤as›na teslim etti. Sonra yukar›da sözü edilen acâib hey-
keller, binlerce haç ve çanlar›, çeflitli havan toplar›, san'at iflli, alt›nl›, nak›fll› toplar, di¤er sa-
vafl âletleri, yirmifler, otuzar çift çamufl ve s›¤›r›n çekti¤i arabalara bütün bu say›lan eflya yük-
lendi. Gitmeye haz›r olundu¤u zaman ben de serdar Ali Pafla Efendimin ve di¤er vezir, ayan
ve ileri gelenlerle vedalafl›p Allah'a s›¤›narak yola ç›kt›k...

VARAT KALES‹NDEN BOSNA D‹YARINA G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER
Varat'›n Ali Pafla a¤asiyle üçbin kadar asker ve yediyüz araba mal ile güney tarafa, Bis-

millah ile gidip (Fektebatur) kalesine geldik. Buradan (Nanova) kalesine, oradan (Tamefl-
var) ve (Rente) plangas›na geçip (Pançova) palangas›na geldik. Buradan üç günde, gemi-
lerle, bu kadar a¤›r araba ve mallar› geçirip Belgrad kalesine yetifltik. Bu flehrin flimdi, bu
kadar askere k›fllak olmas› ferman olunup, delâllar bildirdiler. Allah'›n büyüklü¤ü, Erdel
diyar›ndan al›nan ganimet mallar› meydana ç›kar›ld›. Çeflitli eflyalar ve esirler Belgrad pa-
zar›nda sat›ld›. Serdâr-› Muazzam›n fermaniyle fierbatak kalesi ile Segilhind kalesi üzeri-
ne sefere gitmek için Varat kalesinden ç›kan polat putlar› top dökmek için, bir putu, bü-
yük külekler ile güçlükle çekerek, k›r›p atefle b›rakt›lar. Fakat eritmek mümkün olmad›.
Sonunda ateflten ç›kar›p vazgeçtiler.

Buradan güneye do¤ru giderek, (Zaviye) köyüne geldik. Semendire sanca¤› topra¤›n-
da, S›rp ve Belgrad reâyâl›, zeamet köyüdür; oradan yine ormanlar içinde giderken ora-
larda kira beygirleri bulduk. Ama birinden kan ak›yordu. Biraz ileri vard›k, birkaç insan
cesedi yat›yor, ama biri dirice olup gâh yat›yor, gâh düflüyor. Ondan sorduk. Me¤er o an
eflkiyalar› bozup, k›rm›fllar; bu adam› bir hayvan üzerine yükleyip daha ileri vard›k. Bir de,
içinde onyedi insan cesedi olan birçok sepet, sand›k, esvap ve a¤›rl›k y›¤›lm›fl bulduk. Me-
¤er henüz eflkiyalar bunlar› soyup, bizleri görünce kaç›p, pusuya çekilmifller. Biz de «u¤-
rudan u¤ruya hisse vard›r» diye yerlere yay›lan çok miktarda mal, de¤erli kumafl, bir kat›
beyan, bir kat› sar› s›rma ve yedi parça frenk kadifesi, yedi donluk çuka ile, yedi bafl bey-
gir al›p buradan güneye do¤ru gittik. (Valva) kasabas›na geldik. Eski zamanda Porça, bu
kaleyi fethedip temelinden y›km›fl. Yine kral Despot taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Bu güzel
yer, Semendire sanca¤› topra¤›nda beyler hâss›d›r. Voyvodal›kla idare olunur. Yüzelli ak-
çe pâyesiyle kaza olup, bazen Belgrad mollalar›na sadaka olunur. Buraya ba¤l› köylerden
üç kese gelir olur. Yeniçeri serdar›, kethüda yeri, dizdar› falan yoktur. Alt› mahallelidir.
Sekizyüzyetmifl aded tek ve katl›, kiremit ve semendire örtülü, ba¤ ve bahçeli evleri var-
d›r. On mihrabl›k ibâdet yeri vard›r. Çarfl› içindeki camii büyücektir. ‹ki aded tekkesi, üç
aded s›byan mektebi, iki aded han›, bir aded kesifçe hamam›, yüz aded dükkân› ve büyük
kahvehaneleri var. Meyhane ve bozahâneleri yoktur. Bir a¤açl›k ve ba¤l›k içinde, ferah,
yeflillik namazgah› var. Yaz ve k›fl bu namaz yerinin topra¤›na, asla günefl düflmez. San-
ki, Konya flehrinin Meram ba¤›d›r. Bu kasaban›n ortas›ndan Kol›pâre nehri akar. Baz›la-
r› lâtife için «Kolombar suyu» derler: Çaçka da¤lar›ndan do¤ar, savaya kar›fl›r, küçük bir
hayat suyudur. Namazgah taraf›ndan çarfl› ve hamama gitmek için bu su üzerindeki köp-
rüden geçilir. Gerçi küçük bir sahad›r ama suyu ve havas› lâtif ve flirin bir yerdir. Hane-
dan sahiplerinden Namazgah yan›nda velinimet elhâc ‹brahim Efendi vard›r. Buradan gü-
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neye giderek bir köy geçtik. Oradan da yine güneye giderek, (Dirin) nehri kenar›nda
menzil ald›k. Burada Sirem sanca¤› topra¤› tamam olup, karfl› taraf› Bosna Eyâletidir. Bu-
radaki Dirin nehri tâ, Hersek sanca¤›ndaki da¤lardan toplan›p Koca flehrine, oradan Sti-
koloyna kasabas›na, Yeflgrad'a, oradan bu yere ve burdan afla¤› Raca kalesi önünde Sa-
va nehrine kar›fl›p, Bö¤ürdelen kalesini geçer. Sonra Belgrad kalesi dibinde Sava da Tu-
na'ya kar›fl›r. Burada nehri gemi ile geçip Surhpene balkan›ndan (Surhpençe) kalesine
geldik. Bu kale de kral Despot yap›s›d›r. Surhbene, Bulgar ve S›rpça gümüfl manâs›na
olup, bu kalenin da¤lar›nda da gümüfl madeni bulundu¤undan, bu isim verilmifltir.

Surhpençe Kalesi: Kalesi bir tepede, k›rm›z› kaya üzerinde kurulmufl olup, engelli,
beflgen fleklinde, tafl bina, güzel bir kaledir. Dizdar›, elli kadar neferi, yeteri kadar cepha-
nesi var. Hisarda çarfl› ve pazar yoktur. Fetih esnas›nda top darbesinden y›k›lm›fl ise de
‹kinci Bayezid zaman›nda biraz tamir edilmifltir. Fatih zaman›nda fethedilmifltir.

Varoflu: fiehri, dereli, tepeli bir yerde kurulmufl olup, sekizyüz aded tek ve katl›, kagir
evlerin üstleri bafltan bafla tahta flendire örtülüdür. Alt› aded mahallesi olup, alt› camii var-
d›r. (Bayezid Veli Camii); eski üslupta yap›lm›fl sade bir cami olup, kiremitli ve bir mina-
relidir. Bir tekkesi, üç s›byan mektebi, bir küçük han› ve yetmifl aded esnaf dükkân›, bir
de hamamc›¤› vard›r. Bedestan ve di¤er imaret yoktur. Zira iç ilde, yoldan d›flar› ve sapa
yerde kurulmufl garip bir diyard›r.

Garip ve Acâip Bir Hikmet: Bu flehrin ortas›ndan bir küçük su akarak Dirin nehrine
kar›fl›r. Ak bir sudur. ‹smine (Vodeserb) derler. Fakat mel'un bir sudur. Gümüfl madenle-
rinden do¤ar. fiehir halk› bu sudan içtiklerinden ço¤unun bo¤azlar›nda, yumru yumru
(Kuflka) denilen hastal›k oldu¤undan erkek ve kad›nlar gayet utan›lacak halde olurlar. Hal-
k› boflnak olup, reayas› S›rp ve Bulgard›r. Hepsi de garip dostudur.

Buradan kalkarak (Ravna yayla¤›) na geldik. Buray› aflarken seyretti¤imiz yüksek a¤aç-
lar› yazmakla bitiremem... birçok büyük a¤açlar›n ömürleri son bulmufl olup, ölüm rüzgâ-
r› kendisine yap›fl›p, dallar› ve gövdeleri toprak olmufl yatard›... Attan inip, uzun bir a¤a-
c›n boyunu ölçtüm, tam dörtyüzyetmifl ad›m idi. Kal›nl›¤› da o kadar fazla idi ki; onsekiz
adam güçlükle kucaklard›k. Tâ, bu derece yüksek, görülme¤e de¤er a¤açlard›. Bütün Tu-
na gemilerine kereste bu yaylaktan gider. Bu yüksek da¤› geçerek (Poçina) köyüne geldik.
Bir küçük han› var. Da¤ içinde Boflnak köyüdür. Buradan bat›ya, yaylalar içine girerek,
(fiahin Pafla Hanedan›) na geldik. Etraf› bahçelik, mefle ve bostanl› büyük bir hanedand›r
ki, gece ve gündüz bin atl› konup, geçer. Beflyüz atl› inse misafire çul, torba ve tencere ç›-
karmak, herkese arzu ettikleri flekilde yiyecekler verip, ikramlarda bulunmak âdettir. Yet-
mifl, seksen yerde, çeflitli odalar vard›r. Küçük bölmeli, ba¤ ve bahçeli, lâtif bir hamaml›,
büyük bir hanedand›r ki, bütün kara ve deniz seyyahlar›nca bilinir. Tâ, Ebulfeth zaman›n-
dan beri bu hanedan›n atefli sönmeyip, ilâmaflallah nimeti devaml›d›r. Allah sonsuz eyle-
ye... Bosna ve Hersek diyar›nda nice bunun gibi hanedanlar vard›r. Bu fiahin Pafla saray›
yan›nda (Maçkosa han›) vard›r. Manas›: (Kedi han›) demektir. Büyük bir han olup, yerinde
yap›lm›flt›r. (Hac› Mahmut) adl› tüccar›n mal›d›r. Bir köyü ve minareli, güzel bir camii var.
Buradan yaylalar içinden, bat›ya do¤ru giderek (Klasença) köyüne geldik. K›rk, elli haneli,
ma'mur ve müslüman köyüdür. Burada da ocak (Hac› Belta Bey), zeamet sahibi, keremli
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bir adamd›r. Buran›n bat› taraf› gayet çimenlik, verimli topraklard›r. Buradan yine bat›ya
do¤ru, ormanlar içinden, yokufl afla¤› gidip, kayalar üzerinde atlar›n nallar› dökülerek,
(Mokra Han›) menziline vard›k: «Mokra» Boflnakça tafll›k ve sarp yer demektir. Bu da dar,
kayal›, sarp dere içinde, befl - alt› aded küçük ve büyük, kiremit örtülü haneleri ile elli aded
fukara evleri olan bir yer. Hayat suyu gibi sular› gayet çoktur. Bu kayalardan afla¤› art›k
tüccarlar›n serme arabalar› gidemeyip, bütün yükleri Mokra'da beygirlere yükleyip Saray
flehrine götürdüler. Biz de buradan kalk›p (Saray kalesi) ne geldik.

Saray fiehri ve Kalesi: Rum vilâyetinin tarihçilerinin anlatt›klar›na göre; bu flehrin ilk ku-
ruluflunda, derbend beklemek için Do¤ru adl› kral, on, onbefl aded olmak üzere kulübe yap-
t›rm›flt›r. Üçyüz kadar nefer bu korkulu derbendde bekçilik ederlermifl. Ama buran›n suyu
ve havas› güzel oldu¤undan zamanla derbenddeki bekçiler evlenip, ço¤alarak, ba¤, bahçe
ve evler yap›p, güzel bir yer etmifller. Bunu gören kral da buraya bir kale yapt›rm›fl. Gittik-
çe flehir geliflerek, bender meflhur olmufl. Sonra Ebu’l-feth zaman›nda Herseko¤lu - Ahmet
Pafla kuvvetiyle önce Hersek diyar›, sonra îzvornik feth edilip, arkadan bu hisar da fethedi-
lerek içine yeteri kadar asker konmufl. Afla¤› flehirde halen Hünkâr cami olan yerde bütük
bir saray yap›lm›fl ve flehrin ad›na da (Saray) denmifltir. Ama büyük nehrin ad›na (Bosna)
derler... Nehrin ismi ile flehrin ismi birlefltirilerek (Bosna Saray) deniliyor. Kalenin geliflme-
si Osmanl› zaman›ndad›r.

Kalenin Yeri: Yüksek bir da¤ üzerinde, küçük, tafl yap›, güzel bir kaledir. Çevresinin
uzunlu¤u tam dörtyüz ad›md›r. Kuzey taraf›nda biraz hende¤i vard›r. Ama k›ble ve güne-
yi, afla¤›, Malaçka nehrine var›ncaya kadar cehennem kuyusu gibi, iki minare boyunca
derin olup, bu taraftan engeli gayet çoktur, asla zarar gelmez. Lâkin Mokra yolu taraf›n-
dan ve De¤irmenli taraf›ndaki engellerden bu kalenin hâli harapt›r. Top dövmesine hiç
karfl› koyamaz. ‹çinde dizdar›, neferleri olup, do¤uya bakan, metin bir demir kap›s› var-
d›r. Hisar içinde, Ebulfeth Mehmet Han camii var. ‹mam, müezzinler, mehterlerin evle-
ri, erzak anbarlar› ve baz› nefer evleri var. Kale kap›s›n›n önünden afla¤› flehir seyredilir
ki her evi say›l›r. Melek - Ahmet Pafla efendimiz bu kaleyi tamir edip a¤art›p, beyaz inci
gibi yapm›flt›r.

Büyük fiehir Bosna'n›n ‹maretleri: Bu yüksek kalenin kuzey taraf›nda, y›ld›z semtinde
ve bat› yan›nda, dereli, tepeli bir mevkide Malaçka nehrinin sa¤›nda ve solunda, toprak-
l› bay›rlar üzerinde, biribirinden yüksek, kat, kat ba¤l› ve bahçeli evlerin her biri akar su-
lu, altl›, üstlü, ço¤u kiremit örtülü, baz›s› ise flendire tahta örtülü, bacal› güzel evlerdir.
Böyle bir büyük flehir, Süleyman Han kanunu üzere üç tu¤lu bir vezire bahflolunan eyâ-
lettir ki; tam yedi sancakt›r. (59) zeameti, (1792) t›mar› vard›r. Paflas›n›n hâss› (600.050)
akçe olup eyâlet sancaklar› afla¤›dad›r: Saraybosna flehri sancak beyi merkezidir. Kilis
sanca¤›, Hersek sanca¤›, ‹zvornik sanca¤›, Porga sanca¤›, Arhudçese sanca¤›, K›rka san-
ca¤›, Rahoviçse sanca¤›. Hazine defterdar›n›n hâss› (56.000), defter kethüdas›n›n hâss›
(46.000), zeamet defterdar›n›n hâss› (15.330) akçedir. Kanun üzere defter emini, çavufl-
lar kethüdas›, çavufllar emini, çavufllar kâtibi ve flehir emini vard›r. Alay beyisi, çeri bas›-
s›, yüzbafl›s› da var. Bu eyâlette zeamet ve t›mardan kanuna göre cebelüleriyle onbin as-
ker olur. Paflas›n›n da hâss›na göre üçbin askeri olup, sefere görevlidirler. Bosna eyâleti-
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nin sahip oldu¤u (773) aded büyük kalenin toplam onikibin askeri vard›r. Hepsi mal def-
terdar›ndan belirli ulufe ve vazifelerini al›rlar. fier'i hâkimi, beflyüz akçe ile mollad›r. Na-
hiyelerinden kad›s›na her sene k›rk kese gelir olur. Paflas›na ise adalet üzere ikiyüzbin ku-
rufl olur. Ama Seydi Ahmet Pafla gibi olan dörtyüzbin kurufl dahi gelir sa¤lar. fieyhülis-
lâm, nakibüleflraf›, dizdar a¤as›, sipah kethüda yeri, kap› kulu serdar›, Budin yeniçerileri-
nin a¤as›, cebeciler serdar›, topçular serdar›, gümrük emini, muhtesib a¤as›, bâcdâr›, mi-
mar bafl›s› ve flehir su bafl›s› vard›r. Haraç emini a¤as›n›n sözü üzerine, Bosna eyaletin-
deki yetmiflüçbin aded reâyâdan y›ll›k cizye al›n›p, yüzyetmiflüç parça kaleye mevâcib ve-
rirler. Bir yetkili de muhzirbafl›d›r ki fieri'at taraf›ndan tâyin oldu¤undan flehir halk› ara-
s›nda itibar› yüksektir. fiehir emini ile flehir kethüdas›n›n da bütün esnaf›, tüccar, âyân ve
eflrafa sözü geçer. fiehir kethüdas›n›n defteri mucibince Saraybosna flehri toplam dörtyüz
mahalledir. On mahallesi S›rp, Bulgar ve Eflâk reâyâs›d›r. ‹ki mahalle yahudisi vard›r.
Rum, ermeni ve Frenkler ise buralarda gelip geçici oldu¤undan mahalleleri yoktur.

Vezirler ve Ayân Saraylar›: Onyedibin aded kagir, altl›, üstlü, kiremit ve tahta flendire
örtülü güzel evlerdir. Pafla saray›; hepsinden mükelleftir. Di¤er eyâlet saraylar› da pafla-
lara mahsus, mükellef saraylar de¤il, dar evlerdir. Defterdar Muslu efendi saray›, serdef-
terdar Muslu Pafla saray› meflhurlar›d›r.

Camileri: Yüzyetmiflyedi mihrap ibâdet yeri vard›r. Yetmiflyedisinde Cuma namaz› k›-
l›n›r. Önce yukar› kalede (Sultan Pafla camii), küçük, faydal›, güzel bir camidir. Afla¤› fle-
hirde (Ferhad Pafla camii), kurflun ile örtülü, ayd›nl›k bir camidir ki; kap›s› üzerindeki ta-
rihi fludur:

Kad büniye Ferhad Bey hâze'l-binâ, 
Mücemmi üzzühhâd darü'l-â bidîn, 
Evheballâhu lenâ târihahu, 
Hasbeten lillâh Rabbü'l-âlemin... 

969

fiehrin ortas›nda, saat kulesi olan yerde (Hüsrev Pafla camii), tarihi:

Allahümme Allahu lenâ tarihahu,
Mecmau'l-ebrâr dârü'l-hâmidin... 
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Bu cami, gündüz ve gece bol cemaat ile tamamen doludur. Zira flehrin kalabal›k ye-
rinde olup, bir minareli, tamamen kubbeli ve kurflunlu eski bir camidir. Süleyman Han
devri beylerinden biri yapt›rm›fl olup, savafl mal›ndan yapt›r›lm›fl ruhani bir camidir. Va-
k›flar› gayet kuvvetli oldu¤undan mütevellisi, Vak›f taraf›ndan cemaate Bosna diyar›n›n
fliddetli k›fl›nda, imaret kazanlar› kadar büyük kazanlarla sular kaynat›p bütün musluklar-
dan s›cak su ak›t›r. Bütün namaz k›lanlar bu s›cak su ile abdest al›p, ibâdet ettikçe hay›r
sahibi Hüsrev Pafla'ya hay›r dualar ederler. Birkaç camide böyle s›cak sulu musluklar var-
d›r. Gazi Ali Pafla Camii'nin târihi:
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Hazret-i Gazi Ali Pafla büniye.. 
Hasbeten lillâh Rabbü'l-âlemîn... 
Leyse fi'd-dünyâ makâm-› mislehü, 
Mescidi'l-irfân dârü's-sad›kîn. 
Allahümme Allahu lenâ tarihahu.. 
Mecmaü'z-zühhâd dârü'l-âfl›kîn... 

960
‹sâ Pafla camii târihi:

‹bn ‹sâ Bey Muhammed büniye,
Camian li'l-kâ'idin el-hâfli'in.
Kâne mevsüfen biadli ve sehâ,
Ve hüve fi'd-dünyâ emîrü's-sâilin. 
K›yle târihen lihâze'l-câmi'i, 
Ma'bedü'l-a'yân dârü'l-ârifin... 

926

Bunlar, içinde bulunup ibâdet etti¤imiz mihrabl›, minberli, minareli, tarihli müzeyyen
camilerdir.

Medreseleri: Birçok müderris ve müfessirleri vard›r. Medreselerinin hepsinden büyü-
¤ü ve teflkilâtl›s› Gazi Hüsrev Pafla Medresesidir ki üzerindeki târihi fludur:

Kale feyzü'r-rabbi fi târihahu. 
Mecmaul-ebrâr dârül'-kâmilin. 

975

Mescidleri: Yüz aded mescid ve bukâlar› vard›r. Bunlardan en çok cemaati olan› Hün-
kâr köprüsü bafl›nda (Hac› Osman buk'as›) d›r. Târihi:

Hac› Osman kad büniye hâze'l-bina,
Hasbeten lillâh dârü't-tâlibin;
Yessirallahu lehu fi'm-cenneti,
Menzil-i irfan beytü'l-kâmilin,
Kale târihan lehü abdü'n-nebi,
Buk'atu't-tâlibin el-kâ'idin...

Dârülkurrâlar›: Sekiz yerde Hazret-i Kur'an ezberlenir ve yedi k›raat üzere ö¤retilir.
Ama haf›z› azd›r. Özellikle yüksek tabakal› ve büyük vak›flar› olan Dârülkur'âlar› yoktur.
Lâkin Ulu Camilerinde Kur'an okutan fleyhler var.

Dârü'l-hadisleri: On yerde hadis ilmi görülür. Hünkâr camiinde, Ferhâdiye, Hüsreviye,
Koca Ali Pafla ile ‹sa Bey'de ve di¤er baz› yerlerde fleyh muhaddisler vard›r. Ama özel ola-
rak kubbeli dârül-hadis yap›lmam›flt›r.
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Çocuk Mektepleri: Yüzseksen yerde mektep ve e¤itim yeri vard›r. Hac› Secah mekte-
binin târihi: «Kâlü el-ilmu lenâ illâ mâ allemtenâ» d›r. Her camiin bir mektebi var. Temiz,
olgun çocuklar›na Vak›f taraf›ndan giyecek verirler.

Tekkeleri: K›rkyedi aded dervifl tekkesi vard›r. (Mevlevi tekkesi) Malaçka nehri kena-
r›nda, cennet ba¤› gibi bir yerde olup semahane ve meydanl›, yetmifl seksen aded fuka-
ra odal›, mutr›ban mahfelli, yemek yeri olan bir Celâleddin Rumi tekkesidir. fieyhi ilim
sahibi dervifllerden duas› kabul olunan bir zâtt›r. Neyzen bafl›s› dervifl, hattat Mustafa ga-
yet güzel yaz› yazar. (Misafir fieyh Tekkesi), (Abdülkâdir Geylâni Tekkesi), (Halveti Tek-
kesi), (fierifi ‹brahim Efendi Tekkesi).

Çeflmeleri: Bu flehir içinde yüzondan fazla hayat suyu ak›tan çeflme vard›r. Hiç birinin
muslu¤u yoktur. Devaml› akmaktad›rlar. Ayr›ca akar sular› da çoktur. Ama Karada¤ ta-
raf›ndan gelen su sanki hayat suyudur. Saraybosna flehri, bilginlerinin söylediklerine gö-
re; flehir içinde binaltm›fl aded p›nar ile tatl› kaynaklar vard›r. Günah› söyliyene...

Sebilhaneleri: Üçyüz aded yerde Kerbelâ flehitleri aflk›na, su da¤›tan sebilhaneleri var-
d›r. Ço¤u çarfl› ve pazar içindedir. Ferhat Pafla, Hüsrev Pafla, Murat Pafla, Gazi ‹sâ Bey
ile di¤er ileri gelen kimselerin güzel sebilleri vard›r.

Nehirlerin Medhi: Bu Saray flehrinin ortas›ndan akan Malaçka nehri Dona yaylalar›n-
dan, Maçkosa ve Mukra da¤lar›ndan toplan›p akarak flehir içinde Hünkâr köprüsü alt›n-
dan geçip, iki saat afla¤› Saray nehrine kar›fl›r. Saray nehri de k›ble ve güney taraf›nda
Konl›ça, Lipte, Biyelmek ve Hersek da¤lar›ndan gelip afla¤›da Sava nehrine kar›fl›r.

Su Kuyular›:: Yediyüz aded su kuyusu var. K›fl›n baz› sular dondu¤undan, bu kuyular› kul-
lan›rlar. Bosna halk› tabiat sahibi olup, k›fl günleri faydal›d›r diye bu kuyu sular›n› içerler.

De¤irmenleri: Yüzyetmiflalt› aded su de¤irmeni var. fiehrin alt ve üst k›s›mlar›ndaki su-
lar biribirine ak›p de¤irmenleri döndürürler. Bir gecede elli kile bu¤day› kendi kendine
ö¤ütüp ince un yapar. Bütün caddelerinde de¤irmenleri vard›r.

Hamamlar›: Befl aded iç aç›c› hamam› var; Hünkâr hamam› hepsinden ayd›nl›k ve hofl
binad›r. Alt›yüzyetmifl kadar da, hanedan hamamlar› vard›r. Zira her evde soba var. He-
le ayan ve büyüklerinin evlerinde mükellef birer hamam bulunur. Ben dahi birçok hane-
dan hamamlar›na girip, safâ etmiflimdir...

Kervansaray ve Hanlar›: Üç yerde kervansaray vard›r. Gelen, giden kimseler paras›z
misafir olurlar. Yirmiüç aded de ma'mur, güzel, hak gibi hanlar› vard›r. Bunlardan çarfl›
içindeki (Hac› Beflir Han›), (Hac› Teter Han›) meflhurdur.

Bekâr Odalar›: Sekiz aded bekâr odas› var. Kap›c›lar› bir kimseden kefil almay›nca buralara
kimseyi koymazlar. Gayet düzenli yerlerdir. Bir gece buradan izinsiz d›flarda kalan›, ertesi gün
handan kovarlar. Her gece akflamdan sonra kap›lar› kapat›p içeri ve d›flar› kimseyi b›rakmazlar.
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Çarfl› ve Bedestan›: Binseksen aded pazar misali dükkân var. Ama çarfl›s› gayet flirin
ve tertipli yap›lm›fl olup, Halep ve Bursa flehri gibi kat, kat örtülüdür. Lâkin üzerleri ka-
gir de¤ildir. Tamamen kal›n direkler ile örtülüdürler. Caddeleri temiz ve kald›r›m döfleli
olup, flirin ve kagir yap› bir de bedestan› vard›r. Bütün Hind, Sind, Arap, Acem, Leh ve
Çeh mallar› burada bulunur. Hattâ; Dobra, Venedik ve Büyük Venedik bu flehre ikifler,
üçer konak yak›n oldu¤undan Zadra, fiebenik ve ‹spelet'ten bu flehre iki günde, beygir-
lerle çok miktarda çeflitli elbiseler, kumafllar getirip, satarlar. Çukac›lar çarfl›s›, Gazzazlar
pazar›, Kazanc›lar pazar›, her zanaata hareketli ve flenliklidir.

Köprüleri: Malaçka nehri üzerinde yedi aded kuvvetli köprü vard›r. Bunlardan, (Hün-
kâr Köprüsü) alçak bir köprü ise de, çok uzundur. Uzunlu¤u ikiyüzelli ad›md›r. (Hac› Hü-
seyin köprüsü) târihi:

Göricek hatif didi târihini,
Köprüyü Hac› Hüseyin k›ld› tamam...

Bu köprülerden yukar› Mevlevihane yan›nda, Malaçka nehri üzerinde büyük bir iske-
le vard›r. Bu flehrin bütün odun kesenleri Malaçka nehri bafl›ndaki yüksek da¤lardaki or-
manlardan a¤açlar kesip, odun yaparlar; herkes kestikleri oduna bir iflaret koyarak Ma-
laçka nehrine atar. Bütün bu odun ve keresteler su ile ak›p, sözü edilen iskele bafl›nda du-
rurlar. Odun sahipleri de gelip iflaretlere bakarak, odunlar›na ipler tak›p evlerine götürür-
ler. Bir de bu flehirde kar buzunu saman içine koyup, mahzenlerde saklarlar. Sonra Tem-
muz ay›n›n fliddetli s›ca¤›nda billur gibi buzlar› ç›kar›p, viflne hoflaf›na koyarak buzlu ho-
flaf yaparlar. Yine bu flehirde s›çan çok az oldu¤undan kedi de çok azd›r. fiehrin halk› he-
sap, kitap t›mar sahibi oldu¤undan «bir kedinin bir akçe masraf› olur» diye kedi beslemez-
ler. Besleseler bile, kediyi sofra bafl›na al›pta ekmek parças› vermezler. E¤er bir kedi sof-
raya gelirse onu azarlay›p «yürü seni Allah, s›çan avlamak için yaratm›flt›r.» diyerek kedi-
yi dövüp, sö¤üp kovarlar. Hatta Banak›ka halk› Bosnasarayl›lar› bu kedi yüzünden afla¤›-
lay›p derler ki Saray halk› haset ve cahilliklerinden «kedi sevmek imandand›r» hadisi ile
amel etmeyip kedi beslemezler. Tüccar› günde bir kereden fazla yemek yemez. Bir kere,
bir Bosnasarayl› yemek yerken kar›s›, kediye bir parça ekmek verdi¤i için kad›n› boflam›fl-
t›r. Ama, ihtimal ki bu sözler hakikat de¤ildir. Zira ben Saray halk›n› eli aç›k, sofra sahi-
bi ve garip dostu buldum...

Halk›n Yüzlerinin Rengi ve fiekilleri: Su ve havas› güzel oldu¤undan halk›n›n yüz renk-
leri k›rm›z›d›r. Zira flehrin dört taraf› yayla olup, hayat sular› akar. Onun için ahâlisi dinç ve
hattâ erkekleri yafll› olup görünüflü gitmifl, kuvveti bitmifl, yafl› yetmifle yetmifl, çocuk yap-
maktan kalm›fl olurlar. Ama hepsi temiz, inançl›, dürüst, kötülükten ve haramdan sak›nan
kimselerdir. Küçük ve büyük, zengin ve fakir hepsi namazlar›n› k›larlar. Çarfl›s›nda para sa-
yarken ezan iflittikleri gibi «Lebbeyk Allahümme» deyip, paray› meydana b›rak›p, dükkânla-
r›n› bile kapamadan gurup, gurup camiye giderler. Namaz› k›ld›ktan sonra gelip ticaret eder-
ler. Zira bütün halk› «Elkâsibü habibullah» huy edinmifllerdir. A¤›r canl›, marifetsiz adamlar›
asla sevmezler. Ancak, bir ifl ile geçinen kimseye sayg› gösterip, okuyan ve olgun kimsele-
re zekât da verirler. Halk› boflnakça, Türkçe, S›rp, Latin, H›rvat ve Bulgarca konuflurlar.
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Bosna Erkeklerinin ‹simleri: Bu diyar halk› isimleri k›saltarak Muhammed'e Meho, Ah-
med'e Ahmo, fiaban'a fiabo, ‹brahim'e ‹bro, Zülfikâr'a Zuko, Hasan'a Haso, Hüseyin'e
Huso, Süleyman'a Sülo, Ramazan'a Remo, Ali'ye Alo derler. Lakaplar› da Lop-zâde,
Kalp-zâde, Kosfî-zâde, Lâfî-zâde, Çuvo-zâde, Bunak-zâde, Diflu-zâde gibidir.

Kölelerinin isimleri: Hürrem, Behlül, Yüro, Saf o, Hüveyrad, Ferhat...

Erkek ve Kad›nlar›n Elbiseleri: Ayan ve büyükleri gayet çoktur. Ayanlar› hepsi saya,
çuka, ferace ve saya kontufl ile samur kürk giyerler. K›fl›n Bosna'n›n k›rm›z› be¤enilen til-
ki nâfesi ve tilki bo¤az kürkü ile atlas hattan giyerler. Zira bu diyarda çuka ve atlas k›y-
metsizdir. Pabuçlar› hepsinin sar›, sar›klar› hünkâr› olup, hezâri, parlak tülbent sararlar.
Orta halli olanlar eskirik çuka giyerler. Kubâdi pabuçlar ile yürüyüp, k›fl günlerinde Dub-
ro ve Venedik'in siyah, makbul kuru kürkünü giyerler. Fakir halk›, yine çukalar giyip, ni-
celeri bafllar›na serhaddi yeflil kalpak giyerler. Kad›nlar› ise Râbia-i Adviye derecesinde
kapal›, güzellik sahibidirler. Güzellikte ve olgunlukta eflsiz olup, sözleri vezinli, ifâdeleri
düzgün, diflleri inci gibidir. Y›ld›z gibi temiz k›zlar› son derece çekingen ve bakir olup, he-
nüz inci gibi aç›lmam›fl koncad›rlar. Baba ve cedlerinden baflka hiçbir erkek sözlerini iflit-
memifltirler. Kad›nlar›n›n isimleri: Saliha, Sâniha, Râziye, Merdiye, Meryem, Hümmâ,
Havva, Ümmülhâni, Nâdire ve bunlara benzerdir... Cariyeleri ço¤unlukla s›rp ve Bulgar
beslemeleri olup, ço¤u da H›rvat't›r. Bu flehirde kad›nlar hepsi k›rm›z› ve yeflil çukadan
çeflitli elbiseler giyip, ayaklar›na sar› pabuç ve iç edik geçirirler. Bafllar›nda k›ymetli ter-
pufl takke ve diba üzerine beyaz tülbent üstlük ile siyah peçe giyerler. Ama d›flar›da gez-
meleri enderdi. Çünkü edep sahibi ye hünerlidirler.

Ermifl ve  Derviflleri: (Abdi Çelebi); Yafll› bir ihtiyar olup, ilâhi aflk ile kendinden geç-
mifl, her zaman bir hofl, rumuz ve künuz sahibi kimsedir. Binlerce büyük kerameti aç›k-
ça görülmüfltür. Ben orada iken bir gün Abdi Çelebi çarfl› ve pazara girip: «Bre kald›r, bre
harara doldur, bre dur ha, bre vur ha, söndür ha, durmaha! Bre gitti saray vay k›ra, ih-
ya bâd-› sabâ tuta dura» diye feryâd edip gezerdi. Allah'›n hikmeti o gece Kazanc›lar çar-
fl›s›nda bir yang›n ç›k›p binlerce dükkan ve ev yand›. Birkaç gün sonra Melek - Ahmet
Pafla efendimizin subafl›s›, fleriata ayk›r› bir ifl yapt›¤›ndan halk taraf›ndan parça, parça
edildi. Pafla da onu öldürenlerin hepsini as›p, kesip, k›rd›. Ertesi günü Abdi Çelebi, «iflte
iyi oldu, kimisi de iyi flehid oldu» diyerek gezerdi. Öyle sessiz bir can idi ki; b›y›klar›, sa-
kallar› fitil, fitil olmufltu. Daha nice hikâyeleri varsa da yazmam›za imkân yoktur. (Deli Ni-
sa Kad›n): Bu da keramet ve celâl sahibi, meczübe bir hâtûndur. Ama iyi hâl sahibi, edep-
li olup sa¤›r ve dilsiz gezerdi...

Kiliseleri: Hepsi küçüktür. Canl› manast›rlar› yoktur. S›rp ve Latin hristiyanlar›n›n ki-
liseleri güzeldir. Frenk ve rumlar da bu kiliselerde âyin yaparlar. Yahudilerin bir sinagok-
lar› vard›r.

‹maretleri: Saray flehrinde yedi yerde, gelen gidenler ile softa ve komflulara bol yemek
veren ziyafet evleri vard›r. Koca Ferhat imareti, Hüsrev Pafla imareti, Koca Mehmet Pa-
fla imareti, -Bu son imaret, Süleyman Han'›n mimarbafl›s› Sinan A¤a'n›n yap›s›d›r.
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Halk›n Kazanç ve ‹flleri: Halk›n›n bir k›sm› serhad gazileridir. Bir k›sm› hizmet ehlidir.
Bir s›n›f› esnaf ve sarraf olup, bir k›sm› da tüccard›r. Bir bölük ahali de paflalara ve a¤a-
lara sekban yaz›l›p, devlet mal›n› toplarlar.

Tah›l ve Ürünleri: Da¤›, tafl› çok oldu¤undan taneli bu¤day› Ulah ve Hersek'ten gelir.
Ama Saray flehri topra¤›nda dar›, arpa, bakla, mercimek, nohut, heldine denilen bitki ye-
tiflir. Bir çeflit bal gibi lezzetli ekme¤i olur ki; adam yemek ile doyamaz. Lâtin dar› ekme-
¤inin s›ca¤› güzel olursa da, so¤u¤u tafl gibi olur. Yulaf ve çavdarlar› da çok olur.

Meyve A¤açlar›: Servi, sanuber, flemflad, arar, zeytin, turunç gibi a¤açlar› yoktur. Ama
Hersek ve Mustar'›n sahilinde hurmadan baflka her meyve bulunur.

Yiyecekleri: Has ve beyaz lâtin somunu, Roçka çöre¤i -ki kahvalt› olarak yenir, bir çe-
flit ya¤l› çörektir- tavuk böre¤i, kaymakl› baklavas›, çeflitli otlardan çorbalar›, mefle odunu
üstünde kurumufl koyun ve s›¤›r past›rmas› yahnisi, kapuska yani lahana turflusu, sorut-
ka peyniri meflhurlar›d›r...

Meyve ve ‹çeceklleri: Meyvelerinden hofl çurha üzümü, mevlevihâne kiraz›, viflnesi, ye-
re basmaz armudu, elmas› ve eri¤i meflhurdur. ‹çeceklerine gelince: ‹lkbaharda bu flehirde
yüzbinlerce f›ç› keçi sütünden tam üç ay surutka suyu, yani peynir suyu yap›p, çarfl› ve pa-
zarda f›ç›, f›ç› satarlar. Bu su, bütün halk›n huylar›n› yumuflak, yüz renklerini k›rm›z› yapar.
Ama sar› keçi sütünden yap›lan surutkay› ya¤ma edip içerler. Hakikaten baflka diyarlarda
da hekimlerin sözlerine göre sar› keçi sütü bahar günlerinde hofltur ki; vücutta olan safra,
sevda, balgam gibi fleyleri yok eder. fiinab suyu, hardaliyesi, bal suyu dahi keyif verir. Ama
bir çeflit, Ramazaniye denilen müselles gibi üzümden yap›lan› adam› aya¤›ndan al›r. Lâkin
bu Ramazaniyenin güzeli, imamlarda bulunur. ‹bâdete kuvvet verir, lâtif bir flerbettir. Ama
as›l flarab› içen kötüdür, bu flehir halk›nca nefret edilir ve mekruhtur...

Ba¤ ve Mesireleri: Yirmialt›bin cennet ba¤› gibi bahçeleri var ki, her birinde hayat su-
lar› akar. Çeflitli köflklerle donanm›fl, havuzlar, flad›rvanlarla süslü irem ba¤lar›d›r. Malaç-
ka nehri kenar›nda gönül ferahlat›c› Mevlevihâne ondan yukar› (Tekkecik mesiresi koru-
su) var. Burada sulu, k›rm›z›, lezzetli bir çeflit üzüm yetiflir ki; insan yemesinden doyamaz.
(Saray nehri mesiresi) burada nehir kenar›nda, bütün Saray flehrinin merakl› kimseleri ça-
d›rlariyle dinlenirler. Her biri birer okka gelir ala bal›klar› tutup, lezzetli kebab yaparak ye-
yip, içip yaflarlar...

Mâdenleri: Bu eyâlette dokuz çeflit mâden vard›r ki, di¤er yerlerde bulunmaz. Bosna
diyar›nda alt›n madeni varsa da geliri giderine yetmedi¤inden, Ferhad Pafla kapatt›rm›fl-
t›r. Surhpençe kalesinde bir çeflit saf gümüfl ç›kar ki, Novabarda kasabalar›nda ve Sela-
nik yak›n›ndaki Surk›s flehrinde bile böyle bir halis gümüfl ç›kmaz. Nur kayas› yahut (H›-
r›zma tafl›) da burada bulunur. Lâciverd tafl da bulunur ki bin renktir. Kurflun mâdeni de
var. Halis bak›r mâdeni varsa da nâdir bulunur ve içerisi alt›n damarl›d›r. Demir mâdeni
gayet çoktur. Kovinçe da¤lar›nda çok miktarda demir ç›kar.
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Ahalinin Özel Dilleri ve Deyimleri: Önce, her sabah yedikleri kahvalt›ya (Ruçka) der-
ler. Ama Osmanl› aras›nda bu söz ay›plan›r. Hattâ bir gün, Hac› Beflaret bana sabahle-
yin gelip dedi ki: «Evliya Çelebi, bizim odal› düflmanlar hamama gittiler, özüm tenhâdur,
seni bize götüreyim, sana ruçka yedireyim.» Bu söz üzerine ben flafl›p, çeflitli kötü fleyler
düflündü¤ümde Hac› Beflaret: «Bizim diyarda ruçka diye kahvalt› yeme¤ine derler» dedi.
«Çesteni Pafla» derler ki adaletli Pafla demektir.

Boflnak ve H›rvat Halk›n›n Lisanlar›: Bu diyar halk›na halk› a¤z›nda boflnak derler. Fa-
kat bunlara «Bosnavi» denilse daha çok hofllan›rlar. Gerçekten lisanlar› ve kendileri temiz
ve kadirflinas adamlard›r. Lisanlar› Lâtin diline yak›nd›r. ‹flte nesir ve nâz›m söz eylese bu
lisandan biraz örnek verece¤iz.

Al›fl verifl yerlerindeki hesaplar›; Yedno: 1, d›va: 2, tri: 3, çetri: 4, pefc 5, flesjb 6, se-
dum: 7, osem: 8, devet: 9, dest: 10.

Bu Bosna Saray fiehrrinin Arifleri, fiâirleri: Farisinin (fiahidi) kitab›na nazire olmak üze-
re Bosna lisaniyle manzum bir lügat kitab› yazm›fllard›r ki, iki bahri flöyledir:

Fâilât vezninde:

(Bo¤) tanr›, (bedno) bir dirhem (yedino) vahdeti (döfle) cand›r (çevik) adamd›r li¤idir (seriveti).
Hem feriflteh (angil) oldu göklerde (benesâ), (rây), cennet, (râyniki) oldu demek cenneti.
(Mome) k›zd›r, (Perah) tuzdur, (ja¤) azd›r, (put) yol, (visko) yüksek, (nire) alçak ve hem nirti.

Mütefâilun vezninde bir bahir:

Tohuma asma, ete de iymâ, bal›¤a riba bal›¤›, satan, 
Ekây-› derya didi burca do¤ dahi bozu¤ ve kil satan, 
Dahi hem da¤a didiler göre çam a¤ac›na didiler bura.
Ve subra dahi s›k›lma¤› keten örülü belten, 
fialvar›di bize dahi gitme¤edi flaflt› dahi posâvât, 
Didi iflleme¤e bir fluha marva hem didi lân keten...

Saray - Bosna Hakk›nda Tamamlama: Yeryüzünde saray isimli birçok flehir vard›r. Ana-
dolu'da Aksaray, Acem ile Kürdistan ve Da¤›stan aras›nda Tabe saray, Heyhat sahras› ge-
çildi¤inde Erdel nehri kenar›nda flimdi Moskova diyar›nda fiehir saray, Rumeli'de Vize sa-
ray ve di¤erleri gibi. Ama; bu Bosna saray› bunlar›n hepsinden geliflmifl bir flehirdir. fiehrin
afla¤›s›nda ve yukar›s›nda say›s›z sular akarak her taraf› güllük, gülüstanl›k, cennet bahçele-
ri gibi, say›s›z bahçelerle süslemifltir. Allah'a flükür, günden güne insanlar› ço¤almakta olup,
flehir içinde ikibin koyun bo¤azlan›r. Sene bafl›nda k›rkbin yayla koyunlar›n› ateflte kurutup,
past›rma yaparlar. Yüzbinlerce f›ç› lahana turflusu salamura ederler. Binlerce s›¤›r kesip pas-
t›rma yaparlar. Bahar mevsiminde üç ay, yüzbinlerce f›ç› sar› keçi sütünden surunka ve pey-
nir yaparlar. Hergün muhtesib a¤a defteriyle alt›yüzbin ekmek yenir. Evlerde piflen ekmek-
lerin hesab› yoktur. Bu kadar ekmek yenir. Adam denizi büyük bir flehirdir. ‹nsanlar› hey-
bet, cesaret ve celâdette Sam ve Neriman s›fatl› bahad›rlar olup Budin, E¤ri, Konije ve Bos-
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na eyâleti serhadlerinde tam yediyüzaltm›fl aded serhad kalelerinde bütün gaziler Bosna ser-
hadindendir ki; gece, gündüz her taraf›n düflmanlariyle cenk ederler. Halk›, gayet uzun
ömürlü olup, çok çocuk yaparlar. Hattâ Cenâb-› Hakk›n yard›miyle flehir ve köylerine vann-
caya kadar öyle insan ve evlât bereketi verilmifl ki; her flehir caddesinde ve mahallelerinde
çocuktan geçilmez. Çocuklar› o kadar çoktur. Allah artt›rs›n!...

Bosna'n›n Ziyaret Yerleri: Önce Saray flehrinin ortas›nda, Hüsrev Pafla Camii'ne biti-
flik, nurlu bir kubbe içinde yatan (Hay›r ve iyilik sahibi Hüsrev Pafla): Yüksek kap›s›n›n üs-
tündeki dört köfle mermer üzerine celi yaz› ile flu tarih yaz›l›d›r:

Kale dâ'i bi'd-du'â tarihahu.
Rahmetü'l- Mâcid aleyhi külle yevmin...

948

Bu âsaf tedbirli vezir Sultan Bayezid Veli'nin y›ld›z kadar temiz k›z›ndan do¤mad›r.
Hayli uzun ömürlü olup, tam otuzüç sene Bosna serhaddi valisi olmufltur. Venedikliler
elinden zor ile yüzyetmifl aded kale fethetmifltir. Halen Bosna serhaddinde k›rkbir aded
cuma namaz› k›l›n›r; camii, üçyüzden fazla vakf› vard›r. Mübarek na'fl› camiin solunda, av-
lu içinde, yüksek bir kubbe içinde Allah'›n takdirini kazanm›fl olarak yatar. Bütün müslü-
manlar camiye girip, ç›kt›kça ruhuna birer Fatiha okuyup geçerler. Allah'›n rahmeti üze-
rine olsun. Bu gazinin kubbesine bitiflik yine mavi kurflunla örtülü bir kubbe içinde (Gazi
Murat Pafla ziyareti) var; kap›s› üzerindeki tarih:

Mir Murat çünki Dünyadan etti r›hlet,
Kim ki iflitti didi Can-› Murad'a rahmet...

952

(Elmevlâ O¤lan Mustafa Efendi Ziyareti): Hüsrev Pafla Camii sahas›nda yatmaktad›r.
Bu flehri imkân oldu¤u kadar gezip, gördükten sonra Melek Ahmet Pafla Efendimizin

müsellimi Sar› - ‹brahim A¤a ve di¤er ayan ile vedâlafl›p Bosna Saray'dan Helvine kalesi
muhafazas›nda bulunan Melek Ahmet Pafla Efendimize gittik.

BOSNA SARAY'DAN HELV‹NE KALES‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN  EDER
Önce, Saray'dan Bismillah ile ç›k›p bat›ya do¤ru giderek, (Ekfli sular) köyüne geldik. Üç-

yüz hâneli, ba¤ ve bahçeli, mâ'mur, müslüman ve hristiyan köyüdür. Bu köyün yak›n›nda-
ki birkaç yerden suca¤›zlar kaynar. Herbirinin tad› ve vas›flar› de¤ifliktir. Ama biri gayet is-
hal edici olup, Mahmude ve hubbusselâtin fliddetindedir. Bir p›nar da var, vasf› son dere-
ce kab›z edicidir. Bir p›nar da var ki; vücutta olan temriniyeyi iyilefltirir, çeflitli yaralara ve
frengi hastal›¤›na iyi gelir, gayet yak›c›d›r. Bir su daha var, rengi sar›cad›r. Fakirler bu su-
yu çeflitli çorbalara koyup, limon suyundan ve gül sirkesinden lezzetli bulurlar, tad› ekflidir.
Bu p›nar›n suyu ile di¤er sulara da ekfli sular derler. Her biri ayr› tattad›r. Bu sular› nice
deniz ve kara tüccarlar› fliflelere doldurup vilâyet, vilâyet götürürler. Buradan yine bat›ya
do¤ru giderek, (Pusovaçe) kasabas›na geldik. Bosna mollas›n›n vekili idaresinde hâkimlik-
tir. Yediyüz aded kiremitli ve tahta örtülü, ba¤ ve bahçeli, bir hanl› birkaç dükkanl›, ha-
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mams›z bir kasabac›kt›r. Buradan kalkarak, köylerden geçip, (Travnik) kalesine geldik.

Travnik Kalesi: Lâtin krallar›ndan Dubrovnik adl› kral›n yap›s›d›r. Sonra Fatih Sultan
Mehmet, bunu Lâtinlerin elinden alm›flt›r. fiimdi Bosna topra¤›na paflas›n›n hâss› olup,
voyvodal›kt›r. Yüzelli akçelik kazad›r. Kalesinin yeri, yalç›n bir kaya üzerindedir. Beflgen
fleklinde, yontma tafl ile yap›lm›fl olup biraz engeli vard›r. Bat›ya aç›lan bir kap›s›, dizdar
ve neferleri, hisar içinde birkaç nefer evi ve yeteri kadar cephanesi vard›r...

Varoflu: Bu kalenin afla¤› bat› taraf›nda, dere ve tepeli, kayal› ve toprakl› bir yerde, bü-
yük nehir kenar›nda kurulmufl, irem ba¤› gibi flirin bir kasabad›r. Bu nehir, Obruca da¤-
lar›ndan gelip, bu flehirden afla¤› akarak riyaze suyuna kar›fl›r. fiehrin onbir mahallesi var.
‹kibin aded kagir bina, altl› ve üstlü, flendire örtülü hanedan› vard›r. Camileri onyedi mih-
rapt›r: (Hasan A¤a Camii), mihrab› üzerindeki târihi:

Allahümme Allahu lenâ târîhahu. 
Cami biflseref bi'l-mü'minin...

S›byan, mektepleri, çarfl› içinde bir han ve Bir hamam›, yeteri kadar çarfl›s› var. Ule-
mâs› ve oda sahipleri çok olup, misafirleri evlerine alarak yemek ve ikramda bulunurlar.
Suyu ve havas› gayet hofltur. Hattâ; bu flehir içinde da¤lardan ve ba¤lardan binden fazla
su akar. Allah'›n hikmetidir ki! bu sular yaz günleri akar da, k›fl günleri akmaz. Ba¤ ve
bahçeleri gayet çoktur. Yere bâs›f adiyle söylenen bir çeflit armudu olur ki baflka diyarda
olmaz. Hattâ, Melek Ahmet Pafla'ya bu armuttan k›rk tane getirdiler ki; her biri bir okka
yedi dirhem geldi. Baz›s› üçyüzseksen, üçyüzdoksan dirhem geldi. Bu armudu bir çeflit
flerbet ile turflu yaparlar. O zaman her biri sanki bir tulum bal olur. Bu turflunun suyu da,
içenlere keyif verir. Av yerleri gayet çoktur. Hattâ bu flehrin yolu üzerinde, bir akar su ke-
nar›nda, tahta ile yap›lm›fl bir köflk var. Bunun gibi her kaynak bafl›nda dinlenme yerleri
vard›r.

Ziyaretleri: (Gazi ‹smail Baba): Travnik flehrinin yak›n›nda Tir kasabas› taraf›ndad›r.
Kenar›nda (Gazi ‹brahim Baba ziyareti) vard›r.

Bu flehri seyredip, yine bat›ya do¤ru giderek, (Obruca) köyüne geldik. Da¤lar içinde
ba¤l› ve bahçeli, beflyüz evli, bir camili güzel bir köydür. Nurlu camiin imam› Mahmud
Efendi hâl sahibi, dervifl bir zâtt›r. Buradan, yine bat›ya gidip, (Üsküpye vakf›) kasabas›-
na geldik. Bosna sanca¤› kasabalar›nda bundan büyük kasaba yoktur. Bosna paflas›n›n
hâss› olup, subafl›s› idaresindedir. Bosna mollas› hükmündedir. Verban nehri kenar›nda,
güneyden kuzeye uzunlu¤una kurulmufl, geliflmifl bir flehirdir. Verban nehri ise, Biyelmek
ve Oluk da¤lar›ndan beri gelip bu yerden geçerek afla¤› Papiçse kalesi alt›nda Plevne bü-
yük nehrine kar›fl›r. Plevne nehri de Gülhisar ve Varçal vakf› kasabas› da¤lar›ndan gelip,
Papiçse kalesinin efli¤i dibindeki befl minare boyu kayadan uçup, afla¤› Verban nehrine
kar›flt›¤› yeri görmeyen bu geçen günde bir fley görmüfl de¤ildir. Sonra iki büyük nehir
birleflip, afla¤›da Banaluka flehri içinden geçip, ondan afla¤›da Sava nehrine kar›fl›rlar. Üs-
küpye flehrinin hepsi otuz aded mihrab› vard›r: (Malkoçzâde ‹brahim Bey Camii) hepsin-
den güzel olup, tarihi fludur:
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Tahsin künan güftefl her kesiki dîd târih, 
Zi ahsen-i mesâcid hem eflref-i cevâmi...

Tekkeleri, Sibyan mektepleri, hanlar›, bir hamam› ve yüzden fazla dükkân› var. Evle-
ri ikibin aded olup, altl› ve üstlü, kiremit ve flendire tahta örtülüdür. Ahâlisi Allah yolun-
da mücahid, gazi adamlar olup, bol nimetli sofralar› zengin ve fakire aç›kt›r.

Bu flehrin de bat›s›ndan Verban nehrini bin güçlükle geçip, güneye do¤ru giderek,
(Akhisar) kalesine geldik. Gerçekten beyaz inci gibi bir kale olup, Venedik yap›s›d›r. Ev-
velce bu kalenin ismi (Prençse) idi. Sonra Ebu’l-feth buralar› al›p gitmiflse de as›l kaleyi
Birinci Selim Han zaman›nda Gazi Hüsrev Pafla fethetmifltir. fiimdi Süleyman Han yaz-
mas› üzere Kilis sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Yüzelli akçelik kazad›r.

Akhisar Kalesinin Yeri ve fiekli: Dört taraf› kayal›k ve ormanl›k bir sahad›r. Yalç›n bir
kaya üzerine beflgen fleklinde yap›lm›fl tafl bir yap›d›r. Kale ve duvar›n›n yüksekli¤i k›rkar ar-
fl›n yüksekli¤indedir. Melek Ahmet Pafla efendimiz kendi parasiyle bu kaleyi tamir edip, san-
ki nurdan bir kale yapm›flt›r. ‹çine yeteri kadar cephane ve toplar yerlefltirip, dizdar ve üç-
yüz aded nefer tâyin etmifltir. Her gece mehterhanesi çal›n›r. Zira Venediklilerin uskuklar›-
n›n gelece¤i bir bo¤azda bulundu¤undan önemli bir kaledir. Kuzey ve güney taraf› gayya ku-
yusu gibi, uçurum olup kaç ad›m çevresinde oldu¤unu bilemiyorum. Kale kap›s› taraf›nda,
yalç›n kesme kaya hende¤i üzerinde bir asma köprü vard›r ki buradan varofla geçilir. Hisar
içinde ancak seksen aded nefer evleri bulunup, Hünkâr camii, cebehâne, anbar vesaire yok-
tur. Kalenin nehir afl›r›, bat› taraf›nda biraz engeli vard›r. Ama dört taraf› cehennem kuyu-
su gibi uçurum ve kayal› yer oldu¤undan bu kaleye o taraftan yürüyüfl yap›l›p var›lamaz. An-
cak k›ble taraf›nda büyük bir demir kap›s› var ki; varofla aç›l›r. Bir u¤run kap›c›¤› daha var-
d›r. Kuflatma s›ras›nda suya inilen son yoldur.

Varoflu: Hepsi sekiz mahalledir. Sekizyüz altl› ve üstlü, kagir bina, bahçeli, bostanl›,
kiremit ve tahta örtülü, genifl, mâmur evleri vard›r. Sekiz mihrab› olup, hepsinden mü-
kellefi ve mamuru (Haydar Kethüda Camii) dir. Târihi:

Didi; Adni ana çün bede’-i nazar tarih,
Cennet Adne müflâbih bu binâ-i bâlâ...

1025

Üç aded tekkesi vard›r. Bunlardan (fieyh Kâfi Hazretleri Tekkesi) Halveti tarikatine ait-
tir. Üç aded s›byan mektebi vard›r. fieyh Kâfi hazretlerinin han›n›n kap›s› üzerindeki tarih:

Tarihi sarana budur cevâb-i flâfî 
Han›n binasi çündür târih «fieyh Kâfi» 

1021
Bir hamam› var. Hepsi seksen aded dükkân› olup, bedestan› yoktur. Lâkin fieyh Kâ-

fi merhumun medrese, darülhâdis ve yemek imareti vard›r. Buras› öyle büyük bir flehir
de¤ildir. Ancak bir serhad kalesidir. Suyu ve havas› güzeldir. Sular›, flehre çam a¤ac›ndan
kütükler ile gelir. Bu varofla bitiflik «Câferbey-zâde» nâmiyle bir zeamet ve hanedan sahi-
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bi yi¤it vard›r ki her gece evinde üç - dörtyüz misafir kondurup, yedirip, içirir. Bir ba¤ ve
Cennet bahçesine sahiptir ki; içinde insan kaybolur. Çeflitli sulu meyveler yetiflir ki bu
Bosna diyar›ndan ancak Mostar ve Foça'da benzeri buluna... Ama büyük armudu ve çe-
flitli elmas› olur ki «Rah rah rah misli tuffah» sözü me¤er bu Akhisar elmas› hakk›nda ola...
Bu flehrin o¤ul bal› ve bal suyu da be¤enilir...

(Hazret-i fieyh Kâfi Ziyareti): Bu zat, temiz toprak Akhisar'da do¤mufl olup, çok seya-
hat edip, bütün ilimlere sahip oldu¤undan baflka Kâf ilminde de ‹bn Câbir derecesinde-
dir. Yine akrabas›n› ziyaret için bu Akhisar'a gelip, mescidler, dervifl tekkeleri, han, ha-
mam, s›byan mektebi, çeflmeler ve di¤er birçok hay›r ve iyilikler edip, genifl ve verimli bir
yeri bütün talebeleri ve dostlar›na kasaba gibi gelifltirip ad›na (Nevâbâd) dediler. ‹rem ba-
¤› gibi bir yerdir ki, halen günden güne geliflmektedir. Bu ‹rem yerinde oturarak, bütün
bilimlerden örnek bir risale yaz›p, nice de¤erli kitaplara ve özellikle nahiv (dil bilgisi) den
kâfiye kitab›na küçük bir flerh yazm›flt›r. Okuyanlar›n parça, parça ya¤› erir. Tâ bu dere-
ce güçlü ve zor kitaplar› vard›r. Sonra (‹rci'î) emrine uyarak yokluk dünyas›ndan, sonsuz-
luk âlemine göç edip yapt›rm›fl oldu¤u medrese ve tekkesinde nurlu bir kubbenin yeri al-
t›nda, seccadesi üzerinde yatmaktad›r. Ben yer alt›na inerek bizzat iki gözümle gördüm.
Halen mübarek kabri içinde misk ve anber kokusu insan›n dima¤›n› kokular!... Kefeni be-
yaz çarflaflar ile örtülüdür. Bu saadetlû türbe, Akhisar'›n önünde Nevâbâd kasabas›n›n
caddesi üzerinde olup, gelen, giden ve gönül erbab› için ziyafet yeridir. Allah'›n rahmeti
üzerine olsun.

Sonra Akhisar'dan kalk›p güneye do¤ru giderken da¤lar içinde, bir hayat p›nar› kay-
nar su bafl›na geldik. Melek Ahmet Pafla burada küçük, faydal› bir köflk yapt›rm›fl. Suyu
sanki erimifl buz parças›d›r. Buray› da geçip, yine da¤ ve ormanlar içinden silahl› olarak
dikkatle giderek (Köyrüz köyü) ne geldik. Bu köyde Fazl› Pafla yeni bir cami, bir hamam
birkaç dükkân, yüz aded tahta ve çam kabu¤u fakirhane yapt›r›p buray› muaf ve müsel-
lem etmifltir. Zira bu yaylada Macarlar her sene nice esir al›rlard›. Onun için bütün Bos-
na eyâletini idare eden vezirler, bu yaylada onbin asker ile yaylay›p etraf› korurlar.

Köyrüz Yaylas›: Bu, Bingöl, Van'›n Süphan yaylas› ve Bursa'n›n Keflifl da¤› yaylas›na
benzer. Üzerinde terfil, yonca, ayr›k, bersim gibi binlerce çeflit ot ile sünbül, menekfle,
zerrin, tutya ve yer gülü olur. Bir viflne ve çile¤i olur ki yemesi ve tad› inflam mest eder.
Bu sahrada «cans›z put» yani insan fleklinde abdüsselâm kökleri, rûm cedvâr›, rûm süm-
bülü, rûm nergisi, flekâik, flekâk›l, salep ve rum revânderi ile bunlar gibi say›s›z kokulu çi-
çek ve ot yetiflir. Buralardaki akar sular›n lezzeti ve buz gibi so¤uklu¤u hiçbir yerde görül-
memifl olup son derece haz›m ettiricidir. Bir insan bir tavuk veya kuzuyu yiyip bu sudan
içse bir anda yedi¤i yeme¤i hazmeder. Zay›f ve çelimsiz hayvanlar buraya gönderilse dâb-
betülarz (K›yamet günü yaklafl›rken ç›kacak olan korkunç hayvan) gibi semiz olur. ‹nsa-
no¤lu, su ve havas›n›n letafetinden son derece sa¤lam ve zinde olur.

Bu yaylada üç gün kal›p kölemez, kaymak, yo¤urt ve peynirler yiyerek Cenab-› Hak'ka
flükrettik. Sonra güney taraf›na giderek (Estercan köpek kalesi) ne geldik. Latin krallar›n-
dan Estercan adl› pehlivan›n köpekleri için yap›lm›fl bir kale imifl. Fâtih zaman›nda Mah-
mut Pafla fethedip viran etmifltir. ‹çinde birfley yoktur. Buray› geçip yine güneye gidip
(fiuveçse kasabas›) na geldik. Genifl ve verimli bir kazada, Kilis sanca¤› topra¤›nda, ba¤l›
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ve bahçeli, üçyüz evli, bir cami ve bir hanl›, çarfl› ve pazars›z bir küçük kasabad›r. Ama
halk› gayet fleci ve yi¤it olup hattâ Fatma Sultan'›n kocas› Koca Yusuf Pafla burada do¤-
mufl olup Padiflah ailesinde gözde kimse olmufltur.

Bu kasabadan kalk›p elli aded silahl› arkadafllar ile bat›ya do¤ru gidip, Venedik uskuk-
lar›n›n korkular›n› çekerek, yüzbin güçlükle (Helvine) sahras›na ç›kt›k.

Yüksek Helvine Kalesi: Dubrovnik pençprilerinden Estercan adl› kral buray› Helvine
adiyle yapt›rm›flt›r. Sonra H›rvatlar ele geçirmifl ve Fâtih zaman›nda halk› Osmanl› k›l›c›-
n›n darbesine karfl› koyam›yarak kaleyi b›rak›p Venedik körfezi kenar›nda Espelet kalesi-
ne kaçm›fllard›r. Birinci Sultan Selim Han, M›s›r fethinde iken buray› yine Venedikliler al-
m›fl ise de sonra Süleyman Han zaman›nda Hüsrev Pafla buray› kendi kuvveti ile al›p Ki-
lis sanca¤›na merkez yapm›flt›r. fiimdi yine Bosna eyâletinde Kilis sanca¤›d›r. 1056 tari-
hinde Venedikliler Kilis kalesiyle di¤er yetmiflalt› parça kalemizi Tekeli Mustafa Pafla elin-
den al›p, o zamandan beri Kilis sanca¤› kendilerinde kalm›fl, onun yerine de bu Helvine
Kilis beylerinin merkezi olmufltur. Beyinin hâss› (1.425) akçedir. 927 t›mar, 48 zeamettir.
Kânun üzere cebelileriyle bin aded silâhl› askeri olup, beyleri ile görevlendirildikleri sefere
giderler. Alay beyi ve çeribafllar› vard›r. Yüzelli akçe pâyesiyle kazad›r. Nahiyesi hepsi sek-
senbefl aded köydür. ‹stanbul taraf›ndan yeniçeri a¤as› ve bir oda cebeciler a¤as› vard›r.
Kale dizdar›, alt›yüz aded yarar neferleri, fleyhülislâm›, nakibüleflraf›, ayan ve eflraf› vard›r.
fiehir subafl›s›, muhtesib a¤a ve bâcdâr›, mimarbafl›s› ile haraç a¤as› da vard›r.

Helvine Kalesinin Yeri ve fiekli: Bu güzel kale Rone da¤›n›n ete¤inde, yalç›n, k›rm›z›
kaya üzerinde yontma tafl ile yap›lm›fl olup badem fleklindedir. Gün geçtikçe baz› yerleri
harab olup Melek Ahmet Pafla kendi helâl parasiyle Allah r›zas› için tamir ettirmifltir. Be-
yaz inci gibi kalenin önünde sahraya bakan bir tophane seddi yapt›rd›. Kalenin en yük-
sek yerinde, yalç›n kaya üzerine de bir büyük kale yapt›rm›flt›r. Kale içinde eskiden kal-
ma toplar› kundaklat›p kale seddi üzerine s›ra ile dizmifltir. Bütün toplar› Helvine sahra-
s›na bakarlar. Burada olan cephane Bosna hududlar›n›n hiç bir kalesinde yoktur. Hisar›n
içinde üçyüz aded küçük evlerle uç aded bu¤day anbar› ve bir hünkâr camii vard›r. ‹çine
ancak yirmi kifli s›¤ar. Kalenin k›bleye bakan bir demir kap›s› var. Gece ve gündüz bek-
çileri kap›da haz›r olup, her gece hisar içinde mehterhane çal›n›p bekçiler gülbang-i Mu-
hammedi çekerler. Kalenin hiçbir taraf›nda hende¤i yoktur.

Varoflu: Kalenin k›ble taraf›, bat›s› ve güneyi kayal›kt›r. Dere ve tepeler üzerinde hepsi
dokuz mahalle, binyüz aded kagir bina, kale gibi tek ve katl› evler vard›r. Bu evlerin yar›s›
tahta flendire ile örtülüdür. Bu tahtalar› rüzgâr götürmesin diye her evin üzerine büyük di-
rekler konmufltur. Bu rüzgâr›n derdinden bu flehrin birçok evleri kayagan tafl› ile örtülüdür.
Bu varoflda hepsi onüç mihrab vard›r. Yedisi büyücektir. Çarfl›ya yak›n (Dukato¤lu Hac›
Ahmet Camii) kagir, kubbeli, eski bir camidir ki kap›s› üzerinde yaz›l› târihi fludur:

Lütf-u hakla iricek itmam›na hât›f dedi,
Mescidin târih-i gûyü: ni'me dârülmüttakîn.

996
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(Sipahi Mehmed bin Abdullah Camii): Kap›s› üzerindeki tarihi;

«Fi seneti tis'a mie ihdâ ve seb'în lâkin makbulen hasenen indallah»
971

(Lala Pafla Camii): Kap›s› üzerindeki târihi:

Keflfiyâ bünyâdi bilinmek içün. 
Târihin didim ki bu hayrülbîna

975

Üç camide ö¤renci medresesi vard›r. Alt› aded s›byan mektebi, alt› aded dervifl tekke-
si, çarfl› içinde bir hamam, üçyüz dükkân, afla¤› dere kenannda büyük bir han var. fiehir
içinde nice akar çeflmeleri vard›r. Çarfl› yan›nda (Handan Kethüda çeflmesi) nin târihi:

Dâflî-i pâkize meflreb didi târihin an›n 
Güyyâ bu çeflme oldu âb-› tahûr.

Bu kalenin Rone ve Yükkaz da¤› ma¤aralar› içinden bir su f›flk›r›r ki duyan kimsenin
kula¤› sa¤›r olur. Temmuz ay›nda buz parças› gibidir. Bu suda bulunan çeflitli bal›klar›n
say›s›n› Allah bilir. Hay›r sahipleri, bu hayat p›nar›n›n kenar›nda oturacak sofalar yapm›fl-
lar ki gelen, gidenler buraya gelip avlan›rlar. Namaz yerlerinde hem ibâdet ve hem de
zevk ederler. Bu su yokufl afla¤› akt›kça hay›r sahipleri suyu ark, ark edip flehirden afla¤›
onüç aded su de¤irmenine ak›tm›fllard›r. Acâip su de¤irmenleridir. Sular afla¤› akarak
düzlük ve toprakl›k yerlerdeki ba¤ ve bahçelere taksim olunup bütün bostanlar sulan›r. Bu
temiz suyun do¤du¤u ma¤ara önünde ona on büyük bir havuz vard›r. Buras› da âfl›k ve
ariflerin topland›¤› bir yerdir ki bu flehrin bütün sevgilileri bu temiz havuza girip gümüfl
bal›¤›, deniz mele¤i gibi flenlikler ederler. Bu temiz havuzun târihi olup, havuz önünde,
yüksek bir kayaya, ustalar kementlerle ç›k›p oymufllar ve dört köfle, beyaz bir mermere
bu tarihi kazm›fllar, celi ve sülüs yaz› ile yazm›fllar. Mermeri sonra boyam›fllar ama, çok
yüksek oldu¤undan okunmas› zor olup ancak dürbün ile okumak bana nasib olmufltur.
fiöyle ki:

Mustafa A¤a büniye hâzel bina,
Hasbeten lillâh, rabbülâlemîn!
Yessirallahu, lehu ale'l-makâm,
Dâ'ifallahu hayrül-muhsinin.
Allahümme Allahû lenâ târihahu,
Mecma'ul-ebrâr ve hayrurrâmilîn...

994
Bu tarihin yan›nda lâtin ve yunan lisan›nca da nice yaz›lar vard›r. Bu flehir gerçi o ka-

dar verimli de¤il, ama afla¤› sahras›n›n uzunlu¤u k›bleden bat›ya üç konak mesafe verim-
li ve yeflil otlu sahralar oldu¤undan flehir zengindir. Su ve havas› hofltur. Be¤enilen fley-
lerinden rüzgâriyle suyundan baflka birfley yoktur. fiehrin içinde hiç kald›r›m olmay›p,
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kesme, parlak kayalar oldu¤undan bütün sokaklar› temizdir. Evlerinin pencereleri hep
Helvine sahras›ndan öte, atl› beyzadeler saray›na ve Poroluk da¤lar›na bakarlar. Her ev-
de cenk için mazgal delikleri var. Zira bu flehirde yeniçeri odalar› yok iken, her mevsim
flehir içine uskuklar gelip cenk ederler ve birçok esir al›p giderlerdi. Hamd olsun Bosna
valileri buralar› koruyal› beri emin yerler oldu.

Ben, bu Helvine kalesini de mümkün mertebe gezip, görüp, buradan yine arkadaflla-
r›m›zla Seydi Ahmet Pafla namazgah› dibindeki ‹slâm ordusunda Melek Ahmet Pafla efen-
dimizi karfl›lamaya ç›kan a¤alar ile var›p, flerefli ellerini öptü¤ümde: «Hay Evliyam! eski
dostum, hofl geldin, safa geldin» dedi. Allah'a flükür yine o gönül sahibi vezirin fleref soh-
betleriyle flereflenip, Varat fâtihi Ali Pafla'n›n fetihname emirlerini ve mektuplar›n› ver-
dim. Büyük bir divanda fetihnameler okundu¤unda Gazi Melek Ahmet Pafla:

«Evliyam! gazan mübarek ola, tiz dizdara haber verin, kaleden Varat fethi flenlikleri
için toplar at›p, baflkumandan›n emri sicile kaydedilsin. fiehir donanmalar› olsun.»

Diye emir verdi. Üç gün üç gece gerek Pafla ordusunda, gerek flehirde flenlikler olup, ge-
ce ve gündüz binlerce top at›ld›. Sonra Melek Ahmet Pafla, fetihname suretlerini Bosna eyâ-
letinde olan flehirlere, bütün a¤alar ve buyurdumlariyle gönderip bana iki kese, befl at, iki
raht, iki k›l›ç, befl frenk esiri, bir renkli çad›r ve baflka levaz›mat verip, yine eskisi gibi hâs
gözdesi etti. Saadetlû Pafla, Bursa'dan Bo¤azhisarlara, Edirne'ye oradan Bo¤dan ve Eflâk sa-
vafllar›na ve sonra Varat savafl›na gitti¤imizi, görüp, gezdi¤imiz kale ve kasabalar›n durum-
lar›n› birer, birer sorup ö¤rendi. Bu flekilde zevk ve sefa ettik. Hattâ; bir gün büyük bir ziya-
ret edip daha önce Bosna'ya giderken Büyük Çekmece'de hazinedar ile kavgam›z olmufltu
ya, bu ziyafette hazinedar ile bizi bar›flt›r›p, aram›z› ya¤ ve bal eyledi. Sonra Helvine atl›la-
riyle s›k, s›k atlan›p av ve gezilere giderdik...

Melek Ahmet Pafla'n›n Temiz Rüyas›: Bir sabah, sabah namaz›n› Helvine sahras›nda,
Helvine Yeniçeri a¤as› Halil A¤a, Tekeli kethüdas› Hüseyin A¤a ve ben beraber k›l›p Pa-
fla'n›n huzurunda haz›r olduk. Pafla buyurdular ki:

«Bu gece bir rüya gördüm. Me¤er Cuma günü imifl. Bu yan›m›zdaki Seydi Ahmet Pa-
fla'n›n yapt›rd›¤› namazgah›n minberine ç›k›p bütün askere hutbe okuyordum. Hutbeyi
okurken onu gördüm ki Seydi Ahmet Pafla z›rh, külah ve bafll›¤›n› bafl›na giymifl geliyor.
Minber merdiveninden yukar› ç›k›p: «Ah biraderim! Benim minberime ç›kmak hüner de-
¤ildir. Beni Köprülü vezire arz edip ölümden kurtar. Yoksa beni, böyle bir Cuma günü
flehid ederler» diye a¤lad›. Ben de hutbeyi b›rak›p: «Elem çekme birader! Seni onlardan
Allah kurtar›r. ‹nflaallah gelecek sene seninle Tam›flvar ovas›nda buluflup seni bir hâl ede-
riz. Elem çekme, Var Budin'e girip kaleyi bir hoflça imar eyle, muhafaza ve emniyet üze-
re ol.» Dedim. O da kabul ederek: «Hemen bizi duadan unutmay›n.» deyip minberden ge-
ri, geri ineyim derken bafl› afla¤› düflüp, teker, meker olarak merhum oldu. Hemen ben
de: «Bre meded, flu hutbeyi tamam edip, flu gazi veziri defnedelim» diye acele «ve nefsi-
hi'l-âsiyeti...» dedikten sonra «Eyyuhel hâz›rûn» yerine «Eyyuhel gâfilûn» dedim. An› gör-
düm ki; flu karfl›ki Porluk da¤›ndan, beri bo¤azlardan, zincirli yedi, sekizyüz kara domuz
görünüp, buraya inip, namaz k›lan cemaati bölüm, bölüm bölerek, tâ; minber dibinde ya-
tan Seydi Pafla'n›n cesedine birkaç difl vurdular. Ama cemaat, asla saflar›n› bozmad›lar.
Bunlar›n aras›ndan bir semiz sar› ay› minbere do¤ru ç›kma¤a bafllad›. Hemen Evliyam
sen ay›n›n zincirinden yap›fl›p minberden afla¤› çekerek düflürdü¤ünde: «Bre Evliyam, öl-
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dür!» diye minberden feryâd ettim. Sen de dalk›l›ç olarak ay›y› öldürüp, leflini Seydi Ah-
met Paflan›n cesedi yan›na koydun. Ben de hutbeyi tamam edip Cuma namaz›n› edâ et-
tikten sonra: «Cemaat içine gelen kara domuzlar› k›r›n» diye ferman etti¤imde hepsini k›-
l›ç ile k›rd›lar. Me¤er sabah namaz› yak›n imifl. Silâhtar Süleyman beni uyard›. fiimdi sa-
bah namaz›n› k›l›p oturdum. Siz geldiniz; ben bu rüyay› Bismillah ile size anlatt›m.»

Yeniçeri a¤as› ve Tekeli Mustafa Pafla kethüdas›: «Hay›r ola sultan›m» dediler. Ben:
«Hay›r ola sultân›m. Allah ve Resulü bilir» diyerek rüyay› tâbire bafllad›m:

Riyas›z fakir Evliyâ'n›n ta'biri: Buraya tâyin daha önce Seydi Pafla'n›n idi. Bize verdik-
leri görev onun minberi idi. «Benim minberime ç›kmak hüner de¤ildir, beni Köprülü'den
kurtar» demesi Köprülü'den korkmas›d›r; seni Köprülü'den kurtar›r›m dedi¤inizde, Allah
bilir dünya köprüsünden geçer, kurtulur. Budin'de kaleyi imâr eyle dedi¤iniz, flimden ge-
ri din, iman ve mezhebini düzelt demektir. Minbere ç›karken tekerlenip ölmesi, Bosna
mahs›b› ona nasib olmay›p yaralan›p flehid olaca¤›d›r. Allah en iyi bilicidir; bizim askeri-
miz üzerine düflman kara domuz gibi bir gece bask›n yap›p girer, ama; inflaallah hepsini
k›l›çtan geçirip yerleri cehennem olur.» dedi¤imde ak›ll› Pafla der ki!

«Sübhânallah. Benim dahi kalbime böyle tâbir do¤du, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.»
deyip, aya¤a kalkarak: «Tez, bütün asker silâhlan›p haz›r olsunlar. Gafil olmay›p haz›r
dursunlar» deyince Allah'›n büyüklü¤ü! Helvine sahras›nda olan deniz gibi ‹slâm askeri
gayrete gelip, haz›r olarak Porluk da¤lar›na do¤ru at gezindirerek gitmede idi...

Allah'›n hikmeti! o gün Cuma idi. Bütün gaziler cirid oynarlarken Atl› beyzadenin, kü-
çü¤ü bey -ki biraz topalca idi- koflarak gelip, at boynuna düflüp:

«Bre Sultân›m vezir! Öteki gün Çite ve Yortura'ya giden ‹smail alaybeyi, Çulsâro¤lu, Ni-
ke k›r›¤›, Nâko¤lu, Arap Bölükbafl›, Çitineli Baba Ahmeto¤lu, ‹smail Bölükbafl› ve bu kadar
‹slâm askeri Venediklinin Split kalesi alt›ndan bu kadar ganimed mal› al›p gelirken, me¤er
düflman bu Porluk da¤›nda ve deresinde, pusu kurup saklan›r imifl... ‹flte bu anda cenge bafl-
lad›lar. Aman devletli vezir! ‹flte yak›nd›r, flu gazilere H›z›r gibi yetiflip imdâd ve feryatlar›na
son verin.»

Deyince hemen Pafla:
«Bre bu harp de Allah taraf›ndan bir alâmet imifl.»
Diye, göz aç›p kapay›ncaya kadar ikibin aded seçkin silâhl›, cirit atl› askerlere bafl bö-

lükbafl› Arnavud Hüseyin Bölükbafl›'y› kumandan tayin edip, bin kadar piyade askeri de
bofl atlara bindirip, hay›r duâ ile yard›ma gönderdi¤inde ben de hemen Pafla'n›n elini
öpüp Helvine sahras›na gittik.

Helvine Sahras›na Yard›ma Gitti¤imiz... Bismillah ile bütün gaziler Porluk da¤›n›n kaya-
l›, sarp yerlerine var›nca, bütün asker atlar›ndan inip yaya oldular. Atlar› tafl aralar›nda yü-
rüyebilen üçyüz atl› hiç atlar›ndan inmediler. Ben de bu atl›lar aras›nda idim. Da¤ bafl›na ç›-
k›nca bütün piyadeleri ileride gördük. Oradan biraz ileri vard›kta Allah, Allah sesleriyle tü-
fek seslerini iflittik. Hemen bütün atl›lar›m›z ve yayalar›m›z yalç›n kayalar üzerinde ceylân gi-
bi sekerek atefl meydan›na var›nca kâfirler bizi görüp, hemen domuz topu olup, üzerimize
hücum ettiler. Bizim gaziler susuzluktan takatsiz kalm›fllar idi. Ama onlar da bizi görünce su-
suzluklar› gidip hayat buldular!.. Bir yalç›n kayaya arka verip cenk ederlerken, hemen biz-
ler de beflyüz asker sular›n ve peksimetlerin yan›nda pusuya kazan dibi al›koyup binbeflyüz
asker bir u¤urdan Allah, Allah sesleri ile gülbang-i Muhammedi getirip, düflmana göz açma-
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¤a meydan vermeyip, bir yayl›m kurflun vurunca, kâfirler gördü ki; yard›m geldi hemen ku-
durmufl y›lan gibi üzerimize döndüler. Evvelki asker de bu hâli görüp, taze can bulup, ka-
pand›klar› yerden onlar da (Allah, Allah) a rehâ bulup, kâfirin ard›nca hücum ettiler. Kâfir-
ler, iki askerin ortas›nda kal›p öyle Muhammed sat›r› yediler ki Allah bilir... O serhadde böy-
le bir savafl›n benzeri geçmemifltir... Elhâs›l düflmandan binaltm›fl kelle, yediyüzdört esir, yet-
mifl aded haçl› bayrak, davullar› ve kavallar› ile yetmifl aded harâmî bafllar› esir al›n›p zinci-
re vuruldu. Bizden yetmifl aded yi¤it flehid, bizden önceki askerlerden de yüzonalt› flehit var
idi. Önceki askerler ikibin aded seçkin bahad›rdan ibaret olup, kumandanlar› Bosna sanca-
¤› alay beyisi ‹smail Bey idi. Çok miktarda ganimet mal› elde edildi. Allah'a flükür, kâfirler
kahr ve periflan olup, ‹slâm askeri muzaffer ve gâlib olarak, bu miktar esir ve ganimet ma-
l› ile o gün Helvine sahras›ndan Pafla'n›n ota¤› önüne geldiler, kelleler de s›r›klar üzerinde
bulunuyor idi. Keremli flehitleri bir yere toplay›p, namazlar› k›l›nd›ktan sonra fiehitlik adl›
yerde defnedildiler. Sonra bir yayl›m tüfek flenlikleri yap›l›p, kaleden de toplar at›ld›. Pa-
fla'n›n huzuruna ve nice zengin esirler gaziler taraf›ndan hediye edildi. Sonra Pafla, di¤er
esirleri öldürürüm dedi¤inde askerler raz› olmay›p, e¤er bizim elimizdeki gibi esirleri öldü-
rürsen, ortadan size verilen esirleri de k›rman›z lâz›md›r dediler. Bunlar bizim kan›m›z pa-
has›d›r, diyerek raz› olmad›lar. Neticede asker içinde bir anlaflmazl›k daha do¤du. O da esir
ve mallar›n taksim edilmesi idi. Önceki askerler ile sonradan yard›ma giden askerler herbi-
ri kendi taraf›n› hakl› gösterip, ganimet mallar›n› kendileri almak isterler. Az kald› büyük bir
çarp›flma olacakt›. Pafla, büyük bir divan toplay›p Helvine kad›s› ve fleyhülislâm› ile yüzler-
ce âlim ve serhad gazilerinin ifl görmüfllerini huzuruna getirip, bu ifle son verdiler.. Önceki
askerlere flu yolda kararlar›n› bildirdiler:

— Gaziler! Gerçi siz daha önceden cenk ve cidale bafllam›fl gayretli kimselersiniz. Esir-
ler ve ganimet mallar›, hepsi sizin hakk›n›zd›r. Fakat bu sonra gelen ikibin asker olma-
yayd›, Allah korusun ma¤lûp olarak, sizin esir olman›z ihtimalden uzak de¤il idi. Bunlar
geldi¤inde, kâfirler sizi dar yere s›k›flt›rm›fl, güç ve takatinizi kesmifl idi. ‹mdad› görünce
hem size kuvvet ve hem de kâfirlere korku geldi. Allah'a flükür muzaffer oldunuz. Sonra
gelen gazi kardeflleriniz de sizin u¤urunuza bu kadar flehid verdiler ve sizi yok olmaktan
kurtard›lar. fiimdi karar›m›z budur ki; bütün ganimet mallar›n› hesap meydan›na koyup,
sat›p, kardefl gibi, eflit flekilde paylafl›n›z. Muharebe meydan›nda bir fleyi kaybolan varsa
ganimet mallar›ndan ödenecektir.

Bunun üzerine bütün gaziler dinledik ve kabul ettik deyip «Fatiha» okundu. Sonra ga-
nimet mallar› sat›lmaya baflland›. Pafla, kendisine verilen esirleri Padiflah'a göndermek is-
tedi. Bütün kafalar› da esir olanlara yüzdürüp tuzlatt›. Hemen o an iman sahibi gaziler
Pafla'ya rica edip:

«Aman bu düflmanlar› ‹stanbul'a göndermeyiniz. Sizin gönderece¤iniz esirler içinde o
kadar kötüler vard›r ki, ellerinden ba¤r›m›z kan olmufltur. Bunlar ‹stanbul'a giderler ise bir
bahane ile kurtularak yine serhaddimize gelip, eskisi gibi vilâyetimizi harâb ederler. He-
men siz onlar› kelle, paça ediniz, sonra kellelerini ‹stanbul'a götürmek kolayd›r.»

Dediler. Atl› Beyzade dedi ki:
«Devletli vezir! fiu köse mel'un haramiyi görüyor musun? Bu mel'un Seydi Ahmet Pafla

vezirimizin bölükbafl›s› idi. Marine kalesi cenginde dinden döndü. Venedik kâfirine kaçt› ve
bizim gazilerden nice adamlar flehit etti. Sonunda Allah'a flükür Marine kalesi feth olundu.
Bu domuz da bir kay›¤a binip, Sadra kalesine kaçt›. Allah Teâlâ Hazretlerine binlerce hamd
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ve senalar olsun bugün ele geldi. Bu zincirde olan kâfirlerin hepsi böyle mel'undurlar. Bun-
lar› öldürürsen en büyük savafl› edersin. Aman vezirim, gaflet edecek s›ra de¤ildir!»

Serhad gazilerinden bir ço¤u da, Atl› beyzadeye kat›ld›lar. Ricalar› kabul oldu. Hepsi-
ni atefl saçan k›l›çtan geçirdiler. Onlar›n da kellelerini yüzüp tuzlad›lar. Hepsi binüçyüzo-
tuzbefl aded kelle olup, Devlet kap›s›na götürme¤e haz›r ettiler. Me¤er bu yerde bir ser-
had gazisi, bir kâfir eflkiyây› diri saklam›fl. Bu yi¤idin, kâfiri saklad›¤›n› Pafla'ya gammaz
ettiklerinde Pafla son derece gazaba gelip: «Tez o adam ile, saklad›¤› esiri getirin» diye
emretti. Her ikisi de hesap meydan›na getirildiklerinde Pafla: «Tiz cellât» dedi¤i gibi he-
men o yi¤it esirinin boynuna sar›l›p:

«Aman koca vezir, cenk yerinde bana dinimi verip, onun dinini de ben ald›m, bu esir-
le kardefl olmuflum. E¤er beni öldürürsen. benim dinimle o Cennete gidip ben garibe ise
yaz›k olur. Kaçan ki ben ölsem, bu kardefl oldu¤um esirin dini benimle kal›p, biz cehen-
neme gideriz. Bu kere de yine bana yaz›k olur.»

Diye feryâd ederek a¤lad›. Esirinin üzerine yaslan›p kalkmad›. Gayretli Pafla: Bre «Ga-
ziler! Bu adam nedir?» diye sordu¤unda serhad gazileri:

«Bu serhadlerimizdeki bunaklar›m›z hristiyanlara esir olduklar›nda yani elele yeyip, iç-
me aras›nda kâfirleri esirlikten kurtarma¤a söz verir. Müslüman dahi e¤er sen de bize esir
olursan, ben de seni Türk'ten kurtar›r›m diye sözleflme aras›nda, öyle olsun, senin dinin
benim ve benim dinim de senin olsun mu? Olsun, diye kan yalafl›p, hristiyan ile müslü-
man, din kardefli olurlar. ‹flte flimdi de bu, gazinin kardefli olup bu müslüman› vaktiyle esir-
likten kurtarm›fl. fiimdi bu kâfir de bunlar›n elinde esir oldu¤undan saklay›p kurtarmak is-
tese gerek ki sözü yerine gelip, ondan imân›n› al›p, ona iman›n› vermifl ola. Bu kere flim-
di hristiyan ölürse Cennete gitmifl ola, bu ölürse kâfirin diniyle Cehenneme girer ola. Bu
hâl müslüman ve kâfirin kitab›nda yok ise de ancak bu serhadlerde böyle bir usul çoktur.»

Dediklerinde haz›r cevap Pafla:
«Bre bunun ikisini de azat ettim.»
Dedi. Hepsi birden sahrada kaybolup gittiler. Hepimiz bu konuflmalara hayran kald›k.

Sonra Pafla, bütün kelleleri Mustafa ad›ndaki bir a¤asiyle Devlet kap›s›na gönderdi. Ba-
na, Pafla bu savafl mallar›ndan yüz kurufl, iki köleme ellifler kurufl ihsan edip, Helvine sah-
ras›nda muhafazada olup, bütün müslüman gaziler ile zevk ve sefaya dald›k.

Biz bu halde iken, Devlet kap›s› taraf›ndan bir kap›c›bafl› ile Köprülü Mehmet Pafla'dan
Padiflah emri ve mektuplarla saadetlû Padiflahtan bir hatt-› flerif, k›l›ç, kaftan, sorguç gel-
di. Padiflah divan› topland›. Padiflah›n emri okundu. fiöyle deniliyordu:

«Sen ki gönlü ayd›nl›k vezirim Melek Ahmet Paflas›n, hatt-› flerifim erifltikte bir an dur-
may›p Bosna eyâletinde olan bütün mirlivalar gele ve bütün kalelerimde olan neferlerin ya-
r›s› ile bütün ata, dona kâdir olan serhad gazileri ile kalk›p Venediklilerin Zadra ve Sebe-
nik kalesi yollar›n› Azmiyan da¤lar›ndan yollar aç›p, Bihke ve Korya kaleleri taraflar›nda,
Sava nehri üzerinde büyük köprüler yap›p, zaferler kazanm›fl askerimle zahire ve mühim-
mat haz›rlay›p anbarl›yas›n. Bütün eyâletin askeriyle Zadra, Sebenik, ‹spelet ve Kilis kale-
lerini ya¤ma ve talan edip düflmana bir tane hardal ektirmeyip, ellerindeki mahsûllerini köy
ve kasabalariyle ya¤ma ve talan edip, hatt-› flerifimle ifl görüp bir an durmayas›n.»

Hatt-› flerif okundu¤unda tedbirli Pafla, «Emriniz emirdir» deyip, Padiflah›n gönderdi¤i
hil'at› giyerek kemerine de padiflah›n k›l›c›n› tak›nd›.

Sonra (nevveytü'l-gazâ = savafla niyet ettim) dedi. Tu¤lar, ota¤›n›n önüne ç›kar›ld›. Bü-
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tün Bosna eyâletine emirler ile a¤alar asker sürme¤e memur olup, ‹slâm ordusunda ve
Helvine flehrinde dellâllar ba¤›rd›lar. A¤alar›n hepsi Bosna eyâletine gittiler. Onbin aded
okçu askeri orduya götürdüler...

HELV‹NE SAHRASINDAN VENED‹K V‹LÂYET‹NDE DADRA VE fiEBEN‹K 
KALELER‹N‹ YA⁄MA ETME⁄E G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAAN EDER

Evvelâ Helvine sahras›ndan Bismillah ile bat› tarafta (Atl›beyzâde) köyüne geldik. Hel-
vine sahras›nda ve Porulok da¤› ete¤inde, büyük bir hanedand›r. Buraya yak›n Helvine
flehri havzas›ndan ç›kan büyük nehir ve sahrada yere bat›p kaybolur. Buradan kalk›p, yi-
ne bat›ya giderek Porulak da¤›n› aflarken ileri görüfllü Pafla, bütün da¤ delen yi¤itleri ve
ç›rahorlar› getirip da¤lara ve ormanlara kölünk ve balta vurup, sert kayalar› k›rarak, sarp
yollara ve s›k bellere atefller yak›p, tafllar üzerine sert sirkeler döküp, yalç›n kayalar par-
ça, parça olup, bütün moloz tafllara ve çöplere asker üflürüp, bir günde yüksek bir da¤›n
dar yollar› genifl yollar oldu. Bütün flâhi toplar ve a¤›rl›klar rahatça geçirildi. O gece (Po-
rulok da¤›) kalesinde menzil ald›k.

Bu kale, yüksek da¤›n tâ; tepesinde, yuvarlak flekilde bir kaleciktir ki içinde hapsedi-
lip kalm›fl elli aded neferi vard›r. Uskuk derdinden hiç d›flar› ç›kamazlar. Sular› sarn›çt›r.
Aydan aya askerler Helvine'den getirirler. Üç aded flâhi toplar› ve cephaneli¤i vard›r.
Bunlar gelen gidenleri götürmekle görevlidirler. Buraya düflman gelse, bu kaleden toplar
at›lsa, haber ettiklerinde Helvine flehrinden bütün gaziler atlan›p kalenin bulundu¤u yere
gelirler. Metin ve sa¤lam bir kaledir.

Buradan kalk›p bat›ya do¤ru, da¤lardan yokufl afla¤› giderken yine yollar›n ormanlar›-
n› k›r›p, yakarak, moloz ve y›k›nt›lardan yollar› temizleyerek (Ahmet Baba kulesine) gel-
dik. Bu büyük kule ve kuvvetli köprüleri Gazi Hüsrev Pafla yapt›rm›flt›r ki; Çetine nehri
üzerinde uzun bir köprüdür. Onüç yuvarlak gözlüdür. Bir bafl›ndan, bir bafl›na uzunlu¤u
beflyüz ad›md›r. Bu uzun köprünün iki bafl›nda birer yuvarlak büyük kulelerdir ki; birinin
dahi benzeri hiç bir diyar›n kalelerinde yoktur. Toplar› ve cephaneleri tamd›r. Dizdar›, Ba-
ba Ahmet A¤a'd›r ki; ihtiyar bir kimsedir. Her kalede yüz aded silâhl› yi¤itler gece ve gün-
düz bulunur. Bütün gaziler Ahmet A¤a'n›n evlât ve soyundan gelmifl gazi yi¤itlerdir. Ya-
banc› bir kimse yoktur. Bir kimse bu kulelerde durmaz. Son derece zorlu yerlerdir. Her
gece bu kulelerin demir kap›lar›n› kapay›p nöbet beklerler. Art›k bu köprüden beri ‹slâm
taraf›na kâfir geçirtmez. Gerçi Çetine nehri deniz gibi büyük bir nehir de¤ildir. Düflman-
lar›m›z istese silâhlar›n›, sallar ve potalar üzerine koyup geçerler; ama bir av al›p gelirken
bu su kenar›nda ‹slâm askeri düflman›n yakas›n› al›rlar. Bu köprüde olan Baba Ahmet ga-
zileri imdada yetiflirler. Bu nehrin suyu biraz ac›d›r. Do¤u taraf›ndan ve güneyden Dina-
ra da¤lar›ndan do¤ar, Zad ve Verye kaleleri da¤lar›ndan ve Omur kalesi bellerinden akar,
bu büyük köprünün alt›ndan geçerek bat›da Akdeniz'e kar›fl›r. Pafla, burada Gazi Ahmet
Baba'ya büyük bir ziyafet verip bir hil'at giydirdi. Baba Ahmet A¤a-zâde ‹smail A¤a on-
bin yi¤ite kumandan olup güney taraf›nda düflman›n Radovriye kalesiyle Omur kalesini
ya¤ma ve talana gittiler. Allah kolayl›k vere...

Pafla, buradan da kalk›p, Baba Ahmet A¤a'n›n bir o¤luna k›lavuz olarak güneye do¤ru
da¤lar temizleyip giderek (Sin) kalesine geldi. Kayal› bir da¤ üzerinde beflgen fleklinde, ha-
râbca bir kaledir. Ama zemini Tin da¤›n›n do¤u taraf›nda sarp kayal› bir yerde olup, en-
geli çoktur. Duvarlar› günler geçtikçe yer, yer y›k›lm›fl. Melek Ahmet Pafla bu hali görün-
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ce bütün ‹slâm askerini bu kaleye üflürüp bir kese kurufl harcayarak onarmaya bafllad›. Üç
günde kaleyi beyaz inci gibi yap›p içine yeteri kadar cephane, silâh ve mühimmat koydu.
Dizdar›, üçyüz aded gazi, garib neferi vard›r. Ama kalenin yüzölçümü ne kadard›r hesap
edemedim. Kim taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n› da ö¤renemedim. Süleyman Han zaman›nda Ga-
zi Hüsrev Pafla fethetmifltir. Halen Kilis sanca¤› topra¤›nda, yüzelli akçe kazad›r. Nahiye-
lerinin hepsi kâfir elinde oldu¤undan geliri yoktur. Bu yerde Zâd ve Verya'ya giden gaziler
o kadar ganimet mal› ile gelip flenlikler oldu ve mallar kale içinde deftere kay›t edilip, diz-
dara verildi. Ama hisar içinde bir Hünkâr camii ve anbarlar› ile bir miktar flendire tahta ör-
tülü, küçük, yararl› fukara evleri var. Bunlardan Mahmud Efendi'nin ve dizdar›n evleri mü-
kelleftir. D›fl ba¤lar› gayet mükemmeldir. Da¤lar›nda inciri çok oldu¤undan bu da¤a islâm
(‹ncir da¤›) dediler. Bu kale s›n›ra çok yak›nd›r. Zira, bizim düflman elinde olan Kilis kale-
siyle Mezmusin kalesine yaya olarak bir saatte var›l›r. Ama atl› kimseye iki saate yak›n bir
yoldur. Çünkü yollar kayal›k ve bellerden yap›lmad›r.

Bu kaleden kalk›p güney tarafa do¤ru, sarp, kayal›k yollar afl›p Kilis kalesine geldik.

Kilis Kalesi: ‹lk yap›c›s› Venedik pençprimlerindendir. Sonra (943) tarihinde, Süley-
man Han zaman›nda Gazi Hüsrev Pafla fethetmifltir. Kânun üzere Kilis sanca¤›n›n beyi-
nin merkezi ve yüzelli akçe flerif kaza idi. Lâkin Venedikliler Tekeli Mustafa Pafla'y› (Dâ-
nil Ova) denilen yerde yenilgiye u¤rat›p ‹slâm askerini k›l›çtan geçirince Tekeli Pafla, ota-
¤›n› bu Kilis kalesi alt›nda kurdu. (General) adl› kaptan Tekeli Pafla'n›n kavu¤unu kendi
bafl›na giyip, Osmanl› mehterhanesini çald›r›p, divan kurdurdu. Kilis kalesi ayanlar›, diz-
dar›, sultan-zâdeler, Cafer Bey o¤ullar› ve daha nice a¤a o¤ullar› d›flar› ç›k›p divana gel-
diklerinde gördüler ki; tamamen düflman aras›nda kalm›fllar. General, hemen bunlar› esir
edip zincire vurdurdu. Sonra hisar içindeki gaziler «El eman» diyerek kaleyi düflmana vi-
re ile verdiler. Düflman sözünde durup, hisardakiler yerli yerlerine çekilip gittiler. O za-
mandan beri bu kale Venedikli elinde kal›p, camileri kilise yap›lm›flt›r!...

Bu üzüntü dolu olay, Sultan ‹brahim Han zaman›nda olmufltur. Vezirler, Sultan ‹bra-
him'i «Bosna serhaddinde bir kilise elden gitmifltir» diye yat›flt›r›p teselli etmifllerdir.

Kilis kalesinin Yeri ve fiekli: Bu kalenin dört taraf› çepeçevre birer top menzili uzak-
l›kta, engelli da¤lard›r. Garbelan da¤› pek yak›n engeldir ki; Melek Ahmet Pafla'n›n bir
adam›, bu kayadan hisar içindekilerden birinin bafl›na bir ok at›p tepelemifltir. Tâ; bu de-
rece yak›n bir da¤d›r. Bu da¤lardan afla¤› inerken sanki gayya deresine veya cehennemin
dibine inilir gibi olup, kale bu dereler ortas›nda kalm›flt›r. Gö¤e do¤ru bafl çekmifl çeflitli
yalç›n kayalar üzerinde, alt›gen fleklinde, yontma tafl ve cilâl› a¤açlar ile yap›lm›fl sa¤lam
bir kaledir. Gerçi engelleri çoktur ama, afla¤› kale dibine var›ld›kta, kalenin en yüksek te-
pesi gökte kal›r. Hiç bir flekilde bu kaleye yürüyüfl yap›lamay›p, zafer elde etmek müm-
kün de¤ildir. Ancak kuflatma ile veya düflman korkuya düflüp vire ile teslim ede. Bu kale
sanki bir kâse içinde olup, etraf› kenarlar›, engelleri de yerleridir. Kalenin kendisi de kâ-
se içinde bir sivri pilâv tepesidir. Sadece bir yolu ve bir kap›s› vard›r. ‹çinde düflman do-
lu olup, Allah'a flükür ‹slâm askerine top atm›yarak etraf ve çevresini müslüman gaziler
ya¤ma ve talan edip ganimet elde ettiler. Ama kale dövülmedi.

Bu Kilis'in bat› taraf›nda, da¤ bafllar›nda, deniz kenar›nda Venediklinin Espilet kalesi
görünmekte idi.
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Buradan kalk›p büyük dereler içinden geçerek (Trogir) kalesine geldik. Bu da yontma
tafl ile yap›lm›fl küçük bir kaleciktir. Daha önce Kilis ile beraber düflman eline geçmifltir.
Bunun da civarlar› ya¤ma olunarak, bütün ba¤ ve a¤açlar› baltadan geçirildi. Buradan kal-
k›p deniz kenar›nda (Espilet kalesi) ne geldik.

Espilet Kalesi: Nice kereler kuflat›lm›flsa da sonunda yine düflman elinde kalm›flt›r. ‹lk
yap›c›s› Pola vilâyeti kral› (Espilet) dir. Sonra Venediklilerin eline geçmifltir. Bu kale de-
niz kenar›nda, bir tepe üzerinde, tafl yap› bir kaledir ki bütün duvarlar yontma tafl ile ya-
p›lm›flt›r. Deniz kenar›ndaki büyük limanda yedi aded kad›rgas› yatard›. Hâlâ Venedik
prençprimi idaresinde generalliktir. Kalesi büyük Akdeniz'den içeri girmifl bin mil uzunlu-
¤unda bir körfez denizinin Bosna vilâyeti taraf› kenar›nda yap›lm›flt›r. Son derece âsi ol-
du¤undan yan›na var›lamam›fl olup, ne çevre uzunlu¤u ne de yap›s›n› bilemiyoruz. Bu ka-
le etraf›ndaki köyleri, ba¤ ve evlerini vurup ya¤ma ve talan ederken, gazilere kaleden o
kadar balyemez gülleleri vuruldu ki herkes semender kuflu gibi atefl içinde kald›k zanne-
derdi. Bu kale alt›ndan da birçok ganimet mal› ile geri dönüp Kilis de¤irmenlerinden ge-
çerek bu defa bat›ya do¤ru giderken buralarda çeteye gidenler çok miktarda mal elde edip
döndüler. Ama üç yi¤it flehid olmufltu.

Buradan ileri gidip (Kamanlar kalesi) ne geldik. (Kaman) lâtince tafll›k demek olup, bu da
Venedik krallar›n›n yap›s›d›r. Bu iki kale karfl› karfl›ya olup tafl yap›lard›r. 961 tarihinde Ga-
zi Malkoç Bey, bu kaleyi fethedip sonra yine düflman eline geçmifltir. fiimdi bu sene Melek
Ahmet Pafla deniz gibi asker ile bu kale alt›nda çad›r kurup, ‹slâm askerine bolca ihsanlar
vererek derhal büyük Kaman kalesinin varoflunu yak›p y›kt›rm›fl ve kale muhabbet meyda-
n›nda kalm›flt›r. Cenâb-› Hakk›n yard›m› ile rüzgâr›n etkisinden varoflun atefli küçük Kaman
kalesi içine de girip o da yanarken derhal Bosna serdengeçtileri ‹smail alay beyi kolundan
Allah, Allah diyerek büyük Kaman'a yürüyüfl edip bir anda fethettiler. Hisar içine müslüman
gazileri girip hesaps›z ganimet mal› ald›lar. Küçük Kaman'dakiler bu felâketi görüp, ateflte
yan›p yok olmadan d›flar› ç›kt›klar›nda yüz adedi esir edilip ellisi de k›l›çtan geçirildi. Allaha
flükür bu iki kalenin bir günde feth olundu¤una ben hakir, flu tarihi söyledim: «Dedim duâ
ile tarih, mübarek ola gazan» 1070. Bu kaleleri ‹slâm askeri al›nca o saat Devlet kap›s› ta-
raf›na: «Bu kaleleri tamir edip asker koyal›m m›, yoksa y›kal›m m›?» diye bir a¤a ile dilekçe
(arz) gönderildi. Kalelerde de yeteri kadar asker kald›. Pafla efendimiz bat›ya do¤ru gidip,
köyleri yakarak (Çitne) nehri kenar›nda yeflil bir sahaya geldi. Bu yerin ba¤ ve bostanlar›n-
da olan limon, turunç, nar ancak sak›z ve ‹stanbul adalar›nda olur. Burada da baltac›lar bü-
tün ba¤lar› k›r›p geçirdiler. Buradan kalk›p (Verlika) kalesine geldik.

Verlika Kalesi: Süleyman Han beylerinden Malkoç Bey fethetmifltir. Yap›c›s›n› bilmi-
yorum. Kilis sanca¤› topra¤›nda bir tafll›k içinde, metin, küçük bir kaledir. Çevre uzunlu-
¤u bin ad›md›r. ‹çinde bir camii, k›rk - elli nefer evleri, cephanelik, flâhi toplar›, dizdar›,
k›rk - elli aded de kulu vard›r. Han ve hamamlar›, çarfl› ve bedestan› yoktur. Ama ba¤la-
r› ve lezzetli bal› çoktur. Buradan kalk›p (Kenin kalesi) ne geldik.

Kenin Kalesi: Lâtin tarihlerinde yap›c›s› H›rvat beylerinden (Zerrin Nesk›) adl› bir be-
yin oldu¤u yaz›lm›flt›r. Sonra Ebu’l-feth devrinde Herseko¤lu Ahmet Pafla kuflatm›flsa da
k›rk gün sonra fethedemeden dönmüfltür. Gazi Malkoç Bey (961) tarihinde üç sene ku-
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flat›p aman ile fethetti¤inde anahtarlar›n› mücevherli bir k›l›f içine koyup Süleyman Han'a
«Van kalesi gibi bir kaleyi ayak alt›na ald›m!» diye arz etmifltir. Zaman›m›za kadar bu ka-
le üzerine düflman nice kere hücum edip gelmiflse de, yenilgiye u¤ray›p geri dönmüfltür.
fiimdi Bosna eyâletinde Karka sanca¤› beyinin merkezidir ki; Padiflah taraf›ndan beyinin
hâss› (200.000) akçedir. (700) nefer zeamet sahibi, (2.060) nefer t›mar sahibi vard›r.
Alay beyisi, çeribafl›s›, yüzbafl›s› vard›r. Kânun üzere paflas› askeriyle bu Karka sanca¤›
üçbinüçyüz asker olarak görevlendirildikleri sefere giderler. Yüzelli Akçelik flerif kazad›r.

Kenin Kalesinin Yeri ve fiekli: Bu yüksek kale, sarp, sar› - k›rm›z› flahin ve za¤nos yu-
val› kayan›n tâ tepesinden, ucu gö¤e kar›flm›fl bir hisard›r ki; benzeri ancak (Mardin) ve
(‹madiye) kaleleri ola. Tâ bu derece eflsiz bir hudud surudur. Ama çevresinin ölçüsünü bil-
miyorum. Çünkü dört taraf›ndan ad›mlamak imkâns›zd›r. Sur içinde fukara evleri, Süley-
man Hân Camii, cephaneli¤i, erzak anbarlar› vard›r. Fazl› Pafla, Bosna eyâletine sahip
iken (Köyrüz) adl› sahrada muhafaza üzere olup bu (Kenin kalesini H›rvat, Slav, Niyavdo
ve Duflka memleketlerinin generalleri olan Haysek isimli Venedik generali piyade ve sü-
variden oluflan yirmibin askerle gelip etraftan da kendisine iltihak edenlerle birlikte dok-
sanbin kiflilik bir kuvvete sahip olur. Kenin kalesini yedi yerden kuflatarak balyemez top-
lar ile aman vermeden dö¤er. O gün bu kötü haber Fazl› Paflaya ulafl›nca, yan›na yirmi-
bin ‹slâm askeri alarak Helvine sahras›nda konaklar. Orada yirmibin asker daha temin
edip Allah'a güvenerek k›rkbin seçkin asker ile durmadan sür'atle yol al›p, gece yar›s›nda
Kenin yak›n›nda bir sö¤ütlük içine gizlenirler...

Fazl› Pafla, Kethüdas› Gürcü Mehmet Kethüda dahi Banaluka'da bu kötü haberi duyar
duymaz o da beflbin askerle durmadan Fazl› Pafla kuvvetlerini takip edip, Armiyan da¤-
lar› ve Varçal vakf› bellerini aflarak, Günin alt›nda paflaya yetiflirler. Hemen vakit kaybet-
meden düflmana hücum ederek Allah'›n inayetiyle öyle bir Muhammed sat›r› vururlar ki,
k›sa zamanda k›rkyedibin kâfiri k›l›çtan geçirip, geri kalanlar›n› da da¤lara kaç›r›rlar!...

Bosna Alay Beyi ‹smail ve biraderi Mir Alem Bey ve Hersek Beyi Çenkizâde Bey gi-
bi savafl meydan›n›n arslanlar› bir yere toplan›p, tedbir al›p elbirli¤i ederek kaçan düflma-
n›n pefline düflerler. Kovalaya, öldüre onbin adet yaral›, sa¤lam, yorgun ve durgun düfl-
man elleri kafalar›n›n üstünde Fazl› Paflan›n huzuruna getirdikleri vakit kendilerine hil'at-
› fâhire ve bafllar›na çelenk tak›l›p ihsanlar verildi. Savafl meydan›nda düflmana ait yetmifl
adet balyemez ve üçyüz adet sipahi balyemez toplar kald›. Cephanenin ise say›s› belli de-
¤ildi. Fazl› Pafla bu kadar köleleri ve düflman baflbu¤lar›n›, sancak ve hilekâr haçl›lar›, çal-
g› ve bandolar›n›n hepsini sevinçli bir tezkire ile ‹stanbul'a göndererek, Kenin kalesini düfl-
man kuflatmas›ndan kurtarm›flt›r.

Gerçi ben bu sevinçli muharebede Fazl› Pafla ile birlikte de¤ildim, fakat flimdi bu Ke-
nin kalesini gördü¤üm s›rada naklettiler, O as›rda bu fetih haberini duydu¤umuz zaman
Fazl› Pafla’ya hay›r dualar da etmifltik. Çünkü Tekeli Mustafa'n›n (Danl›ova) da bozulup,
frenke k›r›l›fl›n›n intikam›n› mübarek Bosna'da Fazl› Pafla alm›flt›r. Allah'a hamdolsun!
Böyle büyük bir zafer de o sene nasip olup, Ba¤dad fethinden beri dünyay› tutan ünü-
müz, yine flenlenme¤e bafllam›flt›. Allah, Fazl› Pafla’n›n ömrünü uzun ede ve Melek Ah-
met Pafla efendimize de böyle fetihler nasip eyleye... Amin...

Melek Ahmet Pafla efendimizle Kenin kalesini gezip, görüp baz› yerlerini tamir ettire-
rek, muhaf›zlar›n›n isimlerini tesbit ve kay›d ettikden sonra, bat›ya do¤ru yola devam ede-
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rek (Karaorman) da konaklad›k. Eskiden burada bir kule varm›fl. Venedikliler Hanya fet-
hedildi¤i y›l y›karak intikam almak istemifllerdir. Amma etraf gayet verimli yerlerdir ki,
(Karaova) ad›yla Boflnakistanda meflhurdur.

Buradan yine bat›ya do¤ru giderek, tafll›k ve ormanl›k yerleri geçip, yollar› temizleye-
rek (Otuz köyü) ne geldik. Kerka sanca¤›nda, ba¤l›, bahçeli ve bol m›s›r yetifltiren bir top-
ra¤› varm›fl. Ama düflman köyü yak›p y›kt›¤›ndan harap kalm›fl. Buradan yine bat›ya de-
vam ederek Nadin kalesine geldik.

Nadin Kalesi: Kimin taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n› bilmiyorum. Ama 944 tarihinde Süley-
man Han kumandanlar›ndan Gazi Hüsrev Bey taraf›ndan fethedilmifltir. Hüsrev Bey bu
kale üzerine asker sevkedip H›rvat ve Islavlar›n elinden kuvvet zoru ile al›p, Kerka sanca-
¤›na ba¤lam›flt›r. Kalesi Venedik körfezi sahilinde yüksek bir kaya üzerinde dört köfle ve
tafl yap› olup, büyüklü¤ü alt›yüz ad›md›r. Halen hisar içinde hiçbir bina yoktur. Tekeli
Mustafa Pafla’n›n yeniliflinde bu kaleyi Venedikliler istilâ edip, içindeki ‹slâm ve H›rvat
halk çoluk çocuklar›yla Kenin kalesine s›¤›nd›lar. Halen ba¤ ve bahçeleri sahipsizdir. Ama
padiflah taraf›ndan yap›lacak ufak bir yard›mla kalesini tamir etmek imkân› vard›r.

Buradan tekrar bat›ya giderek, (Iskradin Kale) sine geldik. H›rvat beyleri taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Fâtihi (938) tarihinde Gazi Bektafl Bey olup, H›rvat elinden kol kuvveti ile
alm›flt›r. Buradan Sedd-i ‹slâm Kalesine geldik. 943 tarihinde Süleyman Han'›n vezirle-
rinden Gazi Hüsrev Pafla bu kaleyi yeniden bina etmifl ve ad›n› da Sedd-i ‹slâm koymufl-
tur. Bu kale de Tuna nehri k›y›s›ndaki Sedd-i ‹slâm kalesi gibi lüzumlu bir müslüman s›¤›-
na¤›d›r. Kerka sanca¤›na ba¤l›d›r. Buradan kalkarak, ‹vranya kalesine geldik.

‹vranya Kalesi: Kimin taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n› bilmiyorum. 943 tarihinde Gazi Murad
Bey, Hüsrev Pafla’n›n yard›m›yla fetheylemifltir. Fetihten sonra Kilis sanca¤›na ba¤lanm›fl-
ken Hüsrev Pafla’n›n teklifi üzerine Kerka sanca¤›na ba¤land›. Buradan da kalkarak Opru-
ça kalesine geldik.

Opruça Kalesi: H›rvatlar taraf›ndan infla olunmufltur. Bu kalenin fâtihi de Murad Bey-
dir. Halen Kerka sanca¤›na ba¤l›d›r. Önceleri Süleyman Han asr›nda müstakil sancak idi.
Sarhofl Pafla'n›n pederi Arnavud Mehmed Bey Mirliva olup, ta Kerka nehrine var›ncaya
kadar olan topraklara hükmederdi diye naklederler. Sonra düflman bu kaleyi harâb etmifl
ise de halâ büyük bir kulesi ayakta kalm›fl ve kullan›lmaktad›r. Buradan da Posedarya ka-
lesine vard›k.

Posedarya Kalesi: Polya isimli kral taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Fâtihi Hüsrev Paflad›r. Ka-
lesi körfezin k›y›s›nda olup, küçücük bir kale idi. Venedikliler harâb etti. Burada bir iki
gün kalarak asker topland›. Binlerce gaziler bask›n ve ya¤malara gidip sa¤ ve bol gani-
metle döndüler.

Buradan kalk›p Zemonink kalesine geldik. ‹slav beylerinden biri taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
946 tarihinde Gazi Arnavud Memi Bey taraf›ndan fethedilmifltir. Bu kale Cenk sahras›nda
dört köfle flirin bir kaledir. Fakat bu da Kerka sanca¤›na ba¤l› ve harâbt›r. Burada dahi, bin-
lerce gaziler Venedik hududundaki Kotarlar kalesine ak›n yaparak etraf› ya¤malayarak za-
ferle geri döndüler. Buradan kalkarak Özrin kalesine vard›k.
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Özrin Kalesi: Tafltan yap›lma güzel bir kaledir. 941 tarihinde Murad Bey taraf›ndan fethe-
dilmifltir ki, flehirde saray içinde Hüsrev Pafla türbesine bitiflik nurlu bir kubbenin alt›nda yat-
maktad›r. Bu kale dahi Kerka sanca¤›na ba¤l›d›r. Amma Girid fethinin bafllang›c›nda düflma-
n›m›z Venedik, buray› da intikam almak için harâb etti. Buradan öte (Pervedin) kalesine gel-
dik. Bu kale de Islavlar taraf›ndan infla edilmifltir. 941 tarihinde Gazi Hüsrev Bey taraf›ndan
fethedilmifltir. Kerka sanca¤›na ba¤l›d›r. Amma halâ harâbd›r. Cenâb-› Hâk mâmur eyleye...

Burada bütün kumandanlara tenbihler yap›ld› ve ‹slâm askerinden hiç kimse bask›n ve
ya¤maya gitmediler. Bu yerde ‹slâm askeri topluca çal›flmaya koyuldu ve (Griblan) adl›
tafll› yolu temizledi. Sonra bat›ya do¤ru gidip Zadra kalesine geldik.

Zadra Kalesi: Bu kalenin as›l ad› (Zara) d›r. Venedikliler de tarihlerinde böyle yazarlar.
Esasen ‹spanya krallar› taraf›ndan yapt›r›lm›fl olup sonra bir münasebetle Venedikliler eli-
ne geçmifltir. Fâtih devrinde Hersek o¤lu Ahmed Paflan›n yard›m›yla yetmiflalt› parça ka-
le fetholunup herbiri bir Semendire kalesi haline gelince o zaman bizimle bar›fl halinde
bulunan Venedikliler «Ey hoca! Bu gün sana ise, yar›n banad›r» sözü gere¤ince korkuya
kap›larak bu Zara kalesini öyle hile ve fleytanca imar ettiler ki, görülme¤e de¤erdi. Nice
büyük kuleler yapt›lar. Sonra Fâtih Mehmet Han, Bosna s›n›rlar›nda da k›rk parça kale
fethedip de, Venedik seneye seferin kendi üzerlerine oldu¤unu anlayarak, Zara kalesini
çetin bir savafl için haz›rlad›lar. Hakikaten ertesi sene Fâtih Gazi Bosna hududunda ‹zvor-
nik'i fethedip, Payçse kalesine sald›rd›. Fakat Allah'›n hikmeti Cenâb-› Hâk yard›m etme-
yip, oradan fetihsiz ayr›l›nca Venediklilerin can› yerine geldi. Amma yine gafil olmad›lar.

Sonra Süleyman Han tahta ç›k›nca bu Venedik düflman› üzerine 943 tarihinde körfez
adas› seferini tertip edip, Allah'›n emriyle zafer nasip olmay›p, yine Alman topraklar›na se-
fere yönelip, Venedikliler üzerine Gazi Hüsrev Beyle Gazi Murad Beyi ve Gazi Arnavud Me-
mi Beyle nice beyleri memur etti. Bunlar da Venedik, H›rvat, ‹slavon, Dodaflka gibi yerlile-
rin elinden yüzyetmifl parça kadar kale fethetmifllerdir. Amma bu Zara kalesi uzun y›llardan
beri sa¤lam ve müstahkem bir hâle getirildi¤i için Müslüman gaziler bu kaleye bakmaz ve
göz yumarlard›. Amma yine Venedikliler tek durmay›p, o zamandan günümüze kadar her
geçen gün bu kaleye çeflitli fleytanl›klar ekleyerek Yecüc duvar› haline getirmifllerdir. Her za-
man Venediklilerin elinde kalm›fl ve hende¤i düflman yüzü görmemifltir. Hatta yediyüz ge-
mi ile ‹spanya bu kaleyi kuflatma hayâline kap›l›p, kale alt›na gelerek karaya asker ç›kar›p
toplar ile döverek almak ister. Kale çevresinde bulunan bütün H›rvat ve Islavonlar ‹spanya-
l›lar› ele al›p, Zara kalesine bir top bile atmadan yüzelli yi¤idi k›r›p esir ederler. Geri kalan-
lar› da denize dökülüp bo¤ulurlar. Aç›ktaki gemilerine kaleden binlerce top at›ld›¤›n›, yüzel-
li parça ‹spanya gemisi bat›p, hiç bir fley elde edemeden geri döndüklerini bir Venedikli ba-
na nakletti. Bu Venedikli esirim olup, iyi tarih bilirdi. ‹flitti¤im flekilde ben de buraya yazd›m.

Zara Kalesinin Zemin ve fiekilleri: Venedik körfezi veya (Bondekani) denizi k›y›s›nda,
Bosna hududunda Kerka sanca¤› topra¤›nda bir yalç›n kayaya yaslanm›fl dört köfle ve do-
¤udan bat›ya do¤ru uzunca bir alçak kaya üzerinde çakmak tafl› gibi yontma tafltan yap›l-
m›fl bir kaledir. Amma, yan›na var›l›p bak›lmas› mümkün de¤ildir. Bat› ve k›ble taraflar›
denizdir. Do¤u taraf› karaya bitiflmifltir. O taraflara da bu kadar yüzy›ldan beri kesip bu-
raya getirdikleri k›s›m derya ikiyüz arfl›n kadar geniflliktedir. Bu tarafta bu kale hizmetine
memur büyük bir mavna gemisi olup, liman›nda da alt› aded kad›rga yatard›. Hisar için-
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de yetmifl aded kilise çanlar› görünürdü. Hepsinin alt›n kaplama haçlar› vard›. Bütün du-
varlar›n›n d›fl yüzleri kaplumba¤a kabu¤u gibi iç yüze e¤ridir ki, bu da kuflatma s›ras›nda
top güllelerinin tesir etmemesi içindir. Amma, deniz taraf›ndaki duvarlar› e¤ri mi, do¤ru
mu görmedim. Bütün duvarlar› üzerinde Venedik Beyinin atl› askerleri cirid oynar fleklin-
de birbirlerini kovarlard›. Yani kale duvarlar› bu derece genifl idi. Duvarlar›n›n d›fl yüzü
beyaz ve inci gibi cilâl›d›r. Hattâ; bu kalenin dört taraf›ndan derin hendekle çevrili olma
ihtimali vard›r. Çünkü kad›rgalar›n kürek çekerek gidip geldi¤i görülüyordu. Karada do-
¤u taraf›nda ancak bir kap›s› meydanda idi. Onun dahi önüne a¤aç köprüler siper etmifl-
ler. Bu kalenin kara taraf›nda sekiz adet tabyalar› var ki, herbirinin üstünde yetmifl sek-
sen kadar balyemez toplar› görünüyordu. Deniz seviyesinde içine adam s›¤ar flayka top-
lar›, kirpi gibi dizilmifl, yedi bafll› ejder gibi dururlard›!...

Bu kale alt›na vard›¤›m›zda, bütün deniz gibi asker ‹slâm’a gösterifl yapmak için kale-
nin bütün tabya ve duvarlar›n›n üzerlerini haçlarla süsleyip, binlerce kâfiri kale duvar› üze-
rine pürsilâh s›ralay›p, korkusuzca, ‹slâm askerinin çad›rlar›n› seyredip, hisar içinden kü-
çük bir sahi topu ateflleyerek «Safa geldiniz» dediler. Do¤rusu birçok diyarlar gezdim, böy-
le sa¤lam kale görmedim!... Allah, müslümanlara fethini nasip ede, âmin... Ama bu kale-
nin denize ulaflan hende¤inin ötesinde karada bizim Kerka topra¤›nda bu kaleye havale bir
kayal› tepe var. Orada büyük bir kale yapm›fllar ki, kahkaha kalesine benzer. Üstünde f›r-
ça gibi toplar› dizilmifltir. Ayr›ca kesme, derin hende¤i vard›r. Ama deniz biraz uzak oldu-
¤u için hende¤inde su yoktur. Fakat hende¤inin d›fl›nda bin türlü hile ve fleytanl›klar ile çe-
flitli flarampol kaz›klar› ve parmakl›klar› ve la¤›mlar› yapm›fllar. Hattâ, esirlerimizin anlatt›-
¤›na göre; «Fostiçse istihkâm›n›n yer alt›ndan ve kale hende¤i içindeki deniz alt›ndan Zara
kalesine giden yol vard›r.» derler. Bu yolu flu düflünce ile yapm›fllar: Karadan Fotsiçse'yi
Türk al›rsa, içinde bulunan asker kaleye kaçs›nlar ve kaleden de onlara yard›m edilsin. Bu
Fotsiçse'yi döve döve berbâd eder. Bu kale alt›na Melek Ahmed Pafla efendimizle yetmifl-
bin asker ve ikiyüzbin binek hayvan› ile var›p, kaleden bir top menzili uzakl›kta tafll› bir yer-
de konaklan›ld›. Çevreye ya¤ma ve bask›nlar düzenlenmesi ferman› ç›kt›. Etrafa karakol-
lar konuldu. Yer yer çeteciler ganimet mal› için gidip, o gün o kadar mal ve o kadar zahi-
re ve hayvan getirdiler ki, bunlar›n aras›nda onbin beygir yükü inci tanesi gibi beyaz bu¤-
day da vard›. ‹slâm ordusunda ganimet bollu¤u oldu. Ama burada ‹slâm ordusu gece gün-
düz durmay›p, moral kazand›kça Zara'n›n Fostiçse kalesinin flarampollar›na gizlice soku-
lup, direklerini sökmeye bafllad›lar. Düflman buna yine ald›r›fl etmeyip, ad› geçen Fotsiç-
se'ye sar›ld›. fiarampollardan içeri müslüman askerleri, tâ; hendek kenar›na kadar sokulup,
düflman ile hendek içinde kanl› bir savafl oldu. Üç saat cenk ettikten sonra gaziler gördü-
ler ki, bu Fotsiçse'nin hende¤i yerin dibine varm›fl ve burç ve duvarlar› göklere ç›km›fl, sa¤-
lam ve müstahkem bir kale olmufl ve o s›n›rlarda bir benzeri daha yok!...

Nihayet gaziler görürler ki, bu kaleyi dövmeye ve buralarda cenk etme¤e memur ve
Melek Pafla'dan izinli de¤illerdir. Hemen kendi lüzumsuz hareketlerini terkedip, sa¤ ve ga-
nimet sahibi olarak flarampollardan ç›k›nca düflman müslüman gazilerin kaçmakta olduk-
lar›n› san›p, pefllerinden Zara sahras›na ç›karak domuz sürüsü gibi askerle dövüflmeye
bafllad›klar› vakit, daha önce Fotsiçse'den geriye dönen gaziler arkalar›n› çevirince düfl-
man iki asker aras›nda kald›. Bunlara güzelce bir k›l›ç çekildi¤i gibi, karargâhlar›na giden-
lerle ‹slâm askeri de beraber gidip, orada da büyük bir cenk oldu. Ve içinde bulunan üç-
binden fazla düflman k›l›çtan geçirilip, kâfirlerin kumandan› olan (Neski) ve (Mora) isimli
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meramlar esir edildi. Fotsiçse kalesi dahi yürüyüfl ile fethedilip, yak›p y›k›l›rken içinde bu-
lunan gazilere Zara kalesi top gülleleri ya¤d›rd›. Gaziler bu güllelere ald›rmay›p tâ; geç
vakte kadar gece karanl›¤›nda kaleyi berbâd edip, kelle ve esirler ile orduya geldiler. Düfl-
man o gece yer alt›ndan bu kaleye gelip y›k›lan yerleri onarmaya bafllad›. Sonra hisar
içinden (Vira) ile orduya adamlar gelip, büyük paralar karfl›l›¤› esirlerini isteyince tedbirli
pafla raz› olmay›p, elçileri geri çevirdi. O gün ‹slâm ordusunda flenlikler düzenlendi. Bey-
lerbeyi ve ifl erleri konuflarak oy birli¤i ile bütün gaziler birleflip, ‹smail alay beyini serdar
yaparak Dodoflka, Islavon ve Moran vilâyetlerine gitmeye karar verdiler...

ZARA ALTINDAN DODOfiKA -ISLAVON- MORAN'A G‹D‹fi‹M‹Z
Evvelâ Zara alt›ndan onbin askerle kalk›p, Melek Ahmed Paflay› seksenbin askerle Zara

alt›nda b›rakt›k. Biz Allah'a tevekkül ederek bat›ya körfez denizi k›y›s›n› takiben bir gün bir ge-
ce seyirdip seher vakti (Moran) kalesine vard›k. Venedik körfezi k›y›s›nda sa¤lam ve kuvvetli
kaledir. Halk› askerin gelece¤ini haber al›p, kale içine s›¤›nm›fllar. Bütün mallar›n› karada b›-
rakm›fllar. Bu kale öteden beri Venedik idaresindedir.  Burada billur, necef ve Moran taflla-
r›ndan, camlar, gözlükler ve çeflit çeflit fanuslar yaparak. Bu flehrin güney taraf›nda deniz için-
de elli mil kadar ilerde, büyük Venedik flehri görünmekte idi. Amma yap›lar›n›n kubbe ve çan-
lar›, âlemlerinin par›lt›s› dünyay› ayd›nlatm›flt›r. Burada Moran kalesine asla bakmay›p, yak›n-
daki ba¤, bostan ve ekili yerleri harâb ederek birçok mal ve az bulunur eflya ele geçmifltir ki,
tarifi mümkün de¤il. Yedibin aded Frenk ve Islavon esirleri al›n›p, serdâr yan›na getirildi. Bu-
ralardaki da¤lar›n do¤u ve kuzey taraflar› Zirino¤lu, Bekâno¤lu, Nadaro¤lu topraklar› olup,
Islavon ülkesi diye meflhurdur. Hepsi Nemçe ‹mparatoruna ba¤l› olup, onun boy beyidir. Sa-
va nehri bu da¤lar›n arkas›ndan do¤ar. Drava nehri dahi bu H›rvat ve Islavon da¤lar›ndan ç›-
kar ve Ösek kalesi dibinde Tuna'ya kar›fl›r. Kaba nehri dahi bu da¤lardaan ç›k›p Nemçe ida-
resindeki Yan›k kale dibinde Tuna nehrine kar›fl›r. Sonra bu Moran vadilerini ya¤ma ede ede
(Dodoflka kalesi) vilâyetine ve körfez nihayetine var›ld›.

Dodoflka Vilâyeti: Bu vilâyetin yar›s› Nemçe imparatoru, yar›s› Venedikli idaresindedir.
Halk›n›n ço¤u ‹talyand›r ki, dilleri de Nemçece ve ‹talyancad›r. Buralar›n kuzey taraf› Alman
da¤› olup, Tuna nehrinin bafl›d›r. Nemçe ile sulha ayk›r› ifl olmamas› için hemen Venedik'e
ba¤l› Dodoflka vilâyetini üç gün üç gece ya¤ma edip zarara u¤ratarak binaltm›fl aded günefl
parças› gibi k›z ve erkek çocu¤u esir al›nm›flt›r ki, her biri bir Rum harac› de¤er. Ama bin-
lerce düflman dahi gemilere binip, körfez denizinin ötesindeki odalara kaçt›lar.

Bu körfezin buradaki k›y›s›ndan uzunlu¤u güneye bo¤az a¤z›ndaki Muram vilâyeti karfl›-
s›ndaki körfez adas›na ve Zapelse, Kefalonya adalar›na var›ncaya kadar beflyüz mildir. Biri
kuzey taraf›, Mura vilâyeti ve Ayamavra ve Arnavudluk'tan Delvine vilâyeti ve Avlonya ve
Draç kalesi ile, Kofltur bo¤az› Novi kalemize ve oradan Dodrovenedik ve Hersek sahillerin-
ce ‹spelet, fiebenik, Zara, Moran, Dodoflka kalelerinde körfez tamam olup, karfl› taraf› ile
cenubudur ki, ‹talya vilâyetindeki Pulya vilâyeti ve Klora burnudur. Bu burun denizden befl-
yüz mil içeri girmifltir. Onun arkas› da yine Akdeniz k›y›s› ile Fransa idaresindedir. Bu ya¤-
malad›¤›m›z Dodoflka vilâyetindeki kalelerden çokça mal al›nd›. Buradan zafer kazanm›fl
olarak, onüçüncü günde yine Zara kalesi alt›nda ‹slâm askerine gelip, say›lam›yacak kadar
çok mallar›n ondabirlerini Melek Ahmed Paflaya verdik. Bütün mallar pazarda sat›ld›. Biz
de buradan kalk›p yine sahram›za geldik.
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1071 SENES‹ MUHARREM‹N‹N ONUNCU GÜNÜ
ZARA ALTINDAN HELV‹NE SAHRASINA G‹D‹fi‹M‹Z

Önce Zara kalesi alt›ndan kalk›p, (Zemonik) kalesinde konaklad›k. Burada bütün gazile-
re karakollar ferman olunup, Hersek eyâletine mutasarr›f olan Tekeli Mustafa Paflaya izin
verilip, ancak kendi askeriyle sanca¤›na gitti. Hersek askeri bizimle kald›. Art›k müslüman
gazilerin çete ve ya¤maya gitmemeleri emrolunup, gidenlerin haklar›ndan gelindi. Buradan
kalk›p, (Kinin kalesi) ne ve oradan Verne sahras›nda (Verne) kalesine geldik. Bu kale de H›r-
vat yap›s› olup, bu topraklara hep H›rvatistan derlerdi ki, üçyüz parça kaleden ibaretti. Yu-
suf Pafla Hanya kalesini fethedince, Venedikli dahi, karfl›l›k olarak buralar› harâb ve kalele-
rini yerle bir etti. Bu Verne kalesi de Süleyman Han zaman›nda Gazi Hüsrev Pafla taraf›n-
dan fetholunmufl olup, Kerka sanca¤› idaresinde idi. Buradan k›bleye giderek, (Çoltaro¤lu
köyü) ne geldik. Harâb olmufltur. Buradan k›bleye gidip, (Klariçe) vadisine ve (Usturupça)
kalesine geldik. Gazi Malkoç Bey taraf›ndan fethedilmifltir. Buradan tekrar (Kinin) kalesine
geldik. ‹leri gelenleri karfl›lamaya ç›k›p, kaleden dahi: «Safa geldin» toplar› at›larak yer gök
titredi. Buradan yine güneye yol al›p, (Karaorman) adl› sa¤lam kaleye geldik. Buray› Kinin
kalesini kahretmek için Gazi Hüsrev Pafla yapt›rm›flt›r. Baz› yerleri harap olup, bizim aske-
rimizin flerrinden neferleri kaleyi b›rak›p da¤lara kaçm›fllard›r.

Melek Ahmed Pafla bu kaleyi kendi mal›ndan onart›p, Bosna defterdar›ndan, kullar›-
n›n ulufe ve zahirelerini verdirdi. Yeteri kadar cephane, mühimmat ve levaz›m koyup, as-
ker yerlefltirdi.

Buradan (Çilek köyü) konak yerine geldik. Gayet mâmur köydür. Çünkü Helvine sah-
ras› gibi verimli bir yerdedir. Oradan Helvine sahras› içinde güneye ve k›bleye gidip (At-
l› beyzadeler) çiftli¤ine geldik. Bu çiftlikte pafla ve bütün gazilere büyük ziyafetler verildi
ki, diller ile tarif olunamaz!... Buradan büyük merasim ve selâmetle (Helvine kalesi) ne
gelinip, paflaya «Safa geldin» için at›lan toplar›n sesleri göklere yükseldi. Oradan güneye
gidip, (Suruçse) kasabas›na geldik. Burada da mahallin ileri gelenleri ziyafetler verdiler.
Buradan kuzeye gidip, (Külbi) kalesini geçip, büyük (Köyrüz) yaylas›na geldik. Buradan at-
lar› çay›ra sal›p, pafla ifl görmüfl adamlarla konuflarak bütün ya¤ma ve bask›na u¤ram›fl
yerlere ifl bilir ve her dilden anlar casuslar ve k›lavuzlar gönderip, bütün sancak beylerine
«Haz›rbafl bulunun» diye k›ymetli hil'atlar giydirip, çeflitli ikram ve ihsanlarda bulundu. Bü-
tün ‹slâm askerini de as›l vatanlar›na gönderip, ancak sekizbin aded seçkin askerle Köy-
rüz sahras›nda zevk ve e¤lenceye dald›k.

Allah'›n hikmeti 1071 senesi bahar›nda ‹stanbul'dan Köprülü Mehmed Pafla a¤alar›ndan
Ali A¤a ad›nda bir süvari ulak gelip, padiflah emri ve hatt-› flerif getirdi. Köyrüz sahras›nda,
divan topland› ve hatt-› flerif okunup, yaz›lanlar anlafl›ld›. Buyurmufllar ki:

«Sen ki benim Melek lalamsm, Bihke kalesi kapudan› kulumu Zirino¤lu keferesi elin-
den yüz keseye var›ncaya kadar verip, kurtar›p, fidyeyi devlet hazinesinden alas›n. Mut-
laka o kapudan› kurtar›p, bana gönderesin ki, o serhadlerin ifline dair baz› haberler al›-
na. Eski günlerde büyük atalar›mdan kalma miras ve mülküm olan Kilis adl› kale düflman
elinde kald›¤›ndan an›n yolunu, ‹spelet kalesi bellerini, fiebenik kalesi yollar›nda olan da¤-
l›k ve ormanl›klar›, top ve arabalar ile geçerek yollar› temizleyip ve tamir edip, köy, ka-
saba ve kalelerde zahireler y›¤as›n vesselam.»

Bu hatt-› flerifi okuyunca Pafla efendimiz (Baflüstüne) deyip; o an tu¤lar ve ota¤ önünde
dualar ile ç›kar›larak, kurbanlar kesilip fakirlere da¤›t›ld›. Ve padiflah taraf›ndan gelen kap›-
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c›bafl›ya on kese ihsan olunup, yine ‹stanbul taraf›na gönderildi. Sonra pafla efendimiz bü-
tün Bosna eyâletinde bulunan beylerbeylerine, alaybeylerine emirler yaz›p, her sancak ve
kazaya birer kap›c›bafl›lar gönderildi. Hepsinden önce Hersek sanca¤› valisi üç tu¤lu vezir
Tekeli Mustafa Pafla geldi. Bütün askeri ile Köyrüz sahras›n›n bir taraf›na kondu. ‹zvornik
sanca¤› ile Cengi-zâde Pafla geldi. Çernik sanca¤›yla Praçak - Mustafa Pafla, Kerka sanca-
¤›yla fiehlâ-Hüseyin Pafla, Pozga sanca¤›yla Sarhofl-zâde ‹brahim Pafla, Kilis sanca¤› ile Sa-
r› ‹brahim Bey ve bütün Bosna eyâletinde olan alay beyleri zeamet ve timar sahipleri kanun
veçhile cebelileriyle ve sancak beylerinin askeriyle hepsi otuzbirbinalt›yüz asker, pür silâh
haz›r oldular. Bosna eyâletinde bulunan mâmur yetmifl - seksen adet kalenin askerinin ya-
r›s› ve paflan›n k›rk adet sekban ve sar›ca bayraklar›yla onbin gönüllü, onbin kömürcüyan-
la, kira beygirleri sahipleriyle ve üçbin aded çerahor ve baltac›lar ile tamam› elliüçbin asker
olup, zahireleri, yükleri ve cephanelerle toplar haz›r oldular.

KÖYRÜZ SAHRASINDAN fiEBEN‹K, ‹SPELET, 
K‹L‹S KALELER‹N‹ YA⁄MAYA G‹D‹fi‹M‹Z

Önce Köyrüz sahras›ndan besmele ile kalk›p, Supiçse kasabas›na sonra Helvine sah-
ras›na, Beyzadeler menziline geldik. Burada kanun gere¤i, Paflan›n ota¤›n›n etraf›n› yüz-
yetmifl adet sandalye sahibi kap›c›bafl›lar çevirip, çad›rlar›n› kurdular. Bosna sanca¤› as-
kerinin bütün müslüman gazilere öncü olmas› emredildi. Hersek sanca¤› ile Tekeli Pafla
geride kalan askere ardc› olmak üzere emir ald›k ki, geride düfleni kald›ra ve kalan› aske-
re yetifltire. Bütün asker durunca Tekeli Pafla da asker arkas›nda dura ve herkesten son-
ra göçe... Bütün askeri görüp, gözetip, muhafaza üzere ola...

Sabahleyin Atl›bey-zâde çiftli¤inden kalk›p, yine Helvine sahras›n›n bat›s›nda evvelce
temizledi¤imiz Porlak da¤› adl› tafll›k da¤dan flahi toplar› ve iki adet kolamborne darbe-
zenleri binbir güçlükle afl›r›p, sekiz saatte büyük Çetine nehri üzerindeki Baba Ahmed
köprüsünü geçip, Çetine nehri kenar›nda konaklad›k. Bu konaklama yerine gelirken pa-
fla o da¤l›k yerlerden top çektirirken, kürksüz orta kuflakla hareket ettiklerinden son de-
rece ac› çekip, bitkin bir halde ota¤›nda biraz uykuya dald›. ‹ç a¤alar› da yol güçlü¤ü çek-
tiklerinden uyku borusu çalm›fllard›.

Korkulu ve Tehlikeli  Sergüzeflt: Bu s›rada ota¤ nöbetçisi olan Ali a¤a dahi, bütün
adamlar› ile uykuya varm›fl... Allah'›n hikmeti ‹spelet generali taraf›ndan birkaç fedai
mertlik davas› ile paflay› flehit etmeye gelip, çad›r›n etraf›n› gözetlerken görürler ki, bü-
tün asker kendinden geçmifl yatarlar. Hemen f›rsat ganimettir deyip, ota¤ sokaklar›n›n
birini söküp, korkusuzca tâ Melek Paflan›n çad›r› yan›na gelirler. Allah'›n hikmeti! ‹ç a¤a-
lar›ndan Abaza Merflan Yusuf, Abaza Art Ali, Abaza Kam›fl Veli nöbetçi imifller. Abdest
almak için çömelip dururlarm›fl. Fedailere ne istediklerini sorduklar›nda onlar da arzuhal
vereceklerini söylemifller. Fakat Abazalar hiç Türkçe bilmediklerinden, kendi lehçeleri ile
«Bak bak adam, adamd›r. Bu karanl›k gecedir. Davac› arz›hald›r, olur mudur?»

Manas›: «Bak bak be adam, bu karanl›k gecede davac› arz›hal olur mu?» demektir.
«Adem ne vard›r. Pafla hasta yatar m›d›r? Bu gece divand›r, yok mudur?»
Manâs›: «Bre âdem ne var, pafla hasta yat›yor. Bu gece divan yoktur.» ‹çlerinden biri-

si dar›l›p der ki: «Divan efendisi yoktur. Sen ne hoktur gece gelirdir. Sabahta olur mudur?
Divan kendisi olurum. Kaçan tabi tobul çalard›r. Özümün arz›hald›r haz›r yapudur.»
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Manâs›: «Divan efendisi yoktur. Sen niçin böyle gece gelirsin? Sabah oldukda divan
kendi olur. Davul ve zurna dumdum çal›n›r. O zaman arz›halini haz›rla götür.»

Bunlar fedai ile böyle konuflurken Melek Pafla çad›rdan iflitip, görür ki, bir fedai pür-
silâh ve atefl parças› gibi durmaktad›r. Hemen baflucundan k›l›c›n› al›p, d›flar› f›rlay›p, fe-
daiye öyle bir sat›r vurmufl ki, felek de k›skanm›fl... Ama yine herkes uykuda idi. Me¤er
ölen fedainin d›flarda oniki arkadafl› daha varm›fl. Onlar da çad›r›n içine bir yerden girip,
peflkircibafl› Çerkes fiahbaz ve Gürcü Zülfikâr adl› yi¤itler onlara rastlay›p, k›l›çla çarp›fl›r-
ken iç a¤alar› içinde bir gürültü kopup onikisinin de kellesi kesildi. O an pafla kendisini
toparlay›p, Yusuf kethüday› ve bütün a¤alar› ota¤a davet edip, ordu mollas› ve bütün ku-
mandanlar huzurunda bir fleriat divan› toplad› ki, anlat›lamaz. Önce hazinedar› çökertip
boynunu vurmak istediyse de a¤alar ve kumandanlar›n ricas› üzerine bin kamç› ile sulh
oldu. Neticede evvelce nöbette bulunan Abazalardan ve peflkircibafl› ile gözcü Zülfikâr'dan
baflka, üçyüzseksen aded iç o¤lanlar›na befleryüz kamç› aflketti. Ota¤ nöbetçisi olan mir
kap›c›bafl› ile alt› kap›c›y› a¤alar rica ettiyse de asla kabul etmeyip, yedisini de çad›r önün-
de cellâda verdi. Bu ac›kl› durum sefer durumunda olan adamlara çok tesir edip, kap›c›-
bafl› ve bölükbafl›ndan, aflç›bafl› ve seyisbafl›ya kadar bütün adamlar› kudurmufl köpe¤e
dönüp, paflan›n bu uygunsuz tutumundan çok huzursuz oldular ve incindiler. Sonunda pa-
fla bunlar›n gönüllerini alarak teselli etti.

O gün, Çetine nehri k›y›s›ndan kalk›p, sekiz saatdir yol alma¤a devam ederken (Sin
Kalesi) sol yan›m›zda da¤lar›n bafl›nda göründü. Buradan (Sultan-zâdeler Çiftli¤i) denilen
harâb yerden geçip giderken fiebenik kalesine giden casuslar gelip «Düflman flimdi fiebe-
nik ba¤lar›n› bozmaya gidiyor» diye haber getirince, Pafla göç borular› çald›r›p, bu kala-
bal›k ve muzaffer askerle o tehlikeli ve dar yollarda binbir güçlükle geçerek üç saatte (Ver-
ba) menziline geldik ve konaklad›k. ‹leri giden öncü karakollar›m›z fiebenik kalesi taraf›n-
dan yedi aded esir getirdiler. Esirler konuflturulduktan sonra pafla onlar› getirenlere çe-
lenkler ihsan etti. Ve ellifler kurufl verdi. Sonra Verba menzilinden kalk›p üçbin Çerahor,
reâyâ konakç› ile ileri gidip, top yollar›nda, meflelik dar ve geçilmesi güç olan yerleri bal-
ta ile vurup, yakarak tafllar› parça parça edip top ettiler. Bu s›rada pafla da kalabal›k as-
kerle o dar yere gelince derhal mükellef bir çad›r kurdurup, kahvalt› etmeye koyuldu. Bü-
tün a¤aç ve çal›l›klara yeniçeri baltas› vurdurup, bir anda genifl ve düz bir yol yapt›rd›.
Sonra bütün toplar ve mühimmat, çad›rlar ve asker kolayl›kla geçip, oradan (Müsk bay›-
r›) denilen konak yerine vard›k. Burada eskiden bir H›rvat köyü varm›fl. Hâlen harâb bir
haldedir. Buras› fiebenik kalesine yak›n oldu¤undan, göz aç›p kapay›ncaya kadar etrafa
karakollar koyup, bütün askere alay çavufllar› (Gaafil olmay›n) diye tenbih ettiler. Bu men-
zilde Atl›-beyzade, Yeke-k›r›¤› ve Garbu bölükbafl› isimli gaziler, sekizyüz silâhl› cengâver-
lerle ‹spelet ba¤lar›ndan ve öteki kale da¤lar›ndan alt›yüz aded k›z ve erkek esir getirdi-
ler. ‹slâm ordusu içerisinden geçirip, ota¤ önüne toplad›lar. Bütün müslüman gaziler bu
ci¤erköflelerin parlak yanaklar›na pervane... Onlar da av hevesine kap›larak mahvolan
flecaat erbab› kol kol düflman vilâyetlerine çapul ve ya¤maya da¤›ld›lar.

Sonra Müsk bay›r›ndan kalk›l›p, yine sarp dere ve kayalar aras›ndan geçilerek sekiz
saatte (Koruverba) menziline geldik.

Koruverba Menzili: Buras› fiebenik generallerinin av yeri bir sö¤ütlük orman oldu¤un-
dan buraya Boflnaklar (Verba korusu) derler. Bu yerde de üçbin aded silâhl› gaziler pafla
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efendimizden izin al›p, ya¤maya gittiler. O gün gidip, etraf› yediler. Ertesi gün bunlar da-
hi kavgas›z gürültüsüz birçok ganimet mal› ile ‹slâm ordusuna gelip, bütün ganimetlerini
paflaya arzettiler. Hemen kanun üzere sekizyüz esirden beflde biri olmak üzere ikiyüz ka-
dar seçme esir ayr›l›p, kalan› pazarda sat›ld›. Sonra buradan kalk›p (Verpolse) kona¤›na
geldik. Burada, tedbirli pafla yedi yerde pusuya asker koyup, onbin aded seçme askere
de Yusuf kethüday› kumandan tâyin ederek hil'at giydirip kendileri burada ardç› kal›p, et-
rafa karakollar koydu. Pusuda olan askere haberler gönderip «Gaafil olman» diye tenbih
ettirdi.

ASKER‹N fiEBEN‹K KALES‹ TARAFINA G‹TMES‹
O gece, gaziler birbirleriyle helâllafl›p, hepsi atlara yem kestirdiler. Sabah›n erken vak-

tinde Atl›-beyzâde, Çulparo¤lu, Tilki bölük-bafl›, G›rbo bölük-bafl›, Yeke k›r›¤› bölükbafl›-
lar hepsi binsekizyüz adet yi¤itler, piyade ve tepeden t›rna¤a silâhl› olarak karanl›kta ile-
ri gittiler. Peflleri s›ra iki seçme atl› yi¤itler, Bosna alaybeyi Gazi ‹smail Bey ve öteki alay-
beylerinin serdârbeyi ile yavafl, yavafl yola düfltüler. Kumandan›m›z Yusuf Kethüda dahi,
beflbin piyade ve atl› yi¤itlerle giderken ben sancak dibinde fetih suresini okumaya devam
ederdim. Pafla pusuya koydu¤u askerlerin yanlar›na u¤ray›p tenbihlerde bulunarak ileri
yürümeye devam ettik.

Ne zamanki; sabah vakti biraz daha ilerledi, acele ile fecir namaz›n› k›l›p, derhal atla-
ra binerek, duay› atlar üzerinde yapt›k. Yavafl yürüyüflle yol al›rken hemen ileride Allah,
Allah sesleri ile birlikte bir tüfeng sesi koptu. Derhal gördük ki, geceden giden yayalar so-
luk solu¤a ç›ka geldiler.

«Bre medet, düflman geliyor. Pusuya girin. Biz kaçamak verdik.»
Diye y›ld›r›m gibi geçtiler. Biz de sol ve sa¤ taraftaki dereler içinde pusuya girip haz›r

olduk. Ayn› zamanda büyük bir küme atl› ve piyade düflman grubu geçti. Onlar›n peflin-
den bir gurub yaya, bir gurub da elli kadar atl› geçti. Bunlar da har har soluyarak gider-
lerdi. Befl on düflman kayalar üzerinde koflup giderlerken bizleri dereler içinde kat kat gö-
rünce kendilerini takibeden arkadafllar›na «Bre geri dönün» demeye kalmadan bizim Yu-
suf Kethüda önce Allah, Allah at b›rak›nca bütün gaziler dal sat›r kurt koyuna girer gibi
düflman›n pefline düfltü. Düflman gördü ki, kendi taraf›ndan bile Türk askeri geliyor. He-
men önlerindeki yayalar› kovmaktan vazgeçip bizim üzerimize döndü. Böyle düflmanla al-
lak bullak olup, biz onlara, onlar bize b›zlar sokup k›rarken ileri kaçan yayalar›m›z dahi
geri döndü ve düflman iki asker aras›nda kald›. Kayalar aras›na da¤›l›p mertçe cenkler
edildi. Cenk s›ras›nda Melek Paflan›n pusuya koydu¤u alaybeyinin biri düflman›n kapatt›-
¤› kayalar üzerine ç›k›p, afla¤›da olanlara lanet ya¤muru gibi kurflun ya¤d›rd›. Sonunda
düflman kayalardan ç›k›p tekrar üzerimize hücum ile köpek cengi etme¤e bafllad›. Mel'un-
lar kurflunla yüzden fazla yi¤idimizi hafllad›lar. Gaziler bu ac›kl› hale bakmay›p, Allah, Al-
lah diye tam iki saat cenk ve cidal edip, düflman› kaçmaya mecbur ettiler. O kadar düfl-
mandan biri can›n› kurtaramay›p, beflyüzon kelle ve k›rk diri asker esir al›nd›. Hemen ben
günahkâr Evliya ilerdeki ince çetecilerimize iki at›mla seyirderek var›p yetifldim. Düflma-
n› k›rd›¤›m›z› onlara nakletti¤imde bütün gaziler flükran secdesine kapan›p, dediler ki:

«Onlar bizim yan›m›zdan geçip bizi görmediler. Biz az›z, onlar çokluk. Belki bize geri-
den yard›m gelmez diye göz yumduk. Me¤er onlar ecellerine koflarlarm›fl, elhamdülil-
lah!...»
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Bunun üzerine her biri yedibafll› ejdere dönüp, «Bre Evliya Çelebi oku bari ‹hlâs-› fle-
rifi» diye at b›rak›p seyirderek kayalar üzerinde at oynatan üçyüz kadar düflmana hücum
ettiler. Düflman kayboldu. «Bre nereye gitti?» diye aramakta iken me¤er o kayalardaki ku-
yuya girmifller. Biz de «Kuyu var» diye ba¤›r›rken bir yi¤idimizi kuyudan kurflunla vurup
flehid ettiler. Bunun üzerine yi¤idin cenazesini bofl bir ata yükletip bir yaya yi¤ide verdim.
Kendim de koflup, (Karakolhâne) menziline geldim.

Karakolhâne Menzili: Tekeli Mustafa Pafla fiebenik kalesini k›rk gece dövdü¤ü s›rada
ad› geçen paflan›n kötü tedbiriyle kale alt›ndan fetihsiz eli bofl dönüp ‹slâm askerinin si-
perlerinin bulundu¤u yerlere bu karakol binas›n› yaparak bir ‹skender duvar› meydana ge-
tirmifl. Yetmifl seksen parça balyemez ve yirmifler okka gülle atar kolomborne toplar› gül-
lelerini üzerlerimize lanet ya¤muru gibi ya¤d›r›rd›. Düflman da tabya duvarlar› üzerinde ra-
hat olup, hemen bütün duvarlar›n›n üzerlerini haçl› bayraklarla donatt›.

Bu yerin tam ortas›nda gö¤e bafl uzatm›fl bir direk üzerinde makaralar ile bir çatal flân-
dere bayrak kald›rd› ki, s›rmalar›n›n par›lt›s›ndan insan›n gözleri kamafl›rd›. Allah'a ham-
dolsun gördük ki, bütün müslüman gaziler serdâr›m›zla bir araya gelip, alay alay ve saf
saf olarak bütün kelleleri kostniçe denilen m›zraklar üzerine saplay›p küme küme gelir-
ler... Bu fiebenik kalesi alt›nda çad›r ve a¤›rl›ks›z beklediler. Esirlere kelleleri yüzdürdüler
ve içlerine ot doldurup, düflman y›ld›rmak için fiebenik kalesine karfl› esir ve kelleleri diz-
dirdiler!...

fiebenik Hisar›n›n Vas›flar›: Bu kalenin ilk yap›c›s›, Venedik prinç primlerindendir. Bü-
tün Venedik kalelerinin ve memleketinin hâkimine «prinçprim» derler. Yald›z alt›n› üze-
rindeki hacivata benzeyen u¤ursuz surat onundur. Külahl› ve bafl›nda sivri tac› vard›r.
‹nançlar›na göre bunun sivrili¤i de güya Urfa flehrinde ellerine geçen Hazret-i ‹sa çorab›-
n›n fleklinden kinayedir. Bu kaleyi nice kere etraftaki çeflitli kavimler kuflatm›fllarsa da, so-
nunda hepsi de elleri bofl geri dönmüfllerdir. Hattâ, ‹brahim Han zaman›nda Tekeli Mus-
tafa Pafla da k›rk gün bu kaleyi kuflatarak topa tutmuflsa da, fethedemeden dönmüfl, son-
ra Danl›ova denilen yerde yüz karal›¤›yla yenilip, birçok gazilere flehitlik flerbetini içirtmifl-
tir. Ondan sonra Venedikliler var kuvvetlerini bu kaleyi tahkime verip, ‹skender kalesi
flekline sokmufllard›r. Bu yüzden kale avc› elinden kurtulmufl ceylâna dönmüfltür.

Kalenin Yeri ve fiekli: Venedik körfezi sahilinde Kilis sanca¤› topra¤›nda Kerka san-
ca¤›na komflu, kayal› yerde beflgen fleklinden uzunca, tafltan yap›lm›fl bir güzel kaledir ki,
beyaz inciye benzer. Ama düflman kalesi oldu¤undan büyüklü¤ü ve mâhiyetini anlayama-
d›m. Büyük kaledir. Varoflu deniz taraf›ndad›r. K›ble ve bat› rüzgâr› taraflar› körfez deni-
zidir. Ancak flark ve kuzey taraflar› karad›r ki, o taraflarda havalesi vard›r. Ama, metrise
girerek tamamen lâ¤›m yapm›fllard›r. Tekeli Paflan›n dövdü¤ü yerlere tabyalar yapm›fllar-
d›r. Kara taraf› bafltanbafla ba¤ ve bahçe idi. Bütün meyva a¤açlar›n› k›r›p geçirdik. Mey-
ve a¤açlar›n›n ço¤u zeytin, incir, nar, ayva ve üzüm fidanlar› idi. Kale içinde de kagir bi-
na, manast›r çanlar› görünüyordu. Kalenin bütün d›fl duvarlar› iç yüze do¤ru e¤iktir. Tâ
ki; kuflatma s›ras›nda top güllesi seyretmeye. Öteki Rum kalelerinde oldu¤u gibi bu kale-
de beden difli yoktur. Top ve mazgal delikleri çoktur.

Bu kale alt›nda biraz istirahat edip, yemekten sonra bütün gaziler bir araya geldikten
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sonra kumandan›n emriyle nice gaziler av almaya, tâ; kalenin hendek kenar›na kadar gel-
mifller ise de, ganimet ad›na hiçbirfley bulamayarak, elleri bofl ve ümitsiz dönmüfller iken,
Allah'›n hikmeti! ba¤lar içinde kendinden geçmifl bir esir tutup, Yusuf Kethüdan›n huzu-
runa getirdiler. Esir «Beni b›rak›rsan›z size büyük bir av haber vereyim» deyince, serdâr›-
m›z: «Muhammed hakk› için seni serbest b›rak›r›m» dedi. Hemen kâfir, daltaban olup,
«Ard›ma düflün» diye s›çrayarak fiebenik'ten do¤uya giderek da¤ ve ba¤lar afl›p, yar›m sa-
atte bizi Rinçse kalesine götürdü»

Rinçse'nin Vas›flar›: Yap›c›s› (Bundkânî) yani Venediklilerdendir. Nice kere ‹slâm eli-
ne gidip, «Süleyman Han asr›ndan beri düflman elinde kalm›flt›r. Halâ Kilis ile Kerka top-
ra¤› hududuna komfludur. Kalesi deniz k›y›s›nda dört köfle, alçak bir kaya üzerinde tafl ya-
p› güzel bir kale olup, beyaz ku¤u gibi nurludur. Ama kale içinde mahsur bizim olan re-
âyâl›¤›m›zdan ç›k›p Venedik'e uskuk olan (fiarik) adl› H›rvat flakisinin karargâh› olup, bun-
lar bu taraftan Sinin ve Kinin kalelerini ya¤ma etmekten geri durmamaktad›rlar. Fakat bu
kale, ana yoldan uzak, geçilmesi zor bir yerde kuruldu¤undan üzerine var›lmay›p, düflman
elinde kald›. Hemen bu kaledekiler bizim ‹slâm askerini görüp, kale duvarlar› üzerine aç›k-
ça silâhl› olarak dizildiler. Ama kalenin bat› taraf› deniz taraf›nda oldu¤undan büyük bir
liman halindedir. Liman bo¤az›nda bir kap› gibi darac›k bo¤azd›r. Bu limana beflyüz ge-
mi s›¤ar. Hayli genifltir. Ortas›nda bir kaya üzerinde bir küçük kale vard›r. Bu küçük ka-
le etraf›nda küçük - büyük otuz adet kay›k, firkate ve ›skanpavyeler vard› ki, sahiplerinin
hepsi kale etraf›ndaki ba¤larda e¤lencede iken kale kuflat›l›nca kay›k sahipleri de ba¤lar-
da kal›p kayboldular. Ama kay›klarda olanlar kuflatmay› görüp hemen «avanta!» diyerek
liman bo¤az›ndan d›flar›ya can atarken, hemen serdâr›m›z Yusuf Kethüda, liman›n sa¤ ve
soluna befleryüz tüfenkli gönderip, varan f›rkatelere lanet ya¤muru gibi kurflun ya¤d›r›p,
d›flar›ya hiçbir gemi ç›karmay›p, yine liman ortas›ndaki kuleli adac›¤a geldiler. Birkaç› ka-
lenin deniz taraf›ndan kap›s›na yanaflt›lar. Sonra bütün gaziler cân-› gönülden kalenin her
taraf›ndan hücum ederek savafla bafllad›lar...

Allah'›n hikmeti! düflman savaflmakta iken ikiyüz kadar H›rvat yi¤idi soyunup denizde
yüzerek kale dibindeki kay›klar›n üç tane büyüklerinden al›p, bizim tarafa getirdiler. Ama
içinde flarap, ekmek ve peynirden baflka bir fley yok. Hemen bu gazilere Yusuf Kethüda
befler alt›n ihsan etti.

Bu gazi gemilerin direkleri ve küreklerini gemilerin ipleriyle befl on aded merdiven ya-
p›p ve ba¤larda büyük flarap f›ç›lar›n› aç›ktan yuvarlay›p, kale alt›na getirdiler. Çünkü kur-
flun ya¤mur gibi ya¤d›¤›ndan, kâfirler kaleden bafl göstermiyorlard›. Onun için gaziler hiç
çekinmeden f›ç›lar› ve merdivenleri kaleye dayay›p, ister istemez kaleye ç›k›p, (fiarik)
mel'unu ile tam bir saat kahramanca cenk edip, sonunda kaçmay› direnmeye tercih etti-
ler. Kale dibinde birkaç kay›k ve f›rkateler var idi. Onlara binip kaçarken kale üstünden
gaziler bunlar›n gemilerine öyle kurflun ya¤d›rd›lar ki, yirmifler - otuzar görünenler befl al-
t› görünmeye bafllad›. Ne hal ise, ad› geçen adac›¤a yanafld›lar. Hemen gaziler daha ön-
ce ele geçen f›rkatelere dolup, avanta diye düflman üzerine var›nca, onlar da befl alt› f›r-
kateleriyle bo¤az alt›na can att›lar. Ama iki tarafta bin adet tüfenkli kufl uçurtmazlard›.
Hemen kale kapudan› (fiarik) Macar gemilerini bafltan kara edip, ba¤lara dökülünce bü-
tün gaziler bu yayalar üzerine at b›rak›p, hepsini zincire vurup, gemiler deniz k›y›s›nda ka-
l›nca, üç adet f›rkateye dahi Helvine yeniçerileri binip, derhal küçük adadan üç f›rkateyi
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dahi içindekilerle alarak k›y›ya gelip, o üç f›rkateye de gaziler doldular. Özetle büyük - kü-
çük dokuz adet f›rkatenin ancak biri bo¤az a¤z›nda at›lan tüfenklerden kurtuldu. Niceleri
de f›rkatelerden kendilerini denize at›p bo¤uldu...

Hülâsa, biz bu flekilde karadan atlarla gelip, deniz içindeki gemileri fethetti¤imiz vakit
ba¤lar içinde üzüm toplamaya ç›kan kad›n, erkek kurtulur mu? Sonra kalede olan k›ymet-
li eflyac›klar› serdâr›m›z «Bunlar devlet mal›d›r» diye el koyup, cephanesinde üçyüz adet
tüfenk ve yüz adet meç, k›l›ç, câriye ve nice bunun gibi silâh ve k›ymetli eflyay› tamamen
beygirlere yüklettirip ve alt› parça flahi toplar›n her birini ikifler beygire yükletip, kalenin
içinde kalan ganimet mal›n› müslüman gazilere ya¤ma ettirerek, bir anda kale içini harap
edip, atefle verdiler. Kalenin demir kap›lar›n› bile söküp götürdüler. Sonra yirmidokuz f›r-
katenin top ve tüfeklerini ve öteki âlet ve mühimmat›n›, demir ve yelkenlerini al›p, bütün
f›rkateleri yerli yerine ba¤lay›p, hepsini birden atefle verdiler. Bunlar halledildikten sonra
ba¤ ve da¤lar içinde bulunanlar› tavu¤un yerden dar› toplad›¤› gibi toplay›p, esir ald›lar.
Bir de da¤lar içinde bir Allah Allah sedas› kopunca hemen serdâr›m›z ‹smail alaybeyini
tâyin etti ki, kahraman, yi¤it ve mert bir bahad›rd›r. Yüzlerce savaflta bulunup, emsalleri
aras›nda ad› an›lm›flt›r. Onlar vard›klar›nda görürler ki, bir ba¤ duvar› içine beflyüz kadar
düflman denizden kaçamayarak gizlenmifller. Can pazar›na düflüp, cân-› gönülden cenk
ederler. ‹smail alaybeyi «Bre gaziler! ay›p de¤il midir? Bre kar›fl kat›fl olal›m yahu» deyin-
ce bütün gaziler kale gibi ba¤ duvar›ndan içeri girip, Müslüman ile müflrik yüzyüze geldik-
lerinde öyle bir cenk oldu ki, «Rumeli gazileri daha böyle cenk görmedik» dediler. Allah'a
hamdolsun düflman›n ço¤u k›l›çtan geçip, bizden de yedi gazî flehitlik flerbetini içti. Ad›
geçen flehitler ve yüzaltm›fl aded baflbu¤ f›rkate sahibi kapudan esirler ile Rinçse kalesi al-
t›nda serdâr›n huzuruna geldik. Gaziler hesaps›z ihsanlar ald›lar...

Sonra bu fetih haberlerini serdâr Yusuf Kethüda Melek Ahmed Paflaya gönderip, on-
lardan dahi inci gibi mektuplar geldi. «‹nflallah biz dahi kap› askerimle Helvine sahras›na
gideriz. Siz de muzaffer askerinizle Berkin taraf›n› ya¤ma edip, hesaps›z ganimet alarak
selâmet taraf›na gelesiniz.»

Diye serdâr›m›za haber gelince hemen Rinçse kalesi alt›ndan kalk›p, beni b›rak›n size
av göstereyim diyen mel'unu sözümüzde durarak serbest b›rak›p, bütün askerle toptan
fiebenik kalesi alt›nda bir top menzili uzakl›kta durularak fetholunan f›rkatelerin yelkenle-
rini gölgelik yap›p, bir gece orada yatt›k. Sabahleyin kalk›p, büyük bir merasimle bütün
kelleleri s›r›klar ucuna tak›p ve esirleri aya¤› ba¤l› geçirirken kaleden hiçbir top at›lmad›.
Kat kat seyirci düflmanlar vard›. Sonra kuzey taraf›na giderek, da¤lar ve ba¤lar geçip (Da-
nilova) isimli yerde bir gece yatt›k ve tâ; fiebenik kalesi altlar›na kadar karakollar koyup,
esirleri ba¤layarak, kafalar› kaz›klar ucuna tak›p, derilerine saman doldurup rahat yatt›k.
O gece fiebenik kalesinden binin üzerinde balyemez toplar at›ld›. Ve beflbinden fazla me-
flaleler yak›ld›. Çeflitli çera¤anlar edilip, havayi fiflekler at›ld›. Me¤er ölen arkadafllar›n›n
ruhlar›n› flâd ediyorlarm›fl. Bu parlak zafere kusurlu Evliya'n›n yazd›¤› tarih:

Bihamdilillah bu cenk içre acep feth-i fütuh oldu. 
fiebenik düflman›n›n ekseri maktul ve kati oldu...

Karakolunu k›rd›k iptidâ Allah-u ekberden, 
Sadây-› nâre-i Allah-u ekber ç›kt› askerden...
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Lebi deryada bir cenk eyledik, hakka dilirâne,
Tüfeng-endaz olanlar sürdüler atlar› meydâne...

Bizi mansur ve mesrur eyleyen fettah mevlâd›r, 
Adüvün kimi ti¤dan geçti, kimi gark-› deryad›r...

Kenâr-› bahre düflmüfl kale-i Rinçse'ye vard›k,
Aman hiç vermeyüp fetheyleyüp, düflmanlar›n k›rd›k...

Nice kefltilerin ahzeyleyüp, ihrâk-› nar ettik, 
Nice mâl-ü ganâyim aluben ço¤un esir ettik...

Senindir devlet ve nusret, duân› hak kabul etti, 
K›rup düflmanlar› gazilerin de hofl gaza etti...

Zamân-› devletinde çok gaza oldu ve çok olur, 
Yak›nc›kta Venedik düflman› da sernigûn olur...

Ne yere azmedersen, yaverin olsun ricâlullah!... 
Seninle cümle candan sana verildi seyfullah...

‹lâhî mûcizât-› Mustafa hakk› bu sal içre!
Ne zara ne kutur kalmaya fethola bu bahr içre...

Hüdâyâ dâr-› dünya durdu¤unca bermurad eyle, 
Dü âlem içre feth-i nusret ile yüzün ak eyle,

Bu cenge Evliya bi mim ararken bir güzel tarih,
Biri kalk›p dedi tarihe yaz «Bu ceng-i uzmây›» 

Sene 1071

Sonra Dan›lova'dan kalk›p (Mandalina) kalesine geldik. Bu Süleyman zaman›nda fet-
holunmuflsa da sonra yine düflman eline düflmüfltür. Topra¤› Kerka sanca¤›yla komfludur.
Kalesi deniz k›y›s›nda sarp bir kaya üzerinde yap›lm›fl olup, küçüktür. Ama H›rvatistan is-
kelesi oldu¤undan bol tüccarlar› vard›r. Deniz k›y›s›ndaki varoflu k›bleye bakan flirin bir
flehirdir ki, gö¤e yükselmifl çan kuleleri var. Ba¤ ve bahçesinin say›s› belli de¤lidir. ‹slâm
askeri evvelâ ba¤ ve bahçelerinde «ekele, ye'külü = Yedi, yenir» fiilini çekip sonra bütün
ba¤lar›na balta vurdular. Harâb ve berbâd ettiler. Çünkü halk önceden asker gelece¤ini
haber al›p, d›flar›da ganimet al›nacak hiçbirfley b›rakmay›p hileler etmiflti.

Sonra k›ble yönüne giderken ba¤lar içinde on adet beygir bulunup, sürülerek askerin
yar›s› Danilova'dan kalk›p, burada iki asker birbirine kar›flt› ise de, onlar da ganimet ma-
l› bulamay›p bofl geldiler. Sonra Danilova sahras›n›n k›ble taraf›na gidilip orada duruldu.
Bütün ifl erleri ve serhad ihtiyarlar› konuflup:

«Allah'a hamdolsun, düflman› k›rd›k geçirdik. Bir yerden bafl gösterecek gücü yoktur.
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Hemen Marina taraflar›na ‹smail alaybeyinin serdârl›¤›nda onbin yi¤it atl› gönderelim.
Olaki hesaps›z ganimet mal› ve esir gelir.»

Denilince, hemen asker içinden sekizbin atl› ve üçbin seçme piyade H›rvat yi¤itleri se-
çilip, gülbang-i Muhammedi çekilerek, ‹smail Beyin sanca¤› aç›ld›. Evvelâ Danilova sah-
ras›n›n güneyine gidip, bir dar bo¤az a¤z›na beflbin yi¤idi pusuya koyup, oradan içeri bo-
¤aza girerek tam befl saatte (Marina) kalesine geldik.

Marina Kalesi: Kurucusu prinçprimlerden birinin k›z› olan (Marina) d›r. Bu kaleyi da-
ha önceki beyler nice kereler fethetmifl. Bilhassa Gazi Seydi Ahmed Pafla binyetmiflde
feth ve yak›p, y›km›flt›r. Sonra sahibi yine onar›p tamir etmifl oldu¤undan flimdi düflman
elinde çetin ve sa¤lam bir kaledir. Buradan öteye giderek (Karnin) kalesine geldik. H›r-
vatlar›n yap›s›d›r. Dokuzyüzk›rküç tarihinde Gazi Murad Bey fethetmifltir. Kerka sanca¤›
topra¤›nda olup, sa¤lamca bir kaledir.

Bu yerlerin da¤lar›na ve ma¤aralar›na bütün düflmanlar mallar› ile birlikte girip, kapan-
d›klar›ndan ve geçmifl senede Seydi Ahmed Pafla ya¤ma etti¤inden bir damla ganimet
mal› bulunamayarak eli bofl ve ümitsiz geri dönülüp, Danilova'da serdâr›m›zla bulufltu¤u-
muz vakit, bütün gazilere «Ald›¤›n›z ganimetleri Helvine'ye gönderiniz» diye yemin verdi-
ler. Bu flekilde Danilova'dan kalk›p, k›bleye do¤ru sahralar içinde, sekiz saat giderek, (Di-
rinifl) kalesine geldik...

Dirinifl Kalesi: Büyük ‹skender zaman›nda karakolhâne için yapt›r›lm›fl küçük bir kale
imifl. Su ve havas›n›n güzelli¤inden, topra¤›n›n verimlili¤inden H›rvat, Dodoflka ve Islavan
kavimleri tafll›k yerlerden kaç›p, buralar› imar ederek yerleflmifller. Sonra 944 tarihinde ga-
zi Hüsrev Pafla bu flehrin etraf›n› fethederek buray› da kuflatarak halk›n› k›tl›¤a mahkûm et-
mifltir. Hisar içinde gizlenenler ise, bu periflan hali el alt›ndan krallar›na bildirdiklerinden,
kral k›rkbin asker ile Dirinifl flehrinin yard›m›na gelir. Hersek sanca¤›nda Ahmed Pafla bu
durumdan haberdâr olup, Gazi Hüsrev, Malkoç, Murad ve Bektafl beylerle ‹zvornik beyi
Baylak beye ve nice beylere ve serhad yi¤idlerine haber gönderip, otuzüçbin seçkin ve kah-
raman savaflç›lar›yla bir gecede h›zla, sabah›n erken saatinde, Dirinifl alt›nda kendinden geç-
mifl yatan düflmanlara bask›n yaparak öyle bir k›l›çtan geçirirler ki, k›l›ç art›klar›n› bile kaç›r-
mam›fllar. Sonra hisardaki kâfirler dahi, aman dileyip, kaleyi vire ile teslim edip, hepsi kur-
tulmuflken Sultan ‹brahim zaman›nda Hanya fâtihi olup, Erdel Dirinifl havalisi taraflar›ndan
olan silâhtar Yusuf Paflaya olan kinleri yüzünden Venedikliler bu kaleleri basmak için fiebe-
nik ve ‹spelet kalelerinden asker döküp, Kilis ve Kerka sancaklar›ndaki yüzk›rk parça kale-
yi istilâ etmifl ve bu Dirinifl flehrini de tam yetmifl günde harâb ve ya¤ma etmifl! Osmanl›lar
elinde iken o kadar büyük ve mâmur bir flehir olmufltu ki, her sene yüz - yüzelli hac›s› olur-
du. Üçyüz adet konak sahibi eflraf› varm›fl. Hâlen içinde yang›n korkusundan ahflap bina
bulunmay›p, hepsi kagirdir. Kalesi biraz darsa bir vadi içinde alçak ve yalç›n bir kaya üze-
rinde beflgenden biraz uzunca olup, pek büyük de¤ildir. Dibinden akan küçük su, Galamuç
ve Ezmiyan da¤lar›ndan ç›k›p, (kotarlar) denilen yere yak›n Venedik körfezine dökülür. Bu
Dirinifl kalesine en, yak›n mâmur kale (Kinin) kalesidir.

H›rvatlar›n Dili: Yedno - bir, Diva - iki, Tri - üç, Çetri - dört, Pente - befl, fiest - alt›,
Sedim - yedi, Osem - sekiz, Dut - dokuz, Dest - on, K›rve - ekmek, Voda - su, Mefle - et,
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Sir - peynir, Kopole - so¤an, Loka - sar›msak, Yaniya - kuzu, Oce - difli koyun, Ovat -
erkek koyun, Koprive - ›s›rgan dikeni, Körde - k›l›ç, Prada - sakal, Moflet - köprü, Hod-
vomu - gel beri, Eflfek - mum, Artakur idifl - nereden gelirsin, Kamu idifl - nereye gider-
sin, Nimatkobi pove - yoktur vallahi, Donesi unutimi koduva - getir yoksa öldürürüm kah-
pe, Daymeni - bana ver, Petnopod - bir kere, Davdim - göreyim, Yelisakmene - yumu-
flak m›-d›r, Miliyomtiye - seni severim, tavkoni pove - Allah için.

Bu harâb Dirinifl flehrinden kalk›p, bir gecede karakollar teflkil ederek, (Zereb deresi)
denilen yere geldik. Buradan k›ble yönüne devamla (Çetine) nehri kenar›nda konaklad›k.
Sonra nehir k›y›s›n› takib ederek, k›bleye gidip, üç saatte (Baba Ahmed kalesi) ne geldik.
Bütün gazilerin hissesinden Baba Ahmed'e bir esir verilip, sabahleyin Burolok da¤›n›
aflarken Helvine sahras›ndaki paflaya müjde haberleri varm›fl. Oradan afla¤› sahraya inil-
di¤i vakit bütün pafla askeri ve vilâyet halk› karfl›lamaya ç›k›p, büyük bir merasimle yavafl
yavafl Helvine sahras›na geldik.

Bütün esirler arzolunup, kelleler dahi s›r›klar üzerinde kahraman sadrazam›n divan›n-
da hay›r k›l›nd›kda, beylerbeyileri ve beylere, mirlivalara, ifl erlerine, yüzyetmifl aded s›r-
mal› k›ymetli elbise verilip, dörtyüz gazinin bafllar›na gümüfl çelenkler tak›ld›, öteki gazi-
lerin de hepsine üç kese kurufl ihsan olundu. Kaleden bir yayl›m top ve tüfenk at›l›p, flen-
likler yap›ld›. Devlete ait bütün cephaneleri âdil pafla Helvine kalesi cephaneli¤ine gön-
derdi. Bütün gaziler aras›nda toplanm›fl olan ganimet mal› sat›larak paras›n› gazilere bay-
rak bayrak kardefl pay› edip, kanun üzere Melek Ahmed Pafla'ya da beflte birini verdiler.
Pafla'ya düflen yedi aded kapudan esir, âletler, silâh ve k›ymetli kumafllarla gümüfl eflya-
n›n tamam› dokuz keselik idi.

Sonra Helvine sahras›nda durup, kelleleri tuzlayarak çuvallara koydular. Yedi kapuda-
n›n trampete ve borular›n› haçl› beygirleriyle Alemi A¤a adl› bir a¤aya üç kese yol harç-
l›¤› verilip ‹stanbul'a gönderildi. Pafla da ertesi gün Helvine sahras›ndan kalk›p, lâle bah-
çesi (Köyrüz) menziline geldi. Burada kendi adamlar›na ve bölük bafl›lar›na dahi k›ymetli
elbiseler giydirip, bafllar›na çelenkler takarak, çeflit çeflit ihsanlar verdi. Bana da üç esir,
üç at ve yüz alt›n ihsan etti. Bütün atlar çay›ra ba¤land›. Fakat yedinci gün Köyrük sah-
ras›ndan kalk›l›p, Bosna eyâletine devre ç›k›ld›.

BOSNA EYÂLET‹NDEN BANALUKA'YA G‹D‹fi‹M‹Z
Evvelâ Köyrüz'den (Soviçse) ye, orada üç saat yol al›p, (Done) kasabas›na geldik. Bu

bölgeye ben hiç u¤ramam›flt›m. Me¤er irem ba¤›na benzer mâmur bir kasabac›k imifl. Ki-
lis Sanca¤› hududlar›nda olup, dörtyüz aded tafl ve kayagan örtülü kagir evleri, bir mükel-
lef camii, mescidleri, bir han›, bir küçük hamam› ve on aded dükkânlar› var.

Buradan befl saatte, (Muskobilad) köyüne geldik. Bu da Kilis topra¤›nda mâmur ve süs-
lü köydür. Hayat veren sular›, çemenzar yerleri çoktur. Buradan üç saatte, yine Helvine sah-
ras› menziline geldik. Burada Melek Ahmed Pafla deniz gibi askeriyle durunca, etraftaki bü-
tün düflman kalelerine korku ve dehflet düflüp «Yine mutlaka bir taraf› ya¤ma ve bask›n
eder» diye bütün âsi kalelerden elçiler ve hesaps›z k›ymetli hediyeler gelmeye bafllad›...

Önce güneyde Hersek sanca¤›nda Mostor flehrine yak›n (Lapuflka) vilâyeti halk›ndan on
kese, elli kömür beygirleri yükü, külçe, külçe tekerlek gibi baldan tatl› incirleri geldi. Adamla-
r›na ve gelenlerine gayet iyi davran›l›p, «Edebinizle oturun» diye tenbih olundu. Sonra Kilis
kalesi civar›nda (Permurya) vilâyeti halk›ndan müslüman kapu kethüdalar› ve üç aded kapu-
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danlan on kese ve üzüm, incir, kahve ve yirmi aded müslüman esirleri getirip «Frenk elinden
kurtard›k» diye ba¤l›l›klar›n› bildirdiler. Ama, iflin asl›n› esirlerden sorduk. Venedik adalar›na
bask›n yap›p, bu müslümanlar› kurtarm›fllar. Pafla, bunlara dahi hayli ikramda bulundu.

Ertesi gün fiebenik kalesinden bir kapudan, befl kese, yirmi pasta ve saya çuha ve üç-
bin Venedik alt›n› hediye getirip, bizim fiebenik yak›n›nda Rinçse kalesinden ald›¤›m›z
fiarik, Ba¤, beyi ve öteki yedi aded ismi bilinen kapudanlar› babalar› ile geri istediler. Ye-
disi de yetmiflbin kurufla b›rak›l›p, elçilere teslim olundu. fiebenik generaline, Pafla dahi,
hediyesiyle Selim A¤ay› gönderip, Selim A¤a’ya karfl›l›k kapudanlardan birini al›koydu.
Sonra Zara, Zirin, Bekan, Nadas, ‹slâvon, Mekmuri vilâyetlerinden befler, onar, onbefler
kese kurufllarla ve birçok süslü eflya ve sarie ile k›rkar, ellifler pasta elvan çuhalar, süslü
tüfenkler getirip, bütür elçileri derecelerine göre ikram edip, pafla da onlara baz› hediye-
lerle birer a¤a ve mektup gönderdi. Oradan ertesi günü sabahleyin ‹spelet generalinin da-
hi on kese kurufl ve yirmi pasta elvan çuha ve on top diba ve nice san'atl› gümüfl eflya
flamdanlar hediyelerle evvelce ‹spelet alt›nda esir edilen yirmi Müslüman geldi. Pafla, bü-
tün hediyelerden fazla, bu müslümanlar›n kurtulmalar›ndan memnun kal›p, Serdâr diva-
n›na gelen mektuplar›n tercümeleri okundu.

«Aman, elaman ey Osmanl› kumandan›! Bir daha sizin yakt›¤›n›z ve y›karak harâb b›-
rakt›¤›n›z Marina, Rinçse ve Kaman kalelerine ‹sâ ve Meryem hakk› için asker koymam
ve tamir etmem.»

Tedbirli pafla bu yemin ve ahd üzerine bar›flnâmeler ve ahidnâmeler yaz›p, Dilâver A¤a-
y› Kilis generaline beni de ‹spelet generaline göndermeyi emretti. Ben de temiz adamlar›m-
la haz›r olup, mektuplar› ald›m. Ertesi gün seher vakti paflan›n elini öperek yola ç›kt›m.

HELV‹NE SAHRASINDAN VENED‹K V‹LÂYET‹NE G‹D‹fi‹M‹Z
O gün Helvine'den ç›k›p, önce Porluk da¤›n› aflarak (Ahmetbaba Kalesi) ne geldik. Bu-

rada çeflitli haberler al›p, ertesi günü bat›ya giderken, Baba Ahmed ve o¤lu Baba ‹smail
bize arkadafl olma¤a gelince, dünyalar bizim oldu. Oradan, bin güçlükle oniki saat gide-
rek, (Sin) kalesine geldik. Buradan k›ble yönünde dereli, tepeli ve tehlikeli yerleri alt› sa-
atte afl›p (Solin) kalesine geldik. Evvelce kefere zaman›nda mâmur ve bak›ml› bir hisar idi.
Nihayet düflman, «Bu kaleyi Türk al›rsa Kilis kalesinin yolunu kesip, zarar verir» diye te-
melinden y›km›fl idi. 941 tarihinde Gazi Hüsrev Bey Kilis kalesini fethetmeyi padiflaha
arz edip, arz› kabul edilince bu Solin kalesinin temeli üzerine dört köfle tafltan bir kale in-
fla edip, içine asker ve yeteri kadar cephane koyunca daha o flehir tamam olmadan k›rk-
bin hristiyan askeri ‹spelet taraf›ndan gelip, Solin'i soluyarak kuflat›rlar. Murad voyvoda,
Hüsrev bey ve sekiz bey daha, onbin askerle düflmana yetiflip, Allah'›n emriyle Rimpapa
askerini derhal k›r›p, geri kalanlar›n› da tâ denize var›ncaya kadar kovup, Solin flehrini
düflman elinden kurtard›ktan baflka Kilis kalesindeki, bu yüzden kuflat›l›p, dokuzyüzk›rküç
tarihinde Hüsrev Pafla eli ile evvelâ iç hisar› zabtolunup, Murad bey hâkim olmufltu. On-
dan sonra Solin kalesi daha ziyâde mâmur olmufltur. Bir yüksek tepe üzerinde tafltan ya-
p›lm›fl güzel bir kale olup, binellibefl senesinden beri düflman elinde kalm›flt›r.

Buradan kalkarak, alt› saatte (Kilis) kalesine vard›k, önce Melek Ahmed Pafla efendimiz-
le geldi¤imiz vakit bu Kilis kalesinin yan›na var›lmad›. Ama flimdi afla¤› varofluna, beni ve Di-
lâver a¤ay› misafir edip, Kilis generali bizlere kalede bir ziyafet verdi. Kaleye ç›karken, ya-
yan yürüdük ve can›m›zdan bezdik. Tam bir saatte ç›k›p gördük. Ancak bat›ya bakan bir ka-
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p›s› var. Hisar içinde tahminen yüzelli kadar harâb evleri var. Kilisenin büyük bir çan› vard›
ki, bize nisbet olsun diye birçok kere çald›lar. Ama kalenin mühimmat ve cephanesi gayet
çoktur. Ve içinde sekizyüzden fazla askeri yoktur. Burada Dilâver A¤a, paflan›n bar›fl mek-
tuplar›n› verdi¤i vakit o da öpüp bafl›na koyarak bizlere: «Safa geldiniz» diye pek çok hürmet
gösterdi. Mektup tercüme edilip okununca, «Esta¤furullah, biz kale yapmay›z. Biz sizin eli-
nizde olanlara da göz dikmeyiz» dedi. Yemekten sonra hoflgeldiniz yerine k›rk pare balye-
mez top at›l›p, etraftaki kayalar parça parça olarak döküldü. Sonra ben ‹spelet generaline
girmiflim diye afla¤› indim. Ard›m s›ra yüz kurufl ve befl donluk saya çuha verip, oradan yi-
ne bat›ya giderken, Kilis deresi kenar›nda de¤irmenleri geçip, ‹spelet kalesinin göründü¤ü-
nü görünce Baba Ahmed-zâde Baba ‹smail'i gönderdim. Onu gördük ki, bin kadar tüfenkli
ve dörtyüz kadar da atl› bizi karfl›lamaya ç›k›p, bizi merasimle kalenin afla¤› varoflunda (Na-
zarte) denilen bir süslü misafirhaneye kondurdular. Konuflumuzun ân›nda, kaleden heybetli
görünmek için, bin pare top at›p, flenlikler yapt›lar. Peflinden ikiyüz aded soltat tüfenkli ile
bir civan beyzade gelerek hizmetimizle görevlendi. K›rk, elli aded pahfuri tabaklar ile ne var-
sa kahvalt› olarak getirdi. Yedik amma, ço¤u yemekleri flekerli fleylerdi...

‹SPELET KALES‹ GENERAL‹ ‹LE BULUfiMA
Ertesi gün, eski âyinleri üzere bir kapudan zâde gelerek, beni general yan›na davet et-

ti. Biz de k›rkalt› aded silâhl› adamlar›m›zla rüzgâr süratli atlar›m›za binip, a¤›r yürüyüflle
hisar dibine vard›k. Kap›daki bekçiler adamlar›m›za: «Bellerinizden silâhlar›n›z› ç›kar›p,
sonra kaleye girin» diye olmayacak tekliflerde bulunduklar›nda ben:

«Bize kanun ve tertibimizi bozup, silâhs›z girmek ay›pt›r. E¤er tertibimiz üzere bizi ka-
leye sokmazsan›z biz de geriye döneriz.» Diye sert flekilde cevap verince mecburen hepi-
mizi silâhlar›m›zla kaleye sokup, tâ; kötü âyinli general divan›na vard›k. General aya¤a kal-
k›p, kendi bir iskemle, ben de bir iskemleye oturduk, önce ben mektubu öpüp bafl›ma ko-
yarak do¤rudan do¤ruya generale verdim. O da tercüme ettirerek içindekileri ö¤renince:

«Hâfla, biz bu serhadde sulha ayk›r› ifl edip, sizin harâb etti¤iniz kalelere asker koya-
rak, imar edelim. Biz ancak Osmanl›dan çok önce, eskiden beri kendimizin olan kaleleri
imar ederiz. Onlar bizi kendi halimize b›raks›nlar. Bak befl aydan beri bu kadar bin asker
ile ilimizi, vilâyetimizi harâb etti¤inizden baflka hâlâ defterimizde yaz›l›d›r ki, alt› aydan be-
ri k›rküçbin adam›m›z esir olmufltur.»

Deyince ben:
«Serhad halk› ile hofl geçinmek gerek. Geçinmezseniz onlar da tek durmay›p, çete ve

ya¤ma yaparak esir ve ganimet mal› al›rlar.»
Dedim. General:
«Bir hoflça sulh ve düzenlik olmay›nca ne siz huzur bulursunuz, ne de biz.»
Diye nice sözler söyledi. Sonra paflan›n hediye olarak gönderdi¤i seccadeyi ve bir kül-

çe köse sar›klar› verip ve...
«Kahraman pafla dostumuz buyurdular ki, onlar›n zindan›nda bir iç mehterimiz ve iki

yeniçerimiz, alt› aded boflnak gazilerimiz esirdir. Onlar› bize versin.»
Bunun üzerine, o an yi¤itleri getirip, bana teslim etti. Ama paflan›n bunlardan zerre

kadar haberi yoktu. Ben ‹spelet'in baz› tüccarlar›ndan haber al›p, kendi fikrim olarak is-
temifltim. Allah'a hamdolsun hiç tereddüd göstermedi. Yine o gün bana bir Osmanl› at›
verip dedi ki:
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«Lûtfeyleyip, bizi kale içine kondurmay›p, d›flar› nazartaya kondurdular diye hat›r›n›z
k›r›lmas›n. Kanunumuzdur. Bütün misafirleri ve tüccarlar›m› o tarafa kondurup, k›rk gün
sonra halk›m›z›n aras›na kar›flt›r›r›z. Çünkü belki tâunlu adamlar› vard›r düflüncesiyle k›rk
gün bekletiriz. Ama sizi ertesi gün huzurumuza getirdik.»

Sonra âyin üzere bize «trepeze» denilen yüksek iskemleler üzerinde beyaz çarflaflar
üzerinde çeflitli kebaplar, maydanoz, nane ve kereviz kökleriyle piflmifl çeflitli sirkeli ye-
mekler ve çeflitli helvalar yedirdiler. Yemekten sonra, Osmanl› usulü üzere ellerimizi y›-
kay›p, her birimiz birer bardak kokulu flarap ve flerbetler içip, oradan yine alay›m›zla d›-
flar› kona¤›m›za gidip, kale ve varoflunu nezâket üzere seyre bafllad›k...

‹spelet fiehri ve Kalesi: Onlar›n söyledi¤ine göre; me¤er bu kaleyi Süleyman Han asr›n-
da Ferhad ve Hüsrev Paflalar fethetmifllerse de, yine o sene, Frenkler istilâ etmifller. Halâ
Venedikliler elinde kalm›flt›r. Venedik körfezi k›y›s›nda, beflgen fleklinde sa¤lam ve muhkem
bir kaledir. Kat kat duvar ve istihkâm› vard›r. Ama eski yap› oldu¤undan her sene tamir
edip, beyaz ku¤u gibi yaparlar. fiirin bir kale olup, cephaneleri haz›rd›r. Denize ve karaya
bakan kirpi tü¤ü gibi dar düzelmifl liman› ve karada Kilis bo¤az›n› koruyan büyük tabyalar›
vard›r ki, herbirinde k›rkar - ellifler aded balyemez toplar, var. Her biri k›rkar - ellifler okka
gülle atar büyük toplard›r. Liman›na ikiyüz parça kalyon, firkate ve kad›rga s›¤ar. Hattâ, bu
liman içinde iki aded Venedik mavnalar› var idi ki; e¤er onlar› anlatsak, ayr› bir kitap olur.
Ancak flu kadar›n› bildirelim ki, herbiri bir da¤ parças› gibi olup, k›ç ve bafllar›nda onar pa-
re balyemez toplar› var. K›çta ve ortada ve bafl›nda üç dire¤i üzerinde filand›ra, haçl› ve Sen-
marko resimli sancaklar ve bayraklarla süslü ibretle seyredilecek bir mavnad›r ki; sa¤ ve so-
lunda ellifler aded küreklerini müslüman esirler çekerler. Hepsi yüz mankad›r ki, her man-
kada dörder adam binip, haz›r dururlar ve her kürekde sekizer kat müslümanlar kürekte ha-
z›r durur. K›çta ve baflta üçyüz aded tepeden t›rna¤a silâhl› H›rvat, ‹slavon, Dodoflka, Kara-
da¤, Kelente, Arnavud, Uskuk cengâverleri, ifl erleri haz›r dururlar. Bu mavnalar›n herbiri
birer kale gibi olup, ‹spelet'ten Venedi¤e Macar ve mal getirip götürürler. Venedikliler böy-
le alt› aded mavnaya sahiptirler ki, bunlar›n birisi bile bir krala mal olmam›flt›r. Ad› geçen li-
man›n etraf›nda gözcü burçlar› vard›r. Bu kalenin deniz taraf›ndan korkusu olmad›¤›ndan
tek katl› sa¤lam bir duvar› var. O tarafta iki liman kap›s› var ama kara taraf› üç kat sa¤lam
duvard›r. Ve kesme kaya hende¤i gayet derindir. Kara taraf›nda üç kat demir kap›lar ara-
s›nda, tamamen silâhl› askerler her zaman haz›r bekleyip, hendek ve köprüden adam geçir-
mezler. ‹ç kalesi bir tepe üzerine kurulmufltur. ‹ç kale gayet küçüktür. Afla¤› kalede üç aded
büyük manast›r› ve di¤er mâbedleri vard›r. Üçyüz aded dükkânlar› var amma, bilhassa ge-
neral saray› gayet mâmur ve süslü idi. Liman k›y›s›nda büyük anbarlarda koyun yünü, çuha
ve atlas kemha ve hara, s›¤›r derileri ve yüzbinlerce eflya ile doludur. Al›fl verifllerde insan
denizi gibi kalabal›klar görülür. Çünkü onbir aded krall›¤›n bütün mallar› buradan Bosna di-
yar›na ve oradan Ruma gitti¤inden, gayet büyük bir iskeledir. Anbarlar›n bat›s›nda kagir bi-
nal› mâmur ve süslü dükkânlar› var. Etraf›nda yedibin aded ba¤ var. Hele zeytinleri Acem
ormanl›klar› gibi olup, dünyaca meflhurdur. ‹nciri, nar›, armudu, limonu, turuncu boldur. Bu
flehir deniz k›y›s›nda olmakla su ve havas› güzel olup, güzelleri de gayet meflhurdur. Ço¤u
dükkânlar›nda oturup, al›flverifllerini seyrettim. Do¤rusu frenk güzelleri dendi¤i kadar var-
m›fl!.. Ceylân gözlü, yuvarlak yüzlü, flirin sözlü güzelleri eflsiz olup, (Görenin akl› gider, öz-
ge temaflad›r bu) m›sra›n tarifine uygundur. Erkekleri siyah elbise giyip, bafllar›na siyah Ef-
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lâtun flapkas› giyerler. Gayet zarif ve ince yap›l› adamlard›r. Bu flehri üç gün gezdik. Bir gün
kona¤›m›zda dinlenirken, general kona¤›m›za yirmi tabla flekerli yemeklerle geldi. Ben aya-
¤a kalkarak karfl›lad›m. Tenha bir köflede baflbafla yemekler yendikten sonra ben generale
bir yald›zl› tülbend ve iki tane nak›fll› bukalemun sihirli Kaya Sultan ya¤l›klar› verdim. Dün-
yalar onun oldu. Ya¤l›¤›n birini flapkas›n›n üzerine koydu. O da bana on tahta siyah Dob-
rovenedik kürkü ki, kunduz siyah› gibi, kuzu kürkleridir. On donluk renkli çuha, on top, çe-
flit çeflit frenk atlas›, üçyüz bondikay (uçkuta) adl› s›rma gümüflünden para bir saat, bir dür-
bün ve bir mapamonda dünya resmini gösterir kitab› ve yüz kokulu yald›z alt›n› verdi. Ve d›-
flar› ç›kt›¤› vakit yedi adam›ma befler alt›n, bir çuha kumafl verip, Baba Ahmetzâde ‹smail
Bay ile eski hukuklar› olup, komflu olduklar›ndan ve onlardan korktuklar› için, ona bir kese
kurufl ve bir donluk çuha verdi. Babas›na da yüz alt›n ve bir donluk çuha gönderdi. Ve bi-
zimle vedâlaflarak saray›na gitti. Biz yine kendi e¤lencemize devam edip, iyi Türkçe bilen
tercümanlar›ndan frenk'in çeflitli kelimelerini yazd›k: Bütün Avrupal›lara frenk derler. Bun-
lar›n kimisi Papista, Lüteryan mezhebinde olup, hepsi de ‹sâ dinindedir. ‹çlerinde birçokla-
r› ‹talyanca denilen lisan› konuflurlar. Bunlar›n en güzel konuflanlar› Venediklilerdir!

Una - bir, Dovi - iki, Tri - üç, Gurotra - dört, Çinko - befl, Si - alt›, Seti - yedi, Uto -
sekiz, Nove - dokuz, Deçe - on, Maruya - Meryem ana, Sanmarka - rical-i gayp, Pan -
ekmek, Akva - su, Boncornu - sabahlar hayrolsun, Vino - flarap, Porko - domuz, Sala -
bal, Viko - gel, Pusi - otur, Melâ - Elma, Arandaduka - nerede idin?, ‹stedana bellâ - k›-
z›n güzel mi?, Bardefl - o¤lan, Kosevoli - ne istersin, Doli podi pan - bir parça ekmek is-
terim, Tiron pralans - bafl›n› yarar›m, Kani - küçük, On açkino tedenora - sana bir alt›n
vereyim, Sentebafli bardafli - K›m›ldama o¤lum, Manca - yemek.

Venedik Alt›n›: Buna, Rum diyar›nda yald›z alt›n› derler. Çünkü bunun d›fl›ndaki alt›n-
lar zaman geçince bembeyaz olurlar. Fakat bu daima k›rm›z› renkli ve cilâl›d›r. Bak›r, gü-
müfl ve kalay kar›fl›r, parlakl›k verir. Bunu kuvvetli birisi elinde ovalasa, ezilir, hamur gibi
olur. Bu alt›n› di¤er alt›nlarda cila olarak kullansalar bir tanesi elli alt›n› cilalar. Sultan Ah-
med Han zaman›nda kuuymcubafl› olan merhum babam›z da böyle birçok alt›nlar sarfe-
derdi: Ama flimdi, de¤il vezirlerde daha yukar›da bile yoktur. Hâlâ prens ile bir dirhem
gelen bak›r akçe ile geçiniriz. Allah bereket vere... Ama ‹slâmiyet gayretimiz yok mu? Pa-
ra düzeltilip, intizama girse ne iyi olur...

Bu Venedik'in yald›z alt›n›ndaki çubu¤un sa¤ taraf›ndaki uzun resim Hacivat k›l›kl› ve
külâhl› olup, prinçprimlerinden yani k›rk adet beylerinin bafl› olan reislerinin resmidir. Bu-
nun bafl›ndaki külah ve taç de¤ildir. Hz. ‹sâ'n›n çorab›n›n resmidir ki, bunlar›n elinde bu-
lunur. K›rk beyden biri prinçprim oldu¤u vakit, bunu yortu günlerinde bafl›na giyer. Bu
taraftaki kenarl› yaz›lar prinçprimin ismidir. Ama di¤er tarafta yaln›z nokta nokta yuvar-
lak daire içinde görülen resim bizzat Hz. ‹sa'n›nd›r. Ve çevrede olan oniki aded kenar› t›r-
m›kl› noktalar havarilere iflarettir.

fiehri diledi¤imiz gibi gezip ve generalden paflaya mektup ve hediyeler alarak ve esir-
likten kurtulan adamlara birer at ve birer donluk çuha vererek, general bizimle bir saat
beraber gelip, cadde üzerinde vedâlaflarak ‹spelet flehrine geri döndü. Biz de Kilis kalesi-
ne var›p onun da kapudan›ndan hediye ve arkadafllar alarak, Ahmed Baba kalesine gel-
dik. Burada Ahmed Baba'ya generalin hediyesini verip, ‹smail A¤a'y› da b›rakt›k. O gün
Helvine sahras›nda pafla ile buluflup, hediyelerle generalin mektubunu verdi¤im vakit, son
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derece hofllan›p, bana dualar etti. Yan›mda gelen on yi¤it atlar›ndan inip, paflan›n elini
öptükleri zaman pafla, «Yi¤itler ne ifliniz var?» diye sordu. Hepsi birden «Efendim biz bu
kadar zaman esir idik. Allah'a hamdolsun! duan›z›n bereketiyle Evliya Çelebi hakikaten
evliyal›k edip bizi esirlikten kurtard›.» dediler. Pafla «Bre yi¤itler benim sizin kurtar›lman›z-
dan hiç haberim yoktur» diyerek hemen iskemleden kalk›p, o kadar ileri gelen aras›nda,
aln›mdan öptü. «‹lâhi Evliya düflman flerrinden emin olup her iki dünyada berhudar ola-
s›n.» diye hay›r duada bulundu. Ve meclistekiler «Amin» dediler...

Generalden getirdi¤im bütün hediyeleri, keyfinden bana ihsan edip, esirlikten kurtu-
lanlar› vatanlar›na gönderdi. Sonra pafla Helvine sahras›ndan kalk›p o gün (Kalamuç) ka-
lesine geldik.

Kalamuç Kalesi: Fâtih taraf›ndan fethedilmifl olup, sonra Venedikliler istilâ etmifl ve
sonra 945 tarihinde Süleyman Han kumandanlar›ndan Gazi Hüsrev Bey tekrar geri al-
m›flt›r. Kalesi sarp bir kaya üzerinde yay fleklinde küçük ve tafl bir binad›r. Fakat bat› ta-
raf›nda havalesi vard›r. Kilis topra¤› içinde voyvodal›k olup, yüzelli akçelik kazad›r. Diz-
dar›, yetmifl askeri, camii, tah›l anbar› ve k›rk elli evi var. Varoflu o kadar güzel de¤ildir.
Evlerinin ço¤u kagir olup, kaygan taflla örtülü ba¤l›, bahçeli evlerdir. Camii, mescidleri,
bir han› ve birkaç dükkânlar› vard›r.

Buradan kalkarak Vinças kalesine geldik. 943 tarihinde Hüsrev Bey taraf›ndan zapte-
dilip, içine asker ve cephane konmufltur. Deryaz nehri k›y›s›nda, dört taraf› yayla, yüksek
da¤lar ortas›nda sivri kayal› alçak bir tepe üzerinde küçük çetin bir kaledir. K›bleye bakan
bir kap›c›¤›, Hisar içinde dizdar›, birkaç muhaf›z› ve Süleyman Han camii var. Afla¤›da
varofla benzeyen yerde güzel evleri, bir han› ve birkaç harâb dükkân› var.

Buradan kalk›p, Papiçse kalesine geldik. Çok eskidir. Boflnakça yumurta demektir.
Fâtih bu kaleyi eline geçirmifl ise de sekizyüzaltm›flalt› senesinde yine düflman istilâ etmifl
ve 67 sene ellerinde kalm›fl. 943 tarihinde halk› da¤daki manast›rlar›nda ibâdet ederken,
Hüsrev Paflan›n gönderdi¤i asker içeri girerek kaleyi zaptetmifl ve dizdârl›¤› da bu fetih
haberini Süleyman Han'a getiren Hüsam kapudana verilmifltir.

Bosna eyâletinde yüzelli akçe payeli kaza olup, nahiyeleri mâmurdur. Sipahi kethüdaye-
ri, yeniçeri serdâr›, kale dizdar›, üçyüz aded muhaf›z›, bacdâr ve muhtesibi vard›r. Kalesi gö-
¤e bafl uzatm›fl yumurta gibi bir kaya üzerinde üçgen fleklinde kagir bir kale olup, kara taraf›
iki katd›r. Ama k›ble taraf›nda kale duvar›ndan hiçbir eser yoktur. fiehir evlerinin balkon ve
pencereleri bu tarafa bakar. Ve buralar Süreyya y›ld›z›na bafl uzatm›fl kayalar olup, üç Süley-
maniye minaresi kadar afla¤›da (Deryaz) nehri deniz gibi akar. Bu kayalar›n alt› bafltanbafla
ma¤ara ve mahzen olup, baz› evlerin bu ma¤aralara inen yollar› da vard›r. ‹ki aded demir ka-
p›s› var ise de kuzeydeki kullan›lmamaktad›r. Bir kap›s› da k›bleye aç›l›r. Hemen burada yal-
ç›n kayalar aras›ndan (Plâve) nehri akar ve afla¤› nehre kar›fl›r. Ve üç minare yüksekli¤i yer-
den dökülünce Samanyolu gibi kavis çizerek iki nehir birbirine vurur. Ve semaya dumanlar
yükselir. Kale içindeki evlere dahi o dumanlardan çi¤ ya¤ar. Plâve nehri dibinden akt›¤› ka-
yalar›n alt›ndaki ma¤aralarda birçok su de¤irmenleri vard›r. Kayalar›n üstünden delikler de-
lip, sular› getirmifllerdir. ‹flte bu de¤irmen önündeki çay›ra oturup da Allah'›n kudret ve san'at›
ile Plâve nehrinin arkadan deniz gibi geçti¤ini görmek ve kayalar üzerinden afla¤› düflüflüne
bakmak insana «Süphânelhallâk» dedirtir. Ö¤le vakti bu nehrin ak›fl›n› seyreden, flafl›r›r ka-
l›r!... Çünkü güneflin tesiri ile Plâve nehri necef tafl› gibi parlay›nca, küçük büyük nice bal›k-
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lar›n birbiri peflinden y›ld›r›m gibi su ile beraber ak›fllar› hofl bir görünüm getirir!...

‹maretleri: Kale içinde bin adet alçakl› yüksekli mâmur evleri var. Bunlar birbirinden
yüksek evler olduklar›ndan pencereleri karfl›daki evlere ve ba¤lara bakar. Büyük kiliseden
bozma bir Süleyman Han camii, Melek Ahmed Pafla camii, Melek Ahmed Pafla medre-
sesi, hamam› ve mektebi var. Tekkesi ve han› var. Hepsi seksen aded dükkânlar› olup,
cadde üzerindedir. Bu yoldan baflka büyük yol yoktur ki, bir kap›dan bir kap›ya gider. Bu
flehir Melek Ahmed Pafla vali iken, yak›ld›¤›ndan deniz gibi askerle gelip, «tez, beni se-
venler birer imaret yaps›nlar» deyince her a¤a birer imaret bina etmifl. Yukar› iç kalesin-
de hiç ev yoktur. Ancak dizdar oturur. Bir harap saray mescidi ve bir ma¤aras› var ki, ka-
p›s›nda çeflitli rumî yaz›lar vard›r. Ad› geçen kale kap›s› efli¤inden akan Plâve nehri üze-
rinde büyük bir tahta köprü vard›r ve etraf›nda elli göz su de¤irmenleri var. Bunlardan
akan sular ma¤ara içindeki de¤irmenlere gider. Bu köprünün karfl› taraf›nda beflyüz aded
reâyâ evleri vard›r. Hristiyanlar› hisar içine asla almazlar. Banaluka kap›s› d›fl›nda da üç-
yüz kadar evi olan bir varoflu vard›r. Bir varoflu da Verbaz nehrinin ötesindedir. Ba¤ ve
bahçeleri gayet çoktur. Havas› güzel ve kad›nlar› sevimlidir.

Ziyaret Yerleri: Fâtih Sultan Mehmed'in imam› Ali Efendi, fieyh Mustafa efendi, he-
nüz vefat etmifl sergüzeflt sahibi vâiz-zâde Hürrem Çelebi ve bu kaleye ilk fethinde dizdar
olan Hüsam kaptan, Allah rahmet eylesin. Amin...

Buradan kalk›p, Plâve nehri k›y›s›n› takiben bat›ya giderek, Gölhisar kalesine geldik.

Gölhisar Kalesi: Fâtih zaman›nda ‹slâm eline geçmiflse de sonradan tekrar düflman is-
tilâ etmifl ve Süleyman Han zaman›nda tekrar Hüsrev Bey taraf›ndan fethedilmifltir. Bos-
na eyâletine ba¤l› hâkimlik ve nahiyedir. Kalesi derin bir göl içinde oldu¤undan Rumeliler
buna (Gölhisar) derler. Ad› geçen göl içinde alçac›k duvarl›, dört köfle tafl yap› güzel bir ka-
ledir ki, herhangi bir taraf›ndan fethetmek mümkün de¤ildir. Kuzeye bakan küçük ve de-
mirden iki kat kap›s› vard›r ki, zemberekli asma köprü ile var›l›p, her gece bekçileri köp-
rüyü makara ile yukar› çekerler. Ve kap›ya dayarlar. Kale bir ada içinde kal›p, göl yine Plâ-
ve nehrinden meydana gelip suni olarak meydana gelmifltir. ‹stenildi¤i takdirde gölün su-
yunu keserek kaleyi karada b›rakmak gayet kolay bir ifltir. Kale içinde avlusuz dar evleri
var. Baz›s› kiremitli ve birço¤u flendire örtülüdür. Hisar içinde bir aded hünkâr camii ve
köprü üzerinde güzel bir ahflap saray› vard›r. Dizdar› yetmifl muhaf›z›yla Melek Ahmed Pa-
flaya büyük bir ziyafet verdi. Bu sarayda Plâve nehri üzerinde bir mesiredir. Hepsi alt›yüz
tane ba¤ ve bahçeli, altl› üstlü, flendire örtülü san'atl› evleri var. Dokuz camii var. Bir fe-
rahl›k verici camii, mescidleri, müteaddid küçük hanlar›, bir hamam›, faydal› ve muhtasar,
k›rk elli dükkân› var. Çeflitli bal›¤› ve alas›, ba¤lar›ndaki üzümü meflhurdur. Buradan kal-
k›p, bat›ya giderek (Varsal vakf›) kasabas›na geldik.

Varsal Kasabas›: Buna Boflnaklar (Varca Vakf›) derler. Bosna, eyâletinde pafla hass› ve
voyvodal›kt›r ki, Karada¤ dibinde kurulmufl olup, bat› taraf› Zara topra¤›na komfludur. Ama
büyük bir varoflu olup, onbir mahalle ve ikibin ba¤ ve bahçeli, tahta örtülü evleri var. Camile-
ri, mescidleri, tekkesi, bir hamam› ve yeteri kadar dükkânlar› var. Buras› s›n›ra çok yak›n olup,
etraf›nda kalesi de yoktur. Seyid Ahmed Pafla Bosna Valisi iken, Venedikliler bu bölgeyi ya-
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k›p, bir hayli yerini harap etmifllerse de sonra Seyid Ahmed Pafla bizzat imar edip, dört tara-
f›na karakollar koydu¤undan halk› her gece bekleyip emin olurlar. fiehrin etraf›nda ba¤› ga-
yet çok ve suyu ile havas› gayet güzeldir. Buradan kalkarak, (Banaluka) kalesine geldik.

Banaluka Kalesi: Buras› iki kaleden ibaret oldu¤undan, Saray flehri defterhânesinde ad›na
(Banalukateyn) denmifltir. Buray› Gazi Ferhad Pafla fethederek eski kale karfl›s›nda yeni bir ka-
le yapt›rm›flt›r ki, aralar› iki ad›mdan uzakt›r. Ama ikisi de Der nehrinin sol taraf›nda olup ka-
gir yap›d›rlar. Cephaneleri, dizdarlar› mükemmeldir. Ama Ferhad Paflan›n yeni kalesi önün-
de otuz kar›fl bir balyemez topu var ki; düflmana aman vermez. Kirpi gibidir. «Banya» lâtince-
de ›l›ca demektir. Bu flehrin d›fl›nda, ba¤lar bafl›nda bir ›l›cas› oldu¤undan ad›na (Banya) den-
mifl. Ve sonra kenar›nda da o zaman bir flehir oldu¤undan (Aluka) denmifl ve halk dilinde bir-
birine kar›flt›r›larak (Banaluka) denmifltir. Bosna eyâletinde sancak beyi taht› olup, alaybeyi ve
çeribafl›s› var. Fakat flimdi sanca¤› Bosna vezirlerine kat›ld›¤›ndan kaymakam hâkimdir. An-
cak onbir - onikibin kurufl has›l olur. Üçyüz akçelik flerif kazad›r. Kad›s›na adaletle hareket et-
ti¤i takdirde alt›bin kurufl gelir getirir. fieyhülislâm›, yeniçeri çavuflu, Budin kulu serdâr›, fiehir
voyvodas›, muhtesibi, bacdâr› ve haraça¤as› vard›r.

As›l Varoflu ve fiehri: K›bleden kuzeye, büyük Deryaz nehrinin iki taraf›na birer saat
mesafede bir flehirdir. Ama iki taraf› da dard›r. Fakat bütün evlerinde birer hayat suyu ak-
t›¤›ndan baflka her evinde ba¤ ve bahçe vard›r. Deryaz nehri üzerinde bulunan flehrin bir
taraf›ndan di¤er taraf›na üç yerden a¤aç köprülerle geçilir. Hepsi k›rkbefl mahalle olup,
en kalabal›¤› Ferhad Pafla ve Saray mahalleleridir. Hepsi üçbinyediyüz kiremit ve flendi-
re tahta örtülü mâmur ve süslü yüksek saraylard›r. Kaymakamlar saray› gayet hofltur. Fer-
had Pafla saray› da meflhurdur.

Camileri: K›rkbefl mihrâbd›r. Bilhassa Selâtin camii gibi (Gazi Ferhad Pafla Câmii): Bü-
tün imaretleri kurflun örtülüdür. Eski camii de güzeldir.

Medreseleri: Ferhad Pafla medresesi meflhurdur.

Çocuk Mektepleri: Onbir adeddir. Bunlardan (Ferhad Pafla mektebi), (Cevri-zâde mek-
tebi) meflhurdur.

Hamammlar›: (Ferhad Pafla hamam›) hofl ve meflhurdur. Il›cas› faydal› olup binas› o ka-
dar süslü de¤ildir. Her kona¤›nda mutlaka sobal› hamam vard›r.

Çarfl›s›: Üçyüz aded dükkânlar› vard›r. Hâlâ iki taraf kap›lar›na zincir çekilmifl kârgir be-
destan› vard›r ki, yüz dükkândan meydana gelmifltir. Ferhad Pafla merhumun hayrat›d›r.

Aflevleri: Hâlâ gelip geçen için sofras› boldur. Gazi Ferhad Pafla imareti vard›r ki, mü-
tevellisi o¤lu Mehmet Beydir.

Suyu, Havas› ve Halk›: Su ve havas› gayet güzel olup, genç ve ihtiyar›, kibar ve ayâ-
n›, usta tabibleri ve kan al›c›lar›, sâlihleri, fleyhleri, yazarlar›, flairleri, san'atkârlar›, çeflme
ve sebilleri ve kiliseleri vard›r.
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Ürünleri: ‹ri taneli bu¤day›, yulaf›, dar›s›, arpas›, heleniyesi, gayet çok olur. Gayet bol-
luk bir flehir olup, bir okka has ekmek parças› bir bak›r pense al›n›r. S›¤›r eti üç pense,
bir kap yo¤urt bir pense olup, ya¤ ve bal›n bollu¤unu art›k Allah bilir.

Sanatlar›: Demir aletlerinden külünk, balta, saban demiri, m›zrak gibi fleyleri gayet âlâd›r.

Yiyecek, Meyve ve ‹çecekleri: Beyaz katmer çöre¤i, külde piflmifl beyaz bo¤aças›, Fer-
had Pafla kona¤›nda kaymak baklavas› ki, dünyada efli yoktur. O kadar inceki, üstüne bir
tepsi b›rak›rsak batar. Lezzetli ve ince baklavad›r. Meyvelerinden lezzetli kiraz› olur ki,
Rum, bat› ve Acem'de benzeri yoktur. Hattâ; Melek Ahmed Paflaya bir sepet kiraz getir-
diler. Her biri Anadolu'da terzi i¤nesi ç›karan Mudurnu flehrinin cevizi kadar vard›. Hepi-
miz bu sulu kirazlara hayret edip, birkaç tane kiraz› herkes seçip, terazisinin bir kefesine
bir tane kiraz ve bir kefesine bir esedi koyduk. Beraber geldi. Bir esedi sekiz dirhemden
a¤›r gelir. Ondan anlad›k ki, Banaluka kiraz› ne kadar iri ve a¤›r olur! Ama lezzeti de hofl,
sulu ve hazmettiricidir. Ayvas›, elmas› da meflhurdur. (Kapuska) dedikleri lâhanas› kazan
kadar olup, bütün yapraklar› güllaç yapraklar› gibi incedir. Hattâ; Boflnaklar, bu lahana
için «Allah dinin imân›n kapuska» diye ölünceye kadar yerler. ‹çkilerinden keçi sütü, flo-
rotkas›, bol suyu, viflnesi, hardaliyesi de ramazaniyesi, plevyesi, nane rak›s› meflhurdur.

Mesireleri: Yetmifl yerde mesireleri olup, (Ferhad Pafla ba¤›) hepsinden meflhurdur.
Hepsi beflbin aded ba¤, bahçe, dönüm hakk› olarak k›rkbin dinar reâyâ harac› al›n›r.

Çal›flma Hayat› ve Halk›n EElbiseleri: Halk›n›n bir k›sm› tüccard›r. Belgrad, Üsküp ve
Selanik'e gidip gelirler. Bir k›sm› da gazi ve mücâhid. Bir k›sm› da ba¤c›d›r. Bir k›sm› âlim
bir k›sm› san'at ehlidir. 

Hepsi çuha, serhadi, ve çuha dolma ve kopçal›, s›kma çakfl›r ve tebâri pabuç ve bafl-
lar›nda yeflil serhaddi kalpa¤› vard›r. Kad›nlar› hep çuha ferace ve bafllar› üzerinde beyaz
tülbend yaflmak örtünüp, edepli gezerler.

Dil ve Ist›laklar›: Lisanlar› boflnakçad›r. Bunlar isimleri k›salt›rlar. (Hasan)'a Haso, Mu-
sa'ya Musa, Memi'ye Memo... derler.

Ziyaret Yerleri: (Hazret-i fiahbaz efendi), (Namazi Halil Pafla), (Malkoç Pafla), (Merha-
ba-zâde Hulusi Efendi) türbeleri var. Bu son zat burada kad› iken vefat edip, Ferhad Pa-
fla cami sahas›nda topra¤a verilmifltir.

Sonra Melek Ahmed Pafla efendimizle Banaluka'da Ferhad Pafla-zâde Mehmed Bey
efendimizin kona¤›nda hurma fliras›, ve flerbetler içip, bütün ayân, kibar ve maarif erbab›
can sohbetleri ederek, bir gece elmac› Hüseyin efendi de, bir gece Kam›flç› ‹brahim efendi-
de... misafir kal›rd›k. Bir gün Melek Ahmed Pafla efendimiz beni huzuruna ça¤›r›p, «Evliyam
bilir misin ki, padiflah taraf›ndan emir ç›km›fl. Bihke kapudan› a¤ay› k›rk bin kurufla var›n-
caya kadar Zirin-o¤lu adl› asiden kurtaras›n buyrulmufl. Evliyâ'm, hat›r›m için ve sana istedi-
¤in gibi ifle yarar adamlar vereyim. Durma haz›rl›k yap» deyince "Baflüstüne" dedim ve «Ev-
liyâ'm! bu hizmetin karfl›l›¤›nda k›flla zahire param› tahsil için emirler vereyim. Sava, Bona,
Yakra, Deva kenar›nda olan serhad kalelerinde bütün zahire mallar›n› tahsil edip gelesin!»
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Deyince ben, Melek Pafla efendimizin mübarek elini öptüm. Çünkü s›n›r boylar›n› de-
falarca gördümse de bu s›n›rlar› hiç görmemifltim. O gün Pafla efendimiz, Bihke kapuda-
n›n› kurtarmak için Zirin-o¤luna k›rkbin kuruflluk samur ve k›rm›z› Diyarbekir bezi, bin top
k›z dimisi ve renkli Acem bezi ve k›rm›z› Usturunca abas›, yüz çift kebe, bin aded sar›, bin
aded k›rm›z› sahtiyan, biner çift k›rm›z› sar› çizme, bin çift pabuç, bin çift mest, bin çift
kaba ve ince gömlekler ve bunun gibi nice fleyler verip, hepsini on adet siram arabalar›-
na yükleyerek, yirmi adet seçkin paflal›, k›rk adet Bihke kapudan›n›n adamlar›n› yan›ma
verip, Zirin-o¤lu'na bir mektup, bir seccade, bir nak›fll› ipek hal›, k›rm›z› çuha kapl› bir sa-
mur kürk hediye vererek hepsi benim elime geçtikten sonra pafla ile vedâlafl›p, el öperek
bir kese yol harçl›¤›m› ald›m.

BANALUKA'DAN ZAH‹RE PARASI TOPLAMAK ‹Ç‹N 
DÖRT SANCAK KALELER‹NE VE B‹HKE KAPUDANINI 

KURTARMA⁄A GG‹D‹fi‹M‹Z‹ BEYAN EDER
Evvelâ Banaluka'dan bat›ya, cennet gibi mâmur köyleri ve çeflitli nehirleri ve akarsu-

lar› geçip, (Tern) kasabas›na geldik. Banaluka topra¤›nda voyvodal›kt›r. Nahiye olup, befl-
yüz haneli, ba¤ ve bahçeli, cami, han ve mescidli küçük bir kasabad›r. Buradan befl saat
giderek, Kradiflka kalesine geldik.

Kradiflka Kalesi: Kradiflka Boflnakça küçük kale demektir. Sava nehri kenar›nda, düz
ve genifl bir vadide dörtgenden uzunca güzel bir kale olup, çevresi bin ad›md›r. Fâtihi Sü-
leyman Han beylerinden Gazi Hüsrev Paflad›r. Banaluka müsellimi taraf›ndan voyvodas›
hâkimdir. Yüzelli akçelik kazad›r. Kale dizdar›, muhaf›zlar› ve muhtesibi var. Kale d›fl›nda
top güllesi madeni var. Hâkimi Belgradl› Yusuf A¤ad›r. Yirmialt› aded ibadethanesi olup,
sekizinde Cuma namaz› k›l›n›r. Kapudan camii, kalede Hünkâr Camii, Hac› Bekir Camii
meflhurlar›d›r.

Sonra Sava nehri kenar›n› takiben bafl yukar› ve Sava'n›n kayna¤›na do¤ru, büyük bal-
kanlar›, mâmur köyleri geçip (Yasanoviçse) kalesine geldik. Buralar H›rvatistan kabul edi-
lir. Kale, Sava nehri k›y›s›nda olup, genifl ve a¤açl›kl› bir yerde kurulmufl, dört köfle bir ka-
ledir. Dizdar›, yüzelli adet muhaf›z›, hisar içinde k›rk, elli adet tahta örtülü küçük kale ev-
leri, Süleyman Han camii, bu¤day anbar›, cephaneleri, mehterhane kulesi ve di¤er kulele-
ri var. Camii, bir hamam› ve küçük bir çarfl›s› var. Bona nehri buraya yak›n bir yerde Sa-
va nehrine kar›fl›r. Ç›kt›¤› yer Kradiflka da¤lar›nda ve Ezmiyan bellerindeki saf demir ma-
deninden oldu¤u için. suyu makbul de¤ildir. Bu kale de Banaluka'ya ba¤l› bir niyabettir.

Bundan sonra Sava nehri kuzeye do¤ru akar. Ben bat›ya do¤ru Una nehri k›y›s›n› ta-
kip ederek ormanl› da¤lar afl›p, (Bob-Niçse) kalesine geldim. Sofya'n›n bat›s›nda bir ko-
nak mesafede de bu isimde bir flehir var. Kalesi Bona nehri k›y›s›nda olup kârgir fakat
küçüktür. Dizdar›, yüzelli adet muhaf›z› ve cephanesi vard›r. Banaluka sanca¤› idaresinde
ve voyvodal›kt›r. Hisar içinde yüzon adet tahta örtülü evcikleri, bir Süleyman Han Camii,
yan›nda hende¤i ve bir asma köprüsü vard›r. Una nehrini takiben bafl yukar› gidip (Kos-
taniçse) kalesine geldik.

Kostaniçse Kalesi: Bu kaleyi Engerus krallar›ndan Ferdinand'›n yard›m› ile Zirino¤lu
yapt›rm›flt›r. Nihayet H›rvatlardan zorla al›n›p, Banaluka'ya ba¤l› voyvodal›k yap›lm›flt›r.
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Yüzelli akçelik kaza olup, nahiyesi, k›rk parça köyden ibarettir. Bu diyarda kale dizdar›-
na kapudan derler. Kale muhaf›zlar› gazi olup, gündüz ve gece H›rvatlarla bafl al›p, bafl
verirler. Bazen kad› efendiyi de ya¤maya beraber götürürler. Hattâ gitti¤imizde kad›
cenkte yaraland›¤›ndan Melek Ahmed Pafla efendimizin zahire toplama emirlerini fler'i si-
cile güçlükle yazd›.

Yedi parça kaleden üç yük akçe geldi ve pafla efendimize adamlar›m›zla topra¤›nda
kârgir bir büyük kaledir. Buradan bat›ya, Una nehri k›y›s›n› takibleri bafl yukar› gidip
(Koknovi) kalesine geldik.

Koknovi Kalesi: H›rvat beyleri taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 939 tarihinde Arnavud Memi
Pafla fethetmiflse de yine düflman istilâ etmifl ve dokuzyüzk›rkalt›da Gazi Hüsrev Bey ikin-
ci fâtihi olmufltur. Banaluka topra¤›nda voyvodal›kt›r. Yüzelli akçelik kazad›r. Kalesi Una
nehri k›y›s›nda, çimenlik bir yerde dört köfle, kârgir ve eski bir binad›r. Bir taraf›ndan Una
nehri akar. Üç taraf› hendektir. Kap›s› önünde asma bir köprüsü var. Kale kapudan›, iki-
yüz muhaf›z›, yeteri kadar cephanesi, birkaç sahi toplar›, zahire anbar›, yüz kadar tahta
örtülü evleri ve bir camii vard›r.

Buradan iki günde Una nehrini takip ederek, s›n›r kalelerinden (Bihke)'ye geldik.

Bihke Kalesinin Vas›flar›:  Macar krallar›n›n yard›m› ile Zirin-o¤lu taraf›ndan yapt›r›lm›fl-
t›r. Fâtihi üçüncü Murad Han'›n beylerbeylerinden Bosna valisi Hasan Paflad›r. Bosna eyâ-
leti askeriyle Bihke kalesini yedi gün top gülleleriyle dövüp, sekizinci günde H›rvatlar aman
ile kaleyi teslim etmifllerdir. Halen müstakil kapudanl›kt›r. Bu serhadlerde Budin ve E¤ri ye-
niçerileri çoktur. Müftüsü olmay›p, halk Banaluka flehrinden fetva al›rlar. Yüzelli akçelik ka-
za olup, flehir halk› dinlerine ba¤l›d›rlar. Ama idareci, kanun d›fl›na ç›kt›¤› taktirde kendisine
haddini bildirirler. Gayet cesur ve mert gazileri vard›r. Bu kalede Bihke kapudan› saray›nda
üç gün misafir olduk. Zahire bedellerinin hepsini tahsil edip, kale muhaf›zlar› ve bizim adam-
lar›m›zla hepsini Banaluka'ya Melek Ahmed Pafla efendimize gönderdik. Ben yine Kerka
sanca¤›ndaki kalelerden zahire bedeli tahsiline gittim. Ama yüksüz kalmak için Bihke kapu-
dan›n›n kurtar›lmas› için ald›¤›m›z on adet sireni arabalar›n› fleriat vas›tas›yla Bihke kalesine
emanet edip, ben Zirin-o¤luna gitti¤im vakit, bütün mal›, Zirin-o¤lunun merkezi olan Lag-
radç›ka'ya getirmeyi Bihke âyân› ve muhaf›zlar› üzerlerine ald›lar. Biz de Bihke kalesinden
bafl yukar› Una nehrini takip ederek, (Lika) kalesine geldik.

Lika Kalesi: Kale H›rvatlar taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Fâtihi Ferhad Paflan›n deli-bafll›-
¤›nda Kerka beyi olan Rüstem Beydir. Hâlen kerka sanca¤› idaresinde, Una nehri k›y›-
s›nda, dört köfleden uzunca flirin bir kaledir. Kapudan›, üçyüz adet muhaf›z›, Hisar için-
de üçyüz adet evleri var. Camii, anbarlar› var. Kârgir yap› kuleler ve etraf› hendeklerle
çevrilmifl sevimli bir kaledir. Buradan yine bafl yukar› bat›ya, Una nehri k›y›s›yla gidip (Od-
vine) kalesine geldik.

Odvine Kalesi: Kale Macar krallar› taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Bin y›l›nda Rüstem Bey
taraf›ndan fethedilmifltir. Nice kere düflman istilâs›na u¤ram›flsa da hâlâ Osmanl› elinde
ve Kerka sanca¤› topra¤›nda olup, Kerka beyinin hass›d›r. Kale kapudan›, ikiyüz silâhl›
seçkin muhaf›z› ve hisar içinde Camii ve anbarlar› vard›r. Kalesi Una nehrinin karfl› ya-
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kas›ndad›r. Buradan kalk›p (Yenihisar)'a geldik.

Yenihisar Kalesi: Bu kaleyi bin y›l›nda Sultan Üçüncü Murad beylerbeylerinden Hasan
Pafla, yeniden yap›p, sancak merkezi yapt›. Bana eyâletinde yeni kurulmufl büyük bir san-
cak olup, ilk Mirlivas›, ‹slâm dini serhaddinin seçkin beyi, Rüstem bey idi. Ad› geçen bu ka-
leyi beyaz inci gibi ›fl›kland›r›p bütün malzeme, mühimmat ve muhaf›z askerini art›rarak
müslüman gazilerini bu kaleden etraftaki düflmanlar üzerine flahinin yuvas›ndan av›n›n üze-
rine sald›rd›¤› gibi salard›. Hattâ bir kere Nemçe imparatorunun kardefli (Maksimilyan) k›rk-
bin asker ile gelip, Yenihisar yak›nlar›ndaki Köbe nehri üzerinde sa¤lam, genifl, büyük tah-
ta köprü yaparak beri taraftaki Hasan Pafla üzerine yürümekte iken hemen ad› geçen Pa-
fla bütün Bosna serhad gazileri ile el ve gönül birli¤i ederek, bir a¤›zdan «Allah, Allah» diye-
rek Erdel'in baz› bey-zâdeleriyle Nemçe ‹mparatorunun kardefli (Kaltapan) adl› yi¤itleri savafl
s›ras›nda ölünce düflman bu ac›kl› hâlini görerek çil yavrusu gibi da¤›ld› ve ‹slâm askeri za-
fere ulaflt›. Bu fetih bin y›l›nda olup, taburu ya¤ma edilerek, hesaps›z sar› alt›n ile cilalanm›fl
toplar ve haddinden fazla esir al›nd›. Bu mühim cengi, Bosna gazilerinin ihtiyarlar› an'ane-
siyle naklederler ve kendileri de bulunduklar› için, flükür secdesi yaparlar. Ama yine bu ser-
had ihtiyarlar›n›n naklettiklerine göre bu cengin peflinden Hasan Pafla kazand›¤› zaferle gu-
rurlanarak hemen Bosna askeriyle yeni kale alt›ndan kalkarak Yenihisar civar›nda Köbe
nehri üzerindeki köprüden karfl›ya geçip, düflman›n Siska kalesini kuflat›r. Yedi-sekiz gün
dövdükten sonra Hasan Pafla'n›n üzerine yetmiflbin seçme düflman askeri sald›r›r. Aman
vermeyerek ma¤lup askerlerimiz da¤lara kaçarak Köbe nehri üzerindeki köprüye gelmifl ise
de, köprü bafl›na varmak askerin izdiham›ndan dolay› mümkün olmaz. Düflman askerin ar-
d›ndan top ve tüfenk atarak, erganon ve trampete borular›n› çalarak geldiklerinde asker
köprüye s›¤›flmay›p hemen kendilerini Köbe nehrine at›p Hersek sanca¤› beyi Sultanzâde -
ki Vezir-i âzam Ahmed Pafla'n›n o¤lu ve Rüstem Bey'in k›z›n›n o¤lu idi- o an bo¤ulur; onun
ard›ndan düflen Hasan Pafla da bütün askeriyle birlikte bo¤ulurlar. Binlerce müslüman ga-
zileri daha bo¤ularak yerleri cennet olur. 1001 senesinde, düflman, ‹slâm askerlerinin bu
yenilgisini görüp hepsi birleflerek 1001 senesi Muharrem ay›nda Yeni kaleyi kuflat›rsa da,
kuflatman›n onyedinci günü Rumeli Beylerbeyisi Mustafa Pafla eyâlet askeriyle ulafl›p, Yeni-
hisar alt›nda düflman› metrislerinde iken basarak, k›l›çtan geçirir. K›l›ç art›klar› da kaçarlar-
ken hepsi Hasan Pafla'n›n bo¤uldu¤u yerde kendilerini Köbe'ye vurup bo¤ulurlar. Bu hikâ-
yeleri birçok güvenilir ihtiyarlardan dinledim.

Buradan yine bat›ya gidip, (Siska kalesi) ne geldik.

Siska Kalesi: Engürüs krallar›ndan Maksimilyan yapt›rm›flt›r. Daha önce Yenihisar kale-
sini b›rak›p kaçarken bo¤ulan kâfirleri kovan Rumeli beyler beyisi Mustafa Pafla ile Yenihi-
sar beyi Rüstem Pafla taraf›ndan fethedilmifltir ki; bütün Bosna eyâleti askerleriyle bu Siska
kalesini on gün dövüp, onbirinci gün kale aman ile fethedilmifltir. Kaleye yeteri kadar cep-
hane ve asker konularak Karka sanca¤›na ba¤lan›p onar›lm›flt›r. Kalede kapudan ve nefer-
ler için bir cami yap›lm›flt›r. Buradan da kalk›p (Za¤rab) kalesine geldik.

Za¤rab Kalesi: Kurucusu H›rvat ve Hersek beylerindendir. 1001 tarihinde Rumeli veziri
Mustafa Pafla taraf›ndan fethedilmifltir. Karka sanca¤› idaresindedir. Kapudan›, neferleri, bir
camii ve pazar› vard›r Za¤rab sahras› adl› kazada ba¤›, bahçesi ve çeflitli büyüklükte manas-
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t›rlar› çoktur. Zira H›rvatistan Hristiyanlar›ndan reayas› çok oldu¤undan kiliseleri de ço¤al-
m›flt›r. Her zaman bu kalelere bazan hristiyanlar, bazan ‹slâmlar sahip olurlar. Hatta 1002
senesinde düflman k›rkalt›bin asker ile Yenihisar'› kuflat›p, tam üç ay döver. Sonunda hisar-
da kuflalt›lm›fl kalan müslüman gaziler Osmanl› taraf›ndan yard›m gelmesinden ümitlerini
kesip, bir gece kaleyi atefle verirler. D›flarda metrislerde bulunan düflmana sat›r vurup, cenk
ederek Kosdaniçse ve Zerin kalelerine var›p yerleflirler. Düflman kalenin yak›lmayan yerle-
rini de yak›p, bir daha imar etmemek üzere b›rak›p gider. Sonra Siska kalesinde bulunan
müslümanlar Yenihisar'›n hâlini görüp, onlar da Siska kalesini atefle verip, selâmetle ‹slâm
diyar›na girerken Za¤rab kalesini de yak›p yerle bir ederler ve kimisi Kinin kalesine baz›la-
r›da Luka kalesine var›rlar. Düflman bu hali iflitip Za¤rab papazlar› «yine bizim mülkümüz-
dür» deyip Siska kalesini imar etmek isterler. Engürüs kral› Maksi Milyan papazlara yard›m-
da bulunur. Kale yine eskisi gibi imar olunup, cephane, mühimmat ve malzeme ile doldu-
rulur. 1003 senesinde Sultan Üçüncü Murat Han, mirmiranlar›ndan Rüstem Pafla'ya Yeni-
hisar'› imar ve baz› kaleleri feth etmesi için bir tu¤ ile Bosna eyâleti ihsan olunarak ferman
olunur. Rüstem Pafla deniz gibi asker ile gelerek, Yenihisar'› eskisinden daha sa¤lam olarak
imar etti. Gere¤i gibi cephane ve malzemeleri koydu. Sonra Siska ve Za¤rab'a çok say›da
asker döküp, aman ve zaman vermeden iki kaleyi de bir hafta içinde fethetti. Daha önce
bu kaleleri kendisi atefle vurup, düflmana vermeyip gitmiflti. Kaleleri yine düflmana yapt›r›p,
yine gazi Rüstem Pafla ald›. Turova'y›, Za¤rab sahras›n› öyle ya¤ma, talan ve yerle bir etti
ki; hiçbir flekilde tamiri mümkün de¤il idi!.. Fakat Rüstem Pafla, bu H›rvat ve Slavun beyle-
ri ile di¤erlerinden yüzellibin düflman askerinin bir anda ve bir yerden hücum etmeleri ile
bafllayan savaflta Allah'›n hikmeti, Rüstem Pafla'ya bir tüfek kurflunu isabet eder. Yaral› hal-
de iken yine at üzerinde «Bre koman gazilerim» diyerek gazileri cenge k›flk›rt›p, yaral› oldu-
¤unu bir kimseye dahi belli etmeyip yirmibinden fazla düflman askerini k›l›çtan geçirtir. So-
nunda kendisi de güçsüz ve halsiz kal›r. Akflam vakti olunca düflman bir tarafa, ‹slâm asker-
leri bir tarafa çekilir. Gece yar›s› Rüstem Pafla flehitlik flerbetini içer. Bütün gaziler o gece
selâmetle, Kinin kalesine çekilir. Düflman yine Yenihisar, Siska ve Za¤rab kalelerini ele ge-
çirir ve bu flekilde bu kaleler yine düflman elinde kal›r. Cenab› Rabbülâlemin'in hikmetidir
ki, bu yeryüzünü kullar›na e¤lenmek için gün begün, k›rat be k›rat verir!...

Konuya gelelim!.. Siska ve Za¤rab kalelerinden kuzey ile bat› aras›nda mamur ve flen-
likli H›rvatistan diyarlar›n› geçip (Oburca kalesi) ne geldik: Câsar, kardefli Maksi Milyan
yapt›rm›flt›r. Ferhad Pafla fethetmifltir. Bu iki kaledir: Afla¤› Oburca, Yukar› Oburca. Bu-
radan kalkarak (Podök Kalesi) ne geldik. Süleyman Hân vezirlerinden Bosna veziri Mus-
tafa Pafla'd›r ki buray› Zerin h›rvat› elinden al›p kapudanl›k yapm›flt›r. Buradan ileride (Ze-
rin kalesi) ne geldik. Yapt›ran Koca Zerindir. 943 tarihinde Gazi Mehmet Bey fethetmifl-
tir. Buradan ileride (Karm kalesi) ne geldik. Yahya Paflazade Mehmet Bey fethetmifltir.
Sonra (Velim kalesi) ne geldik. H›rvat beyleri yapt›rm›flt›r. Fâtihi H›s›m Hüsrev Pafla'd›r ki
Bayezid Veli'nin temiz k›z›ndan olmad›r. Buradan ileride, (Rak›nça kalesi) ne geldik. Bek-
tafl Voyvoda fethetmifltir. Sonra (Korlad kalesi) ne geldik. H›rvat beyleri yapt›rm›fl olup,
939 tarihinde Gazi Bektafl fethetmifltir.

Yukar›da anlatt›¤›m›z kalelerin flekil, durum, imaretlerini, su ve havas›n› tam olarak
yazsak, büyük bir cilt olur. Bu ise seyahatimize engel olur. Gazileri dâima k›l›c› belinde,
tüfe¤i elinde adamlar olup, gece ve gündüz silâhlariyle yatarlar. Hattâ, y›kan›rken ve na-
maz k›larken bile, âlet ve silâhlar› yanlar›nda haz›r dururlar. Buralar› ot yetiflmez, tafll›k
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yerler oldu¤undan elbiseleri k›rm›z› pramkona çuka darac›k yelekleri giyip gö¤üslerinde
okka gümüfl halkalar› var; kuflaklar› ço¤unlukla zinar dedikleri k›nbet kuflakt›r, gerçi bu
haramd›r ama lâz›md›r. Bir esir bulunca onunla ba¤larlar. Bir kuyudan su çekseler kuflak-
lar›yle çekerler. Nice gaziler esir olduktan sonra kufla¤›n› kement edip düflman kalelerin-
den kaçm›fllard›r. K›sacas› bu kuflak bunlara lâz›m oldu¤undan giymeleri için izin verilmifl-
tir. Bellerinden afla¤› bolca, beyaz, dimidin flalvar giyip k›rm›z› çukadan, kopçal›, darac›k
serdelye giyerler. Ayaklar›na bir çeflit nâzik çar›k giyerler ki, o kayal›klarda her biri cey-
lân gibi sekerler. Bafllar›na yine k›rm›z› çuka h›rvat ›rak›yesi giyerler. Elhas›l hepsi de¤er-
li yi¤itlerdir. Bu gaziler ile bu serhadlerde hofl sohbet edip, erzak pahas› için hiç güçlük
çekmedim. Kendi r›zâlariyle Pafla için verdiklerini al›p, kendim için de ayak ücreti birfley
almad›m. Sadece baz› tüfenk ve k›l›ç hediyeler kabul ettim...

KARKA SANCA⁄INDAN ÇERN‹K VE RAHOV‹ÇE SANCAKLARINA G‹D‹fi‹M‹Z
Anlatt›¤›m›z Karka sanca¤› kalelerinin ço¤u Karka nehri kenar›ndad›r. Hatta, sancak

merkezi olan Kinin kalesi de Karka nehri yal›s›ndad›r. Ama bu yaz›lan Evdonya, Luka ve
di¤er kaleler One nehrinin karfl› taraf›ndad›r. Niceleri de beri taraf›nda, baz›s› da Ona ve
Karka nehirlerine yak›n kalelerdir. Buradan arkadafllar›m›z serhad gazileriyle kalk›p do¤u
taraf›na dönüp, onbir saatte birçok görmüfl oldu¤umuz kaleyi geçip Bihke kalesine gel-
dik. Bu kalede bir gece misafir kald›k. Bihke kapudan›n› Zerino¤lu esirli¤inden kurtard›k.
Bütün mallar›n› kale hazinesinde gördük, hepsi tamam idi. Sonra kap›y› kendi mühürüm-
le mühürledim. Sabahleyin yine do¤uya do¤ru gidip (Kosdaniçse) kalesine geldik. Yine
Ona nehri kenariyle, bafl afla¤› do¤uya gidip, (Yasenoviçse) kalesine geldik. Burada da bir
gece misafir olduk. Ertesi sabah yine sefer için yola ç›kt›k. Bu kale yan›nda Ona nehri-
nin Sava'ya kar›flt›¤› yerde hepimiz atlar›m›zla gemilere binip, selâmetle nehri geçip kar-
fl› tarafta (Çernik) kalesine geldik.

Çernik Kalesi: Zerin hersekleri yapt›rm›flt›r. 946 tarihinde Yahya Pafla'n›n o¤lu Meh-
met Bey bu kaleyi el gücü ile h›rvatlardan alm›flt›r. Bosna eyâletinde ayr› bir sancak beyi
merkezidir. Beyinin kânun üzere hâss› (170.000) akçedir. Sanca¤›nda 3 zeamet, 103 t›-
mar› var. Alay beyisi, çeribafl›s› ve yüzbafl›s› vard›r. Beyin zeamet ve t›mar sahipleri ile se-
kizyüz askeri olur. Bosna vezirleri a¤alar›na verilen, çok az geliri olan bir sancakt›r. Yüzel-
li akçelik kazad›r. Kale kapudan› ve ikiyüz neferi vard›r.

As›l Kalesi: Düz bir sahran›n sonunda, ba¤ ve bahçeli, genifl iki bay›r aras›nda (fioma-
liçse) nehri kenar›nda, alçak bir tepe üzerinde, dört köfleli, kagir bir yap›d›r. Kap› ve du-
varlar› o kadar dayan›kl› de¤ildir. Yeteri kadar cephanesi, erzak anbar› ve bey saray› var.
Dizdar ve beyden baflka bu kalede hiç kimse yoktur. Süleyman Hân'›n küçük bir camii
var. Kalenin etraf›ndaki hendek üzerinde kap›n›n asma köprüsü var.

Vaaroflu: Tek ve katl› evleri olup, hepsi tahta flendire örtülüdür. Yirmibir mihrâb ibadet ye-
ri vard›r. Üçünde Cuma namaz› k›l›n›r. Ama kurflun örtülü cami de¤ildirler. Çarfl› içindeki ca-
mi güzeldir. Tekkesi, üç mektebi, iki han›, bir küçük hamam›, yüzelli kadar da dükkân› var-
d›r. Soylular› garip dostudurlar. fiehrin ortas›ndan fiomaliçse nehri akar. Nehrin sa¤›nda ve
solunda yap›lm›fl evlerin ve di¤er yap›lar›n irem ba¤› gibi cennet bahçeleri vard›r. Bu nehir
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üzerinde nice su de¤irmenleri ifllemektedir. Nehir Sava'n›n kollar›ndand›r. Havas› ve suyu gü-
zel olup, yer yer h›rvat güzellerine rastlan›r. Bal› ve ya¤› gayet lezzetli ve meflhurdur.

Burada Süleyman Bey'den elli aded flehbaz arkadafl al›p, bir günde (Velika) kalesine geldik.

Velika Kalesi: 945 tarihinde Yahya Pafla'n›n o¤lu Mehmet Bey buray› Hüsrev Pafla'n›n
yard›miyle fethedip onarm›flt›r. Halen Çermik sanca¤›na ba¤l› voyvodal›kt›r. Üçyüz mü-
kemmel, silâhl›, gazi erleri var. Zira son derece serhad ve güvensiz bir yerdir.

Bu garip kale de Sava nehrinden biraz uzak, ormanl› da¤lar içinde, Ilova nehri kenar›n-
dad›r, Beflgen fleklinde, eski yap›, köhne evleri, anbarlar›, cephaneli¤i, mahzenleri ve bir ca-
mii var. Di¤er imareti yoktur. Bütün gazileri, kale kap›s› aras›nda ve köprü bafl›ndaki a¤aç
konakta oturur, zevk ve e¤lence ederler. Her an silâhl›d›rlar. Da¤larda karavullar›, avc›lar›
bulunup çeflitli alabal›klar› olur. Besili iri geyikleri avlay›p yaz ve k›fl av ile geçinirler. Zira va-
dilerinde bu¤day ve arpa yetiflmez. Yetiflen yerlerini de düflman bozar. Erzaklar› Sava yal›-
lar›ndan gelip onunla yetinirler. Koyun, kuzu, keçi ve s›¤›r yoktur. Buran›n halk›na yaz›¤›m
geldi¤inden bir akçe ve tane zahire pahas› almad›m. Kale imam› Nâimi-zâde'ye bir sar›k ba-
¤›fllay›p, k›rk aded arkadafl›mla bat› taraf›ndaki (Belvistena kalesi) ne geldik.

Belvistena Kalesi: Yap›c›s› bilinmiyor. 935 tarihinde Süleyman Hân, Nemse çâsâr›n›n
merkezi olan Bec (Viyana) kalesini kuflat›p, fethedemeden dönerken ‹slâm askeri u¤uruna,
din ve mübin yoluna k›rkbin yi¤it ile diyara kurban olma¤a gidip, bütün flehit olanlara ser-
dâr olan Ösekli Kas›m voyvoda 931 tarihinde Ösek'ten se¤irtip, bir günde Belvistena kale-
sine gelip feth eder. Onun büyük cengini bilen ihtiyar gaziler vard›r. Kale, orman içinde,
dört köfleli, kagir yap› olup içinde kapudan, yüzyetmifl aded neferi, bir camii ve anbar› var-
d›r. Di¤er imaretinden eser yoktur. Bu kale Çernik kalesine ba¤l›d›r. Buradan da zahire pa-
has› almad›m. Üç saatte, da¤lardan giderek, (Pakriçse) kalesine geldik. Bu kaleye Bosnal›-
lar (Pakriçe) derler... Bunu Erdel kral› ve Nemse imparatoru yapt›r›p h›rvat herseklerine ver-
mifltir. Sonra Süleyman Hân zaman›nda Gazi Bektafl voyvoda fethetmifltir. Süleyman Hân
kayd› üzere Çernik sanca¤› topra¤›nda voyvodal›k ve yüzelli akçe pâyesiyle kaza olup, kale
kapudan›, alt›yüz aded yarar ve naml› kale neferi ile bacdâr› vard›r. Budin ve E¤ri yeniçeri
serdârlar›, âyân ve eflraf› da var.

Kalenin Yeri: Pakra nehri kenar›nda genifl, yeflil bir tepe üzerinde, dört köfle, kagir,
güzel bir yap›d›r. Etraf›nda kesme hende¤i, bir kap›s› önünde asma, zincir makaral› köp-
rüsü olup, köprü bafl›nda bir lonca köflkü ve hisar içinde tahta örtülü fukara evleri var.
Camileri, iki tekkesi, alt› aded s›byan mektebi, iki aded han ve hamam› vard›r. Üç aded
de medresesi bulunur. Halk› misafirperverdirler. Bu flehre gelen Pakra nehri Sava'ya ka-
r›fl›r. Buradan ötede, (Japçe kalesi) ne geldik. Ösekli Kas›m voyvoda fethetmifltir. Bura-
dan kalk›p (Kapudan köyü) ne geldik. Oradan öte taraf kuzeye gidip bir günde (Serçe ka-
lesi) ne geldik.

Serçe Kalesi: Yap›c›s› Herseklidir. Gazi Kas›m voyvoda fethidir. Bu da Çernik sanca-
¤›na ba¤l› olup Graviçsa da¤ ve ormanlar› içinde, dört köfleli, flarampavl›, hendekli, gü-
zel bir yap›d›r. Kap›s› önündeki tahta köprü bafl›nda bir lonca köflkü ve hisar içinde yüz
aded kadar tahta örtülü evleri, cephanelikleri, birkaç flâhi topu, bir küçük camii var. Cen-
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net bahçeleri gibi bahçeleri çoktur. Bu kale ile Pakriçse kalesi aras›nda Graviçse da¤lar›n-
dan bir do¤ru yol vard›r ki oradan Pakriçse kalesi dört saat mesafedir. Ama h›rvat flerrin-
den emin olmak için ben di¤er yoldan gidip, iki saatte kuzeye do¤ru giderek, (Üstubçanç-
se) kalesine geldim.

Üstubçançse Kalesi: Yahya Pafla-zâde Mehmet Bey fethetmifltir. Kalesi bir sarp da¤-
l›k içinde, dört köfle, tafl, kagir güzel bir binad›r. Ama küçüktür. Hisar içinde kapudan› ve
ikiyüz kadar nefer evleri ile cephaneli¤i, hazineleri, birkaç flâhi toplar›, ba¤lar› çoktur. Bu-
radan öteye iki saatte ormanlar geçip, (Dobrakona kalesi)ne geldik.

Dobrakona Kalesi: Koca Zerin yapt›rm›flt›r. Yakova fâtihi Sarhofl ‹brahim Pafla'n›n ced-
di Arnavud - Memi Pafla fethetmifltir. Bu kale de orman içinde, badem fleklinde, kagir, fla-
rampavl›, mâmur ve güzel bir kaledir. Ama yol üzerinde oldu¤undan ancak kale kapudaniy-
le yüz aded kale neferinden baflka insano¤lu yoktur. Burada Çernik sanca¤› topraklar› son
bulur. Buradan tâ, Drava nehrine var›nca Pojiga sanca¤› hudududur. Arkadafllar›m›zla bu-
radan kuzeye do¤ru yönelip, büyük balkanlar›, da¤lar› afl›p (Vogin) kalesine geldik. Bu, Po-
jiga Vogini'sidir. Bir Vogin de Tuna nehri kenar›nda var ama, bunun yap›s› Ösek kalesi sa-
hibi (Malyaflka) d›r. Fethedeni ise Arnavud Memi Pafla'd›r. Bir da¤da olup, o kadar geliflmifl
ve güzel de¤ildir. Lâkin tafl ve yüksek bir kaledir. ‹çinde kapudan›, elli aded neferi ve birkaç
flâhi topca¤›z› var. Ondan sonra bir günde (Virovinçse kalesi) ne geldik. H›rvat beyleri yap-
t›rm›flt›r. Yahya Pafla-zâde fethetmifltir. Kale, s›k bir ormanl›k içinde, bafllar› gö¤e yüksel-
mifl, uzun a¤açlar›n ortas›nda r›ht›m ve sa¤lam flarampav ve duvarl› bir kale olup, dört kö-
flelidir. Hisar içinde kapudan ve neferleri, yüz kadar da evleri vard›r ki; hepsi tahta örtülü-
dür. Cephanesi, flâhi toplar›, bir küçük camii var. Bu kalenin ard› bat› tarafta Zerrino¤lu vi-
lâyetidir. Buradan sonra yine bir günde, (Maslovina) kalesine geldik.

Maslovina Kalesi: Malkoç Bey yapt›rm›flt›r. Yahya Pafla o¤lu fethidir. Kalesi Drava
nehri kenar›nda, dört köfleli, kagir, r›ht›m dolma bir binad›r. Kapudan›, kale bunaklar›,
pandur oynaklar› var. Hisar içinde evleri, bir camii, anbarlar› olup hepsi tahta örtülüdür.
Hende¤i Drava nehri ile dolu olup, etraf›nda flarampav direkleri dizilmifltir. Bu kale Poji-
ga, Yanova ve Ösek kalelerine sed olmufltur. Dibinden geçen Drava nehrinin karfl› taraf-
lar› Kanije eyâletinde Bobufça, Brezense ve Sektuvar kaleleri topraklar›d›r. Bu serhadler-
de Moslovin iskelesi meflhurdur. Buradan (Pojiga) kalesine geldik.

Pojiga Kalesi: Fâtihi Mehmet Beydir. Fetihten sonra Bosna eyâletinde say›l›p, mirliva-
l›¤› Mehmet Bey'e verilmifltir. Serdâr› muazzam Ferhat Pafla da fetihten sonra gelip kale-
yi tamir etmifl ve bütün levaz›mat› koyarak Mehmet Beyi iki tu¤ ile bu kaleye kumandan
yapm›flt›r. Sonra 1009 senesinde Kanije kalesi fethedilerek, bir eyâlet olmas› gerekince
Peçuy sanca¤›n›, Zigetvar sanca¤› ve bu Pojiga sanca¤›n› da Bosna eyâletinden ay›r›p, Ka-
nije eyâletinde sancak yapm›flt›r. Beyinin padiflah taraf›ndan hâss› (616.230) akçedir. Li-
vas›nda 23 zeameti, 296 t›mar› vard›r. Çeribafl›s›, alay beyi ve yüzbafl›s› bulunur. Paflas›-
n›n askeriyle zeamet ve cebelü askerleri toplam› dörtbin olur. Paflas›na senelik adalet üze-
re bâd-› hevadan üçbin kurufl gelir olur. Kale kapudan›, topçu ve cebeci serdarlar›, muhte-
sibi, müfti ve nakibi, ayan ve eflraf› vard›r. Kalesi bir düz, yeflil otlar ile örtülü, verimli top-
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raklar üzerinde, Orluva nehri kenar›nda olup, alt› kenarl› bir hisard›r. Etraf› hendeklidir.
Camilerinin en mükellefi (fieraklut Camii) dir. Daha önce büyük bir kilise imifl. Fetih-

ten sonra flirin bir cami olup, bu serhadlerde meflhur olmufltur. Bu Pojiga'dan baflka bir
de Semendire sanca¤›na ba¤l› Çaçka flehri yak›n›nda Pojigac›k flehri vard›r.

Pojiga'dan bat› tarafa, da¤ ve ormanlar içinden bir günde gidip, (Rahoviçse) kalesine geldik.

Rahoviçse Kalesi: Mehmet Bey fethetmifltir. Önce Bosna eyâletine, sonra Kanije'ye
sancak olarak ba¤lanm›flt›r. Beyinin hâss› (700.000) akçedir. Sanca¤›nda 15 zeamet sahi-
bi, 100 t›mar sahibi var. Cebelüleri ve beyinin askeriyle beflbin seçkin asker olur. Kale, ye-
flil bir sahada yap›lm›fl olup güzeldir. Buradan üç saat ötede bir de Valpova kalesi var. Bu-
ray› geçip daha ötede (Yakova) kalesine geldik. Bu kaleyi Arnavud - Memi Pafla fethetmifl
olup, kendisine ve çocuklanna dâimi ocakl›k olarak ihsan olunmufltur. Onun için hâlen ‹b-
rahim Pafla bu kale içinde oturup, durur. Keremli ve dürüst bir yi¤ittir. Allah selâmet ver-
sin. Kale, da¤l›k bir yerde olup befl kenar flekilde, tu¤ladan yap›lm›fl, a¤aç flarampav, dol-
ma ve r›ht›m bir binad›r. Kap›s› da var. Hende¤i gayet sarp olup, daha önce h›rvat ve sla-
vun ülkelerinin seddi idi. ‹brahim Pafla'n›n saray› da bir kale gibidir. Bu keremli zat bana:

«Vallahi, Evliya Çelebi! Biz Bosna kalemlerine ba¤l› de¤iliz, ama yine serhaddimize
gelmiflsiniz; sizi bofl göndermeyiz.»

Dediyse de ben:
«Pafla efendim, Bihke kapudan›n›n Zerino¤lu esirli¤inden kurtar›lmas› için Bihke kale-

sinde oniki sirem arabas› mal duruyor. Bizim adamlar›m›z da oradad›r. Ben hakirin, sul-
tan›mdan ricas› odur ki, bir mektubunuz ile, yüz aded silâhl› yi¤it koflup, bütün mallar›
Bihke kapudan› vekilinden al›p ve Bihke kapudan›n›n gazi yi¤itlerinden yüz aded nâm ve
flöhret sahibi silâhl› adam da efendilerinin ba¤›fl›na gele.»

Dedim. Ricam›z kabul olundu. O saat üçyüz aded naml› yi¤itleri, ‹brahim Pafla'n›n mek-
tuplar› ile Bihke kalesine gitti. Ertesi gün bize de bir kese kurufl yolluk verdi. Ayr›ca befl çift
kul tüfe¤i, befl donluk Macar çukas› ihsan etti. Sabahleyin bana elli atl› ve elli yaya yi¤itler
koflup, Yakova'dan sekiz saat giderek, Prut kalesine geldik. Bu Prut halen ma'murdur. Bu-
ray›, Varadin kalesini yapt›ran yapt›rm›flt›r. Düz bir yeflillikte ve Sava nehri kenar›ndad›r.
Gâzi - Memi Pafla fethetmifl olup, Pojiga sanca¤›na ba¤l›d›r. Savafl s›ras›nda Kanije kalesi-
ne yard›m etmekle görevlidir. Hisar içinde tahta örtülü evleri, anbarlar›, cephane hazine-
leri, Süleyman Hân'›n kiliseden bozma bir camii var. Kale kapudan› ve üçyüz bahad›r hi-
sar eri vard›r. Biz bu kalede iken Sarhofl ‹brahim Pafla'dan mektuplar geldi. Yazm›fl ki:

«Benim o¤lum Evliya Efendi! Muslovin, Roniçse ve Volina kalelerine do¤ru git. Siz öy-
le giderken Bihke'ye giden adamlar›m›z da elbette gelip yetiflir. Üçyüz kadar serhad yi¤it-
lerinden almay›nca, düflman içine girmeyesin. ‹nflallah ben de beflyüz kadar yi¤it gönde-
ririm. Ama lütuf eyleyip, H›rvatistan ya¤ma ve talan yeri oldu¤undan sizi götüren asker-
lerimizi bir an evvel tekrar bize ihsan edesiz.»

Prut kalesinden kalkt›ktan sonra karakollarla kuzeye do¤ru giderek, Vokin kalesine
geldik. Burada bana üç aded top att›r›p «Safa geldin» dediler. Kapudan› önceden önümü-
ze düflüp muhabbet meydan›nda benimle at bafl› beraber giderken dedi ki:

«Sultan›m siz safa geldiniz; ama Melek Pafla vezirimiz buyurdu ki, Evliya Çelebi'yi Ze-
rino¤lu taht›na oniki araba mal›yla gönderdi¤inize dair mektuplar al›p hizmette bulunas›-
n›z. Biz de can ve bafl›m›zla onun yoluna, onlar da saadetlû Pâdiflâhtan gelen hatt-› flerif-
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le ifl görüp, Bihke kapudandan bu kadar mal ile bizi gönderdi.»
O gece kalede kald›k. Nice gazilerle sohbetler ettik. Sabahleyin gazi kapudanlarla ka-

leden ç›k›p kale kap›s›n› kapad›lar. Oradan yedi saat kadar ileri gittikten sonra, üç aded
serhad düflman› elbiseli adam göründü. Koyunlar›ndan beyaz makramalar salarak «Biz
serhadliyiz» dediler. Biz de yanlar›na vard›¤›m›zda:

«Safa geldiniz gaziler, bize ne yandan selâm getirirsiniz.»
Dedik. Onlar:
«Sultân›m, Bihke kapudan› yi¤itlerindeniz. ‹flte Bihke kapudan› vekili ve Kurbi kapu-

dan› ‹brahim Bey, sizin asker ve adamlar›n›z ile hepsi oniki aded Padiflah mal› ve k›rk ara-
ba yiyecek ve içecek geliyor. E¤er katlan›rsan›z yetiflirler.»

Dedilerse de katlanacak vaktimiz olmad›¤›ndan ileriye befl saat gidilerek o taraftan ve bi-
zim taraftan ‹slâm bayraklar› göründü. ‹ki taraf›n askeri karfl›laflt›lar. Ben hemen arabalara
girdim. Kad›'n›n mahzar› ve Bihke âyân› mektuplariyle her fleyi tam olarak bulup yine befl
saat geri döndük. Akflam vakti (Dorofiçse) kalesine geldik. Buradan ötesi k›r›nt›l›kt›r.

ZER‹NO⁄LU V‹LÂYET‹
Bu serhadlerde vilâyete k›r›nt›l›k derler. Bu Zerino¤lu k›r›nt›s› Drava nehrinden Sava'ya

var›ncaya kadar yani kuzeyden k›bleye üç günlük yoldur ki; hâlâ her sene yeniler. Ne ka-
leye benzer ve ne tabur hende¤ine. K›r›nt› içinde olan uçlar› gö¤e yükselmifl deli a¤açlar›
kesmeyip, bir ormanl›k yapm›fl. Bunlar›n ömürleri 800 seneden beri devam etmektedir.
Binlerce adam toplan›p yüzbinlerce a¤aç k›rarak, bir sene önce k›r›lanlar›n üzerine da¤lar
gibi y›¤d›klar› için bu diyara k›r›nt› demifller. Buralardaki sonsuz a¤açl›¤› bir yerde görme-
dim. Ancak Bosna'n›n Ravana da¤› ile Tuna'n›n bafl› olan Alman da¤›nda ola. Bu a¤açla-
r›n kal›nl›¤› flundan biline. Bir a¤ac› baltac›lar kestiler. Dal ve budaklar› kesilip yere indiril-
dikten sonra a¤ac›n gövdesinden üç aded oyma, tek parça halinde gemiler yapt›lar. En ka-
l›n yeri dip k›sm›d›r ki, bu k›sm›ndan bin yük elma al›r bir gemi ç›km›flt›r. Bu Zerino¤lu hu-
dudu k›r›nt›s›n›n iç yüzlerinde birbirlerinden birer top menzili uzakl›kta, tepeler üzerinde,
s›ra ile dizilmifl varda, yani haberci kuleleri var. Her biri askerle doludur. Herhangi bir ta-
raftan bir düflman k›r›nt› üzerine gelse o taraftaki kuleden bir top at›l›r. Meselâ Osmanl›
gelince Morava, Drava ve Sava kenar›ndaki üçyüzaltm›flyedi parça varda kulelerinden top-
lar at›l›r. Bütün H›rvatistan'›n bafl›na atefl düflüp o saat oras› adam deryas› olur. Ama ser-
had gazileri hile edip, bir taraftan asker gösterip k›yamet toplar› att›r›r, di¤er taraftan içe-
ri girip ganimete koyulur. Eskiden bu Zerino¤lu ellerinde iskender tac› var idi. Fakat Nem-
se çâsâr› bu taca sahip olmak için Zerino¤lu üzerine hareket edip elinden ald›. ‹nflaallah bu
tac› Bec kalesinde nas›l gördü¤ümüzü anlat›r›z. Zerino¤lu bu tac elinden gideli eski iddiada
olmay›p, ancak serhadde olan yeri Hersek'in yeridir. Ama güzel, geliflmifl yerleri var. Tab-
ya ve kuleler üzerinden bizim askeri beyaz vire bayraklariyle görüp «Bre Türk, bu kadar as-
kerle nereye gidersiz» dediler. Biz de: «Zerino¤lu kral›n›za, bu mal› Bihke kapudan› için gö-
türürürz» dedik. «Hay gidi Türkler hay, kendi adamlar›n› nas›l kurtarma¤a gelirler, ama biz
olsak bizi kimse kurtarmay›p, kürekte ölürüz» dediler.

Oradan bir günde kuzeye gidip, Muslobino kalesine geldik. Bu, lâtince tatl› flarap ka-
lesi demektir. Biz buraya daha önce zahire bahas› için gelmifl idik. Eyâletimiz oldu¤undan
ancak bana biraz yol paras› verdiler ve bizi bu kadar askerle görünce flaflt›lar. Bütün mal
ve arabalarla kaleye gidip, yine kale kapudan›nda misafir kal›p kapudan› burgulama¤a
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bafllad›m. Allah'›n hikmeti, o saatte Yakoval› ‹brahim Pafla'dan yüz koyun, on araba pek-
simet, beflyüz yi¤it ile Bosnal› bir kad› -ki hem kad›, hem gazi idi- geldi. Önden bir ay yüz-
lü genç, frenk-zâde gelip:

«Kral sizlere selâm eyledi. Sabahleyin u¤ur ile yüzüm üstüne vilâyete ayak basa gelsinler.»
Dedi. Bir çeflit kulunç nüshas› yaz›s›na benzer yaz›yla yaz›lm›fl mektup da getirdi. Ge-

len beyzadeyi zengin ota¤›m›z içine kondurup, gördüm ki: Muslovun kapudan› kalmak is-
ter. Kapudan dedi ki:

«Her zaman› ayn› kabul etmeyin. Bosna eyâletine memur de¤ilim. Kanije valisi Söh-
rab - Mehmet Pafla efendimizle Yakova'l› ‹brahim Pafla'dan Çernik ve Rahoviçe sanca¤›-
n›n kalelerinden adamlar gelir.»

Dedi. Ben:
«Durma, ç›k!»
Diye ikaz ve iflaret etti¤imde:
«Ya kaleyi kime b›rakal›m.»
Dedi. Ben:
«Ben flimdi kaleye beflyüz yi¤it korum. Seni de götürüp Söhrab - Mehmet Pafla'dan arz

alarak yerine baflka bir kapudan dikerim.»
Dedim. Kapudan›n akl› gidip, topçu ve cebecileri b›rak›p saray›ndan ç›karken koynu-

ma da beflyüz Engürüs alt›n› koydu. ‹brahim Pafla'n›n alay çavufllar› davullara tokmak vu-
rup Muslovun'dan ancak iki saat gittikte, Merti denilen yerin bo¤az kap›s› olan yerine gel-
dik. Ben, müslüman gazilere alay çavuflu gibi hayk›r›p dedim ki:

«Bak a gaziler. Bu varaca¤›m›z düflman diyar›d›r. Bar›fl ve sükûnet üzere olun. Bura-
n›n flarab› ve avrat› mubaht›r. E¤er birinizi avrat ve flarap ve rak›da k›zarm›fl ve bozarm›fl
bilirsem, döve, döve pifliririm ve karn›n›z› fliflirim. Buna raz› m›s›n›z?»

Bunun üzerine hepsi:
«Allah senden raz› ola, bizde öyle adam yoktur.»
Dediler. Ben:
«Bre, insano¤lu çi¤ süt emmifltir. Baba o¤ulun, o¤ul baban›n hâlini bilemez. fiu kadar

mal ve hazine ile geldik. fiu gâzî yi¤idi kurtarma sular›na gidelim. E¤er bir ay›p ederseniz
düflman kapudan› vermeme¤e bahane edip, mal› da al›kor. Bizi, iyilik ederse kovar, iyi-
lik ve kerem etmezse k›rar.»

Dedi¤imde hepsi birden:
«Sultan›m! hemen bir ifl görelim, dönüp gelelim, kal›p da kokmayal›m.»
Dediler. Ben:
«Ne buyurursunuz bu cevaplara.»
Dedi¤imde:
«Esta¤furullah Sultan›m, tövbe cevapt›r.»
Dedi. Hemen ocak a¤alar›n› ve kapudan kethüdalar›n› bir yere ça¤›r›p:
«fiu siz her birerleriniz, askerlerinizin zabt ve rabt›na kay›tl› olursan›z bu memlekete

konun. Ancak, namaz k›lmayan ve flarap heveslisi kimseler varsa duysunlar.»
Diye haber verdim. Onlar da;
«Irz sahibi adamlar›m›zd›r.»
Diye yemin ettiler.
«Haklar›ndan geliriz» diyerek adamlar›na tembih ettiler. Sonra K›r›nt› bo¤az›ndan içe-
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ri Zerino¤lu vilâyetine ayak bast›k.
O gün gidip (Vaslon) köyünde yatt›k. Bin haneli, çarfl› ve pazarl›, kasaba gibi bir kent-

tir. Bu köyden ileri bir adam›m›zla Bey adl› murdara iki Kaya Sultan ya¤l›¤› ve bir sar›k
gönderip «Sabah, inflaallah fleref sohbetleriyle flerefleniriz» diye bir de dilek mektubu yaz-
d›k. Bize Zerin adl› kilisenin yan›nda büyük bir saray döfledikleri haberi geldi. Ertesi gün
pazar idi. Büyük bir alay ile (Çakaturna) adl› metin kaleye girdik.

Çakaturna Kalesi: Engürüs krallar›n›n yap›s›d›r. (Oruba) dedikleri ‹skender tac› bunlara
ba¤›flland›¤›ndan krall›k iddias›nda idiler. Fakat birçok senelerden beri Koca Zerin, bu kaleye
yeniden temel b›rak›p, yüksek bir set yapm›flt›r. Nice kere bu kale üzerine düflmanlar gelip,
üzüntüyle dönmüfllerdir. Ama Osmanl› hiç kuflatmam›flt›r. Sadece cebeciler, varoflunu ya¤-
ma etmifllerdir. Bu kale göründü¤ünde, karfl›lamaya ç›kmak bahanesiyle, askerinin çoklu¤u-
nu ve flehrinin güzelli¤ini göstermek için bütün halk› böcek gibi sivri, sivri davul ve trampet-
ler çald›r›p, kale alt›na geldi¤imizde de bir fitilden ikibin parça top at›p, etraf› velveleye verdi.
Sonra alay (Zerinban) kilisesi yan›ndaki saraya konup, ertesi gün beflyüzü aflk›n, yafl› belli, çe-
flitli samur kalpakl› ve elbiseli adam› gelip beni kral›n yan›na davet ettiler. Biz de sabah rüz-
gâr› gibi süratli at›m›za binerek, bütün adamlar›m›zla üçyüz çift yi¤itleri önümüze dizip, atba-
fl› beraber giderken flehri seyrederek Zerino¤lu saray› civar›na vard›k. O anda Ban, yaya ola-
rak divan hanesinden d›flar› ç›kt›. Ben de hemen usulünce attan indim. Ban ile o an öpüflüp,
görüflüp divanhaneye vard›k. Bir sandalyede oturduk. Bunlar›n da divanhaneleri döflemeli de-
¤ildir; süslü ve parlak mermer parçalar› döflelidir. Bütün divan erbab› iskemleleri üzerine otur-
dular. Ben hemen Muhammed gayreti gözetip, aya¤a kalk›p dimdik olarak gidip Ban'›n eli-
ne mektubu ve nâmeyi verip durdum. Mektup ve nâmeyi al›p, öpüp, bafl›na koyduktan son-
ra tercümana verip tercüme ettirdi. Nâmenin manâs›n› anlad›¤›nda:

«Hani benim defter ile istedi¤im mal»
Diye durdu. Ben hemen adamlar›m›za iflaret edince oniki sirem arabas› k›ymetli eflya

meydana ç›kar›ld›. Defterleri, gere¤ince hepsini teker, teker huzurunda say›p, tamam ola-
rak detferdâr› ald›.

«Hani benim, Pafla'dan istedi¤im k›rk at»
Deyince, ben:
Hersek Ban›, bizim atlar›m›z bu so¤uk ilde yaflamaz, geri kalan atlar ise Hersek atla-

r›d›r, onlardan ise en iyileri sizde çoktur. ‹flte o atlar›n yerine befl samur kürk, defteriniz-
den fazla olarak gönderildi.» Dedi¤imde:

«Evet, öyle oldu. Beni Pafla mele¤imi bik sever»
Dedi. Ben:
«Melek Pafla'y› severseniz bizi tez gönderip, hemen kapudan› teslim eylen.»
Dedim. O anda kale kapudan› olan amans›z› ça¤›r›p:
«Var Bihke kapudan›n› getir.»
Dedi. O an kapudan› divanhaneye getirdiler. Ama aya¤›ndaki yirmi okka demiri çeke-

meyip güçlükle geldi. Ben hemen se¤irtip kapudan ile a¤laflarak öpüfltüm. Adamlar›m da
kapudan› öpüp geriye çekildiler. Ben:

«Ban'›m, art›k aya¤›ndan demiri ç›kars›nlar.»
Dedim Ban:
«Mariye anay› flahit tutarak, bir daha bizim vilâyetimizi yak›p, y›k›p, harâb etmiyece-
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¤ine yemin ederse art›k böyle esir etmem. Belki parça, parça edip öldürürüm.»
Dedi. Ben dedim ki:
«Bu serhad hâlidir. Siz de onlar›n vilâyetini, onlar da sizin flehirlerinize vurur. Dünya

âdeti böyledir.»
Dedim. Kapudan›n aya¤›ndan demiri güç ile ç›karabildiler. Ama zavall› Bihke kapudan›

yürümeden kalk›p Ban'a sayg› gösterip benim yan›mdaki bir iskemleye zorla oturdu. Ben:
«Ban'›m, beyi böyle ç›plak yollama. Bir kat elbise bir at ve aya¤›ndan ç›kan demiri ih-

san eyle.»
Dedim. Derhal bir kat elbise, bir samur kürk, bir at ve demirini verdi. Büyük bir ziya-

fet verip, yemek esnas›nda Bihke kapudan›na gönül al›c› sözler söyledi. Ben:
«Ban'›m kapudan› hemen burada olan askeriyle yerine gönderelim. Biz bir, iki gün da-

ha sizinle sohbet edelim.»
Dedim. O anda alay çavufllar› askeri toplay›p, yemekten sonra kapudan, Ban'dan izin

alarak bizimle vedalafl›rken «Benimle buluflmay›nca Pafla'ya varma» dedim. Onlar binaltm›fl
aded seçkin askerle ç›k›p gittiler. Ben, dörtyüz atl› ile Ç›katurna flehrini gezmeye kald›m.

ZER‹NO⁄LU'NUN fiEKL‹ VE AHLÂKI
Ak›ll›, ileri görüfllü ve olgun idi. Hatta Bihke kapudan› için dedi ki: «Allah mübarek etsin,

kapudan bahad›r ve yi¤it bir erdir. Hersek'imiz içinde tolusu içilir ve nâm› yedi divanda oku-
nur idi. Ama cenk hâlidir, vallahi elinde bir halidir ki bizim elimize düflmüfl oldu. Lâkin kendi
esir düflünceye kadar bizden (8030) can topra¤a düflürdü. Onlardan k›rk terk ve yetmifl esir
oldu. Esir oluncaya kadar befl aded yarar kapudan›n› kendi eliyle at üzerinde kesip, kendi de
a¤›r gövdesiyle attan tekerlenip düfltü. Üçbin askerim yan›na vard›klar›nda Tatar gibi nice
adamlar›m› da k›rd›. Sonunda kendini ba¤lay›p, bu kadar y›ld›r esir olarak zincire ba¤lad›m.
Elhamdülillah flimdi elimizden kurtulup öldürdü¤ü adamlar›n âhirette hesab›n› verme¤e gitti.»

Dedi. Ben:
«Bân'›m, vallahi kapudana bir flahin kanad› çelenk gönderin. Hem nas›l giderler bir ha-

berini al›n?»
Dedi¤imde, o saat kapudan›n ard› s›ra bir kanat çelenk ve bir samur serhaddi gönde-

rip, bana da bir samur serhaddi, bir kat elbise ve bir at verdi. Ben yine adamlar›mla ko-
na¤›m›za geldi¤imde elli koyun, yüz tavuk, on aflç› geldi. Birlikte de o an Melek Ahmet
Pafla efendimizin gönderdi¤i bir nak›fll› ipek seccade, nak›fll› ve iflli bir divan hal›s›, bir er-
guvan› çukaya kalp› samur kürkü oldu¤u gibi Hersek'e gönderip teslim ettik. Bütün divan
erbab› hayretler içinde kald›. Ben de: «Bu hediyeler Melek vezir baban›z›nd›r.» diye ken-
di elimle kürkün yakas›n› öpüp Hersek'in arkas›na giydirdim.

Sonra befl, alt›yüz parça balyemez toplar at›l›p, flenlikler yap›ld›. Kona¤›m›zda üç gün
kal›p flehri gezmeye koyulduk.

Çakaturna Kalesinin Yeri ve fiekli: Drava nehrinden bir at menzili uzakl›kta, yeflillik ve
verimli bir yerde, beflkenar fleklinde, r›ht›m yap› bir kale olup her hükümdar›n hasretidir.
Ama hisar içinde onbin aded kagir bina, güzel evler ve konaklar vard›r ki; hepsi kiremit
ile örtülüdür. Bunlardan Hersek saray› ile yedi kapudan saray›n›n seyredilmesi gerekir.
Bütün sokaklar› satranç nak›s› caddelerdir. ‹kibin aded dükkân› var. K›rk aded manast›r
sayd›m. Pazar meydanlar› gayet genifl ve temizdir. Kale kap›lar›ndan birisi kuzeye bakan
Kanije kalesi kap›s›d›r ki, yoluyla tâ Drava nehri üzerinden Sava'n›n karfl› taraf›nda ve Ka-
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nije topra¤›nda, Gençk›var di¤er ad›, Yeni kaleye gider. Bir kap›s› da do¤u taraf›nda gir-
di¤imiz Maslovin kap›s›d›r.

Benim Zerino¤lu ile birçok defa münâkafla ve tart›flmam›z olmufltur. Bir gün meclisin-
de otururken Kanije'de Sührab Mehmet Pafla'dan feryadç›lar gelip dediler ki:

«Kral›m, Mora nehri kenar›nda daima Kanijeli çeteler ifller. Piflke kalesinden ikiyüz
hristiyan› esir edip ald›lar ve üçyüz h›ristiyan› da k›l›çtan geçirdiler.»

Daha birçok flikâyetler de ettiler. Zerino¤lu, bana:
«Yörük vezir, askerini neden zabt etmez?»
Dedi. Ben:
«Sizin askerinizi Nemse çâsar› zabt edemeyip daima Bihke, Kopar, Odunya kalelerini

gelip ya¤ma ve talan edip, mal al›p, esir edersiniz. Bihke kapudan› henüz esirlikten kur-
tulup gitti. Çâsar›n böyle yapman›za r›zas› yoktur. Ama siz bar›fla ayk›r› ifller edersiniz.
Bizim Kanije'liler de Sührab Mehmet Pafla ile gelip sizin serhaddinizde Raba nehrini ge-
çip, tâ; Ogüvar kalesine, Kemingufle ve Kemsuvar kalelerine var›nca vurup, yak›p, y›k›p,
esir al›p giderler.»

Dedim. Bân dedi ki:
«Hey gidi Türk, sen belli ki, bu serhadlerimize çok çete ve atl› kovup, çok yatakl›k ve

çok pirebelik etmiflsin. Ama biz de Kanije veziri Boynu e¤ri - Mehmet Pafla'n›n o¤lunu
öldürüp, üçyüz adam›n› da esir düflürdük.»

Dedi. Ben:
«‹flte o vezir o¤lunun kan›n› almak için Kanijeli sizin ilinizde ve vilâyetinizde huzur ko-

may›p esirleriniz ola, ola böyle flikâyet edersiz.»
Dedim. Hemen Zerino¤lu:
«Bu Evliya A¤a bu serhaddimizin yata¤›d›r, buna söz yetiflmez!»
Deyip sustu. Ama Kanijeli, Çernikli ve Pojigal›dan pek flikâyet ederdi. Ertesi gün Her-

sek ile hepimiz atlan›p ve a¤›rl›klar›m›z› arabalara yükleterek (Belgradc›k kalesi) ne geldik.

Belgradc›k Kalesi: Bunu (921) tarihinde Sultan Selim, M›s›r fethinde iken Koca Zerin ye-
niden yapt›. Genifl bir sahrada, alt›kenar fleklinde olup hende¤i cehennem kuyusudur. ‹sken-
der vâri yedi aded tabyas›ndan Zerino¤lu için bin parça top at›ld›. Yer ve gök tir, tir titredi.
Bütün duvar yüzleri k›rm›z› prankoya çukalarla süslediler. Bütün tabyalar üzerinde, gemi di-
rekleri üzerinde bir gemi sereni m›hlad›lar. Serenin uçlar›na onar bin kurufl de¤erinde flandi-
reler as›p, kaleyi çeflitli peykerler ile süslediler. Kiliselerin çanlar›ndan ç›kan sesler cihan› vel-
veleye verdi. Bütün askerler Ban'› karfl›lamaya ç›kt›. Yüzükoyun yat›p, sanki secde ederlerdi.
Caddeler üzerinde alt›n ve gümüfl kaplarda od, anber ve kara günlük kokular›ndan insan›n di-
ma¤› kokulan›r. Bân, kale içindeki saray›na girdi¤inde bizi de bir saraya kondurdu. Sonra fle-
hir ayan›n›n bir ziyafetine vard›m. Herkese öyle bir ziyafet ve flarap verilmiflti ki elleri, ayakla-
r› tutar kimse kalmad›. Hepsi sarhofl oldu. Zira bu Belgrad'c›¤›n ba¤ ve bahçesi çoktur. fiehir
gayet güzeldir. Temiz flehirdir. Onbir aded güzel yap› kilisesi var ki, çan kuleleri üzerinde saf
alt›n haçlar› vard›r. Birkaç› kurflun örtülü idi. Bir kapudan›, yedibin askeri var. Burada da k›z-
lar ve gelinler dükkânlarda oturup ap aç›k al›fl verifl ederler.

Bu kaleyi de arzu ve iste¤im üzere gezip, dolafl›p Bân'dan, gitmek için izin istedi¤imizde:
«Geleli üç gün oldu. Birkaç gün daha oturup zevk eyle. Sabah, ava gidelim. O da gö-

rülme¤e de¤er.»
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Deyip al›koydu. Sabahleyin, yetmifl araba ile toplar gidip, silâhl› yüzbin harbe ve tü-
fekli, atl› ve yaya -ki frenk kalpa¤› giymeyip samur yeflil ve k›rm›z› kalpak giyerler- erga-
nun, trampet ve çanlar›n› çalarak Belgrad'c›k flehrinden d›flar› ç›kt›k.

Av Fasl›: Tam yedi saat gidip bizim serhadlerimiz taraf›ndan olup yukar›da anlatt›¤›-
m›z k›r›nt›lar›n içinde Zerino¤lu'nun bir köflküne geldik. Orada ç›k›p yerleflti¤imiz an, da¤-
lar ve ormanlar içinden yer, yer top sesleri koptu. Me¤er önceden reayaya adamlar git-
mifl. Derhal oras› adam denizi oldu. Bir hay, huy ile kalabal›k gelmekte, toplar da hiç dur-
madan at›lmakta idi. Bütün da¤lar›n canavarlar› gelip K›r›nt› denilen yerde y›¤›l›p can pa-
zar›na düflmekte idiler. Allah'›n büyüklü¤ü fil cüssesi kadar sayg›nlar›n boynuzlar› çatar gi-
bi olmufl. Karaca, silah, ya¤murca adl› hayvanlar›n her biri Kastamonu'nun çolak kat›rla-
r›na benzerler ve bir çeflit k›rm›z› yünlü ay› geldi ki her biri Ba¤dad arslan›na benzer. Az›-
l› domuzlar, eflekten büyük yaban keçisi ve s›¤›r kadar gelir koyunu vard›. Gele, gele o
kadar tilki, çakal, kurt, tavflan ve s›rtlan geldi ki; hesab›n› Allah bilir.

Bu flekilde ehali toplar atarak ve top seslerinden hayvanlar kaçarak bir yere gelip, orta-
da kal›nca kral ve ben köflkten seyrederdik. Kral: «Bre vurun!» deyince ehâli bu kadar bin-
lerce can›n içine girip k›rma¤a bafllad›lar. Ama domuz ile ay› beflyüz kadar adam› helak et-
ti. «Bre vard›, bre geldi» derken geriden da¤lar içinden güruh güruh getirdikleri katranl› ip-
ten seyrek, bal›k a¤› gibi örülmüfl a¤lar gelip vuruldukta hayvanlar asla kaçamay›p kald›lar.
Ama domuz ile kurt can ac›s›ndan önlerine gelen hayvanlar› öyle paralad›lar ki bütün hay-
vanlar korkular›ndan titrerlerdi. Ay›lar ise bir yere gelip ellerine birer budakl› a¤aç parças›
alarak, insan gibi ayak üzere kalkm›fl olduklar› halde domuz ve kurtlara vururlard›. Amma
h›rsl› Alman ay›lar› oluyor. Nihayet ehâli bunlar› k›raraktan o gün av fasl› yapt›lar ki bu fle-
refe belki bin araba flarap içildi. Sonra yine alay ile Belgrad'c›k kalesine geldik. Ertesi gün
Hersek'ten izin al›p vedalaflmaya gitti¤imde Melek Pafla efendimize alt› aded atlariyle içi
frenk kadife dolu bir caml› araba, on çift alt›n, kakma kuburlu, çarkl› tüfekler, on postu sa-
ya, k›ymetli çukalar, elli çift nak›fll› Alman kilimleri verdi. Ayr›ca on külçe kokulu ceylan de-
risi, on külçe Alman ay›s› derisi vererek elime defter verdi. On aded müslüman esirlerini bi-
rer at üzerine silâhl› olarak bindirip, «Pafla'n›n u¤runa azâd ettim» dedi ve bana teslim etti.
Bir kese yolluk, on donluk çuka, on çift iflli tüfek hediye ederek Pafla'ya nâmeler ve bize befl-
yüz aded atl› asker yoldafl verdi. Bân ile vedalaflarak yola düfltük.

Önce k›ble taraf›na giderek, hududtan ç›kt›k. Sava nehri kenariyle serhadlilere izin ver-
dik. Sava nehrini gemilerle geçip selâmetle (Graduflka) kalesine geldik. Burada Bihke ka-
pudan›na bir adam›mla mektup gönderip «Mektubum var›nca gelip Pafla efendimizle bu-
luflas›n» dedim. Sonra buradan kalk›p k›bleye do¤ru giderek, (Jan) kasabas›na geldik. Ora-
dan k›bleye do¤ru dört saatte (Banaluka) flehrine geldim. Burada Pafla efendimize vara-
rak mübarek flerefli ellerini öptüm. Zerino¤lu'nun hediyelerini defteriyle teslim ettim. On
nefer esir de Pafla'n›n elini öptüler.

Ben:
«‹flte bunlar›n her biri onar, yirmifler y›ld›r esirlik çekerlermifl. Zerin-o¤lu, Sultan›ma

sevgisinden azat etti.»
Dedim. Pafla, sevincinden a¤lay›p hediyelerin ço¤unu a¤alara verdi. Pafla;
«Evliyam hofl geldin, safa geldin» ama hani Bihke kapudan›?»
Dedi. Ben, onu da zindandan nas›l ç›kar›p, demirlerini, zincirlerini k›rarak samur kür-

250

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

küyle elbise, silâh ve küheylân at ikram ederek azat eyledi¤inde «Düflman yeridir, belki
azat ettiklerine piflman olurlar» diye o an kraldan izin al›p: «Ban›m Bihke kapudan› has-
retine gitsin» diye rica ettim. Ricam kabul olunup Bihke kapudan› bin seçkin atl› ile ›lgar
edip Bihke'ye gitti. fiimdi Graduflka'dan haber gönderdim, yar›n veya öbür gün burada
aya¤›n›za gelip yüz sürmesi beklenir» deyip Zerino¤lu'nun halini, vilâyetini, imaretini ve
gezdi¤imiz kaleyi birer, birer sordu, ben de anlatt›m. Ertesi gün Bihke kapudan› da Pa-
fla'ya onbin kuruflluk hediyeler ile gelip, bulufltu. Padiflah›n gözdesi, ileri görüfllü, olgun bir
kimse olarak Pafla, gayet memnun kal›p buyurdu ki:

«Kapudan! Saadetlû Padiflah›n fermaniyle seni seksenyedibin kurufla kurtard›k. Seni
devlet ve millet ifllerini görüflmek için devlet kap›s›na istemifller. Evliyam, sen de haz›r ol,
kapudan›n al›nmas›na sen gittin, paray› ve hediyeleri kendin verdin; ol diyarlar› sen gör-
dün, sen bildin. Yürü mektuplar›mla beraber, görüp, bildi¤in gibi Köprülü Mehmet Pa-
fla'ya cevap ver.»

Ben de: «Emir emrinizdir» deyip haz›rl›¤›m›z› yapt›m. Pafla'dan mektuplar›, Budin'den
Seydi Ahmet Pafla'dan gelen mektuplarla ‹spilet kapudan›n›n mektuplar›n› da ald›m. Her
menzilde menzilcilere bahflifller vermek için bana Pafla ikiyüz alt›n verip:

«Göreyim seni Evliyam! Acele edip, birkaç gün candan b›karak, bir gün önce yetiflesin.
Zira bu mektuplarda Devlet-i Âliyye'ye gerekli önemli ifller var; inflaallah s›hhatle geldikte
senin mükâfat›n› fazlasiyle veririm; yürü, Allah iflinizi onara, ama yollarda gafil gitme.»

Dedi. Kapudana on beygir, bana da üç beygir geldi. Önce Bismillah deyip, el öperek
yola koyulduk.

Banaluka'dan bir bafl (Gölhisar›), (Paniçse), (Uskunya) ve (Ösek)'i geçip (Saray) flehrin-
de menzil ald›k. Sonra Viflgrad, Dobruna ve di¤er kaleleri geçip (Yeni Varofl) flehrinde
menzil ald›k. Yenipazar, Yaniflka, Metroviçse kalelerini geçip (Vulçitrin)'de menzil ald›k.
Buradan atlar al›p, Bihke kapudan›n›n üç adam›n› b›rakt›k. Oradan Prifltine, Kaçanik ve
Üsküb'ü geçip (Sofya) flehrine geldik. Bihke kapudan› dedi ki:

«Ben esirlik çekip, on y›ld›r ata binmek de¤il, zindanda yaya bile yürümemiflimdir; ben
bir, iki gün sonraca gideyim.»

Hakikaten zavall› kapudan güçsüz ve takatsiz kal›p kald›. Ben var kuvveti pazuya verip
‹htiman ve Pazarc›¤› geçerek Filibe'ye, oradan Edirne'ye ve Burgaz'a ve oradan da o gün, o
gece se¤irderek Medine-i tayyibe-i Kostantiniyye'ye, yani ‹stanbul beldesine girdim. Allah'a
flükür, s›hhat ve selâmetle ç›kt›¤›m›n dokuzuncu günü Melek Ahmet Pafla Efendimizin kap›
kethüdas› ve sadrazam mirahoru olan Abaza - Mehmet A¤a'n›n evine vard›m. Ama, o an
atlardan indirmeden beni aya¤›m›n tozuyla Köprülü - Mehmet Pafla'n›n huzuruna götürdü.
Vezir-i âzam henüz akflam namaz›n› k›ld›¤› yerde oldu¤undan huzuruna ok ve yay›mla girip
orada oklu¤umu ve k›l›c›m› b›rakt›m. Pafla, selâm verdikten sonra elini öpüp durdu¤umda:

«Evliya, hofl geldin, Bosna'dan ç›kal› kaç gündür?»
Dedi. Ben:
«Hemen Zerino¤lu'ndan Bihke kapudan›n› kurtar›p geldi¤im gün Pafla kardeflinizi Ba-

naluka'da b›rak›p dokuz gündür ki se¤irterek, Allah'a flükür yine mübarek cemâlinle fle-
reflendim.»

Deyip bütün mektuplar› huzuruna koydum ve:
«Pafla kardeflinin mübarek elinizi öpüp bu feryadnâme mektuplara kusur ederek, ha-

z›rl›klar görsün diye buyurdu.»
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Dedim. Hemen önce Melek Pafla efendimizin mektuplar›n› fiâmi-zâde'ye verip orada
olanlar›n hepsini d›flar› kovdu. Ben de «Hareket edeyim» dedimse de «Sen otur!» buyurup
mektubu okutturdu. Mektubunda anlat›lan flu idi:

«Benim efendim, daha önce kap›c›bafl› Giritli Ali A¤a mektubunuzla gelip vard›kta Pa-
diflah ferman› üzere Sava nehri üzerinde büyük köprüler yapt›k. Ermiyan da¤lar› içinde
tâ Zara, Kilis ve fiebenik kaleleri yollar›n› aç›p, yine ferman üzere Bihke kapudan›n› kur-
tarma¤a seksenyedibin kuruflla yaz›l› kâ¤›d› Evliya Çelebi ile gönderip, Zerino¤lu’ndan ka-
pudan› kurtararak flerefli huzurunuza gönderdim.»

Köprülü: «Ya, Evliya! Hani kapudan!»
Dedi¤inde, ben:
«Sultan›m, kapudan bu kadar sene azap çekip bir deri ve bir kemik sahibi kimse olup,

güçsüz kald›¤›ndan, ›lgara dayanamad›¤›ndan Sofya flehrine gelince yap, yap gelmek üze-
re kald›. ‹nflaallah bir, iki güne kadar onlar da buradad›r.»

Dedim. Köprülü:
«Ya, Zara alt›nda beraber mi idin?»
Ben:
«Evet efendim. Bütün Bosna eyâleti askeriyle önce Kilis'ten ya¤ma ederek geçip de-

niz kenar›ndaki ‹spelet kalesinin varofl, ba¤ ve bahçelerini baltadan geçirdik. Sonra Mar-
niye, Rince, fiebenik kalesine var›nca her yan› harâb ettik. Bütün müslüman gaziler dört-
bin seçkin esir ald›lar. Birçok civar kaleler de yerle beraber oldu. Buradan yirmi günde
sa¤› ve solu ya¤ma ederek Zara kalesi alt›na var›p, kale d›fl›ndaki büyük bir tabyas›na
aman vermeyip feth ettik.»

Dedim. Köprülü:
«Evliya, Zara nas›l kaledir?»
Dedi¤inde, ben:
«Efendim, deniz kenar›nda, bir burunda, iki eski saray büyüklü¤ünde var. Ama inanç sa-

hibinin himmetine da¤lar dayanmaz. Onun da bütün ba¤lar›n› baltadan geçirdik. Kap›dan
d›flar› bir düflman bile ç›kma¤a cesaret edemedi. Sonra yedi günde onbin seçkin salt asker
al›p Mora'ya ve Doduflka vilâyetlerini ya¤ma ve talan etti¤imizde ben fakir de birlikte idim.»

Dedim. Köprülü:
«Ya Evliya. Doduflka ne biçim vilâyettir?»
Dedikte ben:
«Vallahi, Sultan›m, Venedik körfezi sonunda, ‹talyan dili konuflan yüzbin kavim olup, ya-

r›s› Venedik'e, yar›s› Nemse kral›na ba¤l›d›r. Nemse'ye ba¤l› k›sm› sulha ayk›r› ifl olmas›n di-
ye ya¤ma etmeyip, Venedik'e ba¤l› olandan bin kadar esir ve ganimet mal› ald›k. Sonra Za-
ra kalesinin alt›na gelerek Karka sanca¤› içindeki harâb kalelerimizi görüp gelerek Kilis sah-
ras›nda konaklad›k. Devlet kap›s›na oradan kelleler ile esir kapudanlar gönderilmifl idi.»

Dedim. Köprülü:
«Ya, Evliyam, Zerino¤lu'na kapudan› kurtarma¤a sen mi gittin?»
Dedi. Ben:
«Evet, bu zay›f köle, Banaluka'dan bir günde Graduflka'ya var›p da Sava nehrini geçe-

rek Çernik sanca¤› topra¤›na ayak bast›m. Oradan üç günde Zerino¤lu hududunda K›r›n-
t› adl› da¤lar gibi a¤açlar k›r›nt›s›n› geçip, bir günde Çakaturna adl› taht kalesinde oniki
sirem arabas› mal›, befl samur kürkü kendi defteri gere¤ince teslim ettim. O an kapuda-

252

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

n› ç›kar›p serbest b›rakt›lar. Ama efendim, gayet güzel geliflmifl vilâyetleri var. Bir kalesi
Belgradc›k, di¤eri Kopruniçse'dir. Elhâs›l yediyüzaltm›fl parça küçük ve büyük yüksek pa-
langa kuleleridir ki, bu kuleler ülkelerinin s›n›rlar›nda biribirinden birer top menzili uzak-
l›kta sa¤lam kulelerdir. Ama aflka dayanmazlar. Zerino¤lu'nun hâl ve tav›rlar›n›, nice ka-
lelerini görüp, seyretti¤ime halen inanam›yorum.»

Dedim. Köprülü buna gülüp defterdar ‹brahim Pafla'ya hitaben:
«Biz bu Evliyâ'y› sabahleyin Saadetlû Padiflah›m›n huzuruna götürüp söyletmeliyiz.»
Dedi. Bana, haz›r ol diye tembih edip di¤er mektuplar› da okuttu. Öyle yaz›lm›fl ki:
«Serhaddimizin s›n›rlar›ndan sual olunursa Doduflka vilâyeti yar›s› Venedik, yar›s› Nem-

se idaresinde olup Yegân o¤ullar› ile yüzbin kavimdir. Tâ onlara var›nca, fermanlar üzere
ya¤ma ve talan olunup, ganimet mallar› al›nd›. Serhaddimizden Karka sanca¤›nda Kinin,
Bakriçse, Tad›nl› gazileri beflbin kadar olup, Doduflka vilâyetinden içeri Islavonya ve H›rva-
tistan'›, Meke ve Murya vilâyetlerini yak›p birçok ganimet mal› ile hesaps›z esir ç›kard›lar.
Bir kapudan da k›rk kadar adamiyle esir düfltü¤ünden inflaallah onu da flerefli huzurunuza
gönderirim. O esir kapudan›n cevab› üzerine Nemse çâsâr› di¤er yedi aded kral› hristiyan
milleti üzerine lanet yaz›lar›, feryâd ve flikâyet kâ¤›tlar› yaz›p hepsini birlefltirip «Türk üzeri-
ne sefer edelim» diye kand›rm›flt›r. Halen papa olan herifin kötülük ve fesatl›k taraf› sebe-
biyle Erdel vilâyetinde Rakofçi kral ve Kimyanofl laneti Tise nehri üzerinde Hoflvar kalesi al-
t›nda yüzbin kefere ile topland›klar›, yakalay›p esir ettiklerimizin sözlerinden anlafl›lm›flt›r.
Budin veziri Seydi Ahmet Pafla kardeflimizden de bana mektuplar gelir. Bu da, esirlerle ce-
vaplar›na uygun oldu¤undan Seydi Ahmet Pafla'n›n mektuplar› da Sultan›ma gönderilmifl-
tir. Görüp, haberiniz oldu¤unda Erdel, Varat, Sarb›tak ve Segilhit taraflar›na deniz gibi as-
kerle gitme¤e himmet ve gayret buyuras›z. Vesselam.»

Zerino¤lu'nun mektubu da bu flekilde idi. Köprülü, bu mektuptan memnun kal›p sefer
açmak iste¤inde olarak bana:

«Evliya, seni Padiflah›n huzuruna götüreyim.»
Deyip meclis âdab›na dair nasihatlerde bulundu. Ertesi gün sabahleyin beni Üsküdar

bahçesinde (Revan Köflkü) adl› köflkte Padiflah›n huzuruna götürdü. Ben Padiflah›n huzu-
runa vard›¤›mda, yer öpüp mektuplar› teker teker teslim ettim. Okunup, yaz›lanlar Padi-
flah taraf›ndan ö¤renildi¤inde buyurdular ki:

«‹nflaallah Bo¤azhisar'a vard›kta kapudan Ali Pafla lalam› Varat kalesi ve Erdel diyar›
üzerine serdâr edip gönderirim.»

Tam üç saat maksat ve meramlar› üzerine cevaplar verilip, nice sözler söylendi. Bana
yüzyetmifl alt›n ve bir hil'at ihsan olundu. D›flar› ç›kt›¤›m›zda Köprülü Mehmet Pafla:

«‹lâhî Evliya! Berhudar ve uzun ömürlü ol. Acaip kesin cevaplar verdin ki her biri dev-
letin ifline yarar birer Süleyman merhemidir!»

Diye bana duâ edip ikiyüz alt›n ihsan etti. Köprülüzâde Mustafa  fiâmi-zâde, Silâhtar
ve çukadar a¤alar da ihsanlar verdiler. Niflanc› ise mültek›yyülbahr ve bir aruz kitab› ih-
san edip ‹stanbul'a geçtik. Ertesi günü Bihke kapudan› gelince onunla tekrar Padiflah›n
huzuruna vard›k. Kapudan:

«Evliya Çelebi beni Zerino¤lu'ndan kurtard›.»
Diyerek a¤laya, a¤laya Padiflah›n elini öpüp;
«Padiflah›m hemen Erdel üzerine sefer lâz›md›r.»
Deyip, iki saat seferle ilgili sözler söylendi. Ona da Saadetlû Padiflah üçyüz alt›n verip hil'at
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ihsan etti. D›flar› ç›k›p Köprülü - Mehmet Pafla'dan ve bütün dîvan erbab›ndan tam yüzyet-
mifl parça mektup al›p, ‹stanbul'dan Bosna diyar›na onbir günde geldik. Helvine sahras›nda
Pafla efendimize s›hhat ve selâmetle var›p, devlet sahibi Efendimiz bize hizmet karfl›l›¤›nda ‹z-
vornik kazas›n›n gelirini ihsan etti. Elli adam›m›zla ‹zvornik ve Tuzla kazas›na gittik.

MELEK - AHMET PAfiA EFEND‹M‹Z‹N BOSNA EYÂLET‹NDEN AZL‹ SEBEB‹
Banaluka flehrinde Melek Ahmet Pafla efendimiz, Ferhat Pafla'n›n evinde yedi ay kal-

d›. Pafla, asla yemek kaynatm›yarak, hergün k›rkbefl yerde çeflitli nimetler yenilirken, Al-
lah'›n hikmeti, bir gece Pafla'n›n hazinesinin tavan› delinir. Birkaç sepet sand›k yar›larak
yirmibin alt›n ve birçok kumafl kaybolur. Sabahleyin ev sahibi Ferhat Pafla, o¤lu Mehmet
Bey'e, kethüdas›na, hazinedar›na, sekban ve sar›ca iflkenceleri edip sonunda (Ömer) adl›
bir küçük köleye de iflkence edilince:

«Vallahi, bizim beyin hazinedar› Ahmet, tavan› delip, beni ip ile afla¤› sark›tarak dört
kese ald›m. Bu kadar da mücevher al›p sonra yine ip ile beni yukar› çektiler. Sonra ba-
na yüz tane Dubrovnik alt›n› verdiler.»

Dedi. Mehmet Bey, kethüdas› ve hazinedar›:
«Pafla, haberimiz yoktur.»
Diye inkâr edince küçük Ömer tavan› delen burgular› ve testereleri meydana getirdi.

Burgular› ve testereleri yapan ustalar› ça¤›rd›lar. Onlar da:
«Evet, biz yap›p, ev sahibi hazinedara verdik.»
Dediklerinde Pafla, hazinedar›na haddinden fazla iflkence ettirdi. Sonunda hazinedar:
«Vallahi Sultan›m, olacak oldu. Senin hazinedar›n beni severdi. Senin bütün mücev-

her ve mal›n› bana göstererek:
«fiundan mal alsana.»
Dedi. Bir gece tavan› delerek dört kese Venedik dinar› ald›k. ‹flte mühürüyle duruyor.»
Deyip keseleri ortaya getirip ç›kard›. Sabahleyin iflittik «Alt›n kayboldu» dediler. Yemin

billah edip a¤lad›. Pafla kendi hazinedar›na iflkence ederek asla bir fley demeyip, yine
Mehmet Bey'e iflkenceler edip hapse att›. Hemen o gece ev sahibi hapisten kaç›p do¤ru
Köprülü kethüdas› Gürcü kethüdaya var›p, kerpeden ile kopan etlerini ve parma¤›nda ka-
m›fl yürüttüklerini birer, birer Köprülü'ye gösterir. Oniki günde Padiflah›n emri ile bir ka-
p›c›bafl› gelip Pafla hazinedar› ile anahtarc› köle Ömer'i ve tavandan inen küçük Ömer'i,
Mehmet Bey'in kethüdas›n›, ev sahibi kethüdas› Ahmed'i, burgucu ve testerecileri ald›,
götürdü. Pafla da kendi emini Mehmet Efendi'yi davaya vekil edip ‹stanbul'a gönderdi.

Sekiz adam, Köprülü'nün huzuruna vard›. Kazasker ve ‹stanbul kad›s› huzurlar›nda Pa-
fla hazinedar›na hüküm olunup:

«Sen subafl›lar›ndan ayl›k paran› ald›¤›n halde niçin nefsine uyup da, Pafla'n›n mallar›-
n› yabanc›ya gösterdin?»

Deyip, ad›na kalem çal›p hazinedar› ve anahtar hizmetçisini Baba Cafer zindan›na
gönderdi. ‹flkenceler ile söyletildi. Bir uçkur içinde üçbin alt›n meydana ç›kar›ld›. Hazine-
dar ve anahtar kölesini ba¤lay›p Pafla'ya gönderdi ve flöyle bir mektup yazm›flt›:

«Benim Melek Pafla kardeflim, ne hikmettir ki kendi mal›n› koruyamay›p haks›z yere
baflka adamlara iflkenceler edersin, ya di¤er kullar›n kaybolan mallar›n› acaba nas›l bulup
ç›kar›rs›n? Bu nas›l ifl ve nas›l vilâyet valili¤idir?»

Daha böyle nice a¤›r mektuplar geldi. Bunun üzerine (1071) senesi Rebiulevvel ay›-
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n›n onikinci pazartesi günü Melek Ahmet Pafla Efendimiz Bosna valili¤inden al›nd›. Bos-
na eyâleti, Varat fâtihi Serdâr Ali Pafla'ya verildi. Bize de Rumeli eyâleti ihsan olundu...

BANALUKA'DAN RUMEL‹'YE G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER
O kadar fliddetli k›fl idi ki, tükürse, insan›n tükürü¤ü yere düflünceye kadar donard›.

Evvelâ Bismillah ile Banaluka'dan k›ble taraf›na onüç saat gidip (Varsal vakf›) kasabas›na
gelip, evlere konduk. Zevk ve sefalar ettik. Ama yollarda acayip tipi ve bora çektik. On-
dan sonra Gölhisar kalesini geçip oniki saatte (Yayçse kasabas›)'na, oradan Sencar kale-
sini geçip bin güçlük çekerek sekiz saatte (Uskopya kalesi)'ne, oradan k›ble taraf›na (Trav-
nik) kalesine ve oradan sekiz saatte (Vitiz kasabas›)'na, oradan befl saatte yine k›bleye gi-
derek (Ekflisu) köyüne, oradan sekiz saatte (Balefl köyü)'ne, oradan Saray nehrini geçip
(Saray) flehri ve kalesine geldik. Üç gün burada kald›k. Zevk ve sefalar edilip bol, bol yi-
yecek yenildi. Pafla efendimize ve a¤alara etraftan hediyeler geldi. Buradan do¤u tarafa
da¤lara ç›k›p (Mokra) köyüne geldik. Hanlar›, bir camii ve paflalara odalar› vard›. Befl
aded han› Mokra kayas› dibindedir ki bu kaya Rum, Arap ve Acem'de meflhurdur. Melek
Ahmet Pafla o kayalardan dört koçu arabas› ç›kar›p öte tarafa afl›rd›. Oradan sekiz saat-
te (Zakva han›)'na, oradan sekiz saatte k›bleye do¤ru giderek (Vifligrad) kalesine geldik.
Hersek sanca¤› topra¤›nda müsellem ve muaf olup, Sokullu - Mehmet Pafla mütevellisi
idaresindedir. Yüz akçelik kazad›r. Yeniçeri serdar›, kale dizdar›, yetmifl aded neferi ve
bâcdâr› var. Kalesi Dern nehri kenar›nda, yumurta gibi, bir yumru toprakl›, yüksek bir
da¤ üzerinde, beflkenar fleklinde, tafl yap› bir kaleciktir. Küçük olup içinde kulu ve evleri,
bir küçük camii, yeteri kadar cephanesi ve bir kap›s› var. ‹mareti afla¤› varoflundad›r. Ye-
diyüz hâne, bir ferah camii, onbin kadar at, deve, kat›r olan kale gibi büyük bir han›, gü-
zel bir hamam›, çeflmeleri ve üçyüz aded dükkân› var. Bütün bu hay›rlar merhum Sokul-
lu - Mehmet Pafla'n›nd›r. Bu flehir içinden akan Dern nehri üzerinde büyük bir köprü var
ki onbir göz olup, her bir kemeri kehkeflandan örnektir. Bu köprüyü gören hesap, fen ve
mimarî bilgisi olan kimseler vallahi hayran olur!.. Temel tarihi fludur:

Didi târihin nihâdî her gören ide dua,
Yapd› bu köprüyü su üzre Mehmed Pafla...

Bitifl tarihi:

Görüp itmam›n›, hât›f didi ana târih,
Bârekallahu acib cesrii kebir ve eltaf!...

Bunun alt›nda y›ld›r›m gibi geçen nehir Hersek sanca¤›n›n Hamriye ve Da¤nur yayla-
¤›ndan gelip, koca flehrin içinden geçti¤i gibi Neyhutna nehri ile birleflir. Neyhutna neh-
ri de Arnavutluk vilâyetinde Yalav Kalesi da¤lar›ndan gelip Koca flehri dibinde Dern neh-
rine kar›fl›r. ‹kisi birlikte Ustukolonya kasabas›na, oradan Vifligrad'a u¤ray›p ‹zvornik ka-
lesinden geçip Dahe kalesi önünde Sava'ya kar›fl›r. Bu nehir bir gere tutan ile tafl›p köp-
rünün bir gözünü y›km›fl ve vak›f taraf›ndan yetmiflyedibin kurufl harcan›p tamir olunmufl.
Buradan k›ble taraf›na giderek dört saatte (Dubron) kalesine geldik.
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Dubron Kalesi: S›rplardan Menilos Koblan yapt›rm›flt›r. Ebulfeth'in fermaniyle Herse-
ko¤lu - Ahmet Pafla fethetmifltir. Kalesi yalç›n bir kaya üzerinde, ensesi kayal› bir kale-
ciktir. Ama engellerinde birer büyük kuleleri vard›r. Kale, daha yeni yap›lm›fl zannedile-
cek derecede güzel bir surdur. Hisar içinde birkaç viranca nefer evleri olup, dizdar›, ne-
ferleri ve cephanesi yoktur. Afla¤› varoflu yüzelli kadar kiremit örtülü, ba¤l› bahçeli evler-
le süslüdür. Süleyman Han Camii harâb idi. Melek Ahmet Pafla yeniden tamir edip, bir-
kaç da dükkân yapt›rd›. Buradan yine k›bleye do¤ru gidip, (Perpuy) kalesine geldik.

Perpuy Kalesi: S›rp krallar› yapt›rm›flt›r. Bu kaleyi Ebulfeth Fâtih bizzat fethetmifltir.
Bosna sanca¤› idaresinde, yüzelli akçe pâyesiyle kazâd›r. Kalesi (Lim) nehri karfl›s›nda
Dud da¤› üzerinde, dört köfle, tafl yap›, küçük, viran bir kaledir. ‹çinde yayla çobanlar› ka-
l›rlar. Varoflu, Lira suyunun beri taraf›nda, üçyüz, kiremitli evlerden olup bir camii ve üç
han› vard›r. Ba¤lar› çoktur. Ama hamam ve çarfl›s› yoktur. Bu kasabaya büyük Lim neh-
ri Arnavutluk içinden Ylav kalesinden gelip, Hersek sanca¤›nda Roda kasabas›na geçip
Vifligrad yak›n›nda Derin nehrine kar›fl›r. Buradan da on saatten fazla yol yürüyerek Ye-
ni Varofl'a vard›k.

Yeni Varofl: Bosna sanca¤› topra¤›nda, yüzelli akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Serdâr›,
flehir subafl›s›, yeniçeri serdâr›, muhtesibi ve bâcdâr› vard›r. Müftisi ve nakibi yoktur. Va-
roflu da¤ dibinde kurulmufl flirin bir flehirdir. Ama o kadar büyük flehir de¤ildir. Lâkin ga-
yet mâ'mur ve güzeldir. K›ble taraf› büyük sahrada oldu¤undan, flehrin güzelli¤i bir kat
daha artm›flt›r. ‹kibinden fazla evi olup, hepsi ba¤ ve bahçelerle, iç aç›c› bostanlarla, Cen-
net gibi süslenmifltir. Adamlar› garip dostu olup, hepsi dindard›rlar. Yiyecek ve içece¤i
pek be¤enilip bu da halk›n›n güzel ahlâk sahibi olduklar›na büyük bir niflanedir. Buradan
do¤uya gidip dokuz saatte Yeni Pazar kasabas›na geldik.

Yeni Pazar fiehri: Fâtih zaman›ndan beri geliflip imar oldu¤undan halen Yeni Pazar
adiyle bir flehir olmufltur. Yüz akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Subafl›s› idaresindedir. Sipâh
kethüdas›, yeniçeri serdâr›, muhtesibi, bâcdâr›, fleyhülislâm ve nakibi ile cerrah a¤as› var-
d›r. Yeni Pazar flehri üç vilâyet hududunun birleflti¤i yerdedir. Yedi aded akar suyu oldu-
¤undan gayet verimlidir. K›rk-elli kadar mahallesi vard›r. Kara mahallesi, Hac› ‹brahim
efendi mahallesi, Zülfikâr-zâde Mahmut A¤a mahallesi, Veylah mahallesi, Tereke pazar›
mahallesi, ‹sâ Bey mahallesi hat›r›mda kalanlar›d›r.

Camileri: Yirmiüç aded camisi vard›r. ‹stanbul yolu üzerinde Veylah mahallesinde Alt›n
Camii ad›yla söylenen bir eski camidir. Tereke pazar›nda kiliseden çevrilmifl Gâzi ‹sâ Bey
camii eski fetihtir. Kurflunlu bir binad›r. Taflköprü camii, Elhire Muhterem camileri mefl-
hurlar›d›r. Bunlardan baflka onbir aded de mescidi vard›r. Medreseleri befl adeddir. Fakat
ikisi gayet güzel san'at eserleridir. Dârülhadisi ile onbir aded ebced okunan mektebi var.
Bu onbir ebced okunan mektepten baflka yine her cami sahibinin birer mektebi vard›r.

Tekkeleri: ‹ki tekke Taflköprü camiinde vard›r. Üç aded de eski misafirhane. Dervifl-
ler de di¤er yerlerdedir.
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Çeflmeleri: Dokuz aded cennet flarab› ak›tan hayat p›nar› çeflmeleri olup, hepsi Râfl›k
nehrinden gelen sulard›r. Çarfl› ve pazar içinde, hay›r sahipleri taraf›ndan Kerbelâ flehit-
leri ruhlar› için yap›lm›fl k›rk aded çeflme daha vard›r.

Hanlar›: Hanlar› da çoktur. Frenk han›, Saray han›, Çorbac› han›, flehir bedestan›d›r.
Bütün Hind, Arap, Acem mallar› burada bolca bulunur. Murtaza A¤a han› kahvehâneli-
dir. fieyh ‹brahim Efendi han›, bildi¤imiz büyük hanlar bunlard›r.

Evleri: Üçbin aded tahta, katl›, irem ba¤l›, kiremit örtülü güzel evleri vard›r.

Büyük Saraylar›: Hac› ‹brahim Efendi saray›: Bosna ve Hersek yollar›n› temizleyip,
köprüler ve hanlar yapan hay›r sahibi Hac› ‹brahim Efendi hanedan› mal›d›r. Zülfikâr-zâ-
de Mehmet A¤a saray›: Bu iki hanedan saraylar› en meflhurlar›d›r.

Çarfl›s›: Binyüzon aded dükkânlar› vard›r. Kilit, tüfek, kölünk, tabanca ve di¤er silâh-
lar› yapan dükkânlar› çoktur.

Havas› ve Suyu: Su ve havas›, gayet hofl olup, yaz› yaz, k›fl› k›flt›r. O sebebten halk›
gayet canl› ve hareketli olurlar. Ço¤u ihtiyarlar› bile zinde ve k›rm›z› yanakl› olurlar. Genç-
leri de kanl› canl› familyalard›r.

Hamamlar›: ‹ki aded hamam› vard›r. Eski hamam›n su ve havas› ile binas› hofl ve gü-
zeldir. Yeni hamam da hofl binad›r.

ZZiyafet Evleri: ‹ki aded imareti vard›r. ‹sâ Gâzi Bey imareti, yeme¤i zengin ve fakire
bolcad›r.

Kiliseleri: Hepsi yedi aded S›rp, Bulgar ve Lâtin kiliseleri olup frenk, Yahudi ve Ma-
car kiliseleri yoktur.

Meyveleri: K›rksekiz çeflit elmas› vard›r. Otuzbefl çeflit armudu olur.
Ekme¤i gayet beyaz ve has olur. E¤lence yerleri çoktur. (10.100) dönüm ba¤lar› vard›r.
fiehrin yar›m saat uza¤›nda bir ›l›ca var. Haf›z Ahmet Pafla yap›s›d›r.

fiEH‹R ‹Ç‹NDE AKAN YED‹ ADED NEH‹R‹N BEYANI
fiehir içinde, a¤aç köprü alt›ndan akan Raflka nehri, güneyde tâ Arnavutluk içinde Bu-

hur kalesi civar›nda Mesir sahras›ndaki bir gölden do¤ar. Sonra Ayda nehrine kar›fl›r. On-
dan Raflka ad›yla Paflâniçse nehrine kar›fl›r. Raflka nehrinden dört büyük ark ile flehrin
ba¤lar›na ve de¤irmenlerine da¤›l›r.

Yenipazaar fiehrinin Di¤er K›s›mlar›: Bu flehir üç kaza ile komflu olup, hafta pazar›
günleri üç kad›'n›n bir yere gelmesi usuldendir ki üç hisse flehirdir. Bosna sanca¤› kad›s›,
Yerkoviflte kad›s›, Brovnik kad›s› -bu kad› da Bosna kad›lar›ndand›r- Bu üç kad› gelirler.
Bir de flehir kad›s› flehirde bulundu¤undan dördü bir yerde toplan›r. Dört kad›'n›n bir yer-
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de toplanmas› sadece bu flehre mahsustur. fiehri güzelce gezdikten sonra (Karlar) kalesi-
ni sa¤ taraf›m›zda b›rakarak sekiz saatte (Boniska ›l›cas› kalesi) ne vard›k.

Buras›n› (1028) tarihinde Kurfluncu-zâde Mustafa Pafla, Sultan ‹kinci Osman'›n emriy-
le, bu bo¤az a¤z›ndaki kaleyi dört köfle fleklinde, bafltan yapm›flt›r. Bir alçak kaya üzerin-
de güzel bir kaledir. Ama engeli azd›r. Bosna eyâleti topra¤›nda yap›lm›fl olup, hisar için-
de dizdar›, mehterhanesi, elli aded neferi, yeteri kadar cephanesi, toplar›, erzak anbarla-
r› ve küçük bir camii olup baflka bir imareti yoktur. Ama afla¤› varoflunda üçyüz kadar,
bahçelice fukara evleri olup, kiremit ile örtülüdür. Bir camii vard›r. Mustafa Pafla'n›nd›r.
Bir de han› var ama çarfl›s› yoktur. Lâkin ba¤lar› çoktur. Befl, alt› havuzlu, küçük bir ›l›-
cas› vard›r. Birçok hastal›¤a faydal›d›r. Nice yerlerden gelip, befl on gün burada kal›r, hem
y›kan›r, hem de suyundan içerlerse Allah'›n izniyle flifâ bulup dönerler. Buradan da kal-
k›p, Metroviçe yüksek kalesine geldik.

Metroviçe Kalesi: S›rp krallar›ndan Sliflti adl› kral yapt›rm›flt›r. Gâzi Hüdâvendigar, yâ-
ni Sultan Birinci Murat bu kaleyi bizzat fethetmifltir. Sonra Kosova cenginde yediyüzbin
(?) kâfiri k›l›çtan geçirmiflti. fiehitleri nehir kenar›nda bir yerde y›karken, kâfir leflleri ara-
s›ndan Kofalâki adl› kötü bir kâfir kalk›p Sultan Murat Hazretlerini flehid eder. Bir anlat›-
fla göre ise; savafltan sonra ad› geçen düflman elçilik ile Padiflah›n elini öpme¤e gelince,
hançerini çekip Murat Han Gâzi'yi flehid eder ve hemen at›na binip kaçar. Bu kadar ‹s-
lâm askeri o kadar silâh üflürürler asla y›kamazlar. Bir fortota kad›n der: «Bre gaziler, at›-
n› vurun, yoksa vücudu bile demir olmufl, ona ifllemez» deyince bir kolu kuvvetli bir ok vu-
runca attan tekerlenip düfler. Gaziler gidip kellesini getirip tepelerler. Onun için bu Met-
roviçe kalesine u¤ursuz kale derler. Bu kale, Kosova sahras›n›n bat› taraf›nda, engelsiz,
yumurta fleklinde, yontma tafltan yap›lm›flt›r. Metris ve lâ¤›m›n etki etmedi¤i sa¤lam ve
metin bir kaledir. Bir kap›s› var. Di¤er yap›lar›nda iyi bir bina yoktur. Metroviçe kalesine
bir ok menzili uzakl›kta Mustafa Baba tekkesinde Bektafli derviflleri vard›r. Gelip geçen-
ler konar. Bu tekkeye yak›n Ayruçan kasabas› vard›r.

Son Hudud Kasabas› Ayruçan: Bosna eyâleti bu yerde son bulur. Bütün Rumeli ayanla-
r›n›n yak›n›nda olanlar› burada Pafla efendimizi büyük bir alay ile u¤urlamaya ç›k›p, kurban-
lar kesilip fakirlere da¤›t›ld›. Pafla efendimiz Garcan camiinde iki rekât namaz k›l›p fukara-
ya sadakalar verdi. Bu kasaba, Kosova sahras›nda üçyüz aded kiremitli evlerden ibarettir.
Camii, han ve hamam› ve birkaç dükkân› vard›r. Bosna eyâletinin bir ucu burada, bir ucu
da dere da¤lar›nda, bir taraf› Podgoriçse ve Kelemse, bir semti Dubrovnik'te, bir ucu Bron
kalesinde, bir ucu Popuflka ve Peyromorya, bir taraf› Çernik sanca¤›nda Mabir ile komflu-
dur. Bir taraf› Bura ile komfludur. Bir semti Budin eyâletinde ve bir ucu Uzvornik'te Sirem
sanca¤›na komfludur. Do¤u taraf› Rumeli Alacahisariyle komflu büyük bir eyâlettir.

BOSNA EYÂLET‹NDE BULUNAN YED‹ SANCA⁄IN KALELLER‹N‹ ANLATIR
Önce kuzeyde Çernik sanca¤›ndaki kaleler: Çernik, Velga, Polista, Feryaçse, Sirçe,

Ustobhançse, Dobrakona, Zayçe, Za¤rab, Hüseyin, Loncarik'dir.

Pojga Kaleleri: Dukin, Brovinçse, Maslovin, Rahodiçse, Pojga, Ösek, Bakova, Brut,
Gardiflka, Baseboçse, Menendobinçse, Kosdaniçse, Koykoknuy ve Bihke.
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Karka Sanca¤› Kaleleri: Urdinya, Likaviki, Sika, Korpa, Oburum, Budak, Derslak, Zi-
din, Ferim, Lim, Rafistiçse, Korlad ve Rajay.

Zara Taraf›nda Olan Karka Sanca¤› Kaleleri: Porulak, Baba Ahmet, Radorye, Omufl,
Sin, Kilis -Bu kale düflman elindedir-, Tromiz, Espilet -Bu da düflman elindedir-, Kaman,
Verlife -Bu kaleler Kilis topra¤› say›l›yor-, Kinin -Karka sanca¤› merkezidir-, Nadin, ‹sk-
rodin, Seddi ‹slâm, ‹vronya, Karin, Perdarya, Zmonik, Usturobçe, Karaorman, Helune -
Kilis topra¤›d›r-, Glamuç, Riçse, fiebenik, Mandalina, Marniya -fiebenik yak›n›nda-, Ka-
mingrad, Dernifl ve Solin kalelerinden ibarettir.

Saray Sanca¤› Kaleleri: Dona ve Kelb -Harapt›rlar- Akhisar sençar, Payiçse, Gölhisar,
Banaluka, Nonyak, Travnik, Vercifl saray›, Vifleko, Veflgrad kaleleri.

‹‹zvornik Sanca¤› Kaleleri: Klefe, Sokul, Srebençse, Kolnak, ‹zvornik, Tuzla, Kati, Be-
line, Raca.

Hersek Sanca¤› Kaleleri: Lapuflka, Permurya, Emuçka, Koniçse, Lepinta, Mustar,
Bulgay, Yoçetil, Gable, Novin, Kuryi, Prezor, Esl›nca, Dobra –Venediklilerdedir-, Nova,
Rosa, Kompur resna, Verika, Brast -Düflman elindedir-, Kotur -Bu da düflmandad›r-, Kli-
menne ve Podgoriçe -Arnavud'da kald›-, Kleyok ve Âsi da¤lar› içinde Bipve, Nikflik, Bat-
kân, Tarnak, Dodunyak, Gaçka sahras›nda Kölüç kaleleri ile Levin kasabas›, Elce kasa-
bas›, Nevesin kasabas›, O'un kasabas›, Yelhkoca flehri, Ustukolina kasabas›, Çançe kasa-
bas›, Tafll›ca flehri Mie saray kalesi, Prepol kasabas› Kabin kalesi, Rodanik kasabas› için-
den akan Lim suyunun karfl› taraf› Haseki bostanc›bafl› idaresindedir. Rumeli eyâleti top-
ra¤›yla hudud olan K›zlar, Metroviçse kaleleri vard›r.

RUMEL‹ EYÂLET‹N‹N KÖY VE KASABALARINI ANLATTIR
Bu kasabadan kalk›p, k›ble taraf›na uçsuz bucaks›z Kosova sahras› içinde yedi saat gi-

derek, Vulçitrin kalesine geldik.

Vulçitrin Kasabas›: S›rp krallar› taraf›ndan kurulmufltur. (792) tarihinde Gâzi Hüdâ-
vendigâr bizzat fethetmifltir. Fetihten sonra kalesini, y›kt›rm›flt›r. Rumeli eyâletinde san-
cak beyi merkezi olup, alay beyisi ve çeribafl›s› vard›r. Kânun üzere cebelileri ve beyinin
askeriyle (4.000) askeri olur. Müftisi, nâkibi, yüzelli akçe pâyesiyle kad›s›, sipahi kethüda
yeri, yeniçeri serdâr›, muhtesibi, bâcdâr›, haraç a¤as›, ayan ve eflraf› vard›r. Mahallelerin-
den flehit mahallesi, Elâbey-zâde mahallesi, Eski mahalle, Yukar› mahalle ve Afla¤› ma-
halle bildiklerimdir. Kagir yap› ve kiremit örtülü, tek ve katl› ikibin kadar güzel evleri; çar-
fl› içinde Hüdâvendigâr evkaf› ve Eski cami ad›yla bir cami, medrese, tekkeler ve mektep-
ler, mahkeme yak›n›nda bir hamam› var. Çarfl›s› azd›r. Bedestan ve imareti yoktur. Ama
hanedanlar›nda gelip, geçenlere ikramlar› boldur.

Girit fethi muharebesi aç›lmazdan önce bu flehir içinde yüzelli hanedan sahibi ayan ve
büyüklerin saraylar› kapanm›flt›r. Onun için halen flehir harabe halindedir. Ama inflaallah
güzellefltirilip Zira Kosova gibi verimli, genifl bir yerde kurulmufl olup, su ve havas› gayet
güzeldir. Norabre da¤lar› ete¤inde ba¤ ve bahçeli garip bir flehirdir. Kilâb nehri sahras›n-
dan akar. Arnavutluktan gelip Metroviçse kalesi dibinde Morova nehrine kar›fl›r. fiehir
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halk› Rumeli halk›d›r. Boflnakça konuflmazlar. Arnavutça ve Türkçe söylerler. Çuka elbi-
se giyip serhaddi kürk ve samur, alçak taçl› k›rm›z› kalpak, kalpa¤›n tüyü (çervli) olup, ke-
narlar› dar› pervazidir. Elbise üzerinde kuflak ve kuflak içinde b›çak tafl›y›p, k›rm›z›, s›kma,
gümüfl kopçal› çakfl›r ile kabâdi pabuç giyerler.

Bu flehirden kalk›p Kosova sahras› içinden, Kilâb nehri kenariyle giderken, orman
içinde kalm›fl yüksek bir kubbe içinde Hüdâvendigâr Gâzi hazretlerinin flehid oldu¤u ve
sakl› âletlerinin gömülü oldu¤u yeri ziyaret ettik. Ama kubbenin içerisi temiz tutulmam›fl
idi. Melek Ahmet Pafla efendimiz bu hâli görünce gazaba geldi. Ben dedim ki:

«Sultan›m! S›rpl›lar bu Padiflah› flehid eden Milofl adl› lânetlinin nâm›na olarak karfl›
da¤da bir manast›r yapt›lar ki, içinde cevahir kandilleri ve çeflitli, misk gibi anber dolu kâ-
seler var. Ruhbanlar› gece, gündüz hizmet edip, gelip giden misafirlere ikram ederler ki
vak›f› gayet zengindir. Ama bizim Gâzi Padiflah›m›z makam›n›n ne evkaf›, ne de türbedâ-
r› vard›r. Gerek ki etraf›nda bulunan ehâli yine gelip bu kubbeyi temizliyerek güzellefltire.
Bir yük akçe ile onar›p etraf›n› kale gibi duvar yaparak çoluk çocu¤uyla bir türbedâr tâ-
yin buyurula.»

Dedim. Bunun üzerine Pafla, vilâyet halk›na iki kese kurufl verip etraf›ndaki reayay›
türbeyi temizlemeye ça¤›rd›. Bir haftada etraf›na yüksek bir duvar çekilerek yüksek bir ka-
p› yapt›lar. Ba¤ ve asmalar ile beflyüz meyve a¤ac› dikildi. Bir kuyu kaz›larak çoluk çocu-
¤u ile birlikte bir türbedâr tâyin etti ki; orada kal›p izcan viresinden vazifesini ala. Bu nur-
lu türbedeki ibriflim hal›, flamdan, buhurdan, gülabdan ve kandilleri görüp gözete. Bu fle-
kilde ayanlar da bu Allah vakf›na bakmakla görevlendirilip büyük bir hay›r yap›ld›. Halen
herkesin ziyaret etti¤i bir yerdir. Nurlu türbeleri civar›nda onbin kadar flehit ve büyük ev-
liya yatar. Bunlardan (Alemdar Baba), (fiehitlerin fleyhi dede), (Demirtafl Pafla-zâde Yasa-
vul Bey) ve daha nice meflhur gaziler yatarlar. Bunlar› ziyaret ettikten sonra a¤›r, a¤›r ba-
t›ya do¤ru giderek (Prifltine) kalesine geldik.

Pirifltine Kalesi: Yap›c›s› S›rp krallar›d›r. Hüdâvendigâr fethedip, kaleyi y›kt›rm›flt›r.
Rumeli eyâletinde voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe pâyesiyle flerif kaza olup, nahiyelerinden ka-
d›s›na senede adalet üzere befl kese gelir olur. Kethüda yeri, yeniçeri serdâr›, âyân ve efl-
raf› vard›r. fiehir, Kosova sahras›n›n Poyraz taraf›nda kurulmufltur. (2.060) aded tek ve
katl›, kagir, kiremit örtülü, genifl, havlularla süslü, ba¤l›, bahçeli, güzel evleri vard›r. Ha-
nedanlar›ndan alay beyi saray› ve mahkeme saray› meflhurdur. Camilerinden çarfl› için-
deki kalabal›kt›r. Onbir aded han› var. (Hac› Bey Han›) n›n tarihi:

«Hac› Bey didi lafzan ana târih, 
Binotuzikide yap›ld› bu han...»

Çarfl› içinde (Ebulfeth Sultan Mehmet hamam›) var. Sa¤ taraf›nda olan halvette, bü-
yük evliyalardan biri çile ç›karm›fl, bunun için oras› ziyaret yeri olmufltur. Çarfl› içinde (Es-
ki hamam) da hava ve binas› güzel ve iç aç›c›d›r. Üçyüz aded dükkânlar› var ki, flehrine
göre azd›r. Ba¤ ve bahçesi çok olup, üzümü ve armudu be¤enilir. Âyân ve eflraf› son de-
rece garip dostu kimseler olup zengin ve fakire ikramlar› boldur. Bir gece bile misafirsiz
kalmazlar. Buradan ileriye giderek (Dubroyen) köyüne geldik. Beflyüz evli, verimli bir köy
olup zeamettir. Buradan do¤uya gidip (Kapan›k) kasabas›na geldik.
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Kaçanik Kalesi: Burada bo¤az a¤z›na ve Lipne nehri kenar›na Yemen fâtihi Sinan Pa-
fla dört köfle, tafltan güzel bir sur yapt›rm›flt›r ki çevresinin uzunlu¤u sekizyüz ad›md›r.
Ama bir dere içinde oldu¤undan etraf›nda engeli çoktur. Dizdar›, elli kadar neferi, iki to-
pu ve bir kap›s› var. Hisar›n içinde k›rk-elli kadar nefer evleri vard›r. D›fl varoflundaki ev-
lerin hepsi kiremit örtülü, ba¤ ve bahçelidir. Bir camii olup tarihi fludur:

«Vallahi dâî didi târihini, 
Ma'bed-i hûb ve makâm-› Mahmud...» 

1003

Bir Bektafli tekkesi, bir s›byan mektebi ve büyük bir han› var. Kayalar›n dibinde yap›l-
m›fl bir de hamam›. Çarfl› ve pazar yoktur. Zira Üsküp flehri buraya yak›nd›r. Bu Kaça-
nik'ten akan dereler, içinden akarak Üsküb'ün han, hamam ve medreselerine da¤›l›r. Ka-
çanik, baflkaca kaza olup, yüzelli akçe pâyesiyle flehrin kurucusu Üsküplü Veysi efendi
o¤luna devaml› ihsan olunmufltur. Buradan kalk›p Üsküp yolu üzerinde (K›rklar makam›)
n› ziyaret edip oradan (Üsküp kalesi) ne geldik.

Üsküp Kalesi: Buras› Y›ld›r›m Bayezid devrinde, Gâzi Evranos Bey eliyle fethedilmifl ve son-
ra Y›ld›r›m Bayezid Han bu ferahl› yerin su ve havas›ndan hofllan›p, bazen devlet merkezi Edir-
ne'de, bazen bu Üsküp flehrinde k›fllay›p etraf ülkelerde bol, bol fetihler yapard›. Süleyman Han
kayd› üzere Rumeli eyâletinde ayr› bir sancak beyi merkezi olup, nice kere iki tu¤lu mirmiran-
lara sadaka olunmufltur. Beyi, beflyüz asker ile hükümet edip, memur oldu¤u sefere gider ve se-
nede adalet üzere on kese gelir olur. 255 t›mar ve zeameti vard›r. Cebelileriyle Pafla askeri top-
lam beflbin asker olur. Alay beyisi, çeri bafl›s›, yüzbafl›s›, fleyhülislâm› ve nakibül-eflraf› var. Padi-
flah kanunu üzere beflyüz akçe pâyesiyle mevleviyettir. Nahiyesi üçyüzelli aded köyden ibaret
olup, mollas›na adalet üzere senede yirmi kese gelir olur. Hükümet merkezinde k›rk-elli parça
kazzâr vard›r. Ayak nâibiyle beraber befl aded nâibliktir. Sipah kethüda yeri vard›r. Zira âyan-
dan sipahisi pek çoktur. Bir hâkimi de yeniçeri serdâr› olup (Koca A¤a) ad›ndad›r. Yeniçerisi ise
flehri doldurmufltur. Di¤er bir hâkimi de kalenin dizdar a¤as› olup, üçyüz aded nefere ve hisar
erine sahiptir. Bunlar her sene vazifelerini Kartova'daki gümüflhâneden al›rlar. fiir hâkimi de sik-
ke nâz›r› olup Kartova'n›n di¤er gümüfl ve demir madenlerini idare edip yetmifl yük akçeye ilti-
zam eder. Zaman›m›zda ayr›ca emin ve hâkim Mahmut Pafla idi. Bir hâkimi de, haraç a¤as›
olup, bu sancaktan elliyedibin haraç al›r. Di¤er bir hâkimi cebecibafl›d›r ki bu nâhiyelerdeki gü-
herçile madeninden siyah barut ç›kart›r. Bir hâkimi de bâcdâr olup, bütün kervan mallar›ndan
vergi al›r. Bu flehirde gümrük yoktur. Zira Selanik, Bosna ve Belgrad'da gümrük al›n›r. Üsküp
bu flehirlerin tâ ortas›nda kald›¤›ndan burada da gümrük al›nsa kervanlar›n hâli zor olur.

Üsküp fiehrinin Yeri ve fiekli: Vardar nehrinin sa¤›nda ve solunda genifl, yeflil, bos-
tanl› bir yerde olup, nehirin bat›s›nda ve kale oldu¤u yerde binlerce kagir imaretin bulun-
du¤u büyük bir yerdir. Yetmifl aded mahallesi vard›r. Rum tarihçileri bu Üsküb'e «mazen-
derân› rum» derler.

Kalesi: ‹ki katl› sa¤lam, metin ve güvenli bir hisar olup güzel bir flehirdir ki, halk› aç›k söz-
lü ve hat›r› say›l›r kimselerdir. Kap› ve duvar› sakal gibi trafl edilmifl parlak tafl ile yap›lm›fl
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olup, tafllar›ndaki zerâfet ve san'at inceli¤i hiçbir kalede görülmemifltir. Usta mühendis o du-
var›n kocaman mermer sütunlar›n› alç› oyar gibi oyup nak›fl gibi ifllemifltir. Me¤er bu iflleme-
ler Atina flehrindeki Eflâtun dershanesinde ola ki; flimdi Ebulfeth câmiidir. Bu kale Üsküp fleh-
rinin ortas›nda, beflkenar fleklinde, yüksek, dayan›kl› bir kaledir ki, etraf›ndaki duvarlar› elli ar-
fl›n kadar yüksektir. Yetmifl aded burç ile bezenmifltir. fiehir dahi ikibin kadar dükkân ile do-
nanm›fl olup, gayet süslüdür. K›ble taraf›na aç›lan üç kat demir kap›lar› vard›r ki her kap›n›n
aral›¤› bekçiler ile doludur. Yine o aral›klar alet, silâh tak›mlar› ve silâhlar ile bezenmifltir. Ka-
lenin hiç engeli yoktur. Son derece yüksek kayalar üzerinde yap›lm›fl olup bütün sahra görül-
mektedir. Kalenin bat› taraf›ndan Vardar nehri akar. Kaleden kayalar içine yol vard›r ki ne-
hir kenar›ndaki su kulesine gelir. Bir taraf› gayya kuyusu gibi uçurum oldu¤undan asla hen-
de¤i yoktur. Ama kalenin do¤u ve k›ble taraf› ile kuzeyi kesme kaya ve derin hendektir. Bu
tarafta kap› önündeki hendek üzerinde a¤aç köprü vard›r. Baz› vakit köprüyü makaralarla
bekçiler kald›r›p kap› önüne siper ederler. Bu kap›n›n tamirine dair üzerindeki târih fludur:

«Murad bin Mehmet Han sene hams›n ve semanmie.» 
840

Kalenin burç ve borusu gayet metin ve san'at ifllidir. Hisar içinde yüz kadar nefer ev-
leri, anbarlar› ve cephanelikleri vard›r. Ama iç il oldu¤undan toplar› azd›r.

fiehrin onbinaltmifl kadar tek ve katl›, kagir, güzel konaklar› vard›r ki bafltan bafla k›r-
m›z› kiremit ile süslü hanedanlard›r. Bunlardan Mahmut Pafla saray›, Emir Pafla saray›,
Koca Serdâr saray›, S›çan-zâde saray› tan›nm›fl ve meflhurdur.

Camileri: Küçük ve büyük tekke ve mescidleri ile (120) mihrab› vard›r. Ama k›rkbeflin-
de Cuma namaz› k›l›n›r. Bunlardan saat kulesi dibinde (Hünkâr camii): târihi:

«Sultan Murad bin Mehmed tâbe serâhâ fi seneten erbain ve semânmie (840).»

Afla¤› flehir içinde (Yahya Pafla Camii) -Sultan Bayezid'in veziri ve damad›d›r- Camiin
yüksek kap›s›n›n kemeri üzerinde celi yaz› ile bu târih yaz›lm›flt›r:

Leyse'l-vega Pafla ellezî kad sâre ismuhu Yahya, 
Bilhayri ömri câmian lilâbidi ve's-sâcidi.
Lemmâ semi'tu itmâmehu fi saati mübâreketi, 
fe külte fî târîhahu: Lillahu hâzelmescidi... 

908
Yüksek bir kubbe ile yüksek bir minareye sahiptir ki, minaresi ‹stanbul'un Ayasofya minare-

sine benzer. Binan›n ustas› san'at gösterisi yap›p bu camiin büyük avlusunun tâ ortas›nda ç›nar
ve servi a¤açlar› gölgesinde bir havuz yap›p b›rakm›flt›r ki; insan›n gözü bu ibret verici san'at
önünde kamafl›r!. Vardar nehri köprüsü karfl›s›nda (Korlu-zâde camii) var. Kale önünde (Koca
Mustafa camii) nin tarihi: [890 (fi seneti tisin ve semanmie) ]dir. Bir de (Alaca cami) namiyle mefl-
hur bir cami vard›r ki Gâzi ‹shak Bey yapt›rm›flt›r. (‹shak bey-zâde ‹sâ Bey camii) de gayet ferah-
t›r. Mescidlerinden (‹sâ Bey mescidi), (‹shak Bey âyinesi), (Kepenekciler bukas›) bildiklerimdir.

(Sultan Murat Han Camii medresesi), (Yahya Pafla medresesi), (‹shak Pafla medresesi),

262

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

(‹sâ Pafla medresesi), (Mustafa Pafla medresesi), (Karl›-zâde medresesi) medreselerinin mefl-
hurlar›d›r. Dokuz aded Kur'an okutan yeri vard›r; fakat kubbe olmay›p camilere bitifliktir.
Bunlarda Kur'an ezberlemekten baflka bir fley okunmaz. Zira halk› içinde çok haf›z yoktur.
Yetmifl yerde mektepleri var, her bir cami yan›nda bir mektep bulunur. (Koca - Mustafa Pa-
fla mektebi) en meflhurudur. Yirmi aded tekkesi vard›r. (Mevlevihane) tekkesi yeni yap›ld›-
¤›ndan güzeldir. Daha önce Paflan›n kona¤› idi. Melek Ahmet Pafla'n›n emri ile Mevlâna
tekkesi oldu. Lokman Hekim tekkesi ile Baba Meddah tekkeleri de meflhurdur. Yüzon aded
akar çeflmesi vard›r. ‹kiyüz aded de sebilhane say›l›r. Bu flehrin bütün imaretlerine da¤›lan
su Kaçanik kalesinden gelen nehirdir ki ‹sâ Bey kemerleriyle flehre da¤›l›r. Bu akar su yine
Kaçanik da¤lar›ndan toplan›p Üsküp alt›nda Vardar'a kar›fl›r, billur gibi bir hayat suyudur.
Vardar ise Arnavutluk'tan Malg›n, Prizren flehirleri da¤lar›ndan toplan›p bu Üsküp alt›ndan
geçerek iner. Köprülü nehri içinden geçerek, Kara ferne yak›n›nda bir a¤aç köprünün al-
t›ndan geçip Selanik yak›n›nda denize kar›fl›r. Bu büyük flehrin etraf›ndaki derecik üzerinde
bin aded su de¤irmenleri var. Hamamlar› gayet feraht›r. Yahya Pafla'ya yak›n (K›zlar hama-
m›) var ki ço¤u kad›nlar girer. Yol üzerinde olmay›p, tenha ve sakl› bir yerdedir. Zira kala-
bal›k sokaklarda kad›nlar›n hamama girmeleri buralarda son derece suçtur. Boyac›lar için-
de (fiengül hamam›), (‹sâ Bey hamam›) havas› gayet hofl, duvar yüzü ve kubbesi asla terle-
mez. Bunlardan baflka binaltm›fl kadar da saray hamamlar› vard›r.

Yedi yerde misafirhanesi var. En meflhuru Yahya Pafla misafirhânesidir. Tüccar han-
lar›ndan ‹sâ Bey Camii yan›nda (Mehmet A¤a Han›) n›n tarihi:

‹tdi binaya himmet Hac› Mehmet A¤a, 
Tarih dendi oldum: Han-› cedid ve rânâ.

999

(Yahya Pafla han›), (‹sâ Bey han›), (‹shak Bey han›) meflhurlar›d›r. Onüç aded bekâr
odalar› vard›r. Burada san'atkâr bekârlar kal›rlar.

Çarfl›s›: ‹kibinyüzelli aded dükkândan ibaret kagir bina, kemerler ve kubbeler ile süslü
çarfl› ve pazar› vard›r. Bunlardan bezzazlar, gazzazlar, çad›rc›lar, huffaflar, boyac›lar, tak-
keciler çarfl›lar› gayet düzgün yap›lm›fl çarfl›lar olup, sokaklar› temiz kald›r›ml›d›r. Her
dükkânda kavanozlar ve hokkalar içinde sünbül, menekfle, gül, nesrin, reyhan, erguvan
ve zanbak ile süslü çiçekler bütün tüccar ve müflterilerin dima¤lar›n› kokular. Kadirflinâs
esnaf› vard›r. S›cak günlerde bütün çarfl› serin yerleri ile Ba¤dad'a benzer. Zira çarfl›lar›
Bosna ve Halep gibi bafltan bafla kap kemerlerle sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r. Bir bedestan› var ki
dil ile anlat›lamaz. ‹ki bafl› demir kap›l›, kubbeli, bir kale gibidir.

Vardar nehri üzerinde ondört gözlü köprü vard›r ki gözlerden dördü harâb oldu¤un-
dan tamir edildi. Tamir tarihi:

Tamirini görenler bu cesr-i bî nazîrin, 
Tahsin edip didiler: «Evvelkiden çok a'lâ!» 
Tamir olunmak ile yap›ld› gönlü halk›n, 
Oldu hilâlî tarih: termim-i cesr-i bâlâ...
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Bu görülme¤e de¤er köprü Fetih babas› Sultan Mehmed'in yap›s›d›r. Köprünün karfl›-
s›nda da büyük imaretleri vard›r.

fiâirleri: Bayezid Veli flâirlerinden Hâkî ve Erzi Çelebi Üsküplü olup, kuvvetli fliirlere
sahiptir. Koca Hasan-zâde de seçkin bir flâirdir.

Önemli Eserleri: Yukar› kale önünde Hünkâr camii yan›nda minare gibi bir saat kule-
si var. Saat çan›n›n sesi bir konak yerden duyulur. Sesi o kadar kuvvetlidir. Kulesi de gö-
rülecek bir fleydir. Bir de tâ afla¤› flehrin ortas›nda (Baba Lokman) nâm›nda bir ziyaret ye-
ri var; hekimlerden bir zât imifl. T›ls›m ilmi ile bir hayat sulu kuyu ç›karm›fl. Kevser suyu
gibidir. Bir damla içen ömrü uzun olur. Bunun içinde nice bal›klar öteye, beriye giderler.
Nice kimseler niyet edip «E¤er benim iflim hay›r ile son bulursa bu bal›klar saçt›¤›m ek-
me¤i yesinler, e¤er iflim rast gitmezse, hay›r ile son bulmazsa ekme¤imi yemeyeler» der-
ler. Allah'›n emri ile nicesinin ekme¤ini yerler, ifli rast gelir, nicesinin yan›na bile gelme-
yip yemezler. O kimsenin ifli de ileri gitmez.

Kiliseleri: Ermeni, Bulgar, S›rp ve Yahudilerin kiliseleri vard›r. Frenk, Macar ve Nem-
se'ninki yoktur. Bu Latinler çokça olup, onlar da S›rp kiliselerinde âyin yaparlar.

Su ve havas›n›n hofllu¤u bu flehre mahsus olup, halk› zinde yap›l› olurlar.

Be¤enilen fieyleri: Çuka ve âbâdâni eldiveni; oyma, nak›fll› yast›k ve basma çit perde-
leri meflhur olup Acem diyar›nda bile bulunmaz. Halk›n›n bir k›sm› tüccar, bir k›sm›
san'atkâr olup, bir k›sm› da bilgin geçinirler. Kosova'da, Okçabolu'da ç›kan taneli bu¤day,
arpa ve börülcesi meflhurdur.

‹mareti: Dokuz yerde yemek verilen imareti vard›r. Gelen, gidene, ulemâ, fukara ve ifl-
sizlere sabah ve akflam devaml› olarak zengin olsun, fakir olsun sofralar› aç›kt›r. Bunlardan
(Yahya Pafla imareti), (Hünkâr imareti), (Koca - Mustafa Pafla imareti), (‹shak Bey o¤lu ‹sa
Bey imareti) daima nimeti bol imaretlerdir. Yiyeceklerinden olmak üzere ço¤u yemeklerin-
de yer f›r›nlar›nda piflmifl kuzu büryanlar›, kapamalar›, bal›k yemekleri meflhurdur. Meyve-
lerinden elmas›, ekmek ayvas›, bardak eri¤i ve fleftalisi lezzetlidir. ‹çeceklerinden kokulu bal
suyu, hardaliyesi, pelunyesi, viflne suyu ve üzüm fl›ras› her yerde an›l›r. Bâcdâr ve flehir ket-
hüdas›n›n en az›ndan yetmiflyedibin dönüm ba¤lar› ve bir o kadar da vak›f ba¤lar› vard›r.

Ehâlisi ço¤unlukla Rumeli ve Arnavud dilinde konuflurlar. Özel lehçeleri vard›r: «Ya biz
size demiflmiz Çelebi Efendimize varam›z ve onlar bizim efenmizdir» gibi sözleri vard›r.
Hofl bir flekilde konuflurlar.

fiehir gayet temizdir. Caddeleri beyaz kald›r›m döflelidir. Ayan, eflraf ve büyükleri çok-
tur. Dervifl, flâir ve fakir dostudurlar. Zevk ve sefaya düflkün olup, aflk havalar› gönül ser-
mâyeleridir.

Üsküb'e Komflflu Olan fiehir ve Kasabalar: ‹pek flehri, Dukakin sanca¤›, Prizren flehri,
Üsküb'ün bat›s›nda da¤lar arkas›nda, birer, ikifler konak yerdedirler. K›ble taraf›nda bir
konak yerde Köprülü kalesi ve iki konak yerde, ‹fltip flehri var. Do¤usunda bir menzil me-
safede K›ratova kasabas›, yine bir menzilde (E¤ri dere) kalesi var.
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Üsküb fiehrinin Ziyaret Yerleri: Bayezid Veli'nin damad› Yahya Pafla camiinde vaiz
olan (fieyh Lütfûllah): Üsküb'te do¤mufl olup, Bayezid Veli'ye fleyh olmufl idi. Üsküb ka-
lesi ete¤inde yapt›rd›klar› tekkede yatar. (Elmevlâ Hâlepli Çelebi): Lokman Hekim tekke-
sinde yatar. Mezar tafl›ndaki vefat târihi fludur:

Âfl›k sefer eyledi cihandan!... 
979

fiâirlerin Sultan› Veysi Bin Mehmet: «Veysi Efendi» diye tan›nm›flt›r. Anadolu beldele-
rinden Alaflehir'de do¤mufltur. Bütün bilimleri bilirdi. Osmanl› Devletinden almad›¤› yük-
sek mevkiler kalmay›p, her mevkii bir eseriyle al›rd›. Hatta (Vak›anâme-i Veysi)'yi -ki ör-
nek, mükemmel bir tarihtir- Sultan Ahmed'e hediye edip karfl›l›¤›nda Üsküb kazas›na mu-
tasarr›f oldu. (Siyer-i Veysi) de önemli bir eseridir. Hazret-i Risaletpenâhi'yi, dört halifeyi,
muhacir ve ensâr› bu eserinde öyle anlatm›flt›r ki bu hususta (Hakâni) merhuma bile üstün
gelmifltir. Büyük bir eser olup, anlafl›lmas› büyük lügatler ile mümkün olan de¤erli bir ki-
tapt›r. Edebiyat ilmine ait birçok divan›, fliirde dünyaca tan›nan (Hamse) si vard›r. Ömrü-
nün son zamanlar›nda Üsküb'te bulunmufl olup, vaktinin ço¤unu kaza ile geçirirdi, geçin-
mesi de kad›l›¤› karfl›l›¤› idi. Üsküp kad›s› oldu¤una dâir Misâli Efendi flu tarihi demifltir:

Misâl flüd olub ez cân ve dil târihini yazd›m,
Yine Veysi Efendi hâkim oldu flehri Üsküb'e.» 

1015

Ölümü için de Atâyi Çelebi flu tarihi demifltir:

«Veysi ki olmufl idi, nesr ve lügazde bi bedel,
Yaiynu Veysi sâl fevtine târihdir (azl).

1037

Merhum mevlâna kad› ve râzî, fâz›l ve münflâ, faziletler divan› sahibi, aç›k ta'birci,
ateflli yazan, saf ve cennet edâl›, olgun bir insan idi. Hülâsa s›r ilminde flimdiye kadar efli
gelmemifltir. Yüzden fazla risalesi, yüzyetmifl kadar kasidesi, k›rk cilt kitab› var ki her bi-
ri dünyaca tan›nm›flt›r. Özellikle (Siyer) i eflsiz bir eserdir. Ben hakir, Üsküdarl› Mahmut
Efendi huzurunda azizin kendi güftelerinden olan:

«Aç›ld› çün bezm-i ülset, devr eyledi peymânesi, 
Andan içenler oldu mest, ay›lmad› mestânesi.»

‹lâhisini yüksek ses ve makam ile okudu¤umda orada bulunan Veysi Efendi:
«Allah mübarek eyleye! Ne hofl, hazin sese sahiptir, bu çocu¤u Allah uzun ömürlü

edip, saadet evine kavufltura.»
Diye duadan sonra, beni, azizden sordukta, cenab› aziz buyurdular ki:
«Manevi evlad›m›zd›r, kendi yetifltirdi¤imiz ö¤rencimizdir. Kalk Evliya, Veysi Çelebi'nin

elini öp!»
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Ben hemen kalk›p elini öpünce Veysi Çelebi:
«‹nflaallah Sultan›m, bu temiz ve olgun masumdan çok hâl ve yararl›k görülür, iki ci-

handa makbul olur.»
Diye hay›r dualar etti. Allah'a flükür onlar›n da iyi dileklerine erifltik. Aradan elli sene geç-

tikten sonra flimdi Melek Ahmet Pafla efendimizle Bosna saray› görevinden Rumeli'ye gelir-
ken, bu Üsküb nahiyesi olan Kaçanik'te Veysi o¤lu Çelebi ile de görüfltüm. Cenab-› Bâri her
fleye kadirdir. Bu Çelebi'nin babas› Veysi Efendi her ne kadar dünyaca tan›nm›fl, aç›k, seçik
konuflan, bir ilim sahibi idiyse o¤lu Çelebi de o kadar tersi, söz söylemekten âciz biri idi. Me-
lek Pafla ile görüfltü¤ümde hemen hamur abdal› gibi dimdik durdu. Ömrü boyunca kendi pa-
bucunu bile tan›yamam›flt›r. Bir aya¤›na pabuç giyerse ötekine de nal›n giyip gezer. Bazen
de bir aya¤›na sar›, bir aya¤›na k›rm›z› pabuç giyip gezerdi; selâm versen «Ya ben ne diye-
yim» diye yan›ndakilere sorar, ismini soranlara ancak çeyrek saatte cevap verir. Ama yine
de âlim elbisesiyle temizce gezer, vücutça noksans›z, düzgün, ak sakall› çelebidir. Babas›n›n
hizmetçilerinden baz› adamlar kendisini gözetip dururlar. Garip haldir ki baba böyle bir ifl sa-
hibi, âlim ve hâkim ola, o¤lu ise söz söyleme¤e kadir olmaya. Babas›n›n yüzü suyuna ken-
disine Kaçanik kazas› devaml› ihsan olundu¤undan bu gelirle geçinir. Melek Pafla efendimiz
kendisine k›rk-elli alt›n ihsan etti ise de kabul etmeyip, adamlar›na verdi. Babas› Veysi efen-
dinin kabri nur ola. Allah rahmet eylesin.

Elmevlâ - Vallahi Çelebi Ziyareti: Üsküb'de do¤mufltur. fieyh Lütfûllah efendinin aya-
kucu taraf›nda yatmaktad›r. Herkesin ziyaret etti¤i yerdir. Vefat târihi:

Ey hilâli intikâlin gûfl idüb târihini,
Didim: olsun ruh-› pâk-› Vallahiye fâtiha!...
Di¤er târih-i zîbâ göfte-i ferukî,
Gel beru gir Cennet'e ey Vallahi!...

fiafi'-zâde Ziyareti: Tameflvar mollas› iken hastal›¤›nda «Vücudumu Üsküb flehrinde
de'fn eyleyin» diye vasiyet ederek vefat etmifl ve vasiyetleri üzere hizmetçileri cesedini Üs-
küb'e getirip ‹shak Bey Camii avlusunda defn etmifllerdir.

Üsküb d›fl›nda Komanova yolunda (Kopan Baba ziyareti), kule içinde (Cafer baba ziya-
reti), Alaca cami mezarl›¤›nda Parmak kap› dibinde (Deli Bey ziyareti), Hünkâr camii önün-
de (Gâzî ‹shak Bey ziyareti), Baba Meddah civar›nda (Lokman Hekim ziyareti) vard›r.

Üsküp flehrini bu flekilde gezip gördükten sonra dostlarla vedâlafl›p k›bleye do¤ru gi-
derek güzel köyleri geçip (Komanova) kasabas›na geldik. Bu kasaba Üsküp sanca¤› top-
ra¤›nda voyvodal›k olup yüzelli akçe pâyesiyle kazad›r. Ama çok zaman Üsküb kad›l›¤›na
ba¤lan›r. fiehir çok say›da nehirle süslü, alt›yüz adet kiremit örtülü evlerle bezenmifltir.
Çarfl› içindeki camii güzeldir. Tekke, medrese, han ve hamam ile yeteri kadar dükkân ve
de¤irmenleri vard›r. Suyu ve havas› güzel ve hofltur. Ba¤ ve bahçeleri çoktur.

Buradan kuzeye gidip, bir merhalede (K›ratva) kasabas›na geldik.

K›ratva Kasabas›: (K›rat Ova) dan de¤iflmifltir. Kalesi da¤lardad›r. Gazi Evranos Bey fet-
hi zaman›nda kale y›k›lm›flt›r. Hâlen Üsküb sanca¤› topra¤›nda yetmifl yük akçe emânet-
tir. ‹kiyüz adamiyle eminin idaresindedir. Zira flehirin da¤lar›nda hâlis bak›r ve gümüfl ma-
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denleri vard›r. Gece, gündüz muaf ve müsellem halk bak›r ve gümüfl cevherini ç›kar›p emi-
ne teslim ederler. Hâlâ flehir içinde eski darphânesi durur. Hatta, Sultan Dördüncü Murat
zaman›nda darphânede, sekizi bir dirhem halis gümüfltendir, hem ve dinar kesilip (Izze na-
sarahu duribe fî K›ratova) yaz›l› bir çeflit yuvarlak paras› var idi. Bana görmek ve bir - iki-
sine sahip olmak nasib olmufltur. fiimdi darphâne kullan›lmaz halde olup, madeni zaman,
zaman ifllemektedir. fiehrin imaretleri da¤lar aras›nda, genifl bir kaza içinde, sekizyüz aded
kagir yap›, altl› ve üstlü, k›rm›z› kiremitler ile örtülü, bahçeli, sulu evlerdir. Âyân gümüfl ma-
deni dolay›s›yla zengin ve mes'uttur. Yüzelli akçe pâyesiyle çok güzel bir kazad›r. Yirmi
mihrâb ibadethanesi vard›r. Çarfl› içi camii hofl ve iç aç›c›d›r. Medrese, tekke, s›byan mek-
tepleri, çeflme ve sebilhaneleri vard›r. ‹ki hamam› var; büyük hamam›n benzerini Anado-
lu'da görmedim. Ancak ‹stanbul'daki Çukur hamam, fiam'da Defterdar Pafla hamam›, M›-
s›r'daki Abidin hamam› kadar ferah ve gönül aç›c›d›r ki Mimar Sinan eseridir. Dört tara-
f›ndaki duvar›ndan çeflitli çeflmeler akar. Her halvetinde fiskiye flad›rvan f›flk›r›r. Böyle bal-
konlu hamam hiç bir diyarda yoktur. Bir halvetinde kâse gibi bir kurnas› var ki gayet kuv-
vetli parlak a¤açlar ile süslüdür. ‹çinde ve d›fl›nda çeflitli resimler ve yüzük tafllar› ifllenmifl-
tir ki insan hayretler içinde kal›r. Her kubbesinde ve bütün kap› ve temiz duvarlar›nda in-
ce oyluklar, kubbelerinde düzenli yap›lm›fl billur camlar olup ›fl›k saçan, ayd›nl›k bir ha-
mamd›r. Duvarlar›ndan gelen misk ve anber kokular› y›kananlar›n ruhunu okflar. Kubbe-
lerinden bir damla su damlamaz. K›sacas› anlat›lmas› güç bir hamamd›r.

fiehrin tam üçyüzelli aded dükkân› var ki içlerinde her s›n›f mevcuttur. Ama kazanc›-
lar çarfl›s› gayet güzeldir. Bu flehirde bak›r madeni oldu¤undan burada ifllenen bak›r kap-
lar› ne Bosna'da, ne de Kastamonu'da ifllenir. fiamdan, buhurdan, fanus, le¤en ve alt›n
yald›zl› çeflitli ibrikler ifllenir ki anlat›lamaz. fiehrin k›ble taraf›nda ‹fltib, bir konak mesafe-
dedir. Bat›s›nda Üsküb yine bir merhaledir.

Buradan kalk›p do¤uya giderek (Nagorici) adl› Bulgar köyünü geçtik. (Murad) köyün-
de menzil ald›k. Alt›yüz haneli, demir madeni ç›kar›lan bir Bulgar köyüdür. Buradan da
ileri gidip (E¤ridere) yahut (Bayrampafla hisar›) na geldik.

E¤ridere - Bayrampafla Hisar›: 1044 tarihinde Sultan Dördüncü Murad vezirlerinden
Bayram Pafla buray› yeniden yapt›rm›flt›r. Korkunç, tehlikeli, e¤ri, bü¤rü ve tuzakl› bir de-
re oldu¤undan hayduddan geçilmez. Da¤lar›ndaki demir madenleri ifllemez. Dört köfle bir
kap›s› olup, çevresi sekizyüz ad›md›r. K›bleye aç›l›r bir kap›s›, cebhâneli¤i, erzak anbarla-
r›, on aded flâhi topu, ikiyüz neferi ve dizdar› var. Kap› ve duvarlar› gayet yüksek olup,
kesme kaya hende¤i vard›r. Hisar içinde elli ev, bir cami ve mehterhanesi vard›r. Her ge-
ce nöbet çal›n›p gülbâng-i Muhammedi çekilir. Gayet serhaddir. Mütevellisinin ölüm ce-
zas› vermeye kadar yetkisi vard›r. Yüzelli adam› ile iner, biner, verdi¤i kararlardan dönül-
mez bir kimsedir. D›fl varoflta sekizyüz aded kiremitli, tahta ve saz örtülü evler, bir cami,
elli mescid, büyük bir kervansaray han›, bir küçük hamam› vard›r. Gelen, gidene nimeti
boldur. Her gece han›n her ocak bafl›na bir bak›r sini yemek ve adam bafl›na birer yem
verilir. Yeteri kadar dükkânlar› var. 

Hepsinde demir iflleri ifllenir, usta demircileri vard›r. Burada da demir madeni ocakla-
r› ifllenir. Bütün halk› demir cevheri ç›kart›r. Havas› hofl olup, suyu demir madenleri üze-
rinden geldi¤i için pek o kadar iyi de¤ildir.
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E¤ri Su Da¤›: Karatov ile E¤ri dere aras›nda ucu gö¤e dayanm›fl, yüksek bir da¤d›r.
Yüksek a¤açlar› vard›r. Benzerleri ancak Çernik ve Ota da¤lar›nda olur. Bu yüksek da¤-
da demir madeni bulunmaz. Da¤›n tâ tepesinde bir hristiyan kilisesi vard›r ki, eski oldu-
¤una binas› flahittir. Rahiplerinin nicesi gelen gidene hizmet ederler. Buran›n evlerinde
yüzlerce k›ymetli döflekleri var ki güzel kumafllardand›r... Her gece ikiyüz yaya ve atl› ge-
lip, yeyip, içerler ki, her birine çeflitli ikramlarda bulunurlar. Acaip bir âdettir ki; her mi-
safire mutlaka bir hediye de verirler.

E¤ri dere, yüzelli akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Bu eski kilise de nahiyesinde oldu¤un-
dan Papazlar da Kad›'ya beflyüz kurufl ve befl tahta geliri hediye yonca verirler. Buradan
kalk›p (Köstendil kalesi) ne geldik.

Köstendil Kalesi: Buray› önce Hüdâvendigâr Gazi fethetmifltir. Yörük dilince (Kösten)
›l›caya derler. Buraya da ›l›cas›n›n çoklu¤undan Köstendil demifllerdir. Sonra düflman ba-
r›fl› bozup, yine buralar› ele geçirmiflse de Turhan Gazi ve Lala fiahinler bu flehir üzerine
gelip yine fethetmifllerdir. Kalesini de y›km›fllar. Binan›n temelleri halen durur. fiehir, Sü-
leyman Han kayd› üzere Rumeli eyâletinde ayr› bir sancak beyi merkezidir. Beyinin Padi-
flah taraf›ndan hâss› vard›r. Çeribafl›s›, yüzbafl›s›, Alay beyisi var. Zeamet, t›mar, cebeli ve
beyinin askerleriyle birlikte üçbin askeri olur; ve görev verilen sefere giderler. Silâhl› Kös-
tendil askeri meflhurdur ki samur Klançseli, samur taçl›, arslan ve kaplan postlu gösteriflli
askerlerdir. Hiçbir seferde Serm, Semendire, Köstendil askerleri, düflmandan yüz çevirme-
mifllerdir. Allah'a flükür kendileriyle beraber üç kere savaflta bulundum. Gördü¤ümüz cesa-
ret ve yi¤itliklerini anlatm›fl idik. Bu Köstendil flehrinde fleyhülislâm, nakibüleflraf, üçyüz ak-
çe pâyesiyle kad›, sipahi kethüda yeri, yeniçeri serdar›, flehir voyvodas›, flehir kethüdas›,
muhtesib, bâcdâr ve harac emini gibi idareciler vard›r. Lâkin serdâr› yoktur. fiehirin k›ble
taraf› ormanl›k bir sahrad›r. Kuzey ve bat› taraf› bir hayli uzak yerde A¤uflna yaylas›d›r ki
oradan Kara su ad›nda bir hayat suyu do¤up sahradan ak›p geçer. Köstendil Ovas› gayet
verimlidir. Ama flehir o kadar güzel de¤ildir. Onbir mahallesi var: Turhanzâde mahallesi,
Eski mahalle, Yanya mahallesi meflhurlar›d›r. Binyüz aded kiremitli, altl›, üstlü evlerdir ki
bunlardan Turhanzâde saray›, Pafla saray›, ‹brahim Pafla mühürdar› saray›, Vilâyet hakimi
fiemsi Pafla'n›n o¤lu da kethüdas›na büyük bir saray yapt›rmakta idi. Camilerinden (Tur-
han-zâde Camii), çarfl› içinde (Eski Sultan Murad Camii) ki o kadar ma'mur de¤ildir, yol
afl›r› bir abdest alma havuzu vard›r. (Alay beyi Camii) meflhurlar›d›r. Üç aded medrese, al-
t› aded s›byan mektebi, befl aded dervifl tekkesi ve üç aded tüccar han› var. Ama Eski Ca-
mi önünde ve çarfl› içinde (Koca Hân han›) gelen, geçen için Cennet gibi dinlenme yeri-
dir. Di¤erlerinin vak›f taraf›ndan kiralar›n› al›rlar. ‹kiyüz aded dükkân› var ki her esnaftan
bulunur. Hamam› dahi yoktur. Zira ehâlisi muhtaç de¤ildir.

Köstendil Il›calar›: Bu Köstendil'de iki yerde kagir yap›, muhkem, yüksek kubbeli, ha-
vuz ve kurnal›, avlulu ›l›ca vard›r. Buralarda ›l›caya «Kösten» derler. Bey kösteni mükellef
olup, her birinde camekân ve y›kanma odalar›nda kurnalar var. Temiz tota, havlu ve pefl-
tamallar ile dellâhlar hizmet ederler. Bunlar›n her birinde s›hhi yararl›klar vard›r. Hepsin-
de kükürt kokusu olup, her y›kanan›n parma¤›ndaki gümüfl yüzük siyah veya sar› olur.
Sular›n s›cakl›¤› o derecedir ki so¤uk su kar›flt›r›lmadan y›kanmak mümkün de¤ildir. Hat-
tâ nicesinde bafl ve paça ütülenip, yumurta piflirilir. Bu oniki aded kagir yap› ›l›calardan
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baflka mahalleler aras›nda küçükleri de vard›r. Hattâ cami musluklar›ndan bile ›l›k su akar.
Bu flehir halk›n›n hiç hamam masraf› olmay›p uyuz ve frengi hastal›klar›ndan haberleri
yoktur. Her çeflit meyvesi be¤enilir. Ama Köstendil bel elmas›, Malatya elmas› kadar gü-
zeldir. Her biri kaz yumurtas› kadar olur ve tepsilere koyup pâdiflâha, ayan ve büyüklere
gönderilir. Bu meyve k›fllarca kalsa, tad›na ve yemesine hiç zarar gelmez. Bu flehrin do-
¤u taraf›nda ormanl›k yüksek bir da¤ vard›r ki, alt›n ve gümüfl madenleri meflhurdur. Lâ-
kin geliri, giderine yetiflmez. Alaybeyi camiinde (fieyh ‹mdad) tek ziyaret yeridir. Buradan
do¤u taraf›na giderek, (Dobeflinçse) kasabas›na geldik.

Dobeflinçse Kalesi: Gazi Hüdâvendigâr'›n veziri Gazi - Lala fiahin Pafla fethetmifltir. S›rp
ve Bulgar beyleri elinden kuvvet ile al›p kalesini temelinden y›km›flt›r. fiehrin kuzeyindeki
da¤lar üzerinde binan›n kal›nt›lar› görülmektedir. fiehrin bulundu¤u saha nehrin sa¤›nda ve
solunda olup saf gülüstanl› ve bostanl› ikibin altl› üstlü evlerden ibarettir. Bu Cermâb nehri
de fiarköy da¤lar›ndan do¤up, bu flehrin ortas›ndaki büyük köprü alt›ndan geçerek, k›ble ta-
raf›na akar, sonra Demirhisar karfl›s›nda Virne flehri köprüsünden de geçip Demirhisar'dan
geçer ve Vardar nehrine kar›fl›r. Ülke halk› hep bundan içerler. Hepsi zinde tenlidirler.
Rumeli eyâletinde vezir hâss› ve voyvodal›¤›d›r. Yüzelli akçe pâyesiyle kazad›r. Sipahi ket-
hüdas› yeri, yeniçeri serdâr›, muhtesib ve bâcdâr› vard›r. Ayan ve eflraf› çoktur. Camileri,
medresesi, s›byan mektepleri, iki han ve hamamlar› da var. Ama köprü bafl›ndaki hamam
küçüktür. Cermâb nehrinden dolap ile hamama su çekilir. Yüz aded dükkân›, kahvehane-
leri, iki de tekkesi var. Beri yak›n›nda Bektafli tekkesi içinde (Hüsam dede) nâmiyle muhte-
rem bir ihtiyar yatar. Bu tekkeden beri a¤aç köprüden geçilip flehrin pazar›na gelinir. fieh-
rin enseleri da¤lar üzerinde gülüstanl› ba¤lard›r. Su ve havas› gayet lâtif oldu¤undan Dobe-
flinçse'nin güzelleri de çoktur. Buradan kalk›p, yine do¤u yönüne giderek, bir merhalede
(Dorugan köyü) ne geldik. ‹kiyüz haneli, Bulgar köyüdür. Oradan yine do¤uya gidip, (Bâli
Efendi ziyareti) ne geldik. Evvelce de buraya 1062 tarihinde gelmifltik. Bu sefer geldi¤imiz-
de bu yerde Melek Ahmet Pafla efendimizin karfl›lanmas›na bütün âyân ç›km›fl, büyük bir
alay olmufltur ki, anlat›lamaz. Nihayet 1071 senesi Cemâziyelevvel ay›n›n birinci pazar gü-
nü (Sofya) flehrine vard›k. Bu flehirde fieyh-zâde Çelebi, Hazinedar-Mehmet A¤â, Yakup
Çavufl, Do¤anl› Mehmet A¤â, nice âyân ve büyükler ile zevk ederken Efendimiz Melek Ah-
met Pafla'ya ‹stanbul'dan bir kap›c›bafl› ile flu hatt-› flerif geldi:

«Sen ki içi ayd›nl›k vezir Melek lalams›n, hatt-› flerifim ile beraber Erdal gazas›na Ru-
meli sancaklariyle umum üzere bir'den bin'e, bin'den yüzbin'e var›nca, Rumeli askerini
al›p sefer-i hümâyuna memur olas›n. Eyâletin olan bütün kazalara emirler gönderip sefer
mühimmat› için zahire bahas› toplayarak mükellef ve mükemmel kul ile Erdel gazas›na
gidip hatt-› flerifimle amel idesin.»

‹leri görüfllü Pafla: «Emir emrinizdir» deyip o an dua ile tu¤lar› saray meydan›na ç›kard›.

SOFYA fiEHR‹NDEN ON KADILIK YERE 
ZAH‹RE BAHAYA G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER

Ben hakir önce Pafla'dan yirmi aded emirler ile hay›r duas›n› al›p elli aded temiz, iman-
l› yi¤it ile Sofya'dan ç›kt›k. O gece Bâli Efendi köyünde misafir oldum. Sabahleyin Müba-
rek Ramazan'›n birinci cumartesi günü bir merhale gidip (Dorugan kalesi) ne geldim. Son-
ra Rile da¤› eteklerinden geçip yürüdüm.
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Rile Da¤›: Dobeniçse flehri ile Samakov da¤› aras›ndaki yüksek bir da¤d›r. Bir ucu Sama-
kov da¤lar›, bir taraf› Despot yaylas›na var›r. Üzerinde buz eksik olmaz. Binden fazla sular›
var. Sünbül, reyhan, müflk ve zerrin kokusundan insan›n dima¤› kokulan›r. Hatta; onbin er-
kek koyunun yaylad›¤› büyük bir yaylad›r ki Koca - Mustafa Pafla vakf›d›r. K›rk, elli yerinde
demir madenleri vard›r. Despot da¤› yaylas› buralar›n do¤u taraf›ndad›r. Buray› afl›p Dobe-
niçse kasabas›na geldim. Buradan Melova köyünü geçip Köstendil flehrine, oradan (Bayram
Pafla kalesi) ne geldik. Burada mahkemeye misafir oldum. Bütün devlet âyân› huzurunda Pa-
fla'n›n emri okundu. Daha önce öldürülen Bayram Pafla mütevellisinin katili dizdar a¤â ve
maryolos a¤as› Kas›m a¤a oldu¤unu aray›p bulduk. Mahkemenin izni ile dizdar› ve Kas›m
a¤ay› kald›r›p, kafes içinde demire vurduk. Ah ve vahlar ile aram›za arabulucular girip öldü-
rülen mütevelli Mahmut a¤a'n›n yetimlerine befler kese, paflaya on kese, kethüdam›za iki ke-
se, kad›ya bir kese ve bana iki kese, adamlar›m›za da bir kese al›nd›.

Mahkeme senedi ile davac› ve daval›lar› bar›flt›r›p, bütün mal› Sofya flehrine gönder-
dim. Dizdar Kas›m A¤a'y› hapisten ç›kard›ktan sonra yine zahire baha devrine koyuldum.
Oradan güneye do¤ru gidip, güzel köyleri geçip (Saçe), (Temaniçe) köylerini savuflup (Ki-
liseli) köyünde yatt›m. Buradan kalk›p (Köprülü hisar›) na geldik.

Köprülü Hisar›: Despot kral yapt›rm›flt›r. 788 tarihinde Gazi Hüdâvendigâr taraf›ndan Ti-
murtafl Pafla eliyle fethedilmifltir. Bu Vardar nehri üzerinde sa¤lam bir köprü yapt›rm›fl ve bu
flehir de o köprünün adiyle isimlendirilip (Köprülü) demifllerdir. Kalesi flehrinden yar›m saat
afla¤›da, yüksek bir da¤›n tâ tepesinde, viran ve küçük bir kaledir. Ama gayet sarp bir tepe
üzerinde, az bir para ile imar ettirilmesi ve sa¤lamlaflt›r›lmas› gerektir. Zira bir taraftan bile
engeli yoktur. Ama flehir, beride Vardar'›n iki taraf›nda, yalç›n kayalar üzerindedir. Kat, kat,
nehre bakan, kagir yap› ve kayagan örtülü kasabad›r. Ad› geçen köprü ile beri flehirden kar-
fl›, k›ble taraf›ndaki pazarl› taraf›na geçilir. Rumeli eyâletinde, Köstendil sanca¤› topra¤› ve
voyvodal›¤›d›r. Yüzelli akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Dizdar› yoktur. Kethüda yeri, yeniçeri ser-
dar›, flehir kethüdas›, muhtesibi ve bâcdâr› vard›r. Dört mahalledir. Camileri, mescid, med-
rese, s›byan mektebi var. Mahkeme dibinde kesif bir hamam› vard›r. Vardar nehri üzerinde,
dört gözlü a¤aç köprü bafl›nda bir küçük han›, elli aded dükkânlar› var. Kad›nlar›n›n hepsi
yass› bafll› olup, siyah bez ferace giyerler. Ba¤ ve bahçeleri flehirden uzakt›r. Sular› Üsküb'ten
gelen Vardar nehrindendir. Vardar buradan afla¤› Akçe yolu nahiyesine akarak köyleri sular.

Buradan güneye giderek bir saatte (Çeltikçi köyü) ne geldik. Dereli bir yerde ba¤l› ve
bahçeli, bir camili, müslüman köyüdür ve zeamettir. Âyân› Osman A¤a ve Yakup A¤a'd›r.
Hepsi yetmifl aded, kayagan örtülü evlerdir. Oradan yine lodos taraf›na bir buçuk saat gi-
dip (‹zvor) köyüne geldik. Bir dere kenar›nda ve bay›r dibinde, yüz evli Bulgar köyüdür.
Zeamet olup, konak yeridir. Buradan güneye alt› saat yokufl afla¤› gidip, ormanlar içinde
Pirlepe kalesine geldik.

Pirlepe Kalesi: Gazi Hüdâvendigâr, Timurtafl Pafla vas›tasiyle fethetmifltir. Rumeli eyâle-
tinde voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe pâyesiyle yüksek kazad›r. Kalesi, flehirden uzak, yalç›n bir
kara kaya üzerinde, alt›gen fleklinde, tafl yap› olup, hiçbir taraf›nda engeli yoktur. Gayet
sarp, metin, burç ve barosu sa¤lam, yüksek bir kaledir. Ama flimdi içinde üç ev ve dizdar›n-
dan baflka kimse yoktur. Fethedildi¤inden beri anbarlar›nda a¤›zlar›na kadar dar› var. fieh-
ri, kaleden bir top menzili uzakl›kta olup, do¤u taraf›nda genifl, kumsal bir sahrada kurul-
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mufltur. Ayan ve eflraf› çoktur. Koca - Arslan Pafla-zâde hanedan sahili bir efendidir. fiehi-
rin on mahallesi olup, bin aded kagir bina, genifl bahçeli evleri vard›r. Camilerinden çarfl›
içinde (Alay beyi camii) meflhurdur. (Arslan Pafla camii) de ünlüdür. Bunlardan baflka ma-
halle mescidleri de var. Medrese, tekke, mektep ve bir han› var. Han›n üzerindeki tarih:

«Ey hevâyi ruh-› kaddese sor›cak tarihini
Bir müverrih dedi ki «bâd-› i'mâret bâ mezid»

Ferahl› bir hamam› var. Hepsi ikiyüz dükkân. Halk›n›n ço¤u oyuncak ve çak› ifllerler.
Bu flehir içinde asla çamur olmaz, verimli bir sahrad›r ki oradan Vardar nehri akar. Su ve
havas› gayet güzel oldu¤undan yer, yer sevgilileri bulunur. Halk› avc›l›¤a düflkündürler. Zi-
ra da¤ ve ba¤lar›nda av yerleri çoktur. Ço¤unluk Bulgarca konuflurlar. Reayan›n ço¤u
S›rp ve Bulgard›r. fiehrin imaretlerinin ço¤u Koca - Arslan Pafla hay›rlar›d›r.

Buradan güneye, Pirlepe sahras› içinde gidip (Manast›r) flehrine geldik.

Manast›r fiehri: Büyük ‹skender zaman›nda burada büyük bir mâbed varm›fl. Manast›r
denmesinin sebebi budur. Rumeli eyâletinde, Sultan Ahmet Han'›n temiz k›z› Fatma Sul-
tan'›n hâss›d›r. Yirmi yük akçe iltizam ile voyvodas› idare eder. fieyhülislâm›, nakibüleflraf›
olup, üçyüz akçe pâyesiyle flerif kad›l›kt›r. Üçyüzaltm›fl parça köylerinden kad›lara senede
adalet üzere onbefl kese gelir olur. Sipahi kethüda yeri, yeniçeri serdâr›, flehir voyvodas›,
baflharac emini, flehir kethüdas›, muhtesib a¤as›, bâcdâr› ve mimarbafl›s› vard›r. Dizdar a¤a-
s› yoktur. Zira Gazi Hüdâvendigâr bunun kalesini fetihten sonra temelinden y›km›flt›r.

Manast›r fiehrinin Yeri: Bir da¤›n ete¤inde, genifl bir vadi içinde, bir nehrin sa¤›nda ve
solunda, büyük bir flehirdir ki on yerden a¤aç ve kagir köprüler ile geçilir. Dört yan› ve fle-
hir içi binlerce yüksek a¤açlar ile süslenmifl, bir a¤açl›k içinde kalm›flt›r. Bir kimse tâ flehrin
içine girmeyince a¤açlardan flehri göremez. Tâ bu derece gölgeliktir. fiehir yirmibir mahal-
ledir. Üç bin kadar küçük ve büyük, bafltan bafla kiremitli, altl› üstlü, kagir, güzel evlerdir.

Camileri: Hepsi yetmifl mihrâbt›r. Büyük köprü bafl›nda ‹shak Efendi câmiinin târihi
Arapça olarak yaz›l›d›r. Çarfl› içinde Mahmud Efendi câmii'nin târihi:

Hak budur ki bu câmi-i pürnûr,
Virdi flehir içre gün gibi revnak, 
Ey lâili denildi tarihi:
Ma'bed-i Ümmet-i resûl-i hak!... 

973

(Gazi - Haydar Pafla camii) de gayet güzel ve sanat ifli bir ibadethanedir. Ç›kr›kç›lar
içinde (Hac› Bey camii), Bedestan yan›nda (Çavufl câmii) nin cemaati çoktur. Dokuz aded
de medresesi vard›r. Bunlardan (Dülbent kad› medresesi) en büyü¤üdür.

Çarfl›s›nda dokuzyüz dükkân var. Ç›kr›kç›lar içi, terziler içi mükelleftir. K›rk aded kah-
vehane var. Kale gibi demir kap›larla ve kubbelerle süslü bedestan› var ki son derece gü-
zeldir. Zengin tüccarlar› vard›r.
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fiehir içinden akan su, yaylalardan toplan›p Vardar nehrine kar›fl›r. Meflhur fleylerin-
den «Manast›r keteni» vard›r ki M›s›r keteninden daha meflhurdur. fiehrin Bat› taraf›nda,
flehir ucunda ve di¤er yerlerde yirmi aded gezi ve e¤lence yerleri var. Bunlardan bat› k›s-
m›nda ve Ohri yolu üzerinde refah bir yer var ki flâirlerin sultan› Lâili bunu meflhur etmifl-
tir. Hakikaten görülmesi gereken bir mesiredir ki her köflesinde çeflitli köflkler, çiçeklik ve
yeflillikler ve say›s›z güzel eserler var. Seksen aded küçük oda, çeflitli kulübeler ve birçok
havuz ile süslenmifl ve bezenmifl bir vadidir. Uçlar› gö¤e yükselmifl ç›nar, flemflâd, arar,
sanuber a¤açlar›n›n aras›nda nice arklardan sular akar. Buralarda kebablar çevirenler, su
dolaplar›na flifllerini koyup, dolaplar› a¤›r, a¤›r çevirince, sanki kebablar mevlevi gibi se-
mâ eder, hakikaten pasta gibi olurlar. Burada nice yerde Keykâvus aflç›lar var. Bir da¤
gölgeli¤i yer oldu¤undan seher vakti bülbüller feryad ederler. Etraftaki hay, huy, cenk ve
çi¤âne, saz ve söz herkesi coflturup kendinden geçirir.

fiehrin edebi bilginleri çoktur. Âfl›klar› o periflan serçe yuvas› sar›klariyle bellerine pala
kurdelas›n› takar, köçekleri hep onlardand›r. Kahvehanede ve di¤er dedikodu ve lâf edilen
yerlerde toplan›p vakit geçirirler. Arnavud eflkiyas› da çoktur. Zengin tüccar ve hac›lar› çok
oldu¤undan hay›r ve iyilik yapmay› çok severler. fiehir içinde k›rkyedi yerde kurflun ile ör-
tülü imaretler vard›r. Hattâ bedestan da öyle metindir. Ama biz bu flehirde iken (Baba) adl›
haydut beflyüz kefere ile fl›bka da¤lar›ndan meflalelerle korkusuzca gelip bedestan kap›lar›n›
k›rarak yetmiflbin kuruflluk k›ymetli kumafllar al›p, top ve tüfek at›fllar› ile sahraya do¤ru git-
tiler. Koca bir flehir içinde hiç kimse birfley diyemediler.

Buradan yine güneye giderek, bir merhalede (Florina) kasabas›na geldik. Rumeli eyâ-
letinde olup yüzelli akçe kazad›r. Kethüda yeri, yeniçeri serdâr›, muhtesibi, bâcdâr›, flehir
kethüdas› ve haraç a¤as› -Bostanc› Mehmet A¤a'd›r- var. fiehir, genifl bir vadi içinde ku-
rulmufl olup o kadar geliflmifl de¤ildir. Alt› mahallesi var: Tekke mahallesi, Kara - Ahmet
A¤a mahallesi ve fieyh mahallesi meflhurdur. Binbeflyüz aded, kiremit ile örtülü, ba¤ ve
bahçeli, kagir bina evleri var, ama seyrektir. Bunlardan Kara - Ahmet A¤a, Bostanc› -
Mehmet A¤a ve fieyhi Efendi saraylar› ma'murdur. Onyedi mihrab› vard›r. Çarfl› içinde-
ki camiin cemaati boldur. Kara - Ahmet A¤a hanesinin yolu üzerindeki cami de feraht›r.
Üç aded medresesi, bir Halveti tekkesi var. Büyük ve acaip bir tekkedir. (Ali Dede) ad›n-
daki yafll›, sahibi bir fleyhi var. S›byan mektebi yedi adettir. Bunlardan hay›r sahibi (Kara
- Ahmet mektebi) büyük olup, evkaf› yoktur, iki aded hamam› var, çarfl› içindeki hama-
m›n çok eski oldu¤unu söylerler. ‹ki aded büyük han›, yüz kadar dükkân› olup, her esnaf-
tan bulunur. Bedestan› yoktur. Buran›n da kebab› meflhurdur. Öknarl› gömlek bezi de be-
¤enilir. Halveti tekkesinde (Murad Efendi) ad›nda bir ziyaret yeri vard›r.

Buradan bat› taraf›na gidip sekiz saatte (Kesriye Gölü) ne geldik.

Kesriye Kalesi: Bu kale sahibi Yuanni Flikos'tur. Sonra Rumlardan Koca ‹kinci Murad
Han kuvvet ile al›p, (Kesriye) ad› verilmifltir. Rumeli eyâletinde Sultan Dördüncü Murat'›n k›z
kardefli, Sultan Ahmed'in k›z›, Canbolat-zâde Hüseyin Beyefendimizin validesi Fatma Sul-
tan'›n hâss›d›r ki; k›rk yük akçe ile iltizam olunur. fiimdi mültezim Tophaneli Kadri A¤a'n›n
idaresindedir. Yüzelli akçelik kazad›r. Yüzon parça köyü var. Kalesi hayat suyu bir gölün ba-
t›s›nda, oda gibi yalç›n bir kaya üzerinde, alt›gen fleklinde, güzel bir kaledir. Duvar› gayet
yüksektir. Bat›'ya bakan iki kat sa¤lam demir kap›s› vard›r. Çeflitli savafl âleti ve demir asma
makaslar› ile bezenmifl kuvvetli bir kap›d›r. Bir kere bu kap›dan Venedik'liler bask›n edip ka-
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leyi ele geçirmifller. Bunun üzerine frenklerin kaleye sahip olmas› rumlar›n içine yara olup
Gazi Evranos Bey'e yard›m edip kaleyi fethettirmifllerdir. O zamandan beri ilâ maflallah Os-
manl›da kalm›flt›r. Dizdar›, elli aded neferat›, muhtesibi, bâcdâr›, flehir kethüdas› ve haraç
a¤as› var. Hisar içinde ikiyüz aded nefer evleri olup, kalede asla Rum yoktur. Bu¤day an-
barlar› ile cebhâne mahzenleri var. ‹ç il oldu¤undan cephane ve toplar› azd›r. Her gece bek-
çileri kaleyi bekleyip mehterhane çalarlar. Kalenin kap›s› dibinde Valide Sultan camii var,
ama küçüktür. Sultan Süleyman camii ve kale d›fl›nda Kad› camii, üs yan›nda da namazgah
vard›r. Varoflu yirmi mahalledir. Onalt›s› Rum mahallesidir. Biri de Yahudi. Evleri ‹stanbul
tarz›, kat, kat saray ve limanl› konaklard›r. Fukara evleri ile beraber ikibinyüz evdir. Bütün
evler göle bakarlar. Bu flehir ve kale gölün bat› taraf›nda, kayalar üzerinde kurulmufltur.
Ama sokaklar› darac›kt›r. Yaln›z bir mektebi var. Zira ‹slâm› azd›r. Halk› haylazd›r. Dilleri
rum lehçesi üzere olup, «Varm›s›n? Gelmisin? O bizim efendimifldir, yana bizi gelememifliz,
hasretiniz ekmiflin bilkim bize gelmifl» diye konuflurlar. Gayet iyi huylu geçinip, zevk sahibi
kimselerdir. ‹ki hamam› var. Biri yol kenar›nda, suyu gölden al›r. K›fl günlerinde çal›fl›r.
Temmuz günlerinde bu flehir içinde göl oldu¤undan hamama ihtiyaç duymazlar. Dükkânla-
r› yüz adeddir. Ço¤u bal›k kurusu ve bakkaliye satar. Bütün yollar› kesme kayal›, temiz, par-
lak kald›r›ml›d›r. Yetmifl aded kilisesi vard›r. ‹çerisi papaz ve metropolitlerle doludur. ‹stan-
bul ve di¤er yerlerden birçok adaklar› gelir. Da¤lar›nda üçbin aded ba¤lar› var. fi›ras› ve be-
yaz francala ekme¤i meflhurdur. Su ve havas›n›n son derece güzelli¤inden öyle Rum çocuk-
lar› olur ki Sak›z adas›nda benzeri bulunmaz. Çok güzel ve sevimli k›zlar› var ki; her biri ipek
fistan ete¤ini dolan›p tavus kuflu gibi gezindiklerinde düflkünlerin akl›n› çalarlar...

Kesriye Gölü: Bu gölün uzunlu¤u yirmi dört mildir. Badem fleklindedir. Derinli¤i elli
kulaçtan biraz azd›r. Kenarlar›nda befler, onar kulaç derinli¤inde yerler de vard›r. Son de-
rece lezzetli olup, ‹stanbul'daki Ka¤›thane suyuna benzer. Bütün flehir halk› giyeceklerini
burada y›karlar. Hiç sabun sürmezler, onun için bu flehirde sabun makbul de¤ildir. Gölde
çeflitli bal›klar avlan›r ki benzerleri bir diyarda yoktur. Zira da¤lar›nda yetiflen bitkiler ve
otlar› seller göle döktü¤ünden bal›klar onlarla beslenirler. Kas›m ay› günlerinde avc›lar›n
her biri göle yüzer araba çal› döküp niflan korlar. Herkes yerini bilip sakin olur. Sonra ba-
harda (Plâyefl) denilen bir gün vard›r. O gün bütün avc›lar eminden izin al›p, sandal ve
kay›klar›na binerek gölün yüzünde harba çatal ve a¤larla yüzbinlerce kuruflluk bal›k avla-
y›p emin'e vergi verirler. Bunun üzerine haz›r bulunan yabanc› tüccarlar bal›klar› al›p, tuz
ile salamura ederek vilâyet, vilâyet götürürler. Bu güne Rumca (Prast günü) derler. Hat-
ta Sultan Dördüncü Murat'a bu bal›klardan tuzlay›p gönderiyorlard›. Gayet lezzetlidirler.
Ama hepsinden makbulü pul ile süslü ala bal›¤›d›r. Sazan ve kürek bal›klar›n›n her biri el-
lifler okka gelir.

Kesriye'de göl kenar›nda Kas›m Baba tekkesi var ki bizzat Kas›m Baban›n kendisi ora-
da yatar.

Kesriye'den bütün atlar› gemilere koyup gölün karfl› taraf›na geçtik. Gölün kenar›nda
(Leçiflta) köyüne geldik. Büyük, Rum köyüdür. Oradan (Zagoric) köyüne geçtik, sonra
(Güllü s›ran) köyüne geldik. Bu köy sarp, tepeli bir yerde olup halk hristiyand›r. Oradan
büyük (Plahor) köyüne, oradan da (Naklbend) kasabac›¤›na geldik. Genifl bir vadi içinde,
yüzelli haneli bir cami, yirmi dükkân ve bir hanl› olup Tophaneli Kadri A¤a'n›n serbest
zeametidir. Oradan iki saat giderek (K›lar) köyüne geldik. ‹kiyüz haneli ve birkaç dükkan-
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l› müslüman köyüdür. Cumapazar› kad›s› bu köyde oturur. Ondan da zahire bahas› için
defter al›p flu köyleri gezdim: Kalgar obas›, Hasan köyü, Pokravink, bu Rum köyüdür, su
ve havas› güzel olup, ba¤lan badem a¤açlar› ile süslüdür; Kor›caova, Demirhanl›, Draka-
lar ve Özbekler köylerini gezdim. Bunlar hep Cumaâbâd kazas›na ba¤l› idi.

(Karayik içi) kazas›ndan da; Hamza fak›l›, Kerçikler, Bizciler, Devlethanl› Hac› dede-
ler, fiahinler, Çukuranlar, Slekeler, Daragoniflte, Koyak oba, Dikili, Davasiler, ‹madli, Ka-
raca Ahmetler, ‹neulu, Mentefleli ve Himmetli köylerini dolaflt›m. Sade Kara a¤aç, ‹shak-
l› ve Kara gözlü köylerinin halk› toplan›p, üzerimize yürüyüp «Biz top çeken askeriyiz, el-
lerimizde emirlerimiz var. Biz zahire bahas› vermeyiz» diye hayli cenk edip bizden bir yi-
¤it flehit ettiler. Onlardan da on adam yaralan›p, befl adam da ah, vah ile yakalay›p flehi-
dimizle mahkeme huzuruna getirdik. Üç parça köy halk›ndan üçbin kurufl kan bedeli ve
üçyüz akçe zahire bahas› al›nd›. Oradan Kulçler, Kara p›nar, Kurtlar, Frankotça, Sundul-
lu, Logonçe ve Büyük Hasan Çelebi köylerini dolaflt›k. Yine, Naklbend kasabas› civar›nda
fiahflan da¤lar›nda Manast›r flehrini ya¤ma eden (Babu) adl› haydut oldu¤undan o da¤lar-
da bulunan köylerin paras› al›namay›p kald›. Ben, yan›mdakilerin hepsini b›rak›p yaln›z
bir adam›mla at boynuna düflerek, üç saatte fiahflan da¤›na ç›kt›m.

Bafl›mdan geçen olay: An› gördüm ki; bir Navordah kâfir gelip dedi ki:
«Bre Türk, sen bu da¤larda ne ifllersin?»
Ben:
«Bizim dostumuza geldim, buluflsam gerek.»
Dedi¤imde kâfir gidip yine gelerek «Gel gidelim» dedi. Yaya olup, s›k orman içinde gi-

derken sa¤da ve solda befl - alt›yüz, eli harbeli, belleri ikifler-üçer tabancal› ve yavuz pa-
lal› kefere içinden geçtim. ‹ki tarafta belki üçyüz aded koyun ve domuzlar› kebab ediyor-
lard›. Manast›r flehriyle Moskolar p›nar›ndan al›nan çuhalar› yüzlerce terzi kesip, biçiyor-
lard›. Bunlar› seyrederek ileri vard›m. Bir bafl› belli, k›rm›z› yelekli matrofl flehbaz aya¤a
kalk›p «Bre adam hofl geldin» dedi.

Ben:
«Hofl buldum ve güler cemâline geldim.»
Dedim.
«Be adam, korkmadan bu da¤lara nas›l geldin?»
Dedi. Ben de:
«Aya¤›yle gelene Muhammed ve ‹sa dininde ölüm olmaz. Ama ben ölme¤e geldim.

Bu da¤da olan köylerde baha akçesinden üç yük akçe kald›. Mahkemeden kad› defter ver-
di. Melek Ahmet Pafla, hani benim param dese gerek. Ben de alamad›m deyince; hani
kad›'n›n yaz›s› dese gerek. Kad› ise yaz› vermiyor. Pafla beni hapsedip bu da¤daki paray›
benden al›r. Ben de can ac›s›ndan bafl›m› terkiye koyup size geldim. Sana ne düflerse öy-
le iflle, iflte can›m, iflte bafl›m.»

Dedim. Bana:
«Senin suçun yoktur. Hep sizin kad›lar›n suçudur ki onlar defter veriyor. Vilâyet mü-

ezzinleriyle kad›lar, reayaya zulüm ediyorlar. Ama inflallah o kad›y› bir hâl ile öldürelim ki
âleme ibret ola. Bak a yi¤it, sen beni bilmez misin?»

Dedi. Ben:
«Yok.»
Dedim. Bana:
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«Biz ‹stanbul'da, Mahmut Pafla hamam› dibindeki flerbetçi Yanu de¤il miyim ki sen ba-
na bir kere gümrük emini Ali A¤a'dan harac›m ka¤›d›n› elinle verdin.»

Dedi¤inde can›m yerine geldi. «Henüz bildim» deyip onunla öpüfltük. Yemek yedik. O an,
üç yük akçeyi beygire yükledi. On yasta, prankona çuka, elli top atlas, on top frenk kadifesi,
on beygir yükü tütün, küçük ikiyüz Venedik alt›n› ile k›rk adam›ma da birer donluk saya çuka
verdi. Benimle tâ afla¤› obaya kadar gelip adamlar›m›n yan›na getirdi ve geri döndü. Beygir-
ler bile bize kald›. Adamlar›m hayrette kald›lar. Onlara da çukalar›n› verdi¤imde sevindiler.

Allah'a flükür bu serdengeçtilik ile bir yük akçe yerine üç yük akçe ve birer yük kadar da
eflya ald›k. Buradan, E¤ribucak kazas›na do¤rulduk, önce Yenceli keçili, Çarflanba pazar›,
Edelli köylerine u¤ray›p E¤ribucak köyüne geldik. Yüz evli, cami ve hamaml›, birkaç dükkan-
l› müslüman köyüdür. Bu reâyâ hepsi top çeken olup, sefer zaman›nda balyemez toplar› çe-
ken cam›fllar› sürerler. Buradan ötede (Memi Baba Sultan ziyareti ve tekkesi) ne geldik.

Memi Baba Tekkesi: Bu aziz, Hac› Bektafl Veli halifelerinden olup Deli Orman'da
medfun olan Cihaz Baba da hicâzeti bundan al›p kabul etmifltir. Bunun tekkesi gibi genifl
tekke, Rum ve Acem'de görmedim. Hatta bizzat kendi vücutlar› yüksek, dörtköfle bir kub-
bede dinlenmektedir. Bâz› kimseler bu nurlu türbenin kap› ve duvarlar›na oniki imam tes-
bihleri, çeflitli alt›n desteler, ok, yay, zil, saz ve davullar koyup bizzat Sultan'›n saadeti ta-
raf›nda kendilerinin büyük bir kafl›¤›, seccade, çizme, taç, bayrak ve kudümlerini koymufl-
lar. Rumeli'de servi a¤ac› pek bulunmazken bafl ucunda, yerinden d›flar›da, uzun bir ser-
vi a¤ac› var ki benzerini bir diyarda görmedim. Bu nurlu tekkede bulunan hizmetkârlar ve
ziyaret edenler oday› çiçeklerle süsleyip, kokularla doldururlar. Afla¤› fukara meydan› acâ-
ip bir dervifl misafir yeridir. Bu muhabbet meydan›n›n etraf›nda dizilmifl dolaplar önünde
her fakirin postlar› döflenmifl durur. Her biri bir çeflit ilme çal›fl›r. Kimi kafl›k, b›çak, m›z-
rak gibi fleyler yap›p geçinirler. Bu meydan›n ortas›nda çeflitli hâlis alt›n gibi flamdan ve
kandiller vard›r ki, her biri birer necef gibi parlarlar. Bu meydandan baflka bir meydan da-
ha var ki seyri gerekir.

Hallâk-› cihan âleme k›ld›kta tecelli, 
Herbir kulu bir hâl ile k›lm›fl müteselli.

Bu matbaha (mutfak) binan›n ustas› bir san'at göstermifl ki kubbeyi tamamen Türk
Bektafli külah›na benzetmifltir. Bu hay›r yeri tekkenin sahibi Yanyal› Arslan Pafla'n›n ced-
di Zülfikâr Bey'dir. Ben fakir 1071 senesi Ramazan ay›n›n Kadir gecesi bu tekkede mi-
safir olup, can yoldafllariyle sohbetler ettim. Burada bütün dostlarla vedâlafl›p dört saatte
(Sar› Göl) kazas›na geldik. Üçyüz haneli, cami, han ve hamaml› köydür. Sar› Göl kad›s›
burada oturur. Bu kent ehalisi bir yere toplan›p dediler ki:

«Bu kaza, Fatma Sultan hâss›d›r. Küçük bir kazad›r. Hepimiz ordu seferinde top çek-
me¤e memur olup gideriz. Bize lütfeyleyin.»

Diye rica ederek onbeflbin akçe zahire bahas› için Pafla'ya ve o kadar da bize hizmet edip
durdular. Kabul ettik. Bu kavmin kad›nlar› çukadan, bostanc› külahlar› gibi sivri takkeler gi-
yip yüzleri aç›k, kisveleri periflan, maskara gibi gezerler. Hepsi flayak gibi beyaz aba, s›kma
ve dolama giyip, çift ve çubukta Ferhat gibi çal›fl›rlar. Buradan ileri (Serfice) kazas›na gittik.

O gün Horpeflte da¤lar›ndan gelen bir suyu geçip, (Serfice kalesine) vard›k.
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Serfice Kalesi: Eflâtun yapt›rm›flt›r derler. Bunu Rumlardan kuvvet ile Veli - Bayezid
Han alm›fl ve niflanc› paflalar›n›n muaf ve müsellem hâss› yapm›flt›r. Örfi hâkimi voyvo-
das›d›r. Yüzelli akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Dizdar›, yirmi aded neferi, sipahi kethüda ye-
ri, haraç a¤as›, âyân ve eflraf› var. «Biz niflanc› pafla hâss›y›z, zahire bahâ vermeyiz» diye
emirler gösterdiklerinde emirlerini mahkemeye kaydettirdik. Pâdiflâh›n emri flöyle idi:

«Siz ki yedi bölük serdârlar› ve flehir ayanlar› ve kad› efendilersiz, emr-i flerifimle amel
idüp, nest-i flehir niflanc› pafla hâss› olma¤la cemi tekâlif-i flâkkadan muaf ve müsellem-
dir, flöyle bilüp alâmet-i flerifeme itimad idesiz.» 

Ben bunun üzerine:
«Allah, Pâdiflâha zeval vermesin, bu flehirden bir para almay›z ve flehre konmay›z ama

bütün köylerden zahire bahâ isteriz ve elbette al›r›z.»
Diye ayak bast›m. Nice söyleflmeler oldu. Sonra:
«Bre efendi, Pâdiflâh›n emrine itaat etmediklerinin arz›n› ve Pâdiflâh›n emrinin sureti-

ni sicilden ç›kart›p bize ver. Biz gidip nice zahire bahâ toplar›z, sen de gör.»
Dedim. Birçok münâkaflalar›m›z oldu. Sonunda bütün köylerden iki yük akçe Pafla'ya

ve bir yük akçe ücret bize tayin edip, adamlar gönderip flehiri gezmeye bafllad›k.

Serfice Kalesinin Yeri: Toprakl›, sivri bir küçük tepe üzerinde yap›lm›fl üçgen fleklinde,
kagir, güzel bir kaledir. ‹ki taraf› yüksek da¤lard›r. Da¤lar›n üzerinde de ba¤lar vard›r. Ka-
le içinde yüz kadar fukara Rum evleri var. Cephanelik ve di¤er fleyler yoktur. Yaln›z bat›
tarafa bakan harap bir kap›s› vard›r. ‹maretleri hep afla¤› flehirdedir. Alt› mahallesi ‹slâm,
sekiz mahallesi de Rum ve Yahudidir. Binsekizyüz aded, dut a¤ac› ve ba¤lar› bulunan ev-
leri var ki, biribiri üzerine kale da¤›na yap›flm›fl gibidir. Bafltan bafla kiremit ve kayagan ör-
tülü ma'mur, kagir yap› evlerdir. Sokaklar› s›k ve genifl, yokufllu yollard›r. Bu flehre bilgili
seyyahlar (Küçük Bursa) ad›n› vermifllerdir. Zira Bursa gibi bütün ba¤lar› dut a¤açl› olup,
binlerce kantar ipek ve ibriflimi olur. ‹pek emâneti ayr›d›r. Bu flehirde ayr›ca iltizam idare-
si vard›r. Su ve havas› da Bursa gibidir. Alt› aded camii vard›r. (Sultan Bayezid Veli camii)
sâde binad›r. (Debba¤hâne camii), (Dedeler camii), (Mumcu A¤a camii) meflhurlar›d›r. Bun-
lardan baflka alt› aded mahalle mescidi vard›r. Bir (Halveti tekkesi) var. ‹ki aded s›byan
mektebi, Memi A¤a'n›n kona¤› önünde de bir hamam var. Han› bir tanedir. Yüz aded dük-
kân bulunur. Be¤enilen sanayi mallar› ibriflim iflli peflkirleri, havlu, hamam gömlekleri, hav-
lu makramalar›, ipek kenarl› ince gömlek bezi olur ki bir gömle¤i bir m›s›r kam›fl› içine ko-
yup vilâyetlere ve hükümdarlara gönderirler. Bir gömlek on dirhem gelir. Hilâli bezleri
olur. Beyaz ve yumuflak çarflaflar› da be¤enilir. Halk›n›n ço¤u rum olup, müslümanlar› az-
d›r. Reayas›n›n bafllar›nda bir çeflit çalma garip ve acâip sar›klar› var. Evleri, biribiri üzeri-
ne olup kuzey ve bat› tarafta olan ovada akan Karasu'ya bakarlar. Yedi aded güzel kilise
vard›r. Rum avratlar› son derece zengin olup her sene befl kantar ipek vergisi verirler.

Buray› da gezip, görerek, zahire bahalar›n› al›p, Memi A¤a ve di¤er büyüklerin hediye-
lerini alarak, flehirden ç›kt›k. ‹nce Karasu'yu geçip befl saatte Naklbend kasabas›na vard›k.
Oradan da paray› al›p, Pirlepe'ye geldik. Burada da al›nan paray› Arslan Pafla-zâde fler'i se-
net ve arzlarla ald›. Pirlepe yaylas›n› fliddetli bir s›cakta aflarak Köprülü'ye, oradan kuzeye
giderek Üsküb, Kaçanik ve Prifltine'yi afl›p, Vulçitrin'i geçip (Novoborda) hisar›na geldik.

Novoborda Hisar›: 843 tarihinde Koca - Sultan ‹kinci Murat Han fethetmifltir. Rume-
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li eyâletinde, Vulçitrin sanca¤› topra¤›nda muaf ve müsellem olup Gümüflhane emininin
idaresindedir. Yüz adam ile hizmet edip, yirmi yük akçeye iltizâm eder. Halen üç kol gü-
müfl damarlar› var. Yer alt›ndan suçlular cevheri ç›kar›p emin'e teslim ederler. Emin de
önlerinde sat›p hazine paras›n› verir. Burada Sultan Dördüncü Murat Hân zaman›nda
darphâne iflleyip, (azze nasarahu duribe fî Novaborda) yaz›l› halis gümüfl akçesi bas›l›rm›fl
ki bende vard›r. Hâlen darphânesi kapal›d›r. Selânikli Yahya ad›nda biri gümüflhânesi
eminidir. Novaborda'l› (H›lye-i fierif) serinin yazar› usta flâir Zuhuri Efendi maden kâtibi-
dir. Bu maden sebebiyle flehir halk› zengin kimselerdir. Bir hâkimi de yüzelli akçe pâye-
siyle kad›s›d›r. Kale dizdar›, yirmi aded neferi, sipâh kethüda yeri, yeniçeri serdâr›, haraç
a¤as›, muhtesibi, bâcdâr› ve flehir kethüdas› var.

Buradan kuzeye do¤ru da¤lar afl›p (Ürgüb) e geldik. 844 de ‹kinci Murad fethetmifltir.
Buradan bat›ya do¤ru geri gidip (Kurflunlu) kasabas›na geldik. Bu kasaba büyük bir liman
yerdir. Yüzelli akçe pâyesiyle orta halli kazad›r. Rumeli eyâletinde hisar beyi hâss› voyvo-
dal›kt›r. ‹kiyüzelli aded, bahçeli, kiremit ve has›r ile örtülü evlerdir. Bir camii, üç aded kü-
çük han›, on aded dükkân›, bir viran kilisesi var. Ba¤ ve bahçesi çoktur. Evlerin yak›n›n-
da Emir Sultan ziyareti var.

Buradan yine bat›ya gidip, dört saatte (Plânefçe) köyüne, üç saatte (Pitoran) köyüne,
üç saat daha giderek (Kavakl›) köyüne vard›k. Buradan da Yaflrib yaylas› ve Çak›r da¤›n›
afl›p, büyük ve yüksek a¤açlar› seyrederek yedi saatte Rasna nehrini geçtik. Bu Rasna
nehri Yaflrib da¤›ndan beri gelip Eskil kalesi alt›nda Morava nehrine kar›fl›r.

Bu nehiri geçtikten sonra Çay›rl›k menziline ve buradan da befl saatte (Alaca Hisar)
kalesine geldik.

Alaca Hisar Kalesi: S›rp krallar›n›n yap›s› olup Gazi Hüdâvendigâr taraf›ndan fethedil-
mifltir. Süleyman Han kayd› üzere Rumeli eyâletinde ayr› bir sancak beyi merkezidir. Alay
beyisi, çeri bas›s› ve yüzbafl›s› var. Bu ‹slâm askerinin üçbin akçede bir cebelüleriyle beyi-
nin askerleri üçbindir. Yüzelli akçelik kazad›r. Kalesinde yetmifl aded neferi, sipâh kethü-
da yeri yeniçeri serdâr›, haraç a¤as›, muhtesibi, bâcdâr›, flehir voyvodas› ve flehir kethü-
das› var. Kalesi, toprakl› bir bay›r üzerinde, alt›gen fleklinde, bir siyah, bir beyaz taflla ya-
p›lm›fl, iflli, süslü ise de biraz harâb olmaya yüz tutmufltur. Hisar› içinde birkaç fukara ev-
leri, yeteri kadar cephaneli¤i, bir, iki topu var. Bat›ya aç›lan bir kap›s› vard›r. Varoflu kale-
nin kuzey - bat› taraf›nda olup, genifl bir vadi içinde, iki taraf› toprakl›, alçak da¤lar üze-
rinde bafltan bafla ba¤larla bezenmifltir. Dokuz mahalledir. Bey saray› mahallesi meflhur-
dur. Dokuz mihrâb ma'bedi vard›r. Çarfl› içinde, eski yap› (Hüdâvendigâr Camii), (Alabe-
yi Camii) büyükleridir. Bir medresesi, iki tekkesi, üç s›byan mektebi var. Bir ayd›nl›k
hamam› var ki; Murat Han yapt›rm›flt›r, camie vak›ft›r. Büyük ve küçük tüccar hanlar› üç
adeddir. Ama kurflunlu de¤ildirler. Yüzelli aded dükkân olup, geliflmifl de¤illerdir. Ço¤un-
lukla a¤açtan yap›lm›fl, birer çeflit yuvarlak kapakl› bardak tafl›rlar. Baz› serhadliler bunla-
ra flarap korlar. Tuhaf bir bardakt›r. Çarfl› ve pazar›nda bundan çok mallar› yoktur. Ba¤
ve bahçesi çoktur. Su ve havas› hofltur. Ehâlisi serhadli elbisesi giyip, güzel S›rpça ve Bul-
garca konuflurlar.

Buradan kalk›p yine kuzey taraf›na gidip, Morava'y› ayaktan, atlarla geçtik. Bu nehrin
kenar›nda çad›r kurup konaklad›k. O gece çok tetikte olduk. Zira bende onbir yük akçe var-
d›. Buradan sabahleyin kuzeye, Morova nehri kenariyle (Bigodina) kasabas›na geldik.
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Bigodina Kasabas›: Daha önce Varat savafl›na giderken yazm›flt›k. Oradan (Palançina
kasabas›) n› geçerek (Hasan Pafla palangas›) nda menzil ald›k. Bu gece burada bir h›rs›z bir
at›m›z› al›p gitti. Sonra yine bir h›rs›z gelip bir at› çalarken kurflun ile vurduk. H›rs›z ölünce
birkaç h›rs›z onun leflini almak için hücum edince aram›zda çarp›flma oldu. Allah'a flükür befl
h›rs›z daha öldürüldü. Bizden sadece bir yi¤it yaraland›. Tâ seher vaktine kadar s›k›nt› çek-
tik. Sabahleyin rahata ç›kt›k. Bu büyük bir olayd›r, ama biz k›sa yazd›k.

Buradan kalk›p, poyraz rüzgâr› taraf›na, silâhlan›p bay›r ve ormanlar› afl›p, dört yan›m›-
z› karavullar gözeterek haz›r bâfl gittik ve (Semendire) kalesine geldik.

Semendire Kalesi: S›rp krallar›ndan S›klâbi Yanofl adl› kral yapt›rm›flt›r ki, eski Bu-
din'de yatar. Sonra yine S›rp krallar›ndan Dalko¤lu, Doçyegall› k›z›n› nikâh ile Y›ld›r›m
Bayezid Han'a iste¤i üzere verip akraba olduklar›ndan, aralar›nda bar›fl yap›ld›. Sonra yi-
ne S›rpl›lar ayaklan›p isyan ettiklerinde bizzat Ebu'l-feth Sultan Mehmet Han kuvvet ile
fethetmifltir. Daha sonra di¤er bir savaflta Sultan Mehmet Hân emirlerinden Bâli Bey düfl-
mana esir olur. Sultan Mehmet Han, Bâli Bey'i düflmandan istedi¤inde düflman da ona
karfl›l›k Semendire kalesini istedi. Bunun üzerine Fâtih, kaleyi yine verip Gazi - Bâli Bey'i
kurtard›ysa da Bâli Bey o sene seksenbin askerle kral› kalede kapat›r. Kaleyi döve, döve
Nemrut atefli içinde b›rak›p fetheder. Bu kale anahtar› ve fetih müjdesiyle Fâtih'in huzu-
runa gelip ikinci fâtih olur. Hâlen Süleyman Hân kayd› üzere Budin eyaletinde ayr› mir-
lival›k merkezidir. Alaybeyi, çeribafl›s›, yüzbafl›s› var. Cebelileri ye beyinin askeriyle hep-
si dörtbin aded askeri olur ve memur olduklar› sefere giderler. Allah biliyor ki bunlar› ni-
ce cenklerde gördüm. Dörtbin yi¤idi, yirmibin kâfire karfl› koyup, saf girip, saf ve gani-
met ile ç›karak zerre kadar yüz çevirmemifllerdir. Hepsi Seydi Ahmet Pafla'dan çelenkler
alm›fllard›r. Varat fethinde de nice yüz akl›klar› etmifllerdir. Anadolu diyar›nda bu Semen-
dire ve Köstendil sancaklar› gazileri her yerde bilinir. fieyhülislâm›, nakibüleflraf› var. Üç-
yüz akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Kale dizdar›, üçyüz neferi, sipâh kethüda yeri, yeniçeri
serdâr›, flehir voyvodas›, haraç a¤as›, muhtesib ve mimar a¤alar›, flehir kethüdas›, topçu
bafl›, cebeci bafl›s› ve bâcdâr› vard›r.

Semendire Kalesinin Yeri ve fiekli: Tuna nehri sahilinde, Belgrad taraf›nda, dört kö-
fle, yontma tafl ile yap›lm›fl bir kaledir. Bütün a¤açlar›, usta bir mimar elinden ç›k›p, par-
lak ve iflli yüksek bir duvar olmufltur. Gerçekten sa¤lam ve dayan›kl› bir kaledir. Çevresi-
nin uzunlu¤u dörtbin ad›md›r. Otuz büyük kalesi var. Kalenin oniki aded kulesi y›ld›zlar›
seyretmek için yap›lm›flt›r. Her kulenin kubbesi üzerinde bayraklar›n gölgeleri, gündüz
dönüp bafl kulenin yan›nda kulenin dibine gelince saat bir olur. Bu hesap üzere oniki ku-
le bayraklar›n›n gölgeleri oniki saatte oniki kule dibine gelip, oniki saat tamam olur. Ga-
rip ve acâip bir san'att›r! Her kulesi minare boyu kadar, dört köfle yüksek kulelerdir. Du-
var diflleri ikibin adeddir. Üç taraf› Tuna, bir taraf› karad›r. O taraf› da iki kat derin hen-
dek olup Tuna nehri ile ayn› seviyede oldu¤undan kale bir ada gibi olmufltur. ‹ç kalesi Tu-
na nehri kenar› köflesindedir. Üzerinde yüksek kuleleri vard›r. Her kulenin içleri tamamen
cephane doludur. Bu iç kalenin kap›s› önündeki hendek de sanki ayr› bir Tuna nehridir,
iç kulenin yerle beraber, Tuna'ya bakan, içine adam s›¤acak kadar toplar› var. Buraya
kimseyi sokmazlar. Dizdar, kethüda ve imam›n evinden baflka bir fleyi yoktur. Her gece
elli adam içeri girip bekçilik yaparlar.
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Camileri: Hisar içinde Ebu'l-feth camii ki eski tarz yap›d›r. (fiir Murad bin Abdullah ca-
mii), (Hac› Veli camii), Sultaniye, fiir Muradiye adlar›nda medreseleri ve di¤er mescidleri
olup bunlarda odalar çoktur. Oniki aded Darütta'lim mektebi var. Üç aded de tekkesi. Bir
saat yak›nl›kta (Gazi Bâli Bey tekkesi) meflhurdur.

Hamam› bir tane olup, (K›zlar a¤as› hamam›) derler. Kale içinde gayet ferah bir hamam-
d›r. Her evde soba hamamlar› bulunur. ‹ki aded de tüccar han› vard›r. Kale içinde bin aded,
kiremit ve flendire tahta örtülü, ba¤ ve bahçesiz, altl›, üstlü evlerdir. Kagir olan› azd›r. Zira
topra¤› Tuna kenar›nda oldu¤undan batakt›r. Sokaklar› bafltan bafla a¤aç direk döflelidir. Bu
kale duvarlar› yüksek oldu¤undan havas› Temmuz günlerinde çok s›cakt›r. Ama k›fl günle-
rinde ›l›kt›r. Dört kat kale kap›s›ndan d›flar› ç›kanlar her kap› aras›ndaki nöbetçi, bekçi ve
kap›c›lar taraf›ndan görülür. Kap›lar›n aralar› binlerce çeflit silâh ve âletlerle bezenmifltir. Ba-
t› tarafa bakan büyük kap› üzerinde geçmifl pehlivanlar›n gösteriflli alâmetleri as›lm›flt›r. Bun-
lardan bir tunç havan› ok ile vurup bir taraf›ndan delip öbür taraf›ndan ç›km›fl oldu¤u görü-
lür. Di¤er biri de fludur: Üç tane dört köfle mermeri bir taraftan ok ve kurflun ile delip as-
m›fllar, iç kale kap›s› üzerinde dört aded pehlivan gürzleri asm›fllar. Acâip pehlivanl›kt›r.

D›fl Varoflu: Bu kalenin güney taraf›nda büyük varoflu var. Kale hende¤i aral›¤›ndan
çarfl›ya giderler. Bu aral›k da Tuna nehri ile dolu bir hendektir. Tuna nehri ak›p, alt› yer-
den a¤aç köprüler ile çarfl› varofluna geçilir. Camileri yirmidört mihrapt›r. Dördünde Cu-
ma namaz› k›l›n›r. (Hac› Veli camii), (Hünkâr camii), (fiir-i Merd camii) dir. D›fl varoflun-
da hepsi üçbin aded, kiremit ve flendire tahta örtülü, güzel evleri vard›r. Dükkânlar› üç-
yüz adeddir. Bedestan› yoktur. Lâkin bütün k›ymetli eflyalar bulunur. Suyu ve havas› hofl-
tur. Semendire üzümü, beyaz kiraz› çok be¤enilir. Ba¤ ve bahçelerinin sonu yoktur. fieh-
rin bat› taraf›nda yass› bir havale tepe üzerinde (fiehitlik ziyaret yeri) vard›r. Yine bat› ta-
rafta, yar›m saat uzakl›kta Belgrad taraf›nda, Tuna kenar›nda yüksek bir yer üzerinde (Ga-
zi Bâli Bey ziyareti) vard›r. 933 tarihinde flehit olmufltur.

Sonra Semendire'de ahbablarla vedâlaflt›k. Gemilere binip Tuna'n›n karfl› taraf›na geç-
tik. Tam›flvar vilâyetinin Sarphisar topra¤›na ayak bast›k. Oradan befl saat gidip Tam›fl
nehri kenar›nda konaklad›k. Erdel vilâyetinden gelip Belgrad karfl›s›nda, afla¤› Pançova
palangas› dibinde Tuna nehrine kar›fl›r. Oradan ileri befl saat gidip Tam›flvar kalesine gel-
dik. Buray› da Varat kalesi savafl›na giderken geniflçe yazm›flt›k. Ama bu mübarek sene-
de, burada Osmanl› askerine s›hhat ve selâmetle kavufltuk.

Efendimiz Melek Ahmet Pafla'ya akçeleri verdim. Yap›lan masraflar ç›kar›ld›ktan son-
ra, bana dört kese para kald›. Çuka ve kumafllar› Pafla, adamlar›na y›ll›k olarak verdi. Yi-
ne baflbafla kald›¤›m›zda Melek Pafla efendimizin fleref sohbetleri ile flereflendik. Rumeli
Sancak ve kazalar›nda seyahat etti¤imiz yerleri ve bafl›m›zdan geçenleri anlat›rd›k...

Tam›flvar Sahras›ndaki ‹slâm Ordusu Hakk›nda: Serdâr-› muazzam Köse Ali Pafla,
Bosna eyâleti askeriyle Tam›flvar kalesi alt›nda karargâh kurmufltu. Rumeli eyâletiyle
efendimiz Melek Ahmet Pafla da Dine kulesi taraf›nda konmufltu. Anadolu eyâletinde Ça-
vufl-zâde - Mehmet Pafla da Versa kalesi taraf›nda idi. Budin veziri ‹smail Pafla, eyâleti ga-
zîleriyle Tam›flvar'›n bat› semtinde bulunuyordu. Tam›flvar valisi Siyavufl Pafla'n›n kardefli
Sar› - Hüseyin Pafla kuzey taraf›nda idi. E¤ri Paflas› ise askeriyle Yalvan taraf›na konmufl-
tu. Seydi Ahmet Pafla, Budin'den al›nm›fl olarak o da kuzeyde idi. Ama çok askeri vard›.
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Varna eyâletiyle Yenter - Hasan Pafla do¤uda konmufl. Çatalbafl Pafla, Karaman askeriy-
le Logos kalesi taraf›nda yerleflmifl. Do¤anc›bafl›l›ktan ç›kan ‹brahim Pafla, Seydi Pafla ta-
raf›nda bulunuyordu. Varat eyâletiyle Küçük - Mehmet Pafla yine Yanova kalesi semtin-
de idi. H›s›m - Mehmet Pafla, Mora askeriyle serdâr taraf›nda konaklam›flt›. Marafl Pafla-
s› Söhrâb - Mehmet Pafla, Melek Pafla taraf›na konmufl. Sivas Paflas› Ali Pafla, Versa
taraf›na konmufl. Elhâs›l yedi vezir, yirmi mirmiran ve yüzyirmi aded mirliva Padiflah kâ-
nunu üzere kollu, kollar›nca yerleflip serdâr Ali Pafla'n›n kumandanl›k çad›r›n› ortaya al›p,
dört yan›n› kat, kat ve kilit, kilit deniz gibi asker sarm›flt›. Çad›rlar ve a¤›rl›klar çata, çat
kurulmufltu. ‹slâm ordusuna girip, ç›kmak için dört kul vard›. Zira «Erdel vilâyetinde kral
Kimyanofl ikiyüzbin kâfir toplam›fl» diye Kaçatl› Ali A¤a eliyle Macar esirleri gelip haber
verdiklerinde, ota¤ önünde kelleleri uçurulmufltu. Hergün bütün vezirler Erdel diyar›na
girmeyi konuflup, görüflüp «Tatar askeri gelmeyince düflman arazisine girmek uygun de-
¤ildir» denilip, birkaç gün beklemeye karar verdiler. O günlerde Köprülü - Mehmet Pa-
fla'dan emirler ve Padiflah›n fermanlar› gelip Seydi Ahmet Pafla'n›n bafl›n› istemifller. Ali
Pafla'n›n akl› bafl›ndan gidip «Bu sefer üzere böyle gazi yi¤ide k›ymak ne demektir?» de-
yip hatt-› flerifi saklad›. Seydi Ahmet Pafla da bu haberi duyup her an serdâr›n yan›na gel-
di¤inde bin aded cengâver ve dilâver serdengeçti yi¤itlerle silâhl› olarak korkusuzca gelip,
giderdi. Bugün Gazi - Seydi Ahmet Pafla efendimiz, Melek Ahmet Pafla'ya gelip:

«Benim efendim, sonunda bu Köprülü beni öldürür. K›y›p kâfiristana kaçamam. O¤-
lum Mehmed'im senin garip ve öksüzün olur. Bu o¤lan sana Allah emâneti.»

Diye beyin elinden yap›fl›p, bafl›n› Melek Ahmet Pafla'n›n kürkü içine koyup a¤lad›.
Orada haz›r bulunanlar içinde de a¤lamad›k kimse kalmad›. Seydi Ahmet Pafla kalk›p
adamlariyle çata çat ordusuna gitti.

GÂZ‹ SEYD‹ AHMET PAfiA'NIN fiEH‹D ED‹LMES‹N‹N SEBEB‹!...
Bunu önce Haleb eyâletine mutasarr›f yapt›lar. Haleb halk›: «Seydi Pafla zâlimdir.» diye

Haleb'e sokmay›p o zamanki Haleb paflas› ile anlaflan ehâli Seydi Pafla'ya kale kap›lar›n› ka-
pad›lar. Seydi Pafla da: «Padiflah›m bana Haleb kalesini ihsan etti, beni niçin kabul etmez-
siniz» deyip otuz, k›rkbin adamiyle Haleb kalesini kuflat›r. K›z›lkap› denilen yerden kaleye lâ-
¤›mlar ve metrisler sürer. Binlerce uzun a¤açlar kestirip, domuz damlar› çat›p Haleb kalesi
üzerine dayanak yapar. Bu kadar Muhammed ümmeti ayaklar alt›nda periflan oldu¤u esna-
da Köprülü - Mehmet Pafla da fiam Trablus'undan Haleb'e gelirken bu çat›flmaya rasgelir.
‹ki taraf› bar›flt›rmak için iki taraf aras›nda var›p gelirken Köprülü, Seydi Ahmet Pafla'ya na-
sihat edici sözler söyledi¤inde Seydi Pafla k›zar ve Köprülü'ye hakaret edip a¤›r sözler söy-
ler. Sonra yine Halep kalesini toplar ile dövüp, yer, yer y›kar. Bu s›rada ‹stanbul taraf›ndan
Seydi Pafla'ya Sivas eyâleti ihsan olundu¤u emri gelir. Ama Köprülü'nün sinesinde Seydi'nin
hareketi yara kald›. Birkaç sene sonra Köprülü, Vezir-i âzam olur. Daha önce Halep alt›n-
da Seydi'nin yapt›¤›na bakmayarak, kendisine Bosna eyâletini ihsan eder. H›s›m - Mehmet
Pafla'y› da Venedik üzerine serdâr etti¤inde Seydi Ahmet Pafla'y› da onlara Bosna eyâletiy-
le kofluntu etti. Seydi Pafla'ya kofluntu olmak gayet a¤›r gelip «Beni serdâr etmedi» diye Köp-
rülü'ye ra¤men askeriyle bafl›bofl gezip emri yerine getirmeyi geciktirir. Dubrovnik taraflar›-
n› ya¤ma edip, ikiyüzbin kuruflluk mal alarak Gaçka sahras›nda yerleflir. Venedik'e giden ‹s-
lâm askeri de fethedemeden eli bofl geri döndü. ‹flte öldürülmesinin bir sebebi budur. Son-
ra kendisini Bosna'dan al›p Budin eyâletine tâyin ettiler. Berat kazas›na Ali Pafla ile tâyin
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olundu¤unda serdarl›k bana kald› diye nice bahaneler gösterip, metrise girmedi. Sonra yi-
ne Erdel içine ‹slâm askeri ile girmesi ferman olundu ise de onda da «Budin'den al›nd›m» di-
ye birçok bahaneler ileri sürüp gitmemekte inad etmekteydi. Bu durumda iken Köprülü ta-
raf›ndan yedi kere Seydi'nin öldürülmesi için fermanlar geldi¤i halde serdâr Ali Pafla, Sey-
di'yi öldürmezdi. Daha do¤rusu edemezdi. Sonunda hak yönünden görünüp Seydi Ahmet
Pafla'ya, serdâr Ali Pafla, kendisinin öldürülmesi için gelen fermanlar› gösterip «Bana geldi-
¤in zaman iki - üçbin silâhl› asker ile gel!» diye Seydi'ye tenbih ederdi. Bu flekilde o derece
Seydi Pafla'ya güvenlik geldi ki k›rk - elli adamiyle serdâra gelip, gitmeye bafllad›. Sonra ay-
r›ca Seydi Ahmet Pafla'n›n öldürülmesi için bizim Melek Ahmet Pafla'ya fermanlar gelmeye
bafllad›. Melek Pafla da «Seydi Pafla Allah yolunda bir mücâhittir, bu yerde nas›l öldüreyim?»
diye fermanlara önem vermeyip ihmal ve müsamaha ile Seydi'ye buyururlard› ki: «Bana ga-
fil gelme, silâhl› adamlarla gel» diye tenbih ederdi. Zira Melek Pafla efendimiz ço¤u zaman
öldürmekten ve öldürtmekten kaç›n›rd›. Nihayet serdâr Ali Pafla'ya bir hatt-› flerif geldi: «Ya
Seydi'nin bafl›, ya senin bafl›n.» Hac› ‹shak'›n yaz›s› ile bu hatt-› flerif gelip serdâr Ali Pafla da
çaresiz kalarak korkard› ki; bir vezire de ferman gelip «Serdâr›n bafl› gide» diye yaz›l›rd›. Ça-
resiz kal›p gizlice Seydi'nin öldürülmesine niyet etti. Zira daha önce Seydi'nin Varat'a yar-
d›m etmedi¤inden dolay› onun da derununda bir kin var idi. «Seydi olmasa Ali Pafla, Varat'›
alamazd›» sözü de herkesin a¤z›nda dolafl›yordu. Bu sebebten «Hemen nâm benim olsun»
diye Seydi'nin öldürülmesine bel ba¤lay›p haz›rl›¤a giriflti.

Seydi Ahmet Pafla'n›n Cesareti: Ben, bir cuma günü Seydi Ahmet Pafla'ya vard›m.
Birlikte yemek yerken Seydi Pafla buyurdular ki:

«Bizi Budin veziri ‹smail Pafla öldürme¤e haz›r olmufl. Tez bizim bölükbafl›lar haz›rlan-
s›n, silâhlans›n, varal›m da görelim, hay›r ola.»

Deyip, yemekten sonra Seydi Pafla bütün askeriyle silâhlan›p ‹smail Pafla'n›n ordusu-
na gitmekte idi. O an ‹smail Pafla'n›n kap›c›lar kethüdas› gelip ‹smail Pafla'ya:

«Sultan›m, iflte Seydi Ahmet Pafla geliyor.»
Dedikte, ‹smail Pafla, emredince derhal ota¤›n›n içini silâhl› adamlariyle doldurdu. Bi-

raz sonra Seydi Ahmet Pafla da karfl›dan görünüp ‹smail Pafla'n›n ota¤›n›n kap›s›ndan içe-
ri askerleriyle girer. Seydi Pafla at›n›n üzerinde, ota¤›n sofas›nda ‹briflim hal›lar› at›n›n
ayaklar› alt›nda çi¤netti. Sonra ât›ndan ota¤›n orta direk dibine inip bir yast›k üzerine
Rüstem gibi oturdu. Ne selâm ve ne aleyk demedi. Etraf› yi¤itlerle dolu idi. Seydi kalk›p
konuflmaya bafllad›:

«‹smail Pafla kardafl›m, aflkolsun, beni öldürmeye niyet etmiflsin! Gazan kutlu olacak
ola. Bu yan›ndaki ip nedir?»

Dedi. Hemen ‹smail Pafla:
«Hay›r, birfley ölçmek için getirmifltim.»
Dedi. Seydi'nin dört yan›ndaki askerleri kat, kat kemerleri ile bir iflarete bak›p durur-

lar iken ‹smail Pafla'n›n, kendi askeri ve Seydi Pafla'n›n askeri yan›nda kan› çekilip el kal-
d›ram›yaca¤›n› anlay›nca akl› bafl›ndan gider ve telâfl içinde der ki:

«Bre, hey, tez Pafla kardafl›m›za kahve ve flerbet getirin.»
Hemen Seydi Pafla:
«Bu kahve teklifini ko flimdi, ben senin bafl›n› m› alay›m?»
Deyip, h›rsla yerinden kalkar. Zavall› ‹smail Pafla hemen flafl›rd›¤›ndan yan›ndaki yas-
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t›¤› siper gibi tutup, aya¤› üzere kalk›nca sözü edilen ip meydanda kald›. Hemen ‹smail
Pafla'n›n akl› bafl›na gelip Boflnakça:

«Bak a, canum Seydum Ahmet Pafla, sen benim dünya ve Âhiret biraderimsun.»
Dedi. Seydi:
«Ben köpek ile kardafl m› olurum. Yoktur?»
Diye, çerkesce o da birçok a¤›r sözler söyleyip, apul, çapul hal›lar üzerinde yürüyerek

Koca da¤l› at›na özengiye basmadan atlay›p korkusuzca alay ile ota¤›na gitti.
Beri tarafta ‹smail Pafla utanc›ndan periflan halde olup, Seydi'yi bo¤ma¤a haz›rlad›¤›

ipi saklar. Adamlar› aras›nda ölü gibi donup kal›r. Ama as›l büyük utanc› fludur ki: Ser-
dâr Ali Pafla'n›n ota¤›na vard›kta ‹smail Pafla hakaret eder bir flekilde:

«Efendimiz Köprülü'nün emirlerine ve fermana itaat etmeyip Seydi Pafla'y› öldürmez-
sin? Bana bir kere emir gelse ben Seydi'yi öldürürdüm, ama ferman gelmese de ben yi-
ne ona zerre kadar aman vermeyip, köpek gibi aman vermeyip bafl›n› keserim.»

Diye mertlik taslay›p nice sözler söylemiflti. fiimdi bu utand›r›c› hal olunca hamamda
zurna çalm›fl tiryakiye dönüp halk içinde rezil oldu. Sayg› ve itibar› gitti. Hattâ ‹smail Pa-
fla, birkaç gün sonra Serdâr Ali Pafla'n›n yan›na vard›kta serdâr, konuflma esnas›nda:

«Birader, iflte Seydi Ahmet Pafla size varm›fl, ya niçin flu zalimi öldürmedin?»
Diye hakaret edici sözler söyleyince ‹smail Pafla:
«Bire flu kâfiri nice öldürürsün, geldi¤i zaman cehennem zebanisi gibi gelir.»
Dedi. Serdâr Ali Pafla:
«Ya bana geldikte cennet bahçesi veya melek gibi mi geliyor. Belki her zaman ölüm

mele¤i gibi gelip durur. Vallahi biz, Seydi'yi öldürenleyiz, iflte sen de öldüremedin. Az kal-
d› Seydi seni öldürecek idi.»

Diye sözlerine son verdi.

Seydi Ahmet Pafla'n›n fiehid Edilmesi: Ben bir cuma günü, yine Seydi Ahmet Pafla'ya
vard›m. Elini öptükten sonra hâl ve hat›r sorduk. Sonra dedi ki:

«Can›m Evliya Çelebi! bugün cumad›r. Var Tam›flvar'da Horos kalesi hende¤i kenar›n-
da, benim câmiimde cuma'dan önce Kur'an oku. Bugün son bir cuma namaz› k›lal›m. Zira
Erdel seferine gideriz. Belki bir daha namaz k›lamay›z. Elbette benim camie gitsen gerek.»

Deyip ondokuz Venedik alt›n› ihsan etti. Ben:
«Sultân›m, gidelim ama, saate baks›nlar, namaz vaktine ne kalm›fl görsünler.»
Dedim. Seydi Pafla:
«Evliyam, saatin yok mu?»
Diye sordu. Ben:
«Rumelide, Alasonya flehrinde cirid oynarken saatim düflmüfl.»
Dedim. O an ifllemeli bir saat ba¤›fllad›. Saate bakt›m. Henüz ezana üç saat var bul-

dum. Seydi Pafla:
«Daha vakit var, tez at getirin, bugün cumad›r. Serdâr Ali Pafla kardeflimize varal›m.

Geçen cuma ‹smail Pafla boduruna vard›m.»
Bir bölükbafl› dedi ki:
«Bak a arslan›m, bu gece bir yavunçlu düfl gördüm. Gel bugün ata binip bir yere gitme.»
Dedi¤inde birçok kifliler feryâd edip, gitme, gitme dediler. Seydi:
«Ne dersiniz hey kahbe gidiler. Bu gece ben de bir düfl gördüm. Hazreti Hamza elime
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bir k›l›ç verip, «K›r flu kâfirleri, sonra bu k›l›c› benim bafl›m üstüne ko» dedi. ‹nflaallah flim-
di yine Erdel'e gidip çok düflman k›ral›m. Bire tiz at getirin.»

Dedi¤inde bir k›r at getirdiler. Rikâbs›z bindi. Ökçe etti¤inde at geri ota¤ içine girip
hal›lar› çi¤neyerek tâ yasd›klara vard›. Seydi, çok iyi binici oldu¤undan at›n iki yan›n›
özengiye dolay›p k›z›l kanlara bo¤duysa da at hârunluktan vazgeçmeyin ota¤dan d›flar›
ç›kmad›. Nihayet attan inip bir doru ata bindi. O da h›rç›nl›k ve huysuzluk edip, iki kere
ota¤ içine f›rlay›p girdi. Seydi, atefl parças› kesilip, silahflörlere k›zarak at› dikkatle sürdü.
Sonunda ota¤dan d›flar› ç›kar›p, sa¤›na ve soluna selâm verip giderken dönüp ard›na bak-
t›. Gördüki tirkefl tirkefle, rikâb, rikâba, kat kat levent ve a¤alar, hizmetliler pürsilâh ge-
lirler. Hemen Seydi hepsine hitaben:

«Bre adamlar dü¤üne mi gidersiniz yoksa cenge mi? Yoksa yasakç› ile beni bir yere
mi götürürsünüz. Dönün âdemler ben bugün bir yere gitmem. Serdâr Ali Pafla kardefli-
me giderim. Sonra son cuma namaz›n› k›lma¤a giderim!»

Dedi. ‹ki kere cuma namaz› diye tekrar edince, ben dehflete düfltüm. Cuma namaz›na
epeyce vakit oldu¤unu da bildi¤imden serdâr Ali Pafla'n›n ota¤›na var›p, arka kap›da at-
tan indim. Hazinedar çad›r›na gittim. Selâmdan sonra pafla dedi ki:

«Evliya efendi! safa geldin, hofl geldin. fiimdi burac›¤a nerecikten gelirsin?» Ben:
«Vallahi, Seydi Ahmed Pafla efendimden gelirim. O dahi Ali Pafla efendime gelmektedir.»
Deyince, Seydi Ahmed Pafla'n›n akrabas› olan hazinedar›n elindeki yay›n› çekecek

kuvveti kalmay›p, telâfla kap›larak kehribar gibi sarard›. Ci¤er yakan bir ah çekti ki, ben
ondan çok fley anlad›m. Hemen bütün iç a¤alar›n›n çad›rlar›n› dolafl›p, hepsini Pafla'n›n
yan›na gönderdi. Ben de pafla'n›n oturdu¤u çad›r›n arkas›nda müezzin ‹smail Çelebi ile
konuflurken Çengi - Mustafa A¤a damad› Hüseyin a¤a gelerek serdâr Ali Pafla'ya:

«Sultan›m, Kara - Seydi Pafla geliyor» dedi. Pafla:
«Tez hazinedar› ça¤›r›n, bütün iç a¤alar›n› haz›r edin. Tenbihimiz üzere tütün, kahve

ve flerbetler getirsinler!»
Deyince, bütün iç a¤alar› haz›r oldular. Sonra ota¤ perdeleri aç›ld›. Seydi Pafla âdâb

üzere at ile k›rk - elli ad›m içeriye girip, at›ndan inerken aya¤› burkularak dizinin üzerine
düfltü. Adamlar› koltu¤una girerek kald›rd›lar. Ama gelifli merdâne de¤ildi. Seydi Pafla'n›n
hâline bakt›m, sanki yürüyen ölü gibi idi. Ota¤a a¤›r a¤›r ç›k›nca serasker, ta bafl direkte
Seydi'yi karfl›lad›. Seydi:

«Esselâm aleyküm sultan›m, gününüz mübarek ola!» dedi.
Serdâr selâm al›p, orta direk dibinde durdu. Seydi:
«Sultan›m, bu Tamaflver alt›nda neden otururuz. Hemen buradan kalk›p göç edelim

ve baflka bir yere gidelim.» Deyince serdâr:
«‹nflallah bugün sizi ileri geçirip çarhac› ederiz» deyince Seydi:
«Allah Sultan›mdan raz› ola. Bizi din u¤runa hizmete kabul ettiniz»
Dedi. Derhal kahveler geldi. ‹çilirken, selâm çavuflu Hüseyin A¤a ve Küçük Çelebi gelip!
«Bugün mübarek cuma günüdür, yeniçeri a¤as› Çelebi a¤a geliyor.»
Deyince, hemen Seydi Pafla yerinden f›rlay›p:
«Sultan›m, a¤a gelirse biz gideriz. Dualar size!»
Diye giderken Ali Pafla arkas›ndan:
«Bre vurun flu kâfiri!»
Diye ba¤›rd›. Bütün Ali Pafla askerleri tepeden t›rna¤a silâhl› olduklar› halde Seydi Ah-
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met Pafla'n›n üzerine hücum ettiler. Ali Pafla perde arkas›na geçip, hazine çad›r›na kaç-
t›. O an ota¤ meydan›nda ya¤mur gibi kurflun ya¤d›. Bir de gördüm ki, bir kurflun garib
Seydi'nin memesi alt›na isabet etti.

«Hay meded kâfirler!»
Diyerek koynundan mendilini ç›kard› ve kurflun yaras›na soktu. Dal hançer olarak,

«Bre at yetifltirin» diye ba¤›r›p, hemen sa¤a sola sald›r›p, halk› hançer ile darmada¤›n et-
ti. Ve ota¤dan d›flar› ç›kt›. Ama kendi askeri yok ve her tarafta düflman› çok... Bir sar›ca
neferi mutfaktan ucu yanm›fl bir odun al›p, Seydi'nin koluna vurdu¤u gibi, hançer elinden
düfltü. Bir flat›r›, o anda paflaya bir gaddare verdi. Önüne gelen bir adam› ikiye böldü. Ve
bâr çocu¤unu da y›kt›. fiat›r› flehid ettiler. Yedi adam daha yaralan›p, silâhdar› Küçük -
fiahin ve Gürcü - Beyzadeler dahi yaralanarak yan verdiler. Fakir Seydi meydanda der-
mans›z kalakald›. Saraçbafl› u¤ursuz bir at yetifltirdi. Seydi e¤erine el atay›m derken bir
asker k›l›çla at›n ayak sinirlerini kesti. At can ac›s›yla Seydi'nin gö¤süne iki tekme vurdu.
Zavall› Seydi iki eliyle as›l› kald›. E¤erin kaytan› bo¤az›na tak›l›p, ondan kurtulay›m diye
u¤rafl›rken hizmetçilerinden nankör deli mel'un Seydi ile yaka yakaya cenk edip, zavall›-
n›n ecel kaytan› gibi bo¤az›na, çad›r ipleri de ayaklar›na dolaflt›. Elindeki gaddare ise yar-
d›m etmeyip, gaddarl›k ediyordu. O an o deli herif o dilâverin bafl›na odun ile nas›l vur-
duysa sersem etti. Etraftaki haflarat bafl›na üflüflüp, ellerinden ve bafl›ndan yakalayarak
ota¤a götürdüler. Asker içinde isyan ç›kmas›n diye o an Gazi Seydi Ahmed Pafla'n›n ba-
fl›n› gövdesinden ay›r›p flehid ettiler. Allah'›n büyüklü¤ü ‹slâm ordusu içinde bir feryâd
koptu ki, sanki mahfler günü idi.

Seydi Pafla'n›n kendi askeri, yeniçeri ordusu, Budin ordusu ve bizim Melek Ahmed Pa-
fla'n›n Rumeli ordusu içinden deniz gibi asker Ali Pafla'n›n ota¤›na var›p ayakland›lar.
Ama ne çare... Merhum Seydi'nin cesedini Hersek meydan›nda görüp «Eyvah ordumu-
zun her zaman zafer kazanan› gitti. Bosna ve Erdel diyar›na nas›l gidip, Kimyanofl kral
ile nas›l cenk ederiz? Ve nas›l kral tâyin edip de, binikiyüz kese iki y›ll›k harac› tahsil eder
ve padiflaha nas›l cevap veririz?» diye herkes feryâd edip, periflan oldular.

Ben bu hâli görüp, at›ma binerek göz aç›p kapay›ncaya kadar Melek Ahmed Pafla
efendimize geldim, olup biteni bir bir anlatt›m. Akl› bafl›ndan gitti. «Ey hoca bugün sana
ise yar›n banad›r» deyip, bütün a¤alar› huzuruna ça¤›rarak vasiyet etti. Mühür kesesinde
olan üçyüz parça elmas tafllar› defter gere¤ince on parças›n› o¤lum ‹brahim Beye, on par-
ças›n› Seydi-zâde Mehmet Beye, on parças›n› k›z› Han›m sultana ve geri kalan›n› da a¤a-
lar›na verip, «Ben ölürsem sizin olsun, hayatta kal›rsam yine benim olsun» diye vasiyet et-
ti. Sonra kendileri serdâr Ali Pafla'n›n divân›na gitti. Bütün vezirler, Beylerbeyleri, beyler,
yafll›lar ve gençler Seydi Pafla'n›n cenazesinin yan›ndan geçerken «Yaz›k» diye ba¤›rd›lar.

Hemen orada Budin veziri ‹smail Pafla azamet ve ihtiflamla yürüyerek, Pafla'n›n cese-
dinin yan›ndan geçerken «Hay kâfir, hay mel'un» diye Boflnak lehçesiyle söverek, haz›r
olanlara selâm verip, en bafl köfleye oturdu. Serdâra seslenerek:

«Gazan kutlu olsun canum. Bütün din düflmanlar›n›n bafl› böyle yerde yuvarlana!»
Deyince, hemen bizim Melek Ahmet Pafla:
«Sen mertlik davas›nda bulunup, öldürürüm derdin... Niçin öldürmedin ki, bu gaza sa-

na nasip ola...»
Deyince hemen Çavufl-zâde haz›r cevapl›k edip:
«Ko, Pafla kar›ndafl›m öyle mertlik davas›nda bulunurdu ama evdeki hesap pazara uy-

284

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

maz. ‹smail Pafla kar›ndafl›m›z Seydiye bir kas›dda bulunsayd›, bu gaza Seydi'ye nasip olur
ve Seydi yerine ‹smail Pafla feda olur ve Budin makam› bofl kal›rd›. Pafla kar›ndafl›m›z onun
için gayret edip Seydi'yi öldürmedi. Ancak flimdi Seydi gazan›z mübarek olsun diyebilir!»

Diye nükteli cevap verdi. Çok üzüntülü olan oradakilerin hepsi Çavufl-zâdenin ceva-
b›ndan hofllanarak, gülüfltüler. Ama ‹smail Pafla'y› bu meclisde öldürseler bir damla kan›
akmazd›. Söyledi¤ine de piflman olmufltu. Melek Ahmed Pafla dedi ki:

«Bak, açan›m Budin veziri muhtesip a¤as› ‹smail a¤ac›k. E¤er Köprülü alt› ay daha ka-
l›rsa bu mecliste haz›r olanlar›n hepsini katleder. ‹fl ç›ra¤› olsan da seni yine katleder. He-
le görün daha neler görünür!»

Derhal, merhum Seydi Pafla'n›n bafl›n› safi tuz içine koyup, acele ile ‹stanbul'a gönder-
diler. Cesedini y›karken kurflun yaras›ndan akan kan› dindirmek mümkün olmad›. 1071
senesi fievval ay›n›n ondokuzuncu cuma günü, son cuma dedi¤i gibi olup, o gün flehid ol-
du. Tameflvar'da Horoz kap›s› d›fl›nda hendek kenar›ndaki camiin mihrab› önünde topra-
¤a verildi. Defin s›ras›nda Nemçe ‹mparatoru taraf›ndan gönderilen (Roza) adl› elçi, bu
feryad› görerek hanto arabas›n›n bafl›n› çekip, bu feryad›n sebebini sorar. Serhad gazile-
ri, içlerinin ateflinden derler ki, «Bu ölü o kimsedir ki, sizi ve kral›n›z› ve bütün kâfiristan›
titretti. Ad› Demir ayak Gazi Seydi Ahmed Pafla'd›r.»

Elçi kara flapkas›n› bafl›ndan ç›kar›p, saçlar›n› da¤›tarak, ‹sâ ve Meryem'e dualar etti.
Bu hal ile yine insafa gelerek dedi ki:

«Yaz›k ki, Osmanl›n›n naml› bir veziri idi. Rakoçi kral gibi büyük bir kral› katledip, der-
dinden kurtard›. Ve Avusturya'y› huzura kavuflturdu. Erdel memleketini fethedip, bu kadar
y›ll›k birikmifl hazineleri tahsil edip, devlet hazinesine gönderdi. Me¤er iyilik yaramaz imifl.»

Diye, istemeyerek nice gülünç sözler söyleyip, Seydi Pafla'n›n ölüsü üzerine üç avuç
alt›n serpti. «Dininizce bu mazlum vezire Kur'an okuyup, güzelce defnedin» deyip, hanto
arabas›yla serdâr Ali Pafla'ya gitti. Ben gömüldükten sonra ruhu için bir Yasin okuyup,
üzüntü içinde mahzun ve elemli çad›r›ma gelip kendimden geçtim...

Hüküm, tek ve kahhar olan Allah›n!...

Merhumun Hâl ve Tavr›: Serdâr Ali Pafla, kendisine yak›n görünüp, katli için gelen
fermanlar› gösterince serdâra itimad edip, befler, onar adam›yla gelme¤e bafllad›. Çünkü
pek safdil ve kötülük düflünmeyen biri idi. Yeniçeri oca¤› ile bir ol diye verdi¤i ö¤ütlerin
hepsinin hile ve fleytanl›k eseri oldu¤u Seydi'nin malûmu de¤ildi. Safl›¤› yüzünden serdâ-
r›n her sözüne inan›rd›. Ama serdâr ise Köprülü'ye gizlice Seydi'nin aleyhinde arzlar ve-
rirdi. «Kimyanofl'un isyan, fitne ve fesad›na, hazine vermemesine sebep, Seydi Ahmed
Pafla'n›n k›flk›rtmas›d›r» diye yaz›p gönderirdi. Daha nice yalanlarla Köprülüyü çileden ç›-
kar›r ve katli için müteaddid fermanlar getirdirdi. Bundan dolay› Melek Ahmet Pafla ile
Çavufl-zâde Mehmed Pafla'n›n Seydi hakk›nda Köprülü'ye yazd›klar›na inan›lmazd›. Sey-
di'ye ‹stanbul'daki dostlar›ndan mektuplar gelip, «Niçin padiflaha isyan edip, Erdel reaya-
s›n› sayd›rarak devlet gelirine zarar verme¤e sebeb oluyorsun» diye yap›lan ikazlara Sey-
di «Hâfla bu iflte benim parma¤›m yok. Ben kâfir k›rmakla teselli olurken, kâfirlere niçin
yüz vereyim. Hâflaki, padiflah›ma âsi olam... Pâdiflâh›n emrini zerre kadar aflmay›z. Mu-
habbet ve birlik taraf› dururken ayk›r› yola gitmeyiz!» diyerek, hâlini pâdiflâha bildirirdi.

Özetle Serdâr Ali Pafla ve kafadarlar›n›n tahriki neticesi Köprülü nefsine uyarak katli-
ne sebep olmufltur. Seydi flehid oldu¤u gün Tameflvar alt›nda olan Müslüman gaziler için-
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deki feryâd ve ac›yanlar›n lanetlerinden baflka Köprülü ve serdar Ali Pafla'ya yap›lan bin-
lerce beddua cihan› kaplad›. Ne fayda ki, Seydi flehidlik flerbetini ecelin elinden içmifl ve
bu âlemini unutmufl idi. Okunu at›p, yay›n› as›p, (ircî ilâ rabbike...) emrine uyup, rahmet
diyar›na do¤ru fenadan göz yumup gitti. Allah ona bol bol rahmet eyleye...

Hâlâ yay›n› çekecek kimse yok. Hatt›zât›nda Seydi'nin övülmeye ihtiyac› yok. O za-
man›n›n emsalsiz bir yi¤idi idi. Bütün düflmanlar›n kulaklar›na küpe idi. Kâfirler onun kor-
kusundan yerlerini yurtlar›n› terketmifllerdi. Allah onun ‹slâm elinde flehid olmas›n› takdir
buyurmufltu. E¤er bu dünyada birkaç sene daha k›l›ç oynatsa idi, gelecek senelerde ne
Erdel, ne Avusturya, ne orta Macar, ne Leh, ne Çeh, ne ‹sveç diyarlar›n› komay›p, hep-
sinin vücutlar›n› Muhammed k›l›c› ile kaz›y›p, memleketlerini küfürden kurtar›p ‹slâm ül-
kesine katmas› ve tâ K›z›lelmaya kadar gitmesi muhakkakt›! Fakat Allah'›n takdiri böyle
imifl. Bu olayda Osmanl› vezirleri büyük tedbirsizlik gösterdiler. Allah'›n emri böyle imifl.

Çünkü dünya zengin ve fakir, genç ve ihtiyar, emir ve vezir hiç kimseye baki de¤ildir.

A¤yar ile ey gönce, sen iç bâde-i gülgun, 
Ben nûfl ideyüm hûn... 
Çün böyle imifl neyleyelim âdet-i perdûn,
Devran süre her dün...

Anlam›na felek çark›n› hep böyle döndürür. O kahraman vezir, gazilerin bafl› 1071
senesi fievval ay›n›n ondokuzuncu günü bu fâni dünyaya veda edip ebedi âleme gitti. Ce-
nab-› Hak rahmetine gark edip, makam›n› cennet eyleye âmin...

GAZ‹ SEYD‹ - AHMED PAfiANIN VASIFLARI
Kendisi Abaza ve Çerkesler aras›ndaki da¤lar içinde (Hadfle) kavmi denilen kavimden-

di. Bana köyünü görmek nasip olmufltur. Öyle yi¤it ve cesur bir kavimdir ki, Abaza ve
Çerkesi esir edip, her an atlarla cenk ederler. Abaza ve Çerkes lisan›n› iyi bilirler. Tâ Da-
¤›stan, Komugistan, Gürcistan ve Mekrilistan'a gidip h›rs›zl›k ederler. Allah'›n hikmeti
Seydi Ahmed Pafla taze yi¤it iken Abaza kavmine esir düflerek ‹stanbul'a, buradan da M›-
s›r'a giderek, delikanl› pazar›nda sat›lm›flt›r. Sat›ld›ktan sonra efendisinin yan›nda silah-
florluk ö¤renip, bu konuda öyle usta olmufltur ki, k›rk ad›m yerde üç silâh kullanarak M›-
s›r silahflorlar›n›n aras›nda «Seydi» ad›n› alarak flöhret bulmufltur. Sonra ‹stanbul'dan pa-
diflah taraf›ndan silahflor istenince bunu gönderirler. ‹stanbul'a gelip, has haremde yeti-
flir. Nihayet has odada cirit ile padiflah musahibini flehid ederek kaçar. Sonra rica ve min-
net ile kendisine Erzurum eyaletindeki Tortum sanca¤› verilmifltir. Orada iken Mekrilis-
tan ve Gürcistan taraflar›nda pek çok maceralar› vard›r.

Vefat› için kimin söyledi¤ini bilmedi¤im güzel bir tarih:

Seydi'yi katleyledi kâfir gidi!... 
Sene 1071

Seydi Ahmed Pafla, ben günahkâr evliya ile 1055 tarihinden beri Erzurum eyâletinde
aflinal›k edip, velinimetimiz olmufl ve nice büyük cenklerde serdâr›m›z olarak gazalar eyle-
mifltir. Birinci gazam›z Künye kalesinde, ikincisi ise fiasik kalesindedir. Üçüncüsü ise Erdel
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diyar›nda demir kap›dan içeri girip o müthifl k›flta onikibin yi¤it ile Hacik fiahray denilen
yerde kaya üzerinde Rakofçi Kral'›n seksenyedi aded Cenevizlileri ile tokuflup, Allah'a ham-
dolsun kâfirler bozulup, tam onalt›bin kelle ve yirmiüçbin esiri zincire vurduk. Kral Rakof-
çi yaralanarak kaçt›. Dördüncü gazam›z yine o sene bahar›nda Erdel'de Kolozo ve Ernam
alt›nda kral Rakofçi ile oldu. Gazi Seydi Pafla ondörtbin, kral Rakofçi ise seksensekizbin
askere sahipti. Tam yedi saat süren büyük savafltan sonra düflman bozuldu ve kaçt›. Yir-
mibin kadar esir al›nd›. Rakofçi de yaral› olarak Varat kalesine kaçt›. Oradan fazla öteye
gidemeyerek Tise nehri yak›n›ndaki Namin kalesine kadar gidebildi ve orada öldü. fierrin-
den devlet kurtulmufltur. Beri tarafta gaziler ordusunu ya¤ma edip, yüzelli parça alay top-
lar› ile onyedi parça balyemez toplar›n› ve bu kadar bin araba yükü cephane ve di¤er le-
vaz›m ve mühimmat› olup, selâmetle Tameflvar sahras›na ç›kd›k. fiükür Allah'a ki, böyle
bir gazi ile gazalarda bulundum. fiimdi yine Erdel gazas›na gitmek üzere iken o flanl› vezir
suçsuz olarak katledildi. Erdel seferine Seydi ile gitmek nasib olmad›. Neyleyelim, Allah'›n
takdiri böyle imifl.

Görelim âyine-i devran ne suret gösterir, derken vekarl› serdâr Ali Pafla'n›n tu¤lar› Er-
del vilâyeti taraf›na gitme¤e haz›rland›. Ama ne yaz›k ki, ‹slâm askeri içinde Seydi Ah-
med Pafla gibi bir naml› vezir yok idi. Nihayet Tatar askerinin gelmesini bekleyerek Ta-
meflvar sahras›nda konaklad›k. Vesselam...

TAMEfiVAR SAHRASINDAN ERDEL, GAZASINA G‹DERKEN 
GEZ‹P GÖRDÜ⁄ÜMÜZ BÜYÜK fiEH‹RLER, ORMANLAR, KIRLARR VE OVALAR

Budin veziri ‹smail Pafla, eyâleti askeriyle öncü olarak hareket etti. Melek Ahmed Pa-
fla efendimiz Rumeli askeriyle geride ardc› olarak tâyin edildi. Bütün vezirler ve beyler-
beylerinin tu¤lar› kalk›p gittiler. Ertesi gün serdâr Ali Pafla Tameflvar alt›ndan göç edip,
Zepel sahras›na vard›. Bu menzilin halk›n›n tamam› Eflâk't›r. Bu menzilde Siyavufl Pafla
biraderi Sar› Hüseyin Pafla dahi, ‹smail Pafla ile öncü tâyin edildi. Çünkü kâfirler Seydi
Ahmet Pafla'n›n flehid oldu¤unu iflitmifllerdi. Hofl olmayan haberler geliyordu.

Buradan (Ordu köprüsü) menziline ve oradan befl saatte (Sersik) menziline ulafl›ld›. Bu-
ras› üçyüz haneli mâmur zeamet köyüdür. Halk›n›n tamam› Eflâk't›r. Buran›n erik kadar
güvemi olur. Oradan befl saatte Logafl kalesine var›ld›. Süleyman Han zaman›nda Erdel
kral› (Betlen Gaber) taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Üçüncü Murad zaman›nda (Avlama Pafla) ta-
raf›ndan fethedilip, sonra yine kâfir istilâ etmifl ve bir müddet kâfir elinde kalm›fl ise de, ni-
hayet Dördüncü Sultan Mehmed zaman›nda Köprülü Mehmet Pafla taraf›ndan tekrar ge-
ri al›nm›flt›r. Tameflvar sanca¤›nda müstakil sancak beyi merkezidir. Beyinin has› 300.000
akçedir. 12 zeameti, 300 timar› vard›r. Alaybeyi ve çeribafl›s› vard›r. Üç oda yeniçeri çor-
bac›lar›, bir oda topçu, bir oda cebeci, kale dizdar›, alt›yüz adet kale muhaf›z›, kethüdâye-
ri, muhtesibi ve bacdâr› vard›r. Beyinin askeri ile birlikte bin kiflilik askeri vard›r. Yüzelli ak-
çelik kazad›r. Nahiyeleri henüz yaz›lmam›flt›r. Çünkü ülke yeni fethedilmifltir.

Kalesi: Genifl bir sahrada, Zepel nehri k›y›s›nda dört köfle bir kaledir. Etraf›ndaki hen-
de¤i a¤z›na kadar nehir suyu ile doludur. Bu nehir Erdel'in Demirkap› da¤lar›ndan do¤ar
ve Tameflvar nehriyle birleflir. Kalenin bir kap›s› var. Hende¤inin üzerinde bir asma köp-
rüsü var. Her gece köprüyü kald›r›rlar. Kale içinde üçyüz tane Macar evi var. Baz›s› saz,
baz›s› da tahta örtülüdür. Bu kale yeni fetholundu¤undan camii, han›, hamam› ve dükkâ-
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n› yoktur. ‹ç kalesi de dörtkenar fleklinde kagir yap›, küçük bir kaledir. ‹ç kalenin de ayr›
hende¤i var. Bat› taraf›na bakan a¤aç kanatl› bir kap›s› var. Bunun da hende¤i üzerinde
asma köprüsü vard›r. Bu flehrin dört taraf› ba¤l›, bahçeli verimli yerlerdir. Halk›n tamam›
Eflâk't›r. Eri¤i, elmas›, beyaz kebesi meflhurdur. On yük akçesi Mekke ve Medine'ye vak-
fedilmifltir. Ravza-i Mutahhare taraf›ndan her sene k›zlar a¤as›n›n adam› gelerek on yük
akçeyi Tameflvar defterdar›ndan al›p gider.

Buradan kalkarak dört saatte, (Jedvar) kalesine geldik. Bunu da Köprülü fethetmifltir. La-
gofl sanca¤› idaresinde, Tameflvar nehri k›y›s›nda da¤lar içinde dörtkenar fleklinde bir a¤aç
kaledir. Dizdar ve neferleri vard›r. Yeni fetholundu¤undan imareti yoktur. Oradan do¤uya iki
saat yol alarak (Kuhlabofl) a vard›k. Bunu da kral Betlen Gabor yapt›rm›flt›r. Sultan Meh-
med'in ferman›yla Köprülü ile Seydi Ahmed Pafla fethetmifllerdir. Tameflvar eyâletinde san-
cak beyi merkezidir. Beyinin has› 300.000 akçedir. 15 zeameti, 105 t›mar› vard›r. Alaybe-
yi ve ayr›ca ifl erleri vard›r. Askerinin tamam› bin adeddir. Yüzelli akçelik yeni bir kazad›r. Üç
oda kap›kulu, topçu, cebecileri, subafl›s›, muhtesibi, bâcdâr›, flehir kethüdas› ve haraç a¤as›
vard›r. Bunun harac›ndan da Medine'ye on yük gönderilir. Halk›n›n tamam› Eflâk't›r.

Kalesi: Tameflvar nehri k›y›s›nda tafl yap› güzel bir kaledir. Çevresi 400 ad›md›r. Ta-
mir olunurken mimar-bafl› anlatt›. ‹ki kap›s› var, hende¤i alçakt›r. Kale içinde üçyüz tah-
ta örtülü Macar evleri vard›r. Defterdar ‹brahim Pafla'n›n yapt›rd›¤› alçak bir cami vard›r.
Yeri iyi seçildi¤i için cemaat› boldur. Kiremit örtülü ve bir minarelidir. Kap›s› üzerindeki
tarihi fludur:

Gûfl edip evsaf›n› zâri didi târihini, 
K›ble-i erbâb-› hacet camii zibâ-makam...

Bu duvarlar›n ortas›nda beflkenar fleklinde sa¤lam bir iç kalesi var. Dizdar›ndan baflka
birfleyi yoktur. Bol miktarda cephane ve Macar toplar› var. Bu iç kalenin ancak kuzeye
bakan bir küçük kap›s› var. Bu kap›ya otuz ayak tafl merdivenle ç›k›l›r. Üstündeki baca-
lardan tafl atacak baca delikleri ve kap›n›n sa¤ ve solunda mazgal delikleri var. Son dere-
ce sa¤lam ve emniyetli kap›d›r. Ama d›fl varoflundaki çarfl› ve pazar› güzeldir. Suyu ve ha-
vas›n›n tesiri ile güzelleri çoktur. Eri¤i, elmas› ve alaca et kebesi meflhurdur. Ba¤ ve bah-
çesi çoktur. Oradan iki saatte Desne kalesine vard›k.

Desne Kalesi: Bu kale Köprülü Mehmed Pafla'n›n deniz gibi kalabal›k askerinin hücu-
muna dayanamam›fl ve içindekiler kaçm›flt›. Pafla da içine yediyüz kadar ‹slâm askeri koy-
mufl idi. Tameflvar eyâletinde fiebefl sanca¤›na ba¤l› ve Tameflvar nehri k›y›s›nda, orman
içinde dört köfle mâmur bir kaledir. fiebefl kad›l›¤› içinde nâibliktir. Dizdar› ve neferleri
vard›r. Çarfl› ve pazar› yoktur. Bu kaleden üç saat uzakl›kta konaklan›ld›. Buradan üç sa-
atte (Büyük Tabur) kona¤›na geldik. Burada vaktiyle Tabur ile Osmanl› askeri aras›nda
büyük bir cenk olmufltur. Hâlâ ölülerin kemiklerini görmek mümkündür. Buradan üç sa-
atte (Eski Tabur) menzilinde durduk. Burada vaktiyle kral Rakofçi Seydi Ahmed Pafla ile
cenk etmek için bu eski Tabur yerine yeniden hendek kazarak cenge haz›rlanm›fl idi. Ga-
zi Seydi Ahmed Pafla'n›n kalabal›k askerle geldi¤ini duyan Rakofçi kaçarak demir kap›
içinde bu hende¤i kazd›rm›flt›.
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Burada iken Padiflah taraf›ndan bir haseki a¤a ile:
«Elbette ve elbette Erdel diyar›na var›p, yeni bir kral tâyin ederek «Keminyanofl kra-

l›m» diye gururlanan hakk›ndan gelesin ve geçmifl senedeki hazinemi tahsil edip, hatt-› fle-
rifime göre hareket edesin!»

Diye emir gelindi¤inde eski Tabur yerinden kalk›p, dört saatte (Mosek deresi) denilen
yere geldik. Burada Mosek diye bir su ç›kar. Bu su Mosek da¤lar›ndan ç›kar ve Tamefli
nehrine kar›fl›r. Bu dere içinde ya¤mur yüzünden çekti¤imiz s›k›nt›y› Allah bilir. Bütün as-
ker can ve mal›ndan b›kt›. Yatacak ve duracak yer kalmad›. Durmadan ya¤an ya¤mur as-
ker için lanet ya¤muru fleklini ald›. Buradan yine bat› yönünde befl saat yol alarak, Katye
kona¤›na geldik. Vadi içinde ormanl›k ve çimenlik bir yerdir. Ya¤mur biraz kesilir gibi ol-
du. Bütün esvab, çad›r ve eflyam›z s›r›l s›klam idi. Burada çad›r içerisinde bir Macar kad›-
n› yedi askeri uykuda iken öldürdü. Sabahleyin de gaziler o kad›n› çeflitli iflkencelerle öldür-
düler. Bu konakta yüzlerce su arabalar› k›r›ld›. Çünkü çok bozuk bir yoldu. Burada müza-
kere olundu ve o gece Demirkap›ya beflbin silâhl› asker gönderildi. Pusuya girdiler. Bun-
lar›n arkas›ndan Tameflvar eyâleti ile Abaza Sar› Hüseyin Pafla öncü tâyin olundular. Son-
ra Çarhac› ‹smail Pafla kalk›p Demirkap›ya gitti. Demirkap›y› zabtetti¤i haberi gelince as-
ker yeniden hayat buldu. Buradan kalk›p üç saatte meflhur (Demirkap›) ya geldik.

Macar Demirkap›s›: Eski zamanlarda yeryüzünde benzeri bulunmayan bir set idi. Ma-
car tarihçileri yap›l›fl›n› ‹skender'e atfederler. O zaman bu yerden güneye dört konak me-
safede da¤lar içinde tâ; Tuna nehri Demirkap›s›na var›ncaya kadar üç kat duvar ve üç kat
derin hendek idi. Hendeklerinin temeli hâlâ durur. Bu Demirkap›'dan kuzey yönünde yir-
mi konak uzakl›kta da¤lar içinde tâ; Tise nehrine var›ncaya kadar yine üç kat duvar ka-
z›lm›fl. Harabeleri hâlâ durmaktad›r. Demek Erdel'in bat› ve güney taraflar›n› sur içine
al›p, Macar ile Erdel aras›ndaki hududda demirkap› yap›lm›flt›r. Bu Demirkap› da¤lar› Er-
del, Haydurak, Sos ve Sigel diyar›n› çevrelemifl yüksek da¤lard›r. Erdel'e giden ancak dört
yol vard›r. Biri bat›da Osmanl›lar taraf›nda olan bu demir kap›d›r. Biri kuzey taraf›nda Ti-
se nehri kenar›nda Orta Macar'a girecek Namin yolu... Biri de kuzey do¤uda Sigel vilâ-
yetinden Leh vilâyetine giden Sigel yoludur. Dördüncüsü ise k›ble taraf›nda Eflâk vilâye-
tine giden Broso yoludur. Bu Erdel diyar›na say›lan dört yolun d›fl›nda baflka yoldan giri-
lemez. Bütün etraf›n› da¤lar çevirmifltir. Bu sebebledir ki, Erdel diyar› ara s›ra Osmanl›la-
ra isyan eder. Demirkap›n›n bat› taraflar› Tameflvar vilâyetidir. Kuzey taraf› henüz fetho-
lunmam›fl Yanova ve Varat kaleleridir. Do¤u ve k›ble taraflar›n› Erdel'in Eflâk ve Bo¤dan
vilâyetleri sarar. Onlar Tuna nehri k›y›s›nda kurulmufl olup, hududlar› Tuna nehridir. Ef-
lâk ve Bo¤dan'›n kuzeyi, y›ld›z ve bat›s›nda Erdel vilâyetleri olmufl olur. ‹flte büyük vilâyet-
lerden meydana gelen bu Erdel diyar›n› imkân›m›z nisbetinde gezip görebildi¤imiz kadar
anlatma¤a çal›flaca¤›z.

Önce bu Demirkap›da bütün askerle ormanlar içinde iki gün kald›k. Üçbinikiyüz araba
ve bu kadar bin seyishâne ve baruthane develeri güçlükle geçti. Oradan do¤uya yokufl afla-
¤› inilerek befl saatte (Kurukilise) kona¤›na geldik. Bu yerde büyük bir kilise var idi. Evvelce
Gazi Seydi Pafla buraya geldi¤inde harâb etmiflti. Bu sahrada bütün askerle konaklan›ld› ve
beylerbeylerine karakollar ferman olundu. Gaziler gece ve gündüz silâhl› olarak haz›r bekle-
meye bafllad›lar. Yar›m saat kadar genifl bir sahra içinde yol al›nd›ktan sonra Hasek menzi-
line gelindi. Bu çimenlik sahrada öyle bir ‹slâm ordusu kuruldu ki, flimdiye kadar bir benze-
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rinin olmad›¤›n› serhad gazileri söylediler. Bu sahrada on gün kal›naca¤›n› dellâllar ilân et-
ti. Yine büyük karakollar kurulmas› için tenbih yap›ld›. Çünkü Kral Keminyanofl'un hareket
etti¤i haberi al›nd›. Ama ne çare? Daha Tatar askeri gelmemiflti. Seydi Pafla olmad›¤›ndan
askerin yüzü gülmüyordu. ‹flte bu genifl sahrada Seydi Ahmet Pafla Budin, E¤ri, Tameflvar,
Kanije askerleriyle beraber Macar'la çarp›flm›fl ve ma¤lup etmiflti. O cenkte seksenyedibin
kadar Rakofçi askeri k›l›çtan geçirilmifl, kral ise üçyüz adam› ile kaçm›flt›. ‹flte ‹slâm askeri
ile bu sahrada otururken ellibin düflman avlayan Tatar askeri ile Yal› a¤as› fiah Polad A¤a
geldi. Büyük serdârdan hil'atlar ald›. Öncü ‹smail Pafladan bir saat ileride durdu. On gün için-
de ‹slâm ordusu ganimete kavufltu. Evvelâ Yal› A¤as› serdâr›n emri ile Kral Keminyanofl'un
askerinden haber al›p esirler getirmekle görevlendirildi. K›rkbin askerle, o gün h›zla düflman
içlerine gittiler. Yine o gün, Cerrah Kas›m Pafla kral Keminyanofl taraf›ndan on adet esir
gönderdi. Serdâr›n önünde konuflturulduktan sonra öldürüldüler.

BU HAK‹R‹N GAZADA ‹LK DEFA BASKINA G‹D‹fi‹M
Hasek sahras›nda Budin gazileriyle bat›ya do¤ru da¤lar içine girdik. Desne dereleri ve

Desne da¤lar› üzerinde bir gün bir gece at koflturup, dere, tepe, da¤ ve otlak gezerken
Desne da¤lar›nda bir sarp yerde düflmana rastlad›k. Üç yerden üçbin yi¤it ile, Allah Al-
lah deyip hücuma koyulduk. Allah'a hamdolsun bir sürü zorluk ve güçlü¤e ra¤men o cep-
heyi fethedip, yüzyirmibir esir ve bir o kadar kelle ve ganimet mal› al›p, sa¤ salim bir gün
bir gecede, Desne derelerini geçip sahralar› ç›kt›k. Dördüncü gün Hasek sahras›nda ‹s-
lâm ordusuna yetiflip esir ve ganimetlerimizi satarken Allah'›n hikmeti! Serasker, Ali Pa-
fla ganimetle döndü¤ümüzü iflitip «Herkes bask›na giderse ‹slâm ordusu bofl kal›r» düflün-
cesiyle «Bask›n yasakt›r» diye dellâllar ba¤›rtt›. «Bu gelen çeteciler bütün esirleri sahipleri-
ne teslim edip, müjdelerini als›nlar, yoksa padiflah bafl› için çetecileri k›rar›m» diye üzeri-
mize çavufllar gönderdi. Hasek sahras›n›n k›blesinde yar›m saat uzakl›kta Kolçovar kale-
si meydan›nda esirleri teslim etme¤e arkadafllar›mla giderken merhum Seydi Ahmed Pa-
fla'ya yüzbin rahmet ve bu serdâra binlerce lanet okuyarak Kolçovar kalesine geldik...

Kolçovar Kalesi: Öteden beri Erdel krallar›n›n idaresindedir. Seydi Pafla'dan baflka
hiçbir vezir bu diyara gelmemifltir. Bu kale Zalûmi o¤lunun miras olarak kendisine intikal
eden mal› olup, bin kadar askeri vard›r. Kalesi Kolçovar kalesi yaylas›n›n deresi içinde Kol-
çovar nehri kenar›nda, yalç›n bir kaya üzerinde befl köfleli bir kaledir. Hasek sahras›na ba-
kan bir kap›s› var. Onbir kuleli flirin bir kaledir. Her taraf› uçurum oldu¤undan yan›na va-
r›lmaz. K›ble taraf› tamamen Eflâk vilâyetidir. Bu kalenin afla¤› dere içinde ba¤l›, bahçeli
süslü varoflu içinde san'atl› kiliseleri, dere içinde çeflit çeflit bal›klar›, hava ve suyu güzel ol-
du¤undan güzelleri meflhurdur. Kapudan› ba¤l›l›¤›n› bildirip hediyelerle serdâra gitti¤inden
bütün esirlerimiz defter ile bu meydanda teslim olundu. Bize de esir müjdesi ad›yla üç ke-
se para verdiler. Üçbin yi¤ide yirmifler kurufl gaza mal› düfltü. «Bereket versin» diyerek ka-
pudandan çeflitli hediyeler ald›k. Tekrar ‹slâm ordusuna döndük. O gün 1071 (1660) se-
nesi Zilkadesinin onsekizinci cuma günü Erdel âsilerini itaat ettirmek için Tatar askerinin
kalkarak bir saat ileri gitmesi emrolundu. Budin askeriyle ‹smail Pafla öncü ve Çatalbafl Pa-
fla ardc› oldu. Derhal göç borular› çal›n›p, Cerrah-Kas›m Pafla tu¤lar› ile konakç› oldu. O
güne gelinceye kadar Hasek sahras›nda on gün kal›nm›flt›. Buradan Hasek sahras›n›n do-
¤u taraf›na iki saat ilerleyerek (Seyik) kalesine geldik. Erdel krallar› idaresinde olup, (Solum
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Arar Pabodi) nin memleketidir ki, Yanova beyi olan Parçay kral›d›r. Kalesi Lena nehri ke-
nar›nda tafl bina büyük bir kaledir. ‹çinde ancak on evi ve bir küçük kilisesi var. Ama, afla-
¤› sahrada Parçay kral›n›n muhteflem bir saray› vard›r. Asker bu saray› atefle verip, bütün
kap› ve duvarlar›n› yakt›. Bu durumu gören kale kapudan› korkusundan bol hediyelerle or-
duya gelerek seraskere itaatini bildirdi. Buradan kalk›p, Kena bo¤az›n› aflarak küçük Sa-
mofl nehri sahilinde Kosvar sahras›nda durduk. O gün «‹slâm askeri ganimete ç›ks›n, kol
kol çeteler gönderilsin» diye emir ç›k›nca ben hemen f›rsat ganimettir diye elli silâhl› yi¤it
ile bat› taraf›nda da¤lar içinde befl saat gezdimse de, hiçbir ganimet bulamad›m. Ancak bir
Eflâkl› esir yakalad›k. Ne kadar vaadde bulunduksa da bir türlü ganimet haberi vermedi.
Yine o gün serseri gezerek orduya döndük. O gece, yüz piyade silâhl› yi¤it, yüz atl› bir ara-
ya gelip, bat› taraf›na bir gün bir gece gidip, bir da¤l›kta ma¤aralar içine kapanm›fl k›rk el-
li kadar düflman ile hayli çarp›fld›k. Kayalar sarp oldu¤undan bir türlü baflar› kazanamad›k.
Vazgeçip, fiebevar deresini takiben geriye dönerken üç bin kadar semiz s›¤›rlar› ganimet
al›p, befl saatte fiebevar yâni Pesenvar flehrine geldik.

fiebevar Kalesi yâni Pesanvar fiehri: Erdel krallar›n›n mülküdür. Bir dere a¤z›nda me-
yilli, dört köfle, onbir kuleli sa¤lam bir kaledir. Do¤u taraf›na iki kap›s› aç›l›r. ‹çinde topla-
r›, cephanesi mükemmel iken askerin gürültüsünden bütün mallar›n› b›rakarak çoluk ço-
cuklar›yla ma¤aralara s›¤›nm›fllar. Biz de ikiyüz yi¤it cesaret edip a¤›r a¤›r kale içine girdik.
‹çerde hiç insan yoktu. Hemen k›ymetli fleyleri al›p, kaleyi atefle verdik. D›flardaki Pesan
flehrine girip oradan da k›ymetli eflyalar al›rken kalenin toplar› ateflten k›zarak etrafa o ka-
dar gülle savurdu ki, anlat›lamaz. Sonra flehri de atefle vererek, flehrin ba¤lar›ndan d›flar›
ç›kar giderken bir esir yakalad›k. «Bu kale halk› nereye gitti!» diye sordu¤umuzda «‹flte bu
taraftaki sarp da¤lara do¤ru hâlâ gidiyorlar» dedi. Derhal onun elini aya¤›n› ba¤layarak ata
bindirip, yular›n› bir delikanl›ya verdik. Tekrar bat›ya, da¤lar içinde befl saat düflman ko-
vup giderken yüz kadar rüzgâr sür'atli Tatar'a rast geldik. Onlarla alaca¤›m›z ganimetleri
paylaflmak üzere anlaflt›k. Ben Fatiha okutturup, piyadelerimizi Tatar›n bofl atlar›na bindir-
dim. Üçyüz bahad›r süvari olup, o gün at koflturarak da¤lar içinde onsekiz aded nak›fll›, bil-
lur caml› hento arabalarla kaçan üçyüz kadar Macar'a yetiflip, harbe tutuflarak, arabalar›
ikifler atlar› ve içlerindeki Macar k›zlar› ile beraber ele geçirdik. Bu gadar ganimet mal› ile
birlikte tamam› yüzotuzbir aded olan esirlerin hepsini ba¤lad›k. Da¤lara kaçanlara göz
yumduk. Bizden ancak bir adam flehid oldu. Onu da arabaya koyduk. ‹ki adam›m›z da ya-
raland› ve savafl d›fl› kald›. Ordu taraf›na sa¤ ve ganimet kazanm›fl olarak gelirken, etraf-
tan sekizyüz s›¤›r ve alt›yüz koyun sürdük. Yetmifl aded ganimet atlara Tatar gazilerimizle
baz› esirleri bindirdik. O gece yürüyerek gece yar›s›nda (Serbaz) deresine vard›k. Buras›
sarp bir bo¤azd›r ki, anlatmak güçtür. O gece arabalar› çat›p, esirleri s›k› ba¤layarak etra-
fa karakollar koyduk. Üçyüz kifli sabaha kadar uykusuz bekledik. Sabahleyin ondört saat
yüzbin güçlükle yol ald›ktan sonra, Payan da¤›n› afl›p, (Zedvar) kalesi önünde yatt›k.

Zedvar Kalesi: Buralarda (Var) kelimesi (kale) demektir. Bu kale eskiden beri Erdel
krallar›na ba¤l› olup, Keminyanofl'un mülküdür. S›k ormanl› bir da¤ içinde sarp ve kaya
üzerine, üç tabyal› tafltan yap›lm›fl küçük ve flirin bir kaledir. Zedvar nehri dibinden geçer
ve do¤uya akarak, Samofl nehrine kar›fl›r. Kaleye yak›n bir dar a¤açl›k içinde pusuya ya-
t›p, uykusuz haz›r bekledik. Sabah olunca ince karakollar›m›zla atlar› gönderip, biz de bir
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saat yol ald›¤›m›z s›rada karakollar›m›z ç›ka gelip, «Bre meded, düflman bo¤az›n a¤z›n›
tutmufl ve büyük a¤açlar kesmifl. Sol tarafta pür silâh duruyor» deyince biz de Tatar ga-
zilerimizle müzakere ettik. Elimizdeki esirlerden eli k›l›ç tutanlar›n› bir anda k›l›çtan geçir-
dik. Bütün s›¤›r ve koyunlar› sald›k. Bütün arabalar› tabur gibi yaparak, düflman›n bizi
bekledi¤i (Borten bo¤az›) denilen yere var›p, tekrar müzâkere ettik. Düflman bo¤az› bek-
lerken yüz yi¤idimiz da¤dan düflman›n üzerine bir yayl›m kurflun ya¤d›rd›lar. Biz dahi, ya-
rar ikiyüz yi¤it dere içinden «Allah» deyip ifle koyulduk. Düflman› bo¤az içinden kopar›p
atl›lar›n› atl›lar›m›z, piyadelerini piyadelerimiz k›ra k›ra ikiyüz Macar ve iki kad›n esir edip,
evvelce öldürdü¤ümüz esirlerin yerine yenilerini elde ettik. B›rakt›¤›m›z s›¤›rlar› dahi çö-
züp ve esirleri al›p, Allah'a hamdolsun esirlikten kurtularak serseri giderken oniki aded
Macar esiri (Biz sizi taburunuza selâmetle kolay yoldan götürelim, bizi azâd eder misiniz?»
deyince biz dahi yemin ile «Azâd edelim» diye onlara inan›p, k›lavuz yapt›k. Seydi Pafla
zaman›nda iki kere Erdel diyar›na girmifltik. Ama bu yolu görmemifltik. Arkadafllar›m›z
aras›ndan da gören yok. Hemen bu esirlerin pefline düfltük. O gün onüç saat yol yürüyüp,
yolda birçok s›¤›r ve koyun b›rakt›k. (Sice) deresi menziline geldik. ‹ki taraf› yüksek da¤-
lar olan Sice nehri iki konak sonra Dove kalesi yak›n›nda Morofl nehrine kar›fl›r. O gece
ihtiyaten o derede yatt›k. Sabahleyin dere içinde akan Sice suyunu yüzonüç kere geçerek,
can›m›zdan b›kt›k. Elli yerde demir madeni ocaklar›n› geçtik. ‹nifl, yokufl, kaya ve sular
geçiflimiz s›ras›nda nice s›¤›r ve koyunlar bo¤uldu. ‹ki araba da¤dan uçup, parça parça ol-
du. Alt› esirimiz öldü. Önceki çarp›flmada flehid olan arkadafl›m›z fliflip koktu. Bu derenin
iki taraf› yüksek kayal›klar olup, kayalar aras›nda flahin ve kartal yuvalar› vard›r. Yirmibir
y›ld›r seyahat yapar›m bu kadar korkunç dere görmedim. Bu dere içinde oniki saat git-
tik. Selâmetten hiç bir iz yok. Sonunda hepimiz can›m›zdan b›k›p, selâmetten ümidi
keserek k›lavuzluk eden düflmanlara «Bre mel'unlar, bizi böyle tehlikeli dereye niçin getir-
diniz?» dedi¤imizde (Öteki bo¤azlarda kaza olur ama bu Sice deresi tehlikeli oldu¤undan
kazal› de¤ildir) diye bizi teselli ettiler. Velhas›l bu sevda ile dere içinde sekiz saat daha k›b-
leye gidip, gece yar›s› olunca fiici deresi a¤z›nda (fieçevar) kalesine geldik.
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fiEÇEVAR KALES‹
Erdel'e ba¤l›d›r. Ama Avusturya ‹mparatoru da beflyüz asker koymufltur. Sahibi Seydi

Ahmed Pafla'n›n katletti¤i Rakoçi'dir. O öldükten sonra anas›na kald›. Kale fieçe deresi a¤-
z›nda genifl bir yerde yuvarlak ve tafl bina güzel bir kaledir. Hende¤inin içinden fieçe nehri
akar. Gece kalenin duvarlar›n› ayd›nlatt›klar› vakit, hende¤in içi de ayd›nlan›r. ‹flte yine böy-
le ayd›nl›kta bütün düflman hisar içinden (Pajorj Pajorj) diye bekçilik edip, kale beklerlerdi.
Biz de o s›rada ani olarak kale dibine düfltük. Kurtulufltan ümit keserek periflan olduk. O an
içinde arabalar içinde ve d›flarda bulunan esirlerimiz bir a¤›zdan ba¤›rmaya bafllad›lar. O an-
da akl›m›z bafl›m›za geldi ve neye u¤rad›¤›m›z› anlad›k. Ganimetten vazgeçip, ba¤›ran esir-
lere derhal birer sat›r vurup, bizi o yere getirenlerin hepsinin kellelerini kestik. Ba¤›rma da
kesildi. Halimiz nice olur? diye düflünürken esirin biri «‹flte sizin askeriniz buraya yak›nd›r.
Beni b›rak›n, sizi selâmetle götüreyim. Götürmezsem beni de bunlar gibi öldürün» dedi. Fa-
kat «Bu benim götürece¤im yoldan bu arabalar geçmez, ama çok çabuk götürürüm» diye
yemin etti. Onu k›lavuz edip, onalt› araban›n içlerindeki ganimet mallar›n›, k›z ve o¤lanlar›
arabalar›n atlar›na yükleyip, baz›lar›n› da Tatar atlar›na bindirdik. Koyunlar› ve s›¤›rlar› b›-
rakt›k. fieçe deresi içinde yar›m saat gidip, k›ble taraf›na, bir yalç›n kaya üzerine ç›k›p, üs-
tü sarp a¤açl›ktan geçerek o gece yar›s›nda gide gide, büyük bir atefl gördük. «Acaba bu ne-
dir?» diye esirden sordu¤umuzda «Sasvarofl flehridir. Sizin asker bu flehri de vurmufl, ama o
flehre iki günde var›l›r» dedi. Bizim de can›m›z rahat oldu. Geride kalan fieçevar kalesi de
bizim esirleri k›rd›¤›m›z› duyup, o gece sabaha kadar bin pare toptan fazla top atarak yeri
gö¤ü inim inim inletti. Velhas›l dört taraf›m›z bize cehennem deresi oldu. O gece Keflt neh-
ri k›y›s›na vard›k. Bu nehir Lipan da¤lar›ndan ç›k›p, ad› geçen fieçevar kalesinin hende¤i-
nin içinden geçen fieçe nehrine kar›fl›r. Oradan da afla¤› Marofl nehrine kar›fl›r. O gece bu
nehri yüzbin güçlükle geçip, sabaha kadar yürüyerek Allah'a hamdolsun ‹slam askerinin yo-
lu üzerine ç›kt›k. Baz› çeteci askerine rast geldik. Ve Deve kalesi dibinde ‹slâm askerine ulafl-
t›k. Daha önce üçbin aded s›¤›r ve koyunlar› orduya göndermifltik. Onlar do¤ru yollar ile bir
günde orduya ulaflm›fl. Ve bin kurufla satm›fllar. Geldi¤imizde paras›n› haz›r bulduk. Sonra
bizim getirdi¤imiz esirleri ve ganimet mallar›n› ordu pazar›nda satt›k. Tamam› yedi kese ol-
du. Arkadafllar›m›z ve Tatar kardefllerimizle paylaflt›k. Bana k›rk kurufl ve bir köle düfltü.

Devevar Hisar›: Varad kalesi fethine giderken Kaçatl› Ali A¤a kardeflli¤i Lâfî-zâdeyi
esirlikten kurtarma¤a Deve kalesine gelmifl ve bir gece kapudan›nda misafir kalm›flt›k.
Kaleyi o bahisde anlatt›k. fiimdi Serdâr Ali Pafla'ya kapudan› itaat edip, hediyeler getir-
di. ‹slâm askeri ile bol bol al›flverifl yaparak kurtuldu. Oradan kalk›p kuzeye bir saat gide-
rek, (Sazvarofl) kalesine geldik.

Sazvarofl Kalesi: Erdel kral›na tâbi ise de Saz Macarlar›n›n idaresindedir. ‹çinde Avustur-
ya ‹mparatorunun askeri oldu¤undan itaat etmeyerek kaleyi bofl b›rak›p gitmifl. Bu sebeble
flehir yak›ld›. Ama kalesi bir da¤ dibinde meyilli ve yuvarlakt›r. Hende¤i a¤z›na kadar su do-
lu idi. Büyük bir varoflu var. Çeflit çeflit saraylar, han ve kiliselerle süslü ba¤, bahçe, çarfl› ve
pazar ile donat›lm›fl flirin bir flehirdir. Yak›l›rken o kadar ganimet mal› ve zahire bulundu ki,
‹slâm askeri zengin oldular. Burada da da¤larda ve ba¤larda üçyüz yi¤it ile esir ve ganimet
mal› ç›kar›p, ‹slam ordusunda satarak üçyüz kurufl hisse ald›k. Çekti¤imiz s›k›nt›lar› unuttuk.
Ertesi gün bu kaleden kalk›p kuzeye alt› saat gidip (Vinçazvar) kalesine geldik.
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Vinçazvar Kalesi: Erdel kral›na tâbidir. Ama ölen mel'un Rakoçi'nin mülkü oldu¤un-
dan ve içindeki bin kadar Avusturyal› asker asla itaat etmeyip, beflyüz kadar top att›lar.
Yan›na yaklaflmak imkân› olmad›. Ne çare serasker Erdel'de kale kuflat›p topa tutma¤a
memur de¤il. Ancak bir kral tâyin edip, üç y›ll›k hazine tahsiliyle görevlidir. Vinçazvar ka-
lesi ise Marofl nehrinin karfl› taraf›nda beraber toprakl› bir da¤ s›rt›nda, tafltan yap›lm›fl,
sa¤lam bir yap›d›r. Dört yan› dereli, tepeli ufac›k da¤lard›r. Marofl nehrinin beri taraf›n-
da, köprü bafl›nda büyük bir varoflu vard›r. Büyük kiliseleri, evleri, han, çarfl› ve pazar› ile
geliflmifl flehir iken bir gece rüzgâr sür'atli Tatar askeri bu flehrin bütün adamlar›n› esir
eder, mal ve erzaklar›n› ya¤ma edip flehri de atefle vererek harâb eder. Bu flehir Macar-
larca dedelerinin mezarlar› gibi k›ymetlidir. Ama Tatar, k›ymet ve sayg› bilir tak›m›ndan
olmad›¤› için halk çaresiz kal›p Tatar'a itaat ederek canlar›n› kurtard›.

Buradan kalk›p kuzeye do¤ru giderken Tatar askeri, kral Keminyanofl ile tabur cengi
edip onbin esir ile ‹slâm ordusuna kat›l›r. ‹slâm askerlerinde bir sevinç ve flenlik oldu ki
anlat›lamaz!... Oradan kalk›p köyleri yaka, y›ka Marofl nehri kenar›na vard›k. Sa¤lam bir
köprüden ‹slâm ordusu geçip, kat, kat, alay ile yürüyüp Belgrad'dan bir top menzili uzak-
l›kta konuldu.

Erdel Belgrad'›: Tuna'daki Belgrad'›n fethinden sonra bu kale yap›l›p ad›na Belgrad den-
mifl. Bütün Erdel krallar›n›n kald›¤› yerdir. Kalesi, Marofl nehri kenar›nda genifl bir sahrada-
d›r. Dört köfle, metin ve dayan›kl›d›r. Befl adet tu¤ladan yap›lm›fl, sa¤lam tabyas› var, sanki
Varat kalesidir. ‹ki kap›s› var: Biri k›ble taraf›na, di¤eri bat›ya bakar. Kalenin içi satranç iflli
caddeler ile süslü, san'at eseri kiliseleri ile bezenmifl idi ki anlat›lmas› imkâns›z!... Han ve
imaretleri, medrese, patrik ve keflifl haneleri, çarfl›, pazar ve bedestan› ile gayet güzel idi.
Kalenin k›ble taraf›ndaki duvar›n›n üzerinde sahraya bakan, krallara ait, ibret verici, yüksek
bir saray var idi ki, bütün duvarlar› ve kap›lar› iflli ve rengârenk nak›fll›, sütunlu somaki mer-
merden idi. Pencereleri pirinç kafesli, billur, necef ve moron camlar ile süslenmifl taban›
Hind ifli gibi mermer ve tafllarla döflenmifl idi. Çeflitli altl› ve üstlü köflklerinde f›skiye, havuz
ve flad›rvanlar›ndan sular f›flk›r›rd›. Lâkin Osmanl› askerine karfl› koyam›yaca¤›n› anlad›¤›n-
dan böyle sa¤lam, güzel, sevilen ve ra¤bet edilen flehri b›rak›p, bütün halk› da¤lara kaçar-
lar. Her tarafa da¤›lan ya¤mac› Tatar askerini toplamak mümkün olmad›. Önce kiliselerin
çanlar›n› ç›kard›lar. Di¤er para hazinelerini bulup, hesaps›z ganimet mal› ald›lar. Sonra böy-
le güzel bir flehri atefle verdiler. Garip flehir atefller içinde kal›p, hiç bir imareti kalmad›.

Daha önce Yanova savafl›na giderken Mehmet Giray Han bu flehre u¤ray›p, Ba¤dad
kalesine sar›larak alt› gün, yedi gece cenk edip, sonunda kaleyi dövmekten vazgeçmifl ve
Hân hazretleri flehrin d›fl›n› atefle vurup gitmifllerdi. O zamandan beri Erdelliler, varoflu
tamir edip gelifltirdilerse de, o da flimdi atefle vurulup berbat oldu. Ama bu kale halk› hi-
le ile haz›r olsalard› hayli analar a¤lat›p, cenk ederlerdi. Zira kalenin k›ble taraf› tamamen
batak ve ç›takt›r. Bilmeden oraya giren kurtulamay›p bo¤ulurdu.

Bu flehrin havas› ve suyu, ba¤ ve bahçesi hofltur, ‹slâm askeri burada iki gün konak-
lad›. Tatar askerine yine çapula yani sefere gitmesi ferman olundu. Onikibin asker, Kral
Keminyanofl'un arkas›na düflüp gittiler.

Oradan kalk›p befl saat giderek Marofl nehri kenar›nda menzil ald›k. Geçti¤imiz köy-
lerin bütün mallar› al›n›p, köyler atefle verildi. Oradan kuzeye do¤ru üç saat giderek (Ant-
var) kalesine geldik. Yap›c›s› Yezdban imifl. Buras› da Erdel krallar›n›n idaresinde olup
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Rodi ‹flvano¤lu elinde idi. Marofl nehri kenar›ndan uzakça bir ovada, güzel bir kale imifl.
Manast›rlar, saraylar, çarfl› ve pazarlar, hanlar, di¤er imaretleri varm›fl. Öncü ‹smail Pa-
fla ile Tatar askeri ileri gidip, bütün mal ve erzak›n› al›p flehri yak›p y›km›fllar. Ancak ba-
z› yerlerde mal ve para, ba¤ ve bahçe kal›p, sonradan gelen askerlere ganimet oldu.

Buradan yine kuzey tarafa gidip, dört saatte bir kule, ›rmak ve bunca otluklar› geçip
(Ponçap) menziline geldik. Gayet güzel bir nahiye idi. Tatar askeri, Keminyanofl taburunun
ard› s›ra giderken bu nahiyeyi berbat edip, yirmibin aded esir alarak orduya dönmüfllerdi.
Bir esir, bir kurufla sat›lma¤a bafllad›. Oradan sonra üç saat daha giderek (Torde) ye geldik.

Torde fiehri: Erdel kral›na ba¤l›d›r. Ama ayr› bir emânettir ki bir M›s›r hazinesi geliri
olur. Bütün serhadlere ve vilâyetlere tuz bu flehirden gider. Ahâlisinin hepsi tuzcudur. Bu-
rada tuz ç›kar›lan ma¤aralar› görmeyen, dünyada görülecek fleyleri görmüfl de¤ildir. Zira
son derece korkunç, yerin dibine varm›fl, her bir mâdeni cehennem kuyusuna benzeyen
ma¤aralar var ki Allah korusun esirleri bu tuz madeninde çal›flt›r›rlar. Kurtulmak imkân-
s›zd›r. Burada tuz kayalar› da¤lar gibi y›¤›lm›fl oldu¤undan askerlerin atlar›, kat›r ve deve-
leri, s›¤›r ve koyunlar› bu tuzlar› yeyip, yalay›p safâlar ettiler. Bu dünya evinde bu flekilde
tuz madeni iki yerdedir: Biri bu Erdel Torde'sidir, biri de Eflâk'tad›r. Baflka ülkelerde tuz
göllerde ve deniz kenar›nda olur. Ama Hac› Bektafl Veli tuzu gibi taflt›r. Eflâk ve Torde
tuzlar› ise fil cüssesi kadar kayalard›r. Bu Erdel'in Torde madeni yak›n›nda büyük bir fle-
hir vard›. Ba¤ - bahçe, imaret ve di¤erleri ile sanki bir irem ba¤› idi. Burada bir gün ka-
l›nd›. Bu flehir de atefl ile öyle berbâd edildi ki yerinde ateflin külünden baflka birfley kal-
mad›. Ben hakir, Melek Ahmed Pafla'dan izin al›p bu Torde flehrinden bat›ya do¤ru, si-
lâhl› yi¤itler ile, bir gün, bir gece da¤lar içinde se¤irtip (fialomkovar) kalesine geldik.

Bu kaleyi uzaktan görünce düflman kalesi zannedip, daha ileri vard›k. Mimarlar yeni
bir minare yap›yorlard›. Me¤er bu kale, bizim baflkumandan›m›z Ali Pafla, Varat kalesini
fethedince bu da aman ile fetholunup ‹slâm diyar› olmufl. Varat Paflas›n›n Padiflah hâs-
s›ndan voyvodal›¤› ve nahiye merkezi yap›lm›fl. Varat Paflas› Sinan Pafla'n›n adamlar› bi-
zi görünce merak edip «Acaba bunlar kimlerdir?» diye birbirlerine sormaya bafllay›p bildi-
ler ki bir alay çeteci gazileri:

«Bre gâzîler, hofl geldiniz, safa geldiniz! Bre, bir ayd›r ‹slâm askerinden haber yok, siz
nereden geldiniz, nereye gidersiniz ve ‹slâm askeri nerededir?»

Diye sorduklar›nda:
«Vallahi, biz orduyu tuz ç›kan Torde flehrinde b›rakt›k. Bir gün, bir gecede ›lgar ile ge-

zip, bu kaleyi düflman kalesi zannedip geldik. Allah'a flükür ‹slâm diyar›na ayak bast›k.»
Dedi¤imizde:
«Bre can›m, o tuz ç›kan flehir bu kalemize alt› konakt›r; siz bu kâfiristan› bu k›rk - elli

yi¤it ile nas›l geçtiniz?»
Diye hayret ettiler. Son derece sayg› gösterip, ikram edip, ziyafetler vererek:
«Sak›n›n kardafllar, bu nahiyeden esir almay›n, köy yakmay›n, siz bilirsiz.»
Diye bize bolca hediyeler verdiler. Ben hemen:
«Bak›n a gaziler! Bizler at s›rt›na geldikten sonra can ve bafl oynat›r bir alay gariple-

riz. Biz bu diyara gelmedik, köylerini görmedik ve kasabalar›n› bilmedik. Ordumuza bofl
gitmemek için aç kurt koyuna sald›r›r gibi sald›r›p elbette av al›r›z. Ey, flimdi öyle ise siz-
lerden ricam›z odur ki; bu kadar gazilerimizden bizimle befler, onar tane yi¤it atlan›p bi-
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ze av olacak düflman köylerini göstersin ve s›n›rlar›n›zdan yine geri dönüp gelsinler.»
Dedim. Baz› yi¤itleri: «Vallahi do¤ru» deyip, on aded yi¤it bizimle gelmek için haz›r-

land›lar. Ama bu fialomkovar kalesi a¤aç ve r›ht›mdan yap›lm›fl palangad›r. Çok sa¤lam
ve dayan›kl›d›r. ‹çinde bin aded seçkin bahad›r erleri, bir camii, yeterince cephanesi, flâ-
hâne Macar toplar› var. Kale, bir yayla dibine yap›lm›fl olup biraz engeli var. Ba¤lar› da¤-
dad›r. Çarfl›s›, pazar› ve di¤er imaretleri daha yeni yap›lmakta idi.

Sonra bu kaleden arkadafllar geldi. Buradan eli bofl döndük. O gün do¤uya do¤ru yürü-
dük. Kerfl nehrini geçtik. Kerfl'in karfl› taraf›nda on katana ile düflman eline henüz esir olmufl
alt› ‹slâm askeri vard›. Hemen hepimiz dalsat›r olup, bir anda onbeflini de aktar›p, yakalay›p
esir ettik. Alt› ‹slâm askeri de zincirlerini al›p, kendilerine H›z›r gibi yetiflmifl olduk. Hepsini
düflman›n atlar›na bindirdik. Düflman› yaya b›rak›p yürüterek dört yan›m›z› yak›p, y›kt›k. K›r-
kalt› aded seçkin esir al›p, ‹slâm ordusuna döndük. Esirleri satarak onar kurufl paylaflt›k.

Oradan da kalk›p yine kuzey taraf›nda genifl bir ova içinde etraf› harâb ederek alt› sa-
at gidip (Samofl Oyvar) kalesine geldik.

Samofl Oyvar Kalesi: Do¤rusu (Onvar) d›r. Erdel krallar›na ba¤l›d›r. Lâkin Süleyman
Han zaman›ndan önce bütün Macaristan'›n ticâret yeri idi. Kalesi bir büyük gölün kenar›n-
da alt› kenar fleklinde, sa¤lam, güzel bir kaledir. Yedi aded tabyas› vard›r. Cephaneli¤i ve
toplar› ile, alt›bin aded cengâver Nemse askeri var. Hemen zafer kazanm›fl, mutlu ‹slâm
ordumuz kalenin alt›na var›p konaklad›k. Bütün asker kalenin etraf›na üflüfltü. Kaleden kâ-
fir ancak bir yayl›m top atefli edip, sadece bir yayl›m da kurflun atma¤a güçleri yetti, bafl-
ka tâkatlar› kalmad›. Bütün papazlar› kale duvarlar› üzerine aman bayraklar› serip: «Ela-
man, elaman!» diye feryad ve figâna bafllad›lar. Kalenin bat› taraf›ndan, Melek Ahmet Pa-
fla kolundan Rumeli askeri merdiven ve kementlerle kalenin duvarlar› üzerine t›rmand›lar.
Nice serdengeçtiler burç ve barolarda savafl›p, gaziler kale duvarlar›n›n ve bedenlerinin
üzerini doldurdu. Düflman›n ço¤u çukura düfler gibi kale hende¤ine karars›zca at›l›p, bo¤u-
lup, öldüler. ‹slâm askerleri kale kap›lar›n› açt›lar. Bütün gaziler içeriye doldular. Metris ve
lâ¤›ms›z ve tüfeksiz bu flekilde kale al›nd›¤› görülmemifltir. Ama ne sa¤lam ve dayan›kl› ka-
le idi! Hemen, hemen Osmanl› korkusundan çaresiz kal›p, aman dilediler. Ama diledikle-
ri kabul edilmeyip, binlercesi esir edildi. Mallar› fakirlere ganimet oldu. Kale bedenleri üze-
rinde ben ve yedi adam›m ezan okuyup, zafer alâmetlerini yerlefltirdik. Bütün kiliselerinde-
ki putlar k›r›ld›. Yüksek yap›l›, san'at eseri kiliseleri vard› ki; her biri gö¤e yükselmifl, üzer-
leri mavi kurflun ile örtülü idi. Kiliselerin yedisinde mihrâb, minber, müezzin yeri, kürsüler
yap›lmas› ferman olundu. Müslüman gazilere ve ‹slâm toplumuna ibâdet yeri olmas› uygun
görüldü¤ünde efendimiz Melek Ahmet Pafla do¤ru bulmad›. Bütün devlet ayan›, ileri ge-
lenleri, ifl erleri ve yafll› gâziler bir yere toplan›p görüfltüler. Melek Ahmet Pafla:

«E¤er bu Erdel memleketini ‹slâm diyar›na katt›k derseniz bunu, Y›ld›r›m Bayezid Han
ve Sar› - Gazi Süleyman Han dahi yapamam›fllard›r. Onlar, Tuna'y› hudud edip, bu tara-
fa bakmam›fl ve yakmam›fl; Mekke ve Medine vakf› olsun deyip gitmifllerdir. Bu kale, tâ
kâfir ülkesi ortas›ndad›r ki yirmi gündür ‹slâm taraf›ndan bu yere güçlükle geldik. Kaleyi
imar edip, içine bu kadar insan› koyup gidersiniz, sonra nas›l korursunuz. Etraf›nda ‹slâm
kalelerinden nâm ve niflan bile yoktur. Seydi Ahmet Pafla rahmetli, bu anda sa¤ olsa idi
buraya adam koyabilirdi. Çünkü düflman›n gözünü y›ld›rm›flt›. Binlercesini k›rm›flt›. O ele
geçirip bütün Erdel diyar›n› ‹slâm ülkesine katabilirdi.»
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Deyip sustu. Bütün gaziler ve orada bulunanlar:
«Do¤ru görüfltür. Bu kale, krallara mahsus, eski bir taht merkezi kaledir. Bunu ‹slâm

ülkesine katsak bile her an düflman gelip, sar›larak al›r. Nice kere sefer dertleri çekeriz.
Cami, tekke, mescid yapmak mümkün ama, korumas› mümkün de¤ildir.»

Deyip vazgeçildi. Bütün evlerden, kiliselerden ve hazinelerden nice de¤erli mallar al›n-
d›. fiehri yak›p, y›kt›lar. Gaziler, krallara mahsus büyük saraylar fleklinde kilisenin içinde
nice krallar›n ölülerini buldular. Cesetlerden biri, son derece k›ymetli mücevherler ile süs-
lü gümüfl bir taht›n üzerinde oturmufl, emreder flekilde idi. Bafl›nda mücevherli taç ve sor-
gucu, önünde k›ymetli ipek örtüler; k›l›ç, kemer, belinde, mücevherli asas› da belinde idi.
Dört yan› alt›n ve mücevher içinde çeflitli alt›n ve cam sürahiler ile, sa¤›nda ve solunda
yüz kese dinar bulunmakta idi. Gaziler bunlar› ya¤mada birbirlerine düflüp, yetmifl yi¤it
bu çat›flmada flehit oldu. fiehitleri ordu içinde kuyular kazarak defnedip, üstünde atefller
yakarak, yerlerini belli etmedik.

Ertesi gün bu Samofl Oyvar kalesinden kalk›p, kuzey taraf›na giderken o gün serdâr-
dan casuslar›m›z gelip haber verdiler ki: «Hâlâ kral Keminyanofl Acetvar nahiyesinde bü-
tün hersekleri ve beyleri ile yüzbin asker toplay›p ya bugün, yahut yar›n üzerinize gelmek
üzeredir. Zira Seydi Ahmet Pafla öldü diye düflman ayaklanm›flt›r. Askerimizi tâ kâfir ül-
kesinin ortas›na çekinceye kadar kendini göstermedi. Gafil olm›yas›n.» Diye serdâr› ha-
berdâr edip, ihsanlar alarak yine casuslu¤a gittiler. Art›k bu a¤›rl›klar› ileri b›rakmay›p, çe-
tecileri göndermiyerek tu¤lar›n ve a¤›rl›klar›n bir arada gitmesi ferman olundu.

Budin eyâletiyle ‹smail Pafla öncü, Hac› Kas›m Pafla ardc›, Melek Ahmet Pafla sa¤da,
Çavufl-zade solda, özengi, özengiye bütün ‹slâm askeri tam silâhl›, haz›r halde, a¤›r, a¤›r
gitmekte idi. Bu kötü haberden serdâr Ali Pafla hofllanmad›. Burada Seydi Ahmet Pafla'y›
öldürttü¤üne piflman olup, üzüntü ile tütün içip giderdi. Zira rahmetli Seydi Pafla, aske-
rin kuvvet kalbi ve düflman›n azraili idi. Oradan befl saat gidip, yüzbinlerce demet bu¤day
y›¤›nlar› içinde, verimli bir ovay› geçtik. Samofl nehri kenar›nda, yeflillik bir sahada ko-
naklad›k. Burada serdâr, onbin aded Tatar askerini düflman av›, ya¤ma, talan ve Kemin-
yanofl'tan haber getirmeleri için gönderdi. Ben de beraber gittim. Tatar o gün, o gece ça-
pul sard›. Satmar nahiyeleri adl› yerde binlerce düflman askeri batak göle arka verip, bir
tabur kaz›p içine girmifllerdi.

Etraf›na sur hende¤i gibi çukurlar yarm›fllar. Etraf duvarlar›n› büyük a¤açlar ile örtüp içi-
ne girmifller. Yanlar›nda hesaps›z mal ile gizlendikleri haberini alan Tatar askeri ve tüfekçi
serhad gazilerinden ikibin seçkin atl› ve yaya asker düflman taburu üzerine vard›lar. Kâfirle-
rin hepsi bataktan d›flar› ç›kt›lar. Tam üç saat savafl›ld›. Tatar askeri sonunda yan verdi. Düfl-
man bunlar› kaçt› zannedip askeri kovalamak için hepsi batakl›ktan ç›k›p sahraya düfltüler.
Tatar askerine bayram olup, bir anda yine dönerek düflman› serhad gazileri ile ortaya ala-
rak topa tutulmufl maymuna döndürdüler. Nicelerini k›l›çtan geçirdiler. Mallar›n›, çoluk, ço-
cuklar›n› esir ald›lar. Yedinci günde yirmibin esir ile orduya gelirken kaba, saba elbiseyi b›-
rak›p, bütün esirleri al›p ‹slâm pazar›na girince askerimiz sevinçle doldu. Hattâ benim adam-
lar›m üç aded Macar okur, yazar› getirdiler. Birisi gayet güzel târih bilirdi. Dünyay› gezip,
görmüfltü. Ama bu esnada gelen esirlerin çoklu¤undan ordu içinde korkuya düflüldü. Ku-
mandan›n emri ile delikanl›lar, k›zlar ve kad›nlar al›konulup eli k›l›ç tutar, ifl bilirlerden do-
kuzbin kadar›n› Samofl nehri kenar›nda öldürdüler. Ben burada hayrette kald›m. «Ey Tan-
r›m, hikmetinden sual olunamaz! Ama bu ne gizli s›rd›r ki; dokuzbin adam›n can› ve kan›
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ç›k›p gitti» dedim. fiafl›rd›m kald›m!... Bunlar› hep, Keminyanofl geldi¤inde ordu içinde bin-
lerce düflman›n olmas› flaflk›nl›k verir diye k›rd›lar. Bu esnada casuslar gelip: «Keminyanofl
yirmi konak içeri, Tise nehrini geçip gitti» diye haber verdiler. Asker sevinip, dokuzbin esi-
ri k›l›çtan geçirdiklerine piflman oldular ve son derece üzüldüler. Sonra Samofl nehri kena-
r›ndan kalkt›k. Yine kuzeye do¤ru, Kral Keminyanofl'un ard› s›ra diye niyet edip, befl saat
yol ald›k. Yine Samofl nehri kenar›nda konaklad›k. Burada, Kral Rakoçi, evvelce Seydi Ah-
met Pafla'dan korkusundan büyük bir tabur kazm›fl idi ki, bir günde zor dolafl›l›r. Hendek
çok derin olup, içinden Samofl nehri geçer. Hende¤in bir taraf› Samofl nehri ve do¤u tara-
f› da sazl›k ve batakl›k idi. Kral Rakoçi bu taburda da duramay›p gitmiflti. Buradan kalk›p
(Küçük Torda) menziline geldik. Buras› da Erdel krallar›na ba¤l› flenlikli bir flehir idi. Burada
da büyük bir tuz madeni vard›. Bir M›s›r hazinesi de¤erinde geliri olur. Ayr› bir herseklidir.
Bu flehir de bofl bulundu. Bütün mallar al›narak flehir yak›l›p, y›k›ld›. Samofl nehri bu bölge-
de a¤›r, a¤›r akar. ‹ki taraf›ndaki verimli bay›rlar› geçip (Kolojvar) kalesine geldik.

Kolojvar Kalesi: Layofl adl› kral yapt›rm›flt›r. Milâdi 1503 senesinde dünyaya gelmifl-
tir. K›rk›nc› y›l›nda bu kaleyi Süleyman Han'dan korkusuna yapt›rm›flt›r. fiimdi Erdel kral-
lar›na ba¤l›d›r. ‹çinde Nemse çâsâr› taraf›ndan üçbin aded asker vard›r. Kumandan› itaat
etmedi¤inden büyük varoflunun vurulup, kalenin meydanda kald›¤›n› gören Macarlar «el
aman» deyip kalenin burç ve barolar›na vire bayraklar› çektiler. (Hereko) adl› kumanda-
n›, serdâr›m›za hediyelerle gelip ba¤l›l›¤›n› bildirdi.

Kale ba¤l› bir bay›r dibinde, dört köfleli, sa¤lam bir yap› olup, çevre uzunlu¤u bin ad›m-
d›r. Yal›n kat duvarl›, k›rk kuleli, dört kap›l›, hendekli bir kaledir. Engeli bat› taraf›ndad›r ve
bu yana bakan bir kap›s› vard›r. Bu kap› taraf›nda de¤irmeni var. Do¤u taraf›ndaki varofl
kap›s›, k›bleye bakan meflatl›k kap›s›d›r. Bu taraf›ndaki hende¤i alçakt›r. Bu kaleye herkes
girip, gezip görüp, al›fl verifller yap›ld›. Ben de içeri girip, gezip, gördüm. Onbir manast›r›
vard›. Her birinin servi gibi yüksek çanl›klar› var. Üstleri gümüfl gibi kalayl› pirinç ve teneke
örtülüydü. Her kilisenin kubbesi üzerinde insan boyu kadar, alt›n yald›zl› haçlar› var. Her ki-
lisenin yan›nda da medrese gibi papaz evleri, tüccar hanlar›, çarfl› ve pazarlar› bulunuyordu.
Bütün kad›nlar› al›fl verifl yap›p, kocalar› da bir ifl yaparlard›. ‹slâm askerinin korkusundan
etraftaki köy halk› gelip kaleye girdiklerinden hisar öyle kalabal›k olmufltu ki ayak basacak
bir yer yoktu. Dörtbin aded askeri de burada haz›r idi. Suyu ve havas› gayet hofltur. Bura-
lar› gezip, görüp orduya döndük. Oradan ayr›l›p dört saat yol ald›ktan sonra (Febz) menzi-
line geldik. Çimenlik bir yerdir. Buradan da üç saatte (fiebefl Uyvar) kalesine geldik.

fiebefl Uyvar Kalesi: (Mihadi Laslo) ad›ndaki kral yapt›rm›flt›r. Nemse çâflâr› idaresin-
de olan kalesinde yatar. «Bunun o¤lu olan ‹rflek, ünlü bir krald›» diye Macar tarihlerinde
yaz›l›d›r. Bu kale de Erdel krallar›na ba¤l›d›r. Ama Deflvan adl› kral-zâdenin miras mülkü-
dür. Kale d›fl›ndaki varoflu yak›l›p içindeki düflman da aman dileyip kaleyi vire ile verdi-
ler. ‹çindeki ifl erleri ve di¤er görevlileri kaleden ç›k›p hediyeleri ile serdâra geldiler. Bir
oda yeniçeri ve sipahi askerinden yasakç› ald›lar. Kalesi Kerfl nehri kenar›nda, alt› köfle-
li, tafl yap›, güzel bir kaledir. Tabyalar› dayan›kl›d›r. Bar›fl yap›ld›ktan sonra serdâra «hofl
geldin» toplar› at›l›p, flenlikler yap›ld›. Çokça al›fl verifl oldu. Yiyecek, içecek, nal ve m›h-
tan çok fley buldular. Hisar içinde beflbin aded Nemse askeri haz›r durdular. Kerfl nehri
fiebeflvar yaylalar›ndan do¤up buraya iner ve iki kola ayr›l›r. Bir kolu Varat kalesi dibin-
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den geçer; bir kolu da Kifl ad›n› al›p Varat kalesi dibinden geçip, bir konak afla¤› giderek
Siyavufl Pafla'n›n kardefli Hüseyin Pafla'n›n yapt›rd›¤› Fektebatur kalesi dibinden geçip, bir
konak daha bat› tarafa akarak, Tise nehrine kar›fl›r.

fiebefl Uyvar alt›ndan kalk›p, befl saatte (Otvar kapudan› saray›) na geldik. Öyle bir san'at
eseri idi ki!... Bu saray› ya¤mac›lar bir anda ya¤ma edip, yak›p y›karak yerle bir ettiler. Son-
ra yine kuzeye do¤ru sarp da¤lar ve yollar afl›p üç saatte (Sindek) menziline geldik. Bu men-
zilde cephane arabalar› ve toplar getirilemedi. Bütün yi¤itlerin kalmas› için Melek Ahmet Pa-
fla efendimiz görevlendirildi. O sarp da¤lardan nice arabalar afl›nca burada iki gün kald›k.
Buraya getirilen esirlerin say›s›n› Allah bilir!... Onbefl yafl›nda bir esir yüz akçeye, bir at elli
akçeye sat›ld›. ‹slâm ordusu öyle mala sahip oldu ki; herkes maldan b›k›p, ordu yerlerinde
baz› de¤eri az fleyleri b›rakt›lar. Hatta; bâz› kad›n ve çocuklar serbest dolafl›rlard›. Bu yerle-
re Bahar nahiyesi derler. Çok verimli yerlerdir. Oradan befl saatte (Dezvarofl) flehrine geldik.

Dezvarofl fiehri: Erdel krallann›n hâss›d›r. As›l Erdel topraklan bu yerlerdir. fiehir ba-
y›r bir sahada kurulmufltur. Onikibin aded kagir, kiremit ile örtülü evleri var ki; görenler
hayran olur. öncü ‹smail Pafla askeri k›ymetli mallar al›p, böyle narin bir flehri yak›p, y›-
k›p harâb etmifllerdi. Melek Ahmet Pafla efendimizle u¤ray›p seyrettik. Birazc›k güneflten
zerre ve denizden damla gibi kalm›flken yine de göze flirin görünüyordu.

Buradan kalk›p, dört saat ötede Maden Giyah menziline konduk. Hakikaten otlak ma-
deni dendi¤i kadar var! Bütün ‹slâm askeri bu yeflil ova içinde iki gün istirahat etti. Tatar
askerinin hayvanlar› bu sahran›n otlar›ndan doydular. Yine kalk›p befl saat giderek, bay›r
ve çay›rl› yerler afl›p Samofl nehri kenar›nda konaklad›k. Bu nehir tâ do¤u taraftaki Sigel
yaylalar›ndaki Sal da¤lar›ndan do¤ar. Yirmi parça kaleye u¤rayarak, Namin ve Kalu ka-
leleri yak›n›nda Tise nehrine kar›fl›r. Nehir tâ Erdel ülkesinin ortas›ndan ak›p nice vadile-
ri, köy, kasaba kale ve tarlalar› sular. Oradan kuzeye do¤ru ak›p sonra döner. Burada ben
onsekiz yi¤it ile Samofl nehrini geçip, do¤u taraf›nda da¤lar aflarak, bir gece se¤irtip, ak-
flam vakti bir köy bas›p, ondört esir, yüzelli s›¤›r, ikiyüz aded koyun ganimet al›p, tekrar
orduya döndük. Ald›¤›m›z ganimetleri sat›p yirmibir kurufl pav ald›m. Ona da Kâz›m ad›n-
da bir köleyi pay›m›za karfl› tuttuk. Buradan dört saat kuzeye gidip Samofl nehri kenar›n-
da çimenlik, irem ba¤› gibi bir yerde karar k›ld›k. Bu sahran›n etraf›nda bulunan köyleri
ya¤ma ve talan edip, hepsi yak›l›p, y›k›ld›. Bu nehir kenar›nda on gün kald›k. Sonra neh-
ri geçip, do¤uya do¤ru yöneldik. Befl saatte da¤lar ve beller afl›p, ismini bilmedi¤im bir
ovada konaklad›k. Askerlere tenbih olunup, herkes yanlar›nda bulunan esirleri ba¤lad›lar.
Oradan iki saatte (Kovar) kalesine geldik.

Kovar Kalesi: Macarca (tafl kale) demektir. Erdel krallar›na ba¤l›d›r. Rakoçi'nin o¤lu
(Papoli) nin mal›d›r. (Gorandi Miklofl) adl› kral yapt›rm›flt›r. Bu kale itaat etmeyip, askeri-
mize yüzden fazla top at›p, birçok adam›m›z› flehit etti. Zira yola yak›n idi. Sonra kimse
yan›na yaklaflmay›p, ‹slâm askeri uzaktan geçtiler. Ama kale askeri daha önceden pusu-
ya girdi¤inden hayli askerimizi esir edip zincire vurdular. Bu periflan durumu seraskerimiz
ö¤renince, bu kaleden esir almak için Melek Ahmet Pafla'y› görevlendirdi. Bir gece ikibin
aded silâhl› yi¤it kale alt›nda pusu kurdular. Sabah olunca kale kap›s› aç›ld›. Düflman kor-
kusundan d›flar› ç›kt›¤›nda pusuda olan gaziler, ah! edip k›l›ç vurdular. Hemen kale kap›-
s›n› kapat›nca hepsi d›flarda kald›. Beflyüz aded esir, dörtyüz kadar da kelle al›nd›. Kale-
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den belki bin kadar top at›ld›. Allah'a flükür kimsemize isabet etmedi. Kale d›fl›nda kalan
mallar› H›rvat gazilerimiz al›p, beflyüz esir ile Melek Ahmet Pafla'n›n yan›na geldiler. Bir
k›s›m esirler de söyletmek için serdâra götürüldü. Sorular sorulduktan sonra ota¤ önün-
de kelleleri vücutlar›ndan ayr›ld›. Sonra al›nan ganimet mallar› ile esirler sat›lmaya bafl-
land›. Me¤er kale kapudan› olan lânetli de k›yafet de¤ifltirdi¤inde o kar›fl›kl›kta o da esir
olmufl. Kendisi sessizce duruyordu. Serhad gazileri aras›nda fiyat› k›rkbin kurufla ç›k›nca
kim oldu¤u anlafl›lm›flt›. Daha önce esir ald›¤› ‹slâm askerlerini b›rakmak flartiyle k›rkbin
kurufla sat›ld›. Her yi¤ide otuzar kurufl hisse düfltü. Kovar kalesi, Samofl nehri kenar›nda,
toprakl› bir da¤da, iki çatal karfl› karfl›ya, yontma tafltan yap›lm›fl bir savafl kalesidir ki De-
ve kalesi hariç hiçbir kale buna benzemez. Samofl nehrine afl›r› yüksek bir engeli vard›r.
Ama kaleye o da¤dan bir zarar gelmez. Bu kaleye serhad halk› (Çatal kale) derler. Bat›
taraf›na bakan bir kap›s› var. Etraf› tepeli, dereli yerlerdir.

Buradan kalk›p, üç saatte (Lapufl) nehri kenar›na geldik. Bu nehir tâ Halmafl yaylas›n-
dan gelip burada Samofl nehrine kar›fl›r. Buraya yak›n birçok yerde acaip ve garip ›l›ca-
lar var. Kiraz mevsiminde buralara yirmibin kadar insan birikip çad›rlar içinde yeyip, içip,
e¤lenirler. Oradan üç saatte her biri flehre benzeyen köyleri yaka, y›ka geçtik. Tovar kö-
yü itaat etti¤inden buraya bir yeniçeri odas› askeri yerlefltirip köy yak›lmad›. Burada nâm
salmak için bin koyun al›n›p, her koyun onalt› akçeye sat›ld›. Ordu mollas› (Ramazan
Efendi) sicile bu flekilde kaydetti. Hiçbir seferde böyle ganimet elde edilememiflti. Oradan
befl saat gidip, 1071 senesi Zilhicce ay›n›n Kurban bayram› arifesi günü (Allahümme leb-
beyk) diyerek gidip (Nikban Ezder) kalesine geldik.

Nikban Ezder Kalesi: Güya, Acem diyar›ndan gelme Menucehir o¤ullar›ndan Nikbân ya-
ni iyi kral, bu temiz topraklara ayak bas›p bir ejderhây› öldürdü¤ü için ad›na (Nikbân ejder)
demifllerdir diye esirlerimiz söyledi. fiimdi buras› Erdel krallar›n›n özel bir taht merkezidir. Il›-
ca suyu kenar›nda, dereli bir yerde, dört yan› engelli da¤lard›r. K›rkbin kadar ba¤› vard›r. Hal-
k›n›n kazançlar› flarap yap›p, satmaklad›r. Kalesi dere içinde, dört köfleli, yal›n kat tafl duvar-
l›, büyük bir kaledir. Çevresi tam befl bin germe ad›md›r. Bat› taraf› batakl›kt›r. Hende¤i ga-
yet genifl olup, alçak ve su ile doludur. K›ble taraf›nda varofl kap›s› var. Ayr›ca üç kap›s› da
üç tarafa bakan sa¤lam kap›lard›r. Bu kale engelli ve fazla dayan›kl› olmad›¤›, halk›n›n da zen-
gin tüccarlar oldu¤undan korkup itaat etmifllerdi. Buraya da bir yeniçeri askeri ile Seydi Ah-
met Pafla'n›n o¤lu Mehmet Bey yasakç› konuldu. Burada iki gün kal›p, al›fl, verifller yap›ld›.
Ben de nal ve m›h almaya gidip kaleyi gezip, gördüm. Bin askere sahipti. Onbir aded canl›
kuleli Manast›r›, hanlar›, medrese fleklinde papaz evleri olup, çarfl› ve pazarlar› güzel ve ge-
liflmifl idi. Burada da sat›fllar› kad›nlar yaparlar. Bu kalenin ifl sahipleri de hediyelerle Ali Pa-
fla'ya ve Melek Ahmet Pafla'ya geldiler. Hepsine ikramlar yap›ld›. Sonra kaleye gelip «Safa
geldiniz» anlam›nda bin parça balyemez top at›fl› yap›l›p flenlikler edildi. Bunun arkas›ndan
serdâr Ali Pafla'ya ve Melek Ahmet Pafla'ya befler kese dolma riyal taler (Vaktiyle Danimar-
ka, Prusya ve Avusturya'da kullan›lan ve bugün 2 frank 75 santim k›ymetinde olup bizce
1255 kurufl de¤erindedir) kurufl getirdiler. Zira bu flehirde gümüfl madeni var: Buran›n ma-
deni hiçbir yerin madenine benzemez. Üç yerde insan beli kal›nl›¤›nda cevher ç›karm›fl. Ma-
den yerini görmemiz mümkün olmad›. Ama kale ortas›nda, siyaset yeri yak›n›nda darphâne-
si bulunur. Erdel ülkesinin alt›n ve kuruflu hep burada kesilir. Bu kalenin d›fl›nda irem ba¤› gi-
bi büyük varoflu var. Nehrin iki taraf›nda kurulmufltur. Nehrin üzerinde su de¤irmenleri bulu-
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nur. Bu¤day› ince un yaparlar. Unu da eleyip, kepe¤ini ay›r›rlar. Bu de¤irmenlere kimse gi-
remez. Sadece bu¤day b›rak›rlar. Banezder nehri burada Samofl nehrine kar›fl›r. Ama Yan-
ya nehri ›l›ca suyu oldu¤undan o kadar tatl› de¤ildir, fakat faydal›d›r. Bu su madenli, gümüfl
cevherli da¤lardan geldi¤inden suyu kullanmaktan dolay› flehir halk›n›n ço¤unun bo¤az›nda
ur gibi flifllikler olur. fiehir bir dere içinde kuruldu¤undan havas› a¤›rd›r. Ama halk› gayet zen-
gin ve zevk sahibi kimselerdir. Herkesin ba¤›nda bir köflkü olur. Bütün bilgin, hekim ve hâ-
kimleri ve buralar›n varl›k sahibi kimseleri güz günlerinde bu flehre gelip, ›l›calar›nda çad›rlar-
da dinlenirler. Bir ay kal›rlar. Macar dilinin ilk defa bu flehirden ç›kt›¤›n› söylerler. Biz de bu-
rada bu dilden biraz söyleyelim:

MACAR D‹L‹ VE HESAPLARI
Ek: Bir, Ketu: ‹ki, Harum: Üç, Nik: Dört, Ot: Befl, Hat: Alt›, Het: Yedi, Nivlefl: Sekiz,

Kilneç: Dokuz, Tiz: On, Hos: Yirmi, Harminç: Otuz, Nekvan: K›rk, Otvan: Elli, Hatvan:
Altm›fl, Hetvan: Yetmifl, Niyolçvan: Seksen, Kilinçvan: Doksan, Saz: Yüz, Ketsaz: ‹kiyüz,
Kenir: Ekmek, Vez: Su, fiu: Tuz, fiayt: Peynir, Vay: Ya¤, Miz: Bal, Ti: Süt, Tifil: Kaymak,
Alvuti: Yo¤urt, Hâkma: So¤an, K›nal: Kafl›k, Kifler: B›çak, Tal: Çanak, Pinçe: Yerinalt›,
Kerkâ: Mum, Lö: At, Toz: Atefl, Disno: Domuz, Hozebozat: Bu¤day getir, Liyan: K›z, Ker-
mik: O¤lan, Ason: Kad›n, Sem: Göz, Zorod: Burun, Say: A¤›z, Hafl: Kar›n, Gövöl: Gel,
Erk: Git, Hemarhoz: Tez getir, Mujmek: Y›ka, Anik: Gömlek, Kok: Tavuk, Kokman: Yu-
murta, Fortvil: Armut, Elma: Elma, Mek: Viflne, Çereflna: Kiraz, Hâl: Bal›k, Çompo: Sa-
zan bal›¤›, Lest: Un, Sülo: Üzüm, Silva: Erik, Meneçge: Gelen, Kivanot: Kimdir o, Nem-
todum: Bilmem, Nemlenem: Görmedim, Honakol: Nerelisin, ‹tlâkom: Bural›y›m.

‹flte seyahatte lâz›m olacak kadar›n› burada yazd›m. Konuflmalar›nda fevkalâde zerâ-
fet ve belagat vard›r. Ayân ve eflraflar› ve bizzat krallar› reayas›na (Poram) yâni (a¤am ca-
n›m) diye hürmetle konuflurlar. Kitaplar› ‹ncil, milletleri ‹sevidir. Fakat putperest olmad›k-
lar›ndan, kiliselerinde haçtan baflka bir fley görülmez. Mezhepleri (Lüteriyen) dir. Papifl-
te, yâni Papa mezhebinden de¤illerdir.

Fakat orta Macarlar, Avusturyal›lara ma¤lûb olmakla kâh Papist kâh Lüteriyen mez-
hebinde olurlar. Hesaplar› da ayr› gibi olur. Onar onar sayarlar.

(Tizman: On, Cesvan: Yirmi, Çarm›h: Otuz, Nekvan: K›rk, Otvan: Elli, Hatvan: Alt-
m›fl, Hetvan: Yetmifl, Niyocan: Seksen, Klençvan: Doksan, Saz: Yüz.)

Bu flehirden kalk›p, y›ld›z taraf›na üç saat giderek, (fiizvarya) denilen büyük kasabaya
geldik. ‹taat edip, k›lavuz vererek yol gösterdiler. Buraya Sabolç nahiyesi derler. Erdel di-
yar›n›n (Haydoflak) vilâyeti hükmündedir. Büyük vilâyet olup, ahâlisi zengin ve bahad›rd›r.
Erdel kral›na tabidirler. Buradan kalk›p, üç saatte (Aranyufl Mekeflvar) kalesine geldik.

Aranyufl Mekeflvar Kalesi: Süleyman Han ile Mohaç gazas›nda cenk edip, batakta bo-
¤ulan Lâyofl kral›n yap›s›d›r. ‹taat etmeyip, öyle top gülleleri vurdular ki, sahra y›ld›z ya¤mu-
runa döndü. Avusturya imparatorunun bu kaledeki beflbin silâhl› askeri, asla aman dileme-
di. Kale d›fl›ndaki varofl, E¤ri, Budin, Kanije gazileri taraf›ndan ya¤ma edilerek flehir atefle
verildi. Kalesi, bir genifl sahra içinde aç›kta kald›. Sa¤lam, beflgen fleklinde, befl tabyal›, befl
adet kiliseli, beyaz bir kaledir. Yan›na var›lamad›¤›ndan ancak geriden temâflâ edebildik.
Çünkü top serpintisinden yak›n varmaya kimseye cesaret edemedi. Buradan kalk›p, dört sa-
atte sahralar içinde giderek (Akkilise) kona¤›na geldik. fiehre benzer, ba¤l› bahçeli bir varofl
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imifl... ‹smail Pafla tahrip ederek yerinde kül b›rakm›fl. Karfl› taraf›na geçildi. Dört saatte
(Trepeflvar) kalesine geldik.

Trepeflvar Kalesi: Yap›c›s› (Yanofl) adl› krald›r ki, Süleyman Han Budin'i Mohaç cengin-
den sonra buna ihsan etmiflti, itaatli bir kral olup Lehistan'a, Çeh diyar›na ve Erdel'e mâlik
olup, bu kaleyi yapt› diye ‹rflek pab Macar tarihinde tafsilâtiyle yazm›flt›r.

Bu kale yine Erdel krallar›na tâbidir. Fakat kral-zâde Zulûmi o¤lunun mülkü olmakla için-
deki onbinden fazla Macar eflk›yas› elçilerimizle varan mektuplar›m›za itaat etmeyip, cenge
bafllad›lar. ‹slâm askeri derhal varofla atefl verdi. Rüzgâr oldu¤u için varofl yana yana atefl
kale içindeki tahta evlere ulaflt›. Hisar›n içindeki evler ve cephaneler öyle tutufltu ki, içeride-
ki yere batas› kâfirler kale kap›s›ndan d›flar› ç›k›p, kimi kaleden kendilerini afla¤› at›p helak
oldu, kimi esir oldu. Kale içinde olan toplar ateflten k›z›p, kendi kendilerine hesaps›z toplar
att›lar. Atefl sönünce, büyük bir kilise içinde bir kral k›z›n›n kabri meydana ç›kt›. Bütün elbi-
sesi cevahirle süslü, kufla¤› ve tac›, bilezi¤i, sorgucu, parmaklar›nda yirmifler otuzar krat el-
mas tafll›, lâl ve yakut, zümrüt yüzükler ve birçok mücevher ve murassa gümüfl kab kaçak
ile dolu bir mezar idi ki, bütün cevahiri bir Rum harac› de¤erdi. Mezar içinde iki aded pirinç
kapakl› dolap vard›. Biri alt›nla dolu di¤eri kuruflla dolu idi. Bu ganimetleri gaziler görünce,
atefle bakmay›p k›z›n cesedi üzerine hücum ederek nice ümmet-i Muhammed birbirlerini fle-
hid etti. Bütün ganimetleri ya¤ma edip, rahat ettiler.

Bu eyâletin havas› gayet güzeldir. S›¤›rlar› meflhurdur. Boynuzlar› birer kulaç, çak›r göz-
lü, iri ve semiz olurlar. Koyunlar›n›n da boynuzlar› büklüm büklüm olup, iri olurlar. Bu da¤-
larda bir çeflit karagün balmumu olur ki, kokusu fevkalâde güzeldir. Bu vadilerin mahsulü
pek çoktur. Burada casuslar gelip, Keminyanufl kral›n orta Macaristan'da elli bin askerle
dört tarafta serseri dolaflt›¤› duyuldu. Siyâvufl Pafla kardefli Sar› Hüseyin Pafla, Tameflvar
askeriyle üzerine tâyin edildi. Arkalar›ndan yirmibin seçme Tatar askeri de gönderildi.

Buradan iki saatte (Botarvar) kalesine geldik. Buras› Erdel'e tâbidir. Ama Erdel'in (Bafl
irflek) yâni Papadan üç derece afla¤› olan papaz›n has› ve bütün kiliseleri kurflunla örtülü
mâmur bir flehir idi. Serdâra itaat etmediklerinden ya¤maland› ve flehri atefle verip yak›l-
d›. Ancak da¤lar›nda ba¤lar› ve bal konaklar› kald›. ‹kiyüzbin kadar asker o ballar› ve bal-
mumlar›n› da ya¤ma ettiler. Buradan kalk›p, onüç saatte Potar sahras›na yetifltik. Çimen-
lik bir sahran›n nihayeti idi. Burada Sar› Hüseyin Pafla selâmetle geldi. (Keminyanofl, Ti-
se nehrini geçip, yar› askeriyle Orta Macara kaçt›, di¤er yar› askeri ise Haydoflak taraf›-
na kaç›p periflan oldu) dedi. Alt›yüzseksen adet dil getirip, diller söyletildi. Bir ço¤unun
bafllar› b›rak›l›p, getirdikleri ganimet mallar› sat›ld›. Buradan bir saatte (Niyalâbvar) kale-
sine vard›k. Bu kaleyi yapan› esirlerimizden sordum. (Süleyman Han ile Budin'de kapa-
n›p cenk eden Ferdinand kral›n yap›s›d›r.) dediler. Bu kale de Erdel'e tâbidir. Birçok de-
falar befler - alt›flar ay bu kaleyi, Orta - Macar kaflabanlar› (?), fruflka (?) Macarlar kuflat-
m›fllarsa da elde edememifllerdir. Kalesi Tise nehri kenar›nda sa¤lam tafl yap›d›r. Hiç bir
taraftan havalesi yoktur. Bunun da içinde Nemçe askerleri oldu¤undan itaat etmeyip,
cenge bafllad›lar. O kadar balyemez toplar att›lar ki, gülleleri havada birbirine vurup, ses-
leri dünyay› tutard›. Sonunda ‹slâm askeri kaleden bir top menzili uzak Tise nehri kena-
r›nda 1071 senesi Kurban Bayram›n›n yedinci günü büyük sahraya kondular. Onbefl gün
burada kal›nmas› ferman olundu. Tise nehrinin karfl› bat› taraf› Avusturya imparatorunun
memleketidir. (Karfl›ya çete ve çapul için gidenlerin hakk›ndan gelinir) diye dellâllar ba-
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¤›rd›. Burada Tise üzerinde Macar biçimi de¤irmenler vard›. Burada iken Tatar askerin-
den onbin Tatar ve serhad gazilerinden de onbin kifli Keminyanofl kral›n ard› s›ra gidip,
dört taraf› ya¤ma ettiler. Tatarlardan Ak Mehmed A¤a serdar idi.

BU HAKÎR‹N T‹SE NEHR‹NDEN ORTA - MACAR D‹YARINA 
ÇAPULA G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLARI BEYAN EDER

Evvelâ Melek Ahmet Pafla efendimin hay›r duas› ile 1071 (1660) Kurban Bayram›n›n se-
kizinci günü yirmibin seçme Tatar askeri ve k›rk - ellibin çatal atl› ile hakir arkadafl›m olan
gulâmlarla atlara binip, Allah'a mütevekkil olup Yal› A¤as› fiahpolad a¤alar ile ç›k›p, Tise
nehrinin beri taraf›nda o gün o gece yüz köy ve kasabalar› yaka y›ka Bileflu nahiyesine gel-
dik, öyle berbad edildi ki, mâmur eserlerinden hiç bir fley kalmad›. Bütün halk› esir edilip,
zincire vuruldu. Ertesi gün dört adet varofllar› yak›p, nice iller ve köyler bas›p, bir k›s›m aha-
lisini esir ettik. Kimi de telef oldu. Samofl nehrini geçip, sahralar içinde seyirderek Sakmar
nahiyesine geldik. Fevkalâde mâmur yerlerdir. Öyle yak›ld› ve berbad edildi ki, ancak topra-
¤› ve kagir kiliseleri, çan kuleleri kal›p, bütün kefere esir edildi. Buraya gelinceye kadar bat›
taraf›n kâh sa¤›n›, kâh solunu ya¤ma ederek konup göçerek, yiyip içerek gelmekte idik. fia-
fii vaktinde Sakmar kalesi görününce askere tenbih olundu. Bu kalenin yap›c›s› Maximillian
kral imifl... Erdel krallar›na tâbidir. Ama Rakoçi sa¤ iken Avusturya imparatoru ile birlik olup,
bu kaleye beflbin cengâver koymufltu. Asla itaat etmeyip, sabah vaktinde bizim askeri kale
içinden gören, yeri cehennem olas› kâfirler öyle toplar att›lar ki, yer gök titredi. Kale atefl
içinde kald›. Bizden nice adamlar flehid oldu. Biz dahi top alt›nda Tatar ile beraber darma-
da¤›n›k olup, kaleden uzak bir çimenlik yerde topland›k. Bize att›¤› toplar›n her biri k›rkar -
ellifler okka gelirdi. Do¤rusu Leh'de, Çeh'de, Nemçe'de ve Erdel'de böyle büyük sa¤lam ka-
le yoktur. Kalesi bir büyük sahra içindedir. Havalisi yoktur. Dört taraf› göldür. Bir taraf›nda
bile lâ¤›m ve metris açmak mümkün de¤ildir. Top sesinden kaleyi bile seyretmek mümkün
de¤ildir ki, büyüklü¤ü, hende¤i, tabyalar›, seyredile... Diledi¤imiz gibi seyredemedik. Ancak
içinde manast›rlar›, çan kuleleri, saraylar› görünürdü. Sonra Sakmar sahras›ndaki köyleri
berbad edip, esirler alarak Varad taraf›nda bir gece yatt›k. Oradan kalk›p, bat› tarafa seyir-
dip, yaka y›ka mal ve esir alarak bir da¤ aflt›k. Yedinci saatte, Karolvar kalesine geldik. Ya-
p›c›s› Yanofl kral›n o¤lu (Matyanos Jigmond) krald›r ki, kendisi Prag kalesinde yatar. Bu ka-
le de Erdel kral› hükmündedir. Ahalisi hristiyand›r. Düflman gafil iken ikibin kadar bahâd›r
Tatar beyleri akflam üzeri kale alt›na var›p, düflman varofl içindeki evlerde yatarken varoflu
atefle verdiler. Karol kalesindeki düflman da haber al›p, dört taraf›ndan top atmaya bafllad›.
Bizden birçok adam› hafllad›. Biz de ganimet alarak yirmibin askerle yine bu Karol kalesi ya-
k›n›ndaki köyleri berbad etmek için kale alt›nda durduk. Havalesiz küçük kale olup, hende-
¤i gayet derindir. Buradan kalk›p, sekiz saatte Açetvar kalesine geldik.

Açetvar  Kalesi: Bu da Erdel krallar›na tâbidir. Fakat içerisine Rakoçi mel'unu a¤›z a¤›-
za asker doldurdu¤undan itaat etmediler. Samofl nehri yak›n›nda havâlesiz bir kaledir.
Gölün içinde yumurta ve beyaz kaplumba¤a gibi yatar. Mâmur kiliseleri ve büyük saray-
lar› görünürdü. Fakat büyüklükleri, flekilleri ve kaç kap›s› oldu¤unu bilmiyorum. Çünkü
top at›fllar›ndan yan›na varamad›m. Allah'a flükür yirmibin asker birçok mal al›p, gölden
bir top menzili alarga ba¤lar kenar›nda durup, düflman da hiç bir top atmad›. Bizler de
kâh do¤u, kâh bat› taraftan öyle ya¤ma yapt›k ki, insan görse (Acaba bu vadide imârdan
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eser var m› idi?) derlerdi. Bu nahiyeye Saboç dahi buralara gelip, ya¤ma etmifl ve binler-
ce esir al›p, gitmiflti. Buradan ötede Namin kalesine geldik.

Namin Kalesi: Erdel'e tâbi ise de (Haydoflak) Macarlar›n›n yeridir. ‹çinde üçbin Avustur-
ya askeri vard›r. Rakoçi kral›n miras mülküdür. Rakoçi, Seydi Ahmed Pafla ile Kolojvar ka-
lesi alt›nda cenk edip, yaralanarak bozulup, kaç›nca bu kaleye gelip, anas› yan›nda ölmüfl-
tür. Mezar› buradad›r. Anas› o ci¤er kûflesinin yaras›ndan, bize hesaba gelmez toplar ya¤-
d›rd›. Bu kale Samofl nehrine yak›n yüksekçe havalesiz küçük bir kaledir ama cephanesi, as-
keri, toplar› çok oldu¤undan bir müddet yan›na var›lamad›. Gider fleklinde kaçamak göster-
dik. Asker kaybolunca pusuda olan gazilerimiz üçyüz kadar esir al›p, varoflu atefle verdiler.
Ve köylerini berbad ettiler. Buradan ilerisi (Saboleç) nahiyesi kona¤›d›r. Buras› öyle bir na-
hiyedir ki, vurup y›kmakla, esir almakla tüketmek mümkün de¤ildir. Ba¤, bahçe ve bostan›-
na nihayet yoktur. Burada Rakoçi'nin âyin yapt›¤› u¤ursuz bir saray vard› ki, bu gidifli ayr›
felekte öyle bir saray görülmemifltir. Tatar gazileri bu saraydan ifllerine yarayan eflyay› al›p
yakt›lar. Burada (Acetvar gölü) vard›r. Göl içinde küçük çimenli adac›klar vard›r. Rüzgâr es-
ti¤i vakit o adac›klar çay›r ve çimeni, tafl› ve a¤ac› ile bir taraftan öbür tarafa gider. Rüzgâr
esmezse yerinde kal›r. Buradan kalkarak (Kalovar) kalesine geldik.

Kalovar Kalesi: Yak›n zamanda (Milen Baturi Miklofl) kral›n yap›s›d›r ki cesedi Alman ka-
lelerinden Nemetuyvar kalesindedir. Bu kale de Erdel'e ait ise de Nemse (Avusturya) kral›
«benimdir» diye sahip ç›kt›. Sulha ayk›r› olmas›n diye ve sarpl›ktan kaç›nmak için ya¤ma
edilmeyerek öylece b›rak›ld›. Bu kale Tise nehri yak›n›nda k›rkl›kta havalesiz sa¤lam bir ka-
ledir. Saboç nâhiyesindedir. Ama bu vilâyetlere Hayduflak derler. Onikibin asker ç›kar›rd›
ama, Seydi Ahmed Pafla ile olan cenklerde k›l›çtan geçmifllerdir. Bin parça köy ve 77 va-
rofltur. Her bir varofltan Brev (?) denilen elleri gümüfl de¤nekli memurlar yüzbin kurufl al›p
krala verirler. O da Osmanl› hazinesine ikiyüzelli kese gönderir. Ama Varad fethinden beri
hâkimlerine tahsil ettikleri paray› Varad defterdar›na teslim etmeleri ferman olundu. Biz bu-
rada Tise nehri kenar›nda bir varoflta bin kadar esir ald›k. Esirler «Kiminyanofl, askeriyle ge-
miye binip karfl› tarafa geçti, Nemçe (Avusturya) memleketine gitti» dediler. Bizim askerden
sorduk. Dediler ki: «Onlar da Erdel vilâyetini vurup (Nemçe hududunu geçmek bar›fla ayk›-
r›d›r) diye duruyorlar. Tise nehrinden geri dönmeleri ihtimali vard›r». Hemen bizim serdar›-
m›z fiahpolad A¤a dellâllar ba¤›rt›p «Gayri yollardan dönüfltür. Esirlerinizi bir hoflça muha-
faza edip orduyu zenginlefltirmek için koyun ve s›¤›r sürülsün!» diye ot a¤alar› vas›tasiyle ten-
bih ettirdi. O gün bat› taraflar›na gidip (Tokayvar) kalesine geldik.

Tokayvar Kalesi: Kurucusu Topal Hersektir. Bu da Erdel'e tâbidir. Fakat içindeki re-
âyâs› ve askeri Avusturyal› imifl. Kalesi Tise nehri kenar›nda imifl. Uzaktan temâflâ ettik
ama, havalesi var. Kale içinde saraylar san'atl› ve parlak yerler var. Buray› arkada b›ra-
k›p o gün birçok ganimet al›p k›bleye, Kalo kalesi dibinden geçip tam beflinci saatte (K›fl-
ravad) krefline geldik.

K›flravad Kalesi: Kurucusu Boçkay Hersektir. Mezar› yan›k kalesi yak›n›ndad›r. ‹çindeki-
ler gelip yal› a¤as›na hediyeler verdiklerinden bir zararlar› olmad›. Sonra «Varad kalesinin
reayas› yeni yaz›lm›flt›r» diye serasker Ali Pafla'dan ferman gösterdiler. Bu da Saboc nahiye-
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si k›r›nda havâlesiz sa¤lam kaledir ama mâmur de¤ildir. Ba¤, bahçe ve bostanlar› hesaps›z-
d›r. Bu sahralar Debreççin varofluna ve ona yak›n Bulgar varofluna var›ncaya kadar Saboc
nahiyesidir ki Varad kalemizin kalemleri yaz›lm›flt›r. Buradan Çekevar kalesine geldik.

Çekevar Kalesi: Erdel'e tâbidir. Kurucusunu bilmiyorum. Bu kale uzaktan görünür. K›b-
lesinde san'atl› manast›rlar› ve çan kuleleri görünür. Bir mil yak›n yere konuldu. Burada Va-
rad paflas› Sinan Pafla kethüdas› gelip, Sinan Pafla'dan Tatar seraskere mektuplar getirdi.
‹çinde: «Bu Varad kalesi reâyâs›n› esir edersiz, sizi pâdiflâha bildirüp serasker Ali Pafla'ya arz
ederim. Ald›¤›n esirleri kethüdama teslim eyle... Yoksa sen bilürsün?»

Mektuplar okununca, yal› a¤as› «Paflan bildi¤inden geri kalmas›n. Biz bir alay ulûfesiz as-
keriz. Düflman vilâyetini vurup, esir ve ganimet mallar› ald›k. Varad'›, vilâyetlerini vurma-
d›k». Sinan Pafla kethüdas›na bu çeflit cevaplar verince onlar Varad taraf›na gittiler. Biz ge-
ri dönüp, baflka yoldan ganimet mal› al›p, bir gün bir gecede (Samofl) nehri kenar›na gel-
dik. Buraya (Belflusonluk) nahiyesi derler. Ertesi gün Samofl'u geçip, bir gün bir gece dahi
yürüyerek 1071 (1660) senesi Kurban Bayram›n›n yirmiüçüncü günü k›rkbindörtyüz adet
esir ve bu kadar ganimet mal› ile Tise kenar›nda orduya girdik. Yal› a¤as› fiahpolad A¤a,
Ak Mehmed A¤a, Dedefl A¤a, ot a¤alar› hil'at giyip, hakire ancak bir çelenk ihsan olunup,
serdar bafl›ma kendi eliyle takt›rd›¤›ndan dünyalar kadar memnun oldum. Hemen bütün ga-
nimet ve esirlerimi satt›ksa da para tutmad›. Birçok günefl parças› gibi gulâm birer kurufla
sat›ld›. Yeniden adam bafl›na ikifler kurufl hisse de¤ip, (Gaza mal›d›r, hak bereket versin) de-
dik. Orduda öyle bolluk oldu ki, herkes esir almaktan b›kt›. Hakir dahi bu gazada üç esire
mâlik oldum. Ve üç gulam›m dahi birer esir sahibi oldular. Hakîr, Melek Ahmed Pafla ile se-
lâmetle bulufltuk. Serdar Ali Pafla, devlet büyükleri ve ifl erleri görüflüp:

«Elbette pâdiflâh ferman› üzere kral tâyin edip ve hazine elde edip, hizmet edelim.
Yoksa bu vilâyeti yak›p y›kmakta ne fayda var? Elbette ya Hostvar kalesindeki Haller Ga-
bor'u veya Kafle flehrindeki Zulûmi o¤lunu götürüp, kral yapal›m. Yoksa k›fl gelirse bütün
ifller geri kal›r.»

Deyince Siyâvufl Pafla kardefli Abaza Sar› Hüseyin Pafla Tameflvar serdar› kethüdas›
Hasan A¤a, k›rk adet bayrak, sekban ve saruca ile tayin olunup kral getirme¤e memur
oldular. Hakîr dahi Hüseyin Pafla ile Hostvar kalesine gittim. Üç gulâm ve alt› çatal ile
(Acaba Tise nehrinin neresinden geçmek mümkündür?) diye konuflup, do¤u taraf›nda he-
lallafl›p, silahlar›n› arkas›na ba¤lad›. Baz› ifl görmüfl, çeteye girmifl gaziler silahlar›n› tulum-
lara ve sazdan yap›lm›fl sallara koyup, onbin bahad›r yi¤itler yirmibeflbin at ile Allah'a s›-
¤›n›p, duadan sonra deniz dalg›çlar› gibi yüzerek can pazar›na düfltük. Hüseyin Pafla sal-
lar ile geçip, hakir dahi bütün eflyay› tulumlara koyup, iki at ortas›nda gelip, Tatarlardan
gördü¤üm gibi Tise nehrini geçerek Allah'a flükrettim. Vâk›â Tuna ve F›rat kadar genifl
ve derin de¤ilse de divâne ve coflkun akan bir nehirdir. Geçerken onyedi adam attan ay-
r›l›p, flehid oldu. Burada biraz elbiseleri kurutarak bu büyük sahran›n do¤u taraf›na gidip,
sekiz saatte mâmur köy, kasaba ve manast›rlar› geçip, Hostvar kalesine geldik.

Hostvar Kalesi: Yap›c›s› Ban Ezder (?) adl› krald›r. Erdel krallar›na tâbidir. Fakat orta
Macar topra¤›ndad›r. Bir zaman orta Macar hâkimi (Kurs Plâtnofl) hükmünde idi. Sonra
Erdel hâkimi Betlen Gabor kral, Süleyman Han›n izniyle bu kaleyi Macar elinden al›p,
öyle sa¤lam yapt› ki, gece rüyas›nda gören adam›n duda¤› uçuklar. Hâlâ içinde Avustur-

306

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

yal›lar var. S›dan›, Erkleri, fiaklar› (?) hep Avusturyal›d›r. Fakat Zûlumi o¤lunun mülküdür.
Kalesi Hasan yaylas› dibindedir. Varoflu, kalenin bat› taraf›na bakan evleri birbiri üzerin-
dedir. Saraylar›n›n üzeri kiremitle örtülüdür. Kiliseleri kurflun ve kaleleri tenekeler ile, du-
varlar›n›n haçlar› halis alt›n ile cilâl› olup, adam›n gözleri kamafl›r. Ba¤ ve bahçesi çok,
suyu ve havas› güzeldir.

Bu kaleyi uzaktan seyredip, bir top menzili alargada kald›k. Sonra iyice Macarca bilir iki
adam› kaleye gönderdik. Yar›m saat sonra kale taraf›ndan bir toz belirdi. (Bu ne ola?) der-
ken onbin kadar pürsilâh ahali gelip, Hüseyin Pafla huzuruna korkusuzca girerek dediler ki:

«Baka Türkler, siz buraya ne cesaretle geldiniz? Murad›n›z› bildiriniz.»
Bunun üzerine Serdar›m›z Hüseyin Pafla (Size ve kapudan›n›za Erdel dojlar› ile Avustur-

ya virolar›ndan (?) ve serdar›m›z Ali Pafladan mektuplar var. Kale kapudan› ile buluflmak is-
teriz) dedi. Bafllar› olan (Nola sizden birkaç adam bizimle gelsin. Ama sizler burada kal›p, top
alt›na gelmeyin) deyince Hüseyin Pafla, Budin ayan›ndan Hüseyin Odabafl› ve Mustafa Oda-
bafl› ile hakirle beraber on kifliyi mektuplarla gönderdi. Kaleye var›nca varofl kap›s›n› aç›p,
iki taraf› temâflâ ederek büyük hisar›n dibine vard›k. Beflimiz atlar›n yan›nda kald›k. Köprü-
ye ayak bast›¤›m›z vakit, yüzlerce kale askeri gelip, beflimizin de silâhlar›n› alarak gözlerimi-
zi ba¤lad›lar. Yüz ayak merdiven ç›k›nca gözlerimizi açt›lar. Divanhanede iskemleler üzerine
oturup, Tise sahras›n›n ve nehrinin yal›lar›n›, bütün köy ve kasabalar› seyrettik. Bu s›rada
içeriden kapudan gelip, (Hofl geldiniz) deyince mektuplar› eline verdim. Okunarak içindeki-
ler anlafl›l›nca derhal Zûlumi o¤lunu meydana getirdip, «Bu mudur krall›¤a istedi¤iniz?» de-
dikte, Zulûmi o¤luna bakt›k ki aya¤›nda yetmifl okka zincirle meydana gelir. Elleri ba¤l› ve
gerdan› toklu... Zavall› kral o¤lu, hem kale sahibi, hem de mahpus imifl... Kapudan dedi ki:

«Osmanl› devleti böyle divâneyi kral yaparak nas›l vergi toplar? Erdel'i nas›l muhafaza
eder? Ya bizim kral›m›z Keminyanofl'un nesi vard›?»

Bunun üzerine Hüseyin Odabafl›:
«Keminyanofl'un krall›¤›ndan pâdiflâh›n haberi yoktur. Kanun üzere kral de¤ildir. Bir

zorba âsidir. Biz sefere onun için geldik. Ama bize karfl› duramay›p, kaçar, gezer. An›
kral istemeyiz. Bu Zulûmi o¤lunu verin, kral edece¤iz.»

Deyince hemen amans›z kapudan k›z›p, zavall› Zulûmi o¤lunu kaleden afla¤›ya atma-
y› ferman ettiyse de feryad›na ve kapudanlarla patriklerin ricas›na bak›p, kurtard›. Yine
zindana gönderirken hemen Hüseyin Odabafl› Zulûmi o¤luna sar›l›nca, Kapudan elinde-
ki meç ile Hüseyin A¤a’n›n uylu¤undan vurup, yaralad›. Yine gözlerimizi ba¤lay›p, d›fla-
r› ç›kard›lar. Sonra gözlerimizi aç›p, ellerimize birer çuha ve kumafl, ellifler alt›n ve hade-
melerimize ellifler kurufl verip, yollad›lar. Geri dönüp sahrada Hüseyin Pafla ile buluflun-
ca vaziyeti anlatt›k. Bütün gaziler bir yere gelip «Biz krals›z asker serdar›na nas›l varal›m?»
diye konuflup, (Bu Hostvar sahras›ndan kuzeye on saat gidip, Kafle kalesinden Haller Ga-
bor'u isteyelim) diye Mustafa Odabafl›, onbin yi¤itle elçi olarak gitti. Hakir dahi geride ka-
lan askerle Kafle kalesi alt›na var›p, Mustafa A¤a ve elli yi¤it adamlar›m›z bu hakirle elli-
bir adam olup, sabaha kadar kuzeye giderek alt› saatte Kafle kalesine geldik.

Kafle Kalesi: Kafle - Ben adl› kral›n yap›s›d›r. Orta Macarda Avusturya imparatoru hük-
münde de bazen de Erdel krallar› elinde olup, ahalisi Erdelli, Macar, Nemçe, Orta Macar
ve Kursludur. Reayas› Eflâkl›d›r. Kalesi, Kafle yaylas› ete¤indedir. E¤ri kalesinin üçü ka-
dar vard›r. Da¤ taraf› gayya kuyusu gibi hendektir. Sekiz adet yeni ve sa¤lam kap›s› var-
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d›r. ‹ki kat kale duvar›, çok kuvvetli tabyalar› ve kirpi gibi balyemez toplar› ile süslenmifl
sa¤lam bir hisard›r. Hisar içinde dörtbin adet konak ve di¤er evler olup, her biri balkon-
larla süslü ve nak›fll› Çin resim evleri gibidir. Damlar› kiremitli, sar› pirinç ve beyaz kalay
teneke ve halis kurflunla örtülü olup, kap› aralar› cephane ile dolup, bekçileri dâima ha-
z›rd›r. Bu kale ahalisi Lehlerden ve Çehlerden çok korkar.

Varoflu: Kaleden d›flar› k›bleye bakan yokufl afla¤› büyük bir varofltur. Dörtgen fleklinde
yal›n kat bir kaledir. Hende¤i gayet çetindir. fiehir ancak iki saatte dolafl›labilir. Bu kadar
mâmurdur. Hristiyanl›kta bu flehir gibi k›bleye bakan flehir yoktur. ‹çi bafltan bafla temiz kal-
d›r›mlarla örtülüdür. Binalt›yüz adet kagir dükkânlar› vard›r. Nefis yemekler, çeflitli kumafl-
lar satan günefle benzer k›zlar› vard›r. Onbir adet han, üç adet hamam› vard›r. Kubbeli de-
¤ildir. Bir çeflit dört köfle kubbeli, kireç ve horasanla yap›lm›fl sobal› hamamlard›r. Ama dört
taraf› kagir duvard›r. Her birinde kurnalar vard›r. Kat kat merdiven gibi yerleri vard›r. Afla-
¤› sofada olan adamlara yukar› sofada y›kanan adamlar›n asla suyu s›çramaz, ak›p gider.
Tuhaf san'att›r. En afla¤› tabaka so¤uktur. Ondan afla¤›s› havuzlu meydand›r. Orta tabaka-
lar› ›l›kt›r. Ondan yukar› tabakalar dahi s›cakt›r. Kubbeyle beraber olan tabakas› atefltir, ta-
hammül olunmaz. ‹nsan tahammülüne göre sofalarda y›kan›p, geçer. Külhan› d›flar›da de-
¤ildir. Hamam›n dört köflesinde dört adet billur caml› sobalar vard›r ki, camdan ateflleri gö-
rünür. Dellâklar› hep kocakar›lard›r. fiehrin bütün caddeleri beyaz mermer döflelidir. Ça-
murland›¤› vakit Kafle yaylas›ndan afla¤› akan nehir sular› ile ev sahipleri sokaklar› süpürge
ile süpürüp, temizlerler. O kadar temiz olur ki, bal döksen yalan›r. Bu flehirde asla tâûn ol-
maz. Çünkü doktorlar›n dedi¤ine göre, tâûn pislikten gelir. Bu flehir ise çok temiz oldu¤un-
dan tâûn olmaz. Y›lan, çiyan, akrep, s›çan, leylek, çaylak bütün zararl› ve zehirli hayvanlar
bu flehirde yoktur. Havas› güzel ve halk› da güzeldir.

«Görenin akl› gider, özge temaflad›r bu.»
Bu flehrin dört taraf› Kafle yayla¤› ete¤ine var›ncaya kadar ba¤, bahçe ve bostan olup,

ellibin adet ba¤›n öflürünü verirler, diye anlat›rlar. Her ba¤da bir kule vard›r. Havuzlar ve
flad›rvanlar ile süslü bahçelerdir. Bu flehri oldu¤u gibi anlatsak söz uzar.

Kiliseleri: Yetmifl adet kiliseleri vard›r. Bunlardan (Kaflaban kilisesi) o devrin hünerli üs-
tadlar› bu kiliseye yedi sanduka halis altun sarfederek fevkalâde güzel mimari bir eser vücu-
da getirmifllerdir. (Bu mabedin harç ve sarf›na hâlis alt›n beflbin kese sarfolunmufltur) diye
bat› kap›s›na Macarca yaz›lm›flt›r. Maksurelerinin duvarlar› çeflitli nak›fllarla cilâl›d›r. Bütün
kubbe kap› ve duvarlar›nda çeflitli k›ymetli tafllar ile Hint sadefkârisi gibi süslenmifl bir san'at-
l› kilisedir ki, akik, zeberced ve daha di¤er k›ymetli küçük tafllar ile süslenmifl keflifller top-
lant› yeridir. Bâz› kap›lar›n›n halkalar› hâlis gümüfltendir. Hâlis alt›n ve mücevherden kandil
ve avizeleri vard›r. Mihrab›n do¤usunda alt›n kapl› bir kürsü vard›r. Bu kürsü karfl›s›nda bir
erganon kürsüsü vard›r. Bunu Betlan Gabor kral› yapt›rm›flt›r. Bütün papaz, keflifl, patrik ve
irflekleri burada yüksek sesle incil okurlar. Erganon sesinden adam›n vücuduna dehflet ve ür-
perme gelir. Hülâsa câhil ve itikad sahibi adam dinlese itikad› bozulur. Ama arif olan bir ki-
fli dinlerse «Ne san'atl› erganon!» der de ald›r›fl etmez. Bu kilisenin çarp›k mihrab›n›n sa¤›n-
da gümüfl ve alt›nla süslü minber gibi bir kürsü vard›r. Her taraf› Daniska iskelesinden gel-
mifl sar› kehribar ile bezenmifltir. Mihrab›n›n yan›nda her taraf› cevahir ile süslü incil koya-
cak bir sehpa yapm›fllard›r ki, oniki ayakl› bir gök renkli kürsüdür. Her aya¤› dibinde Haz-
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ret-i ‹sa'n›n oniki havarisinin heykelleri vard›r. Güyâ canl› gibidir. Bu kürsü üzerinde o kadar
cevahir zarfl› inciller ba¤lan›p, bu inciller aras›nda s›rmalara sar›lm›fl Meryem Ana ve kuca-
¤›ndaki Hazret-i ‹sâ flekilleri vard›r. Gerek ‹sâ, gerek Meryem timsalleri insana canl› gibi ba-
karlar. Me¤er bu suretlerin bafllar› içinde saat çark› gibi çarklar olup, gözleri saat rakkas› gi-
bi döner, elleri ve kollar› dahi hareket edermifl. T›rnaklar›nda birer Rum harac› kadar k›y-
metli mâdenler, gerdanlar›nda bütün hristiyan krallar›n›n gönderdikleri inci tesbihler, heykel
ve t›ls›mlar vard›r. Velhâs›l bu iki timsalin her biri on M›s›r hazinesi de¤erinde idi. Bunlar›n
dört taraf›nda olan kap› ve duvarlar›ndaki s›rmal› ipekli perdelerin her biri bir kral hediyesi-
dir. Bunlar da her biri birer Deylem harac› de¤erdi. Köfle köfle mücevher, san'atl› buhurdan-
lar vard› ki, gece gündüz içlerinde atefl eksik olmazd›. Üçbin kadar papaz ve hademe vard›.
Dünyan›n yedi köflesindeki hristiyanlardan gelme oniki adet gümüfl ve alt›n kandil ve di¤er
avizeler as›l›d›r. Ad› geçen kürsünün oniki aya¤› dibinde duran oniki havarinin suretleri
önünde birer alt›n ve mücevher flamdan var ki, her biri ikifler kantar gelir derler, do¤rudur.

Bu büyük kilisenin dört taraf›ndaki avlunun taban› aynüssemek, firuze, yeflim, yerkan,
harkan ve Yemen akiki ve çeflitli mermerler ile döfleli birçok f›skiye ve flad›rvanlar› vard›r.
Bahçenin içinde çeflitli meyva a¤açlar› bulunur. Hele bir üzüm a¤ac› var ki seyyahlar›n afl›-
lamalar›ndan binlerce çeflit renkli üzüm salk›mlar› has›l olur. Cenâb-› Hakk›n garip hikmeti
burdad›r ki, bir salk›mda yirmiiki türlü ve rengârenk dane vard›r. Yeflil, k›rm›z›, sar›, siyah
daneli oldu¤undan baflka yine bir dalda parmak üzümü, tilki kuyru¤u, hora, misket, keflifl,
razaki, durnal, zeyni, husami, kudsi daneleri bulunur. Bu bahçe avlusu etraf›nda üçyüz adet
yald›zl› hücreler vard›r ki, gören hayran olur. Her birinde patrik ve papazlar vard›r. Hafta-
da bir hurma, bir fincan süt ve bir badem ile perhiz yaparlar.

Kafle fiehrinin Medhi: Bir hastahânesi var ki, hasta cans›z gelse canlan›r. Çünkü bu-
rada gayet bilgili doktorlar vard›r. Hattâ bir gün bu kiliseyi seyrederken ertesi gün ‹sa
Aleyhisselâm›n do¤du¤u gün imifl... Herkes haz›rl›k görüyordu. fiehir içinde on kerre yüz-
bin adam toplan›p, Kaflaban manast›r›nda ve sahras›nda flapkal› ve zünnarl› adamlar top-
land›. Bunlar› seyredip, hat›r›ma flu dualar geldi:

«Ey iki cihan› yaratan! Sen ne âlemlerin rabbisin ki, yeryüzünü çeflitli milletlerle süsle-
yip, yüzbinlerce adam› yetifltirirsin. Anlara da kuvvet, memleket ve baht verir, onlar› bi-
ze, bizi onlara esir edersin».

Diye hayrette kald›m. Sonra bu topluluk kaleden d›flar›daki sahraya ç›k›p, papazlar›
‹sa'n›n mevlidini bafllar› aç›k okumaya bafllad›lar. Duâlar› flöyle idi:

«‹lâhi! Ey valide Meryem ve ey Allan›n kuvveti, Osmanl› askeri Tise nehri kenar›na ve
bu Kafle flehri alt›na geldiler. Osmanl›dan ve Tatar askerinden sana s›¤›n›r›z.»

Bu suretle duâ edip, büyük manast›ra giderek yemek yediler, fukaraya yemekler ve-
rip, ç›plaklar› giydirdiler.

‹nsano¤lunun San'atlar›: Bu kilise yak›n›nda dörtköfle yekpare mermer üzerine tunçtan
bir siyah fil yapm›fllar. Kulaklar›, bafl› ve hortumu hareket edip, gözleri saat rakkas› gibi
dönmekte idi. Ö¤le vakti fil harekete gelip, bir ses ç›kar›p, hortumunu gö¤süne oniki ke-
re vurup, sesi göklere ulafl›rd›. Bundan ö¤le vakti oldu¤u anlafl›l›rd›. Yemek yerlerdi. Bafl-
ka vakitte yemek yemezlerdi. Çünkü ço¤u perhiz ile geçinirlerdi. Hakir, papazlarla anlafla-
rak birçok kere bu kiliseye girip, seyrettim. Sa¤ taraftaki aç›k duvar›n yüzüne elli ad›m
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uzunlu¤unda bir cennet resmi yapm›fllar ki, insan görünce ruhunu teslim edip, cennete gi-
rece¤i gelir. Karfl› taraf›nda bir karanl›k duvar›n yine elli ad›ml›k yerinde bir cehennem res-
mi yapm›fllar ki, S›rat Köprüsünü gören do¤ru yola gelir. Mizan› esvel deresi, gayya kuyu-
su pek güzel resmedilmifltir. Bunlar› öyle resmetmifller ki, bütün ressamlar bir yere gelse
böyle cennet ve cehennem resimlerini yapamazlar. Çünkü frenk nakkafl›, Allah'›n resmini
yap›p, öyle bir cehennem resmi yapm›fl ki, o cehennem dereleri içinde neft ve katran, ya-
k›c› atefl içinde kebap edilenler, zebaniler, deve gerdan› gibi y›lanlar, çiyanlar ve akrepler
sokarak her adam›n ›st›rab›n› görenler ölmeden yiyip, içmekten el çekece¤i gelir. ‹nsan
korku içinde kal›r. Hulâsa bu kilisenin tasvirinde fayda yok gibidir amma bu kadar sene se-
yahatimiz esnas›nda böyle bir acâip eser görmedi¤imden küstahça bu kadar yazd›m.

Mevzumuza gelelim... Bu Kafle flehri alt›nda serdar Hüseyin Pafla askeri arkadafllar›m›z-
la var›p, (Haller Gabor)'u krall›¤a istedi¤imiz vakit Kafle halk›na haber gönderip, «D›flar›da
Tâtun vard›r, ‹sâ Aleyhisselâm›n do¤du¤u gündür, birkaç gün sabredin» demifl. Me¤er ge-
ciktirmelerinin sebebi Hazreti ‹sa'n›n do¤umu bahanesiyle bize deniz gibi askerlerini gös-
termekmifl. Beflinci gün bizim askerden on adam ile (Mektuplar› getirin) diye bafllar› deve
kuflu tüylü ve siyah flapkal› Avusturyal›lar geldi. Bizden Mustafa Odabafl› ile onbir adam ve
bir de hakir ile oniki olup, mektuplar› alarak Kâfle'ye girdik. Gözlerimiz ba¤lanarak kapu-
dan saray›na var›p, bir iskemlede oturduk. Kapudan da gelip oturdu. Eline Erdel soylar›-
n›n, bizim serdar›n mektuplar›n› verip, bir anda tercüme edince ak›ll› kapudan dedi ki:

«‹flte bu oturan adam Kral-zâde (Haller Gabor) dur. Ama imparatorumuzdan korkup,
size kral yapmak için veremeyiz. Çünkü hâlen kral›m›z, imparatorun ç›ra¤› olan Kemin-
yanofl'dur. Kendisi bir iyi adam olup, reâyâ ayak alt›nda kalmas›n diye size karfl› koma-
y›p Orta Macar vilâyetine ç›k›p gitti.»

Deyince hemen içimizden Budinli Ömer A¤a (Keminyanofl nas›l bize karfl› durabilir?
Biz onu Seydi Ahmed Pafla ile k›ra k›ra halini komad›k. Keminyanofl'un kuvveti olsa bizi
bu Erdel diyar›na kor mu idi? ‹kiyüzbin esir verip, ilini, vilâyetini harab ettirir miydi?) di-
ye cevap verdi. Düflman bir cevap veremeyip, serdara mektup yazd›lar ki, (Haller Gabor'u
veremeyiz. Nemçe çesar›m›zdan haber getirirseniz bafl üstüne verelim). Hepimize birer
çuha ve birer top kadife ve birer gümüfl kadeh, birer saat, yüzer alt›n vererek serdar›m›z
Hüseyin Pafla'ya geri gönderdi. Korlad kilisesi sahras›na gelip, serdara anlatt›k. Ömer
A¤a dedi ki, «Kalede bana bir kapudan dedi ki, Hâller Gabor diye size baflka kralzâdeyi
gösterdiler. Hâller Gabor burada olsa imparatordan sormadan size verir mi?» Bunun üze-
rine Hüseyin Pafla bizi yine Kafle flehrine gönderdi, di¤er kral-zâdeyi istedik. Korlad kili-
sesinin bafl papaz› dedi ki: «Olmaz. Biz Keminyanofl kral›m›zdan hoflnutuz. Size bir adam
verme¤e kraldan korkar›z. Var›n, Erdel'de kral-zâdeler daha çoktur. Onlardan birisini bu-
lun.» diye cevap verdi. Hüseyin Pafla'ya gelip anlatt›k. Fevkalâde k›zarak göç borular› çal-
d›rd›. Tise nehri kenar›nca yola düfltük.

Kafle flehrinden biraz uzakta bat›ya giderken bir alay gaziler gördüm ki, hepsi (Allah
her fleye kadirdir) diye hayret içinde... Hakir de at tepip, vard›m ki bu kuyu kenar›nda ga-
ziler su çekip, demir üstüne dökerler. Derhal o demir bak›r olur. Gulâm›n heybelerinde
birer giyim at nal› vard›r. O kuyu suyundan üzerlerine dökünce k›rm›z› bak›r oldu. Hattâ
birini Sadrazam Ali Pafla'ya götürdü¤ümde hayran oldu. Kuyunun suyu bir insan›n eline
de¤se simsiyah, saça sakala dokunsa adam› tertemiz eder. Onun için Kafle nehrini Ma-
car kar›lar› bu sudan tenasül azalar› etraf›na toprakla çamur haline getirip sürerler. Bü-
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tün k›llar› dökülüp, temiz ve berrak olur. Bu, h›r›zmadan güzel bir sudur.
Bundan sonra Tise nehri kenar›nda Kafle kalesini yapan Kâflaban'›n manast›r›n› bina

eden Kordolak ile beraber ikisinin bir kubbe alt›nda yatt›klar›n› gördük. Ertesi sabah bin
zahmetle sal ve tulumlar vas›tasiyle Tise nehrini geçtik. ‹ki adam bo¤uldu ve on at kay-
boldu. O gün s›rs›klam orduya geldik. Olup biteni serasker Ali Pafla'ya anlatt›m. Ne fay-
da ki kral yapacak bir kimse yok... Bütün devlet âyân› ve saltanat erkân› bir yere gelip,
konufltular. Sonra bu Kâfle'den geri dönüldü.

1071 (1661) MUHARREM‹N‹N B‹R‹NC‹ GÜNÜ T‹SE NEHR‹ KENARI ‹LE 
S‹KEL D‹YARINA G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDEER

Evvelâ Tise kenar›ndan deniz gibi askerle k›ble taraf›nda sahralar› geçerek onüç saatte
Matar nehri kenar›na geldik. Oradan (Trepefl kalesi) ne, oradan sekiz saatte Akkiliseye gel-
dik. Burada hakir, onalt› kifli ile do¤u tarafa çeteye gidip, o gün da¤lardan yirmibefl esir ç›-
kard›k. (Aranyufl Mekefl) kalesi karfl›s›nda durup, tekrar bu kale alt›nda birçok ganimet al›n-
d›. Kale askerine toplar att›lar. Buradan k›bleye (Nagibanya) kalesi yak›n›nda Ejden nehri
kenar›nda durup, hat›r için kale kapudan› hediyeleri ile serdara geldikleri vakit hepsi tutu-
lup, k›lavuz olmalar› için muhz›r Mustafa A¤a'ya teslim olundular. Buradan kalk›p, Köyvar
kalesi alt›nda durduk. Burada Melek Ahmed Pafla sekban ve sar›calar› ile yeniçeriler gaza
mal› için cenk ederek birkaç adam öldü. Buradan yine k›bleye gidip, Samofl nehrine, ora-
dan befl saatte Diriesvan köyünde duruldu. Samofl kenar›nda bir saray var ki adam görse
dili tutulur. ‹çinde adam yok... Ama yer alt›nda hesaps›z mal bulunup, bu san'atl› saray ya-
k›ld›. Ba¤ ve bahçelerinde olan meyveleri yiyerek asker doydu. Sonra asker bu ba¤a üflü-
flüp, o nazenin a¤açlar› yerle bir ettiler. Oradan dört saat yine Samofl nehri kenar›nda gi-
dip, karfl› taraftaki da¤lardaki baz› esirleri birkaçbin adam da¤lar›n etraf›n› al›p, tutarak or-
duya getirip satt›lar. Oradan dokuz saatte evvelce harab olan yerleri geçtik. Burada Ali Pa-
fla'ya bir hatt-› flerif ile haseki geldi. Hatt-› flerifde flöyle yaz›l› idi:

«Hatt-› flerifim vard›kta Erdel memleketine asker çekesin. Tâ Nemse memleketlerine
var›ncaya kadar gidesin. Tatar askeri vas›tasiyle o diyarlara haddini bildiresin. Âdetlere ve
edeblere ayk›r› ifl görenlerin hayat harman›n› yokluk rüzgâr›na veresin. Elbette bir kral tâ-
yin edip, ikibin kese Erdel hazinesini alas›n. Ve Kimyanofl iddias›nda oldu¤u için hakk›n-
dan gelesin. Mübarek alâmetine güvenesin.»

Bu ferman gelince büyük konuflmalar oldu. Nagibanya kalesinin kapudanlar› k›lavuzluk
için al›konulmufltu. Onlar›n kefaleti ile nice kâfirler aman ile gelip, serdar ile bulufltular. Me-
¤er bunlar kral-zâdeler imifl... 1072 (1661) senesi Muharreminin ikinci cuma günü mer-
hum Sultan Süleyman'›n üç yafl›nda kral yap›p, ifli validesi Elina'ya teslim edip, Betlen to-
runlar›ndan (Apafi Mihal) adl› bir kral-zâde gelip, ikibin kese pâdiflâh vergisini toplayaca¤›-
n› taahhüd edip, Keminyanofl'u her nerede bulursa hakk›ndan gelme¤e söz verdi. Ama ser-
dar bunu be¤enmeyip, fikri Haller Gabor taraf›nda olmakla (Bu, kral olamaz) diye göz yu-
munca Melek Ahmed Pafla efendimiz (Vallahi iyi kral olur. Çünkü Sultan Süleyman Haz-
retleri bu aileyi be¤enirdi) diye Melek Pafla Muhz›r A¤an›n bafl›ndan kavu¤unu al›p, kral
olacak herifin bafl›na koydu. Ve bismillah diye serdar›n elini öptürüp, bir iskemleye oturt-
tu. Hemen bir Fatiha okunup, (Apafi Mihal) kral yap›ld›. Evvela çavuflbafl›, sonra divan ça-
vufllar› krala, «mübarek bad» edip, kral iskemleden kalkt›. Vezirlerin ve beylerbeyilerin el-
lerini öpüp, sonra orada olan kapudanlar kral›n elini öpüp, biat ettiler.
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«Kral tâyin olundu, flimdiden sonra çete ve potura yasakt›r. Esir ve ganimet alanlar›n
bafl› koyun bafl› gibi kesilir.»

Diye dellâllar ba¤›rd›. Evvelce Sigel vilâyetine elçilerimiz gitti¤i vakit itaat etmemifller-
di. Yeni kral dahi onlar›n üzerine gitmeyi serdara söyleyip, bütün asker (Çete kalmad›,
bari Sigel cengine gidelim) diye haz›r oldular. Do¤udan sol tarafa sap›larak yola düzüldük.
Bu mecliste pâdiflâh taraf›ndan gelen hasekiye k›rk kese ihsan olundu. ‹kiyüz esir ile sa-
mur kürkler ihsan edildi. Kral dahi befl kese verip, ikibin Erdel askeri koflarak Hüseyin Pa-
fla'y› da Tameflvar askeriyle memur edip, hasekiyi Varad taraf›na gönderdi. Asker de do-
¤uya asker aya¤› basmam›fl mâmur yerleri seyrederek (Betlenvar) kalesine geldik.

Betlenvar Kalesi: Sultan Süleyman Han asr›ndaki Betlen kral›n yap›s› olup, (Betlen-
var) derler. Yeni kral olan (Apafi Mihal)'in miras mal›d›r. Ve Erdel krallar›na tâbidir. Fa-
kat bu kale Saz Macar› vilâyeti hükmündedir. Erdel Macar›n›n hükmü burada tamam olur.
Bu kale ahâlisi, kale sahibinin Erdel'e kral olmas›ndan sevinip, bin parça top atarak ka-
leyi açt›lar. Kale kapudan› dojlar›, yerolan hediyelerle orduyu bolland›r›p, güzelce hizmet
ettiler. O gece binlerce kandiller neft ve katranlar ile kaleyi ayd›nlatt›lar. Sabaha dek bir
yayl›m top ve bir yayl›m tüfenk ve havai fiflengler at›p, flenlikler oldu. Kale bir sahrada
olup, dört taraf› göz gördü¤ü kadar yaylad›r. Yayla etekleri, köy ve bahçelerle süslüdür.
Buran›n cennet gibi kaleleri vard›r. Duvarlar› alçak birer sa¤lam kaledir. Ama hende¤i
çok derindir. ‹ki kap›s› vard›r. Biri do¤uya, biri bat›ya aç›kt›r. Hisar›n içi k›rm›z› kiremit-
lerle örtülüdür. Yedi aded kilisesi vard›r, han ve hamamlar› vard›r. Çarfl› ve pazar› gayet
mâmurdur. Kale kapudan› evvelâ krala gelip, onbin kurufl pâdiflâh paras›n› verip, beflbin
kurufl krala ve beflbin kurufl serdara verdi. Asla köyleri ya¤ma edilmedi. Oradan iki saat-
te (Küçük Samofl) nehrine geldik. Bu nehir, Besevard da¤lar›ndan gelip, büyük Samofl'a
kar›fl›r. Oradan yine do¤uya gidip, küçük Samofl nehrine geldik. Burada birçok kapudan-
lar gelip, kralla bulufltular. Buradan da befl saatte (Saz Samofl) kalesine geldik.

Saz Samofl Kalesi: Yap›c›s› Betlen Gabor krald›r. Kapudanlar› Erdel krallar›na tâbi
olup, son kral›n miras mal›d›r. Ama Saz vilâyeti hükmündedir. Halk› da Saz Macar› olup,
hiçbir zaman isyan etmemifllerdir. Havaleli ve bay›r dibinde Kolojvar kalesinden büyük bir
kaledir. ‹çinde onbin ev ve süslü saraylar› vard›r, dediler. Han› ve çarfl›s› var. Zengin be-
zirganlar› olup, bütün kapudanlar› gelerek krala itaat etmeleriyle kalelerine bir yeniçeri
odas› tâyin edildi. Gaziler iç kalede güzelce dolaflt›lar. Kalenin varoflu yoktur ama ba¤ ve
bahçesi çoktur. Burada dahi pâdiflâh vergisi için krala yetmifl kese gelip, günden güne
kral›n yan›nda askeri ço¤ald›. Ve ordudan alargaya konmalar› ferman olundu.

Buradan alt› saat giderek (Küçük Samofl) nehrine geldik. Burada; Besterce kale kapu-
dan›n›n itaat etmiyece¤i bilindi¤inden do¤uya gitmekten vazgeçildi. Evvelce oldu¤u gibi
kuzey taraf›na tu¤lar ve çarhac› ‹smail Pafla, asker öncüsü olup, Tatar askerinin dahi ile-
ri gitmesi ferman olundu.

Besterce Kalesi: Erdel krallar›na tâbi, Saz Macar› kalesidir. Önce Rakoçi asr›nda hisar
içine beflbin Nemçe askeri girip, Keminyanofl'a itaatle ve flimdiki Apafi Mihal krala ra¤-
men bütün ahalisi kaleye kapan›p, ‹slam askerine hayli top att›lar. Kalesi bir batakl›kta
havaleli büyük kaledir. Erdel kalesinden büyüktür. Onbir tabyas›, befl kap›s› vard›r. Hen-
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de¤i yoktur. Batak içinde ve çeflitli s›rçal› kiremitlerle örtülüdür. Saraylar›, büyük binala-
r›, kiliseleri, yüksek kuleleri var. Bay›rlar› bafltan afla¤› ba¤d›r. Afla¤› batak taraf›, bostan-
d›r. Askerin korkusuzca topu alt›na kondu¤unu kaledekiler görünce, Osmanl›n›n korku-
sundan kapudan› krala gelip, hediyelerini verdi. Can Aslan Pafla bir yeniçeri odas› ile ya-
sakç› tâyin olundu. Hakir dahi bu yolla bir gece kalede yat›p, seyir ve temâflâ ettim. O
kadar güzelleri var ki tarif olunmaz. Hattâ misafir oldu¤umuz evde lâl yanakl›, kiraz du-
dakl›, temiz bir k›z var idi ki, kokulu kâküllerini da¤›t›p gelse saç› büklüm büklüm olur. S›r-
mal› fistan›n› giyip, yürüse ak›llar yolundan ç›kar idi.

Buradan kalk›p, dört saatte (Zulûmi o¤lu Saray›) kona¤›na geldik. ‹çine asker konup,
bahçesindeki meyveleri yiyip, bahçeyi harab eylediler. Ama saray kagir oldu¤undan yak-
mas› ve y›k›lmas› mümkün olmad›. Burada befl adam çeteye gidip, esir getirdikleri için ça-
d›r önünde katlolundular. Çetenin yasaklanmas› için yine dellâllar ba¤›r›ld›. Burada Va-
flarhel kapudan› gelip, itaat etti. Oradan iki saat giderek Vaflarhel'e geldik.

Vaflarhel Kalesi: Eski bir kale olup, bat› tarafa bakan bir sa¤lam demir kap›s› var. Do-
¤u taraf› bay›r, tepelerde havalesi var, tamamen ba¤ ve bahçelidir. Kalenin befl adet sa¤-
lam tabyas› var. Fakat kalesi küçük ve hende¤i alçakt›r. Kale içine Seydi Ahmed Pafla-zâ-
de Mehmed Efendi bir yeniçeri ile bekçi tâyin olunup, onun vas›tasiyle hisar› seyrettik.
Canl›, mâmur kiliseleri, tahta örtülü sa¤lam evleri, süslü sokaklar›, zengin ahalisi vard›r.
Her türlü mallar› ile askeri bolluk ettiler.

Vaflarhel Varoflu: Kalenin bat› taraf› dibinde y›ld›zdan k›bleye uzunca onbin ad›ml›k bir
varofldur. Etraf›nda suru yoktur. Derin hendekli, a¤aç anbarl›, iki yerden sa¤lam kap›l›-
d›r. Hepsi zengin bezirganlard›r. Zengin flehir oldu¤undan bütün asker mühimmat ve le-
vâz›mat› burada ald›lar. Kapudanlar› krala yüzbefl kese pâdiflâh paras› verdi. Zira bu Va-
flarnel büyük nâhiyeli vilâyettir. Yüzellibin Saz Macar› reayas› var. Buradan kalk›p, kale
dibinde bir çimenlik yerde oniki gün kal›nmas› ferman olundu. Burada kral taraf›ndan
tahsildarlar dört taraf kapudanlar›na para tahsiline gidip, on günde binaltm›fl kese mal ge-
lip, serdar›n gözü aç›ld›. Bütün hazineyi Hüseyin Pafla ile Varad'a gönderdi. Oradan tam
üç saatte Saray kalesine geldik.

Saray Kalesi: Bu saray Erdel kral› olan›nd›r. Yap›c›s› Fâtih asr›nda 857 (1453) tarihin-
de büyük Betlen ‹svan'd›r. Krallar Saz vilâyetine gelince burada misafir olur. Bu saray bü-
yük bir sahrada olup, dört taraf›n› küçük Samofl nehri dolafl›r. Havalesi yoktur. Zarars›z
kaledir. Dörtgen fleklinde kagir olup, iç ve d›fl› alt ve üstü üçyüzaltm›fl adet odad›r. Büyük
divanhaneleri vard›r ki, biner adam girse yerim dar demez. Duvarlar›nda usta nakkafl bir-
çok tarihi fleyler ve vakalar yazm›flt›r. Bunlar›n hepsi Macar yaz›s›d›r. Bu divanhanenin
bat› taraf›nda elli adet Erdel krallar›n›n târihi ile her kral›n azil ve tâyin ve ölüm târihini
yazm›flt›r. Asker bu saray yak›n›nda on gün kald›. Çatalbafl, fermanla mal tahsiline gitti.
Oradan kuzeye dört saatte Ravotop kalesine geldik.

Ravotop Kalesi: Erdel'e ba¤l› Saz Macar› kalesidir. ‹çinde asla Avusturya askeri yok-
tur. Bin kadar Saz askeri vard›r. Havaleli küçük bir tafl binad›r. Do¤u taraf› cennet gibi
bir sahrad›r. Ba¤ ve bahçesi verimli olup, bostanlar› hesaps›zd›r. Kiliseleri, süslü evleri,
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birçok hanlar›, çarfl› ve pazar› vard›r. Kapudan› bütün irflek ve Nemeflleri ile krala gelip,
yüzyirmi kese pâdiflâh vergisini teslim eylediler. Oradan dört saatte Kukullu nehri kena-
r›na geldik. Ba¤l› bahçeli çimenlik bir yerdir. Bu nehir Sigel da¤lar›ndan ç›k›p, küçük Sa-
mofl nehrine akar. Oradan dört saatte Kukullu nehrine geldik.

YEN‹ KRALIN ASKERE BÜYÜK Z‹YAFET ÇEK‹fi‹
Burada Erdel kral› bütün Osmanl› askerine bir büyük ziyafet çekti ki, benzerini gözler

görmemifltir. Ço¤u yemekleri ekmek, çörek, bo¤aca ve subu dedikleri Halep kalemkân› ka-
dar has beyaz ekmekleri idi. Çimenleri üzerine Macar kilimleri döflenip üzerine ekmekler
konuldu. K›rk adet has ve beyaz ekmeklerin herbirini birer çift s›¤›r arabas›na koyup, getir-
diler. Ekmeklerin her biri yirmi ad›m uzunlu¤unda ve befl ad›m geniflli¤inde ve bir adam bo-
yunda idi. Allah bilir ki böyle idi... Üzerleri yumurtal›, çöre otlu, karanfil ve kakuleli ya¤l›
çöreklerin küçüklerinin hesab›n› Allah bilir. Hattâ hakir, bu ekmekleri nas›l piflirdiklerini sor-
dum. fiöyle cevap verdiler. (Binlerce kile hâlis un getirip, binlerce teknelerde hamur edilir.
Ve ekmeklerin büyüklü¤ünde kaz›lm›fl kale hendekleri gibi çukurlar›n içinde güzel atefl ya-
k›p, bütün hamurlar› o hendeklere doldururlar. Üzerine elenmifl kül korlar. Daha üstüne ve
yanlar›na atefller y›¤arlar. Yedi saat sonra ateflleri söndürüp, hendeklerden birçok adam
yard›m› ile ç›kar›p, baz› yanan yerlerini b›çaklarla keserler. Sonra ziyafet yerine getirirler.)
Bu ekmeklerden baflka üçyüz adet s›¤›r, bo¤a içleri, safi koyun ve kuzu içleri, tavuk ve gü-
vercin ve yeni piflmifl s›¤›r kebaplar› vard›. Tam üçbin koyun, üçbin kuzu, alt›yüzbin ekmek,
yüz adet kazan firik pilâv›, yüz kazan herise, yüz kazan yo¤urtlu pirinç çorbas› vard›. Bu di-
yarda pirinç bulunmad›¤›ndan pirinç pilâv› yok idi. Ama büyük bafl sofrada vezir ve vüke-
lân›n önünde olan bin sahan içinde nefis yemeklerin her çeflidi var idi. Çünkü üç gün ev-
vel bütün vezir ve vükelân›n ahç›lar› krala gidip, bu büyük ziyafetin yemeklerini haz›rlama-
ya çal›flt›lar. Kral bu hususta çok masraf etmiflti. Paflalar›n sofras›nda nice yüz günefl gibi
kral ve kapudan çocuklar› cam, billur ve necef ve fa¤fur kâseleriyle su ve flerbet tafl›y›p, hiz-
met ederlerdi. O gün çavufl-zâde Mehmed Pafla bu dilberler içinde flafl›r›p kald›. Hakir, ve-
zirler sofras›n›n uzunlu¤unu ad›mlad›m. Tam beflyüz ad›md›. Bu ziyafet sabahleyin baflla-
y›p, ikindi üzeri bitti. Yemekten sonra müslüman gazilerine üçyüz f›ç› bal flerbeti ikram
olundu. Kral taraf›ndan yedi adet vezire birer çanl› hento araba, alt›flar atlar› ile çekilip, her
arabada onar kese taler kurufl, çuhalar ve k›ymetli kumafllar vard›. Di¤er beylerbeyilere be-
fler kese kurufl ve birçok k›ymetli kumafllar, beylere de birer kese kurufl ile birer pastal çu-
ha ve ipek kumafl hediye gitti. Bütün ‹slâm askeri çeflitli flekilde nimetlenip, pâdiflâh›n dev-
letine duâ ettiler. Oradan kalk›p, befl saatte Mekiflvar kalesine geldik.

Mekiflvar Kalesi: Yap›c›s› Haller Gabor'dur. Fakat Saz Macar› hükmündedir. fiimdi Erdel
kral› (Apafi Mihal)'in kar›s› (Bornemisa anne) nin miras mal›d›r. ‹slâm askeri var›nca kral flen-
li¤i ile bin parça top at›ld›. Dereli, tepeli bir yer üzerinde sa¤lam yap› bir kaledir. Fakat ha-
valesi çoktur. ‹çinde çarfl› ve pazar› yoktur. Kiliseleri mâmur ve tahta örtülü evleri çoktur.
K›bleye bakan bir demir kap›s› var. Bekçileri, haz›r iki kat demir kap›d›r. Hende¤i yoktur.
Bin kadar neferi vard›r. Kapudan› krala hediyeleri ile gelip, on kese imdat etti.

Varoflu: Sanbata nehri kenar›nda bir büyük varofldur. Onbin adet saray ve elvan kire-
mitli tahta örtülü evleri vard›r. Onbir adet yüksek çanl› manast›rlar› vard›r. Hepsi beyaz
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kalayl› kubbelerle örtülüdür. Çeflitli odalar›, yemekhanesi ve misafirhanesi vard›r. Hanla-
r›, bir hamam›, tekke fleklinde binalar›, okumaya mahsus patrikhaneleri vard›r. Çarfl›s›
fevkalâde güzeldir. San'at ehli, bakire k›zlarla kad›nlard›r. Bu pazarda herfley bulunur.
Çünkü kuzeyinde okyanus kenar›nda Lehlilerin Daniska iskelesi yak›nd›r. K›blesinde Bo¤-
dan'›n hükümet merkezi olan Yafl flehri ve Eflâk'›n Tirkovifl ve Bükrefl flehirleri onar ko-
nakt›r. Onun için bütün halk› tüccar ve büyük bezirgand›r.

Erdellilerin Elbisesi: Bunlar da di¤er Macarlar gibi yeflil ve k›rm›z› çeflitli çuhadan sa-
mur ve zerduva postu kalpak giyip, gö¤üslerindeki dü¤melerini gümüflten ve dü¤me ba¤-
lar›n› güzel çuhadan yaparlar. Çakfl›rlar› ve koflmenleri rengârenk çuhadand›r. Pabuçlar›,
sar› ve k›rm›z› kubâdi serhadli pabuçtur. Kuflaklar› hep ipek kuflakt›r. Yekbend göde çak-
fl›r giyerler. Kad›nlar› hep ipek çeflitli fistan giyip, k›zlar›n saç ba¤lar› ve kad›nlar›n baflla-
r› elvan ipek arabiye üzere çeflitli inci, lal, yakutlu salk›mlarla süslüdür. Bunlar da sar› ve
turuncu sahtiyandan pabuçlar giyerler. Bütün Erdel erkek ve kad›nlar›n›n elbisesi böyle-
dir. Avusturya ve frenk gibi kara flapkal› de¤illerdir. Hepsi de ‹ncil okur hristiyand›r. Mez-
heplerine Lüteriyan derler.

Mevzumuza gelelim... Bu Mekiflvar kalesinin varoflunun iki kap›s› vard›r. Biri kuzeye, bi-
ri k›bleye bakar. fiehrin ortas›nda bir genifl meydan vard›r. Orada bir siyaset yeri ve dara-
¤ac› vard›r ki, Allah korusun, bu u¤ursuz yerde Macarlara iflkence ettikleri vakit gören ada-
m›n duda¤› çatlar. Hattâ gazilerden birini yaralayan bir Macara o kadar iflkence ettiler ki,
Acem diyar›nda, Da¤›stan'da ve Arabistan'da böyle çeflitli iflkence görmedim. Bizim asker
bunu görüp, parma¤› a¤z›nda kald›. Evvelce al›nan esirlerin sahipleri ç›k›p, ucuz fiyatla esir-
lerini ald›lar. Ertesi gün serdar kethüdas› Hüseyin A¤a, kral› alay ile kaledeki saray›na götü-
rünce beflyüz parça top att›lar. fiehri arzumuz gibi seyredip, bir hayli manas›z yüklerimizi sa-
tarak binüçyüz kurufl kâr edip, Allah'a flükür hafifleyerek arabam›zdan birini yakt›k. Bu fle-
hir içinden geçen Saz nehri küçük Samofl nehrine kar›fl›r. Ertesi gün kral kar›s›, serdar Ali
Paflaya, yedi vezire ve yirmiiki adet beylerbeyilerine ve yetmifl adet beylere cennet bahçesi-
ne benzeyen bir bahçede öyle bir ziyafet verdi ki, tarifi mümkün de¤ildir. Ziyafeti veren ka-
d›n oldu¤u için o taraflarda ne kadar mehtap yüzlü, zaman gözlü k›z ve kad›nlar varsa hep-
si mücevher elbiseleri ile gelip, hizmet ederek flerbet da¤›tt›lar. Hatta bu ay yüzlülerin cilve
ve nazlar›ndan ve meydandaki kokulardan, ruh okflayan kokulardan mest olan tatar fiahpo-
lat a¤a, lâtife olmak üzere serdara «Sultan›m! ‹zin verseniz flu flehre bir durup, flu selka k›z-
lardan ve donlardan al›p, kar›ma doyum varsak, öldü¤ümüze gam yemezdik» dedi. Haz›r
olanlar birçok güldüler. Yemekten sonra banu taraf›ndan serdar ve vezire ve yedi vezire ve
bütün beylerbeyilerine ve beylerin herbirine birer çeflit k›ymetli yadigârlar hediye etti. Vezir-
ler ve vükelâ atlar›na binip, giderlerken yine kaleden top flenli¤i yap›ld›. Sözün k›sas›, bu di-
yardaki zevk ve sefay› hiç bir diyarda görmedim.

Yine bu Mekiflvar kalesinden kalk›p, do¤u taraf›na giderek Kokul flehrine geldik. Bura-
da orduya çeflitli sulu meyveler geldi. Oradan yine üç saatte Kokullu nehrine geldik. Bu ne-
hir kenar›nca gidip, burada Sigel vilâyetine elçilikle giden Budinli Ömer A¤a ve Varad'l› Pan-
ço Hüseyin a¤a ve Façatl› Ali a¤a Sigel'den gelip, (Ahali itaat etmeyerek mektubu parça par-
ça ettiler, biz güçlükle kurtulduk. Ve Kota denilen bo¤azda bir da¤dan bir da¤a üç kat bü-
yük tabur halinde yirmibin tüfenkli koymufllar.) dediklerinde büyük müflavere olunup, kral
ve bütün ayanlar dahi beraber oldu¤u halde Sigel vilâyetini harab etme¤e karar verdiler.
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1072 SENES‹ SAFER AYININ Y‹RM‹NC‹ GÜNÜ ERDEL'DEN 
S‹GEL V‹LÂYET‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER

Evvelâ Bismillah ile Kukullu nehri kenar›nda bat›ya iki saat giderek Odvarhel kalesine
geldik.

Odvarhell Kalesi: Yap›c›s› Helbanporam'd›r (?). Süleyman Han asr›nda Sigel'den Bet-
len - Gabor fethedip Saz Macarma hediye etmifltir. Hâlâ Erdel krallar› hükmündedir. Ama
saz macar› elindedir. Üçbin adet askeri Saz Macar›d›r. Evvelce ‹slâm askeri Tise nehrine
giderken Tatar askeri buraya gelince ne Saz kavmi, ne lâz, ne çok, ne az bilip, bu kale
varoflunun halk›n› tamamen esir etmifllerdir. Sonra onbin Tatar, onbin ok ucuna kibrit ve
ç›ra ba¤lay›p, kalenin içine atarlar. Tahta evler üstüne düflünce evler tutuflur. Kale d›fl›na
ç›kanlardan el kald›ranlar› k›l›çtan geçirirler. Geride kalanlar Tatarlar›n eline esir düfler.
Onun için bu flehri berbad bulduk. Etraftaki ba¤ ve bahçeyi, kral›n yenilendi¤ini ifliten
halk, kale içini ve d›fl›n› imar etme¤e bafllam›fllard›r.

Burada bütün ifl erleri, serdar ota¤›nda toplan›p:
«Sultan›m, biz bu Sigel diyar›na gidemeyiz. Çünkü bu kadar bin araba, deve ve katarlar

var. Heman yüksüz asker ile gidebiliriz. Çünkü bu memleket, sarp, kayal›k da¤lard›r. He-
man ‹slâm askeri içinden yirmibin seçme çatal atl›, silâhl› yi¤it, onbin adet silâhl› piyade yi-
¤itlere Budin veziri ‹smail Paflay› serdâr edelim. Cerrah Kas›m Paflay› çarhac›, Pir Hüseyin
Paflay› artç› ve Melek Ahmed Pafla kethüdas› Yusuf a¤ay› yirmi bayra¤› ile karakol tayin ede-
lim. On oda kap›kulu yeniçerileri, bir oda topçu, bir oda çeteci ve on parça darbezen top-
lar ve mükemmel cephane verelim. Yal› Tatarlar›ndan onbin atl› adam katal›m.»

Dediler. Ertesi gün sabahleyin Cerrah Kas›m Pafla çarhac› gidip, ‹smail Paflan›n dahi göç
kufllar›na tokmaklar vurulup, befl gülâm ve bir basit seyishânemiz ile Siger vilâyetine gittik.

Do¤uya yedi saat gidip, Vanç köyüne geldik. Sigel yayla¤› dibinde ba¤l› bahçeli bir köy
idi. Atefle verildi. Bu yayladan akan dereler etraf›nda çeflitli macar un de¤irmenleri vard›.
Birçok tahta biçecek h›zarlar vard›.

Bu da¤larda f›st›ktan lezzetli, üç köfleli bir çeflit börülce kadar meyve vard›r. Yüksek
a¤açlarda biter. Burada ‹slam askerine (Dikkatli olun, gafil bulunman!..) diye tembih olun-
du. Her tarafa karakollar tâyin edildi. Bizler de Melek Ahmed Pafla askeriyle da¤lar için-
de uyumadan karakol bekledik. Sabaha yak›n bütün asker uyurken, yularlar› ellerimizde
olan atlar›m›z kiflneyip, tepinme¤e bafllad›lar. «Acaba bu ne ola?» diye haz›r olduk. Atla-
r›n nicesi kösteklerini k›rd›lar. Mecburen hepimiz atlar›m›za binip, haz›rland›k. Ama biz-
den ilerdekilerin, atlar›n bu hareketlerinden haberleri olmay›p, gaflet uykusunda yatarlar-
d›. Derhal birkaç yi¤it gönderdik. Bunlar da uyan›p, pürsilâh yan›m›za geldiler. Ama hâ-
lâ atlar›m›z tepiflmeden kendilerini parça parça ediyorlard›. Gördük ki bir anda da¤lar
içinde düflman Macarlar›n Erganon, trampete ve loteryâni borular›n›n davul ve çanlar›n›n
sesleri iflitilip, bizi görüp, durdular. Ama bizim atlar kudurdular. Hemen serdar›m›z Me-
lek Pafla «Bre gâzîler! Atlardaki bu hâl hayra alâmettir. Bir kerre düflmana dokunal›m. Yâ
taht ola, ya baht!» deyince hepimiz, «Nola bismillah» deyip, hep birden yaydan ok ç›kar
gibi ç›k›p, kâfirlerin üzerine at sald›k. Her taraf toz duman oldu. Gülbank sesi göklere ç›k-
t›. Düflman askeri (Pa jorj pa jorj) diye üzerimize at sald›lar. ‹ki asker birbirine girip, öyle
bir savafl oldu ki, oklar›m›z bile fliddetten yedi bafll› ejdere döndü. Allah'a hamdolsun bir
saatte zafere ulafl›p, düflman bozuldu. Geride kalanlar da kaçt›. Binaltm›fl kelle ve üçyüz
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adet silâhl› düflman esir ald›k. Bu karakol cenginden orduya gelirken beflbin asker imda-
da gelip, (Bre adamlar, nice oldu? Bre elhamdülillah, çok flükür sa¤l›¤a!) diyerek orduya
geldik. Biz Melek Ahmet Paflaya geldik, o da serdâra geldi. Serdâr Melek Ahmed Pafla-
ya bir samur kürk, Yusuf kethüdam›za bir s›rmal› hil'at giydirirken:

«Bre Yusuf kethüda, yüzün ak olsun. Ama bize niçin haber etmedin?»
Dedikde Yusuf Kethüda:
«Küffar birdenbire gece bask›n› etti. Ve biz de düflman› göze sal›nd›rmad›k. Allah'a

hamdolsun, sayende muzaffer olduk.»
Dedi. Di¤er bölükbafl›lara da hil'atlar ihsan olunup, hakire de bir esir verdiler, (‹nflaal-

lah bu u¤urdur. Karakol cenginde kazand›k. Tabur dahi böyle fetholur) diye herkes söy-
leme¤e bafllad›. Ertesi gün kalk›p, bir saat giderek Kotove bo¤az› denilen harp meydan›-
na gelip, çad›rs›z konup, dizginler elimizde cenk ve kavgaya haz›r olduk.

Sigel Taburunun Anlat›l›fl›: Bu tabur yeri Sigel vilâyeti hududunda Kotova bo¤az› de-
nilen ormanl›kta olup, bo¤az›n sa¤ ve solu yüksek a¤açlarla bezenmifl bir yüksek da¤d›r.
Macarlar çoluk çocuklar›n› kurtarmak için bu dere içine bir da¤dan bir da¤a minare bo-
yu kalyon direklerini ve daha nice ahflap k›r›p, bu dereye dökerek kat kat büyük bir ta-
bur kazm›fllar. ‹çine yirmibin tüfenkli Macar girip, haz›rlanm›fl. Bu tabur içinde yedi s›ra
altm›fl, yetmifl parça flâhi toplar komufllar. Bu a¤açlar›n aras›na pusulara askerlerini ya-
t›rm›fllar. Çeflitli fleytanca hileler edip, da¤› tafl› k›r›nt› ile doldurup, gerideki taburlar›na gi-
decek yollar açm›fllar. Taburlar›na gitmek de¤il, bu k›r›nt›ya girmek de mümkün de¤il...
Bütün ifl erleri konufltuktan sonra Tatar askerini üç saat sol taraftan da¤lara gönderdiler.
E¤ri eyâleti atl›lar›n› da sa¤ taraftan da¤lara gönderdiler. Beri tarafta serdâr›m›z ‹smail Pa-
fla bütün piyade kap›kulu yeniçerilerini, E¤ri ve Budin yeniçeri ve cebecilerini bir yere top-
lay›p, bir kol etti. Öteki vezirler ve beylerbeyleri sekban ve saruca yi¤itlerine Melek ket-
hüdas›n› serdar edip bir kol dahi ileri atlan›p, kendisi ve öteki beylerbeyileri ile atl› ve ya-
ya askerin ortas›nda durdu. Hep bir a¤›zdan Allah Allah diyerek yedi yerden yürüyüfl et-
ti. O kadar çok top at›ld› ki, ‹slâm askeri atefl içinde kald›. K›r›nt›lar içinde köpek cengi-
ne baflland›. Bizim toplar›n üstüne neft ve katranl› paçavralar tak›l›p, at›l›nca yüksek a¤aç-
lar rüzgârdan tutuflmaya bafllad›. Nihayet iki taraf askeri yaka yakaya geldiler. Düflman,
atefli söndüremeyince kaçarak büyük taburlar›na kapand›lar. Atefl tabura da sirayet edip,
yer yer yanma¤a bafllad›. Tabur içindeki düflman bunu görüp, flafl›rd›. Daha sonra bütün
gâzîler taburun yak›n›na var›p, yer yer sarmafl›p ve s›rmafl›p taburun nice yerlerini zapte-
dip, tabur üzerine kurflun ya¤d›rd›lar. Ama bu aral›k birçok gazilerimiz flehit oldu. Pafla-
lar bu s›rada (Bre koman gaziler! F›rsat günüdür, zafer inflaallah bizimdir) diye askeri cen-
ge teflvik ediyorlard›. Bu flekilde tam üç saat cenk oldu. Bu s›rada do¤u taraf›ndan bir Al-
lah Allah sedas› iflitildi. Düflman bunu iflitip, arkas›na bak›nca bunu gördü ki, Sigel vilâye-
ti içinden biri yeflil ve alsancakl› ‹slâm askeri, beri taraftan da Tatar askeri gelir. Bir taraf-
tan da Osmanl› askeri hücum ediyor. Düflman dayanamay›p, taburunu b›rak›p da¤lara
kaçt›. Biz de düflman› k›ra k›ra 1072 Safer ay›n›n yirmiyedinci günü Sigel taburunu fet-
heyledik. Serdar Ali Paflaya müjdeci gitti. Düflman bu cenkte müthifl bir sat›r yedi. Her
taraf insan na'fl›yla doldu. ‹smail Pafla ota¤› önüne Sigel askerinden ikibinyediyüz kelle ve
bink›rk adet esir gelip bütün esirler, getiren sahiplerine ihsan olundu. Fetholunan tabur-
dan yollar aç›l›p, Sigel vilâyetine gidildi.
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Sigel Vilâyeti ve Kalesi: Dört bölük Erdel diyar›n›n bir bölü¤ü de bu Sigel vilâyetidir.
‹slâm askeri do¤uya iki saat giderek Sigel sahras›na at b›rakt›lar. Sigelliler ise (Türk tabu-
ru yar›p da geçemez) düflüncesiyle ayfl ve iflret içinde sohbet halinde imifller. Üzerlerine
hücum edilip, kimi esir, kimi de k›l›çtan geçti. Çoluk çocuklar›n›n ço¤u müslüman olup,
geride kalan köy ve kasabalar tahrib edildi. Akflama yak›n drumaktan ve cenkten vazge-
çilip, kol kol ve kat kat her tarafa karakollar tayin olundu.

Beteflvar Kalesi: Bu kale dahi Erdel krallar›n›nd›r. Ama ahalisi harbe ucu ile krallara ta-
bidir. Sarp, da¤l›k baflka bir vilâyettir. Yeni kraldan ve serdârdan mektuplar gittiyse de ita-
at etmediler. Bu kale Sigel sahras›n›n k›ble taraf›nda havâlesiz bir kaledir. Beflgen fleklinde
olup, sa¤lam tabyal› ve iki yeni kap›l› bir tafl kaledir. O gece bu kaleye ve varofluna asker-
lerimiz hücum edip, sard›lar. Kale dahi hesaps›z toplar atarak, atefl içinde kald›. O gece as-
kerlerimiz düflmana göz açt›rmay›p, topla kaleyi berbâd ettiler. Allah Allah diye varoflunu
fethedip, sabaha kadar bütün ganimet mallar›n› tafl›y›p, pay ald›k. Düflman kaleye girildi¤in-
de bu varoflta ancak ihtiyarlar kalm›flt›. Onlar›n sözleri ile varoflun yer alt›ndan pek çok mal
ç›kt›. Sonra varofla atefl verilerek yak›ld›. Atefl seher vaktine kadar devam etti. Sabahleyin
hisar içinde olan bütün Macarlar feryad ederek kale d›fl›na ç›k›nca hepsi esir edildiler. Ka-
pudan› ve ikiyüz irflek papazlar› dörtbin kadar esir olup, ellerindeki mallar› zapt olundu. ‹s-
lâm askeri kalenin delinmifl yerlerinden girip, birçok hazine ve cephane ald›lar. Yanmayan
yerleri de atefle verildi. Kale ve flehir berbâd oldu. Oradan kalk›p yar›m saat giderek Nam-
yecik köyünde duruldu. Dört tarafa karakollar konup, orada misafir kal›nd›. Sabahleyin ko-
nuflulup, tellâllar ba¤›rd›lar ki: «Burada üç gün üç gece oturakt›r. Her tarafa karakol konup,
dikkatli olsunlar. Bütün çetecilerin dördüncü günü bu flehirde bulunmalar› flartt›r.» Hakir, o
gün Melek Ahmed Paflam›zdan pürsilâh elli yi¤it, ikiyüzelli Tameflvarl› ve E¤rili, Kanijeli ga-
zilerden çatal ikiyüz yi¤it ve beflyüz Tatar gaziler ile Allah'a mütevekkil olup, Sigel sahras›n-
da kuzeye bir gün bir gece seyirdip, Sigel diyar›ndan ç›karak Turla büyük nehir kenar›nda
bir büyük flehrin yan›nda durduk. Sabah olunca Lâpoveviçse flehrine gelmifl bulunduk.

Lâpoveviçse fiehri: Kalesi yoktur amma flehir fevkalâde mâmurdur. Tatar bu flehir içine
sokularak herkes evinde uyurken baz› evlere atefl verip, gülbang-i muhammedi çektiler. fieh-
rin içine aç kurt gibi girip, birçoklar›n› rahat uykudan uyand›rarak ç›plak ve periflan da¤lara
düflürdüler. Beri taraftakiler ise esir toplay›p, adam bafl›na befl esir düfltü. Ama bindirecek
atlar›m›z yoktu. Hemen flehir içine yay›ld›k. O kadar at bulduk ki daha fazla esirimiz olsay-
d› yeterdi. Hakir, yedi yi¤it ile bir saraya girdim. Kap›lar›n› kapad›m. Yukar› balkonlar›na
ç›kt›k. Henüz gecelikleri ile tatl› uyku içinde nazenin g›lman k›zlar yat›yorlard›. Bunlar› ku-
flat›p cümlesini esir ettiler. Ganimet mal› almad›lar. Kap›y› aç›p, arkadafllara haber ettiler.
Halbuki onlar da ganimet mal›ndan zengin olmufllard›. Çünkü sekizyüz yi¤it böyle bir flehir-
den ne al›p ne götürseler gerektir. Bu s›rada birkaç düflman bize el kald›rmak istedi. Yedi-
sini de öldürdükten sonra hiç çekinmeden yirmi adet gümüfl sahan ve gümüfl bardak, yedi
adet kadeh, üç alt›n kadeh, yirmi adet murassa tüfenk, on adet gümüfllü k›l›ç, üç adet gü-
müfllü a¤aç haç, bir gümüfl Meryem Ana kuca¤›nda alt›ndan Hazreti ‹sa ve elleri cevahir ve
madenlerle süslü di¤er suretler ele geçirildi. Yedi samur kürk ve birçok atlas ve k›ymetli ku-
mafllar toplay›p, (Acaba bu kadar eflyay› selâmete ç›karabilir miyiz? Yaln›z bafl›m›za kurtu-
labilir miyiz?) diye üzülürken aram›zdan biri bir esirin parma¤›n› tüfenk çakma¤› yerine ko-
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yup, s›k›flt›rarak (Tiz mal getir) deyince bir kap›n›n efli¤i dibinde bir kese dökme riyal kurufl
bulduk. Dört taraf› dahi ararken serhâdli arkadafllar›m›z (Gidelim hay) diye ba¤›r›flmaya bafl-
lad›lar. Derhal aramadan vazgeçip, saray›n ah›r›na girdik. Onalt› at ve nak›fll› hento araba
ç›kar›p, bütün esirleri atlara ve ganimet mallar›n› arabaya yükleyip, flehri atefle verdiler. fie-
hir d›fl›na ç›k›nca üç flehit verdi¤imizi ö¤rendik. Esirler, atlar ve arabalar ile yola düzüldük.
Bu flehir Kamaniçse denilen Leh kalesine bir konakt›r. Buradan hemen kuskuna kuvvet kal-
çaya bereket, diyerek, gece gündüz, yürüyüp, fiiven flehrine geldik. Erdel hükmünde imifl...
Fakat Leh krallar› taraf›ndan bir gürük emini oturur. Çünkü bu flehir Erdel'in Sigel diyar› ile
Leh hududu aras›ndad›r. Ba¤l›k bahçelik bir flehir idi. Ama içinde hiç kimse yok. ‹çinde akar
sular var. Kagir ve yüksek saraylar hesaba gelmez. Saraylar›n›n damlar› sar› pirinç ve birço-
¤u kalayl› teneke ve yeflil, k›rm›z›, sar›, lâl renginde kiremitler ile örtülü, mâmur evler imifl...
Ocaklar›n›n hepsi Tunal›d›r. Bacalar›n›n a¤z› ejder a¤z› gibi tasvir edilmifltir. Suyu ve hava-
s› gayet lâtif bir flehir imifl... Osmanl› askerinin geldi¤ini duyunca bütün halk da¤lara kaç-
m›fllar. Bizimkiler de flehri yak›p, ganimet mal› ile geri döndükse de ordunun yerinde yeller
eser. Arkadafllar›m›zla akl›m›z bafl›m›zdan gitti. «Hay gidi serdâr, bizi düflman içinde b›rakt›»
diye konufltuk. Sonunda «Mal› b›rak›p, yaln›z esirlerimizle bir tarafa ç›kal›m» dedik. Hakir,
«Bre gaziler, fluraya konan k›rk - ellibin asker idi. Buradan kalkm›fllarsa izleri vard›r, iz arka-
s›na düflüp, gittikleri yolu bulal›m. Elbette onlar ya dün, ya bugün kalkm›fllard›r» dedim. As-
kerin izlerini bulduk. Ama geldi¤imiz yoldan baflka yola gitmifller ve yol üzerinden yeni geç-
mifller. «Bre medet yak›nd›r» diye acele ile giderken askerin gerisine yetiflip, secdeye vard›k.
Ama sarp da¤l›k oldu¤undan arabalar›m›z kald›. Sonunda Budinlilerden bir araba ve dört
adet Tatar yi¤idi ile beraber paylaflmak üzere arkadafl al›p, bizim nak›fll› ve cilâl› arabay› bofl
getirdik. O gün güneye giderek Sigel kalesine geldik.

Sigel Kalesi: Bu da Erdel krallar›na tâbi müstahkem bir kaledir. Ama serdâr ‹smâil Pa-
fla elçi gönderip, sordurmufl, varan elçiyi katledip, adamlar›n› da sö¤üp, dö¤üp, kovmufl-
lar. ‹smail Pafla da bir top menzili uzaktan kaleyi kuflatt›. Ama yaln›z kuflatma ile ifl bit-
mez. Kale çok sa¤lam ve mühimmat ve levaz›m› fazla. Bizde ise küçük yüz kadar flâhi
toplar ile yüz kadar gülle ve gösterifl için oniki adet de flâhî top var. Halbuki karfl›m›zda-
ki kalenin bir tabyas› bütün Erdel kalelerine bedeldir. Bilhassa afla¤› büyük surunun derin
hende¤i içinde derya gibi Sigel nehri akmaktad›r. Dört taraf› kat kat burçlarla sa¤lamlafl-
t›r›lm›flt›r. Bu kalenin etraf›nda elli adet dil tutulup, kalenin hâli sorulunca:

«Kale içinde yedi nahiye askeriyle beraber tam onsekizbin hristiyan asker var. Di¤er
reâyâ ve berâyâ ise hesaps›zd›r. ‹çindeki silâh ve mühimmat›n haddi hesab› yoktur. Bu
kalenin fethinde güçlük çekersiz. Me¤er ki bir gece bask›n edesiz. Çünkü bir kere Leh
kral›na da öyle idüp kale alt›ndan Lehlileri kaç›rm›fllard›r» dediler.

Nihayet o s›cakta Sigel kalesi alt›nda duruldu. O gece kalenin dört taraf›nda yüzbin-
lerce meflaleler yak›p, ikibinden fazla top att›lar. Serdâr›m›z ‹smail Pafla, kalenin fethinin
güç olaca¤›n› anlayarak sabahleyin hiç kale taraf›na bakmaks›z›n Sigel sahras›n›n kuzeyi-
ne üç saat giderek alçak bir tepede ordu durup (Mezdanvar) kalesine karfl› kondu.

Mezdanvar Kalesi: Bunu (Mezdanban) adl› kral yapm›flt›r. Erdel krallar› hükmünde Si-
gel vilâyeti topra¤›nda olup ahalisi krala itaatli de¤ildir. Çünkü kaleleri gayet yüksek ve
sa¤lam bir kaledir. Bat›s›nda bir batak kenar›nda mâmur bir varoflu var. San'atl› kilisele-
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ri, han›, çarfl›s› ve pazar› var. Burada durunca, Budin a¤alar›ndan Hüsam Çavufl kale ka-
pudan›na elçi gönderildi. Hüsam Çavufl, paflaya bafl› yar›lm›fl, gözü ç›km›fl gelince, der-
hal dellâllar ba¤›rd›. Bütün gaziler cebe ve vevflene bürünüp haz›rland›. Kaleyi varoflu ile
ortaya al›p, her taraftan asker üflüflüp, evvelâ kalenin havalesinden hisar içine befl on top
at›ld›. Kaleden de k›rk elli parça top at›ld›. Afla¤› varofla atefl verildi. ‹ki saat içinde de ka-
leye girildi. 3700 adet seçme esir al›nd›. Ganimet mallar› gazilere nasib oldu. Hüsam Ça-
vufl dahi, gözünü ç›karan kapudan›n gözlerini ç›kar›p yetmifl adet Brev ve ‹rsek ve 1700
esiri tazyik edip, sonra kapudan› siyaset meydan›nda lime lime do¤rad›lar. Sonra esirler
söyledi, bu kapudan gayet inadç› imifl...

Eline geçen Müslüman esirlerinin diri diri derisini yüzüp çarm›ha gerermifl. O halde
ona lây›k imifl. Burada ‹smail Paflan›n dellâllar› «Burada üç gün oturak var. Gafil olman!
Bütün gaziler etrafa çete ve potura ve bask›nlara gitsünler!» diye ba¤›rd›lar. Ordunun bir
k›sm› kal›p, fazlas› çeteye gitti. Al›nan mal›n haddi hesab› yoktu. Erdel'in birkaç günlük
yerinde mâmurluktan eser kalmama¤a bafllad›. Ya¤man›n serpintileri Orta Macar, Nem-
se, Bo¤dan vilâyetlerine kadar uzand›. Böylece gaziler, Leh diyar›nda ne kadar güzel esir
varsa, hepsini ald›lar.

Nihayet 4000 araba yükü ile gazadan dönüp, Sigel bo¤az›ndan ç›kmak üzere idik.

YEN‹ÇER‹LERLE TATARLARIN KAVGASI
Bu tabur bo¤az›ndan bütün kapukulu Budin ve E¤ri askerleri ile yeniçeri birlik olup,

bu tabur içinden indiler.
«Biz piyade olarak taburu fethedim de, Allah'tan reva m›d›r ki elimiz bofl kala..» diye

bütün yeniçeriler, Tatarlar üzerine ve di¤er arabalara hücum edip Tatarlar› atlar›ndan y›-
karak ellerinde ne esir, ne ganimet mal› b›rakmay›p aç kurt gibi sar›ld›lar. Tatarlar da he-
men atlar›na binip «Bu yeniçerileri ç›par›z, bu s›n›rdan d›flar› bunlar› ç›karmay›z» diye ye-
niçerilerle, vurufltular. Birkaç Tatar flehid olunca, ‹smail Pafla ve di¤er beyler, beylerbeyi-
leri, yeniçeri çorbac›lar› araya girip iki defa rica ettiler. Hiç birisi kabul etmedi. Hemen
Tatarlar at boynuna düflüp Serdâr Ali Pafla taraf›na gittiler. Allah'a flükür bizim araba ve
esirlerimiz serhad gâzileriyle oldu¤undan bizim birfleyimiz kaybolmad›. O gün düflman ta-
burundan ç›karken gördük ki, bu tabur fevkalâde birfley imifl. Bar›fl zaman›nda bile için-
den zor ç›kabildik. O kadar fleytanca hileler yap›lm›fl.

Serdar Ali Pafla, serdar ‹smail Paflaya bir samur kürk, Cerrah Kas›m Paflaya ve Pir Ha-
san, Hüseyin Paflalara ve di¤er beylere, Melek Ahmed Pafla kethüdas›na, yeniçeri çorba-
c›lar›na ve di¤erlerine üçyüzon adet s›rmal› hil'atlar giydirdi.

Tatar serdar› fiahpolad a¤aya hil'at verdilerse de giymedi:
«Emir fleriatindir. Bugün bizim serdar›m›z ve flan› yüksek vezirsin. Bu pâdiflâh divan›n-

da bizim hakk›m›z› hak eyle. Bir alay ulufesiz garip gazileriz. Din-i mübine imdad geliriz.
Diyar›m›z› terkedip ya gazi veya flehid oluruz. Din kardefli oluruz ve bizi yeniçeriler, düfl-
man k›rar gibi k›r›p böyle ideler.»

Diyerek onyedi flehidlerini meydana koydular. «Bu kadar esir ve ganimet mal›m›z› eli-
mizden ald›lar» diye serdar›n eline defter verip mirzalar, ot a¤alar› ve atal›klar fl›p›rtma
kalpaklar›n› yere vurup a¤lad›lar. Hemen serdar, yeniçeri a¤as› Muhz›r Bey-zâde Tekir-
da¤l› Mustafa A¤ay› ve sefere memur olan çorbac›lar› divana ça¤›r›p:

«Bak a gaziler, nedir bu flehidler? Niçün böyle haks›z ve uygunsuz ifl görürsüz? Tatar
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gazileri kardefl ve yoldafl ve gazâdafl de¤iller midir?»
Deyince, yeniçerilerin söz ebeleri:
«Sultan›m, o gazaya giderken Tatarlara dedik ki (yoldafllar, biz bir alay yaya, aya¤› ba¤l›

adamlar›z. Koflamay›z. Siz flu atlarla se¤irdüp ganimet al›rs›z. Sonra dönüflte beraber pay
edelim) diye ahd ve flart ettikti. Allah'a hamdolsun fetih oldu. Sefer dönüflünde bunlardan
istedik. Biri (bre ur!) dedi. Üzerimize hücum ile dokuz adam flehid ettiler. Emir fleriatindir.»

Diye flehidleri meydana getirdiler. Tatarlar ise «Hâflâ, biz sizinle pay beraber olal›m,
dimedik. Siz gazada olursunuz ve ulufe al›rs›n›z. Ama biz bir alay garip gazileriz. Mal›m›-
z› elimizden almak içün önce bizden siz adamlar flehid ettiniz. Kanlar›n›z hederdir. Çün-
kü yolkesen oldunuz. «Fekataa dâbiril kavm» âyeti ile mahkûm oldunuz!» diye âyeti keri-
me ile cevap verince Ali Pafla:

«Pâdiflah bafl› içün hepinizi pâdiflaha arzederim. Hakk›n›zdan gelirüm. Tiz flu gazilerin,
defteri üzre bütün esirleri virin, yoksa siz bilürsünüz.»

Diye kat'i hüküm edince, Tatar gaziler dua ederek d›flar› ç›kt›lar. Ama ne mümkün?..
Yedi bafll› ejder a¤z›na düflmüfl, o bir daha kurtulur mu? Güçlükle gaza mal›n›n yar›s› Ta-
tarlara geri verildi. Di¤er yar›s› için de Ali Pafla kendi mal›ndan 17 kese mal ihsan edip ha-
t›rlar›n› ald›. Yeniçerilerle Tatarlar› bar›flt›rmak için serdar, büyük bir ziyafet çekti. Sigelli-
lerin yer yer kale ve köylerini tamir ettikleri haberi gelince serdar bütün Tatarlar› yine Si-
gel vilâyetine gönderip iki günde onalt›binalt›yüz esir ve pek çok mal ile ordu bolluk oldu.

Buradan kalk›p Odvarnel kalesi önünden geçtik. Bu gazada yaln›z Tatar elinde otuzbin
kifli telef olmufltur. Yârabbi! Bunlar da yeryüzünde oturan aziz mahluklar›n de¤iller midir?
Bu misafirhanede (dünyada) bütün mahluklar gibi gelip gidici de¤iller mi? Nedir bu baflla-
r›na gelen olaylar?! Veysi Efendi merhumun dedi¤i gibi «Dünya ne zaman mâmur idi?»

Buradan üç saatte Senyak köyüne geldik. Burada Sigel ahalisi, kapudanlar›, broleri,
dojlar›yla beyaz bayraklarla krala gelip, alt› y›ldan beri vermedikleri haraç için tam 1500
kese mal vererek Petefltvar kalesi kapudan›n› Ali Pafladan k›rk kurufla kurtard›lar. Bura-
dan da Kohalom kalesine geldik.

Kohalom Kalesi: Erdel kral›na tâbi, Saz Macar› kalesidir. Bütün kapudan bro (?) ve ifl
erleri, âyân› ikiyüz kese pâdiflâh mal›n› krala getirip teslim ile sened ald›lar. Burada kra-
la bir ota¤ ihsan olunup, ayr›ca inip kalkmas› ferman olundu.

‹Y‹L‹KSEVER B‹R PAPAZIN SERDAR AL‹ PAfiA ‹LE MÜfiAVERES‹
Bu kaleden bir papaz gizlice Ali Paflaya gelip:
«Gafil olma sultan›m! ‹flte befl konak, yerde Kâlo kalesi alt›nda Keminyanofl kral, elli-

bin askerle haz›rd›r. Halen Nemse, Leh, Çeh ve ‹sveç'den asker yazub sizi basmak niye-
tindedir. Sizde ise asker da¤›n›k olup adam avlamak içün da¤larda dolaflmaktad›r. ‹flittim
ki aralar›nda Seydi Ahmed Pafla yokmufl. Fermanla o cengâver yi¤iti öldürmüflsüz. Düfl-
man yüze ç›kt›. fiimdiye kadar Keminyanofl bafl kald›rmamas›na sebep, elbette sonunda
Osmanl› bana muhtaç olup, imparator ricas› ile beni kral yapar, ümidi idi. fiimdi baflka
birini kral yapt›¤›n›z› ifliterek kudurup ani olarak bir bask›n ider!»

Dedi. Ali Pafla papaz› göz hapsine ald› ve serdar, yeni kral› ça¤›r›p Keminyanofl ah-
valinden sordu. Bu s›rada Varad paflas› taraf›ndan tüccar k›l›kl› iki casus gelip, papaz›n
sözlerine uygun mektuplar getirdiler. Serdar papaz› krala gönderdi. Bu defa kral da deh-
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flete düflüp o gün etraf kalelere haberler gönderdi, o gece sabaha kadar da¤, tafl, kara
flapkal› hristiyanlarla dolma¤a bafllad›. Melek Ahmed Pafla serdar-› ekreme dedi ki:

«Do¤rusu budur ki bu kral askerini ordudan uzakta, Keminyanofl'un gelece¤i tarafta b›-
rak›p içlerine de bizden Çatalbafl Pafla ve Do¤anc› ‹brahim Pafla ve Karaman eyâleti ga-
zileri konsun. Kraldan ileride de Tatar atl›lar› konup geçsün!»

Bu fikir herkesçe be¤enildi. Küçük Mehmed Pafla dedi ki: «Sultan›m, beni demir kul-
lu¤una kabul etseniz biz de çi¤neriz. Götürün, yarandan kalmay›z» deyince Melek Ahmed
Pafla: «‹flte söz budur, ifl bundad›r!» diye yerinden s›çray›p, serdar nam›na, samur kürkü-
nü ç›kar›p Küçük Mehmed Paflan›n ennine giydirdi:

«Yürü, Allah iflini onara! Serdar kar›ndafl›m seni kraldan ileri bu ifle çarhac› etti.»
Deyince serdar hayran kal›p sustu, Küçük - Mehmed Pafla hemen el öptü. Kral ve ‹b-

rahim Pafla ordudan bir fersah uzakta durdu.
O gece kimsenin haberi" olmadan Küçük - Mehmed Pafla kral ordusundan bütün as-

keriyle kayboldu. Çad›rlar› ve yükleri yerinde kald›. Sahiplerinden eser yok. Bu haber ser-
dara gelince koca (ihtiyar) hayretler içinde kald›, me¤er Küçük Mehmed Pafla o gece he-
men alt›bin silâhl› süvari serhad gazileriyle hareket edip, Keminyanofl'u basmak azmiyle
bir gün bir gece gider. Sabah›n erken saatinde altm›flbin sarhofl, kendinden geçmifl, de-
mirlere bürünmüfl düflmana Allah Allah diyerek at b›rak›r. Korkunç bir bo¤uflma olur.
Düflmana öyle k›l›ç vururlar ki, misli görülmemifl. Keminyanofl kaçmak isterken asker hü-
cum edip onu da cenk meydan›nda kelle paça ederler. Mehmed Pafla bütün araba ve
hantolar›, k›rkbirbin kelle, yedibin kadana, esir, trampete, haç, haçl› peykerler, k›rk adet
top, binaltm›fl hanto araba ve baflka kab kaçak ile yedinci gün orduya büyük bir alay ile
girer. Orman gibi s›r›klar ucunda kelleler serdar›n ota¤› önünde yerlere yuvarland›. Ser-
dar safâs›ndan Mehmed Paflaya iki kürk giydirdi. Beline bir murassa k›l›ç ve bir hançer
ve tirkefl, bafl›na bir flahin kanad› sokup:

«Bre benim Küçük Mehmed arslan›m! Pâdiflâh›n ekme¤i sana helâl olsun!»
Diye kendisine bir eyâlet ihsan eyledi. Keminyanofl'un katli müjdesiyle, yeni kral tâyin

olundu¤unu devlet kat›na bildirdi. Serdar «Her kim beni severse Mehmed Paflaya hediye-
ler versün!» deyince Melek Pafla, Çavuflzâde, Cerrah Pafla, ‹smail ve Hüseyin Paflalarla
Pir Hasan Pafla birer samur kürk ve k›ymetli kumafllar hediye ettiler. Kral da, düflman›
Keminyanofl'un ölümüne sevinerek Mehmed Paflaya, onbefl kese ve bir samur kürk, yüz
araba zahire, on araba kumafl verdi. Zavall› Küçük Mehmed Pafla bir âdi beylerbeyi iken
bahad›rl›¤› yüzünden bir anda ‹skender kadar kudret sahibi oldu. Çünkü Keminyanofl'un
hazine, berhane, cephane ve kab kaça¤›na malik olup, ald›klar›na kimse sorup kar›flma-
d›. «Hemen ikibin kese nakid taler kurufl ve yüz kese Engerus altunu vard›» diye esirler hi-
kâye ettiler. Mehmed Pafla gazilerinin her bir eflek ve kat›r sürücüsü birer kapudan›n bar-
hâne ve yüz kese paras›na mâlik olup, huzurunda gece ve gündüz nice gilman el pençe
divan dururlard›. ‹flte cesur ve bahad›r olanlar böyle gaza mal›yla bay olurlar. Bu sefer ye-
ni kral için pek iyi oldu.

Kral bundan sonra tam müstakil olup bir haftada ve ikibin keseden ibaret olan üç se-
nelik birikmifl vergiyi toplay›p hazineye teslim etti. Arta kalan bin kese pâdiflâh borcunu
da verece¤ine yemin etti.

Bu ifller, serdar Ali Paflan›n uza¤› görüfllü¤ü ve Melek Ahmed Paflan›n nüfuzu sayesin-
de oldu. Çünkü serdar Ali Pafla Hazret-i Ebubekir sülâlesindendir. Sa¤ elinin salevat par-

322

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

ma¤›n›n bir bu¤umu yok idi. Malûmdur ki, Hazret-i Ebubekir'in de parma¤›n›n bir bo¤u-
mu yok idi.

Serdar Ali Pafla K›rkkilise'de dünyaya gelmifl, Kapudan Hasan Pafla hizmetinde yetifl-
mifl, sonra Taban›yass›'ya kap›lanm›fl, oradan da Dervifl Mehmed Pafla kethüdas›, defter-
dar, vâlde kethüdas› ve kapudan pafla olup, Akdeniz bo¤az›nda kale yapt›. Oradan Va-
rad fâtihi olup sonra Erdel'e serdar tâyin olundu. Sonra Uyvar'a gitti. Fetihten sonra Uy-
var dibinde merhum oldu. Allah rahmet eyleye...

Cömert, marifet sahiplerini seven, güzel söz söyler, her vakit memnun ve güler, tarih-
çi, lâf ebesi ve her veçhile nizam ve intizam ile nam vermifl bir vezirdi. Erdel'de muvaffak
olarak iyi nam b›rakt›, böyle oldu¤u halde, bu üzücü olay oldu.

Korkunç Havadis: Bu kald›¤›m›z Kohalom kalesi alt›nda Budin, Estergon, ‹stolni, Belg-
rad, fiimotorne, Kanije kalelerimizden feryadc›larla kanl› mektuplar geldi. Yazm›fllar ki:
«Aman sultan yetifl! ‹l vilâyet elden gitti» Me¤er, Nemse çasar› (Avusturya imparatoru) na-
merdlik edip, bar›fl› bozarak, ahidbozanl›k etmifl. F›rsat› ganimet bilip, Budin vilâyetini bofl
bularak «Osmanl›, Erdel diyar›n› ya¤maya gitti. Serhadler bofltur. Muhaf›z askerler bize kar-
fl› duramazlar» diye serhad kaleleri üzerine ellibin askerle yak›n Budin kalelerinden Hamza
bey Ercin, Cankurtaran, Can Bey, K›z›lhisar, Palota, Çakvar, Begânnadaj adl› palanga, ka-
le ve kasabalar›, Zirin o¤lu, Bekan o¤lu adl› hersekler ile birlik olarak sa¤ ve solu korkusuz-
ca dö¤e dö¤e istilâ edip, bu kadar mal ve hazine alarak ümmet-i Muhammed'i koyun sürü-
sü gibi sürmüfl.. Belgrad masotornalar›na (?) kadar gönderip kalelerin bütün cephane ve
toplar›n› alarak yakm›fl sonra duramay›p u¤ursuz memleketine kaçm›flt›r. Bu haberi alan
serdar Ali Paflada can kalmay›p, gazaya niyet eder. Dem çekmeyip eteklerini beline dola-
y›p pâdiflâh divan›na Budin veziri ‹smail Paflay› ça¤›r›p:

«Tiz durma benim kardeflim! Budin eyâletine derhal kalk›p, üç kona¤› bir ederek Bu-
din serhadlerine yetiflin!»

Diye, tu¤ral› serdar emrini verdi. ‹smail Pafla Kohalom kalesi alt›ndan kalk›p Budin as-
keriyle Budin'e gitti. Bu esnada serdar, Nemse çasar›ndan intikam almak için bütün Ta-
tar askeri ile Varad, Tameflvar, Semendire eyâletleri askerlerini Nemse diyar›n› tâlân et-
mek için Küçük Mehmed Paflay› serdar tâyin etti.

K›rkbin Osmanl› ve ellibin Tatar Kohalom'dan kalk›p Tise'yi karfl›ya geçtiler. Allah ko-
lay eyleye... Serdar Kohalom'da Rumeli ve Anadolu'nun seksenbin askeriyle kald›. Kral
ile birlikte pâdiflâh vergilerini toplay›p kaleye koydu. H›s›m Mehmed Pafla ile, Çatalbafl
Paflay›, üzerine kapu muhaf›z› tâyin etti. Ama nezaketle kale elde edilip, bütün asker ka-
le alt›nda durdular. Çünkü bu kale Erdel'in kilididir. Saz Macar'› ile, Erdel ve Sigel vilâyet-
leri serhaddinde güzel bir kalede iki dere aras›nda yuvarlak tu¤la yap›d›r ve bir kap›l›, ye-
di kiliseli, mükemmel cephaneli, havalesiz iki kat büyük benderdir.

Varoflu: Kalenin bat›s›ndad›r. Ba¤l› bahçeli, yirmi adet kagir kiliselidir. Üç hamam›, on
patrikhânesi, ikibin dükkân› vard›r.

Burada da Hristiyan âdeti gere¤ince mallar› avret ve k›zlar satar. Varoflunun etraf›n-
da bir kat duvarl›, üç kap›l›, sekiz tabyal›, hende¤i su dolu, gayet çetin ve sa¤lam bir du-
var› vard›r. Ba¤ ve üzümü çoktur. fiarab› meflhurdur. Rak›, boza, bira gibi içkileri çoktur.
Beyaz ekmekleri ile askerin Hazele k›sm›na ahali birçok ziyafet verdiler. ‹leriyi görenler
korkarak «Belki bunlar›n flarap içirmeden maksatlar› bir hiledir» diye çekindiler. Ama bu
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düflüncede hatal› idiler. Çünkü bunlar Osmanl› ve Tatar istilâs› görmemifller, bunlardan
esir al›nmam›flt›r. Çünkü kale çok sarp yerdedir. ‹stilâs› imkâns›zd›r. Bu flehir ahalisi öy-
le budala fleylerdir ki, Osmanl› askerinin heybetinden birço¤u ölmüfltür. Asker bunlar›n
ba¤ ve bahçelerine zarar vermedi¤i için bunlar da askere ziyafet vermifllerdir. K›rlarda
Ayasofya kubbesi veya M›s›r'›n ehramlar› gibi bu¤day y›¤›nlar› vard›r. Bu¤daylar›n baflak-
lar› içeride, saplar› d›flar›da oldu¤u için yaz ve k›fl çürümez.

Serdar, bu flehri emniyetli görerek burada durdu.
Hakir, Sigel gazas›nda Laborçse kasabas›ndan ald›¤›m›z ganimetleri Kohalom paza-

r›nda satt›k, evvelce saray kap›s› efli¤inde buldu¤umuz yedi kese kurufllar›, yedi arkadafl
paylaflt›k. Ama di¤er atlar›, esirleri, k›ymetli kab ve kaça¤› satma¤a bafllad›k, önce nak›fl-
l› hento, caml› arabay›, alt› adet küheylân atlarla bin dökme riyale satt›k. Di¤er eflyam›z›
da de¤er fiyat› ile satt›k. Bu satt›¤›m›z mallar›n de¤eri onbir kese tuttu. Herbirimize birer
kese düfltü. Geride kalan esirleri ve mallar› sekizyüz yi¤it satt›k. K›rkbir kese tuttu. Ben
de bu paray› defter mucibince taksim ettim. Bu hizmetime karfl›l›k hakire yüz kurufl, nur
gibi bir esir, bir at, bir gümüfl küçük flamdan verdiler.

Ordudaki di¤er gaziler, bizim mallar›m›z› de¤er fiyatla satt›¤›m›z› görerek «Yaz›k bizim
daha evvel yok bahas›na satt›¤›m›z mallara!» diye üzüldüler.

Allah'a hamdolsun burada fakir Evliyâ'n›n eline gaza mal›ndan epeyce fleyler girdi!
Asker burada on gün kald›. Binaltm›fl kese pâdiflâh mal› tahsil olundu. Serdar buradan

güneye gidip Olet nehri kenar›na konduk. Burada bir büyük varofl yanmam›fl duruyordu.
Ad›n› hat›rlayamad›¤›m için yazamad›m. Buradan yine güneye mahsullü sahralar içinde
giderek Olet nehri kenar›nda Façe kalesine geldik.

Façe Kalesi: Bu isimde bir kad›n yapt›rm›flt›r. Erdel krallar›na tâbi, Saz Macarlar› ka-
lelerinden, bafl papazlar›n›n mülküdür. Buras›n› göremedim. Buradan yine güneye git-
mek üzere Do¤anc› ‹brahim Pafla konakç› oldu. Fo¤rafl kalesi dibinde konaklamak üzere
ordu hareket etti. Fakat befl saat sonra bu taraftan top sesleri geldi. Me¤er Fo¤rafl kale-
si kapudan› isyan edip, tu¤lar› sahraya kondurmam›fl. Serdar kalk›p dört saatte (Fo¤rafl-
var) kalesine geldi.

Fo¤rafl Kalesi: Erdel krallar›na tâbi, Saz Macar› hükmündedir. Keminyanofl'un hazine-
si oldu¤una kapudan› itaat etmeyerek top att›. Melek Ahmed Pafla da, güllelerin yetifle-
miyece¤i yere kondu. Ertesi günü bin adet yi¤it, varoflu yakma¤a memur edildi. Bunlar
k›l›çlar›n› a¤›zlar›na al›p ç›plak olarak nehrin öte taraf›na geçtiler ve varofla girip k›l›ç at-
ma¤a bafllad›lar. Halk bu ç›plaklar› görünce «Bre meded, Türk deli olmufl!» diye flafl›r›r-
ken bizim ç›plak gaziler öyle sat›r vurdular ki kimi esir oldu kimi nehirde bo¤uldu, gaziler
varoflu atefle verdiler. Ald›klar› eflyay› da nehrin beri taraf›na geçirdiler. Kale meydanda
kald›. O gün bin esir al›nd›. Bu kale alt›nda on gün kalmak ferman olundu. Tatar aske-
riyle Küçük Mehmed Pafla'n›n gelmesi beklendi.

Kalenin Kuflat›lmas›ndan Vazgeçilmesi: Serdar Ali Pafla, cephane ve mühimmat veril-
medi¤i için, kale alma¤a memur de¤ildi, ama bafllansa yine de al›nabilirdi. Fakat Kas›m
günü gelmiflti. K›fl çok fliddetli idi. K›fl›n çoklu¤undan, batakl›¤›n fazlal›¤›ndan el ve ayak
tutmaz olmufltu, asker çad›rdan d›flar›ya ç›kam›yordu. Bu yüzden kuflatmadan vazgeçildi.
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Beflinci gün Küçük Mehmed Pafla alaylar› göründü. Tâ kuflluk vaktinden ikindiye kadar
Mehmed Paflan›n ve Tatar askerinin ald›klar› esir ve ganimetin arabalar›n›n arkas› kesil-
medi. Yüzyetmifl adet muteber kapudan esir edilmiflti. Bizim sekiz aydan beri ald›¤›m›z
esir ve eflyan›n üç misli vard›. Bir esir, bir akçaya sat›l›yordu. Bütün mahbub ve mahbu-
beleri Avusturya civanlar› idi.

Alemflah adl› Tatar, «Bizim kardefller de tam altm›flbirbinaltm›flalt› esir ald›lar. Küçük
Mehmed Pafla ordusundan da üçbin esir isterim» dedi. Fo¤rafl kapudan› bunu görüp kork-
tu ve teslim bayra¤› çekerek pâdiflâh vergisi olarak yüzyetmifl kese verdi. ‹skenderiye be-
yi Yusuf Bey muhafazac› b›rak›ld›.

BURADAN BRAfiO KALES‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER
Melek Ahmed Pafla efendimiz, Rumeli eyâletinden sa¤ kol Mustafa'n›n, sol kol Çele-

bi'nin emri alt›nda pâdiflâh hazinesi tahsili için Braflo kalesine tâyin olundu. Hakir de Me-
lek Ahmed Paflan›n izni ile Fo¤rafl kalesinden kalk›p k›bleye yedi saat giderek Braflo neh-
ri kenar›na konduk. Bu nehir, Bo¤dan ve Erdel da¤lar›ndan ç›k›p Fo¤rafl yak›n›nda Alet
›rma¤›na kar›fl›r. Burada büyük Braflo flehri varm›fl.

Braflo Kalesi Vas›flar›: Andrafl› adl› kral›n yap›s›d›r diye esirlerim söyledi. Erdel kral› hük-
münde olup, Saz Macar› erfleklerinin merkezidir. Bu Saz Macarlar›n›n Osmanl›ya isyan› hiç
görülmemifltir. Çünkü bir alay ak›ll›, uza¤› gören büyük tüccarlard›r. Bu kale kapudanlar›,
erflekleri, brolar› pürsilâh atlar üzerinde gümüfl âsâlar›yle bizim askeri karfl›lama¤a ç›kt›klar
ve flehrin varofluna kondurdular. Di¤er askerlerimizi de flehrin bat›s›na yerlefltirdiler. Dört-
bin askerimizi hemen defter edip adam bafl›na yar›m okka et ve birer okka beyaz ekmek ve
buna benzer yiyecek ve içecek getirip teslim ettiler ve: «On gün misafirimizsiz. ‹nflaallah pa-
diflah hazinesini toplay›p, onbirinci günü sizi yollar›z» diye flifal› haberler verdiler. Hemen
para toplama¤a bafllad›lar. Bu hakir de kalenin her taraf›n› gezdim.

Kalenin fiekilleri: Dereli, tepeli, havaleli bir büyük kaledir. Havalesi y›ld›z taraf›nda olup
o tarafa kuvvetli iki tabya yap›p, kaleyi havaleden kurtarm›fllar. Kalenin her bir tabyas›nda
k›rkar, ellifler adet balyemez toplar vard›r. ‹kibin adet askeri var. Hiç Avusturyal› yoktur ve
koymazlar da. Kale içinde onbin adet oda vard›r. Çünkü her sarayda befler onar adet altl›
üstlü evler vard›r. Hepsi de renkli kiremitlerle örtülüdür. Birçok evleri de tahta örtülüdür.
Yetmifl adet kiliseleri var. Ama yirmiikisi manast›r halindedir. Her birinde ladika ve irflekler
vard›r. Çan kulelerinin üzerinde yald›zl› haç vard›r. «Varofl k›rkbin odad›r» dediler. Varoflu
da yal›n kat duvar içindedir. Hesaps›z ba¤ ve bahçeleri var. Çarfl› ve pazar› gayet munta-
zamd›r. ‹kibin adet dükkân› var. San'at erbab› evlerinde iflleyip, kad›nlar› ve k›zlar› çarfl›da
al›p satarlar. Sokaklarda insan çoklu¤undan omuz omuza gidilir. Defterlerine göre bu flehir-
de yüzbin adam var. Çünkü bu kale Osmanl› korkusundan biraz emin oldu¤u için Macarla-
r›n ço¤u buraya dolmufllard›r. Pazar›nda kubbeli bedestanlar› yoktur. Fakat Arap, Acem,
Hint, Buhara, Multay Meskû, Leh, Çeh, ‹sveç, Nemçe (Avusturya) meta'lar›n›n hepsi var-
d›r. Onyedi kadar hanlar› var. D›flar›dan gelen bezirganlar bu hanlarda otururlar. Bu flehir,
Erdel'in M›s›r'›d›r. Suyu, havas› lâtif, ba¤ ve bahçesi hesaps›zd›r. Üzümü, eri¤i, elmas›, ar-
mudu, beyaz ekme¤i meflhurdur. fiehir, beflinci iklimin sonlar›ndad›r.

Bu flehrin âyân›, maarif erbab› ile has sohbetler edip, pek çok zevk ve safâlar ettik.
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Burada ellibin kurufl pâdiflâh paras›n› hento arabalara yükledik. Baz› a¤alara, alay beyle-
rine birer çuha kumafl verildi. Hakire dahi iki çuha, iki kumafl ve bir mineli saat verdiler.

Bu Braflo kalesinden kalk›p bat›ya befl saat giderek (Fo¤rafl kalesi) yak›n›nda bir çi-
menlik sahradan geçip dokuz saatte Fo¤rafl kalesine geldik. Hazineyi serdara teslim et-
tik. Braflo kalesi kapudan› serdara ve krala hediyelerini verdi.

Biz bu kale alt›nda dururken, ‹stanbul'dan bir hatt-› flerif ile hünkâr kapucular kethü-
das› geldi. Serdara bir benzeri az bulunur k›l›ç ve bir samur kürk, Melek Ahmed Paflaya
bir kürk, di¤er vezir ve beylerbeyilerine de hil'atler getirerek:

«Köprülü Mehmed Paflan›n vefatiyle, o¤lu Faz›l Ahmed Paflan›n sadrazam oldu¤u, Me-
lek Ahmed Paflaya da Sultan Ahmed'in k›z› Fatma Sultan›n nikâh edildi¤i.»

Haberi geldi. Bütün vezirler ve beyler Köprülü'nün ölümüne sevindiler. Ama sadra-
zaml›k mührünün Köprülü'nün o¤lunda kalaca¤›na asla ihtimal vermeyip :

«Katî âlâ! Mühür miras m› olurmufl? ‹nflaallah mühür serdara gelir. Yok Melek'e gelir,
yok Çavufl-zâdeye gelir.»

Diye dedikodu ço¤ald›. Velhas›l Cirmen beyine var›ncaya kadar herkes sadrazaml›k
mührünü umdu!? Sonra Fra¤ofl'tan bat›ya tu¤lar gidip, gelen çavufl ile serdar atbafl› be-
raber giderek Fo¤rafl'›n iki saat k›blesinde bir sahrada duruldu.

Oradan dört saatte (Küçük Olet) nehrine geldik. Braflo da¤lar›ndan gelip Büyük Olet neh-
rine kar›fl›r. Buradan dört saat k›bleye gittik. Burada Kas›m günleri hükmünü sürme¤e bafl-
lad›. Ordu Mollas› Ramazan Efendi mahkeme çad›r›nda «Sefer dönüflüdür» diye, serdar›n
emri olmadan, kaçanlar›n haklar›ndan gelinmek üzere Pir Hasan Paflan›n tayini kaydolun-
du. Oradan üç saatte Sebin kalesi yak›n›nda durduk. Bu kalenin kapudanlar› yüzyetmifl ke-
se pâdiflâh paras›n› getirdiler. Yetmifl kese serdara, k›rk kese krala vererek ordunun büyük
küçük hepsinin hat›r›n› hofl ettiler. Kale önünde serdar askere bir resmi geçit yapt›rd›. Bü-
tün beyler, beylerbeyleri, alay beyleri kanun üzere yerli yerinde saf saf geçtiler. Serdar Ali
Paflan›n sa¤ ve sol sat›rlar ve gulâmlar, arkas›ndan beflyüz adet pürsilâh atefl parças› Ende-
run has g›lman› geçti. Akabinde dokuz kat mehterhane çalarak geçti. Bin parça balyemez
toplara atefl verildi. Sanki mahfler günü gibi oldu.

Sebin Kalesi: Erdel krallar› hükmünde, Saz Macar› kalesidir. Ama Saz Macarlar›n›n Er-
sek ve bafl kapudanlar›n›n merkezidir. Darbhânelerinde (Kagaz narten) (?) adl› bir nevi ta-
ler bas›l›r. Kalesi nehir kenar›nda 76 kulelidir. Onbir tu¤la tabyalar› vard›r, her birinde k›r-
kar, ellifler adet balyemez ve kolomborne toplar› var. Tabyalar› o kadar genifl ki, biner
adam girse, yerim dar demez. Kalede alt›bin asker ve altm›flbin adam vard›r. Bat› taraf›
kap›s›nda kale duvar› iki katt›r. Çünkü bu kalenin korkusu hep bu taraftand›r. Do¤u, k›b-
le ve kuzey taraflar› batakl›kt›r. Kuzey taraf kap›s› üzerinde iri cin resimleri vard›r ki gö-
renin akl› gider. Bu kap›ya da (Cin kap›s›) derler, Hakir yaya olarak kalenin etraf›n› bir
buçuk saatte dolaflt›m. Ertesi günü Ali Paflan›n vekilharc› ile girip içini de gördüm. On
adet hâkimleri var. Onlardan sordum. Buras› yetmifl papazl›k, yâni mahalle imifl. Yetmifl
adet kilisesi var. Her birinde k›rk elli keflifl var. Yedifler sekizer yüksek çan kuleleri var ki
sesleri bir konak yerden duyulur. Sokaklar› kald›r›m döflelidir.

Cin kap›s›n›n yan›nda bir kubbe alt›nda mermerden yap›lm›fl, güya Hazret-i ‹sa'n›n
çarm›ha gerilifli heykeli vard›r. Fevkalâde nefistir. Sanki ‹sâ a¤l›yor. Hattâ gözlerinden
akan yafl damlalar›n› bile heykeltrafl mermerle katre katre göstermifltir.
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«Görenin akl› gider, özge temaflad›r bu.»
Bu flehirde daha nice san'atl› saraylar vard›r. Evleri tahta flendire örtülüdür. fiarap ve

yumurtas› boldur. ‹çinde yüzbin adam vard›r. Seyahatimiz s›ras›nda gördü¤ümüz büyük
flehirlerin biri de budur. Allah, fethini Osmanl›ya nasib eyleye...

Yetmifl adet han› var, çeflitli memleketlerin tüccarlar› ile doludur. K›rk adet ersek ha-
neleri var. ‹çinde papazlar tahsil ederler. Nice kiliselerde perhiz yapan dünya güzeli k›z-
lar var ki, erkek sesi iflitmemifller, yüzünü görmemifller. ‹sâ feyzi için babalar› onlar› kili-
seye vakfetmifl, burada ihtiyarlam›fllar. Allah'a flükür bizde ruhbanl›k yoktur. Ve böyle
meyvesiz, sessiz kufl yoktur.

Bu Sebin flehrinin hisar› çok sarpt›r. Çünkü 1065 (1654) senesinde Köprülü Mehmed
Pafla Yanova kalesini fethedip (Barçay) adl› kral›n o¤lunu Erdel'e kral nasbedip, hazine
tahsili için bu Sebin kalesine gönderdi. O da buraya girip Haydar A¤a-zâde Mehmed Pa-
fla kethüdâl›¤›ndan ç›kan Mehmed Pafla da bu kalede muhaf›z idi. Derken Rakoci kral,
yüzbin askeri ile gelip Barçay kral ve Mehmed Paflay› bu Sebin kalesine kapay›p tam ye-
di ay kuflatt›. Yüzbin balyemez top gülleleri ile dövdü¤ü halde kaleye hiçbir fley yapama-
d›. Nihayet bir gece Mehmed Pafla, kral askeri ile flâfiî vaktinde kaleden ç›k›p Rakoçi üze-
rine bir gece bask›n› yapt›. K›ra k›ra bütün mal ve ganimetlerini ald›lar. Rakoci ancak yet-
mifl atl› ile kaçarken can›n› zor kurtard›. Üçbin kadar esir ve birçok ganimet al›nd›. Sö-
zün k›sas› bu Sebin kalesi böyle sarp bir kaledir. Hâlâ düflman›n kemikleri sahrada tepe-
ler halinde y›¤›l› durur.

Serdar kalenin seyrine ç›kt›¤› vakit kaleden (Safa geldin) diye bir fitilden bin pare top
at›ld›. O gün kale kapudan› Osmanl› ordusu için onbin koyun kesti ve yüzbin ekmek da-
¤›tt›, yüz kese de pâdiflâh mal› getirerek selâmetle gitti. Ertesi günü ordu kalk›p dört sa-
atte Sebin kalesi köylerinde durulup, burada ikiyüzbin esirin, pencik (beflte bir vergi) kâ-
¤›tlar› sicil emini eliyle tamamland› ve pâdiflâh mal› olarak alt›yüz kese hâs›l oldu. Ama,
yüzbinden fazla esir yaln›z Tatarlar›n elinde vard›. Onlardan pençik al›nmad›. Bundan
sonra Tatarlar›n ileri gitmesi ferman olundu.

Buradan kalk›p dört saatte Sibin köyüne geldik. Burada bütün Erdel kâfirleri, âyân ve
kapudanlar› krala haber gönderip «Atalar›m›z›n kanunu üzere kral›m›za biat edelim» de-
mifller. Bu haber üzerine serdar, Hüseyin Pafla ve Küçük Mehmed Paflay› askerleri ve Ta-
tar askeri ile krala koflup, Sincan sahras›na gönderdi. Ertesi gün serdar on saat gidip To-
ron sahras›na kondu. Bu genifl sahrada asker çad›rlar› kuruldu. Kral tam ortada durdu.

Bir Osmanl› Paflas›, Bir Krala Tac Giydiriyor: Etraf›m›z› kral ve Tatar askerleri çevir-
di, ö¤le zaman›, sahran›n bir yüksek yerinde beyaz mermerden k›rk basamak bir yüksek
ve sa¤lam taht gibi kürsü konuldu ki, ad›na (Erdel kürsüsü) derler. Saf Alman mermerin-
dendir. Bu kürsüyü ne kadar tarif etsek azd›r. fiu kadar biline ki bir ehliyetsiz ve marifet-
siz saf adam bu taht ve minberi görse, Allah yap›s› zanneder.

Ö¤le zaman› olunca bu genifl mihraba kara flapkal› ve elvan çuha kapl› piyade ve at-
l›lar gelip bütün sahra hristiyanlarla doldu. Hemen bizim askere, sessizce atlar›na binme-
si ferman olundu. Hemen k›rkbin asker kral etraf›nda atlar›na binip haz›r durdular.

Bundan sonra kral bir mücevher iskemle üzerine oturdu. ‹brahim Pafla, Serdar Ali Pa-
fla taraf›ndan krala hediyeler getirdi. Önce kral bafl›na, Muhz›r A¤an›n s›rmal› süpürge
sorgucunu giydi. Hediye gelen samur kapaniceyi ensesine giyip o murassa kemeri keme-
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rine ba¤lad›. Pâdiflâh taraf›ndan gelen topuzu eline al›p, üç adet pâdiflâh tu¤lar›n› taht
üzerine dikti. Davul ve alemini, sancak ve bayraklar›n› kürsü üzerine diktirdi. Sonra iki ve-
zir, kral›n sa¤ ve solunda hürmetle durdu. Çad›r mehterbafl›s› o anda alt›ndan hünkâr is-
kemlesini al›p, yukar› minber üzerine koydu. Sonra kral da koltu¤unda iki vezir ile min-
bere yavafl yavafl ç›k›p pâdiflâh iskemlesi üzerine oturdu. ‹ki muhterem vezir, kraldan bir
basamak afla¤› minberde oturdular. Hemen kral elindeki mücevher topuzu iki dizi üzeri-
ne koyup, el aç›p önce Osmanl› pâdiflâh› Dördüncü Sultan Mehmed'e duâ etti.

Allah'›n büyüklü¤ü orada ki, yer götürmez hristiyanlar›n hepsi, Osmanl› ad›n› iflitince
secde ettiklerinden kral da ayak üzerine kalk›p, kuka sorgucunu ç›kararak, bafl aç›k Os-
manl›'ya duâ etti. Bütün haz›r olanlar secde suretiyle yere serildiklerinde bu hakire a¤la-
makl›k geldi. Osmanl› devletinin dünya durdukça durmas› için hay›r dualar ettim.

«Osmanl› pâdiflâh›na itaat eder misiniz?»
Diye ba¤›r›nca, hepsi bafllar›n› aç›p, secde ederek (ederiz) dediler. Kral, sa¤›nda ve so-

lunda olan ahaliye sözle büyük yeminler edip :
«Kendimden istenilen üçbinaltm›fl keseyi taahhüd ettim. Onlar› verelim. Osmanl› ile

hofl geçinip, serhofl hâl olarak tads›zl›k etmeyelim.»
Deyince, orada olanlar bafl aç›p «Pâdiflâha borcumuzu verelim» diye ahdettiler. Bun-

dan sonra kral pek çok nasihat yollu sözler söyledi. Sa¤›na ve soluna selâm vererek min-
berden afla¤›ya indi. Bu defa yine iki vezir kral›n koltu¤una girip minberden indirdiler ve
murassa kürsüye oturttular. Bütün Erdelliler sürü sürü biate geldiler. Osmanl› çal›c› meh-
terleri gelip, zurna, nefîr ve zillerle rehâvi fasl›ndan öyle bir cenk havas› vurdular ki etraf
gürül gürül gürledi. Biattan sonra kral öyle bir ziyafet verdi ki hâlâ dillerde destand›r. Ye-
me¤in ço¤u ekmek, kebab ve flarap idi. Hemen (olan oldu) deyip nice bin araba flarap
getirerek içtiler. Tâ sabaha kadar uzun gecemiz böyle at üstünde geçti. Sabah olunca her-
kes yerli yerine gitti, sahra bofl kald›. Oradan kalk›p dokuz saatte fiebefl yak›n›nda serda-
r›n yan›na geldik.

O gün hünkâr kapucular kethüdas›na, serdara, bütün vezirlere ve beylerbeyilerine
kral, yüzon kese ve ikiyüz esir ihsan etti. Kral daha müstakil kral olur olmaz, «‹kibin kese
pâdiflâh paras› tahsil olundu» diye müjde ile ad› geçen a¤ay› ‹stanbul'a gönderdi.

Oradan iki saat giderek fiebefl kalesine geldik.

fiebefl Kalesi: Yap›c›s› Betlen Gabor'dur. Yak›nda yap›ld›¤› için bilen pek çok patrik
ve papaz vard›r. Erdel krallar›na tâbi olup Saz Macarlar› hükmündedir. Kalesi sahrada,
etraf› batak dörtgen fleklinde, alçak duvarl› bir büyük kaledir. Bir k›s›m yerleri tu¤la olup
Sibin kalesinden büyüktür. Ahalisi az ve fakir ve müflistir. Alt›bin saz örtülü ev ve befl adet
çanl› kiliseleri vard›r. Tabyalar› yok. Cephaneleri ve toplar› azd›r. Sekiz ay evvel asker bu-
ralar› tahrip etti¤inden, dükkân ve evlerini tamir etmekte idiler. Bunlarda kapudan ve
Brevleri ile gelip yetmifl keseden fazla para vermediklerinden kral, kaptan ve Brevlerinin
boyunlar›n› vurup yenilerini tayin etti ve yüz kese ald›. Buralarda bu fliddetli k›fl mevsimin-
de zahire bulmak güç oldu¤undan, k›tl›k olmas›n diye fiah Polat a¤aya hediyeler verile-
rek yal› a¤as›na destur verildi. A¤a bu hakire bir seçme tot gulâm› ve iki Nemse k›z› ih-
san etti. Bütün Tatar askeri Akkirman ve Demirkap› taraf›na yöneldiler. fiiddetli so¤uk-
lar bafllad›. Gezdi¤imiz yerler ise yanm›fl yak›lm›fl oldu¤undan yiyip, içecek yoktu. K›tl›k
baflgösterdi. Hattâ on dirhem ekmek bir akçeye ve bir okka tütün on kurufla ç›kt›. Çün-
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kü orduda ikiyüzbin esir, yüzbin asker, yüzbin de Erdel askeri vard›. Serdar burada kral
askerinin ne kadar hazinesi varsa hepsini bizim ordu askerine verip, krala izin verdi. Kral,
arta kalan bin keselik paray› baharda teslim edece¤ini vaad ederek geri döndü. Buradan
yedi saat gidip, Olet nehrini geçerek Saz flehrine geldik.

Saz fiehri: Kalesi bir bay›r üzerindedir. Ama esir ve mallar›m pek çok oldu¤undan on-
lar› b›rak›p gidip, seyredemedim. Burada befl dirhem ekme¤in bir akçeye sat›ld›¤› sicille
kaydolundu. Oradan yine güneye alt› saat giderek (Saz varofl) kalesine geldik. Bu kale ka-
pudanlar› yüz araba zahireleri ile gelip, itaat ettiler. Ordu bolluk olup, herkes flehirden za-
hirelendi. Oradan güneye yedi saat gidip, Deve kalesine geldik. Evvelce itaat etmedi¤i
halde bu sefer kral tayin edildi¤i için kapudan› ikiyüz araba zahire ile gelip, serdara itaat
etti. Buradan kalk›p, dokuz saatte Lena bo¤az›na geldik. Bir günde bu bo¤az› afl›p, öte
tarafa alt› saatte (Saray) kalesine geldik.

Evvelce yak›lm›flt›. Oradan ileri gidip, (Hatsek) sahras›nda durduk. O gece pek fliddet-
li kar ya¤d›¤›ndan çad›rlar kar alt›nda kald›. Burada iki gün oturak emri verildi. Demir ka-
p›n›n iç taraf›nda o gün durduk. Evvelce bu demir kap›dan içeri girdi¤imiz vakit, onüçbi-
nikiyüz araba idi. Bahar mevsiminde oldu¤undan kolayl›kla bir gün bir gecede geçilmiflti.
Ama flimdi onsekizbinsekizyüz araba, ikiyüzbin esir ve on kere yüzbin s›¤›r ancak üç ge-
cede geçtiler. Büyük zahmet çekildi. Bu demir kap›n›n yüzünde üç günde beflbinden faz-
la esir k›fl›n fliddetinden ve açl›ktan öldü. Nice yüzlerce araba yüklü ganimet mallar› ve
sa¤ olan esirler meydanda kal›p herkes can kayg›s›na düfltü. Allah'a hamdolsun bu çok
kusurlu fakir Evliya onüç esirim oniki bofl at›m ve bir araba elbisem ile vücudum sa¤lam
olarak demir kap›y› selâmetle geçtim. 1072 senesi cumadelâhiresinde selâmetle Tamefl-
var vilâyeti topra¤›nda (Moske) köyüne gelip, ahbab›mdan bir hristiyan›n evine misafir ol-
duk. Esirlerimi ve hademelerimi derhal s›cak ocak bafl›na oturtmay›p, adamlar›m›n elbise
ve yüreklerini ev sahibine y›katt›m. S›cak yemekler yiyerek bütün hademelerimin gözleri
aç›ld› ve yüzleri güldü. Serdar burada bütün müslüman gazilere izin verdi. Bir günde as-
kerden eser kalmad›. Oradan sekiz saatte fiebefl kalesi yak›n›nda bütün vezirler, vükelâ
ve beylere k›fllalar›na gitmek ferman oldu. Serdar Ali Pafla Tameflvar'da, Çavufl-zâde
Mehmed Pafla Vers kalesinde, Melek Ahmed Pafla efendimiz de Belgrad'da k›fllad›. fie-
befl kalesi alt›ndan Melek Ahmed Pafla askeriyle kalk›p, güneye dört saat giderek Jebel
köyüne geldik. Burada Melek Ahmed Pafla ikibin sekban›na, ikibin sarucas› ile ikibin kul-
lar›na yetmifldokuz kese ulufelerini verip, karakullukçular›na gitti. Oradan befl saatte (K›-
lad) köyüne, (Semihal) köyüne, oradan (Ali P›nar›) köyüne, oradan (Jeldes) köyüne, ora-
dan (Pabuka) köyüne u¤rad›k. Bunlar›n vas›flar› evvelce yaz›lm›flt›. Pabuka, S›rpça (Elma
köyü) demektir. Belgrad karfl›s›nda Tuna'dan ayr›lm›fl bir ›rmak kenar›nda üçyüz evli, Ef-
lâk, Bulgar ve S›rp köyü ve zeamettir. Bu sahralar hep Tameflvar eyâleti idi. Ertesi gün
Belgrad k›flla¤›na vas›l olduk. Bu flehrin âyân ve büyükleri iskele bafl›nda Melek Paflam›-
z› karfl›lad›lar. Bütün âyân ve büyükler paflam›za büyük ziyafetler verdiler. Do¤rusu Belg-
rad ziyafetlerinde yedi¤imiz baklavay›, Rum, Arab ve Acem'de görmedik. Zâten Belgrad
baklavas› da meflhurdur. Melek Pafla efendimiz, Belgrad etraf›n› seyretmek için gezip,
k›bleye yedi saat giderek Nohale kalesine geldik.

Nohale Kalesi: Yap›c›s› Y›ld›r›m Bayezid Han olup, fiahabüddin Paflaya yapt›rm›flt›r.
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Timurhan hâdisesinde Y›ld›r›m Bayezid vefat edince S›rpl›lar havale kalesini zaptetdiler.
Sonra 846 (1442) senesinde Fâtih Sultan Mehmed, Belgrad fethine gelirken bu kaleyi
gazi Porça'ya fethettirmifltir. Hâlâ Semendire sanca¤› topra¤›nda, Belgrad nahiyesinde
havalesiz yalç›n bir kaya üzerindedir. Bu yüksek kaleden her taraftan befler konak yer gö-
rünür. Bu kalenin tâ tepesindeki burcu üzerinden Hersek sanca¤› da¤lar› görünür. Gâzi
Porçe bu kaleyi k›rk yi¤it ile fethetmifltir. Kalenin dört taraf› öyle uçurumdur ki, Allah ko-
rusun adam afla¤›ya bakma¤a cesaret edemez. Bat› tarafta bir küçük varoflu var. Gazi
Porçe zaman›nda bu küçük kaleden bin adet seçme bahad›r gaziler pürsilâh atlar›na bi-
nip, o vilâyetlere ve Belgrad'a aman dedirtip, Tuna kenar›ndan ganimetler al›p, flahin yu-
vas›na gelir gibi havale kaleye gelirlerdi. Hâlâ o gazilerin odalar› kale içinde küçük dara-
c›k odalard›r ki, hepsi bekâr imifller... Asla evlileri yokmufl. Fakat bu odalar günden gü-
ne viran olmaktad›r. Dizdar›, elli adet silâhl› neferleri, kâfi miktarda cephanesi, birkaç flâ-
hi toplar›, bir güzel camii, su sarn›çlar›, befl adet evi vard›r. Avlusu gayet dard›r. Bat› ta-
raf›ndan kaleden d›flar› yüz kadar ba¤l› bahçeli, saz kiremit örtülü varofl evce¤izleri ve bir
camii var. Ama çarfl› ve pazar› yoktur. Ba¤lar› çoktur. Su kuyular› çok temizdir. Bu ba¤-
lar hep Belgrad ayan›n›n mesiresidir.

Gazi Porçenin Ziyaret Yeri: Bu ba¤lar aras›ndaki mezarl›kta seyre de¤er bir f›st›k a¤a-
c› vard›r. Çünkü Rum diyar›nda f›st›k a¤ac› olmaz. Gazi Porçe bu f›st›k a¤ac› gölgesinde
yatar. Hayatlar›nda buyurmufllar ki, (Din u¤runa flehit oldu¤um veyahut Allah sevgisiyle
öldü¤ümde üzerimde az bulunur bir a¤aç bite). Oradan yine Melek Ahmed Pafla efendi-
mizle Belgrad'a gelip, yüzyirmi gün zevk ve safa ettik. 1072 (1661) senesi cumadelâhi-
resi sonunda dergâh-› Âli kapucubafl›lar›ndan Mustafa A¤a Dördüncü Mehmed'in bir hatt-
› flerifi ile geldi.

«Sen ki büyük atalar›ma hizmet etmifl Melek Ahmed paflas›n, hatt-› flerifim ulafl›nca
der-i devletime gelüp, kaymakam›m olas›n. Ve nikâhl›n olan halam Sultan ile müflerref
olup, devletimin devam›na hay›r dua edesin.»

fieklinde idi. Bunun üzerine herkes ‹stanbul'a gidiyoruz diye haz›rl›k görme¤e bafllad›.
Allah'›n Takdiri: Melek Pafla bu hakiri huzuruna ça¤›r›p;
«Evliyam, bilirsin, Erdel gazas›nda ‹skenderiye Beyi Yusuf Bey, o¤lu Ahmed Beye

onüçbin kurufl borç verdim. Dokain beyine on kese Sulta riyal borç verdim. Pirzerin be-
yi Arslan beye befl kese riyal borç verdim. Buhurlu Memi Beye bin alt›n verdim. ‹flte sa-
na bütün senetleri, bu paralar›n al›nmas›na seni memur eyledim. ‹flte sana yirmi adet yi-
¤it ve iki kese yol paras›. Al flu senetleri, durma, oturma, Arnavudluk ‹skenderiyesine ve
Özü sancak beylerine gidip, bu paralar› tamamen alt›n olarak al. Çünkü sana getirmesi
kolay olur. Ve beylerin sana (Sancaklar›mda adam koflarlar ve riayet ederler) diye yazm›-
fl›m. Ben ‹stanbul'a giderim. Fatma Sultan dü¤ünü ve di¤er masraflar için bana akçe lâ-
z›md›r. Çünkü Erdel seferinde dokuz ayda binaltm›fl kese sarfettim. Elbette o¤ul, bana ak-
çeleri ‹stanbul'a girmeden yetifltiresin.»

Dedi¤inde hayretler içinde kald›m. Kendi kendime böyle dedim: «‹lâhi sen bilirsin. Bu
hakir ‹stanbul'a gidiyorum diye seviniyordum. Sen bana hangi diyara gitmeyi nasip ettin.
Kuvvet, kudret ve takdir hep senindir.»

Bunun üzerine Melek Ahmed Pafla'n›n elini öpüp, (Nola Sultan›m, gidelim) diye haz›r-
l›klar›m› gördüm.
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1072 CUMADELÂH‹RES‹NDE BELGRAD'DAN ARNAVUDLU⁄A YÖNELD‹M
Belgrad'dan on hademem ve yirmi adet silâhl› arkadafllar›m ile güneye sekiz saatte gi-

dip, (Royaj) köyüne geldim. S›rp ve Bulgar köyüdür, üçyüz evlidir. Oradan Setreçse adl›
S›rp ve Bulgar zeamet köyünü geçip, güneyde da¤lar aflarak (Esmerli Kovac›) köyüne gel-
dik. Yine da¤lar› geçip, yedi saatte Lipve köyüne konduk. ‹kiyüz evli, bir kiliseli, S›rp ve
Bulgar zeametidir. Burada beyaz ve kal›n bir lezzetli kaymak olur ki, benzeri yoktur. Bu-
radan kalk›p, Moraviçse köyüne geçip, Lif nehrini atlar ile ayakta geçtik. Oradan Kara-
da¤'› aflt›k. Haydut kâfirler eflkiyas›ndan can kurtar›p, oniki saatte Banya köyüne geldik.
Bin evli, Bulgar köyü ve zeamettir. Yedi manast›r› birkaç dükkân› vard›r. Bu köyün yak›-
n›nda bir ormanl›k içinde Banya köyü hamamlar› vard›r. Tâ hristiyan krallar zaman›nda
buraya büyük kubbeler, büyük havuzlar, sofa, halvet ve camekânlar yap›lm›flt›. Her sene
kiraz mevsiminde k›rk - ellibin kimse burada panay›r kurup, al›flverifl yaparlarm›fl... Bü-
yük zevk ve safa yeridir. Suyu çok s›cak oldu¤undan so¤uk su kar›flt›r›rlar. Deçina nehri
Çaçka kasabas› dibinden geçip, Morava'ya o da Künkoh kalesi dibinden Tuna'ya kar›fl›r.
Deçina köprüsünden geçip, Dojonik köyüne geldik. Buraya kadar ondokuz saatlik yerde
on köy geçtik. Oradan Kamaniçe nehrini köprüden geçtik. Bu nehir de kuzeye ak›p,
Belgrad yolu üzerinde Morva'ya kar›fl›r. Oradan yine da¤lar afl›p, güneye geldik. ‹flkrayifl
nehrini geçtik. Bu nehir, Pozgac›k dibinde Oziçe nehrine kar›fl›r, ikisi bir olup, Çaçka ka-
sabas› yak›n›nda Morva'ya kar›fl›r. Buradan Dobrodo köyüne geldik. Bulgar köyüdür.
Belgrad'dan buraya kadar üçyüz parça köy geçtik. Hepsi Oziçsa flehri ile Semendire san-
ca¤› hükmünde mâmur köylerdir. Oradan güneye giderken Tordiki köyünü geçtik. Böy-
lece onüç saat gidip, Omaniçse köyüne geldik. Ahalisi S›rp ve Bulgard›r. Oradan Tornik
yaylas›n› afl›p, Voça nehrini geçip, Ifltavna da¤lar›ndan inip, (Limelim) nehrini de geçtik.
Bu nehir Arnavudluk'taki Balak yaylas›ndan gelip, Bosna Viflgrad› kaleleri yak›n›nda Di-
rin nehrine, Dirin nehri de Sava'ya, Sava da Tuna'ya kar›fl›r. Bençse yaylas›n› da afl›p,
Lim nehri kenar›ndan onbefl saat giderek Hersek vilâyetine, oradan Roda kasabas›n› sa-
¤›m›zda da¤lar içinde nehir kenar›nda b›rak›p, Lim nehrini gemiyle karfl›ya geçerek (Sir-
boy) kasabas›na geldik. Bin evli, camili ve hanl› bir kasabad›r. S›rpl›lar sonradan havale-
sini istilâ eylediler. Sonra 846 (1442) tarihinde Fatih Sultan Mehmed Belgrad fethine ge-
lirken bu kaleyi gazi Porça'ya fethettirmifltir. Semendire sanca¤› topra¤›nda Belgrad na-
hiyesinde yalç›n kaya üzerinde havâlesiz bir kaledir. Bu kalenin tepesinde her taraftan be-
fler konak yer görünür. Gazi Porçe bu kaleyi k›rk yi¤id ile fethedip, kale d›fl›na bir kat du-
var çekmifl. K›bleye bakar bir demir kap›s› vard›r. Dört taraf› uçurumludur. Bat›da bir kü-
çük varoflu vard›r. Buradan (Kon) kalesini geçtik. Oradan güneye giderek (Prepol) kalesi-
ni sa¤da b›rak›p, onbefl saatte (Mileflova) kalesi yak›n›nda konaklad›k. Kaleden uzakta kal-
d›¤›m›z için temaflas›na muvaffak olamad›k. Oradan Karabe yaylas›n› bin güçlükle afl›p,
dokuz saatte (Yejan) kasabas›na geldik. Ohri sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Yüzelli ak-
çelik kazad›r. fiehir bir genifl sahrada camileri, han ve hamamlar›, çarfl› ve pazarlar›, ba¤
ve bahçesi olan bir yerdir. Bütün imaretleri kiremit kapl›d›r. Oradan Man nehrini iple geç-
tik. Bu nehir, Ofrasa da¤lar›ndan gelip, Ohri gölüne kar›fl›r. Oradan gidip (Omoras) kö-
yüne geldik. Bu da Ohri topra¤›ndad›r. Üçyüz evli, cami, han, hamaml›, ba¤ ve bahçeli,
reayas› çok bir Arnavud köyüdür. Sonra hareket edip, (Lefl) eski kalesine geldik.

Lefl Kalesi: 883 (1478) tarihinde Fâtih Sultan Mehmed, ‹skenderiye gazas›na gider-
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ken bu kaleyi Venediklilerin elinden alm›flt›r. Dukakin sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r.
Muhtesibi, naibi, bac memuru, dizdar›, hisar neferleri vard›r. Kalesi, nehir kenar›nda bir
kaya üzerinde dörtgen fleklindedir. Venedik Frengistan›n›n ferhad kalesidir. Kurucusu, yi-
ne Venedik Prençpirimlerindendir. Bu flehrin Arnavud gazileri dâima Venedik diyarlar›n›
ya¤maya giderler. Dirin nehri, da¤lardan ç›k›p, güneye akar. Sencuvan liman› yak›n›nda
körfez denizine kar›fl›r. Kiremit örtülü ba¤l› bahçeli, serhad evleridir. Kale içinde evleri az-
d›r. Fakat cephanesi çoktur. Balyemez toplar›, mehterhanesi vard›r. Oradan bat›dan Di-
rin nehrini geçip, ‹skenderiye kalesine geldik.

‹skenderiye Kalesi: Polye kral elinden prençpirimleri bu kaleye sahip olup, Üsküb ta-
raflar›n› ya¤maya bafllay›nca, Fâtih haber alarak ‹skenderiye üzerine hesaps›z askerle ge-
lip, 883 (1478) tarihinde zaptetti. Rumeli eyâletinde bafll›ca sancak beyi merkezidir. ‹lk
zaptolundu¤u vakit, sancak hâkimi olan Mehmed Pafla'n›n dedesi Yusuf Beye ocakl›k ola-
rak verildi¤inden hâlâ hakimlerine (Yusuf Bey O¤ullar›) derler. Bey, bu hakiri karfl›lama-
ya ç›k›p, bizi kale içinde dizdar evine kondurdu. Melek Pafla'n›n mektuplar›n› gösterince
çok sevinip, «‹nflallah on güne kadar borcumuzu ödeyip, sizi yollar›z» diye hâkîre bir ke-
se kurufl hamam paras› ve bir kat elbise verdi. Otuz adet arkadafllar›ma ve hademelerime
de onar kurufl verdi. Her vakit Yusuf Bey zade saraylar›nda zevk ve safâlar ederek ‹sken-
deriye'ye gelirdik. Çünkü Venediklilerin isyanlar› vard›.

Beyinin kanun üzere has› 459.200 akçedir. Ondokuz zeameti, ikiyüzbefl t›mar› vard›r.
Kanun üzere üçerbin akçede bir cebelileri ile alaybeyi, çeribafl›s› ve subafl›s› ve paflas›n›n as-
keriyle 4.000 seçme yarar askeri olur. Bunlar bizimle Erdel gazas›nda beraber idiler. Cesur
ve genç askerlerdir. Bu livadan paflas›na k›rk kese has›l olur. fieyhülislâm›, hâkimi, nakibü-
leflraf› vard›r. Yüzelli akçe payesi ile kad›s›, sipahi kethüdâ-yeri, yeniçeri serdar›, dizdar›, ne-
ferleri, muhtesib voyvodas›, bac memuru, mimar›, flehir kethüdas›, haraç emini vard›r.

‹skenderiye Kalesinin fiekilleri: (Boyana) denilen büyük gölün k›y›s›nda bir sarp kaya
üzerinde dört köfle havâlesiz bir kaledir. Fakat küçüktür. Boyana gölü taraf›nda ve di¤er
taraflar›nda hende¤i yoktur. ‹ki kap›s› vard›r. Biri küçük ovaya bakar. Bu kap› içinde (Mo-
yu baba) yatar. Hisar içinde ev azd›r. Sultan Mehmed camii, kiremitle kapl› eski ve nur-
lu bir camidir. Ya¤mur suyu ile dolmufl yedi, sekiz sarn›çlar› vard›r. Kaleden Boyana gö-
lüne inecek su yollar› vard›r ki, ancak kale halk› bilir. Taflradan düflman göremez. Kuflat-
ma s›ras›nda buradan su al›rlar. Kalede dükkânlar› yoktur. Sade yüz adet nefer evleri,
bu¤day anbarlar› vard›r. Ama cephanesi ve flahane toplar› vard›r. Kale küçük toplardan
zarar görmez. Kale dibinde kayalar kenar›nda Boyana gölü içinde çam direkleri üzerinde
bal›k dalyanlar› vard›r ki, baflkaca emânettir.

Varoflu: Binsekizyüz adet altl› üstlü, ba¤l›, bahçeli, kiremit örtülü, kagir sa¤lam müslü-
man evleridir. Onbefl mahalledir. Meflhurlar›: Bayezid han, Ali Bey, Hüseyin Bey, ‹skele
Bafl›, Müftü Kara Hasan ve varoflun pazarbafl›nda mahkeme mahalleleri vard›r.

Camileri: Onbir mihrabd›r. Çarfl› bafl›nda (Sultan Bayezid Veli camii) önünde lezzetli
bir su kuyusu vard›r. Camiin cemâati çoktur. Ali Bey mahallesinde Hüseyin Bey camii,
‹skele bafl›nda Kara Hüseyin camii, kiremitle örtülü meflhur camilerdir. Bunlardan baflka
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yetmifl adet mescit vard›r. Her camiin bir medresesi vard›r. (Mabafll› han›) gayet sa¤lam
olup, k›ymetli eflyalar vard›r. Çok ferah verici güzel bir ayd›nl›k hamam› vard›r. Suyu do-
lap ile Boyana gölünden çekilir.

Elbiseleri: Erkekleri çuha giyip, samsama kopçal›, çakfl›r ve fleydi ipek kuflak tafl›y›p yi-
¤itleri daima k›l›ç ve kalkan ile gezer. Hâtunlar› çuha ferace giyip, bafllar›na bostanc› kü-
lah› gibi acaip, takke giyip, üzerine beyaz tülbent örtünüp, sar› iç edik ve papuç giyerler.
Çok terbiyeli gezerler. Su ve havas› çok güzel oldu¤u için, halk› uzun ömürlüdür.

‹bret Al›nacak Eserleri: Allah'›n kudreti ile buradaki gölün içinde irili ufakl› adac›klar
vard›r. Baz› seneler fliddetli rüzgâr esti¤i vakit, bu adac›klar hareket edip, sa¤a sola gider-
ler. Her biri üzerinde fidanlar ve çimenlikler vard›r. Bâz› vilâyet halk› gezinti için bu ada-
lara kay›kla gidip, yiyip, içerken rüzgâr fazla eserse, üzerindeki adamlar› ile beraber bu
adalar gölün bir taraf›ndan öbür taraf›na gider. Ama bundan kimseye zarar olmaz. Fakat
bu hakir ‹skenderiye'de iken bahçelerde büyük rüzgâr esti¤i halde adac›klar›n hareket et-
ti¤ini görmedim. Merak edip, ihtiyarlardan sordum. Sultan Osman'›n Hotin'e gitti¤i sene
olan fliddetli k›fl mevsiminde kuvvetli rüzgârlar esince bu adac›klar nehir üzerinde yüzer-
lerdi diye hikâye ettiler.

Arnavud ‹skenderiyesinin Gölü: Bu göl, kale dibinde (Boyana) gölü adiyle meflhurdur.
Etraf› onbir mil olup, do¤udan bat›ya uzuncad›r. Meflhur Torondefl da¤› bir top menzili
yak›nd›r. Bu gölün aya¤› dört saat bat›ya akar. Birçok ba¤ ve bostanlar› sular ve körfez
deryas›na dökülür. Kale dibinde on adet bal›k ve dalyanlar› vard›r. Hepsi mirinindir. Bu
dalyanlarda ve gölde avlanan bal›klar emin taraf›ndan zapt olunup, paras› kale neferleri-
ne verildi. Salâtin camilerinin imam ve hatiplerinin maafllar› da bu dalyanlardand›r. Sa-
zan, levrek, kefal bal›klar› afla¤› denizden gölün aya¤› ile gelir. Bu ‹skenderiye halicinde
ç›kan y›lan bal›¤› ne Kesriye gölünde, ne Ohri'de, ne de Beflik göllerinde ç›kar... Bal›¤›
mis gibi kokar. Hummaya ve a¤›z hastal›¤›na tutulanlara bu bal›¤› piflirip, yedirirler. Bu
gölün suyu, mülâyemet verir.

Halk›n›n ‹fl ve Kazancc›: Bir k›sm› gölde bal›k avlar. Bir k›sm› asker, bir k›sm› kara ve
deniz tüccar›d›r. Bir k›sm› da san'at ehlidir. Di¤er k›sm› bilginlerdir. Bir k›sm› da ba¤c›lar-
d›r. Yirmiüçbin ba¤ vard›r. Usulü dairesinde rençberlik ederler. Bu flehirde baflka millet
yoktur. Dilleri de Arnavudça olup, konuflmalar› hiç bir lisana benzemez.

Varofl içinde Dirina nehri üzerinde iki adet köprü vard›r. Birisi Hüseyin Bey, birisi Ali
Politine köprüsüdür. Kale içinde (Gazi Moyu baba) ziyareti vard›r. Bu kaleyi seyrettikten
sonra bir gün Mirliva Yusuf Bey-zâde Mehmed Pafla saray›na inip, ziyafetten sonra flehir
içindeki cennet gibi kona¤›m›za var›p, oradan kasabay› seyretmeye bafllad›k. Dirina neh-
ri kenar›nda ferah, verimli çimenlik, cennete benzer mâmur ve flirin bir bölgedir. Tama-
m› sekizyüz adet altl› üstlü tafl yap›, yar›s› kiremit, yar›s› kaya¤an örtülü evlerdir. Yusuf
Bey zade saray› çok büyüktür. Dedesi Koca Yusuf Beyden miras olarak kalm›fl olup, di-
vanhaneleri, mutfa¤› ve kileri ve odalar› pek çoktur. Ferah bir camii, bir mescidi, gönül
açan bir hamam›, bir han› ve elli adet dükkân› vard›r.

Hakir, Melek Pafla'n›n alacaklar›n› al›nca vakit kaybetmemek için beyden yirmi adet
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tabankefl, yüz silâh piyade Arnavud yi¤itleri al›p yola düfltük. Hakir, beyden yol paras› ve
di¤er kale kapudanlar›na mektup al›p, ‹skenderiye'den bat›ya kara da¤lar içinde gidip,
(Potgoriçe) amans›z hisar›na vard›k.

Potgoriçe Kalesi: Fâtih Sultan Mehmed ‹skenderiye kalesini fethedince Arnavud ve
Venedik eflkiyas›ndan ‹skenderiye'yi emin tutmak için ayn› sene bu kaleyi yapm›flt›r. (Ka-
rada¤) denilen kayal›k içinde dört köfle, bir kap›l› kesme kaya hendekli, yeni bir kaledir.
Dizdar›, yediyüz adet neferleri ve ayaklar› ç›plak yi¤itleri var. Gece gündüz cenk ederler.
Ama elbiseleri gayet gülünçtür. Da¤l›k memleket oldu¤undan ve su ve havas›n›n güzelli-
¤inden halk›n›n boy ve boflu ç›nar a¤ac› gibi olup, fedai yi¤itlerdir. Bafllar› Adana kaba¤›
kadar büyüktür. Bazular› tohuma gelmifl dolma kaba¤› kadar kal›nd›r. Gö¤üsleri hüsreva-
ni küp gibi güm güm ses verir. Genifl ve enli vücutlar› vard›r. Bu cüssede olan gaziler ga-
yet zinde ve hareketlidir. Bütün silâhlar› ile kayadan kayaya Ba¤dat ceylan› gibi s›çrarlar.
(K›zlar›n hay›rl›s› k›sa olanlard›r.) hadisi üzere kad›nlar› o derece hafiftir ki, o büyük vü-
cutlar›n›n üzerinde güya elbise gibidir. Ayaklar›nda s›kma çar›k vard›r. Bald›rlar› ç›plakt›r.
Hattâ donlar› bile yoktur. Ço¤unlukla gömlek nedir bilmezler. S›rtlar›nda birer maskara
darac›k ve k›sac›k gebe giyerler. Gö¤üsleri ve omuzbafllar› aç›kt›r. Tuhaft›r ki bafllar› ne
kadar kazan kadar ise o kadar da küçücük takkeleri vard›r. Ancak bir fincan kadar takke-
ye, ipli¤i ile yan›ndan ba¤lay›p, bo¤az›na ipli¤i geçirip, takkeyi bafl›na giyer. Bu bahad›r
gaziler her an çete ve potura gidip, Kotur, Klemente, Karada¤ asilerinin gözlerini korku-
tup, ödlerini patlatm›fllard›r. ‹skenderiye sanca¤› torpa¤›nda subafl›l›kt›r. Subafl› hükme-
der. Di¤er hâkimleri yoktur. Hisar içinde tam üçyüz adet darac›k evleri, Fâtih camii, bu¤-
day anbarlar›, cephane ve toplar›, su sarn›çlar› vard›r. Baflka imaretleri yoktur. Bu kale-
den Venedik'in Kotur kalesine vire ile gidip, seyretmek istedikse de kale neferleri raz› ol-
mad›lar. Me¤er Koturlular ile vireleri bozgun imifl... Biz de (‹nflaallah fetih s›ras›nda bulu-
nup seyrederiz. Her iflin bir vakti vard›r) diye oraya gitmekten vazgeçtik. Potgoriçe'den
yar›m saat kuzeyde bir tepe üzerine ç›k›p, Kotur kalesini seyrettik.

Kotur Kalesi: Nove körfezi kenar›nda havalesi çok bir kaya üzerinde küçük bir kale-
dir. Etraf› Venedik körfezi deryâs›d›r. Bat› taraf› Nove körfezidir. Bu iki denizin aras› on
konak yere var›ncaya kadar büyük bir burundur. Ormanl›k ve da¤l›k yalç›n has›lats›z bir
da¤d›r. Yar›s›na Kara da¤lar, yar›s›na Klemente da¤lar› derler. Girid gazas›ndan beri bun-
lar Venedik'e tâbi olup, Kandiye kalesine imdada giderler. Klemente burnunda yedi par-
ça kale hep Venedik hükmündedir ki, kapudanlar› frenk, askeri Arnavuddur. Potgori-
çe'den güneye giderken Boduva kalesine geldik.

Boduva Kalesi: Bafl›ndan beri Venediklilerin elindedir. Bizim askeri görüp, birçok ha-
ber toplar› atarak bir tabyas› üzerine bir bayrak kald›rd›. Deniz k›y›s›nda olan bütün kule-
lerinden bir anda atefller yan›p, birbirlerine iflaret toplar› att›lar. Çünkü bizi cebeci ve ya¤-
mac› zannettiler. Biz de hiç ald›rmadan bu kale yak›n›ndan geçip (Bar) kalesine vard›k.

Bar Kalesi: 883 (1478) tarihinde Fâtih Sultan Mehmed bu kasabaya girdi. ‹skenderiye san-
ca¤›nda voyvodal›kt›r. Ölgün nahiyelerinden olup, naibliktir. Kale dizdar› ve silâhl› gazi yi¤itle-
ri vard›r. fiahbaz Arnavud yi¤itleridir ki, f›rkateleri ile daima Polye vilâyetlerini, Klore k›y›lar›n›,
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asi Venedik kalelerini, Karada¤ ve Klemente haydutlar›n› k›r›p, avlan›p asla bofl dönmezler.
Bu kale Venedik körfezi k›y›s›nda dörtgen fleklinde tafldan bir kaledir. Hisar içinde kiremit ve
kaya¤an örtülü bahçesiz nefer evleri vard›r. Sultan Mehmed camii, mektebi ve bir mescidi, ta-
h›l anbar›, cephane hazinesi, su sarn›çlar›, iri toplar›, mehterhane kalesi ve hende¤i vard›r. Bu-
radan geçip, serhaddin son noktas› olan (Ölgün) kalesine geldik.

Ölgün Kalesi: Yap›c›s› bir ‹spanyoldur. Sonra Venedik bir yolunu bulup, istilâ etmifl, onun
elinden 883 (1478) tarihinde Fâtih'in veziri Hersek o¤lu Ahmed Paflaya bu kale anahtarlar›-
n› teslim edip, kendileri cehenneme gitmifller. Sonradan bu kale ‹skenderiye sanca¤› beyinin
hass› oldu. Hâlen voyvodal›kt›r. Yüzelli akçelik kazad›r. Venedik körfezinde alt›gen fleklinde
bir kaledir. Hisar içinde Mehmed Han camii, bütün nefer evleri, örtülü evciklerdir. Zahire an-
barlar›, cephane hazinesi, su sarn›çlar› var... Gayet büyük balyemez toplar› vard›r. Kale ka-
p›s› önünde Dizdar a¤a lonca yerinde oturup, yediyüz adet Arnavud gazileri kale neferiyle
muhafazadad›rlar. Bu kale deniz k›y›s›nda olmakla yirmi adet f›rkateleri kale liman›nda durur.
Baflka kasabalarda da Arnavud yi¤itleri gelip, f›rkatelere girerek düflman taraf›n› yak›p, y›kar,
hesaps›z mal ve esir alarak Ölgün'e gelirler ve öflür verirler ve mirlivaya öflür verirler. Hakir
bu kaleyi seyrederken yedi adet firkate Pulye kâfiristan›ndan ganimet mal› ile gelip, Yusuf
Bey o¤luna yirmibin kurufl öflür ve onyedi esir düflüp, o da Melek Ahmed Pafla'ya borcunu
bu gaza mal›ndan verdi. Buradan tekrar ‹skenderiye kalesine, oradan da Boflatlar kasabas›-
na gelip, pafla yan›nda bir gece misafir kald›k. Melek Ahmed Pafla'n›n borcu için Yusuf Bey-
zâde hakire, onüçbin kuruflluk Venedik alt›nlar›n› vererek fler'i hüccete geçildi. Hakir, beye
senetlerini verdim. Melek Ahmed Pafla'ya hediye olarak üç frenk gülâm›, yirmi adet alt›n kap-
l› saat, bir inci tesbih, k›rk top diba, k›rk top Ceneviz kadifesi, murassa, mercan kabzal› bir
hançer verdi¤i görüldü. Bunlar› da mektuba kaydedip, bey hakire üçyüz Venedik alt›n›, Beh-
zad adl› bir ‹spanya gülâm›, bir at, bir k›l›ç verip, bütün adamlar›na ve gülamlar›na onar alt›n
ve birer çuha kumafl verip, yan›m›za arkadafllar kofltu. Ertesi gün ‹stanbul'a yolland›k.

Bir müddet sonra Mut kalesine geldik. 883 (1478) tarihinde Fâtih taraf›ndan Venedik
elinden al›n›p, ‹skenderiye sanca¤›na yaz›lm›flt›r. Nâibliktir. Kalesi, nehir kenar›nda dört kö-
fle, dört kuleli, kagir bir kaledir. Bu kale alt›ndan akan nehirde y›lda bir kere pek çok bal›k
olur. Bu bal›klar› avlay›p, frengistana götürürler. Bir kap›s›, küçük bir bahçesi, darac›k nefer
evleri, fâtih camisi, anbarlar›, cephane mahzenleri ve yeteri kadar flâhi toplar› vard›r. Dizda-
r›, hâkimidir. Voyvodas› zabittir. ‹kiyüzk›rk neferi vard›r. Garip dostudurlar. Her gelen misa-
fire ikram ederler. Bolluk bir yerdir. Bal›¤›, ba¤ ve bahçesi, bostanlar› meflhurdur. Suyu ve
havas›n›n güzelli¤inden ahalisi gayet güzel olur. (Bundan baflka Anadolu'da Silifke sanca¤›n-
da bir Mut kalesi daha vard›r.) Oradan do¤uya gidip, Yeni kaleye geldik.

Yeni Kale: 883 (1478) tarihinde Fâtih'in yap›s›d›r. Rumeli eyâletinde Dokakin sanca-
¤› hükmünde subafl›l›k ve nâibliktir. Baflka hâkimleri yoktur. Kalesi da¤ ete¤inde kireç ta-
fl›ndan yap›lmad›r. Harabd›r. Buradan kalk›p, Esbas kasabas›na geldik.

Esbas Kasabas›: Bu da Dokakin sanca¤› topra¤›nda bin evli bir kasabad›r. Bir camii,
bir han›, befl on dükkân› var. Buradan ileri giderek Yakoviçse kasabas›na geldik.

Yakoviçse Kasabas›: Pojga sanca¤› topra¤›nda bir Yakoviçse daha vard›r. Bu Doka-
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kin sanca¤›ndaki ikibin evli olup, imaretleri, genifl bir sahradad›r. ‹ki adet camii, mescid-
leri, kurflunlu hanlar› vard›r. Hâlâ Kotur seferi için peksimet ve cephanelerle doludur. Gö-
nül açan bir ayd›nl›k hamam›, üçyüz kadar dükkan› vard›r. Suyu ve havas› güzel oldu¤un-
dan halk› da güzel ve mahbub olur. Oradan ileri giderek Üsküb kasabas›na geldik. Bura-
dan kalk›p, k›bleye giderken Karatova flehrini da¤lar içinde solumuzda b›rakt›k. (Kap›c›-
o¤lu köyü) ne geldik. Müslüman yörük ahalidir. Bir camii, bir mescidi, ba¤lar› vard›r. Ora-
dan k›ble taraf›nda köprü kalesine geldik. Sonra k›bleye gidip, Ofçabolu nahiyesine gel-
dik. Verimli bir sahrada yetmiflalt› parça han›, cami ve hamaml› köylerdir ki, hepsi ‹stan-
bul'daki orta cami vak›flar›d›r. Rumeli vezirleri asla kar›flamazlar. Bütün as›p kesme, cü-
rüm ve cinayeti mütevellisi bulunan Üsküblü Koca serdar-zâde Ahmed A¤an›n elindedir.
Sonra Kiliseli, Beflerli köylerini geçip, Kara Osman köyünde durduk. Bu da Orta Cami
vak›flar›ndan olup, yörük köyüdür. Yine k›bleye gidip, (Hamzabeyli), (H›z›r Fak›l›) köyle-
rini geçtik. Daha ileri giderek ‹fltib kalesine geldik.

‹fltib Kalesi: Birinci Sultan Murad zaman›nda fethedilmifltir.
Gazi Mihal Bey o¤lu ‹kiyürekli Ali Bey, askerle bu kaleyi kuflat›p, bir senede fethede-

medi. Usan›p, geri dönmek üzere iken kalenin bat› taraf›nda metriste olan müslüman ga-
ziler bir sabah abdest al›rken su kenar›nda görürler ki, kale alt›ndan alt› tane ördek ç›k›p,
orada yüzerler ve yine kayalar içinde kaybolurlar. Gaziler bir iki gün bu ördekleri takib
edip, ser-askerlerine haber verirler. Yine bir sabah gaziler o noktay› beklerken ördekle-
rin ç›kt›¤› delikten birkaç silâhl› asker ç›plak olarak su içinden ç›k›p, bizim askerden dil
arama¤a gelirken, gaziler bunlar› tutup ba¤larlar. (Dil alay›m) derken, kendileri dil olurlar.
Serdar Ali Bey, bunlar› k›lavuz edip, üçbin adet serdengeçti ile ördeklerin girip, ç›kt›klar›
su deli¤inden kaleye girip, gülbank getirerek aman vermeyip, kaleyi zaptederler. S›rp ve
Bulgarca bu kalenin ad›, Lena Dip'tir.

Rumeli eyâletinde Köstendil sanca¤› topra¤›nda Köstendil beyinin has›d›r. Voyvodas›
yüz adam ile hükmeder. fieyhülislâm›, nakibüleflrâf› var. Yüzelli akçe payesi ile flerif ka-
zad›r. Nahiyesi, yüzbefl köydür. Sipahi kethüdâ-yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi, bac me-
muru, flehir kethüdas›, haraç a¤as› vard›r. Hesaps›z eflraf ve âyân› vard›r. Küçük zaim,
çelebiler, Ahmed A¤a, Hali-zâde Mehmed A¤a, Yahya A¤a, Zemberekçibafl› Mehmed
A¤a, Köstendil Beyi Osman Bey, Baltac› Mehmed A¤a, Murad A¤a, Kopanh Mustafa
A¤a, Köse Serdar Ahmed A¤a, Behram A¤a, fieyh Bali Efendi-zâde Mustafa Efendi, va-
iz Recep Efendi, kad› Ömer Efendi, de¤erli bilginlerden Mevlevi Mustafa Efendi bunlar-
dand›r. ‹ç il olmakla kale a¤as› ve neferleri yoktur.

‹fltib Kalesinin fiekilleri: fiehrin bat›s›nda kayal› yüksek da¤ üzerinde beflgen fleklinde
bir kavi kale imifl. Fakat iç il olmakla zamanla y›k›l›p, binadan eser kalmam›flt›r. K›fl›n ka-
le içinde koyun ve keçi k›fllar.

Varoflu: Kalenin do¤u taraf›nda iki dere ve tepe aras›nda ba¤l›, bahçeli, kagir, altl› üst-
lü, ikibinikiyüzk›rk adet kaya¤an tafl örtülü konaklard›r. Ancak Ahmed A¤a saray›, yeni
bina oldu¤undan kiremit örtülüdür. Yirmidört ‹slâm mahallesi olup, meflhurlar›: Karaka-
d›, Cuma, Sinanbey, Oluklu mahalledir. fiehrin do¤u taraf›nda Kavakl› denilen yerde bir-
çok yüksek köflklerle süslenmifl bir mesire yeri vard›r.
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Yirmidört câmii vard›r. Cuma k›l›nan camileri flunlard›r: Kale alt›nda (Fethiye camii),
‹kiyürekli Ali Bey fetih s›ras›nda kiliseden cami yapm›flt›r. (Murad Han câmii) ki dörtköfle
bir kubbesi vard›r. (Hüsam Pafla camii), bir tepe bafl›nda kurflunlu, kagir minareli, san'at-
l› bir camidir. (Afla¤› tekke câmii) fukara yeridir. (Adli Efendi câmii) süslü ibâdet yeridir.
(Ahmed Pafla câmii) rûhâniyetlidir. (fiehre Küstü câmii) dindar kimselerin mabedidir. (Ka-
d›n Ana câmii), gayet güzel, cemâati çok, vak›flar› fazla bir camidir.

Yirmidört mihrab mescidleri vard›r. Bunlardan birisi bol cemâati olan (Arasta mesci-
di), Tabakhane mescidi, (Han ‹çi mescidi), (Orta, Seca, Karakad›, Sinan Bey) mescidleri
meflhurdur. Murad Han câmii önünde, Muradiye adiyle bir medresesi vard›r. Hüsam Pa-
fla camiinde, ana kad›n ve çarfl› camiinde, bir dar-ül-kurra vard›r. Muradiye medresesin-
de hadis okutulur. Onbir adet çocuk mektebi vard›r. Meflhurlar›, Karakad›, Cuma mahal-
lesi, Sinan Bey mektebidir. Yedi yerde tarikat ehli tekkeleri vard›r. Bayrâmiye tarikatinin
Sofyal› Bali Efendi tekkesi, Adli Efendi, Emir Çelebi, Sultan, Yukar› ve Afla¤› tekkelerle,
Kad›n Ana tekkesi, Oluk mahallesi tekkesi meflhurdur.

Yaln›z bir adet kervansaray› vard›r. Tamamen kurflunla örtülü, altta elli, üstte elli adet
kagir odalar› vard›r. Ah›r› bin kadar deve, at ve kat›r al›r. Bu eser, Küçük Emir Sultan›n-
d›r. Bâz›lar›, Büyük Emirindir derler.

Yedi aded hanlar› vard›r. Meflhurlar› (Sinan Bey, Karakad›, Çömlekçi-Zâde) hanlar›d›r,
iki adet hamam› vard›r. Birisi Emir efendinindir. Galice nehri kenar›nda ve flehir d›fl›nda
faydal› ›l›calar› vard›r.

Çarfl› ve Bedestan›: 450 adet dükkânlar› ve san'at ehli vard›r. Bu güzel çarfl› ile Emir Sul-
tan han› aras›nda kald›r›m döfleli büyük meydan›n ortas›nda yuvarlak bir havuz vard›r ki, su-
yundan insan ve hayvan içerek serinler. fiafii mezhebine göre, ona on, bir temiz havuzdur.
Buraya yak›n, kubbeleri kurflun kabl›, iki bafl› demir kap›l› bir bedestan› vard›r ki, yedi iklimin
k›ymetli mallar› ve her türlü kokulu maddeler bulunur. Çünkü bu diyar halk› güzel kokuya düfl-
kündür. Kahvehaneleri dahi Emir efendinindir.

Emir Sultan Kervansaray› yan›nda befl gözlü a¤aç bir köprü vard›r. Bütün büyük bina-
lar fleyh Emir Sultan›nd›r. Bu fleyh bir tarik öncüsüdür. Afl evi dahi Emir efendinin olup,
nimeti boldur.

Ahalisi gayet güzel Türkçe söylerler. Reayas› S›rp, Bulgar olmakla S›rpça ve Bulgar-
ca da söylerler. Ama Arnavudça bilmezler. Ofçabolu buraya yak›n oldu¤undan flehir hal-
k› yörük dilince de konuflurlar.

Erkekleri, çuha ferace, kotnofl, serhadli kürk, bo¤as› kaftan ve ipek giyerler. Bafllar›-
na beyaz destar sararlar. Kad›nlar› yass› bafll›, dülbend çenberli, siyah bo¤as› ve beyaz aba
ferace giyip, edebli gezerler. Su ve havas›n›n güzelli¤inden güzelleri pek meflhurdur.

Ço¤u san'at erbab› olup çak› yapar. ‹fltip çak›s› Rum ve Acem avc›lar› aras›nda mefl-
hurdur. Otuziki türlü kiraz› mahkeme sicilinde kay›tl›d›r. Ceviz kadar sulu kiraz› olur. Ama
keçi memesi hepsinden meflhurdur.

Nehir ve Sular›: fiehir içinde küçük Emir Sultan köprüsü alt›ndan ve kale dibinden
akan Pergaçile nehri befl konak yerde dolafl›p, Usturumca nehri karfl›s›ndan Popoflta yay-
las›ndan gelip, bu ‹fltib'den güneye üç saatlik yer giderek Vardar nehrine kar›fl›r. Suyu ga-
yet güzel hazmettiricidir.
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‹fltib'in Ziyaret Yerleri: Hüsam Pafla camiinde, (fieyh Muhüddin-i Rumî Hazretleri) gö-
mülüdür. Sofyal› Bali Efendi tekkesinde (Küçük Emir-Zâde Cenan Efendi) Bayrâmiye ta-
rikatindendir. Ama bu ‹fltip flehrinde bu kadar imaret ve hay›r binalar› yapan Büyük Emir
Sultan, ‹stanbul'da At meydan›nda afla¤› Kad›rga yolu üzerinde Koca Mehmed Pafla ca-
minin avlusunda yatar. (Adli Efendi Asithânesi) fiehre Küstü varoflunda kale alt›nda akan
nehrin alt› göz a¤aç köprüsü bafl›ndad›r. (Sünbül Efendi mezar›) Hüsamettin Pafla camii
yak›n›nda (Aliyüddin-i Rum-i) ve ona bitiflik mevlevi (fieyh Mustafa Efendi mezar›) vard›r.

‹fltip âyân ve flairleriyle vedalafl›p, birçok hediyeler ald›ktan sonra kuzeye giderek Per-
galiçe nehrini atlarla geçtik. Osman a¤a köyünü geçip, (Balvan) köyüne geldik. Bir güzel
mescidi vard›r. Müslüman yörük köyüdür, serbest zeamettir. Yine kuzeye dört saat gide-
rek K›ratova flehri köylerinden Maden köyüne geldik. Serbest zeamettir. Reayas› Girid
gazas› için güherçile iflleyip, Selanik baruthanesine gönderirler. Buradan sonra iki saat yi-
ne birçok köyler geçtik. Buralarda Bulgar haydutlar› çok oldu¤undan demir kap›l› yüksek
kuleler vard›r. Daha ileride Kocana kasabas›na geldik. Köstendil beyinin has›d›r. Subafl›-
s› hâkimdir. Ama subafl›s› haydutlarla birliktir. Nâiblik olup, bütün reayas› hayduttur. Al-
lah bizi korudu, burada Kas›m A¤an›n evine s›¤›nd›k. Kasaba bir dere kenar›nda alt›yüz
adet tahta ve kiremit örtülü evleri, bir camii, bir mescidi, bir han›, onbefl kadar dükkân›
vard›r. Ancak on tane müslüman evi vard›r. Ayandan Kas›m A¤a ile biraderi Mehmed
A¤an›n evleri, gelip geçene aç›k misafirhanedir. Zâten bu ev olmasa bu dereden kufl uç-
mazd›. Burada Kas›m A¤a hakire, yirmi tüfekli yi¤it arkadafllar verip, dört saatte do¤u ta-
rafta ormanlar geçerek Yeni Bosna kasabas›na geldik.

Yeni Bosna Kasabas›: Köstendil sanca¤› hükmünde K›ratova nahiyesinde, Köstendil
beyinin has›d›r. Subafl›s› hâkimdir. fiehrine (Yeni Pazar) derler. Haftada bir pazar› olur.
Bir han›, bir camii, onyedi dükkân› vard›r. Oradan kocana yaylas›n› afl›p, üç saatte der-
bendi geçerek (Çarnaslo) köyüne geldik.

Çarnaslo Köyü: Bulgarca (Ulu Hünkâr köyü) demektir. Bir da¤ ete¤inde yüz evli, bir
kagir minareli, güzel camili müslüman köyüdür. Burada Bali Bey evinde misafir olarak
ayandan Korucu o¤lu ile can sohbetleri ettik. Oradan do¤uda yar›m saat giderek (Anber
Ova) köyünü geçtik. K›rk evli, müslüman ve hristiyan köyüdür. Camisi minaresizdir. Ora-
dan do¤uya bafl yukar›, Volca yaylas›n› ve çaml›, karl›, korkunç ulu da¤lar›, göklere uzan-
m›fl çam a¤açlar›n› seyrederek dört saatte (Orta Cuma) kasabas›na geldik. Dobniçse nâ-
hiyesindedir. ‹kiyüz evi vard›r. Dört mihrab olup, camiin cemâati çoktur. Seksen adet
dükkân›, birçok s›cak su hamamlar› vard›r.

Bu mâmur kasaba yak›n›nda dört adet ›l›ca vard›r. ‹kisi küçük binal›, kiremit örtülü
olup, câmekânlar ve genifl havuzlarla süslüdür. Bu ikisinin suyu çok s›cak olup, so¤uk su
katmak icab eder. Di¤er iki ›l›can›n üzerleri aç›kt›r. Buraya hristiyanlar girer. Zay›f at, ka-
t›r ve s›¤›rlar› bu aç›k ›l›ca suyu ile y›kay›nca hayvan semizlenir. Uyuzlar, giderek tüylü sa-
mur gibi olur. Yedi sekiz günde uyuz ve sar'a gibi hastal›klar kaybolur. Kiraz mevsiminde
buraya k›rk, elli adam gelir. Zevk ve sefa ederek s›hhate kavuflurlar. O s›rada Dobniçse
flehri ahalisi buraya gelip, ticaret yaparlar. Etraf› ba¤ ve bahçedir. Elmas› lezzetli olur. Bu-
radan kuzeye gidip, Dobniçse suyu kenar›ndan (Boyvafl Ova) kasabas›na geldik. Burada
beflyüz adet saz ve kiremit örtülü kefere evi vard›r. Dobniçse topra¤›nda nâibliktir. Hâlâ
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‹brahim Han-Zâdeler mütevellisi olup, yüz adamla voyvodas› hâkimdir. Ba¤ ve bahçeleri
cihan› tutmufltur. 9.000 adet Bulgar reayas› vard›r. Burada ancak mütevelli için bir mes-
cit, bir saray ve elli kadar dükkân vard›r. Meflhur bir kilise de vard›r. fiehrin bulundu¤u
yer çok verimlidir. Etraf› nehirler ve mâmur araziler ile çevrilidir.

Buradan kalk›p, Dobniçse kasabas›na geldik. 1066 (1655) senesinde Rumeli'de Silistre
vilâyetine geldi¤imiz vakit yazm›flt›m. Bu geliflimizde burada birkaç gün kalmak icab etti.
Çünkü yollar tehlikeli idi. Melek Ahmed Pafla efendimizin Arnavudluk'tan getirdi¤imiz emâ-
net paralar bafl›m›za belâ olup, burada oturmaya mecbur etti. Bir gün vilâyet halk›ndan üç-
yüz kifli ile Dobniçse'den güneybat›ya gidip, S›tarova köyüne geldik. Üçyüz evli, müslüman
ve hristiyan köyüdür. fiehrin d›fl›nda kagir bir ›l›ca vard›r. Suyu ›l›kt›r. Gazi Lala fiahin Pa-
fla, bu s›cak suyun üzerine kubbe ve camekân, bir de y›kanma havuzu yapt›rm›flt›r. Buraya
da Nevruz'da ve Temmuz ay›nda halk toplan›p ›l›ca fasl› yaparlar. Kad›nlara büyük ve çok
menfaatleri vard›r. Bir hâtun çocu¤unu do¤uramazsa buraya getirip, bu s›cak sudan içirse-
ler havuzdan ç›kmazdan çocu¤unu do¤urur. Bu kadar menfaatlerini hakire naklettiler. Ha-
kir, bu tarafda gezerek av yapt›m. Sonra kasabaya gelerek bir gece misafir oldum. Ertesi
gün yüz adet yi¤itler ile ahbaplara veda ettik. Lala fiahin Pafla derbendini geçtik. Hamdol-
sun burada bir zarar görmeyip, Samakov yaylas› içinde elli parça köyleri geçtik. Reayas›
olan Rum ve Bulgarlar demir madeni ç›karmakta çal›fl›rlar. Ç›kard›klar› demir cevherini Sa-
makov maden emirine satarlar. Buradan befl saatte Samakov flehrine geldik.

Harab Samakov Kalesi: Bu kaleyi despot kral ecdad›ndan Samayako yapt›¤› için ad›
(Samakov) kalm›flt›r. 772 (1370) tarihinde Lala fiahin Pafla fethederek kalesini y›km›flt›r.
Hâlâ Rumeli eyâletinde pâdiflâh has›d›r. Baflkaca emini vard›r ki hâkimdir. Bir hâkimi de
üçyüz akçe pâyeli nâibdir. Yetmifl adet köyü vard›r. Defterdar ve kethüdâ-yeri, yeniçeri
serdar›, bac memuru muhtesibi, haraç a¤as›, flehir kethüdas› vard›r. Müftüsü olmad›¤›n-
dan fetvay› Sofya'dan al›rlar. Ahalisi S›rp ve Bulgar reayas› olup, çok zengindir.

Samakov fiehrinin Yeri: Aflkar nehri kenar›nda oniki göz a¤aç köprü ile geçilir. 1700
ev vard›r. Mahallelerinden onbiri müslüman, geride kalan› hristiyan ve K›btidir. Oniki adet
mihrab› vard›r. Hünkâr camii san'atl› olup, cemâati çoktur. Çarfl› içinde Malkoç Bey camii
var ki, buna (Yeni Camii) derler. Gayet sa¤lamd›r. fieyh efendi ve Yunus Voyvoda cami-
inde cuma namaz› k›l›n›r. Sekiz mescidi, iki medresesi, üç mektebi, Malkoç Bey tekkesi,
alt› adet tüccar han›, iki hamam›, ikiyüzk›rk dükkân› vard›r. Her evde akarsu bulunur. Su-
lar› o kadar güzel de¤ildir. Çünkü demir madenlerinden geçer. Tabiat sahibi olanlar kuyu
suyu içerler. Pâdiflâh›n mutfak emini Mahmud Efendinin çarfl› bafl›nda yapt›rd›¤› çeflmede
adam kolu kal›nl›¤›nda sular akar. fiehir yüksek yerde oldu¤undan k›fl› fliddetlidir. Aflkar
nehri buradan ç›k›p, kuzeye akarak Ni¤bolu sanca¤› topra¤›nda Plevne flehri yak›n›ndan
geçip, Tuna'ya kar›fl›r. K›fl›n fliddetinden flehrin ba¤lar› az, sö¤üt ve kavak a¤açlar› çoktur.
Kafesli demir fanuslar›, demirden z›rhlar›, sofra iskemleleri, çeflitli kilitler, demirden kurt ve
arslan kapanlar›, demirden kahve de¤irmenleri ki, icab›nda un dahi ö¤ütür. Frenk, lobca,
ortatas, menabe ve tahta çivileri çok meflhurdur. Etrafta yüz adet demir iflleyen yer vard›r.
Burada Samokov denilen ve atefl yakan körü¤ü on adam çekemez. Su de¤irmeni vas›ta-
siyle körü¤ü çekerek atefl yak›l›r. Fil gövdesi kadar demir örsler üzerinde Yemen akiki gi-
bi k›rm›z› demirleri ateflten ç›karan usta demirciler, camus kelleleri gibi çekiçleriyle ve yine
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sanatl› su dolaplar› vas›tasiyle k›pk›rm›z› demire vurarak yeri gö¤ü titretirler. Her vurduk-
ça demir uzay›p, çubuk olur. Nice seyyahlar bu ifli görüp, parmaklar› a¤z›nda kal›r. Bu ifli
ancak görerek takdir etmek mümkün olur. Yoksa böyle yazmakla olmaz... Her sene bu-
radan Selanik yolu ile Osmanl› ülkesine sekizbin araba demir gider.

Ziyaret Yerleri: (Malkoç Bey ziyareti) camiin kap›s› önünde flu târih yaz›l›d›r:

Ruh-i Kudüs kastedüp, târih ana 
Dedi târihin: Beyim, hayr-i cemil

(fieyh fiâkiri Efendi) Sofyal› Bali Efendi halifelerinden ve keramet sahiplerinden imifl.
Bu flehri de temafla edip, yüz adet genç alarak do¤uya (Samakov) yaylas›n› Temmuz'da
kar üzerinde güçlükle aflt›k. Koca Rile yaylas› eteklerine geçerek yokufl afla¤› indik. Bu
yaylada bahar günlerinde yüz e¤rek koyun yaylaya ç›kar. Her e¤rek yüzbin koyundur. Bu-
radan afla¤› dört saat gidip, Sofya flehrine geldik.

‹flte bu suretle Allah'›n hikmeti yaver olup, Receb ay›nda Melek Ahmed Pafla efendi-
miz bu flehre alay ile girerken, biz de yüklerimiz ile alay›na kat›ld›k. Yaya olarak pafla
efendimin özengisini öptü¤üm vakit:

«Bre Evliyam, bre benim can›m, seyyâh-› âlemim, sen safa geldin!» Deyince hakir: «Bofl
gelmedim. Arzunuzdan ziyâde dolu geldim» dedim. Pek çok memnun kal›p, tebessüm etti.
Ve «At›na bin!» deyince hakir de at›ma binip, atbafl› beraber Sofya'ya girerken hakir geri kal-
d›m. Muhteflem bir alay ile Sofya'ya girildi. Hakir, paflalara mahsus saraya bütün a¤›rl›¤›m-
la var›p, mektuplar›, borç senetlerini, bütün paray› ve hediyeleri üç sancak beyinin defterle-
ri ile pafla huzurunda hazinedara teslim ettim. Pafla dedi ki, «Evliyam, do¤rusu mertsin. Sâ-
d›k akrabam ve s›r dostumsun Tam yerinde yetifltin» diye bu hakire seraser bir hil'at giydi-
rip, bir kese kurufl ihsan etti. Hademelerime onar alt›n ve birer çuha kumafl verdi. Üçüncü
gün Sofya'dan ‹stanbul'a giderken efendimiz raht ve bahtiyle rüzgâr sür'atli bir at verdi.

1072 (1661) RECEB AYINDA SOFYA’DAN 
‹STANBUL’A G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER

Sofya'dan 15 Receb günü do¤uya gidip (Lozna) köyüne, sonra Hac› Karaman köyü-
ne geldik. Bir sahran›n sonunda bir camili köydür. Sofya paflalar›n›n has›d›r. Voyvodas›
hâkimdir. Köyün etraf› hep birbirine bitiflik kasabalard›r. Oradan k›bleye giderek (Orman-
l›) köyüne geldik. Bu da Sofya sahras›nda bir camili, üçyüz evli, zeamettir. Yine k›bleye
giderek (‹htiman) kasabas›na, (Yeniköy) denilen Bulgar köyüne, (Kap›l› Derbendi) geçip,
do¤uya giderek (Tatar Pazarc›¤›) kasabas›na geldik. Buradan Eski Za¤ra üzerine sap›ld›.
Oradan kuzeye befl saat giderek Rum köyüne geldik. Befl saatte ‹brahim pafla câmiinin
vakf› olan Rumlar köyüne geldik. Oradan dört saat do¤uya gidip, (Köfleli köyüne) geldik.
Bir güzel camii var. Hac› Süleyman adl› bir hay›r sahibinin vakf› olup, ellibin alt›n vakf›
vard›r. Camiin bahçesinde halveti ve elli adet fukara odalar› vard›r. S›k bir orman içinde-
dir. Buraya yak›n Mofl köyünde (Meyit o¤lu ziyaret yeri) vard›r. Bu mezar›n sahibinin o¤-
lu, Gazi Mehmed, inlemeleri duyularak mezardan ç›kar›lm›fl, Musa Çelebi zaman›nda bey
olup, ölünce Çelebi Sultan Mehmed üzerine bir kubbe yapt›rm›flt›r. Oradan (Köseli köyü-
ne), oradan Filibe sahras›nda (Ç›rpan) kasabas›na geldik.
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Ç›rpan Kasabas›: Rumeli eyâletinde yüzelli akçe pâyesiyle üçyüziki köylü kazad›r. Ze-
amet olup, alt› mihrabd›r. Dördü mahalle mescidi, ikisi camidir. Birine yeni, ötekine es-
ki cami derler. Musa Çelebi'nin yapt›¤› bir hamam› vard›r. Musa Çelebi, Rumeli'de hü-
küm sürerken buralar› fethetmifltir. Yüksekçe bir yerde alt›yüz kiremit örtülü evleri vard›r.
Kad› Mehmed Efendi saray›, balkonlarla pencerelerle süslüdür. Bütün vezirler bu eski ko-
nakta misafir olurlar. ‹kiyüz han›, üç mektebi, üç tekkesi, ikiyüz adet dükkân› vard›r. Çar-
fl›s› mâmur de¤ildir. Kasaba içinde ba¤ ve bahçeleri çoktur. Oradan iki saatte (Arnavud-
lar) köyüne geldik. Eski Za¤ra topra¤›nda bahçeli Bulgar köyüdür. Oradan üç saatte (Es-
ki Za¤ra) flehrine geldik. Oradan (Hafril) köyüne geldik. Buras› bir müslüman köyüdür. ‹b-
rahim Han o¤ullar›n›n vakf›d›r. Bir camii vard›r. Oradan üç saatte (Eski Za¤ra Yenicesi)
köyüne, buradan üç saatte, Muratl› köyüne geldik. Müslüman köyü olup, Tatar hanlar›n-
dan F›nd›kl› Sultan›n has›d›r. Buras› özü eyâleti hükmündedir. Oradan dört saatte (Bah-
çe P›nar) köyüne geldik, istanbul'da Huma Sultan›n has›d›r. Buradan befl saatte (K›z›la¤aç
Yenicesine) geldik.

K›z›la¤aç Yenicesi: Tuna nehri kenar›nda güzel bir kasabac›kt›r. Özü eyâletinde K›rk-
kilise beyinin has› olup, voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe payesi ile kad›l›kt›r. Yirmibefl parça kö-
yü vard›r. Hepsi üçyüz kiremit örtülü fukara evleri vard›r. Bir yuvarlak camisi, bir hama-
m›, bir han› ve yirmi kadar küçük dükkânlar› vard›r. Camiin kap›s› üzerinde dört köfle
mermer üzerinde Sultan Bayezid Veli üstad› fleyh hazretleri yaz›s› ile (Sahibehu Mustafa
Bin Elhac Mehmed Fi fiehrimuharrem. Sene 888). Ba¤ ve bostanlar› çoktur. Tunca üze-
rinden a¤aç köprüden geçen bir yol Edirne'ye gider. Bu köprü ‹brahim Han o¤ullar›n›n
vakf›d›r. Buradan do¤uya gidip, Derbend köyüne geldik. Da¤ dibinde üçyüz evli Bulgar
köyü olup, Süleyman Han vakf›d›r. Buradan befl saatte Bedri köyüne geldik. Fâtih Sul-
tan Mehmed vakf› olup, eski Poloz kalesine bir saattir. Buradan üç saatte K›rkkilise fleh-
rine geldik. Buradan do¤uya üç saat giderek (Küçük Üsküb) kasabas›na geldik.

Küçük Üsküb Kasabas›: K›rkkilise sanca¤›nda yüzelli akçe payesi ile kazad›r. Edirne
Dar-ül-hadisinin vakf›d›r. Baflkaca voyvodas› hâkimdir. Müslüman kasabas› olup, Bulgar
ve Rumlar› çoktur. Frenk, Ermeni, Yahudi yoktur. Tamam› alt› mahalle olup, üçbin k›r-
m›z› kiremitli altl› üstlü, süslü konaklar vard›r. Çarfl› ve pazar› süslü de¤ildir. Herkes evi-
nin alt›na bir dükkân yapm›flt›r. Müslüman mahallesinde eski bir camii vard›r. Alt› mesci-
di, dört han›, bir küçük hamam› var. Rumlar etraftaki ba¤lardan meflhur flarap ç›kar›rlar.
K›zlar› gayet güzel olur. Hatta Saray, K›rkkilise, Vize halk› ço¤unlukla buradaki hristiyan
k›zlar›yle evlenirler. Burada akarsular Istranca da¤lar›na kadar gider ve orada denize ka-
r›fl›r. Ergene nehri de Enez kalesi alt›nda Akdeniz'e kar›fl›r. Melek Ahmed Pafla efendi-
miz, Hakiri, Vize kalesine gönderdi.

Vize Kalesi: Kalesi, yer yer harab olmufl beflgen fleklinde bir kaya üzerindedir. Kale
içinde üçyüz kiremitli ev, bir de Fâtih camii vard›r. Kubbeleri kurflunla kapl›d›r. Özü eyâ-
letinde sancak beyi merkezidir. Beyinin pâdiflâh taraf›ndan has› 224.475 akçedir. Bu
sancakta Yörükân beyi vard›r. O da baflkaca hâkimdir. Onun has› yüzyetmiflsekiz akçe-
dir. Üç zeamet yetmifldokuz t›mard›r. Çeribafl›s›, alaybeyisi vard›r. Sefer s›ras›nda 1500
askeri olur. Yüzelli akçe payesi ile, yüzelli köyü ile flerif kazad›r. Beyinin geliri bin kurufl-
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tur. Bir kurufl fazla alsa reayas› çar›¤›n› giyip, ‹stanbul'a flikâyete gider. fiehirde kethüdâ-
yeri, yeniçeri serdar›, kale dizdar›, elli neferi, muhtesibi, flehir voyvodas›, flehir kethüda-
s›, bac memuru, haraç a¤as› vard›r. Reayas› yörük müslümanlar›yle Bulgar ve Rumlard›r.
Evleri, kiremitli yüksek evlerdir. Kayalardan ç›kan sular her evi sular. Oniki mahallesi var-
d›r. Ba¤ ve bahçesi çoktur. P›rasas› meflhurdur. (fieyh Gazanfer efendi) adiyle bir de zi-
yaret yeri vard›r. Buradan dokuz saat giderek (Yene Hisar) kasabas›na geldik.

Yene Hisar Kasabas›: Rumca (Yene), su kayna¤› olan yere derler. Kasaba gölü, bir
kaynak olup, bu m›nt›kan›n ba¤ ve bostanlar›n› sular. Bu su Tuna nehrinden gelir diye
ihtiyarlar söyler. Kalesi bir yüksek tepede dört köfle imifl. fiimdi harabd›r. Çünkü fetih s›-
ras›nda 765 (1263) tarihinde Gazi Mihal Bey fetihde zorluk çekti¤i için fetihten sonra ka-
leyi y›km›flt›r. Varoflu gayet mâmurdur. Binyüz adet ba¤l›, bahçeli, kiremitli evleri vard›r.
‹ki han›, bir küçük hamam› var. Burada Melek Ahmed Paflaya yetiflip, Vize paflas›n›n
mektuplar›n› verdim. Buradan k›bleye befl saatte gidip, (P›nar Hisar Kalesi) ne geldik.

P›nar Hisar Kalesi: ‹stanbul tekfurunun yap›s›d›r. 769 (1367) senesinde gazi Hüda-
vendigâr, Gazi Mihal'e zaptettirmifltir. Fetihten sonra kalesi y›k›lm›flt›r. ‹çinde imareti yok-
tur. K›fl›n koyun ve keçiler k›fllar. Afla¤›daki varoflu hisar varoflundan daha mâmurdur. Bu
da sancak beyi has›d›r. Yüzelli akçelik kazad›r. Burada Vezir-i âzam has› da vard›r ki o da
baflkaca hükümettir. Sipahi kethüdâ-yeri, yeniçeri serdar› vard›r. Dörtyüz adet kiremitli,
bahçeli evleri vard›r. ‹ki küçük camii vard›r. Çarfl› içindeki camiin cemaati çoktur. Üç bü-
yük han› olup, ancak yüz - yüzelli kat›r al›r. Bir küçük hamam› vard›r. Fakat herkesin ev
hamamlar› oldu¤u için halk hamama muhtaç de¤ildir. Hristiyanlar› çok oldu¤undan ha-
mam› ifllemez. Yirmi adet küçük dükkânc›klar› vard›r. Kasaban›n ortas›nda çarfl› bafl›nda
bir kayadan kal›n bir su ç›kar. Büyük gürültü yapar. Temmuz'da buz parças› gibi so¤uk-
tur. On de¤irmen çevirecek kadar bol suyu vard›r. Ba¤ ve bostanlar›n› sulayarak Ergene
köprüsünden geçer. Tunca'ya, Arda ve Meriç nehirleri ile birleflip, Enez kalesi dibinde Ak-
deniz'e dökülür. Buradan sekiz saatte do¤uya gidip, (Çöketli) köyüne geldik. Müslüman
ve kefere köyüdür. Buradan dört saatte (Uzuncular) köyüne geldik. Müslüman köyüdür.
Buradan befl saatte Saray kasabas›na geldik. Bir saray da Moskof diyar›nda vard›r ki (Ka-
zan saray) derler. Bunu gazi Hüdavendigâr Edirne fethinden sonra yapt›rm›flt›r. Vize san-
ca¤› topra¤›nda Vize beyinin has› olup, voyvodas› hâkimdir, yüzelli akçelik kazad›r. Ket-
hüdâ-yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi vard›r. Sekizyüz bostanl› evleri vard›r. Çarfl› bafl›n-
daki camiin kap›s› üzerinde flu tarîh vard›r:

Allahümme Allahü Lena Târihahu
(Vedhulûhâ bi selâmin âmin) 

977

Befl mektebi vard›r. Ayaspafla mektebi meflhurdur. Üç han› vard›r. O kadar flirin ol-
mayan bir küçük hamam› vard›r. Yüz adet dükkân› vard›r. Ba¤lar› çok ise de halk›nda be-
reket yoktur. Onun için fukaras› çoktur. Hatta Melek Ahmed Pafla efendimizi bir gece al-
t›bin askeriyle misafir edemediler. Ama Süleyman Han asr›nda gayet mâmur imifl. Hat-
tâ Süleyman Han vezirlerinden Ayaspafla, gazi Hüdavendigâr saray›n› tamir edip, bir cen-
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net ba¤› haline getirmifltir. ‹stanbul'dan çarflamba günü buraya gelir, zevk ve safa eder,
cumartesi günü yine divâna yetiflirmifl. Bir günde nas›l gelip gidermifl? Bu derece sür'atli
bir vezir imifl... Bütün hay›r eserleri Ayaspafla'n›nd›r. Oradan on saatte Ganos kasabas›-
na, buradan do¤uya gidip, onüç saatte (Halkal›) kasabas›na geldik.

Halkal› Kasabas›: Süleyman Han zaman›nda Koca Mehmed Pafla, Mimar Sinan'a bu-
rada muazzam bir saray yapt›rtm›flt›r. Hâlâ hünkâr bahçesi, baflkaca ustas› ve altm›fl adet
külâhl› bostanc›lar› vard›r. Etraf›nda ‹stanbul ayanlar›n›n da mükellef saraylar› vard›r. Bir
camii, iki han› ve hamam›, on adet bakkal, ekmekçi, zeytçi, nalband ve bozac› dükkânlar›
vard›r. Rumlar zaman›nda buradaki bir Ayazman›n kubbesinde bir halka oldu¤u için bura-
ya (Halkal›p›nar) denmifltir. Bir adam halkaya ip ba¤lay›p, kahr›ndan kendisini as›nca hal-
ka kopup, herifin alt›nlar bafl›na dökülür. Ve adam alt›n içinde kal›r. Hemen d›flar› ç›kar.
Süleyman Hana haber verir, o âdil hükümdar da «Allah o mal› sana vermifl. Sen de onda
bir vergisini devlet hazinesine ver.» diyerek defterdar ‹skender Çelebi eliyle 1060 kese fler'i
öflürünü beytülmal için al›r. Geriye herife düflen mal›n hesab›n› Allah bilir. Onun için bu-
raya Halkal›p›nar derler. Suyu ve havas› güzeldir. Bu hikâyeyi dahi pederimiz dervifl Meh-
med Zilli görmüfl olmakla onun anlatmas› üzerine buraya yazmaya cür'et olundu vesselam.

Buradan do¤uya giderken üç göz odabafl› köprüsünü, harami deresini de geçtik. Si-
nanl› köye geldik. Mimar Sinan yap›s›d›r. Buradan dokuz saatte Büyükçekmece yak›n›n-
dan geçerek 1072 (1661) senesi fiaban ay›n›n ikinci haftas› cuma ertesi günü büyük bir
alay ile, ‹stanbul'a girdik. Pafla efendimiz do¤ru Köprülü o¤lu Fâz›l Ahmed Paflaya vard›.
O da bizim paflay› saâdetlü pâdiflâha götürdü. Saâdetlü pâdiflâh:

«Melek Lalam hofl geldin, Erdel gazan mübarek ola, berhudar ol, ekme¤im sana helâl
olsun.»

Diye duâ ederek bir kürk ve on kese ihsan edip, «Var Fatma Halama dü¤ün yap›p, bu
keseleri dü¤ün masraf› eyle» der. Pafla d›flar› ç›kar. Bütün musâhipler ile elele yap›fl›p,
vedalaflarak saray›na geldi. Kurbanlar kesilip, bütün a¤alara ziyafet verildi. O günden son-
ra Ramazan›n onuncu günü Zifaf dü¤ünü oldu. Zifaf gecesinde bütün Ahmed Paflal›lar
Fatma Sultan›n Eyüp Ensâri kap›s›ndaki saray›nda sabaha kadar can sohbetleri ettik.
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1073 (1662) SENES‹ fiABAN AYININ BAfiINDA, 
O fi‹DDETL‹ KIfi GÜNÜNDE ALMAN D‹YARI GAZASINA 

VE ENGERUS (MMACAR) KIZILELMASINA G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER
Evvela besmele ile ‹stanbul'dan ç›k›p, kar ve ya¤mur zahmeti çekerek, (Topçulara),

oradan yine kar ve f›rt›na içinde su kemerleri yak›n›nda Tirkefle koyunu geçip, yedi saat
sonra (Baklal›) köyüne geldik. Sultan Fatih'in vakf›d›r. Bir vadi içinde av› çok, bir camili,
hamaml› mesiredir. Baklas› çok oldu¤undan Baklal› derler. Burada iki gün kal›p, zevk ve
safalar ettik. Sonra havalar düzeldi, avlanarak, cirit oynayarak bir saat sonra (Terkos) kö-
yüne geldik.

Terkos Kalesi: ‹lk yap›c›s› Yanko Bin Madyan'd›r. Bu kale ‹stanbul Kalesinin bir köfle-
si olmak üzere yap›lm›flt›r. Göl, Karadeniz k›y›s›ndad›r. Di¤er köfleleri Silivri kaleleri ve
Yedikule'dir. Silivri'den bu kaleye kadar sekiz saatlik yerdir. Terkos'dan Silivri'ye kadar ye-
di kat germe kale duvar› ve her kat›nda birer kat germe hendekler görünür. Bu Terkos
kalesinden Poruz kalesine kadar bafltan bafla kale idi. Sonra Harun Reflid Halife iken ‹s-
tanbul kayzerlerinin Cinevizliler ile aras› bozulup, ‹stanbul tekfuru eliyle kral Cinevizlilerin
Akdeniz'den Karadeniz'deki vilayetlerine geçmelerine müsaade etmedi. O s›rada Galata
Cinevizlilerde idi. Karadeniz'in Anadolu ve Rumeli taraflar›nda yüz kadar kale Cinevizlile-
rin elinde idi. Yaln›z bu Terkos kalesi Rumlarda idi. Nihayet Cinevizliler Harun Reflid'le
bir olup, Akdeniz ve Karadeniz'de birer parça donanma haz›r edip, Harun Reflid'i ‹stan-
bul'u vurmaya ça¤›rd›lar. Harun Reflid taraf›ndan Rum tekfuruna elçi olarak Battal Gazi
gönderildi. Rumlar, her sene dörderyüzbin alt›n vermeyi taahhüd ederek bar›fl yapt›lar.
Bunun üzerine Cinevizliler de Harun Reflid'den izin al›p, Makedonya ve Galata kulesini
244 senesinde istila ettiler. Battal Gazi eliyle Harun Reflid'e büyük hediyeler gönderdiler.
Sonra Cinevizliler, ‹stanbul'un etraf›n› kuflatan duvarlar› Silivri'den bu Terkos kalesine ka-
dar harab ettiler. Bunlar Rumlar›n (Yenvan) tarihinde yaz›l›d›r.

Terkos Kalesinin fiekilleri: Bunu Kostantin imar edip, 856 (1452) de Fatih zaptetmifl-
tir. Eyüb Mevleviyeti nahiy derindendir. Karadeniz k›y›s›nda üçgen fleklinde bir büyük ka-
ledir. K›ble, bat›, do¤u taraf› bir büyük göldür. Yaln›z lodos taraf›nda bin ad›ml›k kadar
karas› vard›r. Bu kara taraf›nda iki kat duvarlar›, iki kat kap›lar›, büyük hende¤i vard›r.
Bundan baflka duvarlar› tamamen göl taraf›ndan kuflat›lm›flt›r. Büyüklü¤ü onbinaltiyüz
ad›md›r. Karadeniz taraf›nda büyük bir liman› vard›r. Gölüne de küçük gemiler girip, de-
mir atar. Karadeniz'in bu gölden d›flar›s› Yedi Kumlar, Karatagiar dedikleri korkunç ve
tehlikeli amans›z yerlerdir.

Terkoss Gölü: Etraf› onbir mildir. Biraz tuzluca berrak suyu vard›r. Derin de¤ildir, Tuz-
lu olmas›n›n sebebi k›fl›n Karadeniz dalgas›n›n buraya girmesidir. K›fl›n bütün kufllar bu-
rada k›fllar. Bilhassa kaz, ördek, aket, karabatak, serhad, vezne boflaltan, ku¤u, saka ku-
flu, bal›kç›l, mart›, yelve, yelkovan gibi kufllar gölü süsler. Bu göl etraf›ndaki ahali tüfenk-
le do¤an, flahin, balaban, za¤anos, çak›r gibi kufllarla nice yüzbin kaz avlarlar. Göldeki ba
l›klardan yirmi okka gelen sazan, levrek, pisi, alakerde bal›¤›, kaya, uskumru, azmarad,
üskorpid, tekir bal›¤› meflhurdur.
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KARADEN‹Z KENARINDA TEMAfiA EYLED‹⁄‹M‹Z KALELER VE KASABALAR
Buradan yukar› bat›ya giderek demirci burnuna geldik. Sivri bir burundur. Burada gemi-

ler paralan›p, buradaki bir Rum köyü batanlar› ya¤ma eder. Buradan yine bat›ya giderek (Do-
muz Deresi) ne geldik. Bir fecere köyüdür. Yine bat›ya gidip, (Midye) kasabas›na geldik.

Midye Kasabas›: Eyüb mevleviyetinde beflyüz evli olup, hristiyan› çoktur. Vak›f olup,
zabiti bostanc›bafl› taraf›ndan gelen bostanc›lard›r. Camii, bir han›, bir hamam›, yirmi
adet Rum dükkan›, üç adet kilisesi vard›r. Liman› yoktur, Buradan bat›ya Karadeniz k›y›-
s› boyunca gidip, (Aya Pavaya) liman›na geldik. Üçyüz evli, bir mescitli köydür. Bunun da
subafl›s› bostanc›lard›r. Ama vak›f m›, zeamet mi, hat›r›mdan ç›km›flt›r. Bu köyün karfl›-
s›nda dokuz mil uzakta ‹ne adas› vard›r.

‹ne Adas›: Her taraf› bina ve limand›r. 856 (1452) tarihinde Fatih'in gazilerinden ‹ne ad-
l› gazi fethetmistir. Harab bir küçük kalesi vard›r, içinde oduncu Rumlar oturur. Karadeniz'de
bundan baflka ada yoktur. Yine Karadeniz kenar›nda giderek (Ahtabolu) harab kalesine gel-
dik. Bu da 856 tarihinde Fatih'in eline geçmifltir, içinde Rumlar oturur, ikiyüz kiremitli evi,
bir küçük çarfl›s› vard›r. Yine deniz k›y›s›nda giderek (Vasilikos Burgaz›) kalesine geldik.

Vasillikos Burgaz› Kalesi: Burgaz Rumca (kale) demektir. Bunu Kostantin torunlar›n-
dan Vas›l adl› tekfur yapm›flt›r. Musa Çelebi zaptetmifltir. Kalesi deniz kenannda dörtkö-
fle bir binad›r, içinde Rumlar oturur. K›rm›z› flarab› çoktur. Dükkanlar›, güzel bir liman›
vard›r. Liman› iki kaya aras›nda demir tutar bir limand›r. Ama k›ble ve do¤u taraf›nda rüz-
gar pek fliddetli olur. Bu rüzgarlara liman›n a¤z› tamamen aç›kt›r. Yine Karadeniz k›y›s›n-
da (Ziyarine, At, Köprüalt› ve Ba¤lar) limanlar›n› geçip, (Suzebolu) kalesine geldik.

Suzebolu Kalesi: 1067 (1656) tarihinde Özü eyaletine giderken oradan geçmifltik. Bir
kaç gün burada e¤lendik. Karadeniz'in her taraf›n› ad›m ad›m gezdi¤im halde ‹stanbul'dan
bafllayarak bu Suzebolu'ya kadar olan yerleri görmemifltim. ‹flte bu kere Alman K›z›lelma-
s›na giderken temaflas› nasib oldu, Karadeniz'in bütün k›y›lar›n› bu zaif vücud ile gezip
yazma¤a cür'et ettim. Güneydeki bu Karadeniz bo¤az›ndan ta kuzeyde Azak denizi niha-
yetine kadar Karadeniz'in uzunlu¤u 1460 mildir. Tam orta yerinden geniflli¤i Sinop'dan
kurflun alt›nda Gülkara Sultan Kayalar› burnuna kadar 260 mildir. Gözü kuvvetli olanlar,
Karadeniz ortas›nda iken bu burunlar› görebilirler. Dürbün ile daha güzel görünür. Bu Ka-
radeniz, bo¤azdan, yaydan ok ç›kar gibi ç›k›p, iner. ‹stanbul önünden geçip, Rum deni-
zine dökülür. K›y›lar›ndan birçok nehirler al›r ki; Don, Koban, Tuna, K›z›l›rmak ve Sakar-
ya bu nehirlerdendir. Süzebolu'dan bir günde Vasilikos kalesine, oradan k›bleye bir ko-
nak yürüyüp, Antabolu'ya, oradan do¤uya deniz k›y›s›nda (Ayapavla) köyüne, sonra de-
niz kenar›n› b›rak›p, güneyden Istranca da¤lar› ete¤inden giderek (Secahl›) köyüne geldik.
Müslüman köyüdür. Mand›rac›lar oturur. Bir mescidi vard›r. Oradan (Mand›ray Sahi) ye
geldik. Evvelce anlatm›flt›k. Tekrar Baklal› köyüne gelip, k›bleye giderek (Boyal› köyüne)
geldik. Yüz evli, bir camilidir, içinde Fatma Sultan›n çiftli¤i var. Oradan Yass› Ören kö-
yüne geldik. Bir camii, bir mescidi, bir küçük hamam›, dört dükkanc›¤› var. Sonra alt› sa-
atte Baba Nakkafl kasabas›na geldik. Çatalca kasabas› hükmünde Baba Nakkafl Sultan›n
vakf›d›r. Bir bay›r dibinde beflyüz adet kiremit örtülü evleri vard›r. Çiftlikleri, bir kurflun



örtülü camii, bir medrese, bir han, bir hamam, elli kadar dükkan vard›r. Hepsi Bayezid
Han hay›rlar›d›r. Baba Nakkafl, Sultan Bayezid velinin musahibi, Özbek as›ll› nak›fl ilmin-
de üstad bir kifli imifl... Hatta eski saray›n kap›s› üzerindeki saça¤› ve Yenisaray'daki di-
vanhanenin kubbelerini iflleyen bu zatt›r. Bu kasabada gömülüdür. Buradan afla¤›da (‹z-
zettin köyü) ne geldik. Fatih vakf› olup, burada merhum Melek Ahmed Paflan›n bir bü-
yük çiftli¤i vard›r. Buradan iki saatte Çatalca kasabas›n› geçip, Korukdere içinde (Fethi)
köyüne geldik. Bir yüksek yerde müslüman köyüdür. Kas›m Paflal› kapudan Kurt Çelebi-
nin ve Gazaz Ahmed A¤an›n çiftlikleridir. Bir gece orada yat›p, sonra bir saatte Sö¤üt
kalesini geçip, dört saatte (Balabanl›) köyüne geldik. Müslüman köyüdür. Buradan K›n›k-
l› kasabas›na geldik. K›n›kl› kasabas›, bir dere kenar›nda yüz evli, befl küçük han› olan,
dükkanl›, yüz kiremit örtülü evleri olan bir kasabad›r. Hepsi Sultan Ahmed Han›n veziri,
Ekmekçizade Ahmed Paflan›n imaretidir. Sultan Ahmed çeflmesinin tarihi:

‹çene s›hhat ola ab-› hayat

Buradan afla¤›ya dört saatte (Sekbanl›) kasabas›na, oradan Çorlu kasabas›na, buradan
da dört saatte Kar›flt›ran kasabas›na geldik.

Kar›flt›ran Kasabas›: Çorlu ile Burgaz aras›nda bir çamur deryas› içinde seksensekiz ev-
li bir kasabad›r. Allah korusun k›fl›n çamurunu fil bile geçemez. Biraz ya¤mur ya¤sa hay-
vanlar ve yükler batar. Eski hükümdarlar kald›r›m döflemifllerse de çamura batm›flt›r. Bur-
gaz topra¤›ndad›r. Kurflun örtülü güzel bir camii, on dükkan› ve misafirhanesi vard›r. Ker-
vansarayl›n›n tarihi fludur:

Bir hayr-› âzim eyleyüp, ehl-i sefer içün
Vaz eyledi, bu han-› safâhâneyi pafla 
Bir mevzi-izdibâ ve lâtif oldu¤u içün bu
Nazmî dedi tarihini: Zi Mevzi-i ziba

Camiye bitiflik olan çeflmenin üzerindeki tarih:

Asl›n› bu çeflmeden sordum dedi
Selsebilin ayniyim ben pürsafâ 
Dedim an›n içün Revan târihini 
Çeflme-i âb-› hayat› can feza

Buradaki hay›r ifllerinin hepsi Sultan Süleyman'›n veziri Rüstem Pafla evkaf›d›r. Hala
mütevellisi Civan kap›c›bafl›-zadelerdir. Sonra Burgaz kasabas›n› geçerek alt› saatte (Ba-
baeski) kasabas›na geldik. Burada Vezir-i azam Faz›l Ahmed Paflan›n kethüdas› henüz bir
çeflme yapt›rm›fl. Buradan dört saatte Havsa kona¤›na geldik. Süleyman Han›n musahi-
besi Hafize Hatunun yurdu olup, burada nice imaretler yapm›flt›r. Bundan sonra Edir-
ne'ye geldik.

‹kinci hükümet merkezi olan Edirne sahras›nda saadetlu alemin s›¤›na¤› padiflah, ota¤-
lar›n› kurup, ‹slam askerinin gün görmüfl ihtiyar ve ifl erlerini, bütün vezir ve vükelay›, ota-
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¤›nda toplay›p, müflavere eyledi. Devletin hay›r›n› isteyen ihtiyarlar dediler ki:
«Padiflah›m, ulu atalar›ndan Üçüncü Sultan Murad Han 1003 (1594) senesinde Yan›k

kalesini Sinan Pafla eliyle fethetmiflti. Yeri cehennem olas› düflman, hile ile Yan›k kalesi-
ni alev içinde b›rakarak al›p, camilerimizi kilise yapm›flt›r. Bu Almanlar›n elinden camile-
rimizi kurtarmak padiflah›ma laz›md›r.»

Deyince bütün ocak ihtiyarlar› Avusturya ‹mparatorundan intikam al›nmak üzere Fa-
tiha okudular. Padiflah ota¤›n›n önüne tu¤lar dikildi. Osmanl› ülkesinden asker sürme¤e
dergah-› ali kap›c›bafl›lar› gönderildi. Padiflah, ota¤›nda bütün kullar›na büyük bir ziyafet
verdi. Sadrazam Köprülü-zade Faz›l Ahmed Paflay›, padiflah mührünü ve Peygamber san-
ca¤›n› vererek Yan›k kalesi üzerine Alman diyar›na serdar-› azam yapt›. Bir samur kürk,
s›rmal› hil'at giydirip, yola ç›kard›.

YANIK GAZASININ SEBEB‹
Vaktiyle Erdel kral› Rakoçi o¤lu isyan edip, Budin ve Tameflvar serhadlerine nice köy

ve kasabalar› ya¤ma ve müslümanlan esir ettikten baflka, tam üç sene Osmanl› haraçla-
r›n› da göndermemiflti. Bu yüzden Varad ve Rumeli eyaletleri sancaklar›yle Erdel gazas›-
na memur oldular. Anadolu, Sivas, Marafl, Karaman, Adana, Haleb, fiam, Urfa ve Di-
yarbekir eyaletlerini Erdel boyuna tayin edip, oradan yirmi oda yeniçeri, befl oda topçu,
befl oda cebeci ve sipahilerden dört adet sa¤ ve sol kollar› Erdel gazas›na tayin olunup,
tam dokuz ay Erdel memleketlerim ya¤ma ederek (Apafi Mihal) adl› kimseyi kral tayin
edip, üç y›ll›k birikmifl harac› tahsil etti, Keminyanofl kral da bütün askeriyle k›l›çtan ge-
çirildi. Serdar Ali Paflaya Erdel'de iken Budin serhadleriyle Kanije serhadleri taraf›ndan
kan ile yaz›lm›fl mektuplar ile feryadç›lar gelip, (Aman devletlü serdar! Serhadlerimize
Nemçe Çesar› gelip, Val, Han beyi, Pentili kalelerini harab ederek halk›n› a¤latt›.) diye
Budin kaymakam›ndan ve a¤alar›ndan mahzarlar geldi. Serdar Ali Pafla Nemçe impara-
toruna adamlar gönderip, sonra Tameflvar alt›nda Avusturya imparatorunun (Roz) adl› bir
elçisi gelip, mektuplar› okundu, içindeki flöyle idi:

«Siz bizim Erdel hristiyanlar›m›z›n vilayetini ya¤ma edüp, bizim tayin etti¤imiz Kemin-
yanofl kral ç›ra¤›m›z› askeriyle k›l›çtan geçürüp, elli vilayeti harab ettiniz, bu kadar mal ve
ganimet ald›n›z. Biz de Menucehir gayretini çeküp, ‹skender hürmetimi yerine getirüp, si-
zin etti¤inize karfl›l›k biz de sulha ayk›r› ifller ederek Budin'inizin mal ve esir ile dolu kale-
lerini ald›k. Cephanelerini zaptettik.»

Mektup bu flekilde okununca Serdar Ali Pafla:
«Bre mel'unlar, Erdel diyar›nda sizin ne ilginiz var? Y›ld›r›m Bayezid'den beri bizim

olup, bizim idaremizde. Erdel Reayas›, hep haremeyen reayas›d›r ki, her sene biner ke-
se vermeyi taahhüd etmifllerdir. Bütün Erdel'de olan binaltm›fl parça kaleler hep Osman-
l›n›nd›r. Reayas› dahi haraca ba¤l›d›r, isyanlar› görülünce üç y›ll›k harac› al›p ve yeni kral
tayin ederek itaat etmemifl. Erdel ahalisine ibret olsun içün illerini vilayetlerini ya¤ma ede-
rek terbiye ettik.»

Deyince, Avusturya elçisi de:
«Biz de sizin vilayetlerinize sizin gibi ve belki daha ziyade terbiye verdik.»
Dedi. Bunun üzerine serdar hiddetlenip, elçiyi divandan ç›kard›. Getirdi¤i mektuplar›

ulaklar ile ‹stanbul'a gönderdi. Mektup ‹stanbul'a ulafl›nca divan yap›ld›, okundu. Oy birli-
¤i ile Avusturya imparatorundan intikam al›nmak için Fatiha okundu. Evvela Dördüncü
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Sultan Mehmed Han Eba Eyüb Ensari'de kemerini iki yerden k›l›ç kuflan›p, ertesi gün bü-
yük alay ile ‹stanbul'dan ç›karak Davud Pafla sahras›nda ota¤lar› kuruldu. Bütün ocak hal-
k›na ihsanlar da¤›t›ld›. Sekizinci gün ikinci hükümet merkezi Edirne'ye var›p, orada konu-
flularak Alman diyar›na, Yanova, Oyvar kalesi üzerine sefer aç›lmas› kararlaflt›r›ld›. Edir-
ne konuflmas›ndan sonra Avusturya imparatoruna «Vaktine haz›r ol!» diye mektuplarla el-
çiler gönderildi.

ED‹RNE'DEN YANIK GAZASINA G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER
Edirne'den bat›ya giderek Cisri Mustafa Paflay› geçip, (Büyük Derbend) köyüne geldik.

Çirmen sanca¤› topra¤›nda Bulgar köyüdür. Buradan Harmanl› kasabas›n› geçip, befl sa-
atte (Uzunca Ova) kasabas›na geldik.. Çirmen sanca¤› topra¤›nda genifl bir sahrada bir
büyük han var ki, benzeri ancak Tatar Pazarc›¤›ndaki Makbul ‹brahim Pafla saray›nda
ola... Seksen ocakl›, içli d›fll› büyük ah›rl› bir hand›r. Bir camii, birkaç dükkanlar›, iki bafl-
lar› kale kap›s› gibi demir kap›l› mamur bir çarfl›s› olup, hepsi de kurflunla kapl›d›r. Yüz
adet fukara evleri varsa da sular› yoktur. Bu yol üzerinde zahmet çekmemiz bilinmekle,
hakir, birkaç uygun arkadaflla bir baflka yoldan köyden köye zevk ve safa etmek için
Uzuncaova'dan sa¤ tarata alt› saat gidip, Korucuklu kalesine geldik. Me¤er burada hafta
pazar› olurmufl. Onbin kadar adam toplanm›fl. Buradan baz› eflya al›p, (Yo¤urtçu) köyü-
ne geldik. Meriç nehri kenar›nda bir gemiye binip, karfl›ya geçtik. Alt› saatte (Ç›rpan) ka-
sabas›na geldik. Sonra birçok köyler geçerek (Arnavudlar) köyüne, oradan üç saatte (Es-
ki Za¤ra) flehrine vard›k.

Buradan Tuna yal›lar›na do¤ru giderek Eski Za¤ra'dan geçip, Derbend köyüne geldik.
Örfi tekaliften muaf, hristiyan köyüdür. Filibe naz›r› taraf›ndan zaptolunur. Buradan bir
saatte Tunca nehri kenar›nda ve çimenlik bir vadide Eski Za¤ra ›l›cas›na geldik.

Za¤ral›lar her sene kiraz mevsiminde bu hamama girip, y›kan›rlar. Gayet faydal› suyu
vard›r. Havuzu dard›r. Küçük bir kubbesi vard›r. Tunca nehri çimenlik olmakla hakîr, at
ile geçmek istedim. At kula¤›na kadar çamura gömüldü. Çabalad›kça batt›¤›n› gördüm.
Allah'a flükür sür'atli davranarak piyadece güçlükle kendimi kurtarabildim. Me¤er çombul
batak imifl... Adamlar›m ›l›cadan adamlar bularak seyishanelerinin çember kulaklar›n› çö-
züp, ba¤lad›lar. (Yisa Tere mola) diye çekip, kurtard›lar. Hakîr, mecburen ›l›cada y›kan-
d›m. At› da Tunca'da y›kad›lar. Ve yüklerimizi kuruttular. Tunca nehrini atlarla geçtik. Bu
nehir Torba Kurutan da¤lar›ndan gelip, Edirne içinde Mihal köprüsü alt›nda Meriç'e ka-
r›fl›r. Buradan bir saatte müflis köyüne, oradan da K›zanl›k kasabas›na geldik.

K›zanl›k Kasabas›: Rumeli eyaletinde harman sanca¤› topra¤›nda voyvodal›k ve yüzel-
li akçelik kazad›r. Mahkemesi ta flehrin ortas›nda keçi deresi suyu üstündeki bir köflktür.
Kethüdayeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi, bac memuru, haraç a¤as›, fiehir kethüdas› var-
d›r. Bir bay›r dibinde olup, k›ble taraf› ‹stinye kasabas›na kadar sahrad›r. Bir ucu Sofya
yan›ndaki ‹rladi kasabas›na var›r. Verimli ve genifl bir yerdir. Sekiz mihrab vard›r. Sar›ca
Pafla camisi, Ali Beyo¤lu, ‹skender camisi meflhurdur. Yedi mahalle olup, müslüman›
çok, hristiyan› azd›r. Ahalisi yörükdür. Binaltm›fl adet alçak evleri vard›r. Sinan efendi ha-
mam›, yak›n›nda haraçç› Mustafa a¤am›z›n evi, yüksek ve mükellefdir. ‹ki medresesi var-
d›r. Saruca Pafla medresesi, ‹skender Bey medresesi... Camiinde tefsir okunur, bu flehir-
de bilginlere hürmet ederler. Üç tekkesi, iki hamam› vard›r. Biri ‹skender Bey hamam›-
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d›r. Di¤eri Sinan efendi hamam›d›r. Çarfl›s›nda güzel bir han›, üçyüz dükkan› vard›r. Pa-
buççu dükkanlar› pek çoktur. Kahvehaneleri, berber dükkanlar› güzeldir. fi›ral› üzümü, el-
mas›, beyaz somunu bol ve meflhurdur. Sonra bir saatte (Keçideresi köyüne) geldik. Yük-
sek bir da¤ dibinde, dörtyüz evli, hristiyan köyü ve zeamettir. K›zanl›¤a giden sular, bu-
rada bir kayadan ç›kar. Burada haraçç› Mustafa a¤a kardeflimle buluflup, bir ba¤a kon-
duk. Bütün tay›nlar›m› verdikten baflka bir at ihsan etti. Buradan sonra Hasköy'e geldik,
t›mard›r. Deli Mustafa Befleler, Mahmud Befle, bu köyün hanedan›d›rlar. Buradan geçe-
rek Obudca köyüne geldik. fi›pka da¤› dibinde müslüman köyüdür. Bir camii, ikiyüz ev
vard›r. Buradan Kadir o¤lu Veli Çelebi adl› a¤adan arkadafllar al›p, sabahleyin fi›pka kö-
yüne ç›kt›k. Ta tepesine iki saatte zorla ç›k›ld›. Oradan K›zanl›k sahras› yeryüzünde nak›fl
gibi görünür. Bu yüksek da¤›n tepesinden bafl afla¤› giderken yar›m saatlik yer K›rkkilise
zeametinindir. Onlardan beflyüz adet silahl› adamlar yetiflip, bize geldiler. Biz de otuzalt›
kifliydik. Hepimiz bir yere gelerek, gafil gitmemek gerektir diye kimimiz piyade, kimimiz
atl› hareket ettik.

Hakirin Sergüzeflti: Bu yüksek da¤›n yar›s›nda ö¤leye yak›n inerken bir dar, sarp tafl-
l›k ve haydut pususu yerde düflman iki taraf›m›z› sar›p, o dar bo¤azda biz onlara, onlar
bize yayl›m kurflun att›k. Ve yaka yakaya gelip, cenk ettik. At ifllemez yer olmakla alet ve
silah kullan›lmay›p, hepimiz piyade olarak bir savafla girdik ki tarif olunmaz. Düflman pek
çöktü. Bir kere ma¤lup olup, periflan olarak ormanlara kaçt›k. Ama pek uza¤a gitmedik.
Düflman bizi kovalamay›p, önce atlara sar›lal›m derken atlar da bize do¤ru gelip, onlar
serseri düflerek gezerken birçok gazilerimiz var›p, atlar›n› tutarak getirdiler. Düflman efl-
yalar›m›z› ve di¤er atlar›m›z› da¤lara götürerek mal›m›z› gözümüzün önünde pay etmeye
bafllad›lar. Hemen biz de bir araya gelerek (Bre gaziler! At gitti, mal gitti, nice edelim?)
diye birbirimizle sözleflip, düflmana havale tepelere ç›karak bir u¤urdan hepimiz kurflun
att›k. Onlar› tiz afla¤› kaç›rarak hepsini k›l›ca lokma ettik. Bütün mal ve menalimizi, bafl›-
m›z› kurtard›ktan baflka yetmifl adet de bafl ald›k. Orada iken bafl haydut ile alt›s›n› kaz›-
¤a vurduk. K›rk adet esiri beraber al›p, ölülerin de bellerinde olan elbiseleri, dokuz k›srak,
dört eflek yükü flarab ve peksimetlerini al›p, bir efle¤in torbas›nda iki kese kurufl bulduk.
Me¤er sabahleyin da¤ ete¤inde baflka bir kervan vurup, buraya, ald›klar›n› pay etmeye
gelmifller. Bizi görünce f›rsatt›r diye sar›lm›fllar. Bizden dört yi¤it flehit ve dört at telef ol-
du. Ondokuz yi¤idimiz de yaraland›. Bu kadar mal ve k›rk adet esirle yokufl afla¤› inerken
seksen kadar paflal› yi¤itler at boynuna düflerek içimize girip, «Baka flu asilere! baka flu
kafirlere! siz köy vurursuz, yaylada koyun alan çobanlar› k›rars›z. Bunlar ba¤l› miri çoban-
lar›d›r. Koyuverin. Buras› Vezir-i azam›n K›rova has›d›r» diye ba¤l› olan çobanlara yap›-
fl›p, nice gazilere de¤nek ve sopa ile giriflip, hatta Kaz›m adl› gülam›n bafl›n› yard›lar. Ha-
kir hayrette kal›p ne kadar yalvard›msa da fayda etmeyip, bunlar bize giriflme¤e bafllad›-
lar. Elimizden birkaç haydut ald›lar. Ormandan ç›k›p, bir at oynayacak yere geldi¤imizde
bir a¤›zdan Allah Allah diye bunlar›n da üzerine yürüdük. Yel gibi kaç›p gittiler. Biz de
yan›m›zdaki haydutlar› öldürüp, yokufl afla¤› inerek Yantor nehri kenar›nda Vezir-i azam
has› olan (K›rova) köyüne geldik. Derbend a¤z› çay›rl›k bir yerde durduk. Hemen has a¤a-
s› köy kafirleri ile üzerimize geldi¤inden beflyüzotuz kifli süvari olarak cenge haz›r olduk.
Hakir dedim ki, (Bak a¤a, sen Vezir-i azam a¤as› isen ben de ‹brahim Kethüda'n›n hoca-
s› Evliya Çelebiyim. fiimdi gazaya gidüp, ibrahim Kethüdaya ve Köprülü o¤luna seni fli-
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kayet ederiz. Nedir bu senin etti¤in? Nezaketle elimizden haydutlar› almak m› isterdin? ‹fl-
te o k›rk adet haydudu öldürdük. Da¤da bu kadar flehitlerimiz oldu. Burada da bu kadar
yaral›lar›m›z var. Yedi saat cenk ettik. Sen imdad›m›za gelmek flöyle dursun, yaygara ile
mal›m›z› almak istersin. Mü'min olana böyle fley yak›fl›r m›?)

Ve daha buna benzer laflar edince araya naib ve imamlar girip bizi bar›flt›rd›lar. Faz-
las› ile zahiremizi verip, aram›zda satt›¤›m›z haydut tüfenk ve baltalar›n› iki, üç misli ba-
has›na sat›n ald›lar. Her yi¤ide alt›flar kurufl düfltü. Biz de yaral›lar›m›z› sarmalayarak at-
lar›m›za yan geldik. Buradan akan Yantor nehri fi›bka da¤›n›n kuzeyinden ak›p, Ni¤bolu
kalesi yak›n›nda Tuna'ya kar›fl›r. Bu K›rova köyü, Vezir-i azamlar›n has› olup, yediyüz saz
ve kiremit örtülü Bulgar evleri, onikibin de Bulgarlar vard›r. Asi köydür. Hatta biz oradan
iken baz›lar›n›n evlerinde a¤lay›p, inlemeler vard›. Me¤er da¤da bizimle cenk edip, ölen
haydutlar›n akrabas› imifller. Birçok evlerde hasta yatanlar, yaral› gelenler vard›. Bu köy-
lüler fi›bka da¤›nda eflkiyal›k edip, köylerine yüz, ikiyüz atl›y› kondurmazlard›. Zorla ko-
nanlar› selamet göndermezlerdi. Velhas›l ak›ll› olanlar bu da¤lardan gitmesin. Fakat ‹stan-
bul'dan Belgrad ve Sofya üstünden gitmek için bu fi›bka da¤›n› afl›p gitmek on konak da-
ha yak›nd›r ama, korkunç ve tehlikeli yollard›r. Buradan eflyam›z› yükleyip, düflmandan
ald›¤›m›z davul ve haçl› bayraklar› ve birçok kelleleri s›r›klara tak›p, (Lofça) flehrine gide-
lim derken hemen bu K›rova a¤as› bir alay haflarat ile gelip, (Bu bafllar›, davullar›, haçl›
bayraklar› nereye götürürsünüz?) diye üzerimize hücum edince bir alay can› yanm›fl sefer
ehli adamlar has a¤as› efendimizin bafl›na üflüflüp, kendine ve adamlar›na balta ve külüng-
ler vurup, bir kötek çektik ki tarif olunmaz. Çünkü bu köyde yatt›¤›m›z gece bütün h›rs›z-
lar› üzerimize musallat edip, bizi uyutmad›, Allah'a hamdolsun bunun da intikam›n› ald›k.
Sonra eflyam›zla alt› saat kuzeye gidip, (Rus Dere köyü) nde menzil ald›k. Üçyüz evli, bir
camili müslüman köyü olup, bütün ahalisi bize karfl› ç›karak davul, kelle ve haçlar› görüp,
(Bre gazan›z mübarek olsun) diye bizi evlerine kondurdular. Bütün bafl›m›zdan geçenleri
anlatt›k. Onlar da: (Beli, bizler o tarafa bir gün nikaha gittik. Tam sekiz saat cenk sesi iflit-
tik. Sizden kaçan birkaç yaral› haydut bize düfltü. Üç tanesi hala yaral› yatarlar) diye ka-
d› ve vilayet ahalisi flahitlik ettiler. Kad›dan ahvalimize dair arz ve mahzar al›p, has a¤a-
s›n›n üzerimize asker çekti¤ini nakir ve k›tmir yazd›rd›k. Elimize hüccet ve cenk için se-
netleri al›p, kad›ya befl kurufl mahsul verdik. Bu Rusdere köyü içinde Vosta nehri akar.
Ç›kt›¤› yer bu köyün ensesindeki Trova Kotran da¤›d›r. Rusçuk kalesi dibinde Tuna'ya ka-
r›fl›r. Burada imam fiaban efendi ve Mustafa dede evlerinde misafir olduk. Buradan Cad-
deli, Hayran Ova, Demyan Ova, Graniçse, Demirvale, Delivale köylerini geçtik. Bunlar
otuzalt› parça mamur köydür ki, selvi kazas› nahiyeleridir. Ni¤bolu sanca¤› topra¤›ndad›r.
Bunlar› geçerek (Lofça) kasabas›na geldik.

Lofça Kalesi: Yap›c›s› Eflak Banlar›ndan Ladga adl› krald›r. Hüdavendigardan Fatih'e
gelinceye kadar befl padiflah buralar› güçlükle zaptetmifllerdir. Buraya mahkemeye gidip,
bafl›m›zdan geçenleri naklettik. Onlar da (Beli, biz de iflittik. Güzel cenk etmiflsiniz. Gaza-
n›z kutlu ola. Berhudar olun. O kumarbaz yaylas›n› bu dinsizlerin çamurundan kurtarm›fl-
s›n›z) diye flahitlik ettiler. Selvi kad›s›n›n hüccet ve ilamlar›n› hakimin eline verdik. Allah
berhudar etsin. Bir bilgili, olgun ve çelebi kad› idi. Hemen o anda K›rova has a¤as›n›n
hareketlerini öyle güzel bir flekilde yazd› ki, tarif olunmaz. Hücceti elimize alarak kelle ve
davullar› hakimin önünde yere yuvarlad›k. Kad› efendi hepimize flehir içinde yaftalar ile
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konaklar verip, (Bunlar bir alay gazilerdir. Gazaya gidenlere riayet laz›md›r) diye vilayet
ayan›na tenbih etti. Hepimiz yafta ka¤›tlar› ile konaklar›m›za gelip, bu flehirde iki gün du-
rarak, ayan ve büyükleri ile kar›flt›k. Sonra bu flehrin vas›flar›n› ö¤renmeye çal›flt›k.

Evvela Lofça kalesi 720 (1320) de Hüdavendigar Han zaman›nda fethedilmifltir. Fa-
tihi Mihal Beydir. Sonra tekrar kafir eline düflmekle 807 (1404) senesinde tekrar Baye-
zid Han eliyle fethedilmifltir. Süleyman Han yazmas› üzerine Özü eyaletinde Ni¤bolu san-
ca¤› topra¤›nda voyvodal›k ve yüzelli akçelik payesiyle flerif kaza olmufltur. Do¤udan ba-
t›ya kalesi badem fleklindedir. Yaln›z do¤u taraf›nda bir kalesi vard›r. Di¤er taraflar› yal›n
kat duvard›r. Etraf›nda hende¤i yoktur. Do¤uya aç›l›r bir kap›s› vard›r. Dizdar› ve nefer-
leri yoktur. Varoflu k›ble ve bat› taraf›nda olup, (Osma) nehri flehrin obalar›ndan geçer.
Bu nehrin kayna¤› iki konak uzakta Karlova kazas› arkas›nda Trova Kotran da¤lar›d›r.
Ni¤bolu yak›n›nda Tuna'ya kar›fl›r. Otuz mihrab› olup, yedisi camidir. Hünkar, Kerpiçli,
Bubero, Orta, Ada camileri meflhurlar›d›r. Yirmiiki mahallesi olup, dördü hristiyan, biri
yahudi, biri K›bti ve geride kalan› ‹slam mahalleleridir. Üçbin adet, büyük ve sa¤lam Ef-
lak tahtalar› ile örtülü bahçeli evleri vard›r. Kagir binalar ve tafl yap›s› saraylar› çoktur.
Da¤lar› ormanl›k olmakla tahtas› pek çoktur. Osma nehri kenar›ndaki evlerin pencerele-
rinden ev sahipleri bal›k avlarlar. Bu flehir Osma nehrinin iki taraf›ndad›r. Üç yerde a¤aç
köprü vard›r. fiehrin bir k›sm› do¤uda, bir k›sm› bat›dad›r. Kald›r›m olmad›¤›ndan ya¤mur
ya¤›nca sokaklar› çamur olur. Tafltan tafla s›çrayarak yürümek laz›md›r. Ama biraz s›cak
olsa çamuru kurur. Üç adet medresesi var. Hünkar camiinde, Kerpiçli camiinde medre-
sesi vard›r. Bilginleri çok azd›r. Alt› çocuk mektebi vard›r. Befl tane tekkesi, alt› tane çefl-
mesi olup, Ada camii dibindeki sebilin tarihi fludur:

Sebil-i selsebil içün likaya teflnedir ümmet 
Hem ol ruhi Hüseyin içün flarab-› kevser cennet
Sorarsan noldu hicrinden sebilin rub'unu tarhet 
Kal›r bakî tamam tarihi sebil içenlere rahmet.

Yedi adet küçük, büyük hanlar› vard›r. ‹ki adet hamam› vard›r. Deli hti›nam güzel ve
eski yap› olup, Galata'daki Arab camiinin vakf›d›r. Hamamlar›n›n ikisine de ö¤leden son-
ra kad›nlar girer, ikiyüzonbefl adet dükkanlar› vard›r. Suyu ve havas› temmuzda çok a¤›r-
d›r. Dört taraf› kayal›k olmakla suyu da ›s›n›r. Halk›n›n yüz renkleri sar›ya çalar. Çingene
avretleri bafllar›na k›rm›z› çuhadan pullu tarpufl giyip, arkalar›na sark›t›rlar. Gayet çirkin
yüzlü fleylerdir. Halk›n›n en mühim iflleri alaca ve çeflitli suhtiyan yapmakt›r. Çingene ka-
r›lar› da çekiç dö¤üp, demircilik yaparlar. Buradan befl saatte (Ustucunca) köyüne geldik.
Ahalisi Bulgar olup, Milialo¤lu vakf›d›r. Buradan bir saatte Plevne kalesine geldik.

Plevne Kalesi: Eflakl›lardan Ladga adl› Ban›n yap›s›d›r. 720 (1320) senesinde Hüda-
vendigar gazi zaman›nda Mihal Bey taraf›ndan fethedilmifltir. Fetihten sonra gazi Mihal
Bey evlad›na arpal›k ve ocakl›k olarak verilmifltir. Dört taraf›ndan otuzüç parça köyü ile iki-
yüzyirmidört akça padiflah has› ihsan olunarak sefer s›ras›nda onbin askere serdar olup,
mehterhanesi ve has›na göre cebelileri ile mevcut olarak Mihal Beye bu sancak Hüdaven-
digar Sultan›n ferman› ile sadaka olunmufltur. Evlattan evlada bu sanca¤a sahiptirler. Te-
miz topra¤› Ni¤bolu sanca¤›nda olmakla beyi, sefer s›ras›nda Ni¤bolu paflas› kolunda ko-
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nup göçer. Yüzelli akçelik flerif kazad›r. Müftüsü, nakibüleflraf›, sipahi kethüdayeri, yeniçe-
ri serdar›, haraç a¤as›, çeribafl›s›, yüzbafl›s›, muhtesib ve flehir kethüdas› vard›r.

Kalesi harabd›r. Mihal o¤ullar› buraya dört köfle bir küçük kale yap›p, içine kat kat bü-
yük saraylar yapm›fllard›r. fiehirde ikibin adet altl› üstlü eski dar evleri vard›r. Evlerinin ge-
nifl bahçeleri vard›r. Ali Beyin hayrat› olarak bir dar-ül-tedrisi vard›r. Yedi adet çocuk mek-
tebi vard›r. Süleyman Bey mektebi, Gazi Ali Bey mektebi meflhurdur. Alt› adet tekkesi, al-
t› adet han› vard›r. Mihal Bey han›, kale gibi bir hand›r. Burada bir de eski Mihal Bey ha-
mam› vard›r. Bir de yemek evi var ki, sabah, akflam gelip geçene yeme¤i boldur. Her an
bu¤day çorbas› ile cuma günleri pilav, zerde ve yahni verirler. Has lezzetli ekme¤i ve saf ba-
l› meflhurdur. Buradan y›ld›z taraf›na yar›m saat gidilip, (Vite) nehrine geldik. Ni¤bolu yak›-
n›nda Tuna'ya akar. fiehir içinde Gazi Ali Bey camiinin mihrab› önünde Gazi Ali Bey yatar.

Buradan kuzeye üç saat gidip, (Trisnik) köyüne geldik, ikiyüz evli, Bulgar köyüdür. Bu-
radan dört saatte gemi ile nehri geçerken büyük s›k›nt›lar çektik. Bu nehir kuzeyde Kenan
Pafla çiftli¤ini dahi geçip, Sofya sahras›ndan ve ‹zladi kasabas› da¤lar›ndan geçerek ve bu
Plevna flehri yak›n›ndan da geçip (Rahova) kalesi ile Ni¤bolu aras›nda Zamed adl› bir köy
önünde Tuna'ya dökülür. Karfl› taraf› haraç veren Osmanl› reayas›d›r. Boska nehrini de ge-
çip, (Sera) köyüne geldik. Köprülü vezir kardafl›n›n zeametidir. Han ve hamamlar› yeni ya-
p›lmaktad›r. Buradan kalk›p, Lokdere nehrini atlarla geçip, bat›da alt› mil sonra bir köye
geldik. Bir camili müslüman köyü ve zeamettir. Buradan kalk›p, Okuz nehrini geçerek
(Volhat Berme) köyüne geldik. Müslüman köyüdür. Buradan Verca kasabas›na geldik.

Verca Kasabas›: Yüksek bir da¤ dibinde 1500 tahta örtülü evi vard›r. Suyu ve havas›
güzeldir. Kad›nlar› gayet afliret-meflrep ve san'at ehlidir. Erkeklerinin içlerini de onlar gö-
rür. Ni¤bolu sanca¤›nda olup, pafla has›d›r, hakimi voyvodas›d›r. Kad›s› yüzelli akçe pa-
yetidir. Sipahi kethüdayeri, yeniçeri serdan, muhtesibi, bac memuru, haraç a¤as› var, ca-
mileri dokuz mihrabd›r. ‹ki adet medresesi vard›r. Ücretsiz dersiam›n›n ad› fleyh Kudsi'dir.
Dört adet mektebi, çarfl›s›nda bir han› var. ‹ki tekkesi olup derviflleri dindar adamlard›r.
Yüzelli dükkan› vard›r. Halk› ipten at yular› iflleyerek geçinirler. Kad›nlar› gayet berbad
olup, erkeklerinin bafl›na yular geçirmifllerdir. Maksat, kötülemek olmay›p, gafil olanlar›
uyarmakt›r. Buradan yar›m saatte (Komufl Tahta) köyüne geldik. Burada arkadafllar›m›z-
la vedalafl›p, ileri gidenleri ve hademelerimizle bu köyde zeamet sahibi Sofyal› Yakub
A¤a-zade Ahmed a¤ada misafir olup, o gece can sohbetleri ettik. ‹kiyüz evli, Bulgar kö-
yü olup, içinden (Yako deresi) geçip, Tuna'ya kar›fl›r. Buradan üç saat giderek Lomi neh-
rini bin güçlükle geçip, dört saat daha gidip, Vidin kasabas›na geldik.

Vidin Kasabas›: 880 (1475) tarihinde Bayezid o¤lu Fatih Han yapm›flt›r. Temelleri gö-
rünür. As›l kalesi 792 (1389) tarihinde Y›ld›r›m Bayezid zaman›nda gazi Evranos Bey ta-
rafindan fethedilip, y›k›lm›flt›r. Rumeli eyaletinde sancak beyi merkezi olup, beyinin üçyü-
zotuzbin akçe hass-› hümayunu vard›r. Oniki zeamet, altm›flbefl t›mard›r. Hepsi, paflas›n›n
askeriyle ikibin adam olup, alaybeyisi, çeribafl›s› vard›r. Yüzelli akçe payesiyle flerif kaza-
d›r. fieyhülislam›, nakib-ül-eflraf› vard›r. fiimdiki hakimi, as›p kesmek sahibi naz›rlar naz›n
a¤ad›r ki, üçyüz adam ile hükümet eder. Bir hakimi de kapudan olup, on parça f›rkatesi
ve üçyüz levendleriyle Tuna üzerinde ada ada haydutlar› tutarak katleder. Ala hükümet
olup, (Budin Kapudanl›¤›) adiyle flöhret alm›flt›r. Gümrük emini, haraç a¤as›, flehir subafl›-
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s›, dizdar›, sipahi kethüdayeri, yeniçeri serdar›, muhtesib a¤as› ve bac memuru vard›r. Her
sene Eflak'tan buraya yüzbinlerce okka kaya tuzu gelir. Yüzbinlerce morina ve mersin ba-
l›klar› gelip, hepsi de bac verir. fiehir kethüdas›, ba¤ amili vard›r. Ba¤lar› güzel de¤ildir.

Budin Kalesinin Yeri: Tuna nehri kenar›nda alçak, havalesiz bir yerde küçük tafl bina
olup, etraf› beflyüz ad›md›r. Hende¤i alçaksa da çok genifl olup, içi a¤›z a¤›za Tuna su-
yuyla doludur. Fil büyüklü¤ünde tafllar› görünür. fiekli yuvarlakt›r. Dokuz tane sa¤lam ku-
leleri vard›r. Tuna taraf› üç kat hisard›r. Bu üç kat olan tarafta hendek yoktur. Bu taraf›
tam beflyüz germe ad›md›r. Bu hesaba göre etraf› bin ad›md›r. Binas›n›n duvar› tam yet-
mifl adet zira uzunlu¤undad›r. Tuna'ya aç›lan demir kap›s› vard›r. D›flar› kap›s› önünde
hendek üzerinde asma a¤aç köprüsü vard›r. Her gece bekçileri bekler ve makaralarla
köprüyü kald›r›p, kale kap›s›na dayarlar. Kale, sular ortas›nda ada gibi kal›r. Kalenin d›fl
kap›s› üzerinde celi hat ile beyaz mermer üzerinde flu tarih vard›r:

Habbeza H›sn-› hasîn-i hal'ahâ 
Enfezallahu hükm-men benâha 
Kaale Sultan› lenâ tarihahu 
Ekkedallahu hüm-men enfleeha

Bu üç kap›lardan içeri araba girmez. Çünkü küçük demir kap›lar› olup, e¤ri bü¤rü yol-
lard›r. Bu kap›lardan içerideki kale kap›s›na merdivenle ç›k›l›r. Bu kap›n›n üst efli¤inde be-
yaz mermer üzerinde Osmanl› tu¤ras› olup, tu¤ra içinde (Ammerahu sultan Bayezid ibn
Mehmed Han) yaz›l›d›r. Bundan sonra içerisi iç kaledir. Ancak dizdar evi, tah›l anbar›,
cephane hazineleri, bir at ah›r›, bir su kuyusu vard›r. Kale köflesinde yüksek bir kule var-
d›r, iç kale içinden bu kuleye elli basamak tafl merdivenle ç›k›l›r. Dört köfle, kiremit örtü-
lü, (Sinan Pafla kulesi) dir. Bu kulenin ta ortas›nda küçük bir demir kap›s› var. Oradan içe-
ride kat kat demir kafesli cehennem kuyusuna benzer zindan› vard›r. Bütün suçlular› bu-
rada hapsederler. Bu kulenin ta tepesi dünyay› seyreden bir yüksek köflktür ki, bütün Vi-
din sahras› ve Tuna afl›r› Eflak vadisi görünür. Bu yüksek köflkün, yüksek kulenin karfl›-
s›nda ve bat› taraf›ndaki kulenin hende¤e bakan köflesinde bir mermer üzerinde celi hat
ile (Enflee Fi Zemenissultan-ül-azam velhakanül muazzam essultan Bayezid ‹bn Mehmed
Han) sene semane ve semanemie yaz›l›d›r. Velhas›l gayet sa¤lam ve duvarlar› kal›n bir
kaledir. Hüda koruya... Çünkü yüzelli adet neferleri ve elli adet evi ile bir camisi vard›r.

Varoflu: Kalenin güneyinde Tuna kenar›nda bir genifl sahrada uzunlu¤u ikibinyediyüz
ad›m bir büyük varofltur. Eni ba¤lar taratma binbeflyüz ad›m, bafltanbafla gülistand›r. Yir-
midört mahallesi var. Dördü hristiyan, biri yahudi, gerisi müslümand›r. Ulabey, Çarfl›, Ta-
bakhane, Orta cami, fieyh, Kalband, Yukar› meflhur mahalleleridir. Yirmidört mihrab›
var. (Yeflil Camiin, san'atl› bir minaresi vard›r. Eski olmakla beraber cemaati çoktur. Uzun
camii, Çarfl› camisi, Kapan camisi meflhur olup, cemaatleri çoktur. Bunlar hep kurflunla
örtülüdür. Çavufl, Tabakhane, Orta camiler su kenar›nda ferah ibadethanelerdir. fieyh
Efendi, Nalband camii, Yukar› mahallede Ak camii, kiremit örtülüdür. On adet kagir fle-
refeli minareleri vard›r. On adet mescidi vard›r. Hac› Ahmed, fieyh Efendi mescidleri
meflhurlar› olup, tahta minarelidirler.
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Evleri, Eflraf ve Ayan›n›n Konaklar›: Dörtbinyediyüz altl› üstlü kagir evleri olup, cen-
net bahçesine benzeyen ba¤larla süslü kiremit ve baz›lar› tahta örtülü konaklard›r. Bilhas-
sa bey, dilaver a¤a, kapudan saraylar› meflhurdur. Yedi adet süslü medresesi vard›r. Bil-
ginler dershanesidir. ‹ki yerinde Hadis ilmi okunur. Biri Yeflil camide, biri Kapan camiin-
dedir. Onbir adet çocuk mektebi vard›r. Yedi adet tekkesi, iki adet hamam› vard›r. Biri
çarfl› hamam› olup, kurflunla örtülüdür. Di¤eri çavufl hamam›d›r ki, kiremit örtülüdür. Bafl-
kaca konaklarda da ikiyüz kadar hamam› vard›r. Üç adet tüccar han› olup, Yenihan, Bal-
c› han›, Çavufl han›d›r. Yirmi kadar garip ve bekar hanlar›, dörtyüzelli dükkanlar› var.
Çarfl›s›nda her türlü k›ymetli mal bulunur. Tuna kenar›nda altm›fl adet tuz mahzenleri, al-
t› adet bal›k mahzenleri vard›r. Ahalisi zengin olup, misafirsiz sof ray a oturmazlar. Bü-
tün halk, mavi üzerine beyaz destar sararlar, kimisi tatar kalpa¤›, kimisi serhadli kalpa¤›
ve Rumeli halk› gibi kendilerine mahsus kalpaklar giyip, çuha ferace ve dolamalar ile te-
miz gezerler. Dilleri, boflnakça, Bulgarca, S›rpça, Eflakçad›r. Suyu ve havas› güzel oldu-
¤undan halk› güzel ve mahbub olur. Caddeleri temiz kald›r›m döflelidir. Kalenin poyraz
taraf›nda olan yukar› mahallede çarfl› ve pazar yoktur. fiehirden bir saat uzak olan da¤-
lar› ba¤larla süslenmifltir. Ba¤ a¤as›n›n dedi¤ine göre, yirmialt›bin dönüm ba¤ hakk› var-
d›r. fi›ras› ve elmas› meflhurdur.

Ziyaret Yerleri: (fiairler Sultan› Zarif Çelebi), do¤du¤u yer bu Vidin'dir. Bu kale yap›-
l›rken Sultan Bayezid veli dairesine girip, has nedim olmufl ve yak›fl›kl›, cihan› süsleyen
bir genç iken dünyadan gidip, kale dibinde gömülmüfltür. Buradan ahbaplarla vedalafl›p,
giderken reis-ül-küttab fiami-zade Mehmed Efendi damad› Kad›-zade ‹brahim Paflan›n
Ni¤bolu Paflas› oldu¤unu sefere giderken haber al›p, ›lgar ederek yedi saatte Azpur kö-
yünde konaklad›k. fiama çay›r› denilen sahrada ‹brahim Pafla ota¤› ile durdu¤undan o an
kendisiyle buluflup, el öptükten sonra (Hay can›m Evliya Efendi, safa geldin. Bafl›n sa¤ol-
sun. Melek Ahmed Pafla efendimiz vefat etti. Hüküm Allah'›n! Sen, ben sa¤ olal›m. Gel
seninle Yanova kazas›na gidelim.) diye rica etti. Ve bizi kap›c›bafl›lar› aras›na alip asker-
ler aras›nda tuttu. Her an sohbetlerinde bulunup, nedimi olduk. Bu s›rada Tuna'ya akan
Tomuk nehrini atlarla geçip, befl saatte Kurflunca kalesine geldik. Oradan (Bane) köyüne
geldik. Bane, ›l›ca demektir. Bu kale Fatih asr›nda Mahmut Pafla eliyle S›rplardan al›n-
m›flt›r. Vidin topra¤›nda voyvodal›kt›r. Yüzelli akçelik kazad›r. Kethüdayeri, yeniçeri ser-
dar›, kale dizdar›, elli hisar neferi ve muhtesibi vard›r. Kalesi bir yüksek büyük da¤ ete¤in-
de sarp kayalar üzerinde havaleli tafl bina olup, harab olmuflken Celal Abaza Pafla Budin
Valisi oldu¤u s›rada kulelerim tahtayla örtmüfl ve kafi miktarda nefer, top ve cephane
koymufltur. Hende¤i yoktur, içinde birkaç adam nöbetle kaleyi bekler. Di¤er askerleri
afla¤›da k›rk, elli evli bir müslüman köyünde otururlar. Buran›n k›ble taraf›ndaki da¤lar›n
ard›nda alt› saat mesafede Nifl kalesi vard›r. Kaleden bat›ya ikibin ad›m gidip, Banya ka-
sabas›na vard›k. Bir yaylada ikiyüz tahta örtülü evden ibarettir. Dört mahallesi, alt› mih-
rab› var. ‹kisi kurflunla örtülü kubbeli camidir, dört mahalle mescidi, iki küçük han›, iki
tekkesi, iki mektebi, bir medresesi var. Ellidört dükkan›, iki adet ›l›cas› var. Biri, gayet ma-
mur olup, kubbeleri kurflunla örtülü flad›rvan› ve halvetleri vard›r. Di¤er ›l›ca da kad›nlara
mahsustur. Suyu gayet s›cak oldu¤undan so¤uk su katmadan girilmez. Saç dökülme has-
tal›¤› için faydal›d›r. Havas› hofl, ba¤›, bahçesi çok, beyaz tuzu lezzetli, eri¤i suludur. Aha-
lisi serhadli esvab› giyer. Ayaklar›na kubai pabuç, bafllar›na kalpak korlar. Gayet imanl›,
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ahlakl› ve yumuflak bafll› adamlard›r. Buradan güneye sekiz saatte da¤lar aflarak gidip,
Sofya ile Belgrad aras›ndaki Uluyola ç›kt›k. Radine palangas›na konduk. Burada ‹brahim
Pafla efendimiz Belgrad'a bin adet atl› a¤alar ve altiyüzyetmifl adet H›rvat sekban yi¤itle-
ri ile Vezir-i azam'a gitti. Biz de a¤›rl›k, pafla kethüdas›, hazinedar ve di¤er a¤alar ile alt›
saat giderek Praken kalesini geçip, (Yagodine) kasabas›na, oradan dört saatlik yeri sekiz
saatte çamur deryas› içinde Payçine palangas›na geldik. Buradan alt› saatte Hasan Pafla
Palangas›na, buradan dört saatte Kolar Palangas›na, oradan dört saatte Hisarc›k palan-
gas›na ve oradan dört saatte Belgrad'a girdik.

BELGRAD'DAN ENGERUS VE ALMAN D‹YARINA SEYAHAT‹M‹Z
1073 (1662) zilkade ay›n›n üçüncü cuma günü Belgrad'dan Sava nehri üzerine elli

parça gemi ile yap›lm›fl olan a¤aç köprüyü geçerken hakir ad›mlad›m. Tam dörtyüz ad›m
olup, nehrin enlili¤i kadard›r. Bu köprüye bitiflik Sava'n›n bataklar› üzerine Zemon kale-
si sahras›nda yüzbinlerce mefle kaz›klar› ile yap›lm›fl dörtbin ad›m a¤aç köprüyü askerle
beraber geçip, hemen o batak kenar›na yüklerimiz ve çad›rlar›m›zla konduk. Herkes
Belgrad'a eflya sat›n alma¤a gitti.

Zemon Kalesi Vas›flar›: Yap›c›s› Macar krallar›ndan Yanofl'dur. 927 (1520) tarihinde
Belgrad kuflat›ld›¤› gün Sokullu'nun emriyle Bosna Paflas› Gazi Hüsrev beflyüz yeniçeri ve
bin yi¤itle Zemon kalesini kuflatarak topa tutar. Kale kapudan› beden üzerine ç›kay›m der-
ken top güllesiyle yere düfler, gaziler kaleye girip, hakim olurlar. Sirem sanca¤› topra¤›nda
Sirem beyinin has› ve yüzelli akçelik kazad›r. Dizdar›, elli adet neferleri, subafl›s›, muhtesibi
vard›r. Kalesi Tuna kenannda beflgen fleklinde harab olmufl bir kaledir. Varoflu kalenin do-
¤usunda Tuna kenannda düz bir ovada olup, bir taraf› çamur deryas›d›r. Dörtyüz adet ba-
davra örtülü fukara evleri vard›r. Kurflun kubbeli bir camii, alt› mesciti, bir mektebi, bir tek-
kesi var, çarfl›s› yok... Mallar›n› Belgrad'dan al›rlar. Belgrad'a ç›rn›k kay›klar› ile gidip, gelir-
ler. Ter ve taze kayma¤› ve yo¤urdu meflhurdur. Üç okka gelir bir kab yo¤urdu, Belgrad'da
bir penz'e verirler. Buradan kalk›p, Konice köyüne geldik. Sirem sahras›nda bir S›rp köyü-
dür. Bütün Sirem arabac›lar› bu köylerde otururlar. Bu köy susuz bir sahrada oldu¤undan
padiflah taraf›ndan reayaya ücret verilerek kuyu kazd›r›lm›fl ve gemi serenlerinden ç›kr›klar
yapt›r›l›p, kovalarla su ç›kar›lm›flt›r. Bu sahra eskiden büyük arklarla sulanm›fl. O zaman
Rum müverrihleri, (Sirem sahras› irem benzer) derlermifl... Bal›, ya¤›, koyun ve s›¤›r›, her-
gele atlar› ve di¤er bitki ürünleri, askerleri bolland›rd›. Buradan bat›ya giderek büyük ark'›
geçip, yine bir sahra içinde Mitroviçe kalesine geldik.

Mitroviçe Kalesi: 977 (1569) tarihinde Sultan Süleyman Han asr›nda Gazi Hüsrev
Bey fethetmifltir. Sirem paflas›n›n merkezi olup, Budin eyaletine tabidir. Paflas›n›n has›
otuzikibinbeflyüzaltm›fliki akçedir. 154 zeamet ve t›mar› vard›r. Askeri ikibin olup, bu ser-
hadlerde zeamet ve t›mar erbab› meflhurdur. Hangi gazaya giderlerse zaferle dönerler.
Alaybeyi ve çeribafl›lar› gayet flecaatli ve bahad›rd›r. Ecnebiyi zabit etmezler. Yüzelli akçe
payesi ile ala kazad›r. Sekiz kazal›k yer olup, sefer s›ras›nda cebelileri ile 3.600 asker ç›-
kar›r. Alaylar›n da ço¤u çatal atl›lard›r. Yularlar› kollar›nda olup, atlar› birbirinden asla ay-
r›lmaz. Bafllar›na samur, tilki ve kaplan postundan kalpak, taç koyup arkalar›nda bibr,
kurt, ay› postlar› vard›r. Koltuklar› altlar›nda karakufl kanatlar› ba¤l›d›r. Ellerinde kurt de-
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risi sar›l› olup, silahlar› kendilerini acaip flekle koyar. Korkunç ve düflmana karfl› gökten
inmifl bir bela gibi zafer kazanan askerlerdir.

Mitroviçe fiehrinin Yeri: Bir Mitroviçe de Bosna eyaleti hududunda vard›r ki, kalesi ha-
rab ve kasabas› mamurdur. Amma bu Mitroviçe, Sirem eyaletinde olup, süslü ve flehir gi-
bi bir kasabad›r. Sava nehri kenar›nda oniki mahalledir. (Bey, Afla¤›, Yukar›, Çarfl›, Baye-
zid, Memi Bey, Bayram A¤a, Hünkar, Murad Pafla) mahalleleri meflhurlar›d›r. Oniki mih-
rab olup, Küçük Çarfl›da Gazi Bayezid Bey, Afla¤› Çarfl›da Memi Bey, Büyük Çarfl› mey-
dan›nda Bayram A¤a, Hünkar, Murad Pafla camileri meflhur olanlard›r. Yukar› mahallede-
ki Murad Pafla camiinin cemaati çoktur. Kagir yap› ve kiremit örtülüdür. Alt› mescidi var-
d›r. Binbeflyüz adet tahta flendire örtülü, alçak ve baz› yerlerinde iki katl› evleri vard›r. Ama
kagir bina ve kiremitli güzel evler vard›r. Hepsi Hanefî mezhebindedir. Befl adet medrese-
si vard›r. Gaz› Bayezid Bey, Bayram Bey, Murad Pafla medreseleri meflhurdur. Camilerin-
de sabah akflam, hadis, f›k›h ve feraiz okunur. On adet çocuk mektebi vard›r. Cami sahip-
lerinin hayrat›d›r. Çocuklar› ilim ile meflgul de¤illerdir. Hepsi yi¤itli¤e heves edip, asma,
kesme gibi fleylerle meflgul olurlar. Üç adet tekkesi, üç hamam› var. Biri ifllemez ama iki-
si gece gündüz ifller. Biri, çarfl›s› içinde Gazi Bayezid Bey hamam› olup, gayet güzeldir. Ev-
lerinde soba hamamlar› çoktur. Çünkü k›fl›n fliddetli oldu¤undan her evde soba bulunmas›
laz›md›r. Kagir üç hanlar› var. Kiremit örtülü, misafir hanlar›d›r. Üç adet tüccar han›, dört-
yüz adet dükkanlar› vard›r. Fakat kagir de¤ildir. Y›lda bir kere kiraz mevsiminde bu flehre
k›rk, ellibin adam toplan›p, çad›r ve yükleri ile burada zevk ve safa ederler. Bir kere de güz
günlerinde panay›r olur, bütün serhadden çamapur askeri gibi cins cins mahluklar ve ha-
flarat toplan›p, aç›k art›rma yaparlar. Pazarda Boflnakça, S›rpça, Bulgarca konuflup, dara-
c›k, k›sac›k elbise ve kalpak ve kubadî pabuç ve kobçal› çakfl›r giyerler. Suyu ve havas› gü-
zel olup, nimetleri bol, beyaz ekme¤i ve beyaz gömeç bal› meflhurdur. Hatta bütün askeri
bal ve ya¤a doyurup, pek çok ziyafetler ettiler. Asker bu flehir halk›ndan memnun olup,
dualar ettiler. Nice zamand›r ki, dünya seyyah›y›m, böyle misafir sever adamlar görmedim.

Acaib San'at: Bu flehrin Sava nehri üzerinde ikifler adet gemiler üzerinde su de¤irmen-
leri vard›r. Bu de¤irmenler gayet gülünç, çarkl› fleylerdir. Karfl› tarafa ba¤ bahçesi dünya-
y› süslemifltir. fiehir kenar›nda bir namazgah mesiresi vard›r. Su arklar› eskiden bu fleh-
rin do¤u taraf›ndaki kenarlardan akar imifl. Süleyman Han, San Rüstem Pafla seraskerli-
¤i ile bu vilayete konar. Düflman bir gece bu Sava nehri kenar›ndaki arklar›n bentlerini
al›p, bu Sirem sahras› deniz gibi suya garkolur. ‹slam askerinin pek ço¤u ve atlar gark
olur, ordu müflkül hale gelir. Ertesi gün Tatar han›ndan imdat yetiflip, düflman› berbad
ederler. Sonra Rüstem Pafla bu bentleri dö¤dürüp, Sirem sahralar›n› susuz b›rakm›flt›r.
Ama befl kar›fl kaz›lsa yine su ç›kar.

Ziyaret Yerleri: Küçük çarfl›da Bayezid Bey cami yan›nda flehit (Gazi Bayezid Bey) ka-
gir yap›, kurflunla örtülü bir kubbe alt›nda gömülü olup, içinde hatm-i flerif okunur. Afla-
¤› çarfl›da (Memi Pafla) kendi camiinin yan›nda gömülüdür (Vaiz Halim Efendi) de orada-
d›r. Kaddesallahu esrarehüm.

Bu flehirden de ç›karak Tavarnik palangas›na geldik. Sirem sanca¤› topra¤›nda voyvo-
dal›k ve naibliktir. Dizdar›, yüzelli adet kale neferi vard›r. Palangas›, Tuna kenar›nda dört
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köfle a¤aç bir palangad›r. Yeteri kadar cephanesi, elli adet tahta örtülü evleri, tahta mina-
reli bir camii vard›r. Han dibinde onbefl adet dükkanc›klar› vard›r. Ba¤lar› yoksa da bahçe-
leri çoktur, ‹slam ordusunun kondu¤u yerde dörtyüz adet ç›kr›kl› kuyular› var. Buradan yi-
ne bat›ya üç saat giderek Soten palangas›na geldik. Sirem sanca¤› topra¤›nda voyvodal›k-
t›r. Dizdar› ve otuz kale neferi vard›r. Kalesi, Tuna sahilinde havalesiz a¤aç bir palangad›r.
Hisar içinde bir camii, yirmi adet nefer evleri var. ‹ç kalesinde harab bir kilise vard›r. Kale
d›fl›nda bir küçük han ve kale kap›s› önünde, hendek üzerinde bir lonca köflkü vard›r. Bu
kale, 933 (1526) tarihinde fethedilmifltir. Buradan Volko kalesine geldik.

Volko Kalesi: Macar krallar›ndan Ferdinand yap›s›d›r. Volko adl› su, kale dibinde ak-
t›¤› için kale bu ismi alm›flt›r. 932 (1525) tarihinin flevvalinde fethedilerek Sirem sanca¤›
hududunda voyvodal›k ve yüzelli akçelik kaza olmufltur. Dizdar›, elli adet neferleri vard›r.
Kalesi Tuna kenarmda, kuzeyi Volko nehri sahilinde küçük bir kaledir. ‹çinde dizdar evi,
Süleyman Han camii, cephanesi ve anbarlar› vard›r. Alt› adet tahta örtülü kuleleri, bat›
tarafa bakan bir kap›s› vard›r. Ondan içeride taflra kalesidir. K›rk elli adet küçük nefer
odalar› vard›r. ‹çeriye hiç kimseyi silahl› olarak koymazlar. Minaresinde bir çan saati var-
d›r. Kap›s›n›n iç taraf›nda gayya kuyusuna benzer bir zindan› vard›r. Varoflunda bulunan
halk›n esirleri hep, her gece bu zindanda hapsedilir. Her gece bekçiler, (Allah yektir yek)
diye feryad edip, befl vakit de mehterhanesi çal›n›r. Eskiden bu kale bir kral k›z›n›n sara-
y› imifl. Lodos ve bat› taraf›ndaki da¤lar içinde havalecikleri ve birkaç sahi toplar› vard›r.

Varoflu: Tuna nehri kenar› ile Volkovar sahilinde dereli yerde beflyüz adet tahta örtü-
lü evlerdir. Befl mahalle ve befl mihrabd›r. Bir camii feraht›r. Üç adet hanlar› vard›r ki mi-
safir evidir. Bir adet tüccar han›, bir küçük hamam›, elli dükkan› vard›r. ‹ki adet çocuk
mektebi, bir hint tekkesi vard›r ki, köprünün karfl› bafl›ndad›r. Volko nehrinin Tuna'ya ka-
r›flt›¤› yerde Volko nehri üzerinde uzunlu¤u yediyüz ad›m bir a¤aç köprüdür ki, 932
(1525) tarihinde zilkadenin onüçüncü günü makbul iken maktul olan ‹brahim Pafla, Sü-
leyman Han ferman› ile Ösek (Eflek) gazas›na giderken askerin geçmesi için pek çok es-
naf ve ustay› üflürüp, üç gün üç gecede bu köprüyü tamamlad›. Hala o büyük vezirin va-
k›flar›ndan bir köprüdür ki, tamir olunsa çok iyi olur. Volko nehri Yakova da¤lar›ndan ge-
lip, burada Tuna'ya kar›fl›r.

Hindi Baba Ziyareti: Bu köprünün karfl› taraf› bafl›nda cennet bahçesi gibi güllü ve çi-
menli bir mesire içinde Hindi Baba yatmaktad›r. Buras› gelip geçenden nice ziyaretçile-
rin misafir olduklar› yerdir. Hakir dahi ayandan kimseye konmay›p bu dergaha yüz süre-
rek misafir oldum. Bütün fukaras› ile can sohbetleri ettik. Burada yatan azizin ruhu için
bir Yasin-i fierif okuduk. Gece zikirlerimizi yap›p, duadan sonra yatt›k.

Hakirin Temiz Rüyas›: Derhal uykumda gördüm ki, bir orta boylu habefli adam gelip,
selam verdi. Aleykümselam deyip, bildim ki bu yerin sahibi Hindi babad›r. Buyurdular ki,
(O¤ul, s›hhatle varup, gaza edesin. Selametle vatan›na dönersin. Bir köle ve doru at›n›
düflman al›p, sen kurtulursun. Ama Allah'›n himmetiyle çok ihsanlar edüp, Alman diya-
r›nda nice seyahatler edersin); hemen uykudan uyan›nca yüre¤im titreyerek akl›m bafl›m-
dan gitti. (Acaba ahvalim neye müncer ola!... Fiemanillah el mukadder keenne...) diye
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bütün ifllerim! Cenab-› Hak'ka b›rak›p, Hindi Baba ruhuna bir Fatiha okudum. Sabahle-
yin Allah r›zas› için bir kurban kesip, Hindi Baba tekkesindeki fukaraya da¤›tt›m. Cenab-
› Hak kabul eyleye... Bu Hindi Baba, Süleyman Han ile beraber Mohaç sahras›nda bulu-
nup, fetih ve zafere ulaflm›fl ve Layofl kral›n mürd olaca¤› ile yedi kral›n bozulup, ikiyüz-
bin düflman›n k›r›laca¤›n› Hindi Baba yetmifl gün evvel Süleyman Hana müjdelemiflti.
Tam onun dedi¤i gibi olup, fetihten sonra Süleyman Han, Hindi Baba'ya bu yeri ihsan
edip, orada gömülmüfltü. Sa¤ken birçok kerametleri görülmüfltü. Kaddesallahu s›rrahül
aziz. Buradan geçip sekiz saatte Ösek kasabas›na geldik.

Ösek Kasabas›: Yap›c›s›, Macar krallar›ndan Matyafl'd›r. 932 (1525) senesi Recebinin
dördüncü pazartesi günü Sultan Süleyman Mohaç gazas›na gitti¤i vakit, Maktul ‹brahim Pa-
fla sadrazam iken askerin öncüsü olup, serdar-› muazzaml›k ile o sene Sirem, Varadin, Oy-
luk kaleleriyle k›rk adet küçük, büyük kaleleri fethedip, oradan Ösek kalesine sar›l›p, içinde
olan Boçkay adl› kafir, muharebeye dayanamay›p, vire ile kaleyi verdi. Düflman, kale için-
den silahs›z, ç›plak, aç ve biilaç Vaç taraf›na giderek her biri periflan ve kimi serdara elaman
deyip, reaya olmak üzere kald›. Sonra padiflah ferman› ile asker Ösek kalesine düflüp, üç
günde temeline kadar y›kt›lar, Oradan Drava nehri üzerinde Serdar ‹brahim Pafla 932
(1525) tarihinin Zilkade ay›nda bütün müslüman askerini ve reayay› hizmete tayin edip, alt›
günde bir a¤aç sa¤lam köprü yap›p, bütün asker Macar seferinde buradan geçtiler. Sonra
Mohaç gazas› için Sultan Süleyman bu köprüden geçip, Ferman-› hümayun ile köprü kesil-
di. Bütün asker, geri gitmekten ümidini kesip, can ve baflla Mohaç cengini yap›p, yüzbin düfl-
man katletti. Yüzbin de esir al›nd›. Süleyman Han Ösek kalesi yan›nda durunca, serhad yi-
¤itleri toplan›p, (Padiflah›m, bu kale köprü bafl›nda çok laz›md›r. Bir s›¤›nacak yerdir. Tamir
olunmak gerektir) deyince düflünceleri güzel görülüp, padiflah hazinesinden beflyüz kese mal
ve mühimmat verilip, Peçevili Kas›m Paflay› tamire memur etti. 932 senesinde bafllan›p,
Ösek kalesi tamamland›. Mirlival›¤›, bina mutemedi olan Peçevili Kas›m Paflaya sadaka ve-
rildi. Bütün mühimmatlar› ile üçbin seçme asker bekçi konuldu. Sirem, Oyluk, Varad'›n ser-
hadleri emniyet alt›na al›nd›. Süleyman Han yaz›s› üzere Pojga eyaletinde voyvodal›kt›r. Yü-
zelli akçe payesiyle flerif kazad›r. fieyhülislam›, nakibüleflraf›, dizdar›, oniki kale neferleri, a¤a-
lar›, yediyüz hisar evi, haraç a¤as›, muhtesibi, bac memuru var. Sipahi kethüdayeri ve kap›-
kulu serdar› yoktur. Ama yeniçeri serdar› ve çavuflu vard›r. Mimar bafl›s› zeamet ve t›mar er-
bab›, alaybeyi ve çeribafl›s› da vard›r. Has›l› ‹slam askeriyle dolu bir flehirdir.

Ösek Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Bu kale bir s›¤›n›lacak yerdir. Düz ve genifl bir sahrada-
d›r. Üç taraf›n› nehir çevirmifltir. Bir top menzili afla¤›da büyük Tuna nehrinin döküldü¤ü ye-
re yak›n üç kat bölme hisard›r. ‹ç kale, orta hisar ve taflra varoflu çok sa¤lamd›r.

Orta Kalesi: Havalesiz, toprakl› yerde, dört köfle k›rm›z› tu¤la yap›l› bir kaledir. Vezir ‹b-
rahim Pafla bu kaleyi y›karken güçlük çekip, befl adam boyu kal›nl›¤›nda tu¤la bina duvar› kal-
m›flt›r. Sonra padiflah ferman› ile tamir olundu¤u vakit, bu alçak duvar üzerine kal›n mefle
a¤ac› direklerinden sand›k sand›k her direk yerlerine geçme sand›k çak›l›p, tu¤la üzerine çak-
ma sand›klar koyup, horasan kireç alç› ile r›ht›m yap›p, kaleyi dahi yükseltmifller. Her tarafa
kuleler ve caddeler çat›p, kurmufllar. Etraf›na mazgal delikleri yapm›fllar. Fakat baflka kaleler
gibi beden ve difli yoktur. Bu kale Drava nehri kenar›nda olmakla üç taraf› Drava nehridir. O
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taraflar hep yar ve bay›r oldu¤undan hende¤e lüzum yoktur. Bu yal› taraflar›nda ancak yal›n
kat çit palanga duvar vard›r. Yer yer suya inecek kap›c›klar› vard›r. Buradan baflka üç taraf›
yüksek duvard›r. O tarafta kap›dan kap›ya derin ve genifl hende¤i vard›r. Kefere zaman›nda
Drava sular› ak›p, hendek içinde bal›k tutarlard›. Bu kalenin hendekli taraf› bir sudan bir su-
ya var›ncaya kadar binyüz adet germe ad›md›r. Ama su kenar›nda hendeksiz tarafa ikibin
ad›md›r. Bu hesaba göre Ösek kalesinin etraf› üçbin ad›md›r, iki kap›s› vard›r. Birisi k›ble ta-
raf›na bakar, genifl bir kap›d›r. Filibeli - Mustafa Pafla, bu kale kap›s›n›n iç yüzünde bir büyük
tabya yapt›rm›flt›r. Üzerine balyemez toplar koydurmufltur. Bir kap›s› da güneyde d›flar› va-
rofla aç›k, (Çarfl› Kap›s›) ad› ile an›l›p, üst efli¤ine geyik boynuzu as›lm›flt›r. Bu kap›lar›n ara-
lar› duvarlarda nice bin çeflit aletler ve silahlar bulunup, bekçileri nöbet beklerler. Bu kap›n›n
iç yüzünde bir büyük flayka topu var. ‹çine bir adam s›¤ar. Bu kap›lar›n önlerinde hendek üze-
rindeki a¤aç köprüleri her gece muhaf›zlar makara ile çekip, kalelerine siper ederler. Ama
bu kap›lar demir kapl› de¤ildir. Mefle direklerinden yap›lm›fl kap›d›r. Kale içinde dörtyüz adet
altl› üstlü, kagir yap›l› bafltan afla¤› tahta örtülü evler vard›r. Alt› mahalle ve alt› mihrabd›r.

‹ç Kale: Orta kalenin kuzey köflesinde Drava nehri kenar›nda yine orta kaleye bitiflik bir
burunda dört köfle bir kaledir. Dört köflesinde dört kuleleri vard›r. Cephanelerle dolu tahtal›
sivri kubbelerdir. Güneye aç›k bir kap›s› üzerinde her gece Osmanl› mehterhanesi, davullar›-
n› döverler. Burada dizdar evi ile cephaneden baflka bina yoktur. Kap›s› önünde Süleyman
Han camii vard›r. Drava nehri kenar›nda tahtadan çatma bu¤day anbarlar› bulunur. Bu an-
bar önünde bir büyük tophanesi vard›r. Burada k›rk kar›fl uzunlu¤unda Süleyman Han topu
varm›fl ki, altm›fl okka demir gülleleri varm›fl. Hala Unkapan›’nda güllelerinin nicesini kanta-
ra koyup, onunla eflya tartarlar. Süleyman Han bu topun ikisini Alman diyar›nda Bec kalesi
fethine giderken burada Drava'ya köprü ile uçurup, batt›. fiimdi o ihtiyar top, su içinde köp-
rübafl›nda durur derler. Ak›ll› askerlerden birço¤u, topun suya düflmesinde bir hikmet vard›r,
belki toplar ile Bec (Viyana) dövülmeyip, fetihsiz dönüle... diye halk aras›nda dedikodu olur.
Allah'›n hikmeti, Süleyman Han onyedi gün Bec kalesini bu Ösek'teki toplarla dövüp, durur-
ken k›fl bast›r›r. Eller ve ayaklar tutmaz olup, bir gün o kadar çok kar ya¤ar ki, kimse çad›r-
dan ç›kamaz. Hemen Süleyman Han dahi ota¤›n›, hazinelerini b›rak›p, buradaki topu ve di-
¤er dört adet balyemez toplar› o karlar içinden süzülüp, cankurtaran denilen yere gelip, can-
lar›n› kurtard›lar. Oradan bu topu getirip, o fliddetli k›flta yirmi konak yerde Alman diyar›n›n
Bec kalesinden selamete ç›kard›. Ama tuhaf hikmettir ki, bu topun biri afla¤› Drava'da suya
bat›nca halk dilinde denir ki, (Bu topun batmas›nda meymenet yoktur. Talihi u¤ursuzdur. Al-
lah bilir bu sene fetih yoktur) diye söylenir. Hakikaten öylece fetihsiz Ösek'e gelirler. Bu bü-
yük top yan›nda dört adet balyemez toplar daha var ki, her biri bir kale de¤er.

Varoflu: Bu orta hisar›n k›ble kap›s› önünde cadde ile ta lodos taraf›nda panay›r kap›-
s›na var›ncaya kadar uzunlu¤u binyüz ad›md›r. Yal›n kat duvarlar›, palanga kal›n a¤aç di-
rekten sa¤lam hisard›r. Fakat tabyalar› vard›r. Burçlar›, mazgal delikleri s›kt›r. Bu da iki
kap›d›r. Lodos taraf›na panay›r çarfl›s› kap›s›, k›bleye Val kap›s›, Vokvar kap›s›d›r. Büyük
bedenleri de yoktur. Panay›r kap›s› üzerinde ancak on adet flahi toplar› vard›r. Topçular
gece gündüz haz›rd›r. Varofl kalesinin hende¤i zamanla kum ve toprakla dolmufltur. Ha-
la temizlenme¤e muhtaçt›r. Kalenin kara taraf› etraf› 5.009 ad›md›r. Bu flehir evlerinin
hepsi dörtyüz adet tahta örtülü, tahta avlulu, tahta binal›, döfleme kald›r›ml› temiz evler-
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dir. Bu flehirde asla tafl bina ve tafl kald›r›m yoktur. Çünkü alçak ve sulu batakl› yerlerdir.
E¤er kagir binalar varsa hepsi horasan tu¤la binalard›r. Ama her konakta bahçecikler bu-
lunur. Çünkü bunlar genifl mükellef evlerdir. Hepsi yedi mahalledir. Orta hisar befl ma-
halledir. Hepsi oniki mahalle olmufl olur. Evvela Kas›m Pafla, Beysaray›, Mahkeme, An-
bar, A¤a, Büyük Kuyumcular mahalleleri meflhurdur. K›rkalt› adet mihrabd›r. ‹ç kalenin
kap›s› önünde Sultan Süleyman Camii, eski zamanda kilise imifl. O kadar süslü de¤ildir.
Cemaati az ve garip kalm›fl bir camidir. Orta Hisarda Kas›m Pafla camiinin tarihi:

Sahib-ül-Hayrat Kas›m Pafla dâme izzehu
Kad büniye beyten lizikrillâhil kadim 
Bak'atun filhasen kelbeytil atik
Sâre târihen lehâ hayrün kavim... 

Sene 966

Bu nurlu camii Orta Hisardan ç›karken caddenin sa¤ taraf›nda kurflunla kapl› olup,
uzunlu¤u ve enlili¤i yüzer ad›md›r. Minberi, müezzin mahfili, sade ve güzel olup, gayet
san'atl›d›r. D›fl taraf›nda alt› adet halis mermerden beyaz sütunlar üzerine yedi adet mavi
kubbeleri vard›r ki, böyle latif cami hiçbir serhadde yoktur. Sa¤lam tu¤la bina olup, genifl
avlusu vard›r. Avlu içi büyük a¤açlarla süslü, bir gölgeliktir. Çok san'atl› uzun bir minaresi
vard›r. Yine bu varoflta Mustafa Pafla camii vard›r. Gerçi kiremitle örtülüdür amma cema-
ati çoktur. Çünkü çarfl› ve pazar›n kalabal›k yerindedir. Bunun da kap›s› üzerindeki tarihi:

Mustafa Pafla bu dâr-i rahmeti 
Eyledi ihya ki budur râh-› din 
Dufl olanlar hakk› özlerler müdam
Kesbeder kurbet-i hüdâya zâhidîn 
Câmiin böyle dedim târihini
Melce-i rahmet mekân-› abidin

Bunlardan baflka k›rk adet mahalle mescidi, dört adet medresesi vard›r. Kas›m Pafla ve
Mustafa Pafla medreseleri meflhurdur. Bu diyar halk›, bilginlere pek ra¤bet ederler. Ama
hususi olarak dar-ül-kurra ve dar-ül-hadis'i yoktur. Ama yine dersiamlar›, camilerde hadis
naklederler. Dört adet tekkesi, befl adet çocuk mektebi vard›r. Kas›m Pafla, Mustafa Pafla
mektepleri mamur ve saraylar gibi doludur. Her sene bafl›nda vak›f taraf›ndan bütün ye-
timlere surre ve hediyeleri ile elbise arakiye ve serpufllar verilir. Oniki adet sebilhanesi var-
d›r. Bunlardan orta kalenin çarfl› kap›s›ndan d›flar› ç›karken sol taraf›nda hendek kenar›n-
da tahta kubbeli Kas›m Pafla sebili, temmuz ay›nda Kerbela flehitleri ruhu için bütün susa-
yanlara, kevser suyu da¤›t›r. Serdar Sebili, Kethüda Sebili de malümumuz olanlard›r. Or-
ta Hisar kap›s›ndan ç›k›p, çarfl›ya giderken caddenin sa¤ taraf›nda bütün kubbeleri kurflun
örtülü hofl bir hamam vard›r. Alt› adet tüccar han› bir adet misafirhane kervansaraylar› var-
d›r. Bu varofl hisar›n d›fl›nda palangadan bir kaledir. Ona, (panay›r) derler. Bütün gidip ge-
lenler orada misafir olur. Bundan baflka flehirde ahflap kervansaray yoktur. Fakat konak
sahibi ayan ve büyükleri çoktur. Kap›lar› aç›k olup, gelip giden misafirler gelip, birkaç gün
misafir kal›rlar. Çünkü bolluk flehirdir. ‹kiyüz adet bedestan dükkan› vard›r. Ama kagir de-
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¤ildir. Bütün Hind, Arab ve Acem eflyalar› bulunur. Buradan geçen Drava nehri bat›da ve
güneyde iki yerden do¤ar. Bir kolu H›rvatistan da¤lar›ndan ç›kar, di¤er kolu Doroflka, Me-
kamorya, ‹slavon da¤lar›ndan toplan›p, Laradç›k kalesi yak›n›ndan, Geçk›var kalesi dibin-
den geçip, bizim Masluok (?) kalesine ve Valpova kalelerine geçip, Ösek yak›n›nda Darde
kalesi köprüsü alt›ndan geçip, Tuna nehrine kar›fl›r.

Çarfl› Pazar ve Panay›r›: Ösek kalesinin güneyinde flehirden alarga bir palanga vard›r.
E¤er toplar› olsayd› bir kale olurdu. Etraf› dörtbin ad›ml›k bir panay›r yeridir. Yani y›lda bir
kere pazar olacak yer demektir... Bu karhanenin içi satranç gibi hendese ilmi üzerine yol
yol tertip edilip, bin adet dükkanlar yap›lm›flt›r. Hangi sokaktan baksan çarfl›n›n öte bafllar›
görünür. Bir taraf› atlar için ah›rlar, bir taraf› arabalar duracak meydanlar ve kale kap›s› gi-
bi bat› taraflar› altl› üstlü odalar ile imar olunmufl büyük bir binad›r. Kagir de¤il, ahflabd›r.
Kiraz mevsimi gelince veya sonbahar olunca Rum, Arab, Acem ve di¤er iklimlerden yüz-
binden fazla tüccar bezirganlar gelip, bu kalede durup, herkes eflyas›na göre bir yerde eflya-
s›n› teflhir eder. Bir taraftan da bütün bir vilayet ahalisi bu kaleden d›flar›da çad›rlar› ile ko-
nup, bir çamapur pazar› olur ki, tarif olunmaz. Bu flekilde panay›r yerleri adam deryas› olun-
ca Polga paflas› bütün askeri, çad›r› ve eflyas›yle bir tarafta pürsilah haz›r dururlar. Kazaz
a¤alar› üçbin adet cengaver, dilaver yi¤itleri ile bu panay›r›n bir taraf›na konup, gece gün-
düz bütün tüccarlar› muhafaza ettiklerinden, art›k bütün tüccarlar mallar›n› meydana ç›ka-
r›p, k›rk gün k›rk gece al›flverifl yap›p, nice bin yükler çözülüp, sat›l›r. Nice bin yükler al›n›p,
sahralar›nda hayvan ve binek makulesi fleyler sat›l›r. K›rk›nc› gün olunca herkes sat›l›k eflya-
s›n› beraberlerinde Kanije askerleriyle giderler. Tüccarlar›ndan senelik dükkan hakk› adiyle
yedi, sekizbin kurufl al›rlar. Buras› Kanije fatihi ‹brahim Paflan›n hayrat›d›r.

Ahali ve EIbisesi: Ösekliler hep serhadli kalpa¤a ve çeflitli gümüfl dü¤meli çuha dolamalar
giyip gezerler. Dilleri Macard›r. Havas› ve suyu güzeldir. Buralar› hep Osmanl› kan› ile yo¤u-
rulmufltur. Burada (Gazi Kas›m Pafla ziyareti) vard›r ki camiin avlusunda kurflun örtülü nurlu
bir kubbede gömülüdür. Yine varoflda (Mustafa Pafla ziyareti) camii yak›n›nda yatar. Ad› ge-
çen panay›ra yak›n Vaipova kalesine gidecek yolda (Bayram Baba ziyareti), k›ble taraf›ndan
bahçeler içerisinde Belgrad yolu üzerinde (Hüsrev Baba) ziyareti var.

Bu s›rada Kad›-zade ‹brahim Pafla efendimizin geride kalan askerleri de gelip, Vezir-i
azam Köprülü-zade Faz›l-Ahmed Paflan›n ota¤› önünden büyük alay ile geçtik. Paflam›z
iki tu¤lu idi. Alay›m›z bütün vezirlerin alay›ndan üstündü. Bütün asker alay›m›z› görüp,
(Barek Allah) ile be¤enerek hayrette kald›lar. Yüzyirmi kap›c›bafl›, pürsilah ve elbiseli iki-
yüz riayet edilme¤i vacip, üçyüz müteferrika, ikiyüz deli, ikiyüz gönüllü, ikiyüz tatar, yüz
adet çafln›gir, yüz adet taflra kilercileri, ikiyüz adet iç a¤alar› saraçlar›, üçyüz adet tüfenk-
endaz sar›calar›, yediyüzyetmifl adet H›rvat ve Boflnak, Arnavud sekbanlar› var idi ki, her
biri birer koca arslana benzer, k›rm›z› ba¤r›l›kl›, yol arakiyeli, hep k›rm›z› saya çuhadan
olup, s›rma püsküllü arakiyelerini geç k›l›p, bütün piyade ve k›rkar, ellifler dirhem kurflun
atar tüfenkleriyle ceylan gibi sekerek tertib üzere çifte çifte geçtiler. Sonra yedekler ve s›r-
malar garkolmufl atlar geçip daha sonra Kad›-zade ‹brahim Pafla güya Vezir-i azam gibi
gösterifl ve ihtiflamiyle bütün aletleri ve silahlar› mücevher ve san'atl›, kendileri s›rmal›,
murassa okluk ve k›l›çla süslü olup, geçince, güngörmüfl kimseler (Ni¤bolu sanca¤› man-
s›biyle böyle vezir gibi muhteflem geçmek mi gerek idi?) dediler. Birçoklar› da (Gazad›r,
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düflmana heybet ve saltanat göstermek için reis-ül-küttab efendisinin devletinde böyle
geçti) dediler. Sonra üçyüz, s›rmalara bürünmüfl iç a¤alar›, bafllar›nda s›rmal› külahlar›, el-
lerinde karg› s›r›klar› ile atlar üzerinde çifte çifte geçtiler. Sonra tam yüz adet tokmak tü-
fenkli iç mehterleri geçip, oradan yedifler kat mehterhane ve cenkçi davullar› vurulup, se-
gah makam›yle geçince ‹brahim Pafla efendimiz at›ndan inip, levendçe s›çrayarak Sadra-
zam›n elini öpünce o içi ayd›nl›k vezir buyurdu ki:

«Aferin, yüzlerce aferin! Devlet ekme¤i sana helal olsun. Mansibina göre de¤il, vezi-
rane alay gösterdin, ‹nflaallah padiflah›mdan sana Budin vezirli¤ini getirdip, ta Budin'de
bu alay›n› tamamlars›n.»

Sonra enine s›rmal› bir k›ymetli Hil'at ve az bulunur bir samur ilpace giydirilip, yine alay›
ile memur oldu¤u kolda ota¤›na indi. Ertesi gün göç borular› çal›n›p, öncü olan Çarhac› Ali
Pafla ösek alt›ndan göçtü. Oradan bu hakir dahi ‹brahim Pafla efendimizle Ösek köprüsünü
iki saatte güçlükle geçip, köprü bafl›nda Darde palangas›na geldik. Burada ‹slam askerine el-
li adet transa gemi yükü zahire verilip, asker bolluk oldu. Bir at yemi iki akçeye oldu.

Ösek Köprüsü: Ta hristiyanlar zaman›nda varm›fl. Sonra Sultan Süleyman hazretleri
936 (1529) zilkadesinde Varadin ve Ösek kalelerini fethedip, Mohaç sahras›nda cenk
ederken serdar-› muazzam Maktül - ‹brahim Pafla bütün askeriyle bu köprüyü yapm›flt›r.
Bir bafl›ndan di¤er bafl›na tam iki saatlik yoldur. K›blesinde ve bir bafl›nda Ösek kalesi,
öte bafl›nda ve bat›s›nda Darde kalesi vard›r. Etraf› oynak ve sulu yerler olup, her taraf›-
na ancak iki adam›n kucakl›yabilece¤i kadar kal›n mefle kaz›klar çakm›fllard›r. Köprünün
ortas›n›n sa¤ ve solunda, gelip geçenlerin dinlenmesi için a¤açtan yap›lm›fl yüksek köflk-
ler vard›r. Buradan itibaren köprünün on ad›m yeri hareket eder flekildedir. Burada kale
neferleri oturup, gelip geçen tüccardan miri paras› olan bac al›rlar. Ve gece vakti maka-
ralarla köprüyü kald›r›p, kap›s›n› kaparlar. Köprünün sa¤ ve solunda direklerden korku-
luklar› vard›r. Bu korkuluktan d›flar›da yaya yürüyecek iki kulaç yeri vard›r. Bu köprü üze-
rinde iki araba karfl› karfl›ya geldi¤i vakit yayalar kenara geçer ve arabalar da yanyana ra-
hatça geçerler. Bu köprü üzerinde su akar gibi durmadan adam deryas› gelip gider.

Darde Kalesi ve fiekilleri: Drava nehri kenar›nda bir a¤aç köprü yata¤› k›y›s›nda dört
köfle bir a¤aç palangac›kt›r. Bat›ya bir kap›s› var. A¤açt›r. Amma burçlar› ve cephanesi
ile sa¤lam kaledir. Dizdar›, seksen adet neferleri var. Hisar içinde elli kadar tahta örtülü
evleri, bir camii, bir anbar› var. Taflra varoflunda bir han, on dükkan› var. Ba¤› yok, çün-
kü tam serhaddedir. ‹çinde do¤ufl ve hücum eksik olmaz. Bu büyük köprü bafl›ndaki ka-
p›dan girilip, bu varoflun bat› kap›s›ndan ç›k›l›r. Ve Drava köprüsünden geçilir ki, hemen
bu Darde kalesi yak›n›nda garib bir köprüdür.

Drava Köprüsü ve Drava Nehri: Bu nehrin kale dibinden akt›¤› yerde tam k›rk parça
gemiler var ki, her biri birbirine demir zincirle ba¤l›d›r. Düflman kesmesin diye kol kal›n-
l›¤› kadar zincir çekmifllerdir. Bu k›rk parça gemiler üzerine bir a¤aç köprü yap›lm›flt›r.
Uzunlu¤u yüzaltm›fl ad›m var, dar bo¤azdad›r. Köprünün iki taraflar›nda da sa¤lam kap›-
lar› var. Köprünün ortas›nda olan davlumbaz gemilerinden ikisini her gece bekçiler ve
gözcüler yine demir zincirle ba¤lay›p, köprünün di¤er yerlerinden bir kufl uçamaz, bir an
bir kar›nca ve y›lan geçemez. Sabaha kadar nöbet beklerler.
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K›raflca Gölü: Bu Darde hisar› ile Baranyavar kalesi aras›nda Tuna nehrinden ve Dra-
va nehrinden azma bir küçük göldür. Etraf› sekiz mildir. Güzel ve semiz bal›klar› vard›r.
Buradan kalk›p, bat›ya giderek befl saatte Baranyavar palangas›na geldik.

Baranyavar Palangas›: Mohaç sanca¤› topra¤›ndad›r. Yüzelli akçe payesiyle kazad›r.
Dizdar›, seksen kadar neferleri, elli kadar tahta örtülü konaklar›, bir camii, cephanesi, ta-
h›l anbar›, yirmi adet sahi toplar›, bat›ya bakar a¤aç kap›s›, hende¤i vard›r. Mamur bir
a¤aç palangad›r. Taflra varoflda yüz adet tahtal› evi vard›r. Bir küçük han›, on adet dük-
kan› vard›r. Bu kalenin dört taraf› sahradan gelen az›k suyu ile batakl›k olmufltur. Bir a¤aç
sa¤lam köprüsü var. Bütün asker bu köprüden geçip, Mohaç kalesine geldik.

Sa¤lam Mohaç Palangas›: Bu palanga Macar krallar›ndan Layofl kral›n yap›s›d›r. Son-
ra ‹slam askeri y›km›flt›r. 939 (1532) tarihinde Süleyman Han fethedip, fetihden sonra
bu sa¤lam hisar› yeniden yap›p, Budin eyaletinde baflkaca sancak beyi merkezi olmufltur.
Alaybeyisi ve zeamet erbab›n›n cebeli askeriyle ve beyinin askeriyle ikibin seçme pürsilah
askeri olur. Yüzelli akçe payesiyle kazad›r. Kale dizdar› ve üçyüz kale neferleri vard›r. Bu-
din'de yeniçeri serdar› da vard›r.

Mohaç Kalesi: Bu kale Tuna kenar›nda havalesiz bir kat dolma r›ht›m palanga duvar-
l›, yüksek ve sa¤lam hisard›r. Dört köflesinde dört adet burçlar› üzerinde mazgal delikleri
ve flahane toplar› vard›r. Hisar içinde elli kadar tahta örtülü nefer evleri, kiremit örtülü
Süleyman Han camii, iki adet bu¤day anbar›, cephane hazineleri, iki adet kap›s› vard›r.
Biri poyraz rüzgar› taraf›ndan Tuna'ya bakan küçük su kap›s›d›r. Bu kap› önünde Tuna
nehri üzerinde on adet de¤irmenler, gemiler üzerinde usta Macarlar pek güzel bir san'at
ile yapm›flt›r ki, seyre de¤er. Güneyinde varofl kap›s› iki kat a¤aç kap›d›r, iki kap› aras›
tamamen silahla doludur. Bu kap› üzerinde bir yüksek köflk üstünde on adet sahi topla-
r›, kap›n›n iki taraf›nda mazgal delikleri, darbzen toplar› vard›r. Bu kap›n›n önünde hen-
dek üzerinde köprü bafl›nda bir lonca köflkü vard›r. Hendek içinden Tuna nehri geçer.
Karfl› tarafta a¤açtan bir lonca köflkü daha vard›r. Bu köflklerde bütün ahbaplar ve gelip
geçenler misafir olup, zevk ve safa ederler.

Mohaç'›n Varofluu: Üçyüz kadar tahta ve saz örtülü orta halli evlerdir. Ancak pafla sa-
ray›, bir han, bir camii vard›r ki, kiremit örtülüdür. Bir medresesi, bir tekkesi, iki adet ço-
cuk mektebi vard›r. Bu varoflun etraf› yal›n kat dolma çit palanga duvar olup, iki kap›s›
vard›r. Hendek içine bu Tuna nehrini ak›tm›fllard›r.

Mohaç Sahras› Gazas›n›n Tarihi: Tarihçiler bu harp meydan›n›n anlat›lmas› hakk›nda
çok sahifeler yazm›fllard›r. Madem ki, tarihtir, yalan veya hile kar›flm›fl olabilir! Bu yüzden
biz, Süleyman Han'›n silahtarl›¤›ndan emekli Müteferrika (Kuru Ali A¤a) ki, bu cenkte pa-
diflah›n yan›nda idi ondan iflitip, gücümüzün yetti¤i kadar yazmay› özledik.

932 (1525) tarihinde Kanuni Sultan Süleyman tam yüzbin askerle bu sahrada durup,
dört tarafa karakollar tayin eder. O gece bu lalelik sahray›, nice yüz mefl'alelerle ayd›nla-
t›p, karanl›k geceyi ayd›nl›k gündüz k›lar. Sabahleyin casuslar gelip, «Padiflah›m, iflte düfl-
man askeri yerinden koptu geliyor» dediklerinde hemen Semendire Beyi Yahya Pafla-za-
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de Bali Bey, Bosna beyi Hüsrev Pafla onbin flehbazlar› ile öncü olup, haz›r dururlar. Sad-
razam Krafliçe gölü kenar›nda Rumeli askeriyle ve onbin tüfenk-endaz yeniçeri ile yüzel-
li adet darbzen sahi toplar› ile alay ba¤lay›p, haz›r dururken Anadolu, Sivas, Karaman,
Adana, Marafl, Haleb ve fiam askeri dahi Süleyman Han önünde haz›r dururlard›. Bu dur-
duklar› yere hala (Hünkar Tepesi) derler. Üzerine ç›k›p, dualar ederler. Burada halen bir
köflk vard›r ki, Budin veziri Hasan Pafla yap›s›d›r. Süleyman Han dahi bu tepe üzerinde
dua edip, bütün gaziler amin derken düflman›n haçl› peykeleri görünür. Gazi Bali Bey ve
Hüsrev Bey çarhac›lar› düflman ile elleflme¤e ve dövüflme¤e bafllad›lar. Önce kelle ve dil-
ler Bali Bey taraf›ndan gelir. Hemen padiflah attan inip, yüzünü kara topra¤a sürerek:

«‹lahi! kuvvet, kudret ve nusret senindir, inayet ve himayet yine senindir. Sevgilin Mu-
hammed Mustafa yüzü suyuna olsun, bu Muhammed ümmetini mansur ve muzaffer eyle.»

Diye yalvar›r. Gaziler, peygamberin sanca¤› ile beraber düflman üzerine bulut gibi koflar-
lar. Ve herkes birbirini cenge teflvik edip, bu yolda ölmeyi, flehit olmay› ebedi hayat bilirler.
Düflman taraf›ndan kara flapkal› asker yavafl yavafl ta Mohaç sahras›n›n ortas›na gelince bü-
tün gaziler taraf›ndan k›rkiki koldan düflman üzerine yürüyüfl olup, bir a¤›zdan (Allah Allah)
diye her tarafa eriflirler. Ve iki asker birbirine kar›fl›r. Hemen sadrazam kolu dahi gelip, ye-
tiflince cenk bafllar ki, dillere destand›r. Sadrazam kolundan bir yayl›mdan yirmibin tüfenk ile
ikifler kurflun yayl›m top, düflman üzerine lanet ya¤muru gibi ya¤›nca Rumeli, Anadolu, Si-
rem ve Semendire askerleri, aç kurt koyuna salar gibi düflman üzerine sald›r›rlar. Düflman
bu üzücü hali görünce bakar ki, padiflah taraf›ndan fiam, Haleb, Marafl askerleri hareketsiz
duruyorlar, a¤›rl›k yan›nda da da¤lar gibi asker var. Hemen geri dönüp, Lamniçe da¤›na ar-
ka vermek isteyince Rumeli askeri, ferafire bafllar, düflman da ferafire bafllay›p, kaçma¤a
bafllar. Bu s›rada kral bafl›d›r diye gelen bir bafl› asker, ‹slam ordusu içinde bir m›zrak üzerin-
de gezdirirler. Bozulan düflman› ta aksama kadar kovup, bir can kurtarmamak isterler. Kral
adamlar› ile kaçarken bir bata¤a saplan›p, kellesi gider. Bu batakta birçok Macar büyükleri-
nin de canlar› ç›kt›. Süleyman Han Layofl kral›n nafl›n› cevahirden elbisesi ile yükletip, ‹stol-
ni Belgrad'a gönderir. Orada Manay›d kilisesine gömerler. Sözün k›sas›, Kuru Ali A¤an›n sö-
züne göre bu cenkte yedi kral varm›fl. Her kral›n birçok seçme askeri vard›r. Bunlar›n yan-
s›n›n k›l›çtan geçti¤i muhakkakt›r. Vak›a padiflah›n yan›nda yüzbin asker vard›. Fakat bu
harpte hakikaten k›l›ç kullanan onikibin hüner sahibi idi. Bu gaza için yaz›lan tarihler:

Sid› Bîdin kral› flah-› adil
Sene 932

di¤er bir tarih:
‹nhizam-› kral Layofl lain

Sene 932

Bu sefer askerimiz yine bu sahraya konup, ocak, kuyu, hela yerleri kazarken evvelce
gömülmüfl nice cesetler buldular. Bu gazade flehit olan ümmet-i Muhammedi Süleyman
Han evvelki tepe yak›n›na gömdürmüfl ki, hala ziyaret yeridir. Bu ziyaret yerinin üzerin-
de bir yüksek köflk var, içinde de su kuyusu var. Gelip geçenler içerler. Buran›n dört ta-
raf› hendektir. Gömülü olan flehitleri hayvanlar çi¤nemesin diye hay›r sahibi Budin Vezi-
ri Hasan Pafla kazd›rm›flt›r.
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Burada Sadrazam befl gün oturak emredince hakir, ‹brahim Pafladan izin al›p, zahire
ve baz› eflya almak üzere elli adet arkadafllar›m›zla Peçevi kalesine gitmek üzere yola ç›-
k›p, Erflan da¤› dibinden geçtik. Büyük bir da¤ olup, her tarafta üç konak yerden görü-
nür. Yaln›z da¤d›r. Kendisine engel bir yüksek da¤ yoktur. Güya bir yumurtad›r. ‹ki saat
gidip, Peçevi kalesine geldik. (Bu flehrin ad› Macarca Peç'dir).

Peçevi Kalesi: Latin ve Yunan tarihçilerinin yazd›¤›na göre bu kale Hazret-i Peygam-
berin do¤uflundan 882 sene evvel yap›lm›flt›r. Macar Kral› Layofl elinde iken Mohaç ga-
zas›ndan sonra bu kale bir aral›k Kral Ferdinand'›n eline geçmifltir. Sonra 950 (1543) se-
nesinde Süleyman Han ‹stolni Belgrad kalesine giderken yönünü Vaipo kalesi üzerine çe-
virip, kuflatmas›n›n onsekizinci günü onu fethederek, oradan fiiklofl kalesini de büyük
cenkle dördüncü günde zapteder. Bu Peçevi kalesine de Emr-i Hümayunlar› olunca Ösek
beyi Murad Beye, Mohaç beyi Kas›m Beye, onbin adet piyade tüfenk-endaz verip ve on-
bin adet eflkinci taifesine gazi Mihal o¤lu Mehmed Beyi kumandan ve öncü tayin ederek
fiiklofl kalesi alt›ndan on günde Peçevi kalesi sahras›n› süsleyen bütün köy ve gülistanla-
r› yakarak muhasara ederler. Hisar içinde olan ak›ll›, müderris ve iflrakiyundan papazlar
ve viladikler konuflup, (Bu Süleyman Han bir cihangir padiflaht›r. Gelin bu kaleyi aman
ve ahd ile kendisine teslim ederek bütün kederlerden kurtulal›m) derler. Ve hepsi birden
hisar tepesine beyaz aman bayraklar› dikip, papazlar d›flar›ya ç›karak kaleyi düflündükle-
ri gibi donat›p, anahtarlar›, cevahir tabaklar içinde serdar Mehmed Beye, Murad Beye,
Kas›m Beye teslim ederler. Onlar da bu kalenin bafl irflekiyle anahtarlar› Süleyman Han'a
gönderdiler. Süleyman Han, çok memnun kal›p, buyururlar ki (Beni seven flehir içinde
hay›rl› ifller yaps›nlar), derhal vezirler ve ayan, flehri süslerler. Kendileri dahi kalenin bü-
tün mühimmat ve levaz›m›n› tamamlay›p, (Mohaç beyinin taht› ola!) diye buyururlar, ‹s-
tanbul'a döndüklerinde bu Peçevi kalesinin muhafazas›na Sirem ve Semendire sanca¤›n›
memur eyledi. Sonra 1009 (1600) tarihinde Üçüncü Sultan Mehmed Han asr›nda ‹bra-
him Pafla, Kanije kalesini fetheyledi¤i vakit bu Peçevi kalesi sanca¤› beyi, Kanije kalesi
sanca¤› yaz›ld›. Hala Kanije muhafazas›na memur baflka sancak beyi merkezidir. Beyinin
devlet taraf›ndan dörtyüzbin akçe has› vard›r. Alaybeyi, çeribafl›s›, yüzbafl›s› vard›r. Beyi-
nin askeriyle tamam› ikibin seçme silahl› askeri olur. Yüzelli akçe payesiyle flerif kazad›r.
Adalet üzere kad›ya alt›, beyine yirmi kese has›l olur. fieyhülislam ve nakibüleflraf›, ayan›
ve büyükleri, eflraf›, sipahi Kethüda'yeri, e¤ri yeniçerisi, haraç a¤as›, bacdar a¤as›, mimar
a¤as›, flehir kethüdas› gibi hakimleri ve kale dizdar› ve ikiyüz kale neferleri vard›r.

Peçevi Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Ferave adl› bir alçak bay›r gibi da¤ ete¤inde dört-
gen fleklinde kayadan yap›lm›fl güzel bir kaledir ki, temelinin tafllar›n›n her biri fil büyük-
lü¤ündedir. Yontulmufl taflla yap›lm›flt›r. Duvar› bir kat ve alçakt›r. Lakin kal›n ve enlidir.
Yüksekli¤i yirmi zira'd›r. Etraf› genifl bir hendektir ki, mimar arfl›n› ile tam seksen arfl›n-
d›r. Hende¤i derindir. Bu hendek dibinin ta orta yerinde bal›ks›rt› gibi y›¤›lm›fl toprak var
ki, kaleyi kuflatm›flt›r. Kuflatma s›ras›nda bu biçim toprak üzerine a¤açtan flaranpa yani
parmakl›k dizip, ard›na metrisler kaz›p, hende¤i muhafaza eder. Bu hendek dibinden ka-
lenin burç bedenlerine var›ncaya kadar kale elli arfl›n yüksektir. Amma hendekten yuka-
r› duvar yirmi zira'd›r. Bu kalenin etraf›ndaki duvar› üzerinde uzunlu¤u tam beflbin germe
ad›md›r. Seksenyedi adet sa¤lam burçlar› vard›r. Hepsi binbeflyüz beden diflidir. Bunlar
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da inci gibi tertip üzere dizilmifl bedenlerdir. Befl adet kap›lar› vard›r. Do¤u taraf›nda Bu-
din kap›s›ndan içeri çarfl› ve pazar içinden ta bat› taraf›nda Sigetvar kap›s›na var›ncaya
kadar bu flehrin uzunlu¤u binbeflyüz ad›md›r. K›ble taraf›nda olan fi›klofl kalesine giden
kap›dan içeri, ta Yenikap›ya var›ncaya kadar flehir içinde binbeflyüz ad›md›r. Kule kap›s›
güneye aç›kt›r. Kalenin bu Kriki kap›s› taraflar› yal›n kat duvard›r. Ama di¤er taraflar› f›r-
dolay› hendekli ve çetin duvard›r. Müslüman mahallesi onyedi adet olup, bir adet hristi-
yan mahallesi Budin kap›s›ndan d›flar›dad›r. fiehir içinde Macar, Bulgar, S›rp, Ermeni,
Rum ve Frenk yoktur ama yahudi vard›r, ‹slam evlerinin hepsi ikibinikiyüz adet olup, alt-
l› üstlü eski biçim kagir, kat kat güzel binalard›r. Bütün konaklar›n›n yüzü san'atl› ve lal
renkli kiremitlerle örtülüdür. Böyle kiremitleri hakir hiç bir yerde görmemiflimdir. Ama
orta halli evleri yer yer flendire tahta örtülü olup, Tuna kenar›na yak›nd›r. Her evde ba¤
ve bahçeleri, havuz ve fiad›rvanlar› vard›r. Bütün umumi yollar› satranç gibi tarholunmufl
caddeler ki, her tarafa baksan bu yollar flehrin bir bafl›ndan bir bafl›na var›ncaya kadar gö-
rülür, iki taraf›nda bafltanbafl iri tafll›, eski biçim kald›r›ml›, temiz ve flahane yaya yollar›
vard›r. Bu cadde üzerinde flehir aya¤›n›n k›rk adet saraylar› vard›r.

Camileri: Onyedi mihrabd›r. (Gazi Kas›m Pafla Camii) gayet gönül aç›c› ve cemaati çok-
tur. Kubbeleri mavi tafld›r. Uzunlu¤u ve enlili¤i yüz ayakt›r. San'atl› bir minberi, mihrab›, mü-
ezzinler mahfili ve murassa' bir kürsüsü vard›r ki tarif olunamaz. Bir yuvarlak yüksek kubbe-
si vard›r ki, güya felek elinden ç›km›fl... ‹stanbul'daki Sultan Selim Camii kubbesi kadar bü-
yüktür. Onun gibi dört köfle duvar üzerine yap›lm›flt›r. K›ble kap›s›n›n sa¤ ve solunda yan
sofalar› üzerinde alt› adet yüksek sütunlar üzerinde yedi adet nak›fll› kubbeleri vard›r. Mina-
resi gayet yüksektir. Zigetvar kap›s›ndan d›flar›da (Yakoval› Hasan Pafla camii) olup, ferah
ve eski bir mabeddir. Mavi kurflunla örtülüdür. Avlusu gayet ferah olup, etraf› ö¤renci oda-
lar›d›r. Yine Siget kap›s›n›n içyüzünde Memi Pafla camii olup, Eflatunilerden kalma bir bü-
yük kilise imifl. Hatta bir köflesinde bir tekkesi vard›r ki, niceleri gelip ziyaret ederler. Memi
Pafla, askeriyle gelerek bu kiliseyi bas›p, yer alt›nda elli kadar müslüman çocuklar› bulur. Ki-
mi dil bilir, kimi bilmez... Sonra gaziler buray› fethedip, Memi Pafla nam›na (Fethiye) adiy-
le cami yaparlar, insan›n cami içinde keyfinden ç›kas› gelmez. Kurflunlu, avlulu, minareli bir
eski mabeddir. (Ferhad Pafla camii) ferah bir cami ise de cemaati azd›r. Minaresi gayet yük-
sek, kubbesi kurflunludur. (Küçük Cami) de ayd›nl›k bir camidir. Kurflunla örtülü ve cemaati
pek azd›r. Yapan› malum de¤ildir. Budin kap›s›n›n içinde Elhac Hüseyin Camii, k›ble kap›-
s›n›n üst efli¤i üzerinde celi hat ile yaz›l› olan tarihi fludur:

Cümle-i hayratdan câmi-i Hac› Hüseyin 
Avni hudâvend ile düfltü mahalline dil 
Kalbime ilham olup, Ahmedi târih dedim 
Hâdi-i cennet ola dâr-› naime delil 

Sene 1028

Bu camiin de cemaati azd›r. Camiye bitiflik Budin kap›s› üzerinde bir kulede çan çal›-
n›r semttir. Onun için bu camide cemaat azd›r. fiehirdeki bütün camiler ve mescitler bu
saat çan›n sesini iflitip, ezan okurlar. Bir heybetli sesli çand›r. On adet de mescidi vard›r.

‹ç kalesi d›fl kalesinin bat›s›ndad›r. Gayet sa¤lam ve istihkaml› bir kale olup, bütün Pe-
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çevi halkinin. k›ymetli eflyalar› burada muhafaza olunur. Çünkü iki kat genifl ve enli, yük-
sek ve bütün hisarlardan flanl› bir s›¤›nacak iç kaledir. Sa¤lam ve derin bir hende¤i var.
K›bleye bakan bir kap›s› var. Bu kap› dört köfle bir yüksek kulenin ete¤inde san'atl› bir
kap›d›r ki üst efli¤inde (Taler) adl› kurufl üzerinde olan iki bafll› ve iki kanatlar›n› açm›fl ve
iki ayaklar›n›n pençelerini germifl bir kufl resmi vard›r ki, beyaz mermer üzerine kondu-
rulmufltur. Onu gören canl› zanneder. Bu resmi bitiflik mermer üzerinde Latince yaz›lar-
la baz› tarihi olaylar yaz›lm›flt›r. ‹ç kale kap›s›ndan içeri girerken bir kat kale duvar› daha
vard›r. ‹çeri girip, karanl›k kemerler alt›ndan geçip, giderken (Sultan Süleyman Camii) ne
rastlan›r. Bu mübarek camiyi gördü¤ümüz gibi yazmaya çal›flsak uzun bir tomar olur. Yi-
ne de bir parça yazal›m. Geçmifl üstadlardan iflgüzar bir mimar, bütün kuvvetini bu bina-
ya sarfedip, öyle fleyler yapm›flt›r ki, felek atlas›nda bu iflçili¤i hiç bir eski mimar yapma-
m›flt›r. Camiin içinde ve d›fl›nda çeflitli cevahir makulesi tafllar ile ifllenmifl duvar vard›r ki
gören maarif erbab›n›n parmaklar› a¤z›nda olarak seyreder. Bundaki tafllar, san'atl› pen-
cereler, cilal› iri mermerleri kalem ile yazmak mümkün de¤ildir. Velhas›l bu serhadlerde
böyle süslü cami görmedim. Camiyi k›ble kap›s›ndan ta mihraba var›ncaya kadar 250 ka-
deme uzunlu¤u ve 1000 kademe geniflli¤i vard›r. Mihrab ve minberi, müezzinler mahfili
öyle üstadane ifllenmifltir ki, görenler san'at›na flafl›r›p kal›r. Her taraf› mermerle döfleli-
dir. Ama bu camiin yar›s›ndan ta mihrab›na var›ncaya kadar k›rk basamak tafl merdiven-
le ç›k›l›r. Mihrab taraf› gayet yüksektir. Düz beyaz mermer döflelidir. Hiçbir camide böy-
le yüksek mihrab görmedim. Bu yüksekli¤inin sebebi fludur: Buras› evvelce kitap mahze-
ni imifl. Hala demirden kap›s› vard›r, içi Osmanl› cephanesi ile doludur. Bu hazinenin, ca-
mii kap›s›n›n anahtarlar› hep dizdar a¤a elinde olup, camiin afla¤›s›nda hep miri bu¤day›
vard›r. Di¤er yerleri dar› ve peksimet ile doludur. Hazinelerinin asla bofl yeri yoktur. Çün-
kü yerliler ve hristiyanlar isyan edeliden beri bu camiin kap›s› aç›lmam›fl ve içinde yedi se-
nedir Hak'ka ibadet olmam›flt›r. Yüksek kap›s› her vakit kapal›d›r. Hemen Cenab-› Hak,
bar›fl ve düzenlik vere de bu kap›lar yine aç›l›p, flen ola... Bu yüksek kap›, öyle bir kap›-
d›r ki, iki yan›nda kat kat kemerler ve tafltan burma burma san'atl› direkler vard›r. Hen-
dese ve mimarl›ktan anlayan kimse bu büyük binay› görse hayran olur. Bu mabedin dört
köflesinde birer saat kulesi vard›r. Evvelleri bu kulelere çanlar koyup, çalar ve bir konak-
l›k yerde iflittirirlermifl. Sa¤ taraf›ndaki kule üzerinde bir tahta minaresi vard›r ki seyre de-
¤er. Bu camiin üstü kagir kubbe de¤ildir. Selvi direklerinden kirifller üzerine çatma tavan-
l› nak›fll› hünkari tavand›r. Binay› yapan usta, bu cami üzerine öyle bir lal renkli kiremit
döflemifltir ki, y›llardan beri oldu¤u gibi durmaktad›r. Avlusu dahi tarif edilemeyecek ka-
dar güzeldir. Etraf› medreselerle çevrilmifltir. Fakat flimdi her odas› kale neferlerinin hüc-
releridir. Çünkü bu kale dizdar›, yüzelli adet neferleri Süleyman Han kanunu üzere bafl-
kad›r. Bütün k›rk adet nefer evleri dahi vard›r. Camiin yan›nda bir su kuyusu vard›r ki,
temmuz ay›nda içen, güya ab-› hayat içmifl gibi safa bulur. Cephane ve mühimmat› çok-
tur. Fakat kalenin büyüklü¤üne göre adam› azd›r. Çünkü bütün serhadlerin ortas›nda ol-
makla askeri de azd›r. Ama d›fl kalesinin adamlar› ve imaretleri çoktur.

Medreseleri: Befl adet bilginler ve müfessirler dar-ül-tedrisi vard›r. Eski olup, iç kalede
olan Eflatun'un medreseleri vard›r ki, yetmifl adet kisra fakl› ve havarnak köflkü hücreler-
dir. Bunlar›n da her birinde birer çeflit san'atl› ifller vard›r ki, tasvirinde insan güçlük çeker.
Eski zamanda bu medresede iflrakiyyun ve meflaiyundan (‹flrakiyyun ‘pytogaros’ felsefesi
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yolunda olanlara, meflaiyyun da derslerini gezinerek veren Aristo felsefesi yolunda olanla-
ra denir.) birçok talebe oturup, bütün acaib ve garib bilgileri hocalar›ndan ö¤renirlermifl.
Amma flimdiki halde bu hücrelerde kale neferleri oturup, zevk ederler. Sonra Zigetvar ka-
p›s›n›n d›flar›s›nda (Yakoval› Hasan Pafla medresesi) vard›r ki, caminin avlusunda olup, ta-
lebesi çoktur. Yine Zigetvar kap›s›n›n içinde (Memi Pafla medresesi) vard›r. Onbir adet ka-
dar da ebced okuyan çocuk mektepleri vard›r ki cami sahiplerinin hay›rlar›d›r.

Tekkeleri: Alt› adet tekkesi vard›r. Hepsinden mamur ve mükellef olan› (Yakoval› Ha-
san Paflan›n) hayrat› olan (Hazret-i Mevlana tekkesi) dir. Bir irem ba¤› içinde olan gül ve
gülistan içinde bülbüller nay ve kudüm sesini iflittikleri vakit onlar da çeflitli ötüfllerle bü-
tün dinleyenlere can ba¤›fllar. Semahane meydan›, mutripler mahfili, Mesnevi okuyanlar
yeri ve kürsüsü ile gayet san'atl› mahfil ve mihrablar› vard›r ki, tarifi imkans›zd›r. Haftada
iki defa bu muhabbet meydan›nda sema ve safa oldukta felek çark› gibi dönerler. D›fl av-
lusunda yetmifl, seksen kadar hücreler ile süslü mutfa¤›, kileri ve sairesi vard›r. Bütün ima-
retleri bafltanbafla kurflunla örtülü olup, büyük kagir binad›r. Bu tekke, Hasan Pafla cami-
ine bitiflik olmakla befl vakit namaz k›lan bütün ahbap ve dostlar bu tekkeye gelip, zevk
ederler. Bütün halk› apdal meflrepli, Farisi okuyan, ihtiyar ve genç adamlard›r. Bu derga-
h›n yirmibin kurufl evkaf› olmakla, imaretinde nefis yemekleri gelip, geçene ay ve sene,
sabah ve akflam bol oldu¤undan fukaras› çoktur. Hülasa Rum, Arab, Acemde dahi böy-
le bir mesire görmemiflizdir. Cenab-› Hak dünya durdukça mamur ede...

(Ferhad Pafla tekkesi), buras› Halveti tarikinde baflka bir inziva yeri olan tekkedir. Ha-
mamlar› üç tanedir. Kas›m Pafla camiinin mihrab› önünde ve yol afl›r› sol tarafta bir gü-
zel ve temiz hamam› vard›r ki, dillere destand›r. Suyu ve havas› ve binas› çok güzeldir. Bu
hamam›n camekan› bir büyük yüksek kubbe olup, ta ortas›nda yekpare beyaz mermer-
den bir büyük havuzu vard›r. O büyüklükte yekpare a¤›r tafl› bu flekilde da¤delen usta ni-
ce oydu? Ve ne flekilde bir ceraskal ile bu camekana koydu? diye insan hayret eder. Ha-
vuzun ortas›nda sapsar›, alt›na benzer pirinçten bir flad›rvan kadehi var. ‹çine onbefl adam
otursa s›¤ar. Bu kadehin etraf›nda oniki adet ejder a¤›zlar› olup, bunlardan sular s›çrar ve
büyük havuza dökülür. Bu san'atl› kadehi, üstad üç adet tunçtan öküz kellesi ve üç adet
tunçtan kaplumba¤a gövdesi suretleri üzerine öyle oturtmufltur ki, görenin akl› giderek
hayrette kal›r.

Zigetvar kap›s›ndan içeri (Memi fiah camii) yak›n›nda Memi fiah hamam› olup, bina-
s› güzel bir s›cak su hamam› olup, hademeleri günefl parças› gibidir. Beyit:

Hamama girdi nâz ile bir sim-ten güzel 
fiol flöyle diyecek yeri yok cümleten güzel

Anlam›nca hamamda naz içinde sal›n›p giderler. Ferhad Pafla hamam›, latif ve temiz
ise de o kadar ifllemez, fukara hamam›d›r. Çeflmeleri, k›rkyedi kadar olup, Kas›m Pafla
çeflmesi, Kad› çeflmesi, Memi fiah çeflmesi meflhurdur. Hanlar› üç tanedir.

Çarfl› ve Pazar›: Dörtyüz adet san'at ehli dükkan› vard›r. (Karanl›k Çarfl›) denilen yer-
de bedestan dükkanlar› gibi Hind ve Yemen k›ymetli mallar› bulunur. Dükkanlar› az ise
de bu flehir bütün serhaddin bedestan› hükmündedir. Budin kap›s›ndan d›flar›da sular ke-
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nar›nda bir tabakhanesi var ki, güya Anadolu'daki Afyonkarahisar tabakhanesidir. fiehir
kethüdas›n›n dedi¤ine göre 6.160 ba¤› sicilde yaz›l›d›r. Onun için bu flehre (Sirem Peçe-
visi irem ba¤› gibi) derler.

Meflhur fieyleri: Kay›s›s›, siyah ve sulu dudu, yüzyetmifl türlü armudu sicilde yaz›l›d›r
diye sözüne inan›l›r ihtiyar adamlar söylediler. Hakikatte de öyledir. Bu hakir Siger kap›-
s› yak›n›nda alaybeyi evinde misafir oldu¤umuz vakit, her defa evinde bulunan çeflitli ar-
mudlar› getirirdi. Bir günde k›rkyedi türlü armud yedik. Her biri bir çeflitde olup, sulu,
hofl, güzel kokulu armudlard›r. Her birinin arifler aras›nda ayr› ayr› isimleri olup, hepsini
yazsak mecmuam›z (Ba¤ban-nâme) olur.

K›yafet ve Elbiseleri: Bütün halk› serhad elbisesi gibi gö¤sü ve yenleri gümüfl dü¤me-
li, k›sac›k dolamalar ve çok s›kça kobcal› çakfl›rlar ve tülbend ipek kuflaklar ve ökçesi bir
s›ra yüksek kubadi pabuçlar giyip, bafllar›na beyaz çuhadan samur kalpaklar koyup, pür-
silah gezerler. Silahlar› k›l›ç, flefltuper (?), flifl ile gürzdür. Ama bütün serhad halk› aras›n-
da bu Peçeli ahali bafllar›na beyaz kalpak, bellerine apdal hanvari murassa' kay›fl, yeflim
ve balgami tatl› kuflaklar olup, bellerinde kurtlar adl› b›çaklar› vard›r. Levendlerinin elle-
rinde kopuz bulunur. Kopuz saz›n› çalmak bu Peçevi gazilerine mahsustur. Ama Allah bi-
lir o derecede suzinak makam› ile çalarlar ki, dinleyenler cufl ve hurûfla gelir. Bu diyarda
saz, ayfl ve iflret etmek, tutmak, asmak, basmak, kesmek ay›p de¤ildir. Koyucular›, arka-
dan söyleyen kimseleri sevmezler ve selam verip konuflmazlar. Ço¤unlukla çete ve potu-
ra giden yi¤itleri Macar elbisesi giyip, ta Macar diyar›na kadar giderler. Gayet güzel Ma-
carca konuflurlar. Oralardan istedikleri kapudan ve saireyi kap›p, befl, on gün içinde fle-
hirlerine selametle gelirler. Mutaass›p ve herkesi çekifltiren kimseleri sevmezler. Hepsi
müslüman ve Farisi okuyan kimseler olup, ellerinde Haf›z Divan›, Gülistan ve Bostan,
Hayyam ve Nizami Divanlar› düflmez. Ço¤unlukla düflman üzerine çeteye gitmek istedik-
leri vakit, Haf›z Divan›ndan fala bakarlar. Güzel bir beyit gelirse hemen Allah'a tevekkül
edip, giderler. Allah'›n emriyle zaferle dönerler. Hepsi S›rpça, Bulgarca, Macarca ve
Acemceyi güzel bilirler.

Gezinti Yerleri: Yetmifl yerde lalelik ve çimenlik mesireleri vard›r. Bilhassa kale ard›
kuzeyinde bir da¤ içinde asla günefl tesir etmez bir gölgelik ve çimenlik da¤ ete¤i vard›r.
Nice yüz akar su, sa¤›nda dallar› afla¤› sö¤ütler, ard›ç, flimflir, ›hlamur gibi çeflitli a¤açla-
r›n gölgesinde yüzlerce çimenlik yerler üzerinde akan selsebil gibi havuzlar s›çray›p, ak-
makta ve herkes sevdi¤i ile muhabbet etmektedir.

Ziyaret Yerleri: Zigetvar kap›s›ndan d›flar›da güneye meyilli caddenin sa¤ taraf›nda,
cennet gibi bir da¤l›k yerde bir bilgili hekim varm›fl ki, t›p bilgisinde Mesih (‹sa) gibi imifl.
Buray› sevdi¤inden burada otururmufl. Üzerinde kubbe ve baflka bina yok. Ancak uzun
bir mermer tafl var ki, üzerinde muhtelif dillerde olan yaz›lar bulunur. Bu zat bin tarihin-
de hayatta olup, birçok kerametlerini naklederler. (Niflanc› Mehmed Pafla ziyareti), Kas›m
Pafla Camiinin yak›n›nda yatar. Bu ziyaretleri yapt›ktan sonra ahbaplarla vedalafl›p, do-
¤uya kah bay›r ve kah orman içinden giderek dokuz saatte ‹brahim Pafla efendimize ulafl-
t›k ve varm›fl oldu¤umuz Seçüy kalesinin temaflas›na koyulduk.
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Seçüy Kalesi: ‹slam askeri burada durup, geriden gelecek eyalet askerlerini beklediler.
Bu kale Engerus krallar›ndan (Yanofl) adl› kral›n yap›fl› olup, Süleyman Han 926 (1520)
tarihinde Macarlar elinden fethederek voyvodal›k ve naiblik yapm›flt›r, iki dizdar› ve ser-
dan var. Kalesi Tuna nehri kenar›nda bir yüksek bay›r üzerinde tu¤la yap› olup, topla de-
linen yerleri görünür. Yüksek yerde oldu¤undan içinde nefer evlerinden baflka bir fley
yoktur. Yukar› kaleden afla¤› ve alt yan›nda alçak ve bay›r üzerinde bir küçük kale daha
vard›r. Birkaç tahtal› ve sazl› evleri vard›r.

Varoflu: Ad› geçen Orta Hisardan afla¤›da genifl bir çimenlik yerde dörtgen fleklinde
sa¤lam bir palangad›r. Tafl duvar de¤ildir. Bu kalenin bu mahallesini Peyzer Hasan Pafla
yapm›flt›r. Çünkü yukar› kaleler, halk›n geçti¤i yollardan uzak oldu¤undan al›flverifl için
kale ahalisi buraya evler ve dükkanlar yap›p, imar etmifllerdir. Sonra Kanije kalesi içinde
Peyrev Hasan Pafla’n›n kapand›¤› sene bu Seçüy kavminin bir ço¤u yukar› kalelere ka-
ç›p, orada dururlar. Sonra Hasan Pafla kuflatmadan kurtularak düflman› öyle k›rar ki, ge-
ride kalanlar›n› ta ......... (okunamad›) diyar›na kadar kaç›r›r. Sonra bu Seçüy'de durup,
bu kaleyi o sene burada kurar. Amma, do¤rusu güzel bir s›¤›n›lacak yer olup, bütün ser-
had palangalar›ndan sa¤lamd›r. Hisar içinde, seksen adet tahta örtülü nefer evleri, elli
adet dükkan var. Hamam› ve di¤er imareti yok. Lakin bu kale dereli, tepeli bir yerde ol-
du¤undan ba¤lar› çoktur. Buran›n da havas› güzel olup, Peçüv ile aras› bir konakt›r.

Sonra ‹slam askerleri buradan sadrazamla kalk›p, bat›ya meyilli kuzeye do¤ru befl sa-
at gidip, Batasek palangas›na geldik.

Batasek Palangas›: Kurucusu Macar krallar›ndan Ferdinand'd›r. Gayet mamur flehir
imifl. Hala eserleri görünür. 936 (1529) senesinde Maktul ‹brahim Pafla serdar-› muaz-
zam iken bu kaleyi kuflat›p, fethinde güçlük çekti¤inden fetihten sonra y›km›flt›r. ‹ç kale-
sinde bir kilise vard›r ki, seyre de¤er. Allah'a hamdolsun hala Süleyman Han Camiidir.
Bu kale Seksar sanca¤› topra¤›nda Tuna'dan epeyce uzak olup, iki kat bir palangad›r. Hi-
sar içinde seksen kadar nefer evleri vard›r. Dizdar› flehrin de beyidir. Cephanesi, tah›l an-
barlar›, zahire ve çeflitli mühimmatla doludur. Güneyde bir a¤aç kap›s› önünde hendek
üzerinde bir a¤aç köflkü vard›r. Hende¤i gayet genifl ve derindir. Kap› önündeki köprüsü
makara ile as›l›d›r. Her gece kald›r›p, kaleye siper ederler. Bu kap› üzerinde her gece
mehterhane fasl› olur. Bu kalenin bat› taraf› tu¤ladan yapma sa¤lam bir binad›r. Varoflu
dahi mamurdur. Elli adet tahta örtülü alçak fukara evleri vard›r. Hala yap›lmakta olan bir
yeni han›, birkaç dükkan› var amma hamam› yoktur. Bu palanga o kadar mamur de¤il-
dir. Yer yer ba¤lar› var. Evleri dard›r.

Buradan dört saat ya¤mur zahmeti çekerek (Seksar) kalesine geldik.

Seksar Kalesi: Buna Budin zarifleri ve Peçevili arifler (Sek Hisar›) derler. Bu isimden
Seksarl›lar pek üzülürler. Kurucusu Süleyman Han ile Mohaç gazas›nda cenk edip, mürd
olan Layofl kral›n babas› Laslo krald›r. Sultan Süleyman'›n eline geçmekle bafll›ca sancak
beyi merkezidir. Beyinin padiflah taraf›ndan has› 1.234.000 akçedir. Zeameti, t›mar›,
alaybeyi, çeribafl›s› vard›r. Kanun üzere cebelileri ile ve beyinin beflyüz askeriyle tam binal-
t›yüz askeri olur. Yüzelli akçe payesiyle kazad›r. Budin kulu serdar›, kale dizdar›, ikiyüz ne-
ferleri vard›r.
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Kale fiekilleri: Bir mesireli yüksek bay›r üzerinde dörtgen fleklinde tafl bir kaledir. Am-
ma yal›n katt›r. Sekiz adet kulesi vard›r. Etraf› alt›yüz adet germe ad›md›r. Etraf› kesme
alçak hendektir. Kale içinde ancak befl evi var, di¤er yerleri meydand›r. Bir küçük Süley-
man Han camii ve güneye aç›k bir de kap›s› vard›r. Hendek üzerinde bir zincirle ba¤l› as-
ma köprüsü var. Bu kalenin poyraz rüzgar› taraf›, Tuna nehrine var›ncaya kadar bir top
menzili çimenlik sahrad›r ki, etraf› verimli köyler ve baz› yerleri sazl›kt›r. Bu kalenin etra-
f› havaleli bay›rlard›r. Bu bay›rlar üzerine Osman ve Rüstem Paflalar top koyup, döverek
aman ile fethetmifllerdir.

Varoflu: Bu varofl, kaleye engel olan bay›r üzerinde olup, beflyüz adet tahta örtülü al-
çak evlerdir. Ama (Bey Saray›) altl› üstlü mükellef sarayd›r. Kale kap›s› önünde hendek
afl›r› bir küçük hamam›, bu hamam›n yol afl›r›s›nda bir kiremit örtülü han vard›r. Bu va-
roflda dört mihrab var. Çarfl› içindeki camii kiremit örtülüdür. Mescitleri ve yüz kadar dük-
kanlar› vard›r. Halk› yine serhadli Boflnak gazileri olup, garip dostu adamlard›r. Bu varo-
flun dahi ensesindeki bay›rlar, da¤lar, bafltanbafla gülistanl› ba¤lar ve bahçeler ve akar su-
lard›r. Bunun da suyu ve havas› ve kalesi çok güzeldir.

Bu kaleden ileri kuzeye bir saat giderek (Yeni palanga) ya geldik.

Yeni Palanga: Osmanl› binas›d›r. 1004 (1595) tarihinde E¤ri Fatihi Mehmed Han ga-
zaya giderken fiarviz nehri üzerine yirmi göz a¤aç köprünün muhafazasi için bu kaleyi
yapm›flt›r. Do¤rusu yerinde bir hay›rd›r. Küçük palangac›kt›r. ‹çinde bir camii, on evi, on
adet sahi toplar› var. Köprüyü korurlar. Dizdar›, yüz adet neferleri, bütün Seksar kullar›
ile maafllar›n› al›rlar. Bu kale önünde birkaç ev, birkaç dükkan var. Ancak bir hanca¤›z›,
bir bahçesi ve birkaç küçük bal›k a¤lar› var. Bu köprü üzerinde dinlenecek küçük bir köflk
üzerinde Budin vezirlerinin bir mükellef a¤as› burada emindir. Bu köprüden geçen bütün
flaraplardan bac al›r. Baflka eflyadan hiçbir fley almaz. Burada a¤aç köprü alt›ndan (fiar-
viz) nehri akar. Bu nehir ta Kopan ve Kapoflvar kaleleri önündeki Batolon Gölünün aya-
¤›d›r ki, fiimontorne kalelerine de u¤ray›p, yine bu yeni kale yak›n›nda Tuna'ya kar›fl›r.

Bu yeni kaleyi geçip, dört saatte Tolna palangas›na geldik.

Tolna Palangas›: Tuna nehri kenar›nda mamur bir palangad›r. ‹çinde Süleyman Han
camii, yirmi adet tahta örtülü evi, ortas›nda bir dört köfle kagir kulesi üzerinde birkaç sa-
hi topu vard›r. Mükellef ve mükemmel cephanesi, dizdar a¤as› ve hisar taifesi hep haz›r-
d›rlar. D›flar›da mamur ve süslü bir varoflu vard›r. Tamam› seksen evdir ki, hepsi Tuna
kenar›nda olan hristiyan evleridir. Yoldan uzak bir viran hamam› vard›r.

Tuna Kalesi Gölü: Macar müverrihleri bu kaleye Turgana derler. Etraf› tam on mildir.
Tuna'dan güneye bir fersaht›r. ‹lkbaharda Tuna taflsa bu Tuna gölü dolup, derya olur. Ve
içinde avc›lar, yedi ay kadar bal›k avlarlar. Baflkaca emanet olup, mahsulat› serhad nefer-
lerinedir. Bir taraf› has›r sazl›¤›d›r. Suyu gayet lezzetli oldu¤undan Kanije gölü gibi içinde
e¤er olur. Ama ben görmedim.

Buradan befl saat kuzeye giderek Pahflel palangas›na geldik.

Pahflel Pallangas›: Eski hristiyanlar zaman›nda mamur imifl. Harab olmakla 936
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(1529) senesinde Süleyman Han'›n emriyle tekrar mamur edilmifltir. Seksar sanca¤› top-
ra¤›ndad›r. Tuna kenar›nda bir bay›r dibinde üç kat sa¤lam palangad›r. ‹çinde bir manas-
t›rdan bozma Süleyman Han camii ve elli adet tahta örtülü evleri, cephanesi, tophanesi
var. Ama hende¤i gayet sarpt›r. Poyraza karfl› bir kap›s› önünde köprü üzerinde bir lon-
ca köflkü vard›r. ‹kiyüz kadar neferler, bu köflkte durup, gözcülük ederler. Bunun da hen-
de¤i üzerinde asma makaral› tahta köprüsü vard›r ki, her gece kald›r›p, kale kap›s›na da-
yarlar. Akflamdan sonra burada dahi mehterhane çal›n›p gülbang-› Muhammedi okunur.
Bu kale hende¤i kenar›nda kaleyi kuflatm›fl bir kat kal›n direkler ve dar flaranpa ve palan-
ga vard›r. Etraf› sekizyüz ad›md›r.

Varoflu: Bu varofl yal›n kat flaranpa ve palangad›r, iki kap›s› vard›r. Cadde üzerinde
oldu¤undan bir kap›dan girilip, bir kap›dan ç›k›l›r. ‹kiyüz adet sendire tahta örtülü fakir
evleri vard›r. Kiremit örtülü bir mükellef camii vard›r. Yap›c›s› malum de¤ildir. Bir büyük
han›, han›n yak›n›nda bir su kuyusu vard›r. Burada elli kadar dükkan vard›r. Buran›n en-
sesinde birçok ba¤lar› vard›r. Bütün askerler üzümlerini yiyip, geçtiler. Buran›n havas› gü-
zeldir. Halk› garip dostu gazilerdir. Birçok hastalar› evlerine al›p, tedavi ettiler.

fiehrin bat› taraf›nda Sesli kalesi yolu üzerinde ve bu flehrin mezarl›¤› içinde Tuna'ya
bakan bir mesire içinde (Erkoç Baba ziyaretgah›) vard›r. Bu zat, Süleyman Han asr›nda
mücahid bir olgun adam imifl. Buradan kuzeye gidip, (Foltvar) kalesine geldik.

Foltvar Kalesi: Macar krallar›ndan Layofl kral›n yap›s›d›r. Sonra 936 (1529) senesinde Sü-
leyman Han feth ve mamur etmifltir. Budin topra¤›nda pafla has› ve naibliktir. Bunun da ka-
lesi nehir kenar›nda gayet yüksek bir da¤ üzerinde sa¤lam bir hisard›r. Tuna üzerinde bun-
dan sa¤lam palanga yoktur. Etraf› üç kat dolma r›ht›m palangad›r. Etraf›nda iki adet gayya
deresi gibi kesme hende¤i vard›r, iki yerde sa¤lam, kavi a¤aç kap›lan vard›r ki, biri do¤u ta-
raf›na bakar ve küçük kap›d›r. Hendek üzerinde a¤açtan bir köflk vard›r. Bütün hisar hade-
meleri burada oturup, Tuna iskelesini seyrederler. Bu kap›dan kale ahalisi Tuna suyu al›rlar.
Bir kap›s› da bat› taraf›nda varofla aç›lan büyük kap›d›r. Bunun da hende¤i üzerinde a¤aç
köprüler vard›r. Bu kalenin dört köflesindeki sa¤lam kulelerinde sahi ve darbezen toplar var-
d›r. Hisar içinde yetmifl adet flendire tahta örtülü evleri ve kiliseden bozma bir Süleyman Han
camii var. Bu camiye bitiflik dört köfle gayet yüksek bir kule vard›r ki, bütün sahralar› üç ko-
nak yerden görür. Ta tepesinde dört adet uzun boylu toplar› vard›r. Bu kule üzerinde Süley-
man Han camiinin san'atl›, yüksek bir tahta minaresi vard›r. Bu kulede dizdar ile ikiyüz kale
neferinin k›ymetli eflyalar› muhafaza edilir.

Varoflu: Dört köfle, yal›n kat dolma palanga duvarl› büyük varofldur. Etraf› yirmibin
ad›md›r. Sa¤lam kule tabyalar› ile, derin ve sarp hendekler ile çevrilmifltir, iki adet tahta
kap›s› vard›r, ikifler kanatl› sa¤lam kap›lard›r. Her kap› üzerinde tahta tabyal› ve haz›r top-
lu kuleleri vard›r. Bu kulelerin birinden girip, di¤erinden ç›k›l›r. Ortas› cadde olan bir va-
rofldur. ‹kiyüz adet alçak evleri, bahçeleri, kuyular› ve bir camii var. Evvelce bu da bir
san'atl› kilise imifl. Bir mescidi, bir han›, elli adet dükkan› ve han yan›nda bir sebilhanesi
vard›r. Bu imaretlerden baflka bu varoflun pek çok bofl arazi suretinde yerleri var. O kadar
genifl varofltur ki, bütün mezarl›klar› bu kale içindedir. Bu kaleye y›lda bir kere befl, onbin
adam toplan›p, büyük panay›r ve pazar olur. Bu kale içinde iki, üçyüz kadar dükkanlar ya-
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parlar. Buradan yine bat›ya Tuna kenar›yle üç saat gidip, (Pentili Palangas›) na geldik.

Pentili Palangas›: Krallardan (Zapolay Yanofl) adl› kral›n yap›s›d›r. 936 (1529) sene-
sinde müslüman gaziler bunu yakt›lar. Budin'in fethinden sonra bu kaleyi Süleyman Han
yeniden yapt›. Sonra 972 (1564) bu hakir, serdar Ali Pafla ve Melek Ahmed Pafla efen-
dilerimizle Erdel gazas›nda iken Nemçe çesan (Avusturya imparatoru) f›rsat bulup, Os-
manl›n›n Erdel'i ya¤ma etmesine karfl›l›k o dahi bar›fla ayk›r› ifl ederek, bar›fl›kl›¤› bozup,
bu kaleyi yakt›¤›ndan Yan›k seferimizin ç›kmas›na sebep oldu. ‹flte bu ve di¤er kalelerin
yak›lmas› harb sebebi olmufltur. 1073 (1662) senesinde Budin veziri ‹smail Pafla yeniden
yapmaya bafllay›p, evvelce Budin veziri Hüsrev Paflan›nkinden daha genifl yapm›flt›r. Ev-
vela bir hünkar camii yapm›fl ki, Tuna palangalar›nda böyle flahane, ayd›nl›k cami yok-
tur. Bunun da yeri Tuna nehri kenar›nda bir yüksek bay›r üzerinde dört köfle flaranpal›,
çetin hendekli, ve do¤u taraf› Tuna nehrine bakan, bat› taraf› kesme toprak hendekli ka-
ledir, içinde ev ve cephaneleri dahi daha tamamlanmam›flt›r. Ama üçyüz kadar neferleri,
dizdar›, Budin kale serdar› vard›r. Varoflu, evvelce tamamlan›p, yüz adet tahta örtülü ev-
leri, bir han›, yirmi dükkan› vard›r. Varoflu yeni yap›d›r. Havas› güzel ve hofl bir binad›r.
Ba¤ ve bahçeleri hesaps›zd›r.

Bu kaleden ç›k›p, Budin taraf›na giderken hendek gibi bir dere içinden bütün Osman-
l› askeri geçip, dört saatte (Can Kurtaran Palangas›) na geldik.

Can Kurtaran Palangas›: 935 (1528) Süleyman Han Bec (Viyana) kalesini kuflat›rken
fliddetli k›fl olup, ‹slam askerinin harb etme¤e kudretleri kalmaz. Allah'›n emriyle bütün
hazineler ve yükler Bec kalesi alt›nda b›rak›l›p, hemen Süleyman Han h›rka-i peygambe-
riyi ve peygamberimizin alemini alarak nice iç a¤alar›yle topçeken camuzlar›na binip, Ne-
met Oyvar alt›ndan Rab nehrini geçer, ‹stolni Belgrad'a u¤rayarak Bec kalesinden alt› gün
alt› gece o fliddetli k›flda bu Can Kurtaran denilen yerde Kovin adasi önünde durup, Sü-
leyman Han bir kay›k ile Kovin adas›na geçip vezirlerine buyurdular ki:

(Buraya can kurtaran deyiniz. Biz Bec kalesinden buraya ‹slam askeriyle gelip, can kur-
tard›k. Bir daha benim askerimden ve evlad›mdan niceleri Yan›k kalesini geçince bu Cankur-
taranda can kurtaralar. Tiz, burada bir kale yap›n.)

diye ferman buyurunca emri üzerine yap›lma¤a baflland›.

Can Kurtaran Gâzileri: 1073 (1662) senesinde Avusturya imparatorunun k›flk›rtma-
siyle bu kaleye Zirino¤lu k›rkbin askerle gelip, döverek yakar›m zannetti. Baz› yerlerini
delerken kalede kuflat›lm›fl olan gaziler görürler ki, Budin'den imdat yok. Çünkü bütün
Osmanl› askeri Erdel vilayeti gazas›nda... Ne çare? ‹mdattan ümid kesip, bir gece bu k›rk-
bin düflman askeri horlay›p, yatarken bu gaziler kad›n ve çocuklar› ile ikibinaltm›fl adam
olarak, dal - sat›r, kale kap›s›ndan d›flar› ç›k›p, can› gönülden (Allah Allah) diyerek düfl-
mana kaleden bir yayl›m top ve tüfenk atarlar. Düflman can havliyle uyan›rken sersemlik
halinde onlara öyle k›l›çlar vururlar ki, tarifi mümkün de¤ildir. Düflman bu gece bask›n›-
n› görüp, kimi kendisini Tuna nehrine atar, kimi ç›plak da¤lara düfler, kimi de at›na bi-
nip, kaçar. Çad›r ve yükleri, mal ve hazineleri Can Kurtaranl›lar›n elinde kal›p, esirleri ve
bir k›sm› ganimet mal›n› bu hakir Erdel gazas›nda iken serdar Ali Paflaya göndermifllerdi.
‹flte bunun içindir ki, bu Budin serhadlerinde Cankurtaran gibi pürsilah ve cephaneli zen-
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gin kale yoktur. Hala yedi adet Hersek banlar› (Cankurtaranl›) diye ah edip, inlerler. fiim-
di bu seferde sadrazam Can Kurtaran›n dizdanna, bölük a¤alar›na ve beflyüz adet kale ne-
ferlerine yetmifl adet s›rmal› k›ymetli hil'at giydirdi. Gazilerinin bafllar›na kendi eliyle gü-
müfl çelenkler sokup, bütün serhad halk› aras›nda onlar› itibarl› etti.

Can Kurtaran Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Tuna nehri kenar›nda bir genifl sahrada dört
köfle gayet sa¤lam dolma r›ht›m bir palangad›r. Ama her mefle a¤ac›n› bir adam güçlükle
kucaklar. Kal›n mefle ve palamut a¤açlar›d›r ki, bu kadar zamandan beri abanoz a¤ac›na
dönmüfltür. Hatta düflman bu kadar zaman balyemez toplar› ile dövüp, gülleleri iki direk
aras›na deyip, kaybolmufl... Ta bu derece sa¤lam palangad›r. Hende¤i gayet derin, genifl
ve çetindir. Bütün top mazgallar› hende¤e bakar. Zira bu a¤aç kalelere düflmanlar gelince
hendeklerinden korkarlar. Onun için bu kalenin hendek kenar›nda bir kat direklerden fla-
ranpa ve metrisler vard›r. Düflmanlar hende¤e gelmesin diye gaziler bir hayli zaman bu fla-
ranpalarda cenk ederler. Üç kap›s› vard›r, ikisi Tuna nehri kenar›nda do¤uya aç›l›r. Bu ka-
p›lar önünde hendekler üzerinde zincirli asma köprülerin bafl›nda lonca köflkleri vard›r. Bu
kale içinde yüzelli adet darac›k evler vard›r. Sokaklar› da dar ve her sokak bafl›nda bir bent
var. Süleyman Han camii, cephane mahzenleri, tah›l anbar› var. Bu kalenin Tuna kenar›
köflesinde bir viran kilisesi olup, içinde kereste ve di¤er flehrin levaz›m-› mühimmat› dolu-
dur. Hatta kale içinde gazilerin çoluk çocuklar› birbirinden asla kaçmazlar. Çünkü hepsi
birbirinin akrabas›d›r. Onun için birbirlerinden utanarak cenk meydan›nda bahad›rl›k gös-
terirler. Bu kale içine d›flar›dan adam girip, evlenemez. Me¤er d›flar›daki varofldan ola...

Can Kurtaran Varoflu: Bu da bir sarp yal›n kat palangad›r. Yüzelli kadar evi vard›r.
Sarp hendekli, bir hanl›, yirmi dükkanl›, mamur, dar, bolluk ve serhad kalesidir. Suyu ve
havas› latif olup, ba¤ ve bahçeleri çoktur.

Kovin Adas›: (Bu adan›n Macarca ad› Çepel'dir.) Bu serhad halk› bu adaya (Kavun)
derler. Osmanl›lar ise buna (Koyun Adas›) derler. Do¤udan bat›ya uzunlu¤u altm›fl mildir.
Enlili¤i bir fersah kadard›r, içinde yedi parça mamur köyleri ve nice yüzbin hayvanlar› ve
Can Kurtaranlar›n binlerce ba¤lar› vard›r. Bir ahbap ile Can Kurtaran'da atlanm›z› b›ra-
k›p, gemilere binerek bu adaya geçtik. Burada E¤ri fatihi zaman›nda Dervifl Pafla aske-
riyle Macarlar arasinda büyük bir cenk olmufl ve Macarlar Anadolu Celalileri taraf›ndan
yerle bir edilmifl ise de bizden de nice erler, bilhassa Dervifl Pafla-zade gibi yi¤itler k›r›l-
m›flt›r. Bu cengi serhadliler destan gibi söylerler. Sonra Dervifl Pafla bu meydan muhare-
besi üzerine Budin serdar› olup, bu adaya kay›kla geçip, askerimizin bozuldu¤u yerde ci-
¤erparesine ve di¤er gazilerin üzerine türbeler ve bir yüksek köflk yapt›rm›flt›r ki, hala zi-
yaret yeridir. Bu ziyaret köflkünün sütunu üzerine flu ibretli beyitler yaz›l›d›r;

Hakîm-i mutlak›n ger olmasa bir iflte tedbiri 
Müfid olmaz hezar ebâb-› aklin rey ve tedbiri 
‹nâyet eylese bir bendesîne Hazret-i Mevlâ 
Savab olur hatâs›, hem kemâli noksan ve taksiri 
Saâdet ister isen ehl-i teslim ü tevekkül ol 
Kabul et can ile dervifl, bu pend-i Hazret-i Pîri.
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Bunu dahi pafla kendi yaz›s›yla yazm›flt›r. Bu adada bir kale yap›lsa bütün Tuna yal›-
lar› emniyet üzere olurlard›. Hakirin k›sa akl›nca yap›lacak kale bu adan›n Budin taraf›n-
daki ucunda olsa Tuna nehrinin iki taraf›ndan Budin dut kay›klar› geçmezdi. Bu adan›n
ba¤›n›n meyvesi Osmanl› ordusunu doyurdu. Buradan kalk›p, kuzeye iki saat giderek Er-
çin palangas›na geldik.

Erçin Palangas›: 935 (1528) tarihinde Erçin adl› bir mirizva bunu gaza mal› ile Allah
r›zas› için yapmakla bu isim verilmifltir. Ama 1072 (1661) senesinde Hakir Erdel'de iken
(Zirin o¤lu) nun yakt›¤› güzel kalelerden biri de budur. Sonra ‹smail Pafla Budin kalesini
yeniden yap›p, evvelkinden daha sa¤lam yapt›. Bu kale içinde elli adet tahta örtülü nefer
evleri, cephanesi, anbarlar›, hünkar camii, do¤uya bakan bir kap›s› var. Bir taraf› çetin
hendektir. Ve hendek taraf› yüksek bay›rd›r. Düflman bu kaleyi buradan vurur. Halen iki-
yüz neferleri ve dizdar› vard›r. Top ve cephanesi yoktur. Taflra varoflu bir bay›r yerde
olup, ancak hende¤i kalm›flt›r. Bir yeni han›, k›rk adet dükkan› vard›r. Bu harab varoflun
hendekten d›flar›s› bafltan bafla bostand›r.

Buradan kuzeye dört saat gidip, (Hamzabey palangas›) na vard›k. Bunu Süleyman Ha-
n›n ferman› ile (fiimontorne) kalesi beyi Hamza Bey yapt›rm›flt›r. Sonra Zirino¤lu yakt›-
¤›ndan Budin veziri ‹smail Pafla, sadrazam›n Yan›¤a gelece¤ini duyup, reaya ve berayay›
biriktirerek yeniden yapt›rm›flt›r. Dizdar›, üçyüz neferleri var. Kale içinde yirmi tahta ör-
tülü ev ve camii vard›r.

Buradan yine askerle beraber kalkt›¤›m›z vakit büyük alaylar tenbih olundu. Osmanl› ka-
nunu üzere ‹slam askeri cebe ve cevflene bürünüp, Budin sahras›n›n Kile ovas› denilen yer-
de küme küme bütün beylerbeyileri, vezirler, vükela ve Divan erbab› ile giderken Budin aha-
lisinin küçük ve büyü¤ü serdar-› muazzam› karfl›lama¤a ç›karak Budin'in (Onyedibin) kulu da-
hi pürsilah kat kat selama durup, (Yüzyetmifl adet naml› a¤alar› sadrazam›n özengisine yüz
sürüp, di¤er neferler adab ve üzere durdular.) Asker bu alay ile gitmekte iken Tuna nehri üze-
rinde bin parça zahire gemileri uygun havada yelken, fland›ra sancaklar›n› açarak heybetle
gelmekte idiler. (Budin), (Gürz ‹lyas), (Baruthane) kaleleri görününce kaleler evvela peygam-
berin sanca¤›na ve sadrazama Gürzilyas'dan bafll›yarak o kadar top ve tüfenk flenlikleri etti-
ler ki, yer ve gök siyah duman içinde kald›. Ve bu toz aras›nda kaleler par›lday›p, burç ve be-
denleri tu¤, sancak, bayrak ve fland›ralar ve nice yüz parça toplarla süslü idi. Budin kalesini
gördü¤ümden dolay› Allah'a flükredip, diledi¤im gibi temafla edebilmem için dua eyledim.
Otuzbefl senelik seyahatim esnas›nda bir yüksek, büyük kale görmemifltim. Sadrazam büyük
alay ile Budin alt›ndaki Kile ota¤›na inince kaleler att›klar› toplarla yeri ve gö¤ü titrettiler. Biz
dahi ‹brahim Pafla efendimizle memur oldu¤umuz kolda çad›r›m›zla durduk. Hemen yaya ola-
rak Budin kalesinin temaflas›na koyuldum.

MACAR HÜKÜMDARININ TAHTI, SA⁄LAM VE MET‹N BUD‹N KALES‹
Latin ve Macar tarihçilerinin söylediklerine göre; bu kale Hazreti Peygamberin do¤u-

mundan 782 sene önce yap›lm›flt›r. Elden ele geçip sonunda Macarlara hükümet merke-
zi olmufltur. Osmanl›lar Anadolu'ya sahip olup düflmanlar›yla çarp›fla, çarp›fla Süleyman
Han devrine gelmifllerdir. Süleyman Han, Belgrad kalesini al›nca Macarlar bütün güçle-
riyle Budin kalesini daha sa¤lam ve kuvvetli hale getirdiler. Her taraftan yard›m istediler.
Budin'in korunmas› için yüzbin asker haz›r ettiler. 932 senesinde Süleyman Han üçüncü
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seferinde, Mohaç ovas›nda Macar kral› Layofl'u yenilgiye u¤rat›nca Serdar-› ekrem ‹bra-
him Pafla da hemen Kurban bayram›n›n üçüncü günü Budin kalesine sar›ld›. Kaledekiler
mecburen aman dilediler. Kalenin anahtarlar›n›, getirenlerle beraber Foldvar kalesi alt›n-
da bulunan Süleyman Han'a gönderdi. Süleyman Han durumu haber al›nca, ›lgar ile Bu-
din alt›na gelip flehir halk›na aman verdi. Kalenin teslim al›nmas› ve hazinenin korunma-
s› için onbin asker gönderdi. Ertesi gün büyük bir merasimle Budin'e girdi¤inde gördü ki,
bir kale ki gözler görmüfl de¤il. Çarfl› ve pazar› kat, kat ve ferah. Evleri ise ifllenmifl san'at
eserleri, sokaklar› mermerle döfleli ve genifl. Sonra kral›n sarayIna girdi. Tam yedi saat
gezip, gördükten sonra buyurdular ki:

«Ah, ne olayd› bu saray, ‹stanbul'umuzda, Sarayburnu'nda olayd›.»
Sonra kral›n hazinesine girip gördük ki; mal ve mülkün hesab› belli de¤il. Bütün bun-

lardan hofllan›p der ki:
«Allah ile ahdim olsun! Bu savafl maliyle Kudüs'e bir kale, Medine-i Münevvere'ye bir

kale yapt›ray›m. ‹stanbul'a kemerler ile su götüreyim.»
Sonra hazineden ç›karken bir levha görür. Al›p üzerindeki yaz›y› tercüme etti¤inde

kral›n flu vasiyetini ö¤renir:
«Ey, buraya benden sonra sahip olup, ayak basacak kimse! Beni hay›r ve duadan

unutmay›p, nam›m için hay›rlar yap ve oca¤›m› söndürme! Ve o¤lum Yanofl'u kral et. Be-
ni ve o¤lumu Ustolni Belgrad'a göm. Çok kale al ve sen de bu Alman'da benim gibi ol.
Ben ki bütün bilgileriyle ün yapm›fl, zaman›n tek kiflisi Layofl kral›m, (Laslo) kral›n o¤lu-
yum. Anam, Gulya kral›n›n k›z› (Anna Asan) d›r. Oca¤›m› söndürme, Allah'›n ruhu ‹sa da
senin oca¤›n› söndürmesin.»

Süleyman Han hayrette kald›. Kral Layofl'un batakl›kta bulunan cesedini Ustolni Belg-
rad'a gömdürdü. Üzerine turna telleri ve flahin ci¤alar› gönderip diktirdi: «Tez kral›n o¤-
lunu getirsinler» diye ferman etti. Kral Layofl'un kar›s› (Hemadya) asl› kraliçe alt›nlara bü-
rünmüfl olarak geldi. Bafl›na siyah matem tülleri örtmüfl, kendisi de sarar›p, solmufltu. Sa¤
elinde o¤lu Yanofl oldu¤u halde Süleyman Han'›n huzuruna gelip dedi ki:

«Bunun babas›n› öldürüp mal ve mülkünü almak hüner de¤ildir. fiehinflah ve impara-
torlar aras›nda padiflahl›k oldur ki zengin ve fakir herkese hörmet, yetim ve yetimelerine
merhamet ederler. Al flimdi kendi öksüz garibim!»

Sonra, çocu¤u Süleyman Han'a b›rak›r ve kendisi de geride durur. Süleyman Han bu
yi¤it çocu¤u görünce merhameti coflar, çocu¤u yakas›ndan sar›l›p manevi o¤lu yapar. Bu-
din krall›¤›n› kendisine verir. Annesini de kral k›z› oldu¤u için kaleye naz›rlar›n naz›r›, Ma-
car büyüklerini de vezir yapar. Bütün divan erbab›na bu iç kalede büyük bir ziyafet verir.
Gazilerin büyük ve küçüklerine derecelerine göre birer hil'at giydirir. Bütün bey ve mir-
miranlara yüksek mevkiler ihsan eder.

Bütün bu olaylar› merhum babam›z anlatm›flt›r. Ziyafetten sonra Süleyman Han, kral
Layofl'un hazinelerini yedibin aded, derilere sar›l› sand›klara doldurtur. 

Evliya Çelebi'nin anlatt›klar› do¤rudur. Ama nakletti¤i olayda ad› geçen kimselerin
isimleri yanl›flt›r. Süleyman Han'›n korumas›n› isteyen Macar kral› Yanofl'tur. Bunun ka-
r›s› kraliçe Izabel ve o¤lu Yanofl Jigmond idi. Yanofl, kral Ferdinand'a karfl› Süleyman
Han ile anlaflma yapm›flt›r. Kral Yanov vefat›ndan önce yetim çocu¤u Yanofl Jigmond
için Süleyman Han'›n korumas›n› rica etmifltir. (Macar bilgini Doktor Kraçson).

Birçok cephane ve de¤erli eflyay›, ifllemeli tahtlar›, yüzlerce iflli pencere kapa¤› ve kap›la-
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r›, tunçtan yap›lma ve alt›n yald›zl› melek heykellerini, tunçtan eski kral heykellerini, flimdi ha-
len ‹stanbul'da Ayasofya camii mihrab›n›n sa¤›nda ve solunda bulunan flamdanlar›, daha bun-
lar gibi birçok de¤erli eflyay› al›p, gemilerle ‹stanbul'a gönderir. Heykelleri Atmeydan›'na ko-
yup halka gösterirler. Budin'in nice balyemez toplar›n› da Belgrad kalesine gönderir. Hristi-
yan, Yahudi ve di¤er birçok bilgin ile üçbin kifliyi ‹stanbul'a gönderip Galata, Yedikule ve Has-
köy'de evler verip oturtur. Kral Yanofl'un yan›na Budin'i korumas› için yirmibin asker koyar.
Kendileri de saadetle Tuna nehri köprüsünden geçerek Peflte ovas›nda konaklarlar.

Kemal-zâde Ahmed Efendi, Ebussuud Efendi, Kazasker flairlerin sultan› Baki Efendi ile gö-
rüflme yapt›. Düflman›n bir daha bu kaleye yaklaflmamas› için yukar› kalesi içine yetmifl sek-
sen yerden atefller vurup berbad ederler. Halen bu harab olan dönlerin kal›nt›lar› durmakta-
d›r. Süleyman Han ‹stanbul'a döndükten sonra bütün Macar krallar› hased edip:

«Süleyman Han Budin'i küçük bir çocu¤a verdi. Macar hükümeti bir kad›n elinde kald›.
Mesih milleti bu günlere de mi kald›?» diye aralar›nda dedikodular oldu. Baz›lar› da tamah
edip: «Ah, bütün krallar Budin'de Yanofl'u çocuk diye adam yerine komay›p itaat etme-
mektedirler. 934 tarihinde yedi yerden Budin kalesini kuflat›p, dö¤meye bafllad›lar. Bu s›-
rada Zigetuar ban› olan kral Salando, bir bahane ile içeri adam gönderdi. Süleyman Han'›n
Yanofl'a ihsan etti¤i (Korona) adl› tac› istedi. «E¤er tac› bana verirseniz Budin alt›ndan kal-
k›p giderim, yoksa yerle bir ederim» diye haber gönderdi. Pazon kalesi kumandan› da giz-
lice hisarda bulunan Layofl'un kar›s›na haber gönderip: «E¤er bana gelirsen Budin'i döv-
mekten vazgeçip alarga dural›m.» der. K›sacas› her biri bir fesatl›¤a düfler. Kaleye de aman
ve zaman vermeyip güm, güm döverler, içeride melike kad›n›n fendi diye meflhur hileler
yapmaya mecbur kal›r. Daha önce kendini isteyen krallara ve tac› isteyenlere haberler
gönderir. Her birine gönderdi¤i mektupta bir as›ls›z vaadde bulunur, «‹sa ve Meryem Ana
flahit olsun, sana var›p, nikahl›n olurum. Taç ve taht sahibi ba¤›ms›z kral olursun. Ama Er-
del'de olan kardeflim gelinceye kadar kaleyi dövmeyip, la¤›mlar açmay›p, kaleden alarga
duras›n.» fleklinde gizlice gönül al›c› mektuplar gönderir. Krallar da bu mektuplara inan›p
kimi hastal›¤›n› bahane edip, yüz çevirir ve kaleyi dövmez, kimisi: «Bir rüya gördüm, ‹svet
Nikola istemez» diye, kimi cephanemiz az diye, elhas›l her biri birer bahane ile Budin'i döv-
mekten vaz geçerler. Kimi eski Budin'de, kimi Gürz ‹lyas tepesinde, kimi de Mohayid ba-
y›r›nda dururdu. Bir kral da Ersek çay›r›nda çad›r kurdular.

Beri tarafta ak›ll› ve ileri görüfllü kad›n derhal, kuflat›lm›fl oldu¤unu ve periflan durumu
önce Bosna ve Rumeli vezirlerine sonra da Süleyman Han'a yaz›p:

«Padiflah›m, ç›ra¤›n ve o¤lum Yanofl kalen Budin elinden gidiyor. fiimdi yedi kral dö-
vüyor, yetifl padiflah›m. El’aman! El’aman!»

Diye feryad mektuplar› padiflaha vard›¤›nda me¤er Süleyman Han Budin taraflar› sa-
vafl›na ç›kal› iki ay olmufl. Padiflah derhal gayret ve himmet edip yol al›r. Beri tarafta ise
daha önce civar kaleleri itaat ettirmeye giden askerlere kumandan olan Kas›m Pafla, Bu-
din'in kuflat›ld›¤›n› haber al›r almaz üçbin yeniçeri, üçbin kendi askeri ve onbin Kral Ya-
nofl'un Macar askeri ile Peçevi kalesinden kalk›p, geceleyin korkusuzca Budin'e girer. Böy-
le yard›m ve erzak geldi¤ini gören Budin halk› taze can bulur. Sabahleyin Nemse Çasar›
olan kral Ferdinand görür ki, kaleye yard›ma gelen arabalar Budin etraf›n› tutmufl, kalenin
burç ve barolar› üzerine bayrak ve sancaklar dizilmifl, Türk askerleri ile kale bedenleri süs-
lenmifl! Kalede hemen Osmanl› ve Macar askerleri haz›rlan›r. Semendire beyi Yahya Pa-
fla o¤lu Mehmet Bey, Bosna beyi Hüsrev Bey ve sadrazam askerleriyle Rumeli askerinden
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k›rkbin seçkin asker Budin alt›nda toplan›r. Hepsi birden «Allah» diye yürüyüfl yap›nca ka-
le içindeki gaziler ile Kral Yanofl'un askeri de harekete geçer. Bir k›sm› içeriden ç›k›p bir
k›sm› da d›flar›dan yürüyüfle geçip, kaleyi kuflatanlar› ortaya alarak k›ra, k›ra kimini Tuna'ya
döktüler, kimini de esir al›p, Budin'i kurtard›lar. Bolca ganimet mal ve esir ald›lar. Sonra
yard›ma gelen askere Mehmet Bey ile Hüsrev Bey kumandan olup, Tuna köprüsünü ge-
çerler. Peflte kalesinden yarar ve flöhretli k›lavuzlar al›p, Hatvan, Holuke, Boyak, Semen-
dire, Suçak, Kermat, Deregül kaleleri ile Netre nehrini geçerler. Nogrado ve Netre kalele-
rini, oradan dönüp Oyvar ve Komran kaleleri alt›n› çalkal›yarak, elekten geçirip, birçok ga-
nimet mal› ile k›rk›nc› gün Ci¤erdelen adl› kaleden Tuna nehrini gemilerle geçtiler. Ester-
gon kalesine selametle girdiler. O zaman Estergon kral Yanofl'a ba¤l› idi. Sonra burada ga-
nimet mallar›n› bölüflüp, akflam vakti gelmeden vatanlar›na gittiler...

‹slam askerleri Budin alt›ndan gittikleri gibi, kaleyi korumakla görevli olanlar Budin
kral› Yanofl'un yan›nda kald›lar. Hersekliler ve H›rvatistan beyleri, yediyüzbin asker ve
tam yediyüz balyemez topla Budin önüne geldiler. Metrisler kazarak Budin'e o kadar top
güllesi vurdular ki; sanki gökten lanet ya¤muru ya¤ard›!... Kral Yanofl bu durumda k›rk
gün kuflatmaya dayand›. Sonunda gördü ki k›fl mevsimi oldu¤undan bir taraftan yard›m
gelmiyor, gelse de geç gelir, kalede bulunan koruyucu ‹slam askerleri ile görüflüp, mec-
bur kal›p, kaleye aman bayraklar› diktiler. Aman ile Kral Yanofl ve di¤erleri silahlariyle
Budin'den ç›kt›lar. Peflte kalesi köprüsünü geçip, Erdel kral› olan kaynatas›na gittiler. Er-
del habercileri ile bu periflan hali padiflaha bildirdi. Erdel'de ikiyüzbin kadar asker topla-
ma¤a bafllarlar.

Bu kötü haberi alan saadetlü padiflah hemen padiflah tu¤lar›n› ve cephaneyi önüne ç›-
kart›r, ilkbaharda ordu ile sür'atle Sofya'ya var›r. Nemse Çasar› Ferdinand'a:

«Er isen, Kral Layofl gibi seninle Mohaç sahras›nda veya Budin alt›nda Kile ovas›nda
görüflüp, k›r›flal›m!»

Diye bir mektup yaz›p bir kap›c› ile gönderir. Bir mektup da Erdel'e kaçan Budin kra-
l› Yanofl'a yaz›p:

«‹kiyüzbin asker ile orduma gelsin.» Der. Tatar Han'›na da çizme pahas› onikibin alt›n
gidip:

«‹kiyüzbin asker ile gelip Budin alt›nda benimle buluflas›n.» diye mektup gönderilir.
Sonra Sofya'dan Rumeli veziri ile sadrazam k›rkbin asker ile daha önce öncü asker al›p
giderler. Pefllerince de vakarl› padiflah onbirinci gün cennet gibi Belgrad'a, oradan sekiz
günde Ösek kalesine gelir. Oradan k›rk parça gazi top al›p, onüçüncü gün Mohaç ovas›-
na var›r. Süleyman ç›ra¤› Kral Yanofl da ikiyüzbin asker ile ‹slam ordusuna kat›l›r. Sonra
saadetlü padiflah›n huzuruna gelir, ota¤›n önünde yaya olarak padiflah›n yüzünü görünce
yedi, sekiz yerde yeri öper.» Huzura gelip etek öpen zavall› Kral Yanofl, hemen h›çk›ra,
h›çk›ra a¤lamaya bafllar. Sonra alt›n bir taht'a oturmas› ferman olunur. Nice sohbetler-
den sonra bir hil'at giyip kendi çad›r›na gider.

Yine o gün düflman ovas›na ikiyüzbin Tatar askeri ile Cengiz o¤ullar›ndan Mehmet Gi-
ray Han gelir. O da edep ve erkan ile deniz gibi Osmanl› askeri içinde gezerken, padiflah›n
ota¤›na do¤ru yürür. Osmanl› askerinin büyüklü¤ünden y›ld›r›m çarpm›fl gibi tir tir titreye-
rek geldi¤inde Süleyman Han eski adetleri üzere Han'› ayakta karfl›lay›p, öpüflüp, görüflüp:

«Safa geldin, Han kardeflim!» diyerek, alt›n ve mücevherli taht'a oturdular. Baz› konufl-
malardan sonra Süleyman Han buyurdular ki:
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«Han kardeflim, sana ferman›m olmufltur ki; hemen bu sahrada konmay›p, Budin'den
içeri Macar diyarlar›n› harab edip gidesin.»

Deyip Hana bir samur libace, iki alt›n s›rmal› hil'at verip bafl›na da bir tu¤ koydu. Han
d›flar› ç›k›nca, o an sefer borular›n› çald›r›p kafir ülkesine gider. Beri tarafta Sultan Süley-
man, Mohaç ovas›ndan kalk›p beflinci gün Budin kalesi alt›nda deniz gibi askeri ile karar-
gah kurdu. Bütün asker ovay›, da¤› ve tafl› süslemiflti. Merhum Pederim anlat›r ki:

«Ne zaman ki, akflam vakti olurdu, bütün hayvanlar› sulama¤a götürürlerdi. Hayvanlar
susuzluklar›n› giderirlerken Tuna nehrinin afla¤›, ordu taraf›na, ‹slam ordusunun son buldu-
¤u yerden yüksekli¤i befl zira kadar eksilirdi. Ta o kadar çok büyük bafl hayvan vard›.»

936 senesi Muharrem ay›n›n birinci günü, Padiflah, Budin alt›nda ordu ile konaklad›-
¤›nda ‹slam askerleri akflam vakti kaleyi kat, kat k›rk defa sard›. O gece metrislere girip,
balyemez toplar› da gerekli yerlere yerlefltirdlier. Muharremin dördüncü günü, seher vak-
ti, bütün toplar bir fitilden atefl verip, kale duvarlar›n›n birçok yerinde araba girecek ka-
dar delikler açt›lar. Her taraftan yürüyüfl yap›laca¤› esnada kale içinde bulunanlar anlad›-
lar ki; bu kale Osmanl›dan kurtulmaz. Hemen hepsi «El'aman, el'aman, ey Osmanl› pa-
diflah›!» deyip kalenin burç ve barolar›na k›rm›z› bayraklar› diktiler. Amanlar› kabul olun-
du. Hepsi silahs›z olarak periflan halde u¤ursuz yerlerine gittiler. Fakat kaleden ç›karlar-
ken de hainlik edip birkaç gaziyi flehit ettiler. Me¤er Allah'›n hikmeti varm›fl «Bre adam
flehit ediyorlar» denilince hemen bütün askerler sat›r çekip, bir anda yetmiflbin kafiri atefl
saçan k›l›çtan geçirip, kellelerini uçurdular.

Bu flekilde Budin kalesi tekrar, üçüncü defa ele geçirildi. Kalenin korunmas› için, yir-
mi oda yeniçeri askeri ile Elbasan beyi Hasan Bey tayin olundu. Krall›¤› da yine ç›rak olan
kral Yanofl'a verildi. Bütün devletin hay›r›n› isteyenler: «Padiflah›m, bu kaleyi bir vezirine
ihsan eyle ki devaml› kals›n. Ta ki ‹slam askeri di¤er bir fetihte bulunsun!» dediler. Süley-
man Han buyurdular ki: «Allah'›n emri ile onun da zaman› vard›r.»

Budin'den kalk›p, bat› taraf›nda eski Budin topra¤›nda konaklan›r. Yetmifl parça kale-
den Tata, Papa, Paluta, Siprem, Ç›pka, Çobaniçse, Samartin ve bunun gibi kaleleri ve pa-
langalar› fethedilir. K›fl yaklafl›rken, Bec kalesini sard›lar. Hatta geriden gelen ‹slam asker-
leri (Gör) kalesini yakt›klar› için kalenin ad› (Yan›k) kalm›flt›r. Süleyman Han, Bec'i kuflat-
t›kta, son derece sarp kale oldu¤undan fetih uzad›. Günden güne k›fl fliddetlenip, gaziler
kar alt›nda kald›lar. Sonunda kuflatman›n yirminci günü kaleden vazgeçildi. Dert, güçlük
ve bela ile safer ay›nda zafersiz olarak Cankurtaran adl› yere gelindi. Oradan da Budin'e
döndüler. Budin Kral› Yanofl, Padiflah›n at›n›n üzengisine yüz sürüp, hil'atlar al›p takdir ka-
zand›. Bu sevinçli seferde Estergon kalesinden ‹skender tac› al›n›p, Budin Kral› Yanofl'a ih-
san olundu. Sonra Süleyman Han, Peflte önünden Tuna köprüsünü geçti. O fliddetli k›flta
Geçkemet ovas›nda gidip, Varadin kalesi köprüsünden geçilerek ‹stanbul'a var›ld›. Beri ta-
rafta Almanlar, Süleyman Han'›n Bec kalesini almayarak geri dönmesini askerin zay›fl›¤›-
na vererek, bu defa üç kral onüç kere yüzbin asker ile Budin üzerine yürüdüler.

Kral Yanofl, casuslar› ile Bec kral› Ferdinand ve di¤er üç kral›n Budin üzerine gelecek-
lerini haber al›r. ‹skender tac›n›n Budin kral›nda olmas›ndan dolay›, di¤er dört adet kral
kendisine ba¤l› olarak, Budin alt›nda ve kale içinde savafla haz›r oldular. Kral Ferdinand,
Budin yak›n›ndaki K›z›lsaha denilen yere gelip, çad›r kurdu. Kral Yanofl ans›z›n Ferdi-
nand'› bask›na u¤rat›p öyle bir flifl ve tüfek vurmufltur ki; askerin ço¤u mallar›n› b›rak›p
kaçt›lar. Ferdinand güçlükle Estergon kalesi alt›na düfltü. Orada da kendisini kaleye sok-
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mad›klar› için Tuna'y› geçip Ci¤erhisar'da biraz dinlendi. Kral Yanofl bu kadar ganimet
mal› ile Budin'e döner. Al›nan mallar›n k›ymetlilerini ve kendinin iltizam›ndan olan hara-
c›n› Süleyman Han'a gönderir. Budin kalesinde adalet, halk ile iyilik ve ülfet ederek kale-
nin imaretine gayret gösterip Süleyman Han'›n gölgesinde ba¤›ms›z kral olur.

948 senesinde Kral Yanofl, Budin içinde yaflarken bir gece ölür. Orada bulunan Elba-
san Beyi, sekban bafl› ve k›rk oda yeniçeri kral›n bütün mallar›na ve hazinesine el koyar ve
‹stanbul'a «Kral öldü» diye haber gönderirler. Nemse çasar› Karul, Çeh çasar› Vibkofl ha-
ber al›p: «Budin, krals›z bir kad›n elinde kald›!» diye yine bafl kald›r›p: «Bre Osmanl› gelme-
den, Türk'ün ellerine girmeden!» deyip, acele dörtyüzbin askerle Budin üzerine geldiler.
Yetmifl yerden kaleyi dövme¤e bafllad›lar. Hemen içeriden ölen kral›n kar›s› ve annesi,
sekban bafl› ve Elbasan Beyi kaleden kemendler ile adamlar indirip, su yollar›ndan Tuna
ile yüzgeç adamlar gönderip ‹stanbul'a, Bosna ve Rumeli'ne haberler gönderdiler. Haber
götüren casus, Rumeli askerine Ösek'te ve Sadrazama da Belgrad'da rastlar. Saadetin pa-
diflah da önce giden haberi al›p Edirne'ye gelmifltir. Budin'in kuflat›lma haberini al›nca ge-
ce, gündüz yol al›p gider. Yirminci günü Bosna, Rumeli ve Sadrazam kullar› Budin alt›na
var›p, çad›r kurarlar. Ama Budin içinde bulunanlar son derece güç durumda olup, top atefl-
lerinden kalenin burç ve barolar›nda t›k›nt›lar, duvarlar›nda da araba girecek kadar delik-
ler olmufltu. Sadrazam›n geldi¤ini gören kaledekiler yeniden flevke gelip kalenin y›k›lm›fl
olan yerlerini r›ht›m ile doldurdular ve düflmana göz açt›rmaz oldular. Kaleyi kuflatan kral-
lar da ‹slam askerinin Budin alt›na gelip konduklar›n› görünce hep bir yere toplan›p hü-
cum ettiler. Yaka, yakaya büyük bir cenk olurken, hisar içindeki ‹slam askeri ile kral aske-
ri kaleden ç›karlar. Krallar›n metrislerini basarak bütün cephane ve toplar›n› kafl, göz ara-
s›nda kaleye tafl›d›lar. Sonra düflman›n ard›na geriden k›l›ç vurma¤a bafllad›lar. Düflman
gördü ki iki asker aras›nda kal›yor cenk meydan›nda topa tutulmufl maymuna döner. Bir
kere kaçamak vererek askerini metrisleri taraf›na, savafla çekmek istedi. Fakat sadrazam
öyle bir cenk etti ki dillere destand›r. Ama düflman›n ard› kesilmedi¤inden bir an a¤›rl›k ka-
zand›. Sadrazam var kuvveti pazuya verip düflman› yerin dibine salarken Alemlerin güne-
fli padiflah hazretleri de ellibin seçkin asker ile cengin üzerine yetiflip, düflman› periflan et-
ti. Düflman gördü ki; askerin ilerisi geliyor. Hemen korkuya düflerek da¤lara ve ovalara
kaçmaya bafllad›lar. K›rkbin kadar› can pazar›na düflüp at ve a¤›rl›klar›yla Tuna'ya bafl vur-
dular, ‹slam askeri de flenlik yaparak su içindeki düflmana dolu gibi kurflun ya¤d›rd›. Bin-
lerce kaçak da Eski Budin'de bulunan gemilerine var›p, her gemiye doluflup alarga ettiler,
‹slam askerleri de geride kalan bütün mallar› ald›. Kay›klar ise zaten Tuna içinde yokufl yu-
kar› gidemeyeceklerinden nehrin karfl›s›ndaki tepe ve içkaleleri taraf›ndan ve beride Eski
Budin taraf›ndan dalyan boylu tüfeklerle kay›k ve flaykalardaki kaçaklara kurflun serptiler.
Kimse kürek çekme¤e bafl gösteremeyip, gemiler Tuna kenar›na geldikçe, ‹slam askerleri
düflman› yakalay›p, ba¤lay›p yirmibin esir ald›lar. Süleyman Han esirleri getiren gazilere
ihsanlar verdi. Oniki günde da¤lar› temizleyip birço¤unun bafl›na ç›¤alar ve turna telleri dik-
ti. Yi¤itlik gösterenlere hil'atlar, t›marlar ve zeametler ihsan etti.

Bu flekilde 948 senesi Rebiulahir ay›n›n yirmidokuzuncu günü Budin kalesini kuflatmadan
kurtard›. Askerleri kalenin onar›lmas›na çal›flt›r›p metin bir kale haline getirdi.

Süleyman Han Budin'i dördüncü defa bu vartadan kurtarm›flt›. Öyle ikide birde Bu-
din'in yard›m›na yetiflmekte ‹slam ordusuna büyük dert olmamas› için Budin kalesini bir
vezir idaresine vermeyi istedi. Görüflmeler yap›ld›ktan sonra ölen kral›n cesedini K›z›lsa-
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ray kilisesinden ç›kar›p ‹stolni Belgrad'a gönderdi. Sonra toplant› yap›p, kral›n annesi ile
kar›s› (Izabel Asan) adl› kad›n› ve o¤lu (Jigmond Yanofl) adl› üç yafl›ndaki çocu¤u divan-›
hümayuna getirdi. Kral›n kar›s›na buyurdu ki:

«Senin kral›n Yanofl benim ç›ra¤›m ve manevi o¤lum idi. Bu küçük o¤lu da benim ç›-
ra¤›m ve o¤lum olsun. Bu o¤lana Erdel vilayeti krall›¤›n› ihsan ettim. Sen onun anas› ve
Erdel kral›n›n k›z›s›n. Baban hala Erdel'de kral olup ihtiyar ve kötürüm oldu¤undan vila-
yeti idare edemiyor. Sen o¤lunun vekili ve vilayetin naz›rlar naz›r› olup, her sene Erdel
harac›n› gönderesin. fiimdi kaynanan› da al›p Erdel'e gidesin.»

Kad›na bu nasihatleri ettikten sonra o¤luna yüksek bir sorguç, iflli alt›n bir iskemle, na-
k›fll› bir topuz; melikenin bafl›na iflli bir taç ve kaynanasma da alt›n iflli hil'atlar giydirdi.
Sonra:

«Yürü, Allah iflini kolaylaflt›ra.»
dedi¤inde kad›n dedi ki:
«Padiflah›m, ç›ra¤›n olan o¤lum daha küçüktür. Erdel vilayetine yaln›z gitmek olmaz.

O¤lum senin gibi büyük flan sahibi bir padiflah›n ç›ra¤›, Budin kral›n›n o¤lu ve flimdi de
Erdel kral›d›r. Bize k›rk, ellibin asker ver. Erdel diyar›na o¤lumu gösteriflle götürsünler.»

Süleyman Han, kad›n›n güzel sözlerini dinleyince bütün Rumeli eyaleti askeri ile Ka-
s›m Pafla'y› Erdel'e kral› götürmekle görevlendirdi. Kad›n›n bu düflüncesini be¤enerek
kendisine hil'at giydirip kraliçe Yanofl ad›n› verdi. Kraliçe, Erdel'e gidince Süleyman Han,
Budin'e henüz sahip oldu. Kalenin burç ve barolar› üzerine bilginleri, imam ve müezzin-
leri ç›kard›. Bütün gaziler gülbang-› Muhammedi çektiler. Yedi yayl›m top ve yedi yayl›m
da tüfek at›fl› yap›l›p yeri ve gö¤ü sarst›lar. Bütün kiliseler temizlendi. Mihrablar› Mekke'ye
çevrildi, minberler yap›ld›. Önce hutbeyi hünkar imam› olan Ebusuûd Efendi ö¤rencile-
rinden Nurullah Efendi okudu, imaml›¤› o zaman›n kazaskeri olan Ebusuûd Efendi yapt›
ve namaz Fethiye Camii’nde k›l›nd›. Pederimizin anlatt›¤› üzere; ‹slam askeri o cuma öy-
le kalabal›k imifl ki! kale dolduktan baflka bir saatlik yerlerde da¤ ve bay›rlarda ta (Gül Ba-
ba) tepesine kadar her yer cemaat imifl. ‹lk defa burada Gül Baba ruhunu teslim etmifl.
Süleyman Han, namaz›nda haz›r bulunup namaz›n› Ebusuûd Efendi k›ld›rd›ktan sonra
Budin topra¤›na defnedilmifltir. Gül Baba, Bektafli fakirlerindendir. Fatih, Bayezid, Selim
ve Süleyman Han'larla bütün savafllarda bulunan Gül Baba Al-i ‹bad'd›r. O cuma günü Sü-
leyman Han kendi devlet adamlar›ndan Budin hakimi olmak üzere bir vezir tayin etti.
fiöyle ki: O mübarek günde Ba¤dat veziri olan Süleyman Pafla'y› huzuruna ça¤›rd›. Bafl›-
na bir sorguç sokup, alt›na üç kat hil'at giydirerek:

«Üç adet tu¤ ile serdar-› muazzam ve müflir-i iftihar›ms›n. Ta ‹stanbul'a gelinceye ka-
dar bütün mirmiranlar senin emrinde ola. Hatta, benim ‹stanbul'daki Yedikule dizdarl›¤›m
bile bofl olsa senin arz›n ile tayin oluna. Allah korusun! üzerinize bir düflman gelmeye, ku-
flat›ld›¤›nda bana bir ulak ile haber gönderesin. Askerlerim emrine uyup geleler. Benden
sonra gelecek evlad ve soyuma, vezirlerime ve ayan›ma, hepsine vasiyetim budur ki: bu
kanunumu kimse bozmaya. Çünkü bu Budin kalesini alma¤a çok eme¤im geçmifltir. Bu-
din u¤runa alt›yüzbin Muhammed ümmeti flehid olup, çok temiz topra¤› flehidlerin kan›
ile bulad›m. Budin sa¤lam bir kale olup, meliklerin hasreti ve Macarlar›n taht›d›r. Bu ka-
leyi Allah'a emanet ettim. Süleyman Pafla'y› Budin'e naz›rlar›n naz›r› ve Padiflah vekili ta-
yin ettim. Paflam, basiret üzere, halk› sever olup herkes ile iyi geçin. Gazilerime nimet ve
ihsan›n bol olsun. Budin kalesinde oturanlar faziletli ve uzun ömürlü olsun.»
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diye tam bir saat hay›r dua etti. Ferman ve tu¤ray› Süleyman Pafla'n›n eline verdi ve:
«H›fz ve emanette ola. Ve Gül Baba Budin gözcüsü olup, himmetleri haz›r ve naz›r ola...»
diye tembih edip, (Fatiha) suresi okundu. Sonra (Hayrettin Efendi) ad›nda bir bilgini

beflyüz akçe payesiyle molla, sekbanbafl›y› alt›bin yeniçeriye a¤a, ellibir cemaatten oda-
bafl› Budin'e dizdar, k›rksekiz aded kale a¤as› onikibin nefer kale mustahfaz› askeri ile oni-
kibin adet t›mar ve zeamet neferi tayin eder. Budin kalesinin eskisi gibi bütün eksiklerini
ve ihtiyaçlar›n›, cephane ve di¤er a¤›rl›klar› düzdü. Tam ve mükemmel olmak üzere bi-
naltm›fl parça tophanesinin her yan› toplarla doludur. 

K›sacas› Süleyman Han, bu kalenin iflini tamamlayarak 948 senesi sekizinci günü ‹s-
tanbul'a hareket etmifltir. Budin hakk›ndaki bu kadar malumat›n hepsini pederimizden
dinledi¤imiz flekilde yazd›k. Zira bunlar› tarihleri her yönüyle genifl olarak yazmam›fllar-
d›r. Bu savafllarda bulunan pederimiz Saray kuyumcu bafl›s› yani Dervifl-Mehmed Zilli, bin
Kara Ahmed, bin Kara Mustafa bin Yavuz Erin Ece Yakup bin Germiyanzade Yakup
Bey'dir ki; o da Türk soyu Türk, Hoca Ahmed Yesevi Boyundand›r. Allah cümlesinin ka-
birlerini cennet eylesin. fiimdi esasa gelerek Budin kalesini gördü¤ümüz flekilde yazal›m:

Budin Kalesinin ‹darecileri: 1073 tarihinde tu¤rakefl, üç tu¤lu vezir hakim ‹smail Pa-
fla'd›r. Süleyman Han kanununa göre (88.000) akçe hass› vard›r. Cebelüleriyle dörtbin
asker beslemesi kanundur. Adalet üzere y›ll›k ikiyüz kese geliri olur. Ama suç ve cinayet
cezalar› ve gelen hediyeler ile üçyüz keseyi bulur. Adaletli bir yerdir. Zira K›z›lsaray duva-
r›na Sultan Süleyman kendi yaz›s›yla:

Beyit
Gaziler meskenidir, bunda beyim gayr olmaz. 
Bunda Zulm eyleyenin âk›beti hayr olmaz!..

Yaz›p, alt›nda (Bir saatlik adalet, yetmifl senelik ibadetten hay›rl›d›r) hadisi flerifini de
yazm›fllard›r. Mal defterdar›n›n hass› (10553) akçedir. Zeamet kethüdas›n›n hass›
(10324) akçe, t›mar defterdar› kethüdas› hass› (12899) akçedir. Defter emini, defter ket-
hüdas›, çavufllar emini, çavufllar kethüdas›, çavufllar katibi, gedikli defter kesedar›, tarihçi
efendi, mahlul katibi, ruznamçeci, muhasebeci ve kaleler tezkerecesi, niflanc› mukataac›,
flehir emini, gümrük emini, müfettifl efendi, flehir kethüdas› ve kaleler yoklamac› a¤as›
vard›r. Budin eyaletindeki zeamet erbab› (287), t›mar erbab› (2391) dir. Alay beyisi, çeri
bafl›s›, yüzbafl›s›, asker sürücüleri, k›rk a¤alar› da var. Bu t›mar ve zeamet sahiplerinin üç-
bin akçede bir cebelüleriyle hepsi onikibin seçkin, silahl› askeri olur.

Budin Eyaletinin Sancaklar›: Budin sanca¤›, Sirem, Semendire, Seksar, fiimontorna,
Üstolni Belgrat'› Estergon Emanovgrad (halen macaristan›n elindedir ama köy ve asker-
leri Osmanl› eline geçmifltir) sancaklar›. Bu sancaklarda silahl›, tam onikibin asker haz›r
durur. Bir iflarette Budin'in yard›m›na gelirler.

Budin ile Komflu Olan  Vilayetler: Bu sancaklardan baflka E¤ri, Varat, Tam›flvar, Bos-
na ve Kanije eyaletlerinden yirmialt›bin bahad›r yi¤itleri Budin'in korunmas› için gelip, Ki-
le sahras›nda sekiz ay bulunmalar› kanundur. Paçka ve Laçka vilayetlerinden de onbin as-
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kerin Budin'in yard›m›na gelmeleri görevleridir. Bu sözü edilen eyaletlerin idarecilerini de
Budin veziri tayin eder. fier'i hakimine gelince: Beflyüz akçe mevleviyettir. ‹stanbul'dan
gelme alt›n s›rma keçeli mahzarbafl›s› çavufl oca¤›ndan kethüdas›, yeniçeri oca¤›ndan çu-
kadan ve Pazara gideni, yüz adet adam›, kap› naibi, muhtesib naibi, flehir içinde iki adet
naibi ve flehir d›fl›nda yedi adet naibi olup, halk›n önünde davalara bakarlar. Mollas›na
her sene adalet üzere her hüccete yirmidört akçe olmak flartiyle onbin kurut gelir olur.

Tamam› yirmibir kaza ve (1060) köydür. Budin eyaletinde üçyüzalt› parça kale ve palan-
ga vard›r. On sanca¤›na ba¤l› (3900) köyü var. ‹çinde bulunan hristiyanlar Budin'liye haraç
verirler. Eyaletinde (6.000.053) reaya haraca kay›tl›d›r. fiehrin do¤usunda Yan›k kale tepe-
sine var›ncaya kadar Budin hududu uzunlu¤una do¤udan bat›ya 48 konak olup, Yan›k ka-
lesi Almanya hudududur. Güney taraf›ndan 20 konak Sava ve Boyana nehirlerine var›r ki
bura da Bosna eyaletiyle hududdur. Güneybat›da 4 konak olan Kanije kalesi yak›n›nda ve
Morava nehri kenar›nda Zerino¤lu ile hududdur. Bat›da Paluta ve Çokako kaleleri yak›n›n-
da Nemçe vilayetiyle komfludur. Kuzeyde 2 konak olan bizim Estergon kalesi Tuna kena-
r›nda olup öte taraf› Orta Macar'd›r. Poyraz taraf›nda üç konak afl›r› E¤ri vilayetiyle, do¤u-
da üç konak ötede, Tise nehri kenar›nda, Zigedin kalesi yak›n›nda Tameflvar eyaletiyle kom-
fludur. Budin eyaleti boydan boya gayet genifl olup, mukataac›s› defterinde kay›tl› oldu¤u
üzere her sene Budin kullar›n›n mevacibi (4060) kesedir. fieyhülislam›, nakîbüleflraf›, müfet-
tifl efendisi, kap› kulu, yeniçeri dizdar›, sipah kethüda yeri, üç oda kap› kulunu yöneten tur-
nac›bafl›, cebeciler a¤as› ve yerli yeniçeri a¤as› vard›r. Altm›fl aded muhteflem çorbac›lar›
var. Yeniçerileri çeflitli çuka, dolama ve alt›n ifllemeli üsküfler giyerler. Cadde üzerinde köflk
gibi, iflli odalar› var. Gösteriflli olsun diye son derece titizlikle döflenmifllerdir. Asesbafl›s›, yer-
li subafl›s›, çavufllar a¤as› ve (3000) aded, bafllar› mücevher zilli ve telli divan çavufllar› var.
Sa¤ kol a¤as›, sol kol a¤as›, yerli topçu bafl›s›, cebeciler a¤as›, kumbarac› bafl›, barutçu ba-
fl›, mühimmat bafl›, mimar bafl›, topdökücü bafl› ve kale mehter bafl›s› da var. Bir idarecisi
de Tuna kapudan›d›r ki; ayr›ca sancak, bayrak ve tu¤ sahibidir. Elliiki parça f›rkatelere,
(2000) aded kaptan kullar› dolup, Tuna üzerinde Banca, Praga ve Belgrad'a gelinceye ka-
dar buralar› yönetip, düflmana haydutluk ettirmezler. Yüksek dereceli kapudanl›kt›r. Muhte-
sib a¤as› bütün zanaatkarlar› yönetir. Bacdar›, flehre gelen, gidenden pazar vergisi al›r. Çe-
te bafl› yöneticisi ayaklanma oldu¤u zaman düflman ülkelerine gidip, esir getirirler ve duru-
mu ö¤renirler. Kalafatç› bafl› da kapudanla birlikte gemileri kalafat eder.

Kalenin Yeri: Tuna’n›n bat› taraf›nda, yüksek bir tepe üzerinde, sert bir kayal›kta, do-
¤udan bat›ya do¤ru yap›lm›flt›r. Nemçe krallar›ndan biri yapt›rm›flt›r. Gülbaba yerinden
bak›l›nca badem fleklinde görünür. Ama Gezer ‹lyas baba da¤›ndan bak›ld›¤›nda sanki Os-
manl› bafldarde kad›rgas› gibi görünür. K›z›lhisar taraf› sanki kad›rgan›n yüksek k›ç›d›r.
Kale ortas›ndaki çarfl›n›n iki taraf›ndaki dükkanlar, kad›rgan›n sa¤ ve solundaki mankala-
r›d›r. Ortas›ndaki büyük yolu, kad›rgan›n bafl›ndaki karina gibidir. Ulum Pafla kulesi bur-
nuna do¤ru kad›rgan›n kaba¤› gibidir. K›sacas› hiç fark› yoktur. Çevresinin uzunlu¤u on-
bin ad›md›r. K›z›lsaray'dan, ta... Ova kap›s›na dek iki kat, kal›n ve metin duvard›r. Öyle
r›ht›m bina bir duvard›r ki; üzerinde iki araba yan yana gidebilir ve atlar ile cirit oynana-
bilir. Zira benim aya¤›mla ellialt› ayak eninde idi. Ama bu kalenin bat› taraf› uçurum ve
bay›rl› oldu¤undan hende¤i yoktur. Hende¤e lüzum da yoktur. Zira o taraf› tamamen yal-
ç›n ve kayalardand›r. Ama Bec kap›s›ndan d›flar›s› kaleden bin ad›m derinlikte genifl ve
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kesme kayadan hendektir. Bu orta kalenin çevre uzunlu¤u bin ad›md›r. Duvarlar› üzerin-
de tam doksan aded sarp ve iflli kuleler vard›r. Herbirinin ayr› adlar› ve ayr› nöbetçileri
var. Yine bu orta kalede sözü edilen kuleler aralar›nda, gerekli yerlerde, onyedi aded bü-
yük tabyalar var ki; her birine biner kifli s›¤ar. At meydan› kadar ortaya ç›km›fl meydanl›
tabyalard›r. Sanki her biri birer Mardin seddidir. Her biri ayr› hesaplar ile yap›lm›flt›r. Bi-
nan›n ustalar› bunlar›n sert kayalar›na öyle kazma vurmufllar, öyle duvarlar yapm›fllar ki;
zaman›m›z›n ustalar›n›n onlar gibi kazma vurmalar› mümkün de¤ildir. Her kule ve tabya-
n›n güzelli¤i ve zerafetinin benzeri olmad›¤›ndan ustas› gelecekten endifle duydu¤u için bu
kale bir daha kuflat›l›rsa top ateflleriyle duvarlar› y›k›lmas›n diye bütün tabya duvarlar›n›
kaplumba¤a s›rt› gibi e¤ri yapm›fl. Top güllesi çarpt›¤› zaman kayarak sekip gider. Duva-
ra hiç etki etmez. Bu tabyalar›n her birini Osmanl› vezirleri birer eser ile süslemifller. Pa-
fla tabyas› iki katt›r. Karakafl Pafla, Bali Pafla, Süleyman Pafla, Sar› Kenan Pafla, Siyavufl
Pafla, Kara - Murat Pafla tabyalar› ayr› flekilde yap›lm›fl büyük tabyalard›r. Her birinde on,
onbefl aded yedi bafll› ejder gibi k›rm›z› çuka çullu, çul tutmaz, kundak tutmaz, balyemez,
aman vermez toplar var. Her cuma günü bu tabyalar üzerine flandire ve bayraklar diki-
lir. Her birinin nöbetçileri dua edip gülbang-› Muhammedi çekerler. Her tabyan›n yer al-
t›nda olan temelleri kaya üzerinde olup, temellerin alt› bofltur. Kuflatma s›ras›nda la¤›m
gelmemesi için hep böyle temeller boflalt›lm›flt›r. Nice sokaklarda saçma toplar vard›r. Bu
orta kale bütün tabya ve burçlar›yla sanki inci gibi beyaz ve cilal› güzel bir kaledir...

Orta Kalenin Kap›s›: Yedi aded yeni demir kap›s› vard›r. Birincisi Loda taraf›nda (Ova
kap›s›), üç kat olup çetin, e¤ri bü¤rü yollu demir kap›lard›r. Her kap›n›n iki taraf›nda büyük
balyemez ve zoruna durulmaz toplar› vard›r. Bu kap›lar aras›nda çeflit çeflit cephaneler, si-
lahlar, gözcü ve bekçiler haz›r beklerler. Hatta gece ve gündüz gözcüleri ellerinde tüfekleri
haz›r ve yak›lm›fl fitilleri ile bir feryada bakarlar. Bu kap›n›n d›fl›nda kaya gibi bir tabya var-
d›r ki, Gürcü Kenan Pafla bafllay›p, üç ad›m kadar yerden yükseltmifl ama yar›m b›rakm›fl.
Tamam olsa Budin kalesi taze hayat bulurdu. Çünkü bu tarafa karfl› ba¤lar içinde Mohabat
bay›r› bir hayli havaledir. Büyük burçlar› tamamlansa, kalenin yar›s›nda olan Barusunun ya-
r›s›n› korurdu. Çevresi ikiyüz ad›m sa¤lam tabya temelidir. Orta hisar›n bir kap›s› da bat› ta-
raf›na ve Gülbahaya aç›lan (Beç kap›s›) d›r ki, kat kat demirdendir. Bu kap›lar›n aralar› to-
loz kemerlerdir. Asla gök görünmez. Temmuz’da k›fl gibidir. Kap›n›n aralar› ellifler germe
levend ad›m›d›r. Bu kap›lar aras›nda çeflitli silahlar kuflanm›fl kale neferleri her zaman haz›r
beklerler. Her kap› üzerindeki kemerlerde çeflitli hilelerle infla olan Lakin demir kafeslerin
afla¤›lar› m›zrak ve flifllerle haz›r zincirle as›lm›fl demir kafeslerdir ki, yürüyüfl s›ras›nda düfl-
man üzerine b›rak›rlar. Nicelerine flifller saplan›r ve yollar› kapan›r. Daha çeflitli silahlardan
demir z›rh, külah, topolga, bafll›k, flifl, m›zrak, harbe, balta, zemberek ve tüfek gibi fleyler
mevcuddur. Üçüncü kuflatmada düflman bu kap›dan yürüyüfl edip, kaleyi istila edecekleri s›-
rada Yahudiler ellerine bir parça sülümen ve s›çan otu al›p «Düflman kaleye girerse zehiri
yalayal›m, ölelim mi, yoksa kurtulal›m m›?» diye Yahudi lehçesiyle söyleflirlermifl. Hala Bu-
din Yahudileri aras›nda «yalayal›m m›?» darb-› meseldir. Bu Bec kap›s›n›n iç yüzünde düfl-
man zaman›ndan kalma içine adam s›¤ar bir top var. Düflman içeri do¤ru yürüyüp gelirken
hemen bir Yahudi bu topu ateflleyince hemen bu kap›lar aras›nda s›k›fl›p kalan kafirlere isa-
bet ettirip, bizzat hristiyanlar›n anlatt›¤›na göre binlerce seçkin askerlerini yere sermifltir.
Hala bu yüzden bütün Budin yahudileri her türlü vergiden affedilmifllerdir. Bec kap›s›n›n iç
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yüzünde kat kat kagir binalarda otururlar. Ama Macar, Nemse ve Çehlilerin bu yüzden el-
lerine bir Yahudi geçse, c›z›r c›z›r kebab ederler. Hala bu topun yan›nda dört aded balye-
mez toplar vard›r ki, her biri bir kale de¤er. Bu Bec kap›s›, afla¤› varofla iflleyen ana cadde
oldu¤undan gelip geçenler görsünler diye Ba¤dad Fatihi (Sultan Murad) hazretleri alt› aded
zincir kökü kalkanlar› birbirine yap›flt›r›p, bir m›zrak ile öyle vurur ki, alt› adet kalkan›n öbür
yan›ndan iki kar›fl kadar ç›kar. Hala o kalkanlar bu Bec kap›s›n›n içtaraf›ndaki kemerlerde
zincirler ile as›l›d›r. Bu ünlü vurufla Cevri Çelebi flu tarihi yazm›flt›r:

Sidk ile Cevrî duâ edüp didi târihini, 
Kuvvet-i bâzu-i sultan ide mevlâ füzun!...

Bu kalkanlar›n yan›nda Gazi Gürz ‹lyas Baban›n m›zrak ile deldi¤i bir pulluk demiri,
yüz okka gelir gürzü, onalt› haneli sahipkranlar sal›¤› var d›r. Bu sal›¤›n her bir tanesi onar
k›yye gelir. Yine bu orta kalenin Tuna'ya bakan taraf›nda (Kafesli kap›) var. Küçük ve dar
bir kap›c›kt›r. Araba, at girip ç›kamaz. Bu kap›dan afla¤› büyük varofl kalesine tafl merdi-
ven ile inilir. Amma gayet çetin kap›d›r. Buna (U¤run Kap›) dahi derler. Yayalar›n yolu-
dur. Yine bu orta hisar›n (Saray Kap›s›) vard›r ki, bütün divan azalar› bu kap›dan girip pa-
fla saray›na giderler. Kuzey taraf›na aç›lan iki kat sa¤lam ve demir kap›lard›r. Bu kalaba-
l›k kap›dan afla¤› inilir. Yine bu orta hisarda (Tophane Kap›s›) vard›r. Bu da kuzeye aç›-
l›r. Bu kap›dan at güçlükle girer ç›kar. Ama araba girip ç›kamaz. Çünkü bu taraf› on ayak
tafl merdivendir. Afla¤› varofla buradan inilir. Tuna'ya bakar, Peflte ve Keçgemed sahra-
lar› görünür. Bu kap› eflraf ve ayan›n gelip geçti¤i kap›d›r. Burada bir kap›da Tophane
meydan›na giden genifl bir a¤aç kap›d›r. Bu kap›dan Bali Pafla meydan›na ve K›z›lelma
saray›na gidilir. Do¤u taraf›na bakan bir kap›d›r. Bu kap›ya yak›n sa¤ tarafta küçük hisar
kap›s›, do¤uya bakan cadde de¤il, bir küçük kap›d›r. Bu yedi aded orta kale kap›lar›n›n
içinde ayan ve hanedan saraylar› vard›r ki, hepsi 1060 adet befler, alt›flar katl› süslü bi-
nalard›r. Nice kereler kuflatmalarda ve büyük yang›nlarda mahvolup, yine mamur etmifl-
lerdir. Pafla saray› k›rm›z› kiremit ile örtülüdür.

Orta Hisar Saray›: Bu orta hisar›n kuzeyinde kale duvar› üzerinde Tuna nehrine, Pefl-
te ve Keçgemet sahralar›na bakan pencereli, balkonlu bir darac›k ve faydal› divanhane-
dir, ikiyüz aded darac›k odal› bir dar avlulu bir hamaml› ve bahçesiz sarayd›r. Hatta Ka-
ra-Murad Pafla bu saraya s›¤may›p, geniflletip tamir ettirmifltir.

Divanhânenin tarihi:

Eyâ ey memleket - pirâ, beflâret ehli ‹slâma
Mübârek bâd ve ferah bâd hürrem hemçünin bâdâ 
Hudâ dâd eyleyüp, nazma dedi Vecdi âna târih 
Adâletle Murad Pafla saray› eyledi ihyâ. 

Sene 1065

Gerçi bu saray› Murad Pafla geniflletmifltir amma Budin'e göre bu saray dard›r. Bütün
odalar› kale duvar› üzerine yap›lm›fl, gayet manzaral› ve havadard›r. Bundan ötede pafla
kethüdas› saray› vard›r. Yeniçeri odalar› da mükelleftir. Çarfl› ve pazar›n her iki taraf›nda
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kat kat eski konaklar vard›r. Her saray›n alt›nda birer kat mahzen bulunur. Kuflatma s›-
ras›nda top güllesinden kurtulmak için yer alt›na girerler.

Budin'in mahalleleri aras›ndaki konaklar Sultan Süleyman'›n fethi s›ras›nda öyle ma-
mur, öyle süslü imifl ki, bütün çarfl› ve pazar›, bütün kanaklar›n balkon ve pencereleri bafl-
tan bafla billur ve necef gibi camlar ile ve bütün duvarlar›n›n yüzleri ve damlar› mavi kur-
flunla süslü imifl. Sar› pirinçten teneke, k›rm›z› bak›r, tahta ve kalayl› tenekeler ile örtülü
evler imifl. Ama hala, o garip ve acaip süslemeli baz› evlerin kap›lar›nda ve duvarlar›nda
yüzbinlerce çeflit garip flekiller ve san'atl› resimler vard›r. Bu flehrin her köfle bafl›nda kar-
fl› karfl›ya üçer dörder kat kal›n palanga demir zincirlerle çekilirmifl. Hala yerleri durmak-
tad›r. Her köfle bafl›ndaki evin birer kemerleri var.

Bu orta hisar›n pafla saray›ndan ç›k›l›p, k›ble taraf›na üçyüz ad›m gidildikten sonra
Tophane meydan› kap›s›na var›l›r. Bir çeflit yalvan mefle direklerinden yap›lm›fl a¤aç ka-
natl› sa¤lam kap›lard›r. Bu sa¤lam kap›dan içeride temiz ve büyük bir meydan etraf›nda
top döken iflyerleri, tophaneler, humbarahaneler ve cephaneler vard›r. Damlar alt›nda el-
li parça balyemez toplar vard›r ki, her biri birer Rum harac› de¤erindedir. Elli parça flay-
ka Loplar› var ki, içlerine adam s›¤ar. Bunlardan baflka kolomborne, darbazen, havan,
sahi, domuz aya¤›, makas, mekik, muflkat, kazan ve humbaralar›n binlerce çeflidi da¤lar
gibi bu meydanda y›¤›l›r. Bu meydan› görmeyen ve bu tophaneye bakmayan dünyada bir
fley görmüfl de¤ildir. Hatta; bu tophane meydan› önünde iç kale hende¤i üzerinde bu
meydana bakan mazgal deliklerinde haz›r durur toplar vard›r ki, her biri yedi bafll› ejdere
benzer. fiayed orta hisar› düflman al›rsa bu toplar iç kaleyi korur.

Budin'in ‹ç Kalesi: Bu tophane meydan›nda iç kale hende¤i üzerinde, tafl köprülü, iç
kale kap›s› vard›r ki; iki katl› ve sa¤lamd›r. D›fl kap›s›n›n üstünde iki aded arslan resmi var.
Görenler canl› zannederler. Bu iç kalenin iki kap›s› aras›nda cehennem kuyusuna benzer
bir zindan var. Suçlular› burada hapsederler. Bu iç kalenin iki kap›s› aras› hayli genifl olup,
bu zindan etraf›nda hergün bir bölük a¤as› beflyüz z›rhl› ve kalkana bürünmüfl, silahl› ka-
le kullar› ile nöbet bekler. Ertesi gün sabahleyin di¤er bir bölük a¤as› gelir. Bu zindan ka-
p›s›ndan içeride hiç ev yoktur. Genifl bir vadi olup, Bali Pafla meydan› ad› ile söylenir, ‹s-
tanbul'daki At meydan› gibi demek yeridir. Bu meydanda iki top vard›r ki acaip fleylerdir.
Bir hamam kubbesi kadar tafltan gülleleri vard›r. Bu meydan›n etraf› topçu ve cebeci as-
kerlerinin odalar›d›r. Kuzeyinde Bali Pafla kap›s› adiyle küçük bir kap› var. Bu kap› gizli
olup, herkes bilmez. Kuflatma s›ras›nda buradan, afla¤› varofla yard›m gidip, gelir. Bu ka-
p›dan afla¤› soluk yap›s›na kadar iki kat feale duvar›nda sa¤lam ve dayan›kl›, yer içine gö-
mülü kule ve tabyalar üzerinde karakol ve nöbet odalar› var. Bali Pafla meydan›n›n k›ble
taraf›nda bir demir kap› daha var. ‹ç kale kap›s› olup, içeride büyük bir meydan daha var
ki; kral saray› meydan› derler.

Budin'in K›z›l Elma Saray›: Bu saray meydan›nda beyaz ve tek parça halinde büyük ve
güzel bir havuz var. ‹çinde koca küpler gibi sümüklü böcek heykellerini Macar usta tunç-
tan öyle dökmüfl ki böcek, kabu¤undan boynuzlar›n› göstermek üzeredir. Tunçtan büyük
bir kadehi de bu böceklerin üzerine oturtmufl ki insan ifli de¤ildir sanki. Zira bu tunç ka-
dehin içine otuz, k›rk adam s›¤ar. Kadehin kenar›nda akar sulara uygun Macarca fliirler
yaz›lm›flt›r. Etraf›ndaki korkunç, kötü çehreli siyah dev bafllar›ndan afla¤› mermer havuza
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sular akar. Hristiyanlar haç› suya b›rakt›klar› zaman bunun kenar›nda e¤lenirlermifl. Bu
havuzdan akan sular meydan›n alt›ndaki sarn›çlara dökülür. Kale halk› bu suyu çok kul-
lanmazlar. Tophane meydan› ve Bali Pafla meydan› hep yer alt›ndaki sarn›çlar›n üzerin-
dedirler. Etraf›nda bulunan imaretlerin ve bu K›z›lelma saray›n›n ya¤mur sular› hep bu
sarn›çlara birikir. Bu havuzun önünde Murat Pafla camii var. Küçük fakat flirindir. Mina-
resi tafltand›r. Bu camiin önünde bir kap› daha var ki, u¤run kap› derler. On basamak tafl
merdiven ile afla¤› varofla inilir. Do¤udan kuzey tarafa do¤ru bir kap›d›r. Havuzun lodos
rüzgar› taraf›nda, on basamak merdiven ile afla¤› küçük hisara ve su kulesi yoluna inilen
küçük bir demir kap› daha vard›r.

K›z›lelma Saray›n›n Kap›s›: Bu kap›n›n taklar›n›, sa¤ ve sol, yukar› ve afla¤›s›m, ifllen-
mifl mermerleri anlatmaya kalksak kitab›m›zdan kal›r›z. Yüksek bir kap›d›r ki; sanki kap›-
lar›n kap›s›d›r. Bu kap›dan içeri girip yukar›, seksek basamakl›, tafl merdiven ile kral di-
vanhanesine ç›k›l›r. Yüksek bir divanhanedir ki yeryüzünde efli yoktur. Saf, somaki, k›r-
m›z› mermer üzerine çeflitli nak›fllar yap›larak Çin mi’yarhanesine benzetilmifltir. Duva-
r›ndaki nak›fllar flaflk›nl›k veren, acaip ve garip fleylerdir. Büyük divanhanenin taban›n› çe-
flitli oyma ve kakma mermerlerden yapm›fllar ki, benzeri yoktur. Bu eski hanedan›n baz›
yerleri befler, alt›flar, yedifler kat H›varnak köflkü gibi olup, her küçük köflkün kubbelerin-
de birer alt›n top as›l› oldu¤undan ad›na K›z›lelma saray› derler.

Macar krallar›na mahsus olmak üzere k›rk ayak merdiven ile ç›k›lan yüksek bir köflk
var; dillere destand›r, içinde oturanlara günefl etki edemez. Pencerelerin hepsi etraftaki
ovalara bakarlar. Kat, kat (340) kadar küçük, büyük divanhaneleri vard›r. Her tarafta K›-
z›lelma saray› diye meflhurdur. Büyük divanhanedeki celi yaz› ile yaz›lm›fl tarihi fludur:

fiâh›m kral ba¤r›n tîr-i gama deldirdin,
Ol kâfir-i bedhûya kendi özün bildirdin,
Ç›kd› bir sâhib-i kemâl didi ana târihi;
fiah›m K›z›lelma'y› ayva ile deldirdin... 

Sene 938

Bilen kiflilere gizli de¤ildir ki, bu kale nice kere kuflat›lm›fl, saray nice y›k›lmalara u¤-
ram›fl ve yine tamir edilmifltir. Ama ne çare ki, eski flekline göre yap›lamam›flt›r. fiimdi
sarayda dizdardan baflka kimse yoktur. Saray›n mahzenleri tüfek, ok yay, k›l›ç, kalkan,
harbe, flifl, m›zrak/zemberek, barut, haset, balta, b›çak, kazma, kürek, neft, katran ve zift
ile doludur. Hazinelerin anahtarlar› dizdar›n elindedir. Her gece karanl›k olunca bu saray
yan›ndaki mehterhane kulesinde, dokuz kat mehterhane çal›n›r. Her gece ikibin nefer sa-
baha kadar bekçilik ederler. Saat bafl› yirmi adet kale a¤as› falaka ve de¤nekleriyle kol ge-
zerler. Bir nöbetçi uyurken yakalan›rsa ba¤lan›p seksen de¤nek vurarak uykusunu açar-
lar. Zira bu kale bütün hristiyanlar›n gözündedir. Hatta Budin'i kendilerinin kabul edip,
eskiden Budin'de evi, mal› ve mülkü olanlar› yine öyle zengin sayarak k›z verirler. Yedi
kral, her y›l Bec kral›n›, «Budin kalesini alal›m» diye zorlarlar.

Bu kaleye Gürz ‹lyas da¤› engeldir. Bu engellerin kald›r›lmas› için saray›n k›ble taraf›
önünde iki kat, metin kale duvar› var. Bu tarafta büyük tabyalar üzerinde k›rk, elli parça
top vard›r. Mohabat bay›r› hakikaten engeldir. Düflman kaleyi daima o taraftan döver.
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Orta Hisar›n ‹maretleri: Camilerin hepsi yirmibir mihrabt›r. Süleyman Han camii eskiden
bir kilise imifl. Bu eski camiin k›ble kap›s›ndan ta mihraba var›ncaya kadar uzunlu¤u ikiyüz
ayak, eni de yüz ayakt›r. Bir minaresi var ki, eskiden can yeri imifl. (210) basamakl›, yüksek
bir minare olup, ben, üzerinden Peflte ve Budin ovalar›n› seyrettim. Saf, beyaz mermerden
yap›lm›fl, yuvarlak, ifllemeli bir minaredir. Bu camiin iki kap›s› var. Do¤u taraf›ndaki kap›s›
üzerinde beyaz bir mermer üstüne ustas›, kanatl› bir ejderha resmi yapm›fl ki, canl› gibidir.
A¤z› aç›k, dudaklar› gergin ve kuyru¤u k›vr›k halde durur. Bu ejderhan›n önünde benzetmek
gibi olmas›n; Hazreti H›z›r, at üzerinde, elinde m›zra¤iyle, ejdere bir süngü vurup, ejderi alt›-
na al›p çi¤nemektedir. Hatta fetih s›ras›nda Ebussuud «heykel haramd›r, bu heykeli k›rmak
gerekir» dedi¤inde Süleyman Han nezaket gösterip; «Kimse bu heykele bakmas›n, müslüman
olanlar görmesin!» deyip üzerinden Keflmir yap›s› flal›n› ç›kar›p, heykellerin üzerini örttürüp
k›rmaktan kurtarm›flt›r. Lakin bu nurlu camiin kagir kubbeleri yoktur. Servi direkleri üzerin-
de, iflli bir tavan ile örtülüdür. Bütün imaretlerin sat›hlar› mavi kurflun ile örtülüdür. (Fethiye
camii) nurlu bir camidir. Önceki anlat›lan camiye çok benzer. Lakin bu camiin minaresinde
büyük bir canl› saat var ki; sesi bir konakl›k yerden duyulur. fiehrin bütün camileri bu saate
göre hareket ederler. Dakika flaflmaz do¤ru bir saattir. (Orta cami) bu da eski yap›d›r. Çarfl›
içinde oldu¤undan cemaati çoktur. Dört yan› cadde ve flehrin tam ortas›nda oldu¤undan Or-
ta Cami diye söylenir, kiremit örtülü, bir minarelidir. (Saray camii), bu da kilise imifl. Bütün
Budin vezirleri burada namaz k›larlar. Pafla saray›na yak›nd›r. Osmanl› üslübunda, iflli bir mi-
naresi var. Mermer döfleli, temiz olup, avlu kap›s› dibinde kurflunlu bir kubbe içinde «Gazi Ah-
met Bey» yatmaktad›r. Bu kubbenin kap›s› üzerinde celi yaz› ile yaz›l› tarihi:

Azm-i gülzâr-› cinân ettik te bâri yâr ola, 
Evc-i âlây› bu y›l Ahmed Bey etdi âfliyan...

Mescidleri: Onalt› aded mahalle mescidi var. En meflhuru, yeniçeri odalar› yak›n›nda-
ki A¤a mescididir.

Medreseleri: Hepsi yedi medresedir. Yeni medrese Makbul - Mustafa Pafla'n›nd›r.
Ders hocalar› ‹stanbul'dan gelirler. Alt› aded mektebi olup, Fethiye mektebi ve Orta Ca-
mi mektebi meflhurlar›d›r.

Çarfl› ve Pazar›: Bu Orta hisar içinde üçyüz adet san'atkar dükkan› vard›r. Bedestan›
harabt›r. fiehir içinde her çeflit kumafl bulunur. En güzel yeri atlarlar çarfl›s›d›r. Berberle-
rin dükkanlar› da güzel ve gösterifllidir.

Befl aded tüccar han› vard›r. Çeflmesi bir tanedir. fiehir, yalç›n bir kaya bafl›nda yük-
sek kale oldu¤undan sudan daha de¤erli hay›r› olamaz. Binlerce at yükü Tuna nehri su-
yunu k›rbalarla tafl›y›p, kale halk›n› sularlar. Bir tek çesmesi ise Pafla saray› camiinin av-
lusu kap›s›nda, Ahmet Bey türbesi yan›nda, tek musluklu hayat sulu çeflmedir. Suyunu
afla¤› Tuna'dan bir Frenk ustas› buraya ç›karm›flt›r ki: san'at›na ak›llar hayran kal›r!...

Tuna nehri kenar›nda büyük bir kule vard›r. O kulede çeflitli çarklar ve dolaplar çev-
rildikçe ve çarklar›n tokmaklar› Tuna suyuna peflpefle vurdukça su tazyikle küpler içine
dolup, yokufl yukar› flad›rvan gibi gürleyerek ta Orta hisardaki çeflmeye kadar gelir. Gö-
rülmesi gereken bir san'at eseridir.
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Sebilleri: Yetmiflbefl yerde sebilleri var: Süleyman Han sebili, Ulama Pafla sebili, Ars-
lan Pafla sebili, Koca Musa sebili ve daha nice kurflun örtülü sebillerdir. K›rk aded de kes-
me kayadan hanedan kuyular› var ki, eskiden kalmad›r. Bu flehirde ayr›ca yüzyetmifl aded
yeralt› sarn›c› bulunur. Hepsi damlardan akan ya¤mur sular›ndan dolarlar. Bu Orta hi-
sar'da sadece küçük bir hamam vard›r. Suyunu Tuna'dan sucular getirirler.

fiehir yollar› tamamen kald›r›m döflelidir. Ya¤mur ya¤d›kça sokaklar› süpürüp pislik-
ten temizler. Bu Orta hisar›n havas› da gayet hofltur. K›z›lelma saray›ndan lodos taraf›na,
yokufl afla¤› saray alt›ndan giderken, iki kat duvarlar› aras›ndaki on aded nefer evlerini ve
büyük tabyalar› geçip, afla¤› Soluk kap›s›na gelinir. Kap›n›n iç yüzünde bir tabya var ki;
Budin'in bütün tabyalar›ndan büyüktür. Me'cüc ve Ye'cüc seddi gibi genifltir. Üstünde befl-
yüz atl› cirid oynayabilir. Tabyan›n en üstünde on parça balyemez toplar›, en alt kat›nda
da on aded flayka topu var, her birinin içine birer adam s›¤ar. Tabyada yedi a¤a ve yüz
asker görevlidir. Bu tabyan›n d›fl›nda gayya kuyusundan iz verir genifl ve derin, kesme ka-
yal› hendek vard›r. ‹nsan afla¤› bakma¤a cesaret edemez. Tabyan›n etraf› K›z›lsaray'›n yü-
zünü kuflatm›fl bir kat dolma hisard›r. Buradan debba¤hane varofluna bin ad›mda gidilir.
Kap›n›n iç ve d›fl yüzünde zincirlerle asma köprüler var. ‹ç yüzündeki hendek içinde yine
kesme kayadan, merdiven ile yer alt›na inilen iki su yolu vard›r.

Debba¤hâne Varoflu: Tuna kenar›nda, Budin deresinde, genifl bir ova içinde, tam bin ha-
neli geliflmifl bir varofltur. Yaln›z kagir yap›, tahta örtülü, ikifler katl› evlerdir. Dokuz mahalle-
dir: Il›ca, Yeflil direkli, Ömer Sahi, A¤a mahalleleri meflhurlar›d›r. Onbir ibadethane, dört sib-
yan mektebi, üç han›, üç tekkesi, yüz aded debba¤ dükkan›, üç aded ›l›cas› var. Ayr› bir na-
iblik olup, su bafl›s› vard›r. Bu varofltan bat›ya giderek, iskele kap›s›ndan büyük varofla girilir.

Büyük Varofl: ‹skele kap›s›ndan girilir. K›bleye aç›lan iki kat sa¤lam kap›d›r. Bu kap›dan
içeri girilip bat›ya do¤ru, büyük ah›r kap›s›na kadar genifl bir yol var. Etraf› bir kat bölme hi-
sard›r. Buraya ah›r bölmesi derler. Ah›r kap›s›ndan girilip yine bat› tarafa gidilir ki, bu yerle-
re Toykun Pafla bölmesi derler. Ayr› bir hisar duvar›d›r. Bunun kap›s›ndan girip yine cadde
ile do¤uya gidilir. Bu yerlere Süleyman Pafla bölmesi derler. Sa¤lam bir duvard›r. Bunun da
kap›s›ndan girilir ve ad› geçen yol ile bat›ya; Gülbaba'ya yak›n horoz kap›s›na var›ncaya ka-
dar dört kat bölme dolma hisar duvarlar› var. Ta orta hisar duvar›na var›r. ‹skele kap›s›ndan
horoz kap›s›na kadar varoflun uzunlu¤u ikibin ad›md›r. Tuna kenar› tek kat duvard›r. Yedi
yerde su kap›lan var. Yukar› horoz kap›s› taraf›nda ve afla¤› iskele kap›s› dibinde Tuna için-
de ada gibi büyük tabyalar var. Her birinde k›rkar ellifler flayka ve balyemez toplar, beflyüz as-
ker vard›r. Horoz kap›s›n›n d›fl›nda güneye hendek boyunca bay›r yukar› yeni kap›ya, oradan
Minare kap›s›na, oradan Siyavufl Pafla kulesine var›ncaya kadar tam bin ad›m yak›n kat afla-
¤› varofl duvarlar› vard›r. Bu taraftaki duvarda k›rk aded sa¤lam kuleler var. Buralara Gülba-
ba türbesi ve bay›rlar› havaledir. Buradaki evlerin hepsi Tuna nehrine bakar. Ah›r kap›fl› di-
binde, Tuna içinde büyük bir kule var. Bu kuleye yak›n di¤er bir kule daha var ki; orta hisa-
ra zenberek ve çarklarla giden Tuna suyu san'atl› bir flekilde bu kuleden ç›kar. Bu kuleden is-
kele kap›s›na kadar kale duvar› yal›n katd›r. ‹skele kap›s› önünde, Tuna k›y›s›nda köprü bafl›-
na bakan Ali Pafla tabyas› vard›r ki, tabyalar›n en sa¤lam›d›r. Bu s›n›rlarda benzeri yoktur.
Tuna nehri bu tabyay› ada gibi kuflatm›flt›r, iki kat top çeker ve her kat›nda yirmifler parça
uzun menzilli toplar› var. Gülbaba burnundan yukar› eski Budin karfl›s›ndaki K›z adas›na ka-
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dar döver. Yukar› kat›ndaki toplar› Peflte, Keçgemiol sahras›n› ve bütün vadileri dövüp, bu
sahralara kufl kondurmaz. Bu tabyan›n Tuna'ya bakan taraf›nda dört köfle beyaz mermer üze-
rinde sülüs yaz› ile bir kitabe göründü. Mesafe uzak oldu¤undan ne çeflit yaz› oldu¤unu anla-
yamad›m. Hemen bir kay›¤a binip, giderek okudum. Tabyan›n tarihi imifl:

Bihamdillah yine Sultan Süleyman ruhu flâd oldu. 
Yap›ld› flu sütun Seydi Ali Pafla zaman›nda. 
Budur Haktan ricam›z feyziyâ el gazi-i dinin. 
Hilaf›nda olanlar can vere pifl-i geman›nda...

Bu tabyan›n iç yüzünde bir kat bölme hisar› daha vard›r ki, içi tamamen top güllesi ile a¤-
z›na kadar doludur. Bu bölmede Tuna'ya bakan toplar vard›r. Kalenin anahtar› her zaman diz-
dar a¤an›n elindedir. Muhafaza eder. Kimseyi sokmaz. Hatta ben dahi; Köprülü-zade Faz›l Ah-
med Pafla ile beraber giderek gezebildim. Bu afla¤› varoflun çevresi alt›bin ad›md›r. Befl kat böl-
mesi olan hisar›n su kap›lar› ve duvar kap›lariyle birlikte on aded kap›s› vard›r. Debba¤hane
varoflu ile birlikte yirmidört mahalle say›l›r. Meflhurlar›: ‹skele, Ah›rkap›, Mustafa Pafla, Dolap,
Ali Pafla burcu, Toygun Pafla, Hac› sefer ve Osman Bey mahalleleridir. ‹kibinbeflyüz adedi al-
çakl› yüksekli, ba¤l› bahçeli tahta örtülü evleri var. Yeni yap›lan evler kiremit örtülüdür. Yer yer
viran arsalar da vard›r. Yirmi dört aded ibadethanesi var. Yirmi tanesi kagir, dördü ise tahta
minarelidir. Dört aded kurflunlu camii var. Toygun Pafla, Hac› Sefer, Osman Bey ve Makbul
Mustafa Pafla camileri mükemmel ve san'atl›d›r. Befl aded medresesi var. Meflhurlar› Makbul
Mustafa Pafla'n›n yeni medresesi ile Toygun Pafla medresesidir. Alt› mektebi, bir han› ve bir
Toygun Pafla hamam› var. Bu flehrin hamama ihtiyac› yoktur. Çünkü ›l›calar› çoktur...

Il›calar›: Sekiz yerde mükemmel ve mükellef ›l›calar› vard›r. Kaven, Viyana, Vasilik ve
Il›s› meflhurlar›d›r. Frenkistan ve Macaristan aç›k ›l›caya araba araba gelirler. Frengi ve di-
¤er yedi illete faydal›d›r. Bu ›l›calara girmenin flart›, ›l›can›n içinde vücut k›pk›rm›z› olduk-
tan sonra d›flar›ya ç›kmak ve hemen elbise giyilerek kendini s›cak tutmal›d›r.

Yeflildirek Il›cas›: Debba¤hane varoflu içinde Tuna nehri k›y›s›nda sekiz kemer üzerine
oturtulmufl yüksek ve yuvarlak bir kubbe var. Kiremit ile örtülü olup, içinde havuzlar› var ki,
çevresi ikiyüz ayakt›r. Gayet temiz olup, havuzun içine befl kademeli genifl merdivenle ini-
lir. Herkes boyuna göre tabakalarda y›kan›r. Yüzme bilenler istedikleri gibi dalarlar. Sekiz
kemerin alt›nda sekiz aded hanefi kurnalar› var. Saf ve temiz olan tellaklar› ayn› zamanda
anlay›fll› ve idrakidirler. Bu ›l›can›n suyu mutedildir. Tabiat› sa¤lam olur, kubbesinin alt› dört
köflesi flendire tahta rötülüdür. Bir yeflil dire¤i oldu¤undan ad›na (Yeflildirekli) demifllerdir.

Debba¤hâne Il›cas›: Varofl mahallesi içinde kurflun örtülü bak›ml› bir ›l›cad›r. Bunun
suyu da ›l›kt›r. Suyu kükürtlü olup, keskin kükürt kokusu vard›r. Hatta kuyumcular bu su-
dan fliflelere alarak, cila ifli yapmakta kullan›rlar. Hatta; benim parma¤›mda celi yaz› ile
zümrüt üzerine yaz›lm›fl, (Seyyah-› Alem Evliya) yaz›l› bir gümüfl yüzük var idi. Debba¤ha-
ne ›l›cas›na o yüzü¤ümle girdim. D›flar› ç›kt›¤›mda yüzü¤üm saf gümüfl iken, halis alt›n
rengini alm›flt›. Ta Uyvar fethine gidip, Belgrad'da bir sene k›fllad›¤›m›z halde yine yüzü-
¤ümün rengi de¤iflmemifl idi. Buraya sabahleyin erkekler, ö¤leden akflama kadar da ka-
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d›nlar girerek y›kan›rlar. Il›k halvetli, sekiz kurnal› bir ›l›cad›r. Herkes kese ve havlular› ile
girip temiz ç›karlar ve bir kurufl vermezler. E¤er pefltemal ve kese laz›m olursa, bir akçe
verip al›rlar. Öteki ›l›calarda böyledir. Acaip bir hassas›. Bu hamam›n suyu sirke gibidir.
Bu¤day çorbas›nda o lezzeti verir. Bunun kayna¤›ndan afla¤›da bir çeflit balç›k olur. O bal-
ç›¤› kad›nlar avret yerlerine sürerler. Tüyden eser b›rakmaz döker.

Horoz Kap›s› Il›cas›: Kap›n›n iç yüzünde faydal› ve küçük bir ›l›cad›r. Sekiz adet tak
üzerine bina olunmufl, kiremit ile örtülü renkli bir kubbe var. Ta ortas›ndaki havuzun dört
taraf›ndaki arslan a¤›zlar›ndan s›cak su gece gündüz akar. Ama gayet s›cakt›r, insan da-
yanamaz. Budinlilerden biri ölünce akrabas› bu ›l›cadan f›ç›larla su götürür ve cenazeyi y›-
karlar. Vak›flar taraf›ndan bu hizmetle görevlendirilmifl adamlar vard›r. Suyu ço¤unlukla
(Velibey) ›l›cas›ndan getirirler. Camekan› üzerindeki celi yaz› ile yaz›lm›fl tarihi fludur:

Bu makam-› dilküflan›n dediler târihini.
Mustafa Pafla binas›d›r ne alâ bibedel.

Baruthane Il›cas›: Velibey, ›l›cas›n›n bat›s›ndad›r. O kadar mükemmel de¤ildir. Yine
afla¤› varoflta orta yol üzerinde dörtyüz adet dükkan› vard›r. O kadar süslü de¤ilse de her
fleyi mevcuddur. Sokaklar› eskiden kalma iri kald›r›m tafllar› ile döflelidir. Bu varoflun ‹s-
kele ve Ah›rkap› taraflar› son derece dar, mamur ve kalabal›kt›r. Ah›rkap›s› denmesinin
sebebi, kral Layofl'un Osmanl›lardan ald›¤› esirlerin atlar›n› bu kap›dan içeri sokmas›d›r.

Tekkeleri: Yedi tane tekkesi vard›r. (Gülbaban›n Bektafli tekkesi) vak›flar› hepsinden
sa¤lamd›r. Horoz kap›s› d›fl›nda, Velibey ›l›cas› yak›n›nda ba¤l› bir bay›r üzerinde mamur
tekkedir. Derviflleri savafla kat›ld›lar. K›fl ve yaz meydanlar›nda çeflit çeflit flamdan, cera¤,
kandiller, buhurdan ve gülaplanlar var. Fakirlere hizmet eden çeflit çeflit aletlerle doludur.
Kara ve deniz seyyahlar› duvarlar›na pek çok anlaml› beyitler yazm›fllard›r. Bu tekke Ga-
zi Mihal-zadelerin hayrat› olup, gelip geçenlere nefis ve bol yemekleri vard›r. Gülbaba'n›n
kendisi de bir çiçekli bahçe içinde, kurflun örtülü kubbe alt›nda yatmaktad›r. Sandukas›
yeflil çuha ile örtülü olup, mübarek bafllar›nda nurlu bektafli tac› var. Etraf› çeflitli Kur'an
ayetleri ile doludur. Benim yazd›¤›m uygun beyit fludur:

Afl›k ve sâd›k›m, ettim ziyaret ben gedâ. 
Bülbül-i güyâ gibi efgan idem ey Gülbaba!...

Di¤er beyit:
Gül-i gülzâr-› hakikat ve hüdâ, 
Kutbu aktâb-› Budin Gülbaba!...

Di¤er beyit:
Baba bir kân-› kerem Sultand›r. 
De¤il elbette tehi pir ü gedâ 
Merzifon'dan gelerek tuttu vatan, 
fieh Süleyman zaman› Gülbaba!...
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Bu çeflit beyitleri yazd›ktan sonra, mübarek ruhlar› için bir Yasin-i fierif okuduk.

Baba Miftah Tekkesi: Bu tekke de buraya yak›n olup, Tuna kenar›ndad›r. Miftah Ba-
ba içinde yatar.

H›z›r Baba Tekkesi: Ora kap›s› d›fl›nda, lodos taraf›ndaki ba¤lar içinde faydal› ufak bir
tekkedir. Vak›flar› azd›r. Fukaras› ç›plakt›r. H›z›r Baba'n›n kendisi de bu gülistan içinde
yatmaktad›r.

Gürz ‹lyas Gazi Tekkesi: Bu ‹mam-› Azam mezhebinden Allah yolunda savaflan bir ga-
zidir. Semendire sanca¤› yak›n›nda Baba kasabas›ndan bir yi¤it imifl. Nice ümmet-i Mu-
hammedi korumufl. Sonunda bir düflman lülesi ile burada flehid düflmüfltür. Tekkesinin
k›ble taraf›nda celi yaz› ile yaz›lm›fl flu beyitleri gördük:

Mücahid-i fisebillah idi, her demde Gürz ‹lyas, 
An›n âb-› ruyu içün bize rehber ola ‹lyas.

‹maret ve Aflevleri: Süleyman ‹mareti: Zengin ve fakire çorba ve ekme¤i boldur. Sa-
ray imareti: Dîvan erbab› fakirlere çorbas› boldur. Yeniçeri imaretlerinin de çorbalar› de-
vaml›d›r. Bütün ocak halk›na burada çeflitli yemekler da¤›t›l›r.

Kiliseleri: Kale d›fl›nda üç aded Eflakl› kiliseleri var. Bunlar da Budin'in tamiriyle gö-
revli bin aded hristiyanlar olup, bütün vergilerden affolunmufllard›r. Kale içinde iki mahal-
le yahudi var. ‹ki tane de sinagoglar› vard›r.

Yedi aded bekar odalar› vard›r. Sular› Tuna nehrinden gelir. Evlerinde ikiyüz kadar su
kuyular› var. Yüzelli kadar at ve s›¤›r›n çevirdi¤i un de¤irmenleri var. K›fl›n Tuna de¤ir-
menleri çal›flmaz. Tuna üzerinde yetmifl kadar geminin zincirle birbirine ba¤lanmas› ile
bir köprü meydana getirilir. Üçyüz bekçisi var. Gemileri geçirmek için açarlar. Tuna üze-
rindeki gemilerde un de¤irmenleri de var. Bir de Ali Pafla tabyas› yak›n›nda, su kulesin-
deki demir çarklar› görülme¤e de¤er!...

Halk› yirmi yafllar›na bast›klar› halde yüzlerinde tüyden eser bulunmaz. Renkleri beyaz
ve gülpenbesidir. Ayan›ndan sol kol a¤as› Ömer A¤a, Ömer Zaim, Dizdar A¤a ve yeni-
çeri a¤as›yla sohbet ettik. T›b alimlerinden Cafer Çelebi, Muslu A¤a ve Ali Zaim as›rlar›-
n›n tek isimleridir. Bu diyarlarda savafl çok oldu¤undan halk›n›n ço¤u cerrahl›kta ustad›r-
lar. Memi Zaim, fiazli Çelebi ve sipahi Macar Yuvam meflhurlar›d›r. Macar Yuvam, ‹bni
Sina gibidir. Her gün t›b kitab›n› okur. fiairlerinden Gazi Çelebi ve Sami Çelebi gönül eh-
li kimselerdir. Evvelce Orta cami hastahane imifl. Sonra Yeniçeri odalar› yak›n›nda bir
hastahane yapt›rm›fllar. Gurbetten gelen hastalar› orada tedavi ederler.

fiekil ve K›yafetleri: Halk›n›n elbisesi dizleri boyunda olup, bafllar›nda yeflil ve k›rm›z› sa-
mur kalpak var. Kapal› çakfl›r ve kürdi dolama giyerler. Ayan samur ve atlas giyip sar›k sa-
rarlar. Kad›nlar› çuha ferace giyerler. Yass› bafll› tarpufl giyip, üzerine beyaz yaflmak çem-
ber örtünürler. Pabuçlar› ve iç edikleri sar›d›r. Hiçbir kad›n çarfl› ve pazara ç›kmazlar.
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‹simleri: Gazi Pehlivan, Bozo Zaim, Ebru Zaim, Moho Sipahi, Seyid ve Gazi gibi isim-
leri al›rlar. Kad›nlar› onurlu ve gösteriflli olup, isimleri Fatma, Münire, Asiye ve Sultana
gibi isimlerdir. Köleleri Macar, Nemçe ve H›rvatt›r. Gazafer, Hobrat, Azadl›, Boyak ve
Solmufl gibi isimleri var. Cariyeleri Erdel, ‹sveç, Macar ve H›rvat k›zlar› olup, Gülmah, Hi-
lal, Mihrimah, Çaresaz gibi isimleri var.

Budin'in su ve havas›, gayet güzel olup, sabah rüzgar› insana can ba¤›fllar. Beflinci ik-
lim sonunda oldu¤undan günün uzunlu¤u onalt› saattir. Halk› pürsilah asker olup, tüccar
ve san'atkar› azd›r. Buran›n demircileri meflhurdur. Çeflit çeflit silahlar yaparlar. Burada
yahudi kad›nlar› flayak ad› verilen bir çuha dokurlar ki, baflka diyarda yoktur. Lal renkli
deve difli bu¤day›, mercimek ve nohudu bol olur. Bu¤day›na bit düflmez.

Yiyecekleri: Budin halk› k›fl›n birbirine s›ra ziyafeti çekerler. Has ve beyaz ekmekleri
ve taze teleme ya¤› ile piflmifl pilavlar, Leh tavuklar› püryan›, Leh tavuklar› kapamas›, Sa-
zan bal›¤› kapamas›, Ustuka bal›¤› tavas›, kara çorbas› ve baklavas› meflhurdur. Seçme
meyveleri de çoktur. Sulu üzümü olur. fieftalisi, zerdalisi, kiraz ve viflnesi boldur. Hatta,
da¤lar›nda birer ikifler kar›fl a¤açlarda yerli viflne yetiflir. Bu flehrin temiz topra¤›nda, Pefl-
te, Keçgemit ve Kile sahralar›nda, eski Budin çay›rl›¤›nda pek çok ot, tirjül, yonca, ayr›k,
çay›r, çimen, sar›msak, p›rasa ve so¤an olur.

‹çecekleri: fiehrin sarhofllar› için çeflit çeflit sarhoflluk verici içecekleri var. Ama ketkü-
fliye adl› sar› yakut renginde ve billur gibi haram flarab› olur ki, Bozcaada ve Ankova ada-
s›nda ç›kmaz. Sarhofl etmeyen müsellesi ve viflnavisi meflhurdur.

Mesireleri: Yetmifl yerde mesireleri var. Kral ba¤›, ba¤lar korusu, Kral korusu, Gürz ‹l-
yas da¤›, H›z›r Baba tekkesi, Miftah Baba tekkesi, Baruthane kalesi... Budin bacdar›n›n
söyledi¤ine göre Gülbaba bay›rlar›nda ve orta da¤lardan, Mohabo bay›rlar›ndan ta Gürz
‹lyas da¤›na, Kile ovas› bay›rlar›na, oradan ta; eski Budin'e var›ncaya kadar enine boyu-
na üç saatlik yerde yedibin ba¤ vard›r.

Halk›n Dil ve Lehçesi: Bütün Budin halk› Bosna'l› boflnaklard›r. Baz› hususi lehçeleri
vard›r. Mesela (vefiha), (Mahzal çalam), (zahire vermiflum), (flayet gelcesin), (senekuci sev-
miflim), (Ya daha sa¤misun) gibi» Ama gayet güzel Macarca bilirler.

Ziyaret Yerlerri: (Gazi Gürz ‹lyas Baba): Bana kasabas› sakinlerinden olup, Budin'de flehid
olmufl, bir gazidir. (Gülbaba ziyareti): Do¤du¤u yer Sivas eyaletine ba¤l› Merzifon olup, Sü-
leyman Han ile Budin fethinde bulunarak ilk cuma namaz›n› k›ld›¤› gün cami içinde vasiyet
ederek vefat edince ikiyüzbin askerden meydana gelen cemaat o an namaz›n› k›lm›fl. Bizzat
Sultan Süleyman Han tabutunu tafl›m›flt›r. Hala nurlu yuvada yatmaktad›r. (fieyh Miftababa
ziyareti): Bu da Budin fethinde haz›r bulunan velilerdendir. (fieyh H›z›r Baba): Mezar› Ova ka-
p›s›n›n d›fl›nda ba¤lar içindeki tekkesindedir. (fieyh Muhtar Baba): Direkli ›l›cas› han› önünde
nurlu bir kubbede yatan bir gazidir. (Kalayl› Koz Ali Pafla): fiehrin varoflunda bir bay›r üzerin-
de yatmaktad›r. (Arslan Pafla ziyareti): Baruthane kalesini bu zat yapt›rm›flt›r. (Ahmed Bey zi-
yareti): Orta hisarda Pafla camii avlusunda kurflunlu kubbe içinde yatmaktad›r. (Budin mezar-
l›¤›): Bu flehrin bütün mezarl›¤› bat›da hazret-i Gülbaba yan›ndad›r. Orada nice Zalo¤lu Rüs-
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tem geçinen yi¤itler, bu sessizler vadisinde yatar ve lisan-› hal ile yalvar›rlar. (Bali Pafla ziya-
reti): Bali Pafla meydan›ndad›r.

Budin'in Etraf›nda Bulunan Kaleler: ‹lk olarak Budin'in bat›s›nda Gül Baba ile Gali Bey
›l›cas› yak›n›nda, Tuna nehri kenar›ndaki (Baruthane kalesi) 936 (1529) tarihinde Süley-
man Han zaman›nda Mehmed Pafla o¤lu Yahya Pafla'n›n o¤lu fiehit Arslan Pafla yapt›r-
m›flt›r. Tuna nehri k›y›s›nda, alçak bir yerde, yer yer alçak kayalar üzerinde kurulmufltur.
Dört köfle, dört dire¤i üzerinde birer kulesi ve k›ble taraf›na bakan bir demir kap›s› olan
toplu, tüfekli, sa¤lam cephaneli, ayr› dizdar› ve üçyüz muhaf›zl›d›r. Bir oda barutçu bafl›
ve bir oda cebecibafl› askeri var. Kale d›fl›nda yirmi adet viran evli çarfl› ve paras›z mamur
bir kaleciktir. Çevresi sekizyüz ad›md›r. Bu kale içinde asla evli kimselerin evi yoktur. Et-
raf›nda duvara bitiflik kagir mahzenli baruthaneleri vard›r. Kalenin bunun d›fl›nda kalan
yerleri bafltanbafla gülistanl›k, ba¤, bostan, çay›rl›k ve lalelik gezinti yerleridir. Hatta Bu-
din'in baz› ayd›nlar›, ayan ve kibarlar› bu ferah yere gelip gezinirler. Ama barut atölyesi
çal›fl›rken hisar›n içine hiç kimse giremez. Ve hiçbir iflçi barut kokusundan tütün içemez.
Ama baruthanenin çal›flmad›¤› zamanlarda gezmeyi seven pek çok kifli dizdardan izin
al›p, gezerler. Ekseriya kad›n taifesi buralara gelerek gezer, barut çark ve dolaplar› alt›n-
dan akan sularda k›rklan›rlar. Yani k›rk kese y›kan›rlar. Hatta kad›nlar›n inanc›na göre
k›smeti kapal› genç bir k›z, kocas› ile aras› iyi olmayan bir kad›n yahut üzerinde u¤ursuz-
luk olan bir kad›n bu baruthane sular›na girip k›rklan›rsa, k›z›n k›smeti aç›l›p evlenir, ka-
d›n›n üzerindeki u¤ursuzluk kalkar. ‹flte bu düflünce ile her zaman bu suya girerler.

Kaleyi yapan merhum Arslan Pafla'n›n çok usta Macar esirleri varm›fl. Çok çeflitli ve
san'atkarane iflçilikle demirden ve ahflap dolaplar yapm›fllar ve bu dolaplara oniki aded
ibret verici çarh-› felek yapm›fllard›. Her çark›n önüne birer adet tunç havan koyup, bü-
tün havan ellerini tunç ve demirden yapm›fllard›r. Bu çarklar devaml› su çevirir. Su da ›l›-
ca suyu oldu¤undan ayr› bir ›l›ca meydana gelir. O s›cak suyun aya¤› akarak gelir ve bu
baruthane çarklar›n› döndürür. Çarklarla dolaplar›n dönmesiyle beraber havan ellerinin
havanlar içinde inip inip ç›kmas›n› ve meydana gelen gürültüsünü seyretmek insana hay-
ranl›k verir. Son derece temiz siyah barutu olur. Baruthaneleri Temmuz ay›nda çal›flmaz.
Çünkü barutunun hasl›¤›ndan birkaç kere baruthane tutuflarak harab olmufltur. Ama k›-
fl›n ve baharda çal›fl›r. Barutlar› kalede depo ederler. Bu kale d›fl›nda yine ›l›ca suyu ile
dönen on aded un de¤irmenleri vard›r.

Kral ‹fltivan yahut Gürz ‹lyas Kalesi: Kral ‹fltivan zaman›nda frenk memleketinden (Ke-
ranyus) ad›nda bir papaz Budin'e Macar kavmini hristiyanl›k dininde kuvvetlendirmek için
gelmifl. Papaz ölünce kendisini bu ›l›can›n yan›na gömüp; üzerine de (Kanadin) ismini ver-
dikleri bir mabed yaparlar. Sonra Gürz ‹lyas burada flehid olunca bu da Türk'ün bir evliya-
s›d›r diye sevgi gösterisi olarak burada topra¤a vermifllerdir. Hala bu yüzden halk aras›nda
Gürz ‹lyas da¤› ad› ile meflhur yüksek bir tepedir. Fakat Budin birçok kereler kuflat›ld›¤› için
bu da¤ bafl›ndaki manast›r, tekke ve kaleden eser kalmam›flt›r. Ancak Gürz ‹lyas ile, papaz
ve bir kral o¤lunun tafls›z mezar yerleri kalm›flt›r. Fetihten sonra Budin, Süleyman Han fer-
man› ile (1541) tarihinde Gürz ‹lyas palangas› yap›lm›flt›r. Yüksek ve yalç›n bir kaya üze-
rinde dört taraf› muhafaza ve karakolhane olsun diye iç kat› tafl bina ve d›fl kat› güzel bir
hisard›r ki, gö¤e bafl uzatm›flt›r. fiahin, za¤anos, kartal ve karakufl yuval› kayalar üzerinde
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kurulmufl sekizyüz ad›ml›k sa¤lam bir kaledir. Ama küçüktür. Güneye aç›lan bir kap›s›, diz-
dar›, yüz adet silahl› askeri, on adet sahi toplar› ve on adet tahta örtülü asker evleri, bir ca-
mii ve anbar›, yeteri kadar cephanesi ve iki adet su sarn›çlar› var. Bir kayadan akan ya¤-
mur sular› bu sarn›çlar› a¤z›na kadar doldurur. Gezintiye gelenler bu sudan içerler. Kaya
üzerinden bütün Budin sahras›, Peflte, eski Budin ve kral ba¤lar› ayak alt›nda görünür. Hat-
ta Budin flehrinin kaç kat bölme hisar›, kaç top kesen kale ve tabyalar› var ve ne büyüklük-
tedirler, ev ev, köfle köfle görünür. Bu Budin kalesi Osmanl›n›n Bafltarde kalesi fleklinde
uzunlu¤una yap›lm›flt›r. Bu da¤dan Osmanl› askerinin kondu¤u Kile sahras›n› seyrettim. Al-
lah'›n büyüklü¤ü o uçsuz bucaks›z sahra rengarenk çad›rlar, ota¤lar ile süslenip, insan ve
binek hayvanlar› ile dolmufl... Bu sahraya Kile denilmesinin sebebi; Budin halk›n›n inanc›-
na göre bu sahra insanla kile gibi dolarsa, o askere karfl› konulamaz. Sahra dolmazsa o as-
kere karfl› koymak mümkündür. ‹flte bu sebebten buraya Kile sahras› demifllerdir. Bu sene
o kile sahras› insanla dolduktan baflka güney ve k›ble taraf›nda da¤lar ve ba¤lar içinde Si-
vas veziri Hasta Kenan Pafla, Marafl veziri Söhrab Mehmed Pafla, Çatra - Patra-zade Ali
Pafla, Can Arslan Pafla, Kurd Pafla, bizim efendimiz Kad›-zade ‹brahim Pafla ve nice bey-
lerbeyleri ve beyler bu sahrada çad›r kuracak yer bulamay›p, birçok askerleriyle Kile sahra-
s› d›fl›ndaki da¤ ve ba¤lar içinde konaklay›p, etraflar›na karakollar kurdular, ‹slam askeri bu
derece fazla idi. Bu Gürz ‹lyas kalesi bütün Budinlilerin gezintiye ç›kt›klar› bir kaledir. Çün-
kü bu yüksek da¤›n ete¤inde binlerce mesire yeri ba¤lar ve nice hayat suyuna benzeyen su-
yu olan kuyular vard›r. Bu kaledeki cami yan›nda olan Gürz ‹lyas gaziyi ziyaret edip, mü-
barek ruhlar› için bir Yasin okuyarak yard›m istedim. Tekkenin duvar›na yazd›¤›m beyit:

Mücahid-i fisebilillâh idi herdemde Gürz ‹lyas 
An›n ruy-u âb›na olsun bize yar H›z›r ‹lyas

Bu kaleyi gezip gördükten sonra tepe afla¤› debba¤hane varoflu içinden geçip, Tuna
nehri k›y›s›na geldim. Ve garip ve acaip olan köprüden geçtim.

Köprü: Budin kalesinin Ali Pafla tabyas› önünde, Tuna nehri üzerinde tam yetmifl par-
ça davlumbaz gemiler üzerine uzun direkler ile yap›lm›fl uzun bir köprü olup, davlumbaz
gemiler birbirine zincirler ile ba¤l›. Ortasinda dört parça gemi vard›r ki, gelip geçici ge-
miler geldikçe aç›l›p kapan›r. Köprünün hizmetinde üçyüz kifli vard›r. Fakat köprü gemi-
lerini otuz aded Budin askeri korur. Korumakla görevli ayr›ca k›rk aded de Peflte askeri
vard›r. Baz› defa Komran kalesindeki düflman büyük kütük ve a¤açlar› birbirine ba¤lay›p,
Tuna'ya b›rak›r, öteden beriden birçok mal çarp›p yine o gün kaçarlar. Köprünün tamiri
için gereken paran›n yar›s› Peflte yar›s› da Budin vakf›ndan karfl›lan›r. Yaz ve k›fl bu köp-
rünün bafl›nda duran memurlar geçifl paras› toplarlar. K›fl fliddetli olupta Tuna donarsa,
köprüye lüzum kalmaz. Nehir, on - onbefl kar›fl kar tutar ve genifl bir cadde meydana ge-
lir. Yüzbinlerce araba ve k›zaklar Tuna üzerinden gidip gelirler. O zaman geçifl paras›
al›nmaz. Üç - dört ay Tuna nehri buz tutar. O zaman köprü gemilerini bir tarafa çeker-
ler. ‹lkbaharda yine getirirler. Bu köprünün bafl›nda sa¤lam Peflte kalesi vard›r.

Peflte Kalesi: Tuna nehrinin bat› taraf›nda Budin kalesi var. Köprünün beri bafl›ndaki
de Peflte kalesidir. Kuzey do¤u ve k›ble taraflar› bafltan bafla Peflte ve Keçgemed sahra-
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lar›d›r. Bir ucu Natvan kalesine bir ucu Solnuk kalesine, bat› taraf› Sekedin kalesine va-
r›r. Tise nehrine var›ncaya kadar köy üstüne köy, kale üstüne kale dolu mamur Peflte sah-
ras›d›r. Peflte sahras› eni ve boyuna onar konakl›k yerdir. Süleyman Han, bu kaleyi al›n-
ca Macar kral› Ferdinand çok üzülüp, Rimpapaya, ‹sveç, Çeh, Leh, Korul, Tot, ‹slavan,
Daniska, Danimarka, Polonya, Hollanda, Ankora, Anapolya ve Galya krallar› ile bütün
hristiyan milletlerinden ikiyüzbin asker toplar. Yaln›z Fransa kral› yard›m vermez ve ha-
ber de göndermez. Çünkü Osmanl›ya dayanarak ‹spanya krall›¤›n› isterdi. Bu kadar as-
kere Kara Hersek denilen flahs› kumandan tayin edip, 949 (1542) tarihinde Peflte kale-
si üzerine haçl› askerini gönderdi. Beri tarafta Budin veziri de bütün ‹slam askerini topla-
y›p, Peflte kalesine Budin'deki sekbanbafl› üç oda yeniçeri girip savafla haz›r olurlar. Al-
lah'›n hikmeti bir gün Tuna nehri üzerinden büyük sallar geçirip, Tuna köprüsünü kurdu.
Ertesi günü düflman Peflte kalesini kuflatmaya bafllad›. K›rk aded balyemez toplarla yedi
yerden göz açt›rmay›p, dövmeye koyuldu. O gün Ulama Pafla Budin'den gemilerle Peflte
kalesinin yard›m›na gider. Kalenin top gülleleri ile y›k›lan yerlerinden Ulama Pafla aske-
riyle düflmana gece bask›n› yaparak, düflman› metrislerinde öyle k›rar ki, kurtulanlar güç-
lükle taburlar›na dönerler. Siperlerdeki bol miktarda cephane ve k›rk aded balyemez top
bir anda kaleye çekilir. Düflman›n metrislerinde birfley kalmaz. Ulama Pafla derhal kale-
nin y›k›lan duvarlar›n› onar›r ve iç yüzlerine de büyük hendekler kazarak harbe haz›r olur-
lar. Düflman derhal bütün kuvvetini toparlayarak bütün metrisleri sürer ve görür ki met-
risler a¤z›na kadar dolmufl. Türk bütün cephane ve toplar› alm›fl. Hemen Kara Hersek
«Hay krala ne cevap vereyim» diye ifli ciddi tutup, günefl do¤arken metrise girerlerken
karfl› Budin kalesinden ve Peflte kalesinden binbeflyüz parça top atefl edip, düflman› top
gülleleri ile k›rar, yirmibin kadar› cehennemlik olur. Allah'›n hikmeti bir top güllesi de Ka-
ra Hersek adl› kumandan›n kellesini iki parça eder. Bütün düflman ölüsü dirisine binip,
kaçmaya bafllarlar. Peflte ve Budin gazileri arkalar›na düflüp, ta, Novgrad, Nitre ve üyvar
kalesine kadar k›ra k›ra kovalar ve bol ganimetle Peflte kalesine geri dönerler. ‹slam as-
kerinin bir k›sm› da kuzeyde De¤irmenderesi, Hatvan, Holok, Boyak, S›çan, Kermat, Fü-
lek, Semendire ve E¤ri kaleleri taraf›na kaçanlar› k›ra k›ra yedi günde dokuzbin aded esir
ve bol ganimet yap›l›r. Allah'a hamdolsun o zamandan beri Peflte kalesi emindir diye ih-
tiyarlar naklederler...

Peflte Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Peflte kalesi tek katt›r, ama çok sa¤lamd›r. Tuna neh-
rine olan taraf› beflyüz ad›md›r. Befl aded iskender seddi gibi seddi var. Toplar› Tuna'ya
bakan büyük tabyalard›r. Ama Tuna nehri kenar›nda olan tabyalar›n baz›s› aras›nda yer
yer dolma r›ht›m palanga duvarlar var. Kalenin kara taraf› üç köfledir. Oniki adet kulesi
vard›r. Her bir kulede befler - alt›flar aded kolomborne ve flahi darbezen toplar› var. Ve
kulelerin üstleri tahta örtülü alemli kubbelerdir. Bir kuleden di¤er kuleye var›ncaya kadar
ellifler beden, yard›r. Her beden ikifler ad›md›r. Bu kalenin dört köfle uzunlu¤u 1700
ad›md›r. Bat› taraf›na bakan hem köprü bafl›na, hem Vaç kalesi taraf›na aç›lan kap›lar-
d›r. Ama Vaç kap›s› kuzey taraf›na aç›kt›r. Hatvan kap›s› do¤u taraf›na bakar. Solnuk ka-
p›s› güneydo¤uya meyilli büyük bir kap›d›r. Öteki küçük kap›lar Tuna kenar›na aç›l›r. Hiç-
bir taraf›nda hende¤i yoktur. Bazen Tuna nehri tafld›¤›nda kale duvarlar›n› döver. Bu ne-
denle hende¤e ihtiyac› yoktur. Ama kara taraf›nda topraktan kesme alçak hende¤i var-
d›r. Ama gayet genifltir. Hatta eskiden Tuna nehri hendek içinden dolafl›rm›fl. Kara tara-
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f›nda asla havalesi yok. Güneyde Tuna afl›r›, Gürz ‹lyas da¤› son derece havalelidir. Kale
içinde top güllesi kaz, tavuk gezdirmez!...

Peflte Kalesinin ‹maretleri: Onbir aded ibadethanesi var. Befli cami, geri kalanlar› ise
mahalle mescidleridir. Tamam› onbir mahalledir. Ulama Pafla, Yass› Hatvan, Solnak ve
Defterdar mahalleleridir. Bin adet kagir, tahta örtülü altl› üstlü genifl evleri vard›r, iki aded
medresesi vard›r. Ama talebesi azd›r. Üç aded çocuk mektebi ve iki adet tekkesi vard›r.
Fakat Budin'de dahi mevlevi tekkesi yoktur. ‹ki adet hamam› varsa da hamama ihtiyaçla-
r› yoktur. K›fl› fliddetli geçti¤inden bütün evlerinde soba vard›r. Evleri hamam gibi ›s›n›r.
Her soba yan›nda bir y›kanma yeri bulunur. ‹ki adet misafirhanesi vard›r. Hana ihtiyaçla-
r› yoktur. Halk› misafiri hanlara kondurmazlar. Evlerinde misafir ederler. Sofralar› aç›k bir
alay gazilerdir. Elli adet dükkanlar› var. Her fley bulunur. Bunlar›n çarfl›ya ihtiyaçlar› yok-
tur. ‹htiyaçlar›n› karfl›dan Budin'den al›rlar. Çok verimli çimenlik bir yerde kurulmufl oldu-
¤undan gayet bolluktur. Ba¤› ve bahçesi yoktur. Ama bu¤day›, arpas› ve di¤er bakliyat›
çoktur. Hatta sahralar›nda da¤lar gibi y›¤›l› olan otu ‹slam askeri toplad›. Kale içindeki bü-
yük anbarlar a¤z›na kadar zahire ve mühimmat doludur. Bütün caddeleri gayet genifl
olup, iki taraf› iri tafllarla yap›lm›fl kald›r›mlard›r. Çünkü k›fl›n çamuru çok olur.

Peflte'nin ‹darecileri: Sultan Süleyman kanunu gere¤i Budin'in mal defterdar› bir tu¤lu
bey payesiyle bu kalede oturur. Üçyüz kadar askeri vard›r. Bu Budin eyaleti içinde çok
gelir getiren mukataalar vard›r. Onlardan padiflah mal›n› tahsil için üç dörtyüz tahsildar,
iflbilir, naml› ve dindar hizmetkarlar beslerler. Budin mollas› ad›na naibi var. ‹darecilerin-
den biri de dizdar a¤ad›r. Tamam› yirmi adet a¤al›kt›r. Sa¤ ve sol kol, Arabistan, gönül-
lü, mazukiler, Martolosan, topçular, Cebeciler ve daha nice ocak a¤alar› vard›r. Ama ka-
p›kulu a¤alar› yoktur. Fakat azledilmifl ve vazifesiz ikibin kadar gaziler bu diyarda bask›n
ve ya¤maya gidip geçinirler. Halk› garip dostudur. Bu asker kalabal›¤›nda nimetlerini yi-
yip ihsanlar›n› ald›k ve tam bir hafta zevk ve safalar ettik. Garip olan flu ki, bu flehrin ba¤-
lar›, karfl› Budin taraf›ndaki Kile sahras›ndad›r. Mezarl›klar› da tamamen Budin taraf›nda
ve Gülbaba semtindedir. Eskiden bu flehirlerin mezarlar› oralarda imifl.

Biz konumuza dönelim.
Çünkü Sadrazam Köprülü-zade Faz›l Ahmed Pafla Budin kalesi alt›nda askerin toplan-

mas› için tam bir hafta konaklan›lmas›n› emretti. O kadar asker topland› ki, Kile sahras›
dolduktan sonra da¤ ve ba¤lar dahi insan denizi olmufltu. ‹leri görüfllü sadrazam ordunun
ihtiyarlar›n› gizlice toplayarak müzakere edince Budin gazileri flunlar› söyledi:

«Vah devletli vezir! Gel sözümüzü dinle... Birkaç y›ld›r düflman Yan›k kalesini o kadar
sa¤lamlaflt›rd› ki, öteki kalelerden dörtyüz parça top ve Nemçe tüfeklilerinden yirmibin
nefer kaleye koydu. Çeflitli hilekarl›klar yapt›. Bundan baflka siz istanbul ve Edirne'den üç
ayda Budin'e gelinceye kadar düflman Yan›k alt›nda, yedi yerde büyük taburlar› yapt›. ‹ki-
yüzbin adam toplad›k. Do¤rusu budur ki, derhal yine Yan›k niyetiyle Budin'den kalkarak,
Estergon sahras›nda konaklayal›m. Bir gün bir gecede köprüler kurup, bütün askerle Uy-
var'› vural›m. ‹lk gazan›z oldu¤undan inflallah kolayca fethedip, sonra Yan›k kalesine gi-
delim. Do¤ruca Yan›k'a giderseniz atefle yaklafl›rs›n›z. Ve eli bofl olarak beri yakaya dö-
nersiniz. En güzel fikir budur.»

Fatiha okunarak bu fikir kabul olundu ve göç borular› çal›nd›...
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1073 (1662) Z‹LH‹CCES‹N‹N ONBEfi‹NDE 
BUD‹N ALTINDAN UYVAR GAZASINA G‹D‹fi‹M‹Z

Önce Budin veziri olan Siyavufl kardefli San Hüseyin Pafla yirmibin seçme askerle öncü
tayin olundu. Kaplan Pafla, Kad›-zade ‹brahim Pafla, Söhrab Mehmed Pafla k›rkbin askerle
kalk›p Budin'den dört saat kuzeye yol alarak (K›z›lhisar) palangas›na geldik.

K›z›lhisar Palangas›: 950 (1543) tarihinde Lala Mustafa Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Os-
manl› korkusundan da¤lar içinde yapt›rm›fllard›r. Hala bir tepe üzerinde kal›nt›lar› görünür.
Ama Estergon yoluna ters oldu¤undan Lala Pafla o kaleyi bu çimenlik yerde infla ettirmifl.
Dört köfle üç çift palanga bir hisard›r. Çevresi bin ad›m olup, hende¤i de topraktan kesme
derin ve genifltir. ‹ki kap›s› var. Büyük kap›s› güney tarafa aç›l›r. Küçük kap›s› kuzeye aç›l›r.
Hendek üzerindeki köprüleri a¤aç oldu¤undan her gece bekçileri kald›r›p kapat›rlar. Kale
içinde yüz kadar tahta örtülü asker evleri var. Ama gayet darac›kt›r. Süleyman Han'›n bir ca-
mii var. Hamam› yok. Gürcü Mehmed Pafla yeni bir han yapmaya bafllad›. Han yak›n›nda
befl aded dükkan›, dizdar›, Estergon kad›s› naibi ve ikiyüz muhaf›z› var. Budin ile Estergon ka-
leleri aras›nda s›¤›nacak bir yerdir. Bahçeleri hesaps›z olup, bostanlar›nda o kadar çok ve bü-
yük lahana olur ki, herbiri beylerbeyi davuludur. Bosnal›lar bu lahanay› görüp «Ah can›m, di-
num, iman›m kapuska!» dediler. Lahana Budin'e K›z›lhisar'dan gider. Çünkü Boflnaklar laha-
na çorbas›n›, keçi sütü flortkas›n› pek severler. Buradan kalkaca¤›m›z s›rada Budin taraf›ndan
H›s›m Mehmed Pafla, Ohri Paflas› Sefer Pafla ve alt› oda kap› askerleriyle yeniçerilere serdar
za¤arc›bafl› ‹brahim A¤a onbin askerle gelip, Estergon alt›nda Tuna üzerine derhal köprü ya-
p›lmas› için padiflah emri getirdiler. Oradan kalk›p, alt› saatte (Estergon) kalesine geldik.

Estergon Kalesi: Macar Laslo taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Sonra elden ele geçip, bir zaman
Alman krallar›, bir zaman Erdel krallar›, bir zaman da kurs Macar ve Orta Macarlar›n elin-
de kal›p, sonra Macar kral› Layofl'un eline geçti. Burada hristiyanlar aras›nda, ‹stanbul pat-
ri¤inden üçüncü say›lan (‹rflek) otururdu. Budin fethinden sonra Süleyman Han 950 (1543)
muharreminin beflinci günü kalabal›k askerle Estergon sahras›n› doldurdu. O gece savafla
haz›r bir halde asker siperlere girdi. Sabahleyin gülbang-› Muhammedi çekilip, kale dövül-
meye baflland›. Allah'›n izniyle yedi gün dövüldükten sonra hisar›n dayanma gücü kalmad›.
Kalede bulunan ‹rsek dahi padiflah›n ayaklar›na yüz sürdükten sonra kalenin duvarlar›na be-
yaz teslim bayraklar› çekildi. Muharrem ay›n›n 25. günü Estergon kalesi fethedilerek ‹slam
ülkelerine ilave edildi. Sonra Süleyman Han bu kalenin idaresini Yahya Pafla-zade Mehmed
Paflaya verip, kalenin tamiri için üçyüz kese ve hisar içinde yedibin asker ve yirmibin mu-
haf›z b›rakarak, kendisi Fata, Papa ve ‹stolni - Belgrad kalelerini fethe gitti.

Süleyman Han'dan sonra düflman daima bu Estergon kalesi üzerine hücum etti ve ye-
nilerek eli bofl döndü. Sultan Dördüncü Murad zaman›nda yedi kral Estergon'u yetmifl gün
dövüp, bir tafl›na bin tafl vurdular, fakat alamad›lar. Yemen fatihi Sinan Pafla, ikinci vezir
ve deniz gibi askerle Estergon alt›ndakilere y›ld›r›m gibi yetiflerek, bir gün sabahtan akfla-
ma kadar k›rd›ktan sonra üçbin esir ve bol miktarda ganimet mal› ald›. Sonra Erdelliler Ta-
meflvar› kuflatt›lar. Cafer Pafla'n›n kurtard›¤› senede Nemçe f›rsat bulup, yine Alman aske-
riyle Estergon alt›na geldi. Muhafazada bulunan Osman Pafla ve Tiryaki Hasan Pafla, ser-
dar Sinan Pafla-zâde, hep kaçt›lar. Nice vezirler ve beylerbeyiler flehitlik flerbetini içtiler.
Bunlardan niceleri de bozulup Budin'de karar k›ld›lar. Ama Topal Mehmed Pafla Estergon
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kalesine girip mahsur kald› ve tam yedi ay harp etti. Sonunda bir taraftan kaleye yard›m
gelmedi¤inden k›tl›k bafl gösterdi. Halk Mehmed Paflaya isyan etti. Zavall› Mehmed Pafla
yüzbin tereddütden sonra Estergon kalesini Mikrofl adl› düflman kumandan›na teslim ede-
rek kendisi de askeriyle birlikte Budin'e gelerek durumu ‹stanbul'a bildirdi. Sultan Üçüncü
Mehmed kendisini hiçbir flekilde cezaland›rmayarak bu yenilgiyi takdire havale etti. Tam
on sene bu kale düflman elinde kald›. Sonunda 1013 (1604) senesinde Sultan Ahmed Han
sadrazaml›¤› Koca - Uzun Lala Mehmed Paflaya vererek «Estergon kalesini düflmana nas›l
verdinse öyle al, yoksa sen bilirsin» diye emreder. O da deniz gibi askerle gidip, Budin al-
t›na var›nca Anadolu'da celali edepsizli¤i bafl gösterir. Nasuh Pafla bir k›s›m askerle oraya
gider. Ve Mehmed Paflan›n emrindeki askerin bir ço¤u eksilir. Yine de Allah'a dayanarak
Estergon kalesini kuflatt›. Onyedi gün döver. Burç ve duvarlar›n› yerle bir eder. Fakat Tu-
na'n›n karfl› taraf›ndaki Ci¤erdelen kalesi dibine düflman yetmifl kat askerle yedi kat büyük
taburlar kazar. Durmadan gemilerle takviye kuvvetleri gönderildi¤inden Mehmed Pafla her
ne kadar hücum ettiyse düflman karfl› koyup, serdengeçtileri geri çeviriyorlard›. Savafl böy-
lece yedi ay devam etti. K›fl gelince müslüman gaziler fethedemeden dönüp, Budin'e gel-
diler. Yeniçeri a¤as› olan utanmaz Nakkafl Pafla metrise gitmeyerek yeniçerileri zaptede-
medi¤ini arz edip, Belgrad'a döndü. ‹lkbaharda ve 1014 (1605) tarihinde Estergon kalesi
üzerine tekrar yüründü. Evvela etraf›nda bulunan kaleleri ya¤ma ederek askeri o ganimet
dolgunlu¤u içinde Estergon kalesi üzerine sürdü. Evvela Solak - Ali A¤a ad›nda bir a¤ay›
elçi olarak kale kapudan›na gönderip, «Sen ki, Mikrofl kapudans›n, sana bu kaleyi Allah
emaneti vermifl idim. Yine bana veresin. Ve illa zorla al›p, seni aleme ibret ederim» diye
mektuplar yazar. Mektubu okuyan Mikrofl, «Bildi¤inden kalmas›n» diye elçiyi kovar. Ser-
dar suç bizden gitti diye Tepedelen denilen yerde üç aded tabya ve Mohanet bay›r›nda üç
sa¤lam siper kazar. Onyedi yerden balyemez toplarla kaleyi on gece döver. Duvarlar üze-
rinde gedikler aç›l›nca hücum edilmesi tenbih olundu. Seher vaktinde asker gülbank çeke-
rek yürüdüler. Kale bedenlerinde fliddetli çarp›flmalar oldu. Fakat ‹slam ordusu kaleye gi-
remedi. ‹kiyüzün üzerinde flehid verildi. Cesedler d›flar› ç›kar›ld› ve asker yeniden hücuma
geçti. T›rnakç› - Hasan Pafla kardefli yeniçeri a¤as› oldu¤undan onun eliyle yeniçeri ve si-
pahi ocaklar›na onar kese, di¤er ocaklara befler kese ihsan ile çeflitli dil döküp, askeri sa-
vafla teflvik etti. Seher vaktinde gaziler «Allah Allah» deyip dalk›l›ç oldu. Bir anda yeniçeri
bayra¤› kalenin üzerine dikildi. Ard›ndan sadrazam askeri alay alay içeri girerek flehri zap-
tetti. Asker onlardan birço¤unu k›l›çtan geçirerek tafl hisar› ald›lar. O gece yirmibin gaziye
cephaneden silahlar verilerek «Sabahleyin iç kaleye yürüyüfl var» diye tenbihler yap›ld›.
Düflman bunu haber al›nca a¤lay›p, inleyerek kalenin üstüne beyaz teslim bayraklar› çek-
tiler. Yeniçeri oca¤›ndan za¤arc›bafl›, alt› oda yeniçeri ile kaleye girip, bütün cephaneyi ve
hazineyi mühürledi. O gün bütün kafirler silahs›z olarak Ci¤erdelen kalesine geçip, Uyvar'a
gittiler. O anda Boçkay yüzbin askeriyle, Sarhofl ‹brahim Pafla ile beraber Komran, Yan›k
ve Bec taraflar›n› ya¤ma etmek için serdardan izin al›p, onlar gide dursunlar, beri tarafta
serdar kale fethi müjdesini o an Sultan Ahmed Han'a bildirmek için haberciler gönderdi.
Deniz gibi askeri kaleye doldurup tamire bafllad›. Bu fethi kendi kendime yazmay›p, rah-
metli babamdan iflitti¤im flekilde yazd›m. Çünkü onlar bu gazada mücahid olarak bulun-
mufllard›. Din yolunda Sultan Süleyman'dan beri hiç bir gazadan geri kalmam›fl ve bana da
geri kalmamam› tenbih ve vasiyet etmiflti. fiimdi ben bu 1073 (1652) tarihinde Estergon
kalesini gördü¤üm gibi yazaca¤›m:
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Kalenin ‹darecileri: Budin eyaletinde ayr›ca sancak beyi merkezidir. Fakat birçok defalar
beylerbeylerine sadaka olunmufltur. Çünkü Budin kalesi önünde sa¤lam bir kale olup, bun-
dan öte hududdan bir kalemiz yoktur. Estergon beyin has› 210.000 akçedir. Zeameti 13,
timar› 214'dür. Alaybeyisi, çeribafl›s›, yüzbafl›s›, asker sürücüsü, çeteci ve ak›nc›lar› var. Pa-
flas›na adalet üzere alt›bin kurufl gelir getirir. Alt› adet dizdar a¤alar› vard›r. Büyük dizdar a¤a
yukar› iç kaleyi idare eder. Afla¤› büyük varofl dizdar›, bölme hisar dizdar›, Tepedelen kale-
si dizdar›, Baruthane kalesi dizdar›, Tuna nehrinin karfl› k›y›s›nda Ci¤erdelen kalesi dizdar›...
Bunlar hep yukar› kale dizdar›na ba¤l› a¤alard›r. Bafl dizdar ‹stanbul taraf›ndan ve yeniçeri
oca¤› çorbac›lar› ve çavufllar› aras›ndan tayin edilir. Muhteflem meydan sahibi a¤al›kt›r. Yir-
mi kadar da kale a¤alar› vard›r. Sa¤ kol a¤as›, sol kol a¤as›, gönüllü a¤as›, Arabistan a¤as›,
Mortolozlar a¤as›, beflli a¤as›, mazulcüler a¤as›, Tuna kapudan› a¤as›, topçu a¤as›, cebeci
a¤as›, kumbarac›lar a¤as›, bacdar a¤as› var. Daimi ‹stanbul'dan gelen üç oda yeniçeri a¤a-
s›, topçu-bafl›, çavufl ve yeniçeri efendisi vard›r. Bunlar hep iç kalede pafla saray› ve dizdar
saray› yak›n›nda otururlar. Bunlar hep kale muhaf›zlar›d›r. Kaleden bir yere ayr›lmazlar. Ka-
pudan askeri, martolozlar, çeteciler, poturcular bask›na gidip, bafl ve dil getirmekle görevli-
dirler. Hepsi gayet seçkin ve savaflç› asker olup, dörder, befler çatal atlarla bask›na gittikle-
ri vakit herbirinin elinde, belinde, yerinde, yakas›nda, atlar›n›n e¤er bafllar›nda ve terkilerin-
de befler alt›flar çarkl› karabina tüfekleri olur. Her zaman Macar gibi giyinirler. Kürdi dola-
ma giyerler. Gören kendilerini Macar san›r. Hepsi Macarcay› gayet güzel konuflurlar. Hat-
ta bu dili konuflarak ta Alman vilayetine gidip, esir alarak getirirler. Budinliler Estergon ga-
zilerine eflit olamazlar. Bütün Macaristan ve Almanya'da bir Tatar askerinden bir de bu Es-
tergon kavminden korkarlar. Hatta iki Macar birbirlerine beddua etseler «Estergonlu belas›-
na u¤rayas›n» derler. Merhum Estergonlu Mustafa Bey bizimle Erdel gazas›nda iken, yedi-
yüz atl› yi¤idi vard›. Ço¤unlukla Seydi-Ahmed Pafla merhumun yüzünü a¤artan bu Estergon
gazileri idi. Bu sefer yine sadrazam› karfl›lamaya ç›kt›klar› vakit, tam 6000 adet k›nal› atl› to-
golga ve serpenakl›, heybetli, sa¤lam askerle geçit yapt›klar› vakit sadrazam çok hoflland›.
Kendilerine befl kese alay bahflifli verdi. Do¤rusu naml› yi¤itler olup, halim, selim savaflç›lar-
d›r. fieriata çok ba¤l›d›rlar. Her ne yaparlarsa fleriat ve peygamber emri üzere yaparlar. Üç-
yüz akçe payesiyle kaza olup, müftüsü, nakibül-eflraf› ve muhtesip - bafl›s› vard›r.

Estergon Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Budin kalesinin kuzeyinde, bir merhale uzakl›kta gö-
¤e yükselmifl ve Tuna kenar›na düflmüfl bir tabii tepe üzerinde badem fleklinde yani akça tah-
tas› gibi k›bleden kuzeye uzunca bir kaledir. Kurucusu (Koca Laslo)’dur. Bulutlar içinde beyaz
ku¤u gibi burç ve bedenleri, kap›, kule ve d›r» sekleri görünür. Bu kaleye Orta Macar K›z›lel-
mas› derler. Kara hisar duvar› üzerinden etraf› tam binyüzalt› ad›md›r. Bu kalenin do¤u tara-
f›nda derenin karfl› k›y›s›nda yüksek bir kaya var ki; ad›na Tepedelen derler. Bu kayan›n ha-
valesini gidermek için usta mühendis kalenin beflyüz ad›ml›k duvar›n› kalenin iç yüzüne kap-
lumba¤a s›rt› gibi e¤ri infla etmifl. Bu tarafa olan duvarlar› ellifler ayak geniflli¤inde r›ht›m ve
kal›n olup, bu duvar üzerine ikiyüz aded yaban asmalar›ndan örülmüfl üç adam boyunda top
çitleri vard›r. Herbirinin içleri Horasan, kireç ve alç› ile doldurulmufl ve hamam kubbesi ka-
dar yükseltilmifltir. Bu çitler Tepedelen kayas›na karfl› durup, aralar› tam elli parça balyemez
top ile doldurulmufltur. Her topun yan›nda cephanesi haz›r ve hademeleri ellerinde fitil, bel-
lerinde k›l›ç haz›r beklerler. Kalenin Tuna taraf› üç minare boyu yalç›n kaya üzerinde sa¤lam
bir sedddir. Üzerinde difl, beden ve tabya yoktur. Tophane dahi bu duvar üzerindedir, içinde
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par›ldayan k›rm›z› çuha örtülü Nemse, ‹sveç ve Macar toplar› var. Herbiri birer Rum harac›
de¤er. Tuna afl›r› Ci¤erdelen sahras›na, Lara bay›rlar›na, Lake da¤lar›na bakarlar. Bu topha-
neye bakan bir su kap›s› var. Tam yüz kulaçt›r. Suyu Tuna nehrinden la¤›mlarla gelir. Ve ku-
yudan at koflulu dolaplarla çekilip baz› evlere ve su deposuna gider. Bu kuyudan herkes su
al›r ve susuzluklar›n› giderirler. Tophane-alt›, pafla saray› ve di¤er evlerin altlar› sarn›ç olup,
hepsi demir kapakl›d›r. Yukar› kalede ikiyüz adet altl› üstlü sa¤lam evler vard›r. Fakat bahçe-
leri yoktur. Kalenin kuzeye aç›lan büyük bir kap›s› var. Üç kat dolafl›k sokakl› sa¤lam bir de-
mir kap›d›r. Her kap›n›n aralar› yüzer ad›md›r. En d›flar›dakinin önündeki hende¤in üzerinde
asma demir zincirli bir köprüsü var. Her gece bekçileri kald›r›p, d›fl kap› önüne siper ederler.
Bu kap›n›n önündeki büyük kulede ayan ve büyükler birleflip tavla ve satranç oyunlar› baha-
nesiyle kaleyi muhafaza ederler. Bu kap›dan hanto arabalar› girip ç›karlar. Çünkü yollar› ge-
nifl ve kald›r›m döflelidir. Ve her kap›da kal›n zincirler gerilidir. Bu kap›lar aras›nda iri saçma
toplar› çepeçevre haz›rd›r. Kap›lar aras›ndaki kemer alt›nda sofalar üzerinde kale neferleri
pür-silah nöbet beklerler. Duvar›n›n yüzü bafltanbafla silah ile süslüdür. Bu kap›n›n ç›k›fl ye-
rinde kalenin fatihi Koca - Mehmed Pafla kap›n›n sa¤ taraf›nda büyük bir tabya yapt›rm›flt›r
ki, üç kat top çeker. Toplar›n hepsi hende¤in sa¤ ve sol içine bakarlar. Orta kat toplar› hep
karfl› mezarl›k havalesine dönüktür. Yukar› kat toplar› ise Tepedelen havalesine dönüktür. Bu
kap›dan içeri bat› taraf›ndaki toprak tabyaya var›ncaya kadar tam beflyüz ad›md›r. Toprak
tabyada iki kat tafltan yeni yap›lm›fl bir tabyad›r ki; her taraf›nda balyemez toplar› var. Bu tab-
yadan afla¤› bakmaya insan cesaret edemez. Toprak tabya yak›n›nda kalenin bir küçücük ka-
p›s› var. Buras› afla¤› varofla giden yoldur. At gidemez, insan dahi güçlükle iner. Macar ifli
beflyüz ayak merdivendir. Acele ile afla¤› flehire inip ç›kacak yi¤itler bu merdivenli kap›dan
inip ç›karlar. Bu kap›ya yak›n kalenin kuzey köflesi ucunda bir küçücük kale içinde ancak diz-
dar a¤a, kethüda a¤a, kale imam›, kale mehterleri ve alaybeyisi otururlar. Yabanc›lar gire-
mez. Ancak d›fl kaleye aç›lan bir küçücük demir kap›s› var. Kap› önünde bir a¤z› k›r›k büyük
balyemez topu var. Kuflatma s›ras›nda d›fl kalenin büyük kap›s›ndan içeri giren düflmanlara
bu topu at›p, yokufl yukar›ya gelen düflman›n hepsini hurdahafl ederler. Bu kap›n›n içerisi ha-
la paflalar›n saray›d›r ki, içinde flehid meydan› var. Buraya Sarayburnu derler. Bu burunda bir
büyük tabya daha vard›r ki, di¤er tabyalardan yüksektir. Burada olan toplar hep... ......... ve
Süleyman Han tepesini dövüp, kufl kondurmaz. K›rkar kar›fl uzunlu¤unda toplard›r. Bu tab-
ya ile pafla saray›n› 859 tarihinde Fatih Sultan Mehmed Han ile dövüflüp, Belgrad kalesini
verdirmeyen Kral Matifler'in o¤lu yapt›rm›flt›r. Fakat çeflitli defalar y›k›ld›¤›ndan küçük kalm›fl-
t›r. Ta afla¤› varofl ile d›fl varoflunu yapt›ran ‹rsek Bank't›r. Pafla saray›n›n balkonlu köflklerin-
den ta Kamran kalesine kadar Nemçe Çesar›n›n yap›s›d›r. Bu pafla saray›n›n d›fl duvar› di-
binde bir çeflme var. Ta afla¤› Tuna nehrinden üç minare boyu yüksek yere bu çeflmeye us-
ta san'atkar san'at ile su ç›karm›fl ki, ak›llara durgunluk verir!.. Bütün su yollar› dik yukar› fla-
d›rvan gibi afla¤›dan yukar› ç›km›flt›r. Tuhaf› flu ki, bu su ç›rç›r dolablar› ile ç›kmaktad›r. Bu
çeflmenin karfl›s›nda on aded Tafl merdivenle ç›k›lan bir camii var.

Estergon K›z›lelmas› Camii: Bu camiin kap›s›n›n üzerinde tam yüzon basamak merdiven-
li yüksek bir minaresi var. Minare tafltan yap›lm›fl olup, gayet san'atl› ve Osmanl› usulüdür.
Usta mühendis bu minareyi camiden biraz uzakta yapm›flt›r. Çünkü kuflatma s›ras›nda top
güllesi ile bu minare y›k›l›rsa camiin kubbesine zarar vermemesi düflünülmüfltür. ‹ki kere ku-
flatma belas›na u¤rad›¤› halde yine bu camiye girenler hayret içinde kal›rlar. Evvelce bu ca-
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miin d›fl avlusu iki kat iken top güllelerinden d›fl avlusu berbad olmufltur. Halen kale halk›
ve muhaf›zlar› oturmaktad›r. ‹ç kat›ndaki küçük avlu sa¤lam kalm›flt›r. Etraf›ndaki tak ve re-
vaklar› hala durur. Öyle san'atl› ve ibret verici bir flekilde döflenmifl avludur ki, her tafl› ye-
flim, mermer, somaki ve sair tafllardan meydana gelmifl cilal› bir avludur. Benzeri yoktur.
K›ble kap›s›n›n alt efli¤i çeflitli mermer ile süslenmifl bir camidir. Üst ve alt eflikleri burma,
k›v›rma, san'atl›, cilal›, somaki direkciklerden meydana gelmifltir. Herbiri birer Rum harac›
de¤erindedir. Bu harem kap›s› üzerinde evvelce çan kulesi varm›fl. Bu kap›n›n d›fl yüzünde
sa¤ ve sol taraf›nda somaki mermerden yap›lm›fl arslan heykelleri var. Bu camiin duvarla-
r›nda o kadar heykeller ve resimler var ki, her biri sanki canl›d›r. Harem kap›s›ndan içeri ca-
miin k›ble kap›s› da harem kap›s›ndan daha fazla süslüdür. Bu kap›n›n üzerinde latince ya-
z› vard›r. Bu kap› ile mihrab aras› tam yüz ayak olup, geniflli¤i seksen ayakt›r. Bu camiin
dört taraf› zemininden ta kubbe kenarlar›na var›ncaya kadar sekiz k›t'a yekpare uzun k›rm›-
z› somaki kapl› duvarlard›r. Bu sekiz adet biçme tahta somakiler camiin duvar›nda durur.
Usta hakkak bu k›rm›z› renkli mermerleri öyle cilalam›flt›r ki, afla¤›da namaz k›lanlar›n bü-
tün hareketleri ayna gibi görünür. Minal› kubbesi dahi yekpare, k›rm›z› bak›r ile yap›lm›fl ter-
sine dönmüfl bir kubbedir, içine giren insan hayran olur!.. Bak›r tas gibi olup, içinde kapla-
ma alt›n kak›l›r. Bu kubbedeki san'at hiç bir camide yoktur. Kenarlar› çeflit çeflit tafllarla ve
k›ymetli fleylerle süslenmifltir. K›ble taraf›nda somaki mermerden yap›lm›fl bir sanduka var-
d›r. Orada olan mermer san'at›n› Mora'daki Atina flehrinden baflka yerde görmedim. Bu
sandukan›n etraf›nda oyulmufl olan gül, reyhan, sünbül ve flakay›klar›n her biri bir sihir ese-
ri gibidir. Yine mermerden bir flifle sürahi içinde çeflitli çiçekler oyulmufl ve bir salk›m üzüm
yapm›fl ki, sanki hemen fl›ras› damlayacak. Yine kubbenin k›blesi d›fl›nda d›flardan görünür
bir mermer çanak içinde yine mermerden oyulmufl pirinç pilav› göstermifl, pirincinin her bir
tanesi sanki Revan pirinci gibi tane tane duruyor. Allah bilir ki, bu camideki garip ve acaip
eserleri gözümüzle gördü¤ümüz için bu derecede yazd›k. Hatta; Süleyman Han bu kaleyi
fethetti¤i zaman camii kilise halinde seyredip buyururlar ki, «Ah bu gül endaml› kubbeye
benzer ve bunun gibi san'atl› bir mihrab ve minber olsa?» Bu inci sözler padiflah›n a¤z›ndan
ç›k›nca Koca - Mimar Sinan yer öpüp der ki: «‹nflaallah padiflah›m›n yüksek himmeti ile öy-
le bir mihrab, minber, müezzin mahfeli ve vaiz kürsüsü yapay›m ki, cihan seyyahlar› görme-
mifl olalar.» Süleyman Han, ‹stolni Belgrad gazas›na gidip gelince görür ki, bir mihrab ve
bir minber yap›lm›fl ki, dil ile tarif olunmaz. Hele Koca - Sinan padiflahlara mahsus öyle bir
mahfel yapm›fl ki, insan kudretinin d›fl›ndad›r. Bu mahfele sütunsuz bir merdiven infla etmifl
ki, insan üzerine basmaya korkar. Sütunsuz san'atl› bir tafl merdivendir ki, her basamak tafl-
lar›n›n birer uçlar› cami duvar›na bitifliktir. Basamak yerleri tamamen boflluktad›r. Merdive-
nin cami içi taraf›na bir demir parmakl›k yapm›fl ki, pek gariptir. Demir ustas› bunda da hü-
nerini göstermifltir. Mahfelin kenarlar›na çeflit çeflit flimflir ve saireden korkuluk pencereler
ve kafesler yapt›rm›flt›r ki, görenin akl› kafes içinde flaflar kal›r!.. Zarif pencerelerinde o ka-
dar süslü ve san'atl› pencere kapaklar› vard›r ki, tarifinde dünya dilsiz kal›r. Bu mahfel du-
var›nda bir küçük buhurdan konacak dolab›n›n pirinç teneke üzerine halis alt›n s›vam›fl bir
kapa¤› vard›r ki, babam›z Dergah-› Ali kuyumcu-bafl›s› Dervifl Mehmed Z›lli'nin elinden ç›k-
m›flt›r. Hatta kendi el yaz›s› ile de dolap üzerine flu beyti yazm›flt›r :

Hüsnünün eshâb›n› h›fzetmeye ey gühertâb 
Oldular didelerim iki kapakl› dolap
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Hatta babam›z merhum gençli¤imizde bize bu Estergon gazas›n› ve buradaki camiye
yapt›¤› san'atl› dolab› anlat›rlard›. Allah'a hamdolsun gözümüzle görüp, sevindik. Hatta bu
cami ikinci defa düflman eline geçti¤i halde san'at›n› sevdi¤i için mihrab ve minberini y›k-
mam›flt›r. Bu Süleyman Han mahfeli üzerine düflman dahi Nemse ve Macar ustalar›na iki
aded san'atl› ve görülme¤e de¤er kap› yapt›rm›fl ise de Sultan Ahmed zaman›nda Yeni Ca-
miye kap› yap›lmak üzere gemilere yüklenip ‹stanbul'a gönderilmifl ve yolda Demirkap›'da
gemiler batt›¤› için yerine ulaflamam›flt›r. Halk aras›nda Sultan Ahmed'in yeni camiinin av-
lusu Estergon camiinin kap›s›d›r, diye söylenirse de yanl›fl olup, halen yeni camiin k›ble ka-
p›s› ki, pirinç hatta, teneke üzerine gümüfl kitabeli ve alt›nla cilal›d›r. Merhum pederimiz
yapm›flt›r. Kitabesinde celi yaz› ile «Mimma amelehu serzerperan› bab-› ali Dervifl Mehmed
Z›lli sene 1011» diye tarihiyle yaz›l›d›r ki, babam›z›n eseridir. Her zaman bak›p ruhuna Fa-
tiha okuruz, Yukar› kalede bu camiden baflka an›lmaya de¤er imaret yoktur.

Estergon'un Varoflu: Evvela afla¤› kale yukar› hisar›n bat› taraf›n›n dibinde, Tuna k›y›s›n-
da kasabadan kuzeye uzunca yukar› kaleyi sarm›fl ve yukar› kale kayas› bu varoflu gö¤süne
alm›flt›r. Varofl mamur olup, bir kar›fl bofl arazisi yoktur. Tuna kenar›ndaki duvar› alçakt›r.
Ama gayet sa¤lam ve enli duvard›r. Bu duvar›n uzunlu¤u özbeçeli Hac› ‹brahim camii ya-
n›ndaki burun dibinden Tuna kenar› duvar›n› takip ederek k›ble taraf›nda ta hendek ›l›cas›-
na var›ncaya kadar tam alt›yüz ad›md›r. Alt› aded tabyas› vard›r. Her tabyada sekizer, onar
balyemez toplar› ve hepsi Tuna'ya karfl› olan Ci¤erdelen kalesine bakan toplard›r.

Bu duvar›n Tuna kenar› d›flar›s›nda duvar dibinde tam alt›yüz ad›m uzunlu¤unda yal›n-
kat bir palanga duvar vard›r. Bütün kaz›klar› Tuna içine kak›lm›fl mefle ve palamut kaz›k-
lar›d›r. Her biri onar arfl›n uzunlu¤unda ve adam gövdesi kal›nl›¤›ndad›r. Bu flarampav ka-
le duvar›na siper olmufltur. Harp s›ras›nda Tuna üzerinden gemilerle düflman gelirse gazi-
ler bu siperlerin ard›na girip savafl›rlar. Tuna k›y›s› ile varofl evlerinin aras›nda genifl bir
cadde var. Kale duvar›na bitiflik hiçbir ev yoktur. Buralarda bekçilerin karakol kuleleri var-
d›r. Il›ca kalesinden yine kale duvar› üzerinden Budin kap›s›na var›ncaya kadar sa¤lam tafl
duvard›r. Tamam› dörtyüz ad›md›r. Bu hesaba göre afla¤› hisar›n büyüklü¤ü bin ad›md›r.
Üç kap›s› vard›r. Evvela k›bleye bakan Budin kap›s›, iki kat demir ve sa¤lam kap›lard›r. Bu-
din kap›s›n›n önünde bir kat da hisar bölmeci¤i var. Kanije kalesi dolmas› gibi onbefl ad›m
kal›nl›¤›nda dolma duvar var. Bu duvar›n iç yüzündeki hendekte bir küçücük kubbeli ›l›ca
var. Budin ›l›calar› gibi s›cak de¤ildir. Il›kt›r. Bütün yabanc›lar ve hizmetçiler bu ›l›caya gi-
rerler. Bundan baflka d›flarda bir kat hendek daha var. Bu hende¤e Tuna nehrinin sular›
girer ve agzina kadar doldurur. Bu hendek üzerinde Budin kap›s› flarampav kap›s› önünde
a¤açtan yap›lm›fl zincirli sa¤lam bir köprü var. Bu köprünün iki taraf›nda sahi toplar var.
Bu köprünün d›flars›nda bir küçük varofl daha vard›r ki, burada fakirler oturur. Bu varofl-
çu¤un içinde küçük bir meydan var. O meydanda güzel bir havuz bulunur. Musluklar›ndan
bütün namaz k›lanlar abdest al›p, Allah'a ibadet ederler. Bu meydanda on aded dükkan
var. Küçük varoflun kap›s› dibinde hendek kenar›nda tahtadan bir lonca köflkü var. Gidip
gelenler burada dinlenirler. Budin'den ve öteki s›n›rlardan gelenlerin hepsi bu kap›dan içe-
ri girerler. Gayet ifllek caddeler. Küçük varoflun bir kap›s› da güneye aç›l›r. ‹skele kap›s› bir
kat yal›n direkten sa¤lam kap›d›r. Tuna kenar›nda iskeleye giden ifllek kap›d›r. Bu kap›n›n
d›fl›nda, nehir kenar›nda on aded kasaba dükkan› var. Bu kap›dan biraz uzakça bir hendek
daha var. Ama alçakt›r, içinden Tuna nehri geçer. Bu hendek üzerinde kaz›klar üzerine
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kurulmufl sa¤lam bir köprü var. Bu köprünün karfl› taraf› Tuna içinde bir ada gibidir. Bu
adac›kta birkaç mahzen, yirmi kadar saz örtülü ev vard›r. Bu adada bu imaretlerden bafl-
ka bir fley olmay›p, geri kalan k›sm› ba¤, bahçe ve bostanlarla kapl›d›r.

Bu afla¤› büyük varoflun bir kap›s› da Özüçeli Hac› ‹brahim camii alt›ndaki küçük ka-
p›d›r ki, güney tarafa Tuna'ya aç›l›r. Bu kap›n›n iç yüzünde yukar› iç kaleye çark ve zem-
bereklerle giden su dolab›n›n binas› vard›r.

Estergon Su Çark›: Afla¤› büyük varofl'un bat› taraf› nihayetindeki küçük kap›n›n iç yü-
zünde bir su karhanesi vard›r. Üstü flendire tahta örtülü kubbesi var. Kubbe aç›lmas› kolay
olmas› için tahtadan yap›lm›fl. Tahta kubbede bir baca deli¤i var. Fen sahibi usta bu bacay›
yaparken büyük bir hizmet yapm›fl. Bu bacadan içeri günefl ›fl›¤› vurup, ifl yerini ayd›nlat›r.
Baca alt›nda baflafla¤› suyu Tuna nehrinden gelen yuvarlak bir havuz var. Bu havuz içinde
çeflit çeflit yuvarlak dolaplar var. Bütün aletleri kal›n mefle, balut ve santa a¤açlar›ndan ya-
p›lm›fl çarklar olup, hepsi Tuna içindedir. Ama bu dolap yüksek mefle a¤ac›ndan yap›lma
araba tekerle¤i gibi bir dolapt›r. Tekerle¤inin çevresinde elli aded su küvecikleri var. Ama
bu dolap afla¤› dolaplar gibi su içinde de¤ildir. Ad› geçen ayd›nl›k giren baca alt›nda bu do-
lab›n orta mili adam kolu kal›nl›¤›nda mildir. Afla¤› Tuna içindeki a¤aç dolaplar›n çarklar› ve
ipleri hepsi adam bile¤i kal›nl›¤›nda demirden çarklar ve millerdir. Çarklar adam pazusu ka-
l›nl›¤›nda deve gerdan› gibi e¤ri bü¤rü san'atl› çarklard›r. Usta demirci bu görülmeye de¤er
çarklar› yaparken öyle san'at göstermifl ki, anlatmak mümkün de¤il. Bu demir çarklar›n›n
kenarlar›nda top güllesi gibi k›rk elli tane yuvarlak demir gülleler vard›r. Bu aletler ve çark-
larla çeflitli dolaplar› su zorla çevirince bu çarkdaki yuvarlak gülleler Tuna üzerine vurup su-
yu zorla demir künkler içine doldurur. Ve çarklar döndükçe bu gülleler devaml› birbirini ta-
kip eder. Tuna suyu bu flekilde ta yukar› iç kaledeki çeflmenin deposuna götürürler. Bütün
su künkleri demirden yap›lm›fl borulard›r. Yalç›n kaya aras›nda dik yukar› nice demir künk-
ler görünür. Bu demir su yollar› dik yukar› flad›rvan gibi ç›kar. Üç minare boyunda, üçyüz
kulaç bafl yukar› su çeflmesi görülme¤e de¤er. Ad› geçen iç kale kayas›n›n ta afla¤›s›nda su
de¤irmenleri ve çarklar› olan ifl yerinde bir kayadan yedi bafll› ejder gibi bir ›l›ca suyu gürle-
yip akarak yirmi zira' afla¤›ya Tuna nehrine dökülür. Bu iflyeri içinde bu çarklara bakmakla
görevli yaln›z bir kifli vard›r. Buray› gördükten sonra de¤irmenci babaya birkaç akçe verip
«Pirim, lütfeyle bu çark ve dolaplar›n hareketlerini de görelim» dedi¤imizde «O¤ullar, bu
çarklar›n gök gürültüsü gibi gürlemesine dayanamazs›n›z. fiad›rvan› gökyüzüne s›çratt›¤›na
da bakma¤a cesaret edemezsiniz» dedi. Ben «Can›m baba! biz dünya seyyah› ve insan o¤-
lunun hizmetindeyiz. Bari bunu da görmüfl olal›m» deyince «‹mdi o¤ullar korkmay›n, biraz
aç›l›n!» diyerek önce dam›n ad› geçen bacas›n›n kapa¤›n› açt›. Ve ›l›can›n Tuna'ya akan yo-
lunu kapat›p, ifl yerindeki büyük çark›n su girecek gözcükleri içine su dolunca, hemen do-
laplar dönme¤e bafllad›. Allah'›n büyüklü¤ü! bir gürültü koptu ki, sanki k›yamet gününden
bir alamettir. Baz› çarklar sa¤a ve nicesi de sola dönüp, bütün çarklar birbirine girerek hep-
si saat gibi dönmeye bafllay›nca hemen de¤irmenci koca baba «korkmay›n, korkmay›n o¤ul-
lar!» diye bir demir çeflme lülesi gibi lüleyi kuvvetle vurup çevirince kaleye giden su borusun-
da adam gerdan› kal›nl›¤›nda bir su gökyüzüne do¤ru baca deli¤inden d›flar› ç›k›p, üç Süley-
maniye minaresi yükseldi. Gac›rd›yarak, gürleyerek öyle ç›kt› ki, en yükse¤e yar›nca gök ku-
fla¤› gibi baflafla¤› Tuna'ya döküldü. Yar›m saat kadar nefesimiz tutulup, hayran, hayran sey-
rettik! Ama Allah biliyor ki, de¤irmenci baba gayet kuvvetlidir. Allah'a hamdolsun duas›n›
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ald›k. Hatta, Sadrazam Köprülü-zade Faz›l - Ahmed Pafla dahi buralar› görerek de¤irmenci
ihtiyara elli alt›n ihsan ve on akçe teraki ferman eyledi.

Bu varoflun üç kap›s› da bu çark de¤irmeni kap›s›nda tamam olup, içinde kat kat 2900
aded altl› üstlü evler vard›r. Bahçe ve avlular› bulunmayan s›k evlerdir. Hatta baz› evlerinin
cenazelerini d›flar›da sokakta y›karlar. Gayet dar evleri var. Ama kuflatma s›ras›nda bu va-
roflun evleri muhafazal› ve emindir. Onalt› mahalledir. Hac› ‹brahim, Alaybeyi, Mahkeme,
Çarfl›, Budin kalesi, D›fl varofl, ‹skele ve Tepedelen mahalleleri bildiklerimizdir. Dört iba-
dethanesi var. ‹kisinde cuma namaz› k›l›n›r, ‹kisi de mahalle mescididir. Özüçeli Hac› ‹bra-
him camii: Kurflun örtülü, çatma nak›fll› tavanl› ve evkafl›, cemaati bol ve kagir minareli ye-
ni yap›lm›fl güzel bir camidir. Mahkeme camii: Eski bina olup, bol cemaati vard›r.

K›ble kap›s›n›n üst efli¤inde flu tarih yaz›l›d›r:

Ad› belli flehidler var yan›nda 
fiahâdet eyledi hep has ve âm› 
Kimi sa¤›nda ve kimi solunda 
Bu câmi oldu flehidler makam› 
Salâ oldu namaza bafllan›ld› 
Kabul ola namazlar bittamâm› 
Muhammed Mustafâ'ya vakfolundu 
Hüdâ makbul ede ân› yapan›.

Bu camiin avlusunda birkaç yüksek a¤aç var. Baflka yerde a¤aç yoktur. fier'î mahke-
me de bu camiin içindedir, iki medresesi var. Biri Özüçeli Hac› ‹brahim medresesi, biri
de Mahkeme medresesi. Dört tane mektebi var. ‹ki adet tekkesi olup, biri Estergonlu Ali
Efendi tekkesi, di¤eri Elhac ‹brahim tekkesidir. Küçük bir hamam› var. ‹kiyüzon aded dük-
kanlar› var. Bedestan› yoktur. Çarfl› içinde küçük meydanda bir lonca köflkü var. Bütün
gaziler gaza mallar›n› burada sat›fla ç›kar›rlar. Bütün gaza mallar› burada toplan›r. Bu fleh-
rin han› yoktur. (Han bir Türk memleketi için ay›pt›r.) diye hay›r sahipleri yapt›rmam›fl-
lard›r. fiehrin bütün evleri misafirlere aç›kt›r. Bir alay gazi ve Allah yolunda savaflan kim-
seler olup yemeklerini yaln›z yemezler. Ve hiç bir gece misafirsiz olmazlar. Sokaklar› te-
miz ve kald›r›m döflelidir. Bu varoflun dizdar› baflkad›r. Çünkü kuflatma s›ras›nda her biri
askeriyle cenge haz›rd›rlar. Budin kap›s› ile yukar› kale aras›nda dört adet büyük tabya
vard›r. Bu tabyalar›n da ayr›ca dizdar› ve neferleri vard›r. Bu tabyalar kaleden Tuna ke-
nar›na ve oradan yine kuzeye Tuna kenar›na var›ncaya kadar yukar› kaleyi kuflatm›fl ka-
ra taraf›d›r. Yüksek bir kat palanga dolma r›ht›m kale duvar› vard›r. Ard› ve önü yoldur.
Bu yal›nkat palanga duvar›n›n hende¤i önünden Tuna kenar›na, oradan suyolu kulesine
var›ncaya kadar kalenin k›ble taraf›n› bir kat palanga duvar daha kuflatm›flt›r. Velhas›l bu
Estergon kalesinin baz› yeri befl katt›r. Yaln›z Tuna kenar› iki katt›r. Bir kat› Tuna'ya ba-
kan yukar› hisar duvar›d›r. Bir kat› da Tuna nehri kenar›nda afla¤› varofl duvar›d›r. Di¤er
kara taraflar› üçer, dörder, befler kat bölme bölme duvarlar, palangalar ve tabyalard›r.

Tepedelen Palangas›: Estergon kalesinin k›blesinde dere afl›r› ve bir ok menzili uzak-
ta bir havale tepe vard›r. Buray› düflmandan tekrar fetheden Koca-Mehmed Pafla, Sultan
Ahmed devrince 1014 (1605) de yeniden yapm›flt›r. Bir k›z›l kaya üzerinde dolma palan-
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ga r›ht›m ve çatmal› flaranpavl› kaledir. Etraf› beflyüz ad›md›r. Estergon taraf›na bir küçük
a¤aç kap› vard›r, içeriye araba girmez. Yüz evi olup, tahta örtülü avluludur. Sokak ve ev-
leri dard›r. Bir camii, dizdar›, ikiyüz neferi, yeteri kadar cephanesi vard›r. Yahfli toplar›
vard›r. Bu kale yumurta gibi yalç›n bir kaya üzerindedir. Her taraf› derin oldu¤undan hen-
de¤i yoktur. Yaln›z k›ble taraf›nda kesme hende¤i vard›r. Kale içinde bir kuyu bulunur.
Ama düflman geldi¤i vakit ilk cenkte buraya sataflaca¤›ndan buray› la¤›mlarla yerle bir et-
mek muvaf›kt›r. Kaleden afla¤› Tuna kenar›na inince bir ›l›ca su kayna¤› vard›r. Orada bir
de (Baruthane palangas›) vard›r. 1014 (1605) tarihinde bu kaleyi de Koca Lala Mehmed
Pafla yapm›flt›r. Düz, genifl bir yerde dörtköfle dolma r›ht›m kavi bir palangad›r. Etraf› al-
t›yüz ad›md›r. Alçak yerde oldu¤undan hende¤i yoktur. Kuzey kap›s› önünde hende¤i ve
asma köprüsü vard›r. Dört taraf›ndaki kalelerinde sahi toplar› ve moflkat tüfenkleri var-
d›r. Dizdar›, ikiyüz neferi, cebeci, topçu, barutçubafl› a¤alar› ve hisar içinde nefer evleri
vard›r. Baruthane iflyeri baflkad›r. Bunun da Budin baruthanesi gibi çark dolaplar› ile tunç
havanlar› vard›r. Bütün aletlerini ve çarklar›n› ›l›ca suyu çevirir. Suyu serincedir.

Su ve havas›n›n güzelli¤inden güzelleri çok olur. Kad›nlar› d›flar› ç›kmaz. Ahalisi garip
dostu, ahlakl›, geçim sahibi adamlard›r. Estergon sahras›n›n yar›s› bahçe ve bostanlard›r.
Hatta kalenin güney taraf›nda toprak alt›nda baruthane olan yerde kafirler zaman›nda Er-
sek flehri ad› ile bir büyük flehir varm›fl. Hala ba¤l›kt›r. Bu ba¤lar›n bir ucu Süleyman Han
tepesine var›r. Bir ucu kaleden bir top menzili uzakta. fioflkot deresine var›ncaya kadar
bafltan bafla da¤lard›r. (Osmanl› askerine s›lad›r, mahsulümüz helal olsun.) dediklerinden
bütün gaziler sulu meyve yemekten b›kt›lar. Meyveleri, havas›, flehir halk›n›n rengi, lisan-
lar›, ifl ve kazançlar›, elbiseleri hep Budinli gibidir. Yüzelli parça mamur köyü vard›r.

Buradan sonra beflinci gün Sadrazam Köprülü - zade Faz›l Ahmed Pafla deniz gibi as-
kerle Estergon kalesi alt›na gelip, çad›rlar›n› dikti. Estergon, Tepedelen, Baruthane, Ci¤er-
delen kalelerinden o kadar top flenlikleri oldu ki, yer, gök ve felek kubbesi güm güm güm-
ledi. Her taraf siyah dumandan görünmez oldu. Bir saat sonra Estergon kalesi siyah du-
mandan s›yr›l›p, beyaz nur gibi göründü. Bütün bedenleri sancak, bayrak, fland›ra ile süs-
lenmiflti. Hemen Vezir-i azam durmadan Tuna nehri kenar›na alt› oda yeniçerileri ile Za-
¤arc›bafl› ‹brahim A¤ay› ve Kad›-zade ‹brahim Paflay›, Söhrab - Mehmed Pafla, Kaplan Pa-
fla, H›s›m - Mehmed Pafla ve bütün eyalet askerini, Tuna'dan gemilerle karfl› Uyvar topra-
¤›na geçirip, karfl› tarafta gemiler üzerinde köprü yapmaya bafllatt›. Estergon taraf›nda da
köprü yap›lmaya bafllan›p, bir gecede on adet gemi, sadrazam taraf›ndan, yedi gemi de
karfl› taraftan yap›ld›. Ve gündüz durmadan köprünün tamamlanmas›na çal›fl›ld›.

Sergüzeflt: Allah'›n hikmeti, Kad›-zâde ‹brahim Pafla efendimiz köprü yapma¤a karfl›
tarafa gemilerle geçti. Bu bakir, Estergon temaflas› için beri tarafta kal›p, tayinat›m›z ol-
mad›¤›ndan onbir bafl atlar›m›z ve adamlar›m›z aç kald›k. Zahire elde etmek için befl adet
gülam›mla ve on adet arkadafllar›m›zla Estergon'un bat›s›na befl saat gidip, bir güzel yu-
lafl› ve arpal› tarla bulup, bütün atlar›m›z› ya¤l› yulafa sal›p, biz dahi arpa demeti dö¤me-
ye bafllad›k. Derhal birer yük arpa elde ettik. (Bre medet, asker bu tarafa gelmeden biraz
daha arpa dövelim) derken, gördük ki, üçyüz adet atl› gazi yi¤itler bize do¤ru geliyor. (Ba-
ka kifliler! Nifllersiniz? Demet mi döversiz? Kalk›n hey gidiler! Arpa dövmeden ne bulur-
sunuz? Varal›m düflman k›ral›m, mal alal›m, esir alal›m, orduya yüz akl›¤›yle gelelim) de-
diklerinde, hakir, (Bre gazi yi¤itler, atlar›m›z açt›r, hizmetkarlar›m›z afla, ekme¤e muhtaç-
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t›r. Bu düflman diyar›nda bildi¤imiz yer yok, ne yol bilürüz, ne de k›lavuzumuz vard›r!
Kande gideriz. Arpam›z› dövdük, biz orduya gideriz) dedi¤imde, (Bre var, hey demetçi gi-
diler!) diye hemen üçyüz yi¤it at boynuna düflüp, da¤lar içinde kayboldular. Biz de biraz
arpa dövelim derken, yar›m saat geçmeden bu gaziler bir kale alt›na var›rlar. Görürler ki,
kale kap›lar› kapal›. Kenar›na var›p, çakal gibi ça¤r›flmaya bafllarlar. (Bre dizdar, bre ka-
le gidileri, bre aç›n kap›lar›, bre yo¤urt, bre ayran, bre ekmek, bre arpa, bre at nal› var
m›?) diye her biri çakal gibi ça¤r›fl›rlar. Baz›lar› da (Bre serhad gidileri, gö¤sünüzde ima-
n›n›z yok mu? Bre ekme¤iniz, bir çanak ayran›n›z yok mu?) derler. Me¤er bu kale Nem-
çe çesar›n›n Tata kalesi imifl. Düflman mazgal deliklerinden bunlar› görür ki, kimi hendek
dibinde yatar, kimi oturur, kimi yo¤urt ister. Hemen düflünüp, bunlar› kale içine al›p, esir
etmeye karar verirler. Birkaç Türkçe bilenleri, kale bedenleri üzerine gelip, (Ne istersiniz
adamlar) derler. Bunlar da Ayd›n, Saruhan, Mentefle Türkleri olup, (Bre can›m serhadl›
kardefller, aç›z, bize yo¤urt, ayran, ekmek atlar›m›za da arpa verin. Yiyelim ve size dua
edelim. Oradan da ordumuza gidelim) derler. Kale duvarlar› üzerindekiler de (baka yi¤it-
ler biz bir alay serhad gazileriyiz. Size at nal›, at yemi ve her ne isterseniz verelim amma
korkar›z akçesine cefa edersiz) derler. Bu gaziler de bellerinde ve kemerlerinde olan alt›n
kurufllar› gösterince, hemen düflman kalesinin kap›s›n› aç›p, asma köprüyü yerine koya-
rak (Hepiniz atlar›n›zla içeriye giriniz) deyince bunlardan ikiyüz kadar› atlar›yla kaleye gi-
rip, yüz kadar› köprü üzerinde durur. Kimisi de kale kap›s›n› al›rlar. Hemen bu kap› önün-
deki yi¤itleri düflman içeri koyup, kapamak ister. Bunlar da (Biz atlar›m›zdan ayr›lmay›p,
burada dururuz) deyince düflmanla afla¤› yukar› az›fl›p, nihayet ur (vur) ederler. Derhal bü-
tün di¤er düflmanlar da içeride olanlara giriflince, içeride olanlar o vakit anlarlar ki, bu ka-
le düflman›n imifl... (Bre urun gaziler, düflman!) diye düflman içine hepsi birden taun gibi
girip, iç kaleden düflman› k›ra k›ra d›flar› ç›k›p, d›fl kaleye atefl verirler. Düflman›n bunla-
ra iç kaleden elliyedi parça top att›¤›n›, biz arpa dövdü¤ümüz yerden iflittik. Yar›m saat
sonra bu üçyüz adet baba yi¤it altm›fl esiri zincire vurup, yüzyetmifl tane de saçl› düflman
kellelerini m›zraklara geçirerek gülbang-› Muhammedi çekip, elleri kollar› kan, ci¤erleri
a¤layan bir alay gaziler yan›m›za gelip, (Bre adamlar, daha arpa demeti mi döversiz? Gö-
rün biz ne çeflit gazalar yapt›k. Müslüman kalesi san›p, kale alt›na vard›k. Düflman bizi hi-
le ile kale alt›na koymaya kalk›flt›, Allah'a flükür, biz onlar› koyduk, iflte bu gümüfl de¤nek-
li ve ba¤› telli de kale kapudan› imifl.) diye bafllar›ndan geçenleri hakire bir bir anlatt›lar.
Biz dahi atlar›m›za arpalar›m›z› yükletip, bu gazilerle atbafl› beraber orduya giderek, Sad-
razam Kethüdas› ‹brahim Kethüdaya var›p, bafllar›ndan geçeni anlatt›lar. Hakir dahi ora-
da eflbetçi idim (flahitlik ettim). Kethüda bey bu gazileri sadrazama götürüp, kelleleri onun
önünde yere yuvarlad›. (Devletlu vezir, düflmanlar›n kelleleri de böyle yerlere yuvarlana)
diye dualar etti. Bütün gaziler yer öptüler. Bunlar›n bütün bafl›ndan geçenleri dinledi.
Sonra buyurdu. (Siz ne yerlisiz,) onlar da, (Ayd›n ve Saruhan sancaklar› sipahilerindeniz)
deyince (Yaln›z kimin izni ile çete ve poturaya gittiniz) dedi. Hemen içlerinden biri, (Val-
lahi devletlü vezir! At nal›, arpa ve zahire almaya gidip, gördük ki bu Estergon kalesi ya-
n›nda bir kale var. Biz Müslüman kalesi sand›k. Kafir bizi içeri al›p, k›rmaya bafllarken biz
dalsat›r olup, onlar› k›rd›k. Ve bu kadar ganimet mal› ile huzurunuza geldik.) Deyince kah-
raman vezir asker, ordudan da¤›l›p, periflan olmas› için aleme ibret olsun diye:

«Tiz, tutun flunlar›!»
Deyince amans›z celladlar meydana dalk›l›ç gelip, fakir gazilerin boyunlar›na yap›fla-
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rak çad›r önüne getirince hemen Kethüda ‹brahim, serdar Ali Pafla, K›bleli Mustafa Pa-
fla, Amuca - Hasan A¤a ve nice vezir ve ayan sadrazam›n aya¤›na düflüp:

(Bir dahi etmesinler, bunlar› ganimet mallar› ile beraber azad eyleyin. Ama alaybeyle-
rine tenbih buyurun.)

Dediklerinde ricalar› kabul olup, hepsini azad ederek üçyüzaltm›fl adet esirlerinin iki-
yüz adedini bu garip gazilere ihsan etti.

«Bir daha fermans›z bir yere gitmeyin!»
Diye s›k› tenbih olundu. Bunlar esirlerden geçip, bafllar›n› iki kere kurtard›klar›na sevi-

nerek ikiyüz adet esirleri ile orduya geri döndüler. Sonra orduda (Kimse çeteye gitmesin!)
diye dellallar ba¤›rd›. Sonra bu gaziler alaybeylerine ikifleryüz de¤nek vurup, (Niçün aske-
rinizi çete ve poturava gönderirsiniz) diye azledip, yerlerini baflkalar›na verdiler. Allah uzun
ömürler versin, ‹brahim Kethüda, hakire bu gazilerden iki adet seçme gülam al›p, verdi.
(Evliyam, senin de gazada hakk›n vard›r. O kadar gazileri sen rica ettin amma sadrazam
onlar› zaten öldürmezdi. Ancak baflkalar›n›n kula¤›na küpe olsun diye, (bre cellad!) diye
korkuttu. Ama Evliyam do¤rusu bu herifler iyi gaza etmifller) diye bu gazileri bafltan itiba-
ren söylettirdi. Sonra hakir, gülamlar›mla gemilere binerek karfl› tarafa geçip, Uyvar top-
ra¤›na ayak bast›k. Kad›-zade ‹brahim Pafla efendimizin dairesinde kal›p, huzuruna gittim.
Hikayeyi anlatt›m, ihsan olarak ald›¤›m gülamlar› da gösterdim. Cömert pafla, (Tez bu gü-
lamlar›n üzerlerine birer kat çuha, dolma, kontufl, sar› kavuk, çizme ve pabuç ve birer bi-
nek beygirleri verilsin) diye ferman etti. Bu suretle iki köle sahibi oldum. Allah'a flükür...
Ondan sonra ‹brahim Pafla efendimiz Tuna kenar›nda gemilerle köprü yapmaya bafllad›.
Bu hakir de birkaç arkadafl›m›zla Ci¤erdelen kalesinin temaflas›na gittik.

Ci¤erdelen Kalesi: ‹lk kurucusu Erdel krallar›ndan Betlen Gabor'dur. Sonra Muharremin
bafl›nda 950 (1553) senesinde Süleyman Han Estergon kalesini fethedip, Uyvar topra¤›nda
olan yediyüz parça köyleri itaat ettirmek için bu kaleyi yapt›r›p, ad›na Ci¤erdelen demifltir.
Do¤rusu bu kale neferleri düflman›n ci¤erlerini delmifltir. Çünkü bütün neferler ve gaziler, çe-
teye gidip, düflman illerini ya¤ma ederek çeteden gelirken düflman, Müslüman gazilerin ar-
kas›ndan kovarak gelirler. Bütün gaziler avlar› ile bu Ci¤erdelen'e gidip, can kurtar›rlar. Düfl-
manlar dahi eli bofl cehenneme giderler.

Ci¤erdelen Palangas›n›n Yeri ve fiekilleri: Tuna nehrinin bat›s›nda, Estergon kalesinin
karfl›s›nda, Uyvar kalesi topra¤›nda bir düz sahrada dört köfle çetin ve sa¤lam, çit palanga,
r›ht›m dolma, bir kaledir. Üç taraf› kara, do¤u taraf› Tuna'd›r. Üç taraf›nda sa¤lam ve sarp
hendek vard›r ki, içinde Tuna nehri gezer. Bu hendek üzerinde kara taraf›ndan bat›ya aç›-
lan bir kap›s› var. ‹ki at sa¤lam a¤aç kap›s› üzerinde mehterhane kulesinde sahi darbezen
uzun toplar› vard›r. Dört köflesinde dört köfleli tabyalar› üzerinde balyemez toplar› vard›r.
Hisar içinde dizdar›, ikiyüzelli neferi, yeteri kadar cephanesi, tah›l anbar›, seksen adet tah-
ta örtülü evleri, bir tahta minareli camii, on adet küçük dükkan› vard›r. Han ve hamamlar›
yoktur. Lakin top menzilinden alarga ba¤lar içinde bir taraf› Tuna ve bir taraf› Uyvar top-
ra¤›nda Ci¤erdelen sahras›nda etraf› yirmibin ad›m bir büyük taburdur ki, iki kat hendek as-
la duvar› yoktur. Gayya kuyusu gibi kaz›lm›fl olan bu hende¤e tabur derler. Kaleden çetin-
dir. ‹çine yetmifl, seksenbin adam girip, kapanarak cenk edince (tabur cengi) derler. Bu ta-
burun ancak arka taraf›nda iki kap›s› vard›r. Kap›lar› önünde topraktan y›¤ma tabya yerle-
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ri var ki, kap›lar› görünmez edip, tabyalar› muhafaza eder. Bu tabur hendekleri ve toprak
y›¤›nlar› e¤ri, bü¤rü ve köfle köfle olup, her köflede tabur hendeklerini muhafaza edecek bü-
yük da¤lar gibi tabya yerleri vard›r. Kuflatma s›ras›nda o tabyalar üzerinde balyemez toplar
koyup, hende¤e gelen düflman› u¤ratmaz ve bu dirsek tabyalar›nda gayya kuyusu gibi hen-
dekleri vard›r. Böyle tabur cenkleri kale cenklerinden daha çetindir. Hemen tabur fethine
çare, toprak sürerek, la¤›m yap›p, s›çan yollar› ile kol kol hücum etmektir. Baflka ilaç yok-
tur. Ama 1008 (1599) senesinde Üçüncü Mehmed zaman›nda ulu serdar ‹brahim Pafla ve
Tatar Han› bu tabura iki kere düflman› kapay›p, durmadan bir ay büyük cenk ederler. K›rk-
bin kadar kafiri top gülleleri ile helak ederler. Sonunda düflman taburdan kaçamay›p, o s›-
rada Estergon kendilerinde oldu¤undan Tuna üzerindeki köprüden Estergon'a geçip kaç-
m›fllard›. Sonra Serdar ‹brahim Pafla taburu zaptedip, Uyvar kalesine ve Komaron (?) kale-
sine asker göndererek gece bask›n› yapar. Bu Ci¤erdelen taburu, do¤rusu sarp taburdur.
Hatta efendimiz Kad›-zade ‹brahim Pafla ile di¤er yedi adet beylerbeyi ve birkaç beyler as-
kerleriyle bu tabur içine girip, karakollar yaparak durdular. Çünkü bu tabur yeri düflman›n
Uyvar kalesi adas› taraf›ndad›r. Bu tarafa Ci¤erdelen kalesinden baflka bir fley yoktur.

Acaib Rüya: Bir gece bu hakir, Ci¤erdelen dizdar› kardafll›¤›m›n evinde misafir olup,
sohbetten sonra yatt›¤›m vakit, rüyamda merhum babam›z› gördüm. (Evliyam, bu gaza-
dan korkma. Allah'›n ferman›na devam eyle. Bu kale Üçüncü Sultan Mehmed zaman›n-
da düflman›n eline geçti. Dördüncü Mehmed devrinde yine Estergon ve bu Ci¤erdelen
kaleleri ganimet olur. Amma sonra (Ve men dahalehü kane aminen) flehrinde zarar ol-
maz) deyince hemen uykudan uyan›p, derhal abdest ald›m. Ve rüyam› ihtiyar dizdara an-
latt›m. Dizdar, (Hay›r ola Evliyam! Allah ve Resulü bilür, bu gazada siz bir tuhaf cenk ya-
pars›z amma bilmem kaçand›r, fakat ne size ve ne de bize zarar yoktur. Kalbini pek tut.)
diye hay›r ile tabir etti. Sabahleyin çad›r›ma geldim. Hemen iki sepet elbisemi ve iki bafl
yeni ihsan olunan Macar kölelerimi ve bütün eflyam› kardafll›¤›m›z olan dizdara Allah
emaneti koyup, çad›r›mda yüksüz kal›p, olacaklar› bekleme¤e bafllad›m. Her an atlara bi-
nip, her tarafa befler alt›flar saat avlanmak maksadiyle gezip, Tuna sahilinde olan adala-
ra bakarak (Acaba harp s›ras›nda Tatar ile Gümüfl ve Turla suyunu atlarla yeldirdi¤imiz
gibi bu Tuna adalar›na da yeldirmek mümkün müdür?) diye köprü bafl›na vard›m. Karfl›
tarafa sadrazam sa¤lam bir köprü yapm›fl. Beri Ci¤erdelen taraf›nda efendimiz ‹brahim
Pafla ve yedi adet beylerbeyi, yirmi parça gemi üzerine sa¤lam köprü yap›p, aras› on, on-
befl gemi yeri aç›k kalmakla onun tamamlanmas›na çal›fl›rlard›. Allah'›n hikmeti, Tuna
nehri tafl›p, geldi. Köprünün befl parça gemisini k›r›p, afla¤› Estergon'a do¤ru aflt›. Mimar
a¤a bu hali görüp, korkusundan flaflt›. Her ne hal ise gemiler yine getirilip, tamire bafl-
land›. ‹kindi vakti, sadrazamdan, bafl› telli üç divan Çavuflu, efendimiz Kad›-zade ‹brahim
Paflaya ferman getirdiler. Buyurmufl ki:

«Sen ki ‹brahim Pafla kardeflimsin, baflka zamana benzetmeyüp, derhal bu saatte ça-
d›rlar›nda bir tek adam›n› dahi b›rakmay›p, bu gece Estergonlulardan ikiyüz kadar k›lavuz
al›p, kuzeydeki Lan da¤› dibindeki (Volak) bay›rlar› eteklerinde dikkatle durup, dört tara-
fa pusular ve ince karakollar koyup, sizin karfl› tarafta olan askeri bir hoflça koruyas›n.»

Pafla, (Emir devletin vezirindir) deyip, çavufllara befler onar alt›n verdi. (N'ola, flimdi
kalk›p gideriz.) diye Estergon'dan dizdar›na sadrazam ferman›n› gönderdi. Estergon'dan
bizlere k›lavuzlar gelmekte idi.
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Ci¤erdelen Cenginin Sebebi: Beri tarafta Kad›-zade ‹brahim Paflan›n sekban bölükba-
fl›lar›ndan bir Macar o¤lan› ile ona afl›k bir Türk yi¤iti o gün atlar›na binip, Uyvar kalesi
kapudan› ve hakimi olan Forgaç'a var›p derler ki:

«Bre kapudan›m, ne durursuz. ‹sa size yard›mc›d›r, iflte bu Uyvar kalesini almak içün on-
bin Türk askeri gemilerle beriye geçüp, köprü yapmaya bafllad›lar. Amma Tuna suyu tafl-
m›fl, köprü yapt›klar› gemiler k›r›lm›fl, nice bin Türk açl›ktan flafl›rm›fl. Biz kaç›p, sana habe-
re geldik. Hemen buna bir çare edin. Köprü bitmeden, Türk beri tarafa geçmeden beride-
ki onbin Türk'ü k›r›n. Köprü bafl›nda tabur kurun. Ve her tarafta gemilere toplar› vurun.»

Diye nasihatli sözler söylediklerinde (Forgaç) bunlara ihsan edip, hemen Nemçe çesar›-
na feryad mektuplar› yazd›. Me¤er Uyvar etraf›nda olan yüzelliyedi adet kalelerden Uyvar
imdad›na ellibin adet muhafazac› haz›r imifl. Karfl› tarafta sadrazam› basma¤a Nemçe çesa-
r›n›n ferman› ile Zirino¤lu, Be¤ano¤lu, Kiyano¤lu, Madaflo¤lu, fiovaro¤lu, imparatorun ve-
zirleri makam›nda olan dük Monte Kukuli, Rodolfufl adl› sergerdeler tam seksenbin asker
toplay›p, Estergon alt›nda pusuda imifller. Ama Köprülü-zadenin tamamen bu iflten haberi
olup, askerin dört taraf›na ve bizim taraf›m›za kat kat cebeciler, poturac›lar ve büyük kara-
kollar, ince karakollar tayin edip, herkes silahl› haz›r olup, köprünün tamamlanmas›na ça-
l›fl›lmakta idi. Allah'a flükür beflinci günü köprü tamamland›. Bizim tarafa Haleb eyaleti as-
keri ile Gürcü - Mehmed Pafla geçip, bizim Kad›-zade ‹brahim Paflan›n kondu¤u tabur, Sü-
leyman Han kap›s› önüne kondu. Ard› s›ra K›bleli Pafla fian› askeri ile sa¤ taraf›m›zdaki Ci-
¤erdelen kalesi taraf›na kondu. Ard› s›ra Bosna eyaleti askeri ile Köse Serdar Ali Pafla Her-
sek'ten ileride Marod ovas›na kondu. Onun arkas›nda Anadolu askeriyle Kara Mustafa Pa-
fla, vezir Haznedar› Yusuf Pafla köprüden geçip, bize yak›n kondu. Yüzlerce mirlivalar ge-
çip bizim taraf›m›zda kondu. Allah'a hamdolsun bizden tarafta ‹slam askeri pek fazla oldu.
Ondan sonra Vezir-i azam, Budin ve Estergon ve Tuna kapudanlar›n›n k›rk elli parça f›rka-
telerine azepleri doldurup, üzerlerine karadan kapudan Mustafa Paflay› köprü muhafazas›-
na memur etti. O gün Tuna üzerinde düflman›n Komran kalesinden binlerce kütük ve sal-
lar ve nice büyük a¤açlar› Tuna'dan akarak köprüye u¤ray›p, az kals›n k›racakt›. Hemen Tu-
na kapudanlar›, firkate ve sallar› ile yetiflip, baltalar üsürerek bentlerini kesip, her a¤ac› bir
kenara ba¤lay›p, bir anda parçalad›lar. Asker o a¤açlar› ya¤mal›yarak orduda odun bollafl-
t›. Akflam üzeri ‹brahim Paflaya Estergon'dan üçyüz adet yarar k›lavuz yi¤itler gelip, evvelce
al›nan vezir ferman› üzere efendimiz karakola gitme¤e memur oldu.

1074 (1663) senesi Muharreminin bir pazartesi gecesi günefl batarken Ci¤erdelen
sahras›n›n Uyvar taraf›nda Murad ovas› üzerinde Lan da¤›n›n Velak bay›rlar› ba¤›na bir
saat var›p, Estergon k›lavuzlar›n›n dedikleri yerde bütün Ni¤bolu askeri ve ‹brahim Pafla
askeriyle var›p, yar›m saat ileride dört taraf›na iflbilir a¤alar ile Estergon gazilerini tayin
eyledi. Bu a¤alardan birer saat ileride ellifler adet yarar, naml› yi¤itleri ince karakol tayin
edip, onlar da dört tarafa, geçit yerlerine ve patika gölleri kenar›na bu tertip üzere kara-
kollar yap›p, kendi askeriyle Lagan da¤›nda ve Lak bay›rlar› dibinde at›ndan inip; bir sec-
cade üzerine oturarak bütün gazilere alay çavufllar› dediler ki:

(Kimse atefl yakmaya, hayhuy ve of küf etmeye, tüfenk atmaya, tütün ve fitil göster-
meye, herkes yerinde durup, askerden kimse d›flar›da geziflmeye, herkes atlar›n›n dizgin-
leri elinde pürsilah haz›r duralar.)

Akflam olunca namazdan sonra herkes küme küme arkadafllar› ile zevk ve sefaya dald›-
lar. Birçok gaziler atlar›n›n ayaklar›na köstek ba¤lay›p, yulaf tarlalar›na sald›lar. Bu hakir da-
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hi hademelerim ile atlar›m› köstek tak›p, bir otla¤a ba¤lay›p, hadememe (Gaafil olma!) ten-
bihini vererek paflan›n huzuruna geldim. Çay ve di¤er içkiler içip, yemekler yiyip, bölükbafl-
lara ve a¤alara nakiller göndererek gönüllerini hofl ediyordu. Ta gece yans› kendileri kalk›p,
ellerine d›m›flk› topuzu alarak asker içinde gezip, (Uyuman gaziler, bir gecelik n'olsa gerek.
Tetik dürün!) diye herkese ö¤üd verdi. Biz bu tarafta karakolda haz›r durmaktay›z.

Beri tarafta düflman evvelce Uyvar alt›na biriktirdi¤i askeriyle konuflup, (Bre Tatar askeri
gelmeden, Tuna üzerine Türkler köprü kurmadan k›ral›m. Ve bütün vezirlerinri esir edelim.
‹stolni-Belgrad, Estergon ve Budin kalelerimizi alarak memnun olal›m, kalk›n gidelim.)

Diye Uyvar alt›ndan otuzyedibin düflman dokuz topu olup üzerimize gelmekte idi. Be-
reket versin ki, bizim orduda birkaç öte yaka Türkleri bizimle gelip, karakollanm›z dahi
merkezlerine var›p, pusular›na yatmadan Uyvar taraf›na o karanl›kta çekilip, ota, otlu¤a
ve baz› ava ve kelepire giderler. Dört saate yak›n kalarak, bu herifler ne yapacaklar›n› bi-
lemeyip, (Acaba, ne iflleyip, ne yapsak) derken da¤lar içinde bir gök gürültüsü kopar.
(Acaba bu gürültü ne olmak ihtimali var?) diye durup görürler ki, da¤lar içinde yer götür-
mez kara flapkal› ve haç peykerli düflman askeri geliyor. Zavall› Karaman Türkleri (Bre
gavur geliyor. Durman gidelim, hemen orduya kaçal›m. Varal›m askere haber edelim.
Görelim felek ne gösterir?) diye at boynuna düflüp, kaçar gelirken, Kad›-zâde ‹brahim Pa-
flan›n ince karakollar› üzerine gelince bunlara aman ve zaman verilmiyerek yedisi de k›s-
k›vrak ba¤lan›p, ‹brahim Paflan›n huzuruna getirilip, söyletildiler. Bunlar da dediler ki:

«Vallahi sultan›m, biz Karaman sipahilerindeniz. Ota otlu¤a gidelim, bir av bulal›m di-
ye üç saat kadar gittik. Uyvar taraf›ndan beri da¤lar içinden kara flapkal› kara bayrakl›
düflman geliyordu. Bizler de karanl›k gece alt›nda geriye kaçarken bu yi¤itler bizi ba¤la-
y›p, size getirdiler. Emir sultan›m›nd›r. Olan ifl budur!»

O s›rada sabaha üç saat kalm›flt›. Aceleci pafla Türklerden bu korkunç haberi iflitince
«Bre medet! Tiz bizim askerimiz Allah Allah gülbangi çeksinler. Ta ki, Tuna'n›n karfl›s›n-
daki ‹slam askeri ve sadrazam gülbank çekti¤imizi iflitüp, haz›rbafl olalar!» deyince hakir:

«Aman sultan›m, neylersiz? Bunlar Karaman Türkleridir. Ve öte yaka çakallar›d›r. Or-
man içinde yol flafl›r›p, karanl›kta giderek gözleri büyüyüp, ihtimal ki pat›rt› ve gürültü de-
dikleri düflman askeri olmaya. Da¤lardaki çeflitli hayvanlar ürküp kaçarlard›. Bunlar›n gü-
rültü iflittik dedikleri belki bu ola. Bu haberin e¤riye do¤ruya ihtimali olmakla ferman›n›z
ile evvela bizden Allah Allah sesi koparsa Tuna'n›n öte taraf›nda olan asker için k›yamet
kopar. Bu adamlar›n üçünü sadrazama gönderelim, dördünü de burada b›rakal›m. Göre-
lim, sabaha kadar ne görünür? Befl on ad›m yerde bir olmak üzere ikifler saatlik yerde ka-
rakollar›m›z var. Daha onlardan feryadç› gelmedi. Bizler de hala düflman yüzü görmedik.
Nice feryad edüp, Allah Allah ba¤›ral›m. Hemen silahlar›m›zla haz›r dural›m. Ve Estergon
gazilerinden ileride olan karakollara emniyetli adam gönderelim ki, gaafil olmayalar?»

Dedi¤imde taraf taraf bütün a¤alar (Vallahi do¤rudur.) dediler. Hemen pafla gelen Ka-
ramanl›lara sordu. Onlar da (Vallahi sultan›m, düflman›n bayraklar›n› görüp, kaçt›k. Sa-
baha kalmaz onlar burada sizi basarlar. Hemen ileride karakollara adamlar gitsün) deyin-
ce ak›ll› pafla bu adamlara ihsanlar edip, Arnavut - Ali A¤a ile bu adamlardan birkaç›n›
acele sadrazama gönderdi. Kay›nbabas› olan Reisülküttab fiami-zade efendiye de düflma-
n›n fazlal›¤› haberini bir mektupla bildirip, adamlar›yla gönderdiler. Befl adet Karaman
adamlar›n› da yan›nda al›koydu. Daha bir an geçti geçmedi, hemen ince karakollar›m›z-
da olan Bali Bölükbafl› (Devletlü, düflman askeri belirdi. Sancak ve bayraklar› göründü.
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Tab›lhane, trampete, davullar›n›n sesi iflitildi) diye do¤ru haber getirince derhal alay ça-
vufllar› (Niyeha!) diye ba¤›rmaya bafllad›lar. Pafla da (Bismillah, gazaya niyet ettim) diye
at›na binip, haz›r oldular. Bu hakir de at›ma binip, gideyim dedim amma alt›mda at›m bir
ad›m gitmez. Me¤er at›m› gülamlar köstekli olarak getirmifller. Hemen at›m kösteklerini
kesip, gaza niyetiyle at boynuna düflerek pafla efendimizin yan›na vard›m. Hemen pafla
k›rk adet bayrak sahibi bölükbafl›lar› yan›na ça¤›r›p, dedi ki:

«Baka gaziler! Bilirsiz ben ekme¤imi yaln›z yemem. ‹nflaallah her birerlerinize arzunu-
za göre t›mar ve zeamet gerek ve esameler etmek boynuma borç olsun. Hemen gün bu-
günkü gündür! Dini mübin u¤runa haz›r olun! Düflman gelirse hemen bir Hu'dan suna-
l›m, ya zafer ola ya ölüm!»

Böylece ileriye Ni¤bolu sanca¤›n›n üçbin adet askerini çarhac› tayin edip, yar›m saat
ileri kafirin gelece¤i Lan ve Lak da¤lar›na do¤ru gidip, atbafl› beraber tor top durdular.
Amma henüz flafii vakti olmay›p, göz gözü görmezdi. Bu hal ile tedbirli pafla yüzelli adet
kap›c›bafl›lar›n›, ikibin adet adamlar› ile sa¤ tarafa ald›. Ve ikibin adet müteferrikalar› ve
itibarl›lar›n› sol taraf›na al›p, iki tarafl› bu iki asker içinde vakar sahibi pafla, tedbirli ola-
rak gidip, deli ve gönüllü, beflyüz adet Tatar askeri ile ikibin adet yi¤itleri askerin önüne
geçirip, k›rk adet sekban ve saruca askeriyle önü s›ra küheylan atlar üzerinde haz›r etti.
Artlar› s›ra, yediyüzyetmifl adet k›rm›z› bilekli ve k›rm›z› baratal› ve yedifler, sekizer kar›fl
tüfenkli H›rvat ve Arnavud yi¤itleri hep yaya çatal fitillerini saklay›p, paflan›n önü s›ra yü-
rüdüler. Bütün çaflnigirler, kilerciler, saraçlar ve di¤er hademeler, paflan›n sa¤ ve solun-
da pür-silah durdular. Üçyüz adet iç a¤alar› cebe ve çevflene, kallavi, tolga, z›rh ve küla-
ha bürünüp, paflan›n ensesinde kilitlenip durdular ve feth-i flerif okumaya bafllad›lar. Ça-
l›c› mehter bafl›ya tenbih olunup, (Kafirlere hamle etmeyince cengi harbiler çal›nmaya)
denildi. Burada (Evvela düflman geliyor) diye haber getiren adamlar› vezir-i azama götü-
ren Arnavud Ali A¤a sadrazamdan gelip:

«Kar›ndafl›m, berhudar olsun. Düflman gelirse göreyim onu, bir nam verecek gaza et-
sün, inflaallah üç tu¤ ile ona Ba¤dad'› veririm.»

Diye haber geldi. Ama paflan›n kay›nbabas› Reisülküttab efendiden azarlar flekilde bir
tezkere geldi. Demifl ki:

«Benim o¤lum, evvela Budin alt›nda iken sadrazam seni Yan›k kalesi taraflar›ndan Ta-
ta, Papa, adl› kalelerden bafl ve dil alma¤a gönderince kendi bafl›nda dilsiz, Budin alt›na
geldin. Sadrazam sana (Niçün düflmandan bafl ve dil almay›p, böyle bofl gelirsin?) deyin-
ce sen de (Düflman o kadar fazla idi ki, üzerine varmak büyük hata idi. Orada cenk etsek
Allah göstermesin bir bozgunluk olursa sultan›m›n ›rz›na büyük bir leke olurdu.) diye düfl-
mandan ve sizden korkup, bafl ve dil almadan geldim.» diye vezir-i fizatt› önünde bu çe-
flit özürler ettin. Vezir-i azam sana o gün divanda, bu kadar divan erbab› önünde nice
nükteli sözler buyurup, (Paflan›n gözü düflmandan korkmufl! Amma tazeli¤i var, k›z›lbafl-
tan korkmak var) diye söyledi¤i nükteleri ne çabuk unuttun? Yine flimdi birkaç Karaman
Türk'ü ile (Düflman›n büyük kalabal›¤› var. Hala üzerimize gelmededir.) Diye sadrazama
haberler yazars›n. Kendinin korkak ve dönek oldu¤unu bildirirsin! Bu iki Türk adaklar›n›
gönderdi¤in yetmez mi idi? Amma imdi tezkeren ulafl›nca düflman gelirse gayret edüp,
var kuvveti bazuya verüp, ifl görmüfl Melek Ahmed Paflal› meflveretlerinden d›flar› hare-
ket etmeyüp, basiret üzere olas›n. ‹ki yerden gayret k›l›c›n› kuflat, ilk gazand›r. Bir nam
kazan ve gaafil olma vesselam.»
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Pafla, reis efendiden gelen bu ka¤›d› bir fanus ayd›nl›¤›nda okuyup, (Allah versin de
düflman gelsin. Hemen efendinin bu azarlayan mektuplar›n›n derdinden ise ölmek ye¤-
dir!) diye hiddetle at›na binip, durdu. Evvelce gece karakollara giden dört koldan dahi ha-
berciler gelip, (Sultan›m, aman iflte düflman sabah namaz›nda burada bulunur, biz kendi
gözümüzle düflman askerini görmedikçe yerimizden deprenmedik.) dediler. Pafla, (Ne ta-
raftan geliyorlar?) dedi. Onlar da (Kuzey taraf›ndan geliyor) dediler. Bu s›rada Estergon
kalesinin do¤usunda sabah y›ld›z› görünüp göz gözü görür oldu. Amma me¤er ‹brahim
Paflan›n sadrazama gönderdi¤i iki adama asla inan›lmay›p, s›rf ‹brahim Paflan›n savsak-
lamas›na vermifller. Bu s›rada sadrazam›n bir a¤as› ile bir buyurdumu geldi ki, okuyan›n
akl› bafl›ndan gider, içindeki flöyle idi:

«E¤er düflman gelip görünürse k›z›lbafltan kaçmayas›n. Düflman›n geleninden ve çok-
lu¤undan yüz çevirirsen inflaallah sen de gerdeninden geçersin vesselam.)

Bunu da okuyunca ‹brahim Pafla (Emir Hüdan›nd›r, ne olursa olsun! Dün do¤dum, bu-
gün ölürüm) diye Lak da¤›n›n ete¤ine do¤ru at tepip gitti. Ve göz gözü görmeye bafllad›.
Hemen haber getiren adamlar› yan›na ça¤›r›p, (Baka adamlar, siz düflman› ne tarafta gör-
dünüz?) diye sorunca onlar da kuzeyi gösterdiler. Bu s›rada Ci¤erdelen sahras›n›n bat› ta-
raf›ndan bir karabulut gibi a¤aç orman› ve m›zrak par›lt›s› görünüp, (Bre düflman bu ta-
raftan göründü.) diye o tarafa yönelip, çarhac›lar› ve piyadeleri ileri koyduk. Ve savafl ted-
birine haz›rland›k.

Ama düflmanla aram›z iki top at›m› kadar uzak bir harb meydan›d›r. Sonra da tam fia-
fii vakti olup, güzelce göz gözü görür oldu. Düflman askeri hadsiz hesaps›z da¤ ve tafl›
kaplam›fl, Ci¤erdelen sahras›n› doldurmufl, kar›nca basmaz, yürüyüflle atbafl› beraber kat
kat a¤›r yürüyüflle gelmekte... Allah'›n hikmeti evvelce haber getiren adamlar›n dedikleri
taraflardan da bütün gök demire bürünmüfl onar onar birbirlerinin kollar›ndan demir zin-
cirlerle ba¤l› ve flarab içmifl, ya¤l› dalyan tüfenkli Nemse, Macar, Leh, Korul, ‹slavon, Do-
doflka askeri, Ci¤erdelen sahras›na dökülüp, gelmededir. Evvelki atl›larla bu yaya düfl-
manlar›n aras› iki top at›m›d›r. Bu piyade düflman dahi güya asla yürümez. Me¤er geri-
de toplar› ve mehterhaneleri varm›fl. Toplar›n k›rk adedi de piyade düflman›n önlerine at
arabalar› ile gelip durdular. Art›k tam sabah oldu. Piyade ve atl› biribirlerine yürümeye
bafllad›lar. Hemen tedbirli ‹brahim Paflaya basiretli Kethüda Mehmed A¤a dedi ki:

«Bre medet sultan›m, bu iki düflman biribirine kar›flmadan flunlara bir Hu! edüp, biz
onlara göz açt›rm›yarak ya atl›s›na veya yayas›na kar›flal›m.»

Böylece bütün silahl› gaziler birbirleriyle helallafl›p, düflman üzerine varmakta idik. Me-
¤er evvelce bat›da olan atl›lar bizim kendileri üzerine vard›¤›m›z› görünce piyadeler dahi
yaydan ok ç›kar gibi yürüyüp, gelme¤e bafllad›. Pafla bu hali görerek asla ald›rm›yarak gö-
¤üs gerdi. Düflmanla aram›z bir at menzili kal›nca sabah namaz›n› acele k›l›p, duay› atlar
üzerinde ederek piyadelerimizi bir tepe üzerine tor top ettik. Gazilerin alt›bini can-› yü-
rekten Allah Allah sesi ile top güllesi gibi Nemçe atl›s› üzerine yürüyerek karmakar›fl›k ol-
du. Birçok silahflörlerimiz marifetlerini göstererek onyedifler bo¤um karg› s›r›klar› ile düfl-
mana öyle hamle ettiler ki, tarif olunamaz. Düflman çok, amma yayan tüfenklisi iki top
menzili uzakta. Biz bu harb meydan›ndaki yedi kümeyi ortaya al›p, kova kova k›rmakta
ve nice flehit vermekte idik. Tuna'n›n karfl› taraf›nda olan Sadrazam askeri de (Hu) yumu-
zu iflitip, onlar dahi (Allah Allah) deme¤e bafllad›lar. Amma Forgaç kral, yine at üzerinde
elindeki Nemse flifli ile askerini cenge teflvik etmekte idi. Onlar ise ata binmeyi bilmedik-

415



lerinden gazi flahbazlar›m›z›n att›klar› m›zraklar arkalar›ndan geçip, iki kar›fl yalman gös-
terir idi. Kimsenin attan inip, bir na'fl olmaya cesareti yoktu. Çünkü attan inse binemez,
binse inemez... Halpoz denilen bu askerin ço¤u uyluklar›ndan e¤ere ba¤l› idi. Biçareler
bu sahrada topa tutulmufl maymuna dönüp, k›r›la k›r›la tamam oldular. Fakat bize ‹slam
askeri taraf›ndan imdat gelmez, yaln›z ses gelirdi. Nihayet günefl do¤du. Derken sa¤ ta-
rafta görünen onbin kadar piyadenin bize pek yaklaflt›klar› görüldü. Çingeneler orman-
dan ç›kar gibi sürü sürü görünen bu asker bizim piyadelerimizi ortaya ald›lar. Amma pi-
yadelerimiz ancak yediyüz yi¤ittir. Düflman onbinden fazla olup, elli parça toplar› vard›r.
Düflman topa bafllay›nca biz de atl›lar ile cenk etmekten vazgeçip, bre medet, düflman›n
at›lm›fl toplar› bofl iken piyade gazilerimize bir imdat edelim. Piyade düflman üzerine dal-
sat›r hücum edip, düflman›n toplar› önüne kadar vard›k. Top saklamak isteyen düflman-
lar› tamamen k›r›p, bizim piyade gaziler dahi düflman›n toplar›n› zaptederken biz topa
bakmay›p, düflmana sataflt›k. Bütün toplar›n› al›p, piyadeyi k›rarken hemen Estergon ka-
lesinden düflman›n piyadesi içine üç adet balyemez toplar› dev gövdesi gibi yuvarland›.
Ama bizi dahi periflan etti. Çünkü karmakar›fl›k idik. Estergon kalesinden yedi adet bal-
yemez att›ktan sonra hemen düflman›n atl›s›, piyadesine kat›l›p, yirmibini bir yere geldi.
Evvelce bozguna u¤ratt›¤›m›z Nemse atl›lar› piyadelerine kat›fl›r iken bizim piyadelerin el-
lerinden toplar›n› kurtar›p, sa¤l›yarak bizi dövmeye bafllad›lar. Düflman içerisine on adet
gülle daha girince binlercesi hurdahafl oldu. ‹brahim Pafla (Bre gaziler, düflman allak bul-
lak oldu, bir Hu daha edelim.) diye yedinci kere aç kurt koyuna girer gibi düflmana sald›-
r›p, ikibin adedini atefl saçan k›l›ca lokma eyledik. Ama bizden paflan›n müezzini, (Çeto
‹brahim), hakirin bir kölesi, Emirahor Yusuf A¤a, velhas›l yetmifl adet naml› ve seçme
a¤alar›m›z flehit ve nice yüz adedi dahi yaral› olup, na's ve yaral›lar› orduya götürdüler.

Bu esnada ‹brahim Pafla gördü ki, ifl iflten geçti. Hiçbir taraftan imdat gelmez. Hemen
dal topuz olup, (Gelin gaziler, bugün Kerbela günüdür, sizinle din aflk›na bir Hu daha ede-
lim. ‹flte düflman top güllesinden k›r›l›p, yan veriyor.) diye müslüman gazilerini cenge tefl-
vik edip, avuç avuç ihsanlarda bulundu. Kethüdas› kiremitçi Ahmed A¤a dahi cenk içinde
kemeri elinde s›çray›p, gazilere o dahi avuç avuç para da¤›tt›. O s›rada Haseki Mehmed
Pafla o¤ullu¤u Frenk beyzade k›rkbir k›srak üzerinde kollar› dirseklerine kadar kan, terki-
sinde dört adet kelle, k›l›c› üryan gözleri k›zm›fl hakirin yan›na gelip, (Evliya Çelebi, Allah
içün olsun yan›mdan ayr›lma, benim bugün kerbelamd›r.) dedi ve at b›rakt›. Hakir dalli ça-
resiz (Ve yansurallahu nasren aziza) ayetini okuyarak ileri vard›m. Memi Beyi gördük. Üç
düflman ortaya alm›fl, k›l›ç üflürürler. Amma z›rh›ndan k›l›ç geçiremezler. Hemen frenk
beyzade, düflmanlar› m›zrakla tepesi üzerine y›k›p, Memi Beyi kurtard›. Oradan bizim mer-
hum Melek Ahmed Paflal›lar›n yan›na var›p, onlar›n nice ifl görmüflleri ve cenge girip, ç›k-
m›fllar› ile Frenk beyzade, Memi Bey ve hakir, hepimiz birden düflman atl›s› üzerine hü-
cum edip, dörtyüz kelle ald›k. Düflman o koldan yan vermekle kelleler ile ‹brahim Pafla hu-
zuruna var›p, ihsan ve çelenkler ald›k. Amma bütün gaziler bütün gece uykusuz aç ve gü-
nefl hararetinden susuz ve dermans›z kald›. Bu sahrada bir damla su yok. Atlar›m›zda der-
man kalmad›. Düflman ise k›rmakla bitmiyor. Top güllelerinden yanlar›na varamaz olduk.
Hemen çal›flkan pafla, (Gaziler, düflmana bir Hu daha edelim) derken, Söhrab Mehmed
Pafla, ordusunun arkas›ndaki pusularda gece haz›rlanm›fl onbin seçme Macar askeri çan
ve erganon çalarak ve toplar atarak bizi da¤›tmaya bafllad›. Her taraftan bizi ortaya ald›.
Bir yandan açl›k, bir yandan güneflin s›cakl›¤›, bir yandan (Otuzyedibin düflmana karfl› al-
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t›bin yi¤it) aras›nda bir savafl oldu ki, tarifi mümkün de¤ildir. Her biri bir kale de¤erinde az
bulunur yetmifliki de¤erli yi¤itlerimiz topra¤a düfltü. Karakullukçu ve di¤er levend gazilerin-
den üçyüz kifli flehit ve yüzon yi¤it yaral› oldu¤u gibi beflbin düflman da k›l›çtan geçirildi.
Pafla bütün gazileri toplay›p konufltu. (Sultan›m sadrazamdan yard›m isteyelim) dediler.
(Esta¤furullah, ben bu sahrada ölürüm de sadrazamdan imdat istemem) diye gözlerinden
kanl› yafllar akt›. Hep gaziler bir yere geldik. Düflman da bir yere gelip, yedi kol oldu. For-
gaç kral ortada, Nemçe atl›s› sa¤›nda, Macar atl›s› solunda, yeni gelmifl dinç askerin yaya
ve toplar›n› öne al›p, trampete çal›p gelmekte... Gaziler bir a¤›zdan tekbir al›p, düflmana
do¤ru giderken onlar da toplara atefl ettiler. Gaziler yan verip, toplar›n gülleleri havaya gi-
derdi. Sa¤da duran evvelce sindirdi¤imiz Nemçe atl›lar›n›n içine girip, birçoklar›n›n can›na
k›yd›k. Ama düflman sa¤ ve soldan bizi ortaya al›p, bizim askerin gönülsüz cenge bafllad›k-
lar›n› görerek daha ziyade flirinlenip, hiç çekinmeden üzerimize hücum ederken mehter-
hane taifemiz cenge girmeyip, yan verdiler. A¤alar da a¤›r al›nca düflman y›ld›r›m gibi yü-
rüdü. Herkes can pazar›na düflüp, Tuna kenar›na do¤ru kaçarken garip sekbanlar›m›z (Bre
gidi, avretler, bizi yayan b›rak›p, kande kaçars›z?) dediler. Pafla üçyüz kadar adam ile (Hü-
küm Allah'›n) diye kald›. Hakir de beraberdim. Düflman bizi gördü ki, bir alay yaya adam-
lar›z. Ne vakit olsa bunlar bizimdir diye kaçan askeri kovarak gittiler. Amma düflman›n ge-
ri kalan yayanlar› birkaç topla bizim yayalar› dövmeye bafllad›lar. Hemen yayalarla yedi kat
olup, arka arkaya vererek karfl› koyduksa da birçok adam flehit oldu. Pafla ile biz de bütün
piyadeler kaça kaça ordumuza yak›n geldik. Düflman›n yörük atl›lar› bizim arkam›zdan ta
ordumuza kadar gelerek nice karakollukçu zavall›lar›n kellelerini kesip, ordumuzu zapteder
flekilde oldular. Amma gerideki askerin gelmesini beklerlerdi. Hakir, bu hali gördüm. Ça-
d›r›ma gelemedim. Yan›mda ne hizmetkar›m var, ne de arkadafl›m... Hemen Tuna kena-
r›na geldim. At›mdan inerek, at›n kolar›n› s›k›flt›r›p, yelesini de halka gibi dü¤ümledim. Tu-
na'y› atla geçme¤e haz›rland›m. Ama düflman›n dahi büyük alaylar› daha gelmedi... Göre-
lim ahval nereye var›r, diye Tuna kenar›nda toplanmakta idik.

Bu s›rada Tuna üzerindeki köprü tamam olmufl. Nice beylerbeyiler ve beyler beri tarafa
askerleriyle geçmifller ve geçmekteler... Yusuf Pafla, Kaplan Pafla, Kibbeli Pafla kullar›na rast-
gelerek rahatlad›k. Onlar da tazim hat›r›m›z› teselli ettiler.

‹flin Sonu ve Gazan›n Neticesi: Biz böyle Tuna kenar›nda bozuk düzen durmakta iken
düflman askeri de saf saf yaklaflmakta idi. Evvelce sadrazam ordusundan beri tarafa geçen
Serdar Ali Pafla ile Gürcü Mehmed Paflan›n ve di¤er vezirlerin katarlarla kat›rlar›, zilleri,
ç›ng›rak ve çanlar› ile donat›p, bütün katarlar› çay›rlara ç›km›fllar. Pek heybetli ve acaib
yüzlü Osmanl› develerini de çan ve ç›ng›raklar›n› takarak otlu¤a b›rakm›fllar. Düflman top,
tüfenk atarak gelirken bu kadar bin acaip flekilli deve ve kat›rlar› görerek ürküp, sahra için-
de da¤›ld›lar. Düflman›n alt›ndaki atlar, ömürlerinde böyle ç›ng›rt› ve hayvanlar görmedik-
leri için y›ld›r›m gibi flak›y›p, üzerlerindeki süvarileri yere vurup, tepelemeye bafllad›lar. Bu
halde iken düflman›n ordumuza do¤ru gelme¤e kudreti kalmay›p (Acaba ne iflleyip bu
Türk'ün köprüsünü bafl afla¤› etsek gerek) diye konuflurken bizim ‹brahim Pafla Hakir, yi-
ne at üzerinde bütün askeriyle haz›r... Onu gördük ki, ‹slam içinde bir feryad koptu. (Bre
Ümmet-i Muhammed, düflman bozuldu ne durursuz?) diye bir ses ç›k›nca her tarafa taze
can geldi. Evvela bizim asker düflman üzerine at sal›p, Tuna üzerinde olan köprüden de
beri tarafa adam deryas› gibi gaziler ak›p geldiyse de arada deve katarlar› engel oldu. He-
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men gaziler bu develeri geçip, Kad›-zade ‹brahim Pafla yine düflmanla bo¤az bo¤aza cenk-
te iken gaziler sahrada attan inip, piyade kalanlar› k›ra k›ra ‹brahim Paflan›n imdad›na ye-
tifltiler. Zavall› ‹brahim Paflan›n ölmüfl cesedine can gelip, yine demir topuzunu ç›kararak,
(Koman gaziler, f›rsat ganimettir, zafer bizimdir!) diye cenge devam ederdi. Düflman da
Türk askerinin bofland›¤›n› görüp, kaçma¤a yüz tuttu. Arkalar›ndan kova kova seher vak-
ti cenk etti¤imiz yere vard›k. Bir de gördük ki, bizim b›rakt›¤›m›z piyadeleri, düflman piya-
deleri yine ortaya alm›fl k›rmak üzere... Düflman bizim geldi¤imizi görünce yayalar›m›z› b›-
rak›p, da¤lara kaçt›. Piyadelerimize h›z›r gibi yetiflip, kurtard›k. Bizim piyadelerimiz de düfl-
man› k›rma¤a bafllad›lar. Sa¤ taraf›m›zdan Söhrab Mehmed Pafla, Marafl askeriyle imda-
da yetiflip, derhal ikibin kadar düflman› k›l›çtan geçirip, kelle paça eyledik. Bu savafl mey-
dan›nda onbinden fazla düflman can kurtaramay›p, asma budan›r gibi k›r›ld›.

Fakat Vezir-i azam, düflman›n fazlal›¤›ndan korkup, Karaman veziri Çavufl-zade Meh-
med Paflay›, Seydi - Ahmed Pafla o¤lu Mehmed Paflay›, Kambur Mustafa Paflay›, Ohri,
‹lbasan, ‹skenderiye beylerini, on oda yeniçeri ile Samsuncubafl›y› beri savafl taraf›na köp-
rüden geçirip, Kad›-Zade ‹brahim Pafla ordusu içinde kondurup, pürsilah metrislerde ha-
z›r dururdu. Devletin hayr›n› isteyenler sadrazama dediler ki:

«Sultan›m, karfl› tarafa askerin yarar ve naml›lar›n› geçirdiniz. Beri bizim tarafta müba-
rek hizmetinizde asker az kald›. Hala köprüden adam deryas› karfl› tarafa ak›p gidiyor. Bel-
ki düflman hile ile karfl› tarafta görünüp, sonra kaçt›. Askerimiz pusulara girüp, art›k karfl›
tarafa geçmesinler. Çünkü düflman çok kovuldukça yi¤itlenir, ihtimal asker böyle karfl› tara-
fa sökün edince Zirino¤lu, Begano¤lu, Nadajo¤lu gibi nice Hersek ve Banlar bu taraf› bofl
bularak gelüp, fenal›k ederler. Hemen tedbir odur ki, bundan sonra ocak a¤alar›, köprü ba-
fl›n› zaptedüp, öte tarafa kimseyi geçirmesinler. Allah göstermesin öte tarafta bir bozgun
olursa askeri o taraftan bu tarafa geçirmesinler. Hepsini vursunlar, el kald›ranlar› k›rs›nlar.»

Hemen Sadrazam Köprülü-Zade Faz›l - Ahmed Pafla:
«Can›m Hac›-Zade, çok ihtimalcisin. fiöyle olunca böyle olur, dedi. Amma yine akla

yumuflak ve sonunu düflünür fleyler söyledin.»
Deyince hemen Kazanc›-Zade Çelebi (Beli efendim, hemen köprü bafl›n› zaptetsinler.

‹nflaallah karfl› tarafta ‹slam askeri muzafferdir) dedi. Derhal yeniçeri oca¤›ndan Muhz›r-
bafl› Abdi A¤a bütün odas› neferi ile köprübafl›na durup, sadrazam taraf›ndan bin piyade
adam bile karfl› tarafa geçemez oldu. Amma beri tarafta bizim sahra adam denizi olup,
Umman denizi gibi çalkaland›. Saf saf alaylar ba¤land›. Sonra düflman sahra ortas›nda
topland›. Forgaç, var kuvvetini bazuya verip, hayli atefller saçt›. Gördü ki, asker bir an
durmay›p öyle geliyor ki, bu geliflte kurtulufl yok. Hemen flapkalar›n› bafllar›ndan ç›kar›p,
(Bre medet! Sana s›¤›nd›k ya ‹sa, tut bizi!) diye feryada bafllay›nca Allah'›n büyüklü¤ü bu
s›rada ‹slam askeri düflman› k›rmaktan yoruldu. K›ra k›ra ya Pakta gölü, ya da¤ taraf›na
do¤ru yüz tuttular. Üçbin kadar›n› da yakalay›p, sadrazama getirerek ota¤ önünde iflini
bitirdiler. Ve k›l›çtan kurtulanlar› Uyvar kalesinin kap›s›na kadar kovdular.

Bizim asker böyle ya¤ma için etrafa da¤›l›nca Forgaç kral›n bütün mal ve hazineleri,
cephane ve baruthanesi, Lak da¤› dibinde kald›. Me¤er mel'un, alt›bin kadar seçme atl›
ve piyade ile, bozgun yerinden sarp da¤larda pusulara girip, gizlenmifl. Meydan› asker-
den bofl bulunca (mal candand›r) diye hemen da¤dan alt›bin maiyeti ile gelip, hazine mu-
hafazas›na memur olanlar ile cenk edince askerin geride kalanlar› bunu görüp, (Bre da¤-
dan düflman ç›kt›) diye onbin kadar gaziler bu Nemçeliler ile savafla bafllarlar. Bizi evvel-
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ce bozan bu tüfenkli mel'umara hücum edip, hazinelerinin yan›ndan ay›rarak yine bir ba-
fl›n› askerimizle çevirdik. Dört tarafa giden askerimiz geldi. Düflmana yedi koldan hücum
edip, yere serdik. K›l›çtan kurtulanlar› da zincire vurup, bütün ganimet mallar› ile Forgaç
mel'ununun hazinesini, arabalar›n› yine yeniçeri çorbac›lar›na teslim ettik. Bütün kellele-
ri, m›zraklar üzerine sapl›yarak sadrazam huzuruna hazine ve arabalar› ile Macar toplar›
götürmekte idiler. Amma Forgaç, iflbilir, yoldan anlar bir kapudan olmakla yine kaçamak
yollar›n› bulup, k›rk, elli adam› ile Uyvar kalesine can att›. Hemen durmadan (Hani, flu
Türk'ten kaç›p gelenler ve hristiyan dinine girenler) diye hemen önüne, afl›k olan Türk ile
afl›k oldu¤u Macar'› getirip, der ki: (Bre cufudlar! Siz bana dediniz ki, Türkler bu kaleyi al-
ma¤a beri tarafa onbin adam» ile geçti. Köprü yapamay›p, Tuna taflt› ve Türk flaflt›, he-
men Türk'ü var›n k›r›n, köprü bafllar›n› al›n, Uyvar kalesini kurtar›n! Size aldan›p, yirmi,
otuzbin hristiyan askerimden, bu kadar cephane ve hazinemden ayr›ld›. Siz Uyvar'› as-
kersiz kodunuz. Tiz flunlar› kaz›¤a vurun) dedi. Hemen ikisini de kale hende¤i kenar›nda
kaz›¤a vurup, öldürmüfller. Bunu Uyvarl›lar anlatm›flt›r. Sonra Forgaç’›n hazinelerini sad-
razama götürürken, sabahleyin Estergon Kalesinin düflmana yayalar› içine att›¤› dört bal-
yemez güllesinin yaratt›¤› felaketi gördük. ‹kibin düflman hurdahafl olup, yatarlard›. Bir-
çok silah ve aletler müslümanlara k›smet oldu. Ci¤erdelen sahras›n›n befl saatlik yeri, Be-
ni Adem na'fllar› ile dolup, bütün ölüler bafl ayak aç›k yatarlard›. Bütün cephane, toplar
ve ganimet mallar›, arabalar alay ile serdar huzuruna giderken sadrazam:

«Benim kar›ndafl›m, bütün elde ettiklerin, inand›¤›n adamlarla geledursunlar. Sen bü-
tün askerinle kaçan düflman›n arkas›ndan kovup gidesin. Ve di¤er vezirler avlar› ile alay
ile sonra orduya gelesin.»

Diye ferman geldi. Hemen zavall› ‹brahim Pafla baflüstüne deyip, bütün ganimet mal-
lar›n› kethüda Ali A¤aya teslim ile yine düflman k›rmaya gitti. Ama onlar aç, biz aç! He-
le bir orman içine girip, bütün atlar› çay›ra salarak istirahat edince Allah yard›mc›s› olsun,
fiamzade reis efendiden, on tane piflmifl koyun gelip, tam bir saat burada dinlendik. Befl-
bin ekmek, beflbin at yemini da¤›tt›k. Yine atlar›m›za binip, evvela Bosna askeriyle seras-
ker Ali Paflaya rastgeldik. Kaplan Pafla, Yusuf Pafla, Çavufl-zade Mehmed Pafla, Budin
veziri Siyavufl Pafla, kardefli Hüseyin Pafla, Söhrab - Mehmed Pafla, Kanbur - Mustafa Pa-
fla, Defterdar Hüseyin Pafla, S›ska - Kenan Pafla, H›s›m - Mehmed Pafla, Gürcü - Koca
Mehmed Kethüda Pafla, Seydi - Zade Mehmed Pafla, Can Aslan Pafla, Çatra-Patra Ali
Pafla, Konakç› Kara - Ali Pafla, K›bleli Pafla, Kurt Pafla ve di¤er beylerbeyiler ve beyler
ve bütün ‹slam askeriyle kuflluk vaktinden itibaren Uyvar'a var›ncaya kadar da¤lara ba¤-
lara girip, ikindiye kadar gezip, elli altm›fl asker, da¤da av arar gibi düflman aray›p, her
tarafa at sald›rd›lar. Amma k›z›lkan içinde kald›lar. Binyediyüz adet kelle ald›lar. Büyük
bir alay ile düflman›n haçl› peykelerini, hanto billur caml› arabalar üzerinde fland›ra ve
bayraklar› bafl afla¤› ederek kelleleri s›r›klara saplay›p, bu kadar top ve cephaneyi, bu ka-
dar bin esirleri zincire vurup, yaka paça geçip, davullar›n›, erganon ve loteryan borular›-
n› çalarak muhteflem kapudanlar›n› önde sürerek, gayet heybetli bir alay ile sadrazam ça-
d›r›na var›lm›flt›r ki, diller ile tarif olunamaz. Evvela efendimiz Kad›-Zade ‹brahim Pafla ko-
lundan 1400 kelle ve beflyüz esir, Forgaç'›n on araba hazinesi, on adet nak›fll› toplar› gel-
di. Kaplan Pafla kolundan 200 kelle, 40 esir, Yusuf Pafla kolundan 255 kelle, 10 esir,
Gürcü - Mehmed Pafla kolundan 300 kelle, 70 esir, Söhrab - Mehmed Pafladan 150 kel-
le, 3 adet kale kapudanlar›, K›bleli Pafla taraf›ndan 40 esir, Çavufl-Zade kolundan 300
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kelle, 11 esir ve di¤er vezirlerden bunun gibi pek çok esir geldi. Ama bilhassa Köse Ser-
dar Ali Pafla, Bosna serhaddi gazileri ile 2060 kelle 3000 esir, 7 adet kale kapudan›, 4
kat düflman mehterhanesi, iki hanto araba, 20 adet cilal› top, alt›n haçl› bayraklar ile bü-
tün kelleleri s›r›klar üzerine saplay›p, Süleyman Han tepesinde, sadrazam huzuruna gel-
di. Sadrazam›n sa¤ ve sol taraflar›nda, k›rm›z› kilimler üzerinde beflyüz kese kurufl tepe-
ler gibi y›¤›l› idi. Solunda üç adam boyu hil'at y›¤›l› idi. Huzurunda da gümüfl teller, turna
telleri y›¤›n y›¤›n durmakta idi. Bütün vezirlere birer samur kürk, beylerbeyilere s›rmal›
hil'at, mirivalara k›ymetli hilatlar, alaybeylerine turna telleri ve gümüfl ç›¤alar ve seher
vakti kelle getirenlerden ilk getirenlere ellifler, sonrakilere k›rkar kurufl, kelleler befl, alt›
bini aflt›ktan sonra kelle getirenlere otuzar kurufl sadaka olundu. Sonra gördüler ki, kelle
ve dile son yok... Yirmifler kurufl verilme¤e bafllad›. Sonra Budin veziri Siyavufl Pafla bi-
raderi Hüseyin Pafla kolundan Budin ve Estergon gazileri dahi dörtbin esir getirdiler. On-
lara da fazlas›yla ihsan olundu.

Bu hakire de elli kurufl ve yirmi alt›n verildi. Ve bizzat sadrazam eliyle bafl›ma çelenk
sokup, (Evliyam dua eyle) dedi. Getirdi¤im Macar kadanas› ile Macar gülam›n› hakire ih-
san eyledi. Di¤er vezirlerden de ihsan ald›m. Sonra Macar at›n› k›rk kurufla satt›m. Bu ga-
zada gazilere padiflah taraf›ndan yap›lan ihsan ikiyüz kese kurufltur, diye masraf katibi
Ahmed Çelebi söyledi. Sonra mevcut esirlerden sorduk: (Siz ne kadar idiniz?) dedik. (Val-
lahi Çek, Leh, ‹sveç, ‹slavon ve Nemçe tüfenklerinden onyedibin kifli idik. Onbin Nemçe
atl›s›, onbin Macar katanas› hepimiz 37.000 hristiyan k›r›ld›k. Üç serdar›m›z vard›. Biri
Monte Kukuli, di¤eri Zoje ve öbürü Forgaç Kapudan idi. Uyvar kalesi, Forgaç'›n dedele-
rinin mülküdür. fiimdi bütün askeri k›r›ld›¤› için Uyvar'› kolay al›rs›n›z) diye haberler gel-
di. Hakikaten düflman kelleleri say›ld›. Üç yerde onar bin kelle bulundu, ikibin kadar da
orduda esir vard›, ikibin kadar da Garam, ‹po nehirlerinde ve Panka gölünde bo¤ulduysa
37.000’den ancak üçbin kadar› kurtulmufl demektir. Velhas›l böyle bir büyük gaza, flim-
diye kadar olmam›flt›r. Hakikaten kahraman vezir Faz›l - Ahmed Paflan›n flan›na uygun-
dur. Hakir dahi bu büyük gazada a¤al›k ve müflavirlik ile bulunup, gücümün yetti¤i kadar
hizmet ettim ve yazd›m. Vefa sahiplerinden ricam odur ki, biraz uzatt›¤›m›z için kusuru-
mu affedeler. Çünkü bu kadar seyahat ve meflakkatte hat›r toplamak olmay›p, ancak ken-
di sergüzefltimizi imkan nisbetinde yazma¤a cesaret ettik. Amma do¤rusu bu Ci¤erdelen
sahras› cengi bugüne kadar nice kötü devlet adamlar›n›n u¤rad›klar› bozguna karfl› bir
bafllang›ç olmufltur.

Sadrazam'›n Emri ‹le Yap›lan fienlikler: Bu cengin oldu¤u yerde seher vakti flehitleri-
mizin üzerine büklüm büklüm nur indi¤ini gören nice gaziler, sadrazam taraf›ndan ferman
çera¤an donanmas› oldu zannedip, o karanl›k gecede Tuna'n›n karfl› taraf›nda ve beri ta-
raf›nda olan nice yüzbin çad›rlar›n ipleri, m›zrak ve karg›lar üzerinde yüzbinlerce fanus-
lar, kandiller ve hesaps›z mefl'aleler ile öyle bir süslediler ki, ortal›k gündüz gibi olup, gü-
ya Harzemflah nevruzu oldu. Estergon taraf›ndaki Süleyman Han fiaflkod, Mohnad, ‹r-
flek, Ban, Tepedelen, Ba¤dale tepeleri ile oniki adet tepeler üzerine Estergonlular da¤lar
gibi odun y›¤›p, atefller gökyüzüne ulaflt›. Sabaha kadar kale bedenleri üzerinde fanus,
neft, katran, zift yakarak Estergon kalesini ayd›nlatt›lar. Sadrazam görüp:

«Bre can›m, bu çeregan›n asl› nedir? Biz ferman etmedik. Bu sevinç ve flenlik ne oluyor?»
deyince nedimleri dediler ki, bu çere¤an, Allah taraf›ndan olmufltur. Sadrazam:
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«Vallahi do¤ru olmufltur. Tiz Estergon kalesinden üç yayl›m top ve tüfenkler at›l›p, gül-
bang-› Muhammediler çeksinler. Bizim dahi ‹slam ordusu içinde bütün balyemez toplar›m›z-
la, düflmandan al›nan toplar ve üç yayl›m tüfenkler at›l›p, sabaha dek orduda flenlik olsun.»

diye ferman etti. O gece sabaha kadar top ve tüfenk sesinden ve Beni Adem naras›n-
dan, at kiflnemesinden ortal›k velvele içinde kal›p, mavi bulutlar güya parça parça yere
döküldü. Hatta bu zafere sebep olan develerin üzerine balmumlar› ve develerin gerdan-
lar›na fanus ve kandiller as›p katar katar sal›verdiler. Kat›rlar›n semerleri üzerine mumlar
yak›p, ardala, Binburç denilen çanlar›n› takarak ordu içine sal›verdiler. Ordu içinde bir
atefl deryas› gezer zannedilirdi. Yüzbinlerce deveci, mefl'aleci, karakollukçu, küme küme
sabaha dek (Allahu Yansur Sultan) diye ça¤›r›flt›lar. Çad›rlarda flehitlerimizin ruhuna ko-
kulu helvalar yenildi. fiehit ruhlar› da sevindi. fiehit ruhlar› için Kur'an okundu. Amma Al-
lah'a malum, bütün bu flenliklere sebep, flehitlerin üzerine nur inmesi oldu. Sadrazam me-
seleden haberdar olunca, sabahleyin bütün flehitlerin nurlu na'fllar›n› Ci¤erdelen sahras›n-
da buldurup, hepsini Estergon taraf›na getirerek Süleyman Han tepesi ete¤inde bir bü-
yük kuyu kazd›r›p, binaltm›fl flehidi, ordu mollas› Ünsi Efendi, namazlar›n› k›l›p, iki kere
yüzbin müslüman gaziler namaz›na bir kümeden haz›r olup, bütün flehitler bal›k istifi gibi
birbiri üzerine y›¤›l›p, gömüldü. Ve flehitler üzerine Estergon ulemas›, üç gün üç gece
Kur'an okudular ve sadrazamdan ihsan ald›lar. Herkes Uyvar gazas›na gitmek için nice
bin çeflit haz›rl›klara bafllad›. Hemen Cenab-› Hak kolay eyleye, amin... Bu mübarek ga-
za 1074 (1663) tarihi muharreminin üçüncü sal› günü olmufl idi.

Hakir de bu s›rada asla hat›rda yokken k›r›k dökük bir kaside flekilli birkaç vezinsiz, rab›t-
s›z beyit yap›p, zaman›n faz›llar›n›n bafl› olan öyle bir vezire küstahl›k ederek arzeyledik.

Seyyah Evliya Çelebi'nin Ci¤erdelen Kasidesi Güftesi
Minnet Hüdâya hazreti Serdâr-› kâmkâr 
Vard› gazaya eyledi küffar› târumar 
Çâsâr-› Nemse'nin nice atl› katanas›n 
fiimflir-i âbdar ile hep etti can-Nisar
Minnet Hüdâya cümle emirân süvar olup,
Amâde oldu cümle kafadar biflumar
‹ki dili ile kalem yazd› Evliyâ
Târih bu feth ve nusret-i hakka «Güzel gazâ».

O olgun ve ayarl› adam, o rütbesi büyük vezir cahilce fliirimizin sakat ve kusuruna bak-
m›yarak yüz kurufl, bir top çuha ve bir at ihsan etti. Allah ömrünü uzun etsin.

Sonra sadrazam Estergon sahras›nda telef olan insanlar›n kan kokusundan oturama-
y›p, bütün ‹slam askerine fermanlar olunarak göç borular› çal›nd›. Bu gazan›n ikinci gü-
nü Estergon'dan göç edip, Tuna üzerindeki köprüden geçerek Ci¤erdelen sahras›nda ça-
d›r kurdu. Ziyafetten sonra yine at›na binip, harp meydan›nda yerlerde olan düflman›n ia-
flelerini seyrederek befl saat bu sahrada dolaflt›. Gördü ki, her on ad›m bafl›na bir düflman
cesedi yüzü koyun yatar. Amma bu Rum gazileri, düflmana öyle k›l›ç vurmufllar ki, nice
bini iki omuzlar›ndan ta göbe¤ine kadar inmifl... Nicesi sepetleme çal›n›p, iki parça yat-
m›fl... Bütün gaziler din ve devlete hay›r dualar edip, parmaklar› a¤z›nda kald›. Sadrazam
ota¤›na geldi¤i vakit, huzuruna Koca - Serdar Ali Paflay›, Budin Veziri Sar›-Hüseyin Pa-
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flay›, Kaplan Paflay›, Yusuf Paflay›, H›s›m - Mehmed Paflay› ve bizim Kad›-zade ‹brahim
Paflay› ça¤›r›p, hepsine birer hil'at giydirerek öncü olmaya memur edip, buyrultu verdi.
Evvela Ali Pafla taraf›ndan göç borular› çal›narak alt› vezir, otuzbin asker yola düfltü.

C‹⁄ERDELEN SAHRASINDAN 
UYVAR KALES‹ FETH‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER

Evvela Ci¤erdelen sahras›ndan bat›ya mamur köy ve kasabalar› y›ka yaka Uyvar’›n do-
¤u taraf› karfl›s›nda (Çeke) denilen büyük bir köyde bütün ‹slam askeri durup, etrafa ka-
rakollar tayin olundu. O anda Nitre nehri üzerine, alt› yerden balyemez toplar geçecek
köprüler yap›ld›. Gaziler köprüden geçerek Uyvar'›n do¤usunda olan Porgaç varoflunun
av ve kelepirlerini al›p, varoflu atefle verdiler. Uyvar kalesi evvela askere üçyüz parça top
at›p, sonra sustu. Bu s›rada hendek kenar›nda evvelce bizden kaç›p, düflmana haber ve-
ren mürtedleri araba tekerle¤i üzerinde kaz›¤a vurulmufl gördük, ikisi de henüz hayatta
idiler. Sonra asker (Bre medet, düflman gelmeden bu Uyvar kalesinin mahsulünü al›p, ça-
d›rlar›m›za y›¤al›m) diye sahraya dolup, babalar› mahsulleri gibi dört taraf› bir konak ye-
re kadar yerle bir ettiler. Sonra etraftaki köyleri yak›p, y›k›p, Nitre kenar›ndaki bostanla-
ra yaklaflt›lar. Bu nehir, kuzeye ta Maden da¤lar›ndan toplan›p, Nitre kalesi alt›ndan ge-
çip, Uyvar sahras›nda birçok köyleri sular... Kalenin hende¤i içerisinden ak›p, afla¤›da
Va¤ nehrine sonra ikisi birden Komran kalesi yak›n›nda Tuna nehrine kar›fl›rlar.

Ertesi gün Vezir-i azam ve Serdar-› Ekrem, yer götürmez asker ile büyük bir alay göste-
rerek Uyvar kalesinin kuzeyinde çad›r›na çekildi. Dört tarafa kat kat karakollar ferman edip,
herkes usul dairesinde yerinde kald›. Uyvar kalesi, sonsuz bir sahra ortas›nda havalesiz bir
yerde alt› adet tabyalar› ve bütün duvarlar› nice bin haçlarla süslenmifl olarak durur. Kat'iyen
sadrazam alaylar›na, orduya ba¤ ve bahçeye girenlere top atmay›p, susmakta idi.

UYVAR KALES‹ KUfiATMASI
Uyvvar Kalesi: Macarca Uyvar, (Yeni kale) demektir. Fatih ‹stanbul'u feth etti¤i sene For-

gaç'›n üçüncü dedesi, (Holando) adl› Ban bu kaleyi yapm›flt›r. Sonra etraf›na yediyüz par-
ça köy yap›larak buralar mamur olmufltur. Nice yüzbin reaya ve berayan›n kuvvetleriyle bu
kaleyi r›ht›m ve dolma kagir binadan imar edip, ancak bir tabyas›n› palanga duvar b›rak-
m›flt›r. Sonra Üçüncü Sultan Mehmed'in serdar› ‹brahim Pafla ve Çigala-Zade Sinan Pafla,
Estergon kalesini düflmandan kurtarmak için bu Uyvar kalesinden bafllamay› uygun görüp,
tam yetmifl gün dövdüler. Alt› tabyas›ndan birini bile alamad›. Çünkü Tatar han›, ‹slam as-
kerine imdat etmemiflti. Nihayet k›fl›n fliddetinden Uyvar'› b›rak›p, Budin'e gittiler. 1035
(1625) tarihinde, Dördüncü Sultan Murad devrinde, Kara-Murtaza Pafla, Erdel Kral› Bet-
ler Gabor ile ve Kafle kalesi Ban› Kurs Ban ile, orta Macar Ban› Palatanofl ile yüzbin as-
kerle gelip, Uyvar'› yetmifl gün kuflatt›klar›ndan ‹slam askerine imdada gelen bütün h›risti-
yanlar Rimpapa'dan haber gelince kaçt›lar. Ve Uyvar kalesi alt›nda Murtaza Paflay› b›rak›p
gittiler. Kara-Murtaza Pafla, bu ac›kl› hali görüp, Löve Komran, Vaç kalesi üzerine bütün
cephanesi ile gelip, Budin'de karar k›ld›. Hemen o anda Forgaç, Uyvar kalesinin palanga-
s›n› yap›p, alt› adet tabya da yapt›. 1074 senesinde yine kuflat›lm›flt›.

Evvela Köprülü-Zade Faz›l Ahmed Pafla, Uyvar alt›nda durunca, Nitre nehri üzerinde
olan köprülerden bütün balyemez toplar› ve yüzyetmifl adet darbezen toplar› ve bütün
cephane ve mühimmat›, yüzbin zahmetle köprülerden geçirip, Uyvar kalesinin dört tara-
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f›nda durup, kaleyi ortaya ald›lar. Evvela bir viran kilise arkas›nda yeniçeri oca¤›, günefl
do¤arken metrise girip, s›çan yollar›n› kazmaya bafllad›lar. Bu s›rada kaleden bin kadar
düflman, Estergon bozgunundan ibret almayarak atl›, yayan, yeniçeriler üzerine ç›k›p,
cenk esnas›nda k›r›ld›lar. Ve bir terkedilmifl kiliseye girip, askere musallat olmaya baflla-
d›lar. Sadrazam taraf›ndan bu kiliseye birkaç balyemez vurulunca, duvarlar› y›k›l›p, için-
dekilerin bafl›na dar oldu. K›l›ç art›klar›, k›l›ç ve toplar›n› at›p, Uyvar'a kadar kaçt›lar. Uy-
var'›n topu ise orduya yetiflmiyordu. Bundan sonra düflman, kalede rahat durup, hiçbir
taraftan top ve silah at›lmad›. Sonra Sadrazam Köprülü-Zade Faz›l Ahmed Pafla, pey-
gamber sünnetine uyarak kalede kuflat›lm›fl olan Forgaç'a bir mektup gönderip, kaleyi is-
tedi. Mektup sureti flöyledir:

«Esselam alâ men ittebaal hüdâ. Sen ki Forgaçs›n, mektubum ulafl›nca, kalenin anah-
tarlar› ile devlet kap›s›na gelip, kat›ma yüz süresin. Ve Osmanl› olarak yine eskisi gibi ka-
lene sahip olas›n. Yahut kaleden ç›k›p, d›flar›da oturup, haraç veresin, inad eder ve kar-
fl› gelecek olursan Ci¤erdelen'de ci¤erin delinerek, o savafltan kurtuldun amma bu kale-
den kurtulamay›p, bütün akrabalar›nla senin her parçan› kula¤›n kadar ederim.»

Mektup, ‹bflir-Mehmed A¤aya verilip, o da hisar alt›na vard›. Bir kemendli merdiven
ile elçiyi hisar içine al›p, bir tabya içinde mektubu okutup, manas› anlafl›l›nca Forgaç:

«Benim askerim k›r›ld› demeyin, kalede yirmibin cenk eri h›ristiyanlar›m vard›r. Befl,
alt› güne kadar ikiyüzbin asker ile vakar sahibi çesar›m, (imparatorum) da imdad›ma ye-
tiflip gelir. Bu kale “‹lindir, veremem. ‹ki el bir bafl içindir, bafl›ma yaz›lan her ne ise gö-
rürüm. Daha ne görecek isem emir Allah'›nd›r. Meryem bize yard›mc›d›r.»

Diye hezeyan cevab› söyliyerek ‹bflirli Mehmed A¤aya bir kese kurufl verip, hofl geldin
deyip, yine kementli merdivenle kaleden afla¤› indirdiler. Sadrazam'a olan› bildirince hen-
dek içindeki suyu kesme¤e memur olur. Binlerce kazmal› c›sc›plak gaziler su kesme¤e bafl-
larken, kale d›fl›ndaki düflmanlar görünce (su içinde bu kadar Türk askeri var, silahs›z... Ya
karada olanlar ne kadar olsa gerek...) diye hepsi Uyvar'›n dört çevresindeki varoflu b›rak›p,
kaleye kaçt›lar. Birço¤unu su kesiciler tutup, dil diye sadrazama götürdüler. Sonra suyu bir
taraf›ndan kesmenin yolunu arad›lar. Fakat gün bat›ncaya kadar bulamad›lar.

Daha bütün gaziler metrise girmeden Uyvar'›n kuzeyinde üç saate yak›n Nitre nehri
kenar›nda Soran adl› palangadaki düflmanlar›n, öte otlu¤a giden askerlerimize, hademe-
lerimize zarar verdikleri sadrazam taraf›ndan duyulup, derhal Rumeli eyaleti askeri ile
Bekko Paflay› tayin etti. Bu pafla kale dibine varmadan birçok kafirler da¤lara kaçt›. Ve
öncü askerler yetiflip, kaleyi kuflatt›lar.

Bekko Pafla da gelip, hisar içinde olanlar (aman) diye ba¤›rmaya bafllay›nca, kaleye gi-
rip, kale içinde olan zahire ve ganimetleri hemen orduya tafl›maya bafllar. Bütün cepha-
ne, cebecibafl› ve topçu bafl›ya teslim edilir. Kale içindeki ikiyüzyirmiyedi düflman› zincire
vurarak kaleyi Ohri beyine askeriyle muhaf›z b›rak›r. Bin araba zahire ve cephane ile flen-
likler yaparak Bekko Pafla orduya gelince, hay›rd›r inflallah, Uyvar dahi fetholunur! diye
gaziler sevindiler. Bekko Pafla, sadrazam›n aya¤›na yüz sürünce hizmeti karfl›l›¤›nda o
gün bir tu¤ ihsan olunup, bütün mal, hazine ve cephane ile zahireler yerli yerine verildi.
Sonra bütün esir olanlar› defterdar Ahmed Pafla (Estergon kalesine gönderelim) derken
esirler: «Devletli vezir, bizi cümle azad et. Yine Soran kalemizde kal›p, evvelki gibi Ester-
gon esirlerine öflür ve haraç verelim. Ve size Uyvar'› fethetmenin yolunu gösterelim.»

Dediklerinde (Nas›l fethedersiniz?) diye sordular. Onlar da (Bu kale alt›nda bir su vard›r.
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Siz bu kaleyi fethetmek de¤il, yan›na bile varamazs›n›z. Bu suyu hep biz yapt›k. Bütün yol-
lar›n› biliriz ve yine biz keselim. Bütün sahra kuru olsun. Ondan sonra ifl görüp, kaleyi fet-
hedin.» deyince hemen sadrazam bunlara aman verip, hepsini yeminle azad ederek Çat-
ra-Patra Ali Paflaya teslim etti. O gece bunlar ile Ali Pafla ç›plak ve flalak malak olup, su-
ya girdiler. Gece yar›s› bir gök gürültüsü duyuldu ki, bütün gaziler gece bask›n› oldu¤unu
zannedip, üzüldüler. Fecir vakti olunca Uyvar sahras›nda bir damla sudan eser kalmam›fl-
t›. Bütün gaziler Allah'a flükrettiler. Do¤rusu suyu kesmekte bütün asker aciz kalm›flt›. Ve
su kesilmeyince kale dibine varmaya imkan yoktu. Bu su kesen esirlere fazlas›yla nisanlar
edip, onlar da askere odun vesair birçok eflya bularak hizmetler ettiler. Bilhassa k›rk elli
yekpare a¤açlardan ç›rn›k kay›klar› getirip, (Bunlar hendek suyunu kesme¤e ve Mitne neh-
ri üzerinde karfl› tarafa gidip gelme¤e laz›md›r) diye takdim ettiler. Ve üçyüz kadar çam di-
re¤inden merdivenler yap›p, haz›r edip gizlediler. Ve daha nice kale fethine ait fleytanl›k-
lar ö¤rettiler. Bunlara Defterdar Ahmed Pafla da kafi miktarda maafl tayin etti. Bu suretle
esirlere olan iltifatlar› iflitenler kendi kalelerinden kaç›p, bin kadar reaya kaydoldular. Ve
parça parça olarak eteklerini bellerine dolay›p, güzel hizmet ettiler. Bunlara baflkaca çad›r-
lar verilince çoluk çocuklar› ile kullu¤a bel ba¤lad›lar.

O gece bu sahran›n suyu kalmay›p, Tih sahras›na döndü¤ünden hisar içinde olan düfl-
man›n uza¤› görenleri korkup, o gece kaleden kendilerini ç›plak olarak kementlerle indi-
rip, hendek suyunda yüzerek beriye geçtiler. Karakollar bunlar› tutup, sadrazam hazret-
lerine getirdiler. Bunlar ‹slam oldular. Kale ahvali sorulunca, me¤er bu adamlardan biri
bilgili kifli ve hatta kalenin yüzbafl›s› imifl. Ci¤erdelen cenginden can kurtarm›fl. Kalenin
hali bu adamdan sorulunca:

«O kalenin öte ve berisinde tam k›rkbin asker vard›. Yirmibini Ci¤erdelen cenginde k›r›l-
d›. Ancak yüzon adam Forgaç ile kaç›p, kaleye geldi. Ve kendisi ile beraber can kurtar›p,
kaleye gelenleri (Siz Türk k›l›c› yediniz, gözleriniz korktu, kaleye girmeyiniz) diye kovdu.
fiimdi hala kalede yirmibin asker var. Onbini Nemçe ve onbini Macar askeridir. Fakat cep-
hane, zahire ve mühimmatlar› çoktur. Ci¤erdelende k›r›lanlar›n avret ve o¤lanlar› gayet çok-
tur, imparatorun topal veziri, yirmibin askerle gelüp, kaleye girmek isterken Ci¤erdelen al-
t›nda otuzyedibin askerin k›r›ld›¤›n› iflitip, hemen dünkü göç borular›n› çalarak gitti.»

Diye do¤ru haberleri sadrazama verdi. Bunu, Muhz›r Abdi A¤aya teslim ederek üzerine
bir kat elbise ihsan olundu. Allah'›n hikmeti, o gün muharremin yedinci sal› günü idi. Sa-
adetlü padiflah hazretlerinden bir haseki a¤a geldi. Bir samur kürk, bir san'atl› ve mücevher
hançer, bir k›l›ç ile hatt-› flerif geldi. Padiflah divan›nda okunup, sadrazama ve di¤er vezirle-
re hay›r dualar ve çok selamlar olunmufl. Bu s›rada kale alt›na ‹slam askerlerinden naml› yi-
¤itler var›p, kale varofluna musallat olunca kaleden doksan iki adet balyemez toplar at›ld›.
Hatta henüz hatt-› flerif ile gelen haseki a¤an›n bir adam›n›n kellesini top al›p götürdü. Sad-
razam, serasker Ali Pafla, Bekko Pafla, sa¤ ve sol kol be¤leri ve di¤er ifl görmüfl ifl erleri ile
kalenin dört taraf›nda gezip, metrise girilecek yerleri kontrol etti. Bu anda bütün yeniçeri,
topçu ve cebeci ocaklar› kol kol metrise girilmek ferman olundu. Ama ne çare? Metrise gir-
mek mümkün olmaz. Geceleri ise Muharrem ay›n›n mehtab› var, imkans›z! Acaba ne çare
etsek? diye metris erbab› düflünürken günefl batma zaman› olup, ay, dolunay halinde ufuk-
tan s›çrayarak göründü. Bütün metris erbab›, yer alt›na girme¤e haz›r oldular.

Allah'›n hikmeti, muharrem ay›n›n ondördüncü gecesi tam üç saat dört derece ve üç da-
kika ay tutulmas› oldu ki, on ad›m öteki yerler gözden kayboldu. Herkes yan›ndaki adam› gö-
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remez hale gelip, öyle bir karanl›k gece oldu ki, güya mahfler günü idi. Bütün müslüman ga-
ziler (Bre medet, f›rsat ganimettir) diye herkes kazmay›, küre¤i tüfengi ile o karanl›k gecede
kale alt›na girip, herkes kendisine birer mezar kaz›p, diri iken birer mezara girdi. Allah'a ham-
dolsun, bu gece karanl›¤›nda k›rk oda yeniçeri ve yirmi oda cebeci Allah'a s›¤›n›p, kaleden
düflmanlar›n asla haberleri yokken Uyvar'›n bat› taraf›nda dört koldan onar adet yeniçeri oda-
lar› metrise girdi. Sa¤ tarafta kul kethüdas› a¤a, beri tarafta Za¤arbafl› Arnavud-‹brahim A¤a,
beç kap›s› önünde, hendek d›fl›nda. Yass› tabya önünde yeniçeri a¤as› Salih Pafla, onun sol
taraf›nda samsuncubafl› a¤an›n solunda baflçavufl a¤a... Bu befl adet koldan bütün yeniçeri
gazileri Uyvar kalesinin yar›s›n› kat kat metrislerle kuflat›p, derhal bütün gaziler tak›rt›, pat›r-
t›, kütürtü olmadan yer alt›na girip, çeflitli san'atlar ile s›çan yollar› kaz›p, bütün yeniçeriler gü-
ya yer alt›na girdiler. Sonra top çeken yürükler k›rkalt› parça balyemez toplar› yaka paça gö-
türdüler ve her topu metriste yerli yerine koydular. Bu s›rada top çeken yürüklerin ve topla-
r›n›n salyesine memur toprak sipahilerinin feryad ve figanlar›n› ve iniltilerini Uyvar kalesin-
den düflman iflitip, anlad› ki, kale alt›na Türk askeri geliyor. Kale içinden kudurup, sabaha ka-
dar ikibinden fazla top at›p, Uyvar kalesi semender kuflu gibi Nemrut atefli içinde kald›. Asla
durmayarak seher vaktine kadar toplar, kumbaralar, civan tafllar› atarlard›. Amma gaziler iyi
tutulmufltur, f›rsat ganimettir diye Uyvar'›n dört taraf›ndaki alt› adet süslü varofllar› atefle vu-
rup, yakt›. Sabahleyin gördü ki kale etraf›nda imaretten eser kalmam›fl. Düflman anlad› ki, s›-
¤›nacak yer elden gidip, yerleri cehennem olacakt›r. Hemen ne olursa olsun diye var kuvve-
ti bazuya verip, gece gündüz durmadan askere göz açt›rmay›p, top, kumbara, tüfenk atmak-
tan geri kalmazd›. Allah'a hamdolsun ki, o gece sabaha kadar yedi adam flehid oldu. O gün
Gürcü-Mehmed Pafla kolundan onbefl adet güme geldi. Yine o gün baz› vezirlerin yeniçeri
metrisleri arkas›nda metrise girmeleri ferman olunup, bütün alt› adet bölük sipahileri atlara
binerek kanun üzere yeniçerilerin metrislerine durup, enselerinde beklediler. Muharrem ay›-
n›n onsekizinci günü Serasker Ali Pafla, bütün Bosna eyaleti askeri ile ve ikibin adet sekban-
lar› ve adamlar› ile samsuncubafl›n›n ard›ndan metrise girdi. Ondan sonra Anadolu gazileri ile
Yusuf Pafla 1500 sekbanlar› ile bafl çavufl taraf›ndan metrislendiler. Bu vezirler metriste ge-
zerken kazma ve kürek tak›rt›s›n› düflman ifliterek o kadar top att› ki, hesab›n› Allah bilir. He-
men bizim taraftan da evvela befl koldan yirmibefler balyemez top at›lmaya bafllay›nca Uyvar
duvar›n›n her taraf› sokak sokak y›k›lmaya bafllad›. Kale içindeki saray, kilise, çan kuleleri top
darbelerinden y›k›ld›kça, kale içinde gür gür gürleyip, flak›rt› göklere ç›kard›. Vezir-i azam ta-
raf›ndan hende¤in beri yüzünde yass› denilen tabyada bin kadar düflman kapan›p, büyük cen-
ge bafllad›. Çünkü bu tabya hendek d›fl›nda bir alçak yerde olup, düflman elinde sarp Macar
tüfenkleri olmakla bizim metrislerimizde kimse bafl gösteremez oldu. Uzaktan tüfenkleflirler-
di. Çünkü yanan varofllardan içeride kalenin hendek kenarlar› bu yass› tabyadan baflka, kale
gibi hendeklerin etraflar› befler alt›flar kat kal›n direklerden parmakl›k, s›k ormanl›k gibi kat
kat flaranpavlar yapt›lar. Bu kadar bin düflman parmakl›klar›n aralar›nda metrislenip, yass›ya
kadar cenk oldu¤u halde flarampa duvar› al›namad›. Hemen sadrazam bir gece ferman edip,
kale etraf›nda olan flaranpav parmakl›klar›n›, toplar içine gülle, makaslar ve zincirler doldu-
rup, bütün toplarla birden atefl edilince flaranpavlar› sokak sokak söktü. Gaziler bunlar›n fler-
lerinden emin oldular. Direkleri tafl›y›p, orduyu a¤aç pazar›na döndürdüler. Düflman›n kimi
yass› tabyalara girdi. Nicesi kay›klara binip, hende¤i geçerek kaleye girdi. Sonra gaziler met-
ris de¤ifltirerek gittikçe kaleye yak›n gelip, gece gündüz savafl ederek Yass› denilen yeri ge-
çip, hendek kenar›na geldiler. Amma yine iki taraftan at›lan tüfenk ve top güllelerinin adedi-
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ni Allah bilirdi. Bütün gaziler gece gündüz toz toprak içinde kal›rd›. Muharremin yirmisinde
kapudan paflaya kalenin do¤usunda Komran kap›s›ndan metrise girmek ferman olundu.
Çünkü o taraftan Mitre nehri ile kay›klar vas›tas›yle içeriye düflmana imdat geldi¤i iflitilmiflti.
Adana paflas› Ali Pafla dahi o tarafa memur oldu. O gece metrisleri tamir ettiler. Befl adet
balyemez top, on adet sahi top, bir oda topçu, bir oda cebeci verdiler. Onlar da o taraftan
kaleyi dövmeye bafllad›lar. Fakat Kaplan Pafla toplar›n›n kalenin duvarlar›ndan sekip, sonra
beri taraf duvarlar›n› da sekerek bizim orduda pek çok adam, at, kat›r ve develeri helak etti-
¤ini sadrazama bildirince, Kaplan Paflaya kalenin ta ortas›na top atmas› ferman olundu. Son-
ra yine Kaplan Pafla koluna Ayd›n, Saruhan sancaklar›n›n, Tire ve Manisa flehrinin bütün ga-
zileri ile yirmibin adet seçme ‹slam askeri kale alt›ndan Nitre nehrini geçip, kalenin do¤usun-
dan kiremithaneler dibinden kalenin toplar› alt›nda aç›ktan aç›¤a metrisler kurup; Komran
kap›s›n› dövmeye bafllad›lar. Oradan kalenin bat›s›na, Komran kalesine gidecek yol üzerine
Nitre nehri kenar›nda Kad›-Zade ‹brahim Pafla Ni¤bolu askeri ve kendi adamlar› ile muhafa-
zaya tayin olundu. Allah'a hamdolsun, metrise girmek ferman olunmad› amma, gece gündüz
top serpintisinden bir an rahat durmay›p, nihayet çad›rlar›m›z içinde hendekler kaz›p, sa¤l›-
¤›m›zda cehennem atefli içine girip, azab çekerdik. Hatta bir tane a¤a çad›r› sa¤ kalmay›p,
pare pare lime lime olup, çad›rlar›m›z hindi baba h›rkalar›na döndü. Ne çare, herkese böyle
vezir ferman verilmiflti. Sonra kalenin bat› taraf›na Gürcü-Mehmed Pafla Haleb askeriyle ta-
yin olundu. Kuzey tarafda Marafl eyaleti askeriyle Söhrap - Mehmed Pafla memur oldu. Si-
sav eyaleti ile Fatma Sultan damad› Kenan Pafla da o kola verildi. Bu vezirlerden baflka 167
adet sancak beyleri kol kol Uyvar sahras›n›n dört taraf›na karakol bekleme¤e tayin olundu.
Öteye, otlu¤a gidenleri muhafaza ettiler. Ama sadrazam K›r›m Han› Mehmed - Giray Han›n
bu zamana kadar imdada gelmemesinden Erdel, Eflak, Bo¤dan beylerinin gelmemelerinden
gayet gücenip ve üzülüp, (Ah Tatar Han›!) dedikçe kinli gö¤sü küp gibi gümledi. Nihayet
Dobrucal› Kurt Paflay›, Alemflah Beyi, Babada¤l› Hac› Key Pafla o¤lunu, Bolulu K›nal› o¤lu-
nu ve nice ifl görmüfl gazileri yedi kol yap›p, her kola beflerbin bafla kalmaz yi¤itler tayin edip,
bütün otuzbeflbin askeri, Alman'›n Beç, Prag, Loncat, Robarned flehir ve kaleleri ile Holan-
diye vilayetine ve Felemengin Amesterdam, Esizine flehrine, Brandaburg flehrine, velhas›l
Alaman denizi kenar›na var›ncaya kadar olan yerleri ordudan ayr›l›p gittiler. Amma hakir be-
raber gidemedi¤imden çok üzüldüm. Ama Uyvar kalesi fethini dahi böyle yar›m b›rak›p git-
meyi namus ve hamiyetime yediremeyip, yine cenk ve kuflatmaya mukayyed oldum.

Has›l›, vezir bu tertib üzere ya¤ma yapmak bahanesi ile her tarafa asker gönderip:
«Kaleye imdat gelirse ya¤maya gidenler ya cenk edeler, ya düflman geliyor diye haber

edeler.»
Diye düflünüp, her tarafa asker gönderdi ve kaleyi diledi¤i gibi dövmeye bafllad›. O gün

dokuz koldan kaleye 1060 adet gülle vuruldu. Bütün duvar›n yüzü inifl yokufl oldu. Düflma-
n›n nice tabya toplar› battal oldu. Hatta kaleden at›lan bir balyemez top parças› bizim ordu
içine düfltü. Üstünde celi yaz› ile (Sahibün Nasr Süleyman Han mimma ya' mele ser rihtekan-
› dergah-› ali Bali) yaz›l› idi. (Bu adam ömrü boyunca bal yeme¤i bir türlü sevmedi¤inden, top-
lar› da balyemez topu ad›yla flöhret olmufltur) derler. Bu toplardan otuz okka gülle atanlar›na
(Lankoz), k›rk okka atan›na (Sadman) derler. Bizim devlette altm›fl okka gülle atan toplar flun-
lard›r: Akkirman kalesinde kap› aras›nda hala haz›r duran iki adet büyük top, altm›fl okka de-
mir gülle atan ve Ösek sahras›nda bulunan Süleyman Han topu, birisi Drava nehrindedir. Di-
¤er adam s›¤maz tafl atan toplara (fiayka) derler. Bunlar arabaya binmezler ve sefere gitmez-
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ler. K›zaklar üzerinde kayar ve kalelerde dururlar. Bu çeflit toplar yeryüzünde Osmanl›dan
baflkas›nda yoktur. Ali Bal-i, Karakat›r, Çultutmaz, Balyemez, A¤z›k›nk, Semiztop, Kundak-
k›ran adl› toplar, yirmibefler okka gülleleri ata ata a¤›zlar› ve falyeleri bolland›. Çünkü Osman-
l› barutlar› yafl ve barutçular kallefltir. Amma M›s›r ve Ba¤dat'›n barutlar› hepsinden güzeldir.
Bu toplarla Uyvar kalesi d›fl›ndaki yassa tabyadan eser kalmad›. Art›k düflman orada yer al-
t›nda mazgallarda cenk ederdi. Nihayet 1074 (1663) senesi muharreminin onyedinci sal› gü-
nü bütün gazilere cebehaneden k›l›ç, kalkan, ok, yay, tüfenk, m›zraklar verilip, yürüyüfl fer-
man olundu. Hemen hepsi birden Allah Allah sesleri ile gülbank havas›n› gökyüzüne erifltir-
di. Ö¤le vakti, sadrazam kolundan yürüyüfl yap›p, birbiri arkas›ndan yass› adl› tabya içine gi-
rip, düflmana öyle k›l›ç vurdular ki, Varad kalesi fethinde bile bu çeflit cenk olmam›flt›. Allah'a
hamdolsun Yass› Tabya fetholup, üçyüz kelle ve yüzaltm›fl dil al›n›p, do¤rusu Macarlarla yi-
¤itçe cenk edildi. Birçok düflman can havli ile derin hende¤e kendilerini att›lar ve hepsi kale-
ye varamay›p bo¤uldular. Fakat düflman savafl s›ras›nda kaleden say›s›z top ve tüfenk, kum-
para, fifleng, zemberek att›lar ki, bütün ordu atefl içinde kald›. Amasya beyi ve alaybeyisi ve
birçok Amasya askeri, ‹zvomikli Kara Bey ve k›rk yi¤it dahi ecel flerbetini içip, sessizler vatli-
sine düfltüler. Yüzbefl gazimiz de yaralan›p, ellifler kurufl ihsan verilerek cerrahlara teslim edil-
di. Ameli manda olanlara dahi ekmek paralar› verilip ihsan olundu.

Askerlerin serdengeçtileri bu Yass› Tabyay› s›¤›nacak yer edinip bütün balyemez cilal› top-
lar› zaptedip, kendi kalelerine çevirerek kaleye o kadar top vurmaya bafllad› ki, kuflat›lanlar›n
aman› kesildi. Ondan sonra kale hende¤indeki suyu kesme¤e yine Çatra-Patra Ali Paflaya
ferman olunup, o da evvelce sahradaki suyu kesmifl olan Macarlar›n bafl›na toplan›p ifle bafl-
lad›lar. Düflman, tabyan›n fetholundu¤unu ve bütün Türk askerinin hendek kenar›na geldi¤i-
ni görünce can bafllar›na s›çray›p, (Acaba ne yapal›m?) derken, gördüler ki hendek içinde ye-
di-sekiz parça kay›klar top alt›nda gezerler, (Bre medet, Türk askeri bu kay›klarla kaleye yü-
rüyüfl yap›yor!) diye, o gece korkudan kalenin dört taraf›ndaki hendekler üzerine kaleden de-
mir zincirli fanuslar ve demir mefl'aleler ile neft ve katranlar, ziftli yorganlar yap›p, kaleyi ay-
d›nlatt›lar ki, ç›plak Türk askerleri kaleye kay›klar ile yürüyüfl yapmas›nlar. Amma kaleye bu
suretle yürüyüfl mümkün de¤il... Çünkü hendek içi su içinde kalm›fl... Hende¤e kad›rga ve
kalyonlar girse, bizim yüzümüzden ve alt› adet büyük tabyalar›n toplar› derinden yan›na va-
r›lmaz. Mazgal deliklerinde olan tüfenk atan Nemçe kurflunu korkusundan duvar yüzüne ba-
k›lmaz... Yürüyüfl etmek nerde kal›r... Yan›na yak›n varanlar elbette yaralan›p ölür.

Bu s›rada kalenin fethi uzad›¤›ndan hakirin zahirem de kalmad›. Üçyüz yi¤it ile çeteye
gitmeye karar verdim. Evvela Uyvar alt›ndan düflman›n Nitre adl› kalesi alt›na yedi saatte
vard›¤›m›zda bir bo¤az a¤z›nda rast gelip, hemen bir kerre (Bre gaziler Allah!) diye bunla-
ra dal sat›r olup, aman vermeyerek girifltik. Kimisi k›l›çtan geçti, kimisi kaçt›. Bunlara ye-
tifltik. Ama bunlar Macar bunaklar› olmakla bir hayli cenk edip, birbirimize kar›flt›k. Sonun-
da onlar› da birer yol ile avlay›p, zincire vurup, biz üçyüz yi¤it, yüzyetmifl düflman› esir et-
tik. Yüzk›rk adet kelleleri s›r›klara saplad›k. Yine o gün ikindi vakti sadrazam huzuruna el
ve kollar›m›z kan, befl yi¤itimiz flehit olarak vard›¤›m›zda (Bre, safa geldiniz gaziler) deyin-
ce hemen hepimiz kelleleri yere b›rak›p, (Devletli vezir, her vakit düflmanlar›n›n kelleleri
böyle yuvarlana!) diye dua ettik. Serasker Ali Pafla dedi ki: (Bre Evliyam, sen dün sabah bi-
zimle kahvalt› yapt›n. Bu arbedeye ne zaman gittin?) Gazilerim hemen (Sultan›m›n ota¤›n-
dan Evliya Çelebi at ile ç›kt›. Ve bizimle bugün sabaha kadar gitti. Ö¤leye kadar Love ka-
lesi yak›n›nda bunlara sataflt›k ve çat›flt›k. Birkaç bafl tokufltu. Hamdolsun zafer bizim ol-

427



du. Vezirin mübarek huzuruna bofl gelmedik. Ama devletli vezir, bu befl tane flehit gazile-
rin t›marlar›n› bu gazilere ihsan edin.) diye rica edince, ricalar› kabul olunup (Verdim ama
alay beylerinden arzlar›n› getirsinler) diye ellerine buyurdi-i flerif verdi ve (kald›r›n flehitleri-
nizi) emrini verdi. Sonra (Tiz tercüman gelsin) dedi. Derhal Panayot adl› tercüman gelip,
getirdi¤imiz kafirlerden ‹sa hakk› için sorulunca, onlar da (‹sa hakk› için yemin ederiz. He-
pimiz Siça, Hont, Helok, Boyak, Kermat, Kelvar, Fülek, Novigrad, Nove ve Love ve Ma-
denlerinden onbin Boyak yi¤it idik. Uyvar'a imdada gelirken Galkofça kalesi yak›n›nda Ho-
valçaz adas›nda bütün taburumuzla yatt›k. Kapudanlar›m›z bu Uyvar taraf›nda top gürültü-
sü ifliterek dörtyüz yi¤it ile bizi dil alma¤a gönderdiler. Biz dahi Nitre alt›nda bunlara rast
gelip, dil alal›m derken, bunlar bizi k›r›p dil ald›lar ve esir ettiler.)

Bu dillerden dil ç›kmamak için vücutlar› uzaklaflt›r›ld›. Naml› üçyüz arkadafl›m›za bir ke-
se kurufl ihsan verildi. Toptan befler kurufl gaza mal› düfltü. Allah, Halil bereketi versin...

Konumuza gelelim...
Bu kelleleri getirdi¤imiz gün, Çatra - Patra Ali Pafla, hende¤in içindeki Suyu gorlay›p,

hende¤in baz› yerleri kuru kald›. Hendek içine metrisler ve kuburlar yürüme¤e bafllay›nca,
hatt› flerif ile gelen Hünkar Hasekisi, askerin hende¤e girip kale dibindeki flarampavlarda bü-
yük cenk oldu¤unu görerek, Sadrazamdan ihsan al›p Devlet kat›na yolland›. O gün ‹slam as-
kerine, on kere yüzbin torba dolusu topra¤› hende¤e dökmek ferman olundu. Ama t›mar ve
zeamet erbab›na bin akçe bafl›na kanun üzere iki torba ve bölük sipahisi bafl›na bir torba bü-
tün vezirler, beylerbeyiler ve beylerin ve di¤er askerlerin has ve ulüfelerine göre toprakla do-
lu torbalar ferman olunup, torba emini defteri ile yirmi kere yüzbin torba ferman olunup,
hepsi tahsil olunarak Ünsi Efendi siciline yaz›ld›. Ama Allah bilir, herkesin çad›r›nda kilim, ke-
be, keçe kalmay›p, yükte hafifledik. Çad›rlarda döflemeler de kalmay›p, herkesin çad›r› gü-
reflçiler meydan›na döndü. Hatta atlar›n yem torbalar› ve çullar› dahi kalmay›p, atlar yaldak,
toblak ve ç›plak kald›. Sonra toplanan torbalar› herkes toprakla doldurup, kalenin bat›s›nda
Bec kalesi d›fl›nda Vezir-i azam kolu ile Yusuf Pafla kolu aras›nda bir yüksek yere y›¤›p, kale-
ye toprak sürülmek ferman olundu. Torba emini, vezirin ferman› üzere torbalar› al›p, iflaret
eder, torba getirmeyenden ister. Bu flekilde bir günde torbalar Demavend ve Elbürz da¤lar›
gibi öyle y›¤›ld› ki, kale içinde gezen kar›nca ve y›lan görünür oldu. Ancak yüzbin adet torba
geldi, diye torba emini söyledi. Hatta hakirin tek durmaya tahammülüm kalmay›p, ta torba-
lar›n tepesine ç›k›p, buradan kaleye bakt›m. Top darbelerinden harab olmufl bir memlekete
dönmüfl... ‹çinde adamdan eser yok... Hepsi pusularda ve metrislerde gizlenmifller. Ondan
sonra yine bütün askere bofl tekerlekli arabalar› ve iki kere yüzbin kütük ve tomruk dahi hen-
de¤e b›rakmak için sadrazam›n ferman› ç›kt›. O gün derhal tahsil olunup, hende¤e atma¤a
baflland›. Hendek araba ve tomrukla a¤›z a¤›za dolup, üzerlerine topraklar, torbalar doldur-
dular. Amma yine yer yer düflman, tabyalar›ndan top atard›. Ama balyemez toplar› tama-
men k›r›l›p, battal olarak kolomborne atar oldular. Allah'a hamdolsun onlardan pek korkul-
mazd›. O gün üçbin adet seçme flehbaz yi¤itler, sipahilik flart› ile serdengeçti yaz›ld›. Yine o
gün hendek içinde iki adet kuburlar kale duvar›na dayan›p, duruldu.

Kuburun fiekilleri: Bir kubur, Serdar Ali Pafla kolunda idi. Bir kubur sadrazam kolunda
idi. Kubur tabir ettikleri odur ki, kalenin hende¤i içinde kale duvar›na gidip, gelmek için bir
yol yaparlar. O yol üzerine kal›n, top kunda¤› tahtalar›, mefle ve çam direkleri döfleyip, da-
ha üstüne nice bin torba toprak döküp, düzeltirler. ‹çi buruk gibi muhafazal› bir yer oldu-
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¤undan (Kubur yolu) derler. Kalenin toplar› alt›ndad›r. Kalenin makaslar›ndan dirsek ve
tabyalar›ndan bu kubura ne kadar tafl ve kumbara atsalar, kubur içinde gezen adamlara as-
la zarar gelmez. Ama serdengeçtiler bu kuburlar› basarsa yine nice yüz adam flehit olur.

Kuburun Menfaati: Bir kalenin fethinde güçlük çekilse o kuburu yüzbin güçlük çeke-
rek meydana getirip, kubur içinden kale duvar›na var›p, art›k korkusuzca kale duvar›n› de-
lerek, la¤›mlarla havaya at›l›p, hücumlar olur. Allah'›n emriyle kale fetholunursa, kuburun
menfaati odur. Ama Serdar Ali Pafla kolundaki kubur, üç günde yüzbin dert ile yap›l›p,
dördüncü gün kale duvar›n› delmeye bafllan›p, la¤›ma baflland›. Çünkü Serdar Ali Pafla
Varad kalesini bu flekilde la¤›m ile at›p, fethetti¤inden bu iflin bilgini olmufltu. Bu Uyvar'a
da sa¤lam bir kubur yürüttü. Sadrazam taraf›ndan da bir sa¤lam kubur kalenin temeline
girip, yeralt›nda la¤›ma bafllad›lar. Hemen düflman kubur yollar›n› görünce ve la¤›m yol-
lar› kale alt›na girince ve sürülen topraklar hendek içinde da¤lar gibi yay›l›nca murdar düfl-
man bir kudurmufl y›lan olup, gece gündüz top, tüfenk, kumpara, fiflek duman›n›n karan-
l›¤›ndan ayd›nl›k gün, gece karanl›¤›ndan farkedilmez oldu. Hatta bu savaflta yüzbefl yi¤it
ecel flerbetini içip, hepsini gaziler mezarl›¤›na gömdüler. Sa¤ kalan gaziler, metrislerde
ve s›çan yollar›nda tabyalar ve siperler yapt›lar.

Tatar Han-zâdesinin Gelip Alay Gösterdi¤i: Muharremin yirmiikinci günü Ahmed - Gi-
ray Sultan, k›rkbin rüzgar sür'atli Tatar ile ve yüzellibin rüzgar sür'atli atlariyle alay alay, kufl
kufl olup, tu¤lar›n› açarak Cengizlerin davul ve kudûmunu, nefir ve kerenay›n› çalarak hâ-
kani kûsa tokmak vurarak ve Osmanl›n›n ihsan eyledi¤i mehterhâneyi çalarak Han-zâdenin
k›rkbin askeri küme küme, saf saf alaylarla geçip, ard› s›ra onikibin kardafl kazak gök demi-
re bürünmüfl bir halde tüfenkleriyle geçtiler. Ondan sonra Potkal›, Brabafl, Andiyar, Ahme-
lenç, fieremet, Rapodoska, Droflenko, Serke, Çoçka adl› yetmifl adet hatmanlar haçl› bay-
raklar›n› as›p, her birisi atlar üzerinde ihtiflamla geçtiler. Arkalar›ndan Dankiyo ve Trampe-
te çalarak binlerce arabalar› ile mehterler geçti. Arkalar›ndan K›r›m Hanlar›n›n seçme aske-
ri, Kazak sultanlar›, sultan-zâdeleri, mirzanlar›, atal›klar›, vilayet egesi yani dedelerden kal-
ma K›r›m adas› sahiplerinden flirin beyleri, k›rk adet mansurlu beyleri, No¤ay beylerinden
Ulu Nogay ve fi›dak Nogay, Uromit Nogay, Geci Nogay, Datay Nogay, Yamansadakl›,
Güz-Yusuf Beyi, Kaya Beli, Arslan Beyi ili, Nevruz ili, Çoban ili, Tamam ili, Kerfl ili, Man-
k›t ili, hep kol kol atlar› ile küpe ve sadaklar› ile geçtiler. Ondan sonra Ark›nl›, Zark›nl›, Da-
y›rl›, Mamayl›, Ulafll›, Halinli, Badi Akl›, Ur Akl›, Ot A¤alar›, kap› kulu a¤alar›, emeldafl a¤a-
lar› ve nice bunun gibi düflman avlayan Tatar beyleri elleri silahl› yi¤itleri ile hepsinin elle-
rinde kamç›lar› ile, sadak ve savatlar› ile, hepsi kürklerini Höfleng fiah âdeti üzere ters gi-
yip, fl›p›rtma kalpaklar›n› gözleri üzerine çekip, tuhaf çehre ve korkunç heybet üzere geçti-
ler. Sonra K›r›m Han› Mehmed - Giray Zade Ahmed Sultan hazretleri, henüz onbefl yafl›na
girmifl bir civan bahtl› flehzade, a¤›rmak bir küheylân üzerine binip, âletleri ve silâhlar› hep
Tatarvari idi. Ama elbisesi hep s›rmal› ve ziba idi. Kemerinde k›l›c›, sada¤›, tamamen mü-
cevher idi. Ama bafl›ndaki samur kalpa¤› Cengizvarî ç›p›rtma kalpak idi. Bu flehzadeyi kar-
fl›lamaya ç›kan Serdar Ali Pafla yanyana atbafl› beraber olup, flehzadeyi yan›na al›p, ya¤ ve
baldan sözler edip, gelirken flehzade iki yan›na selâm verirdi. Ali Paflan›n mehterhanesi ça-
l›narak flehzadenin beflyüz adet gök demire bürünmüfl seçme ve müstesna iç gûlâmlar› geç-
tiler. Bunlar›n ard› s›ra da Bo¤dan alay› geçmeye bafllad›.
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Bo¤dan Alay›: Yirmibin adet seçme Bo¤danl› pürsilâh olup, çatal atlar›yle, çuha kontufl-
lar› ve bafllar›nda kalpaklar› ile güruh güruh geçip, artlar› s›ra yetmifl adet hatmanlar› ve ka-
pudanlar›, Vamufl, Logofec, Kastiyar, Kamarates, Kopar, Porflenik, Armafl, Perkilâb, Vor-
nik, Is›tar Komin, Ziyehkâr, Avflar adl› derece sahibi ve büyük ifl erleri ve vilâyet zabitleri gü-
zel elbiseleri ile geçtiler. Bunlar›n sancaklar›nda bâz› azizlerin resmi vard›r. Hazreti Âdemle,
Cennetten ilk defa ç›kan öküzdür diye sancaklar›nda öküz bafl› resimleri tafl›rlar. Ondan son-
ra ‹stanbul taraf›ndan tâyin olunan Bo¤dan beyleriyle hizmetinde olan yüz adet mükemmel
kap›c›bafl›larla divan efendisi geçti. Ondan sonra üçbin adet piyade tüfenkliler geçip, ardla-
r› s›ra bin adet müslüman sekban ve sarucular, sonra yedekler, sonra flat›r, matarac› ve tü-
fenkçiler ve ondan sonra Kika Bey samur kürkü ile ve bafl›nda samur kalpa¤› ile temiz ve
silâhl› at› ile ve ikiyüz kadar iç o¤lanlar› ile Osmanl› hediyesi mehterhânesi çalarak, tu¤ san-
cak ve bayraklar›n› açarak ve arkas› s›ra iki araba ile di¤er hademeler geçtiler.

Eflâkl›lar›n Alay›: Yirmibin adet pürsilâh çatal atl›, çuha rufleli, samur ve zerduvadan kal-
pakl› ve tirkeflli askerlerdir. Bunlar›n yayan ve trayans tüfenkli askerleri de çoktur. Eflâk'›n
vilâyeti genifl olmakla hâkim ve zabitleri çok ve süslüdür. Evvelâ bafl logofet, birinci vornik,
ikinci vornik, bafl hatman; ikinci hatman, hofltenik, behranik, Kopar, as›tar, raflyar, Kome-
sin, zihenkâr, orta logofet Öflbar, Çatrar, Kamarafl, Azmafl, Estolinik, Vata Kolçar, Mede-
nenkâr, Selçar, Darayans, Damufl adl› zabitler gayet mükellef ve süslü elbiseli, iç o¤lanlar›
ile beraber geçtiler. Bunlar›n sancaklar›nda flahin kuflunun resmi vard›. Hatta (Penez) deni-
len bak›r akçalar›nda dahi flahin resmi vard›r. Bunlardan sonra ‹stanbul taraf›ndan belirli ka-
p›c›bafl›larla divan efendisi geçerler. Ondan sonra sekizbin kadar piyade tüfenkliler dara-
bâns, alt› adet yedekleri, sat›rlar›, tüfenkçileri, matarac›lar› ile (Logoraflki) adl› meflhur bey
samur elbise, samur k›rm›z› Tatar kalpa¤› ile, üçyüz adet gülâmlar› ile geçti. Ondan sonra
Âli Osman'›n eski kanunu üzere ihsan eyledi¤i mehterhaneyi çalarak onun ard›s›ra da ken-
dilerinin ayini üzere boru, zurna, davul ve trampete çalarak geçtiler.

Erdel Kral› Apafi'nin Alay›: Evvela beflbin seçme Macar katanas› ile saz Macar› hakimi
geçti. Ondan sonra beflbin kefere ile Sigel hakimi geçti. Sonra beflbin atl› ile Haydoflak haki-
mi geçti. Sonra beflbin atl› ile Erdel Ban› geçti. Ama hepsinden mükellef ve süslü elbiseli, si-
lahl›, herbirinin yeninde, elinde ve kolunda befler, alt›flar adet çarkl› kol tüfenkleri ve birer da-
ne dalyan karabina çarkl› boylu tüfenkleri ile geçtiler. Sonra Erdel vilayetinin yediyüzyetmi-
flalt› parça kalelerinin sahipleri mükemmel bir flekilde geçti. Ondan sonra onbin silahl› ve süs-
lü, gökdemire bürünmüfl, kral›n kendine mahsus askeri, sat›rlar›, tüfenkçileri matarac›lar›,
kendisi küheylan at üzerinde samur kürk vs samur Macar kalpa¤› ile ve ard› s›ra beflyüz adet
kakullerini periflan etmifl gülamlar› ile geçip, arkalar›ndan mehterhaneleri çal›nd›.

Bucak Tatar›: Evvelce geçen Tatar askeri, daha sonra ard› s›ra Çamapur askeri gibi Bo¤-
dan, Eflak ve Erdel askerlerini, iki ‹slam askeri kanun üzere ortalar›na al›p, alay üzerine gir-
diler. Ama Bucak Tatar›, tam k›rkyedibin seçme, mükellef, kuvvetli, flehbaz yi¤it, hünerlidir
ki, Akkirman kalesini Sultan Bayezid Veli, düflman elinden fethetti¤i vakit bu k›rkbin adet Ta-
tar› Eflak, Bo¤dan, Kazak, Leh, Moskof, Çeh, Macar bö¤ürlerine engel olsunlar diye vergi-
den affedip, Akkirman buca¤›nda yerlefltirip, o yüzden bunlara (Bucak Tatarlar›) derler. Si-
vasl› Kara – fiemseddün hazretleri ile Bayezid Han bu Bucak Tatarlar›na hay›r dua etmifller-
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dir. Onun için K›r›m Tatarlar›ndan ayr› ve vergiden muaft›rlar, özü vezirlerine tabidirler. Bun-
lar›n da yetmifldört adet ot a¤alar›, atal›klar›, mirzalar› var. Fakat bir sefere gitseler, Silistre
vezirinin bir a¤as› ve yal› a¤as› bu askere serdar olur. Hala yal› a¤as› Ahmed Pafla serdar olup,
k›rkbin askerin ard›n› al›p, bir tarafa alay ile geçmifllerdir ki, tarif olunmaz. Amma bu alaylar
hep Vezir-i azam ota¤› önünden geçerken kaleden bu askerin çoklu¤unu seyredip, ta sabah-
tan ikindi vaktine kadar alay›n ard›n›n aras›n›n kesilmedi¤ini Forgaç kapudan kaleden görüp,
sakal›n› yolarak (Eyvah! Kalemiz, Al›nan ve Engerus diyarlar›m›z bundan sonra elden gitti!)
diye ah çeker dururmufl. Bu haberi kaleden d›flar› kaçanlar hikaye ettiler.

Sonra bütün alaylar Vezir-i azam huzurundan geçip, sadrazam›n huzurunda evvelsi
Han-zade Ahmed - Giray sultan etek öpmekle, sadrazam kendisine hayli iltifat ve ikram
edip, sa¤ taraf›ndaki sandalyeye oturttu. Arkas› s›ra Han-zadeyi K›r›m'dan getiren Çavufl-
bafl› ‹brahim A¤a etek öptü. Ondan sonra Yal› A¤as›, ondan sonra K›r›m mirzalar›, fii-
rinli, Mtinsurlu ve yukar›da yaz›lan bütün beyler etek öpüp, bir tarafa durdular. Ondan
sonra Erdel Kral› Apafi, o güzel huylu ve itaatli kral gelip, vezirin ayak topra¤›n› öperek
bir sandalye üzerinde oturdu. Ondan sonra Bo¤dan beyi, Eflak beyi, vezirin aya¤›na yüz
sürdüklerinde sadrazam bunlara hanzâde ve Tatar a¤alar› iflitsin diye:

«Niçün bu âne dek geç geldiniz? Size padiflah ferman› gideli ne kadar zaman oldu? Ne ka-
dar zamand›r ben bu kaleyi döveli? Hemen sizleri ve baflkalar›n› katletmek gerek!»

Diye hepsine sert bir flekilde hitab etti ki, her biri hazan yapra¤› gibi titreyip, kendilerin-
den geçtiler. Ondan sonra bütün Kazak hatmanlar›n›n yetmifli de gelip, hal›n›n kenarlar›n›
öpüp, ayak üzere Eflak ve Bo¤dan beyleri gibi s›ra ile durdular. Sadrazam yine buyurdu ki:

«Ya can›m Han-zâde Çelebi! Sen gelece¤ine baban ki, çok ifl görmüfl flân› yüksek Han
babam›z idi, gelse daha iyi olmaz m› idi? Bu kadar hristiyan geldi. Anlar niçün gelmediler?
Yoksa tenezzül mü etmediler? Bu hizmet, din ve millet içindir. Burada bu kadar ifl var. Ken-
dileri bir hay›rl› iflde bulunmufl olurdu. Çok ifller görürlerdi.»

Ahmed - Giray Sultan dedi ki:
«Vallahülâzim vebillâhil kerim, babam da ben kulun da köleniz gibiyiz. Kendilerinin

gelmedi¤ine sebep odur ki, geçen ay yetmifl seksen bin Kalmak Tatar› Çekçeke, Arbat,
Ur A¤z› adl› kalelerimiz aras›nda K›r›m'a girip, befl, onbin ümmet-i Muhammedi esir edip,
bu kadar köy ve kasabalar› harab ve yabab ve halk› kebab edüp gitti. fiimdi yine K›r›m'a
girmek üzere iken padiflah ferman› gelüp, sefer ferman olunmufl. Bütün K›r›m erenleri ve
kad›lar› toplan›p, Kefe Veziri Ak-Mehmed Pafla ile ve herkesle müflavere edilüp, (Han'›m,
sen sefere gidersin, K›r›m adas› elden gider, elbette o¤lunu gönder) diye konuflup, efen-
dimin kullu¤una beni iç gülam› gayesiyle gönderdi. Huzuru flerifine gelüp, hamd ve sena
ol Allah'a ki, mübarek yüzünü görüp, aya¤›n›z› öpmekle fleref buldum.»

Dedi. Köprülü-zâde pek memnun kal›p, hafifçe tebessüm etti. Genç fiehzade hemen
boynundan bütün K›r›m ayan›n›n Kalmak kafirinden feryad mektuplar›n› sadrazam›n eli-
ne verince sadrazam ol anda bunlar› okuyup, içindeki malum olunca (‹nflaallah o Kalmak
kavminin dahi yak›nda haklar›ndan gelinir) deyince yine Ahmed - Giray Sultan dedi ki,
(Bu Kalmak kafiri ahvalini bizi sefere getiren Çavuflbafl› kulunuza sorun) Çavuflbafl›:

«Vallahi Sultan›m biz K›r›m'da iken iki kere Kalmak, K›r›m'› vurup, birçok mal ve da-
var sürerek bu kadar Allah'›n kulunu esir al›p, hiç çekinmeden K›r›m'dan ç›k›p gitti.»

Diye flâhitlik etti.
Sonra Han-zadeye, Erdel kral›nca, K›r›m âyân›na ota¤ içinde bir büyük ziyafet verdi ki an-
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lat›lmas› zordur. Çad›r d›fl›ndaki ziyafete gelince Bo¤dan ve Eflak beyine, bütün Tatara, bü-
tün kafirlere bir büyük ziyafet olup, bütün askerin karn› doyup, Allah'a flükrettiler. Bu büyük
ziyafette üçyüz koyun, elli s›¤›r, üçbin tavuk, elli kazan pilav, elli kazan zerde çorba ve iki ke-
re yüzbin ekmek, çad›r önündeki çimenli¤e döküldü. Bu kadar bin asker bu nimete üflüflüp,
koyun ve s›¤›r kebaplar›n› parçal›yarak ya¤ma ederken baz› s›¤›r kebaplar› içine aflç›lar efle
efle diri tavflan ve güvercinler koymufllar... Kimi uçar, kimi kaçar, kimi saçar. Bunlar› Tatar
ve h›ristiyanlar yiyerek flenlik olup, bir hay huy ile kar›n doyurdular ve herkes atlar›na binip,
yerlerine gittiler. Sadrazam bu ziyafetten evvel tembih buyurmufllar ki:

«Ordu içinde kimin çad›r›nda ne kadar tüfengi varsa Han o¤lu ziyafeti ya¤ma olunduktan
sonra bir yayl›m top at›p, gülbang-› Muhammediler çekile ve flenlik yap›la.»

Hakikaten, ziyafetten sonra ordu içinde yetmifl adet balyemezlere ve üçyüzaltm›fl adet flah
darbeden toplara bir fitilden atefl verilip, bir nöbet gülbang-› Muhammedi çekilip, Allah Allah
sadas› yükseldi. Osmanl› velvelesini görmemifl olan Macar, Eflak, Bo¤dan, Tatar ve Kazak
flafl›r›p, parmaklar› a¤z›nda kald›. Att›ma birço¤unun atlar› top gürlemesinden ürküp, sahra-
lara gittiler. Bu s›rada kalede kuflat›lm›fl olan düflman bu harp meydan› flenli¤ini görüp, (Al›n-
d› kale yerine ördünüz. Gidi Türk, iflte bizim kral›m›z›n imdad› sizin üzerinize girdi, sizi k›r›-
yor!) dedikleri vakit, bizim gaziler cevap olarak dediler ki:

«O gelen asker bizim Tatar askeri... Bizim Erdel kral›. Eflak, Bo¤dan, Akkirman, Kazak
batman› askeridir. Mel'unlar! Hemen kaleyi vire ile verin. Yoksa iflte kale duvarlar›n›z top ile
y›k›ld›, öbür gün toptan yürüyüfl yap›p, sizi hep k›rar›z.»

Düflman (Gerçek söyleyin Muhammediler, o gelenler Tatarlar m›d›r?) diye sorunca baz›
yi¤itler de (Vallahi Tatar ile yüzellibin askerimiz geldi. Daha Erzurum, Diyarbak›r, fiam, Trab-
lus'undan da imdad gelecek.) deyince düflman›n can› s›k›l›p, metrislerdekiler de bafllar›n› ç›ka-
ramaz oldular. Kaleyi vire ile vermek üzere konuflmaya bafllad›lar.

Ama yüksek vakarl› sadrazam hemen ziyafetten sonra Bo¤dan beyini, Komran taraf›na
gönderdi. Eflakl›, Love taraf›nda bekledi. Ahmed - Giray Sultan ile Kardafl Kazak ve Bucak
Tatar› birlikte Nitre kalesi taraf›nda ferman edip, ‹slam askerinin dört taraf›na kat kat muha-
fazac›lar konuldu. Estergon köprüsüne Çavufl-o¤lu Mehmed Pafla tayin olunup, (Ordudan ka-
çanlar› katledin. Mal›, miri mal› ola) diye ferman edip, Ci¤erdelen'e gitti. Ertesi gün de büyük
alay ile Al›nan diyar›na ya¤maya giden Kurt Pafla ganimetle döndü geldi.

Muharrem ay›n›n yirmiüçüncü Perflembe günü fetih ve sevinç haberi geldi. Geceden on-
bin asker da¤lar içinden gelecek askeri karfl›lamaya gittiler. Ve yine alaydan sonra ordunun
her taraf›ndan toplar, tüfenkler at›l›p, gülbang-› Muhammedi çekilsin diye tenbih ettiler.

Ö¤le vakti oldu. Allah'›n büyüklü¤ü, Tatar Han› o¤lunun kondu¤u taraftan da¤› tafl› he-
saps›z asker ve arabalar tutup, adam denizi oldu. Ve insan sesi göklere eriflti. Askerler dalga
dalga geldi. Hakir, sadrazam›n ota¤›nda durup, seyrettim. Fakat bu gelen ganimet mal› ve bu
Müslüman gazilerin ne derecede hesaps›z mal sahibi olduklar›n› gördü¤ümüz gibi yazsak Uy-
var gazas› tafsilat›n›n yaz›lmas›na mani olur. Hemen k›saca yazal›m. Çünkü Müslüman gazi-
lerin evvela alay› yürümeye bafllad›. Sadrazam rengarenk ota¤›n›n kapaklar›n› aç›p, kendile-
ri bir sandalyede oturdu. Evvela Hac› Key Pafla-zadenin onbin adet askerinin atlar› arkas›n-
da bir nice mahtab gülam vard›. Geldiler ve nice frenk ve ‹sveç atlar› üzerinde ikifler adet o¤-
lan, k›z ve avretler binmifller idi. Piyade olarak zincirli esirlerin hesab› yoktu. Bu da Key Pa-
fla o¤lu güruhundan hemen onikibin araba içinde bu kadar kapudanlar, tertemiz k›zlar, o ka-
dar avretler ve her arabada o kadar k›ymetli kumafllar, o kadar az bulunur mal ve o kadar

432

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

k›ymetli eflya vard› ki, had ve hesab›n› ancak Allah bilir.
‹kinci güruh: Bunlar da evvelkiler gibi silahl› olup, etlerinde piyade esirleri çok amma g›l-

man yok. Alt›flar at›n güçlükle çekti¤i hento arabalar›nda o kadar alt›n gümüfl ve kap kaçak
ve eflya, o kadar gümüfl ve alt›n haçl› bayraklar› vard› ki, tarif olunamaz. Ama bunlar, ta Fe-
lemenk denizi kenar›na kadar seyirtmifller. Bütün esirleri frenk olup, flapkal› kapudanlar›,
muhteflem papazlar›, aletleri ve silahlar› çok idi.

Üçüncü güruh: Bunlar da ta Alaman denizi kenar›nda Hollanda'ya kadar seyirtmifller ve
birdenbire bas›p, bir nefer el kald›rmadan üçbin kadar seçmesini esir edip, zincire vurmufllar.
Bahada a¤›r olan fleyleri al›p, alt›yüz araba güç Ue yükleterek geri dönmüfller... Esirleri hep
Nemse'nin Alman güzelleri idi.

Dördüncü güruh: Bunlar›n ço¤u Do¤ruca ve Babada¤l›, Deliorman ve Karasu vilayetlerin-
den gelmifl bir alay çatal atl› mücahid gaziler olup, bat›ya k›rk konak yerde, ta ‹sveç vilayeti
frengistan›na var›p, bütün kafirleri bir bayram gününde evleri içinde bulup, beflbin kadar›n›
esir edip, o kadar çok mal ile geldiler ki, hesab›n› yine onlar bilir, önce arabalar› yokmufl.
Çünkü uzak yerden gelirler. Sonra Nemçe çesar›n›n Esizine adl› hükümet merkezini vurup,
Kurt Pafla ile üç gün bu flehirde oturarak beflbin at ve ikibin araba yükü elbise ve a¤›rl›k yük-
letip yola düflerler. Bunlardaki seçme esirin had ve hesab› yok idi. Bunlar›n alaylar› geçme¤e
bafllay›nca gerek piyade esirleri, gerek esirlerle dolu arabalar›, tam üç saatte geçti. Evvelce
geçen alaylar ile tam dokuz saat olup, ikindi vakti oldu¤u vakit, serdar Kurt Pafla, K›nal›o¤lu
Hac› Key Pafla o¤lu ile gaziler pürsilah olup, Kurt Paflan›n mehterhanesi ile büyük ihtiflam
içinde gelip, sadrazam›n özengisine yüz sürdüler. Kurt Paflaya bir samur kürk, k›rk adet ga-
zilere k›ymetli hil'at ikiyüz adet gazilere çelenk ihsan olunup, ganimet mallar›na asla el konul-
mayarak hatta beflte bir seri hak bile al›nmamak üzere ellerine ferman-› flerif verildi. Kurt Pa-
flaya (‹nflaallah) diye Uyvar hükümeti vaad olunup, bütün gaziler vezirin ihsan›n› alarak çad›r-
dan d›flar› ç›kt›lar. Evvelce tenbih olundu¤u üzere, bütün top ve tüfenklerle atefller edilip, bir
kere gülbang-› Muhammedi çekildi. Ve Allah Allah sesinden ordu inleyip, bütün vezirler, bey-
lerbeyiler ve beyler de gece yar›s›na kadar tab›lhane fas›llar› çal›nd›. Ertesi gün orduda öyle
bolluk oldu ki, bir esir befl kurufla ve yüz dirhem halis gümüfl alt› kurufla sat›l›p, di¤er mallar
da buna yak›n bir fiyat buldu. Art›k bundan sonra ucuzluk ordular aras›nda (Kurt Pafla pay›-
na düflmüflsün gibi) diye darb-› mesel hükmüne girdi.

Yine konuya gelelim…
Bu ac›kl› hali kaleden gören düflman›n akl› bafl›ndan gitti. Ve bildiler ki, kuburlardan

kale alt›na la¤›mlar girdi. Kalenin kap› ve duvarlar› sokak sokak oldu. Ancak üç yerden
alt›flar hazineli la¤›mlar duvar içine girdi¤i halde la¤›mlardan asla fayda görülmedi. Me¤er
kalenin bütün temelleri küçük küçük kemerler üzerinde imifl. Bütün duvarlar›n›n içi sokak
sokak bofl imifl. Hatta bizim la¤›mc›lar kale duvar›n› delip, içeri girdikleri vakit, birkaç›n›
düflman kale temellerindeki yollarda bulup, flehit eylediler. Sonunda la¤›mdan bir fayda
görmeyip, hemen toprak sürmeye ve toplar ile kalenin y›k›lan yerlerinden hücum etme-
¤e karar verdiler.

Muharremin yirmisekizinci günü Han-zade Mehmed Giray Sultan bütün Tatarlar› ile
Ak yaylalardan öteye geçip, alt›n ve gümüfl madenleri vilayetlerini ya¤ma etmeye ferman
olundu. K›rkbin Tatarla Han-zâde çapula gitti. Yerlerinde de Bucak Tatarlar› kald›. Eflak
beyi, onbin Eflak askeriyle ta fiiçan kalesine var›ncaya kadar ya¤maya memur oldu. Sad-
razam taraf›ndan üzerlerine bir a¤a naz›r olarak gitti. Sonra Bo¤dan beyi de onbin aske-
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riyle ve ‹lbasan beyi ile beraber ta Komran kalesi taraflar›na yakmaya memur olup gitti.
Yine Hac› Key Pafla-zade de onbeflbin yi¤it ile Nemse'nin Lonçak vilayetine var›ncaya ka-
dar ya¤maya gittiler. Sonra Han-zade veziri Sefer A¤a-zade ‹slam A¤a onbin seçme er
ile Va¤ nehrini geçip, Pojon kalesi taraflar›n› vurarak yak›p y›kmay› ferman olundu. Er-
del kral› ile Libve, Çanat ve Göle sanca¤› beyleri yirmiyedibin askerle Va¤ nehri kenar›n-
da olan vilayetleri ya¤maya memur olup, gittiler. Sonra befl gün befl gece ve kimi on ge-
ce çevredeki vilayetleri ya¤ma ederek selametle ve ganimetle orduya geldiler. Bu alt› kol-
dan gelen askerin mal ve esirleri hesaps›zd›r. Sadrazam bunlar›n alaylar›ndan da mem-
nun olup, top ve tüfenk flenlikleri yapt›rd›. Han-zadeye, kürk ve di¤er beylere k›ymetli
hil'at ihsan olunup, bu alt› kol asker elinde olan esirlerin beflte bir olan hükümet hissesi,
yüzonyedibine vard›¤› anlafl›l›yor.

Safer ay›n›n dördüncü günü serdar Ali Pafla kolundan Bosna gazileri ve Za¤arc›bafl›
yeniçerileri bu Uyvar'›n bat›s›ndaki Aktabyaya Allah Allah diye balans› gibi duvar›n delik-
lerinden ç›k›p, tabya üstündeki metrisleri basarak ikiyüz düflman kestiler. Gördüler ki, as-
kerin gerisi kesilip gelmez oldu. Hemen tabya üstünde yaka yakaya düflmanla cenk ede
ede Dev - Ali Pafla, serdengeçti a¤as› ve elli adet yi¤itler flehit oldu. Bu elli na'fl› alarak
selamete ç›kard›lar. Ama Dev-Ali ile serdengeçti birbirlerini kucaklay›p, öylece flehit ol-
duklar›ndan cesetleri al›namad›.

Saferin alt›nc› günü Uyvar'›n bat› taraf›nda Va¤ nehri kenar›ndaki Galgofça kalesinin fet-
hine K›bleli Mehmed Pafla memur oldu. fiam askerini, beflbin Kazak askerini ve befl adet
kolomboma toplar› al›p gitti. Bilgece Nitre sahras›nda yatt›. Ertesi günü Galgofça kalesi al-
t›na yetiflti. O gün o gece dövüp, birkaç burç ve barular›n› y›karak kaleyi almak üzere iken
Uyvar alt›nda düflman›n birkaç casuslar› tutuldu. Söyletildi¤i vakit «Nemse imparatoru yüz-
bin askerle Pojon kalesini geçip, Uyvar imdad›na gelmek üzeredir, yak›nd›r, gaafil olman.
‹nanmazsan›z bir iki adam göndererek sözümüz aksi ç›karsa bizi katledin) dediler. Sadrazam
bunlar› öldürtmeyip, o anda K›bleli Paflaya (Bir an durmay›p, hemen orduya gelesin) diye
ferman gönderdi. K›bleli Pafla, (‹flte bu ferman piflmifl afla su katmakt›r) diye kaleyi dövmek-
ten vazgeçmedi. Üç gün üç gece daha dövüp, sonunda Saferin dokuzuncu günü cebren
zaptederek içindeki mal ve cephaneyi yediyüz arabay› doldurup, kaleyi y›kt›. Ve orduya se-
lametle döndü. O gün karakollara ferman olunup, Uyvar metrisinde Rumeli veziri Bekko
Pafla sadrazam kolunda flehit olup, Rumeli eyaleti sa¤ kol adiyle meflhur Kara - Mustafa Pa-
flaya iki tu¤ ile ihsan olundu. Yine o gün kaleye sürülen topraklar kaleye var›p, dayand›. Her
koldan düflmana göz açt›rmay›p, büyük bir cenk yap›lmak üzere iken toprak üzerine me-
mur olan sipahiler a¤as› Sunullah A¤a flehit oldu.

1074 (1663) senesi Safer ay›n›n dokuzuncu günü reisülküttab fiami-zade Mehmed
Efendi ve damad› Kad›-zade ‹brahim Paflan›n örf icab› katledildikleri haberi al›nd›. Bu
ac›kl› hal flu flekilde oldu:

«Sabahleyin sabah namaz›n› ‹brahim Pafla ile k›l›p, çeflitli kahvalt› yenilirken Çavufl-bafl›
‹brahim A¤a ile Muhasebeci Gürcü-Mehmed Efendi gelip kahvalt›ya bafllad›lar. Söz s›ras›n-
da pafla dedi ki, (A¤a, ya flu Uyvar kalesi fetholunsa, ya Allah can›m›z› alsa) Çavufl-bafl› (Hey
sultan›m, niçün böyle söylersin?) dedi. Birçok dedikodudan sonra hemen bir bafl› telli piya-
de divan çavuflu kurflun korkusundan e¤ilerek gelip, paflaya selam verdi. (Buyurun sizi sad-
razam ister) dedi. Pafla (Hay›r ola, çavufl a¤a, acaba haberin var m› bizi niçün isterler?) de-
yince çavufl dedi ki; (Allah bilir, Estergon'un zahiresi iflleri söylefliliyor. Seydi-zade dahi an›-
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l›yordu, o s›rada sizi istediler) dedi. Hemen ‹brahim Pafla tebessüm edip (Efle¤i dü¤üne da-
vet etmifller, ya sular› eksik ya odunlar› demifl. Biz de Estergon'da cenk etti¤imiz yere gidi-
yoruz. Tiz at getiriniz.) diye çavuflbafl›ya, Mehmed Efendiye ve hakire (Allah'› severseniz siz
oturunuz. Eni konu kahvalt›n›z› yap›n›z. Ben flimdi belki yine gelirim) deyince Mehmed efen-
di (Sahipsiz çad›rda niflleyelim? Biz senin cemalini görmeye geldik. Biz de gideriz) diye naz
ettik. Pafla (Yok beni severseniz meclisi bozmay›n. Ve flu mükellef kahvalt›y› yiyin) deyince
onlar da sofra bafl›na oturdular. Hakir, bir tarafa çekilip, paflaya bakt›m. Düflünceye dal›p,
at› ile top menzilinden uzak s›çan yollar›n› dolafl›p, gitmekte... Hemen çad›ra geldim. Bü-
tün gülamlara, (dikkatli olun, asla çad›rdan ç›kman) diye tenbih ettim. Ve hakir, metris yol-
lar›ndan gitmeyip, aç›ktan e¤ri bü¤rü seyirderek ve nice kurflunlar sa¤ ve solumdan geçe-
rek bir eski battal metri¤e can at›p gittim. Oradan bir metrise daha s›çray›p, indim. Me¤er
Serdar-Ali Pafla metrisi imifl. Serdar, (Evliyam hofl geldin, nereden bu gelifl?) dedikte hakir,
(Sultan›m, Kad›-zade ‹brahim Pafla o¤lunuz kahvalt› yerken çavuflbafl› ve Muhasebeci - Meh-
med Efendi geldiler. O s›rada bir çavufl geldi. Kendilerini sadrazam istemifl. Pafla at›na bi-
nip, gitti. Çavuflbafl› ve Mehmed Efendi paflan›n çad›r›nda kald›lar) dedi¤im vakit, hemen
Serdar Ali Paflan›n yüzünün rengi de¤iflip, (fiimdi bizi de sadrazam ister. Allah hay›r eyleye)
deyip, (Tiz abdest getirin) diye emretti. Hemen o anda bir çavufl gelip, (Sultan›m buyurun,
sizi sadrazam ister) deyince serdar, Vezir-i azama gitti. Hakir, metris yolu ile Mütefemkaba-
fl› tabyas›na gittim. Gördüm ki. Reis efendi ile bizim Kad›-zade ‹brahim Pafla Uyvar hende-
¤i içinde Vezir-i azam›n kuburlar›na gittiler. Hakir dahi beraber girip, bir köflede oturdum.
Amma sadrazam›n huzuruna gitmedim. Hemen flunu iflittim ki reis efendi:

— Hafla, bu mektuptan haberim yoktur. Devletlü vezir, o¤lum, efendim, bu düflman
iflidir, inanma!

Diye feryad eder. Sadrazam (Ya bu mühür senin de¤il midir?) deyince reis (benim
mührümü burada taklid edip yazm›fllar) der idi. Sadrazam k›zarak:

— Bre bunu saadetlü padiflah›ma sen gönderdin. Onlar dahi saadetle bu ka¤›d› bana
gönderdiler. Beni niçin böyle yanl›fl inha ve arzettin? Ve niçün (‹brahim Pafla Estergon'da
önce düflman› k›rmazsa peygamberin sanca¤› giderdi, vezir küçük bir yi¤ittir, ifl görme-
mifltir, mühüre lay›k kulun de¤ildir, ‹brahim Pafla kulun yafll›d›r ve ifl görmüfltür. Ve do¤-
rusu mühre lay›k kulundur) diye yazars›n...

Dedik de reis (Hafla ve kella) der iken (Kald›r›n flu hainleri) diye emir verdi. Me¤er cel-
lad çelebiler evvelden haz›r imifl... Bir kere ‹brahim Paflan›n sesini iflittim: 

«Ne durursuz, hey adamlar?»
Dedi. Bir de Reisin sesini iflittim:
«Devletlü! Beni katledersin, gam de¤ildir, bir ihtiyar idim. Amma ‹brahim o¤lunu azad

eyle!»
Deyince onu gördüm ki, Reis ve ‹brahim Paflay› kuburdan d›flar› ç›kar›p, da¤lar gibi y›-

¤›lan topra¤›n arkas›nda ikisini dahi bo¤arak, orada gömdüler. Akl›m bafl›mdan gidip, aç›k-
tan seyirde seyirde önce çad›r›ma, oradan ‹brahim Pafla ota¤›na geldim. Me¤er çoktan mal-
lar›, hazineleri ve gülamlar› sabahtan gelen çavuflbafl› ve Gürcü - Mehmed Efendi zaptetmifl-
ler. Hakirin eline burada baz› fleyler verdiler. ‹ki at ve bir serhadli samur kürkü, bir tirkefl,
bir k›l›ç ve gümüfl h›flt› çavuflbafl› Mehmed Efendi hakire ba¤›fllay›p, çad›r›na giderken at›n›n
biri kaleden top ile vuruldu. Orada e¤erile kal›p, ister istemez, kolan›n› b›çakla kesip, s›rma
kadife e¤eri ve halis alt›n özengileri ve çerkez tak›m›n› al›p, çad›r›ma geldim. Gördüm ki,
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darmada¤›n olmufl ve yurt yerinde hakirden baflka kimse kalmam›flt›r. Hemen partal, sar-
tal, martallar› yükletip, sadrazam kethüdas› eski dostum ve velinimetim ‹brahim Kethüda da-
iresinde kald›m. Kethüda ile bulufltu¤um vakit (Ya Evliyam, ben sana Edirne'de demedim
miydi ki gel benimle olas›n, sen dedin ki, reis beni ister, ya nice olur? fiimdi nerde reis, ner-
de damad› ‹brahim?) dedi. (Hemen benim da¤lar gibi sen ‹brahim'im sa¤ ol) dedim. Hakire
elli alt›n ve on at yemi ve üç okka et, yirmi ekmek tayin edip, itibarl› a¤alar› aras›na koydu.
Gece gündüz yanlar›ndan ayr›lmazd›m.

‹flte fakir, fiamizade reis ile damad› ‹brahim Paflan›n vefat› bu yüzden olmufltur. Fakat
herkes s›rlar› bilmedi¤i için baflka yüzden söylerler. Amma Allah bilir ya Ösek kalesinde
önce alay gösterdi¤imiz gün bildim ki, bu ‹brahim Paflay› sadrazam katleder. Budin alt›n-
da Yan›k kalesi alt›ndan bafl ve dil alma¤a gidip, baflar›s›z olarak döndü¤ümüz vakit ev-
vela Ci¤erdelen sahras›nda befl saat cenk edip, yar›m saat yerden bize imdat gelmedi¤i
vakit, harpten sonra, mal, hazineler, cephane ve kelleler ile o kadar kapudanlar ile yüz
akl›¤› edip, geldi¤imiz vakit, hiddetle bakt›¤›n› gördüm. Ve elbette sadrazam›n kalbinde
g›pta husule gelip, bu ‹brahim Paflay› katleder, dedim. K›rk güne kalmay›p, sonunda mak-
tul oldular. Ruhlar› için Fatiha okuyal›m...

Yine konumuza gelelim.
Safer ay›n›n ondördüncü pazartesi günü kale içinden yüz nefer candan geçmifl asker ç›-

k›p, hemen bizim kale içindeki la¤›m kuburlar›n› basma¤a çal›flt›lar. Bunlar›n birine bizim
serdengeçti gazilerimiz asla bafl kald›rtmay›p, hepsini k›rarak ancak beflini dil getirdiler ve
çok ihsan ald›lar. O s›rada hende¤in karfl› taraf›ndaki duvar dibinde daha fetholunamam›fl
birkaç flaranpavlar vard›. Gaziler bunlar› da fethedip, üçyüz askerini k›rd›lar. O gün iki ne-
fer Acem gelip, kaleyi oradan la¤›mlar›na almaya bafllad›lar. Bu s›rada serdengeçti a¤am›z
dahi flehit oldu. O gece mel'un Forgaç dahi kaleyi ayd›nlat›p, kale dibindeki Acemler üzeri-
ne ve metristeki serdengeçtilere o kadar neft, katran, top, kumbara, domuz aya¤›, paçar›z,
zemberek ve el kumbaralar› att› ki, haddi hesab› yok... Bu gece birçok adam flehit oldu.
Çünkü kral›n imdada gelece¤i iflitilip, can-› gönülden savafl oluyordu. O gün o gece gaziler
asla istirahat etmeyip, her koldan cenk havalar› çal›narak büyük cenk oldu. Ve Uyvar kale-
si güya atefl içinde kald›. O gece düflman›n Komran kalesinden on parça balyemez toplar
at›ld›. (Acaba bunun asl› ne ola?) diye sorulunca (Vallahi sultan›m, on dane top at›lmas›, on-
bin askerin gelmesine iflarettir. ‹flte Komran adas› için muhafazas› Can Zirin o¤lu, Began
o¤lu, Nadaj o¤lu geldi.) diye haber verince ertesi çarflamba günü yirmibin Tatar, onbin Kar-
defl Kazak ve onbin adet Eflak askerine bafl ›spatar serdar olup, Komran taraf›n› muhafa-
zaya gittiler. Yine o gün bütün serdengeçtilere ok, yay, k›l›ç, tüfenk, m›zrak da¤›t›l›p, yürü-
yüfl emri verilmeden Ali Pafla kolundan beflyüz yi¤it gazi toplar›n y›kt›¤› yerlerden yürüyüfl
edip, ak tabya üzerinde elli düflman keserek kellelerini ve dört adet kafir bayraklar›n› sadra-
zama getirip, yüz yi¤it flehitlerini de gösterdiler. Bunlar›n dörtyüz yi¤itlerine sadrazam elli-
fler kurufl ve birer bafl t›mar ve zeamet ihsan edip, bütün gazileri cenge teflvik etti. O gün
kale hücumuna bin adet merdivenler gelip, hepsi metrisler üzerine haz›r edildi. Zeamet er-
bab›na tekrar alt› kere yüzbin torba ve çit çubu¤u ve tomruk getirmek ferman olundu.

Saferin onalt›nc› cuma günü iki namaz aras› Ali Paflan›n H›rvat gazileri ve Za¤arc›bafl›
yeniçerileri, Allah Allah diye aç›ktan yürüyüfl ettiler. Asker içinden bir Allah Allah sadas›
koptu ki, gazilerin naralar› göklere ulaflt›. Kale içinden düflman›n (Marya, Pajorj) feryadlar›
da cihan› tuttu, iki taraftan at›lan toplar›n duman› da yürüyüfl eden yi¤itlerden asla eser gö-
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rünmedi. Kale içinden bir daha Allah Allah sesi geldi amma kimsenin o sadadan haberi ol-
mad›. Me¤er serdengeçti gazilerimiz düflman› püskürtüp, yaka yakaya köpek cengi ederek
ta iç hisara kadar öyle büyük harp yapm›fllar ki, bütün düflman kiliselere kapan›p, birçok yi-
¤itlerimizi kurflunla flehit etmifller. Gaziler görürler ki, geriden imdat gelece¤i yok. Hemen
yüzk›rk esir, iki kad›n ve yüzonyedi kelle, elli flehit ve on yaral› ile yine selametle kaleden d›-
flar› ç›k›p, esir, kelle ve flehit, yaral›lar› sadrazam huzuruna getirip, hesaps›z ihsan ald›lar.
Esirler de kendilerine hibe olundu. Getirdikleri esirlerin birkaç›ndan sorulunca (Vallahi kale-
de zahiremiz çoktur, amma askerimiz yoktur. Cenk edenlerimiz avratlar›m›zd›r. Sizin top
güllelerinizden ve y›k›lan evlerin serpintisinden ve ya¤mur gibi ya¤an kurflunlar›n dertlerin-
den göz açamaz olduk) diye haber verdiler.

Ertesi günü Acem la¤›mlar› tamam olup, direklerine hep neft, zift sürerek atefl verdiler. Bir
saat sonra Ali Pafla taraf›ndaki ak tabyan›n beflyüz ad›m duvarlar›, hendek içine uçtu. Ve du-
var üstünde metrislerde olan düflman cehennemin dibine geçti. Birço¤unu da gaziler ya¤ma
edip, esir ettiler. Bu Aktabya y›k›l›nca bizim balyemez toplar› atefl edip, y›k›lan duvar›n arka-
s›ndaki da¤lar gibi topraklar bay›r bay›r olup, hisar içindeki evler çat›r çat›r, kütür kütür öyle
harab oldu ki, bütün üst katlar› yerle bir olup, kale duvar›ndan hücum etmekte kolay oldu.
Düflman y›k›lan duvarlar› çeflitli hile ve fleytanl›kla tamir etti. O gün yine bütün t›mar ve ze-
amet erbab›na bin akçe ve yaz›lar› bafl›na yüzer adet çit çubuklar› ferman olundu ki, (Hendek
içindeki balç›k üzerine çitler döfleyip, kalenin her taraf›na merdivenleri koyup, yürüyüfl oluna.)
Bir ço¤u haz›r imifl... Bir gece içinde, hendek içindeki çamurlar›n üzerine çubuk çitleri döfle-
yip, büyük cadde haline geldi. Ve hendek kenar›na sekizyüz kadar merdiven gelip, haz›r ol-
dular. Yine o gün ‹slam ordusunun cebeci, topçu, yeniçeri gazilerinden terakkiler verilerek on-
bin adet seçme (Menem di¤er nist) diyen gazilerinden cenk erleri serdengeçti yaz›ld›. Bunla-
r›n hepsine istedikleri kadar harp aleti cebecibafl› defteriyle da¤›t›ld›. Bütün gaziler merkezle-
rinde haz›r durdular. Yine o Eflak ve Bo¤danl›lar toprak sürmeye memur olup, Allah'›n bü-
yüklü¤ü (Himmetürrical taklaul cibal) sözünün sonucunu gördüm. AIlah'a emanet, Osmanl› as-
kerinin yirmi günden beri da¤ gibi sürüp y›¤d›klar› toprak y›¤›n› bu Eflak ve Bo¤dan askeri bir
günde devirip, güya bir toprak denizi oldu ve Uyvar kalesini gark edecekti. Ama ikibinden zi-
yade Eflak, Bo¤dan ve Kazak askeri ölüp gitti. Bu s›rada Kütahya veziri Yusuf Pafla ve Mani-
sa, Tire, Ayd›n, Saruhan gazilerinden yetmifl adet yi¤it flehitlik flerbetini içti. Müslüman me-
zarl›¤›nda reis efendi, ‹brahim Pafla, Bekko Pafla yan›na gömüldüler. Budin veziri Sar› - Hü-
seyin Pafla, toprak sürmeye memur olup, hücuma tayin edildi. Sadrazam Kuburcu önündeki
Acem la¤›mlar›n› direklerine atefller verip, kalenin o taraf›ndan dahi beflyüz ad›ml›k yer y›k›-
l›p, tekrar Ali Pafla taraf›ndan yürüyüfl olarak k›yamet koptu. Tam üç saat büyük cenk olup,
AIlah'a flükür Aktabya adl› sa¤lam hisar fetholundu. Etraf› sancak ve bayraklarla süslendi. Düfl-
man›n toplar› bu kere kale içine dönüp, kalenin içini dövmeye bafllad›. Hatta ikindi vakti or-
ta yemeklerini tabya üzerinde yediler. Çünkü akflam üzeri karanl›k olmufltu. Kale içinde bulu-
nan bütün manast›r ve kiliselerin çanl›klar›ndan büyük bir velvele koptu. Düflman›n ölüsü, di-
risi, kocas›, kar›s› toptan var kuvveti bazuya verip, bu Aktabya üzerine hücum ederek cenge
bafllad›klar›ndan Ali Pafla tabya üzerine tekrar imdada yetiflip, tam alt› saat tabya üzerinde
cenk olup, nihayet düflman›n el kumbaras› ve s›rçadan atma kumbaras›, ‹slam askerini peri-
flan etti. Geriden de asla imdat gelmedi. Bütün insaf sahipleri bu hali görüp, kan a¤lad›lar. Ni-
hayet bütün gaziler yüzaltm›fl kelle, on dil, ikiyüz nefer yaral› yi¤it, yetmifl nefer yi¤it flehit olup,
tabya üstünde bu kadar cenkten sonra imdat alamayarak geri döndüler. Ve yine (Kral imda-
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da geliyor) diye feryat edip, kaleye yürümek tedarikini görürler. Bu hale herkes hayret etti.
Hatta bu Aktabyay› yine düflman istila etti¤i gün Söhrab - Mehmed Pafla, kolundan Marafl vi-
layeti gazileri düflman›n Pojon kalesi alt›na var›p, naml› bir kapudan ile yüzelli adam dil geti-
rip sadrazama verdiler. Sadrazam bu adamlar› söyletti. Hepsi de:

«‹sa ve Meryem ana hakk› içün sözümüz budur, hala Pojon kalemiz alt›nda büyük köprü
yap›l›p, bizi bu Uyvar taraf›na k›rkbin seçme hristiyan askeriyle geçirdiler. Onlar size hücum
ederek, siz onlarla meflgul iken arkam›zdan Komran kalesine evvelce onbin asker imdat git-
miflti, yine siz cenkte allak bullak iken yirmibin hristiyan Nitre suyu kenar›nda Uyvar'a imda-
da gitmeye memurdurlar. Onun için bu Uyvar'da, Forgaç kapudan o imdatlara bak›p, size
Uyvar kalesini vermez. Aman gaafil olmay›n.»

Diye cevaplar ald›. Bu haberi veren kapudan› azad etti. Bunlar› getiren Marafl gazilerine
ihsanlar yap›ld›. Komran taraf›nda olan Tatarlar›, Eflak ve Bo¤dan boylar›na (Dikkatli olunuz.
Kelle, dil almadan geri kalmay›n›z, yoksa zarar›n› çekersiniz) diye buyurdumlar gitti. ‹slam as-
keri taraf›nda olan sipahiler ve beylerbeyiler ve di¤er karakolda olanlara dahi fermanlar gön-
derildi. Bucak Tatar› ile Yal› a¤as› düflman›n Pojon kalesi taraflar›na gönderildi. Oradan Uy-
var'›n Komran taraf›nda Kaplan Pafla yaln›zd›r diye o tarafa Eflak ve Bo¤dan'dan birkaç bin
batmanlar ile nice askerler kodular ki, kale içine Komran taraf›ndan casus ve imdat gelme-
ye... Ve kaleden d›flar› feryadç› ve casus olanlar görüp ç›kmaya. Me¤er casuslar kementler
ile kaleden inip, a¤›zlar›na kam›fllar alarak, vücutlar›n› su içinde saklay›p, nefes almak sure-
tiyle Nitre suyunu geçip, Komrandan haber götürür ve getirirlermifl. Böyle bir ç›plak adam›
kam›fl› ile Kaplan Pafla dil tutup, sadrazama getirdi. Me¤er bunlar Kad›-zade ‹brahim Pafla-
n›n bulundu¤u taraftan geçer ve kaleye gidip gelirlermifl. Hatta bu hali o zaman Kad›-zade ‹b-
rahim Pafla’ya ölümünden evvel söylemifl. Gaafil pafla asla ehemmiyet vermemifl. Ve bu da
katline sebep olmufl diye nice dedikodular oldu.

Safer ay›n›n yirminci pazar günü dellallar ba¤›r›p:
«Yar›nki gün gaziler bayram›d›r. fiehitlerin cennete uçmak seyran›d›r. ‹nflaallah sabahle-

yin büyük hücumdur. Kese kese para, t›mar, zeamet. sipahilik isteyenler haz›r olsunlar.»
Diye müjdelediler. Orduda büyük flenlik olup, herkes gusül abdesti al›p, birço¤u vasiyetler

ederek helali afl›p, o gün o gece kimse kimsenin sözünü iflitmedi. Birçok yerlerde hatim, zi-
kir ve dualar iflitildi. Allah'›n hikmeti, evvelce kale içinde zincirle esir olan ümmet-i Muham-
medden elli neferi düflman ölüm meydan›na çekip, hepsini balta ile flehit ederken içlerinden
iki yi¤it kaç›p, sadrazama gelerek flehitlerin ve esirlerin feci hallerini hikayeleyince sadrazam: 

«Allah ile ahdim olsun, fetihten sonra o flehit ettikleri gazilerin yerine düflmandan üç
mislini k›ray›m.»

Deyip, o gelen iki adet ‹slam askerlerine bol ihsan verip, saçlar›n› trafl ettirerek a¤ala-
r› aras›na ald›. Sonra bu suretle ümmet-i Muhammedi kale içinde k›ran kapudanlar, pa-
paz, irflek bir yere gelip, içlerinden, sonunu düflünen bir ihtiyar dedi ki:

«Bre can›m! Bir kere bizim Forgaç zaman›nda Nemse askeri bu kaleyi yedi ay döverek ye-
di kral›n imdat askeriyle kuflatt›. Yine asla kalemizin yan›na gelemeyip, metrise giremeyip,
top menzili alargada durdu. Yedi aydan sonra k›fl geldi, imparator eli bofl döndü. Bilhassa o
zaman kalemiz yal›n kat idi. Bir tafl›n› bile koparamadan y›k›l›p defoldu. fiimdi ise kalemiz
çok sa¤lamd›r, içinde bu kadar askerimiz, top ve tüfengimiz, hesaps›z cephanemiz var iken
Türk askeri geldi¤i gün hemen o gece metrise girerek ve topa tüfenge bakmadan beflinci gün
hendek kenar›na geldiler ve Yass› tabyay› ald›lar! K›rk gündür çekti¤imiz dert ve bela Allah'a
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malumdur. Kap›s› ve duvarlar› kalmad›. Alt›, yedi kere Türkler yürüyüfller yap›p, birkaç kere
korkmadan kudurmufl y›lanlar gibi kaleye girip, befl - alt›yüz adamlar›m›z› soktular. Bu kadar
esirlerimiz onlara gitti. Üç kere Aktabyam›za yürüyüfl yap›p, alm›fllar iken, ardlar› s›ra imdat
gelmedi¤i için a¤›zlar›na k›l›ç vurarak geri döndüler. Me¤er yürüyüfl edip, kaleye girenlerden
büyük Türkün haberi yokmufl, flimdi ise dellallar ça¤›r›p, yar›n yürüyüfltür diye bu kadar mer-
divenler haz›rlatt›. Zaten merdivene lüzum yoktu. Her taraftan kaç kere girip ç›kt›lar. Geliniz
flimdi ›rz›m›z ve çoluk çocu¤umuz ile kale üzerinde aman bayra¤› dikelim. Ve Türklerden ya-
rar adamlar› rehin alal›m. Biz de anlara vararak kaleyi teslim edelim. Sonra her birimiz bir ta-
rafa gidelim. Görüyoruz ki k›rk gündür bir imdat gelemedi. Gönderdi¤imiz casus ve feryadç›-
lar› d›flar›da Türkler k›rd›. Hemen aman dileyip, yüzümüz suyu ile kaleyi Türke vire ile teslim
edelim. Yoksa kalenin y›k›k yerlerinden Türkler bugün, yar›n girerler ve hepimizi Ci¤erdelen
sahras›ndaki gibi k›rarlar.»

Deyip papaz sustu. Akl› bafl›nda Macarlar do¤rudur dedilerse de hemen Avusturya ka-
pudanlar› (Nem Nem) deyip, flapkalar›n› yere vurarak konuflmaya balgam b›rakt›lar. Ve
Macarlar dediler ki, (Siz Türke kale verirseniz biz önce sizi k›rar›z, sonra Türk de bizi k›r-
s›n ve kaleyi elimizden als›n.)

Allah büyük ve intikam al›c›d›r. Bunlar evvelce ald›klar› yüzelli esir ümmet-i Muham-
medi balta ile k›rm›fllar idi. fiimdi ise tam bu konufltuklar› yere sadrazam kolundan bir bal-
yemez topu düflüp, yedi adet bellibafll›lar› hurdahafl oldu. Di¤erleri bu hali görüp, flaflk›na
döndüler. Neylesinler, söz sahipleri kalmad›. Hemen halk feryadlarla Forgaç kapudan›n
yan›na giderler. Ondan da bir teselli bulamay›p, yine tabya muhafazas›na gelirler. Biraz-
dan onu gördük ki Aktabya üzerinde nice yüz kafirler atefl al›p, bütün yer tir tir titrerdi.
Bizim asker hayret etti. Düflman›n ço¤u d›flar›ya kebap olup, düfltü. Kimisi de kale için-
de piflti. Me¤er Aktabya içinde tütün içerlerken barut f›ç›lar›na atefl düflüp, patlam›fl. So-
nunda bütün asker bir olup, Forgaç krala vararak (Türke kaleyi verelim, bîg kraîa cevab›-
n› veririz) dediler.

1074 (1663) senesi Saferin yirmibirinci pazartesi günü Vezir-i azam kolundan Beç kap›-
s› önüne beyaz bayraklar dikilip, (El'aman ey Osmanl›lar!) diye vire ile kaleyi verdiler. Bizim
asker de yer yer metrislerden toplanmaya bafllad›. Muhz›r-Abdi A¤a, baflçavufl ve di¤er ça-
vufllar askeri yerli yerinde tuttular. Derhal Vezir-i azam konuflup (Sultan›m, düflman vire ver-
di) dediklerinde:

(Bre aman, askerlerimiz yerinde dursunlar. Herkes silah›na dikkat edüp, gaafil durma-
s›nlar ve kimseye aldan›p, meydana ç›kmas›nlar. Amma top ve tüfenk de atmas›nlar. Ve
yine bütün toplar› gülleleri ile haz›r tutsunlar.)

Diye fermanlar verdi.
Bu s›rada toprak sürme nöbeti, Dergah-› ali müteferrikalar›nda idi. (Elbette durmadan top-

rak sürsünler) diye vezir ferman› ç›kt›. Bu aral›k düflman kale içinden kementli iplerle bir ka-
y›¤› hendek içine indirip, oradan merdivenler ile befl hizmetkar kaleden Forgaç kapudan ket-
hüdas› bir al çuha dolama giymifl, Nemse kapudan› bir çuha dolama giymifl olarak kay›¤a bi-
nip, Kaplan Paflaya geldiler. O da bunlar› yedek küheylan atlar›na bindirip, alt› adet bölükba-
fl›lar›, çavuflbafl› ve Muhz›r a¤a ile Forgaç kethüdas›, kalenin iki kap›s› anahtarlar› ile di¤er el-
li adet anahtar› s›rmal› kese içine koyup, sadrazama çad›r›nda (Allah mübarek eylesin) diye
teslim edip, yedi gün mühlet isteyince sadrazam (Yok, elbette yar›n aman›mla ç›kars›n›z ve
illa siz bilirsiniz) dedi. Hele güçlükle üç gün mühlet al›p, (Üçbin araba ile hepimiz pürsilah at-
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lar›m›z ile kaleden ç›kal›m. Ve do¤ru Kamran kalemize gidelim. Ama bizi üç veziriniz 50.000
askeriyle Kamran'a kadar götürsün. Çünkü Tatar, Eflak, Bo¤danl›lar bizi k›rar) dediklerinde
(‹nflaallah sizi kimse k›rmaz. Hemen size üçyüz araba yeter. Komran kalesine götürürler.
Elem çekmeyin. Aman›m amand›r.) diye gelenlerin boyunlar›na birer adet s›rmal› dülbend,
nak›fll› mendiller ba¤lay›p:

«Mademki kaleyi teslim ettiniz, bizim asker sizi incitmesin ve siz ç›k›ncaya kadar kale-
ye kimse girmesin. Üçyüz araba ile sizi, çoluk çocu¤unuzu Komran'a götürsünler. Ama
siz de cephaneye ait bir fley götürmeyin. Sonra arabalar›n›z› arat›r›m. K›rk ellibin asker
veririm. Çünkü Tatar size pek düflmand›r. Sizi çarpmas›n. Silah almadan çoluk çocuk,
araba ve atlar›m›zla bir gün sonra kaleden ç›k›n ve ikinci günü gidin. Yok derseniz, zaten
bugün hücum ferman olunmufl idi. Hemen asker yürüyüp, hepinizi k›l›çtan geçirir.»

Dedi. Gelenler dediler ki:
«‹mdi sultan›m, yeniçeri kullar›n›z kale duvarlar› ve tabyalar› üzerine ç›k›p, bizim met-

rislere girsinler. Üçyüz arabaya raz›y›z. Hemen çoluk çocu¤umuzla kufl can›m›z› kurtar›p
gidelim. Amma lütfeyleyin. Dost ve düflmana karfl› silah ve atlar›m›zla gidelim. Bizi k›rk
günden beri dövdü¤ünüz balyemez toplar›n güllelerinden befl on dane gülle verin, krala
gösterelim, niçün kalemi Türk'e verdiniz? Derse, k›rk gün k›rk gece biz bu gülleleri yedik,
niçün gelip imdat etmedin? Biz de an›n içün kaleyi Türke verdik.»

Sadrazam:
«Öyle olsun. Amma kalenin bir taraf›nda hile ve fleytanl›k, atefl veya la¤›m olursa siz

bilirsiniz.» dedi.
Onlar da:
«Biz kaleden d›flar› ç›kt›ktan sonra isterseniz bizi birkaç gün muhafaza edin. E¤er bir

hilemiz görülürse bizi toptan k›l›çtan geçirin.» dediler.
Gelenlerin ikisi Muhz›r a¤ada rehin kal›p, di¤erleri yeniçeri ocak a¤alar›, sipahi a¤ala-

r›, cebeciler a¤as›, topçular a¤as› ile pür-silah mükemmel, kaleyi zapta gittiler. Sadrazam,
vaadinde durarak Uyvar kalesini Kurt Paflaya ihsan etti. O da bütün askeriyle mehterha-
ne çalarak hisar›n tabyalar›na girip, bütün askeriyle kalenin kap› ve duvarlar›n›, alt› adet
tabyay›, balyemez toplar›yla zaptetti. Yirmi yeniçeri odas›, eski yerinde kald›. Hisar için-
de olanlar› Komran kalesine götürme¤e Kaplan Pafla, Tire ve Manisa askeriyle haz›r ol-
du. Sipahilerden afla¤› bölük a¤alar›, bir oda yeniçeri oca¤› gelip, Komran kap›fl› taraf›n-
da haz›r durdular. Bütün Eflak ve Bo¤danl›lar kalenin Bec kap›s› arkas›ndaki y›¤›l› toprak-
tan tafl›y›p, kurban keserek kale kap›lar›n› aç›nca binlerce gazi kaleye girip, hünkar ket-
hüda, Türk - Ahmed Kethüda, cebeciler hazinedar›, Forgaç'›n hazinesini zaptettiler. Son-
ra Cebecibafl› Ali A¤a, Fazl› Kethüda, Mustafa Kethüda, Türk - Ahmed Kethüda ve ce-
beciler bütün cebehaneye zaptettiler.

Ertesi gün sal› idi. Bütün kuflat›lanlar kaleden ç›k›p, dörder alt›flar atl› hanto arabalara
doldular. Defterdar Ahmed Pafla taraf›ndan adamlar gelip, hazine ve cephaneye dair ne
buldularsa (Padiflah mal›d›r) diye zaptettiler. Ertesi çarflamba günü hepsi kaleden d›flar› ç›-
k›nca hemen, çok kusurlu hakir, vezir ferman› ile Komran kap›s› üzerinde yüksek davudi
sesle gülbank ve ezan okuyup, (ehlamdülillah sümme elhamdülillah) dedim. Sonra bütün
vezirlerin müezzinleri, her biri birer yerde evde, kale duvarlar›nda ezanlar okumaya bafl-
lay›p, bütün gaziler memnun oldu. Gazilere metrislerinden ç›kmak ferman olununca mah-
fler günü gibi bir gürültüdür koptu.
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Beri taraftan düflman üçyüz arabaya izin alm›fl iken beflyüzden fazla araba yüklediklerin-
den baflka Forgaç ve Nemse kapudan› sadrazama haber gönderip:

«Kalede bir havan topu var, onu alal›m, ikibin Macar reayam›z var, onlar› da götürelim,
bütün arabalar›m›z›, sancak ve bayraklanm›zla donatal›m. Erganon, trampete, loteryan boru-
lar› çalarak mehterhanelerimizle gidelim.» diye müsade istediklerinde sadrazam buyurdu ki:

«Biz onlara a¤›r yüklerini kald›rmak içün üçyüz arabaya izin vermifl iken onlar beflyüz ara-
ba edindiler. Cephaneye müteallik fleyler, havan topu ve reaya padiflah›nd›r. Onlarla benim
alakam yoktur. Utanmadan arabalar› bayrakla donatmak, mehterhane çalmak istiyorlar! Ne
yaparlarsa yaps›nlar, hemen kaleden uzak ve tetik dursunlar.»

Düflman bu haberi al›nca neylesin, bir kere kaleden ç›kt›lar. Nihayet bütün piyade olup,
yüzbin kuruflluk elbise ve a¤›rl›k b›rak›p, kendileriyle ileri gittiler. Asker o eflyay› zapt ve ya¤-
ma etti. Sonra orada kalan reayay› da Silahtar Burunsuz - Mustafa A¤a, Soran kalesine gö-
türdü. Ama Uyvar içinde iken ç›kanlar üçbin vard›. On araba yaral› ve yedi araba ölü götür-
düler. Kad›nlar› gayet çok idi. Onlara da birer Nemçe flapkas› giydirip, ellerine tüfenk vere-
rek erkek k›yafetine koymufllar idi. Bunlar›n önlerine Kaplan Pafla, sa¤ taraflar›na sipahiler-
den sa¤ bölük halk›, sol taraf›na bütün sol bölük halk› ve arkalar› s›ra Adana Paflas› askeriy-
le ardç› olup, kaleden uzaklaflt›klar› vakit bütün gaziler bir a¤›zdan sevinç gülbangi çektiler.
Düflman›n ödü patlay›p, nice mal ve mülkünden ayr›larak (Eifirak, ey gidi Uyvar!) diye hün-
gür hüngür a¤larlard›.

Etrafa yine karakollar tayin olundu. Peygamber sanca¤› ve bütün hazineyi kale içinde mu-
hafaza edip, bütün asker kale tabyalar›n› ve içini seyrederken kuflluk vakti Nitre tabyas›ndan
bir la¤›m at›l›p, o kadar cephane ve eflya havaya uçtu. Kaleyi temizleyen nice Bo¤dan reaya-
s› havaya uçtu. Amma ‹slam askerinden kimseye bir fley olmad›. Ama bir kere bütün asker
içine (Ha, düflman›n hilesi varm›fl, bu kadar gazileri atefle yakt›, bre flu kaleden ç›kan düflma-
n› k›rs›nlar) diye ba¤›r›nca hemen at›lan at›lana olup, bu hakir dahi iki gülam›mla pürsilah ata
bindim. Bütün gaziler dalk›l›ç olup, dolu dizgin (kopar, bre kopar) diye at boynuna bir anda
düflmana yetifltiler. Ama Komran kalelerine yaklaflm›fllar. Atlar› yetiflen yörük atl›lardan on-
beflbin küheylan atl›, Allah Allah diye düflmana dal›p, allak bulluk eyledi. Birço¤unu esir edip,
orduya gelmeden do¤ruca Estergon'a gönderdiler. Baz› gaziler düflman›n toplulu¤una hücum
ettiler. Onlar da hep domuz topu olup, arabalar›n›n etraf›na metrislendiler ve cenge haz›r dur-
dular. Düflman› selametle götürmeye memur olan Kaplan Pafla askeri bize dalsat›r olup:

«Dönün, dönün gaziler, el kald›rmay›n. Düflman ile Allah emaneti olarak kaleden ç›kp, bu-
raya gelmifliz. Siz niçün bunlar› k›rmak istersiniz? Asl› nedir?» deyince biz dahi:

«Asl› ne olsa gerek? Kaleyi vire ile verdiler. Me¤er kalede büyük bir la¤›m varm›fl. Bu
kadar cephane ve ganimetleri, nice ümmet-i Muhammedi havaya uçurdular. Görmez mi-
siniz alev alev, buram buram atefl ve duman gökyüzüne çekilmektedir. Elbette biz de bun-
lar› k›rmaya geldik» dedik.

Hemen Kaplan Pafla:
«Beli kardefllerim, la¤›m at›ld›¤›n› gördük. Ama bunlar› k›rmaya ellerinizde fermanlar›n›z

varsa bizim de can›m›za minnet! Size yard›m edip, beraber k›ral›m, hani ellerinizde ferman›-
n›z?» deyince, varan askerimiz (Ellerimizde ferman›m›z yoktur) dediler. Hemen Kapudan Pa-
fla ve Adana paflas› (Bre urun flu ya¤mac› gidileri) deyince fermans›z askerin gerileri tutma-
y›p, nice ümmet-i Muhammedi Kaplafa Pasaklar yaralad›lar ve yedi neferi flehit ettiler. So-
nunda di¤erleri de da¤›ld›lar. Ama hakir bir kenarda durup, Kaplan Pafla ile konuflarak gider-
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ken gördüm ki, bütün kafirler henüz ecelden kurtulmufl gibi olup, yüzlerinin renkleri sapsar›
olmufltu. Hemen canl› cenaze olup, Komran'a can atmak istediler. Bu esnada gördük ki Uy-
var taraf›ndan gö¤e ç›kan bir siyah duman içinden k›rk elli adet bayraklar göründü. Onbin
adet ‹slam askeri yine dalk›l›ç olup, gelmekte idi. Evvelce gelen askerler bu bayraklar› görüp,
(‹flte bu kez kafiri k›rar›z) diye dalsat›r olup, kafirlerin arabalar›na Allah Allah diye at b›rak›n-
ca yine Kaplan Paflal›lar (Neylersiz bre gaziler?) deyince arabalardan pek çok ganimet mal›
ve günefl parças› gibi k›z ve o¤lanlar› terkiye al›p, birer ormana girerek kayboldular. Derken
gerideki asker de gelip, yetiflti. Me¤er fiam askeriyle K›bleli Pafla imifl. Bunlar da, giden Ma-
carlar› himayeye memur olup, orada ya¤mac›larla iyiden iyiye münakafla edip, güçlükle Ma-
carlar› kurtararak Komran kalesine götürdük. Tuna nehri kenar›na vard›¤›m›zda Komran ka-
lesinden bin adet kay›k gelip, bütün kafirleri ayn› saatte karfl› kaleye geçirip, Forgaç, paflala-
ra befler kese ve adamlar›na üçer kese ve sipahi bölüklerine ikifler kese verip, hepsi karfl› ta-
rafa geçerek selamet buldular.

Komran kalesinin vas›flar›: Tuna içinde do¤udan bat›ya üç konak uzun bir adan›n do¤u
taraf› ucundan Estergon kalemiz görülür. Üçgen fleklinde ve Nemse imparatorunun Osma-
no¤ullar› taraf›nda kuvvetli kalesidir. Nitre ve Va¤ nehri Uyvar'dan beri gelip, bu Komran
önünde Tuna'ya dökülür. Düflmanl›k yüzünden bu kaleyi istedi¤imiz gibi seyredemeyip, pa-
flalarla döndük. Hemen bu seyirdimde at tepeleyip, seyiriti¤imiz yan›m›za kar kald›. Elimiz
bofl, Komran'dan kuzeye alt› saatte gelirken düflman› vurmaya gelen ümmet-i Muhammedin
Kaplan Paflal› ellerinde flehit olanlar›n yedisini de bofl aflara yükletip, Uyvar'a girince onlar›
da flehitlik mezarl›¤›na gömdüler. Sonra Uyvar'da at›lan la¤›m›n asl› sorduk. Me¤er tabyalar-
daki barutlar› yere y›¤›p, alt› adet tabyan›n altlar›ndaki baruthane adalar›na götürmek ister-
ken bir mel'un herif, flarap içermifl. Yerlere dökülen barutlar üzerine tütün atefli düflürüp, yer-
deki barut yanm›fl. Bu da¤ gibi y›¤›l› olan baruta da isabet edince bu kadar mühimmat, ev ve
insanlar helak olmufl.

Sonra sadrazam ferman› ile üç gün üç gece flenlikler oldu. Her gün befl vakit namaz so-
nunda yine bütün gaziler silahlar› ile haz›r olup, yeniçeri oca¤›nda gülbank çekildi. Sonra bü-
tün toplara ve tüfenklere atefl verilip, bütün vezirler ve beylerbeylerinin davul ve kudumlar›
dövülüp, flenlik yap›ld›. Kale üstüne yüzbinlerce mefl'ale, kandil, fanus, neft, katran ve mum-
lar ile üç gece ayd›nl›k olup, geceler gündüze döndü. Kadir gecesi olunca herkes çad›rlar›n-
da zevk ve safada oldular. Ertesi gün sadrazam›n çad›r› önünde herkese hil'atlar, timar ve ze-
ametler da¤›t›ld›.

Ertesi gün sadrazam a¤alar›ndan birisi saadetlü padiflaha Uyvar ve Soran kalesi fetihleri
müjdesini götürdü. Ayn› gün imparator askeri Uyvar'›n fetholundu¤unu iflitip, imdad›na gel-
mekten vazgeçip, kendi u¤ursuz diyarlar›nda kald›lar. Bu haber gelince gaziler dahi rahat
edip, o gün çarflamba idi, bütün Müslüman flehitlerin namazlar› cemaatle k›l›n›p, gömüldü.
Ad› geçen Dev - Ali Pafla ile alaybeyi birbirlerine sar›lm›fl Aktabya üzerinde yirmiyedi gün ter
ve taze kanlar› akarak kalm›fllar, ikisini dahi Aktabya üzerinde gömüp üzerlerine Söhrab -
Mehmed Pafla bir ahflap köflk yapt›rd›. Deftere göre tam ikibinalt› yi¤it flehit olup, hepsi re-
is-ülküttab›n gömüldü¤ü yerde gömüldü. Allah hepsine rahmet eyleye...

Ertesi gün perflembe idi. Her vezire her ocak halk›n›n y›¤d›klar› metrisleri ve s›çan yolla-
r›n› düzeltmek ferman olundu. O kadar çal›fl›p, çabalad›lar ki, bir anda Uyvar sahras› Tih sah-
ras›na döndü. Metrislerde gömülü olan flehitleri ç›kar›p, kilimler ile büyük flehitli¤e tafl›rken
birço¤u henüz teri taze idi. Kütahyal› Yaz›c› Osman adiyle marifetli bir hattat vard› ki, k›rk
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adet Kur'an-› Kerim yazm›fl idi. Yirmi gün evvel memesi üstünden kurflunla vurulup, flehit ol-
mufltu. Metrislerin birinde mübarek na'fl› elbisesi ile beraber bulunup, yirmi günden beri mü-
barek vücudu henüz taze, iki elleri gö¤sünde, flahadet parma¤›n› kald›rm›fl bulundu. Kurflu-
nun yaras› yerinde alkan ince ince akmakta idi. Bütün gaziler gelip, ziyaret ettiler. Hatta sad-
razam dahi görüp, (iflte canl› flehit) diyerek Kad›-zade ‹brahim Pafla’n›n yan›na elbisesi ile be-
raber gömdüm. Allah rahmet eyleye...

O gün hende¤e da¤lar gibi sürülen toprak yeniden sahraya döküldü. Bir günde hen-
dek öyle temizlendi ki, kafirler zaman›nda olan derinli¤inden befl adam boyu kazd›lar.
Hatta yer alt›ndan akarsular ç›kt›.

Ertesi gün, Budin, Estergon ve ‹stolni Belgrad'dan gelen usta mühendisler, top güllelerin-
den y›k›lan yerlerini tamir etmeye vezir Kurt Pafla ve yedi adet beylerbeyi, Budin veziri Hü-
seyin Paflay› tayin ettiler. Kiremitçi Ahmed A¤a ki, Kad›-zade ‹brahim Paflan›n Ci¤erdelen
cenginde kethüdas› idi, hendese ve mimarl›kta zaman›n›n en de¤erlisi oldu¤undan kalenin ta-
mirine vezir onu mutemet yapt›. Ve ‹stanbul mimarbafl›l›¤›n› vaad etti. O gün kalabal›k bir
adam deryas› Uyvar'›n dört taraf›nda da¤lar gibi piflmifl tu¤lalar› tafl›y›p, hendek kenar›na y›¤-
d›lar. Hende¤in kenar›nda alt› adet tabya aras›nda alt› yerde altm›fl y›ll›k eski kireç hazineleri
bulundu ki, Uyvar gibi on kale yapar. Temiz kireç malzemeleri idi. Sadrazam ve bütün vezir-
ler kaleyi seyrederek padiflah için bir cami yapmay› düflündüler. En münasip yer olarak çar-
fl› ve pazar yerlerinde hristiyan kilisesi olan büyük binan›n ittifakla padiflah ad›na cami olma-
s›n› lay›k görüp, derhal bu karanl›k mabedi fenal›k çirkab›ndan temizliyerek yer alt›nda gö-
mülü olan mezarlar› kaz›p att›lar. Ve hepsini kale d›fl›nda eski mezarl›klar›na gömdüler. Son-
ra yine bu riyas›z Evliya, bu caminin dam›nda evvela ö¤le namaz› k›l›nmas› için befl adet gü-
lamlar›mla çar¤ah makam›nda yüksek sesle ezan-› Muhammedi okudum. Evvela ordu molla-
s› Ünsi Efendi imaml›k etti ve hakir müezzinlik yapt›m. Namazdan sonra sadrazam hakire
yetmiflüç alt›n ihsan edip:

«Evliya, gel seni bu camide asil olarak imam yap›p, yevmiye sana sekizyüz akçe ulufe ve-
relim.» diye latife buyurduklar›nda hakir (nasip sultan›m) diye cevap verip, sustum. Sonra Mi-
marbafl› Ahmed A¤ay› ça¤›r›p:

«Tiz bu camiye bir mihrab, bir güzel minber, bir kürsü ve müezzinler mahfili yap ki, sey-
re de¤sin. Elbette bunlar bu cumaya yetiflmek gerektir.»

Diye ›srar eyledi. Ve kale içinde gezerken Valide Sultan Camii olmak üzere Avusturya ki-
lisesini bulup, bunun da derhal temizlenerek nurlu bir cami olmas›n› ferman etti. Defterdar
Ahmed Pafla da bir cami yapt›. Ama bu bir küçük kilise idi ve Bec kap›s›n›n üstünde bulunu-
yordu. Hünkar camiine bütün mimar ve üstadlar üflüp, mihrab demirleri üzerine beyaz mer-
merden kuburi-zade yaz›s› ile tarihi bile yaz›ld›.

Perflembe günü hakire (‹nflallah yar›nki gün müezzinlerin bafl› olup, cuma namaz› k›l›n›n-
ca hizmet ifa edersin) diye ferman gelince vezir ferman› üzere ordudaki yirmialt› tane güzel
sesli tam üstad, vezirlerin müezzinlerini toplay›p, cuma namaz›na iki saat kala camiin üzeri-
ne ç›k›p, segah makam›nda yüksek sesle selalar verdik. (Accilü bissalati kablel fevt ve accilü
bittevbeti kablel mevt) diye salalar verdik, ö¤le vaktine bir saat kala sadrazam alay ile geçer-
ken salalar›m›z› iflitip, hepimize ikiyüz halis alt›n gönderdi. Hep beraber bölüfltük. Afla¤› ca-
mide yeni yap›lan mahfilimize ç›karak devr-i flerife bafllad›k. Sonra hakir bunu bitirdikten son-
ra hatip, elinde yal›n k›l›ç, minbere ç›k›p, peygamber seccadesi üzerinde durdu. Bu hakir
cümle müezzinlerle aya¤a kalk›p, yegah, segah, dü¤ah, çar¤ah, penç¤ah makamlar›nda da-
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vudi güzel sesle devr-i flerifi devam ettirip, gülbang-› Muhammediler çektim. Sonra adil imam
hutbeye bafllay›p, salat ve selamdan sonra padiflah›n ad› (Z›llilahu fil alem, hadimül Hare-
meyn-i flerifeyn) diye vas›fland›r›l›rken Müslümanlar nefl'elenip, hay›r dua ettiler. Cemaat o
kadar çöktü ki, kale duvarlar›nda bile yer kalmad›, Cemaat birbiri üzerine secde ederlerdi. Na-
mazdan sonra yirmi adet arkadafllar›mla bana yine ikiyüz alt›n geldi. Hakir yine eflit olarak
kalender bahflifli üzerine bölüfltürdüm. Namazdan sonra gaziler silahl› olarak kale duvarlar›
üzerinde durup, üç nöbet yeniçeri oca¤›nda gülbang-i Muhammedi çekildi. Top ve tüfenk
flenlikleri oldu. Ö¤le zaman›na kadar mehterhane fas›llar› olup, herkesin yüzü güldü. Birçok
köy halk› s›ra s›ra gelip, itaat ettiler.

Sonra tedbirli vezir, en güzel tedbir budur diye, Uyvar'a komflu olan kalelerde olan ka-
pudan, irflek ve brolere, gösteriflli ve ifl görmüfl a¤alarla alt› adet mektuplar verip, her bir
a¤a bir kaleye itaatnameler götürdü. Önce sadrazama itaat etmeyip te Sar›-Hüseyin Pa-
fla eliyle yakt›r›lan kaleler:

«‹stolni - Belgrad yak›n›nda Vesprim, Tata, Papa, Çobaniç kaleleri... itaat eden Ci¤er-
delen kalesidir. Uyvar fetholunmazdan evvel, merhum Bekko Pafla eliyle Soran kalesi
aman ile al›n›p içine dizdar ve asker konarak anahtar› sadrazama geldi. Uyvar'a 45 saat
kadar yak›nd›r. Vamofl, Siverin kaleleri Estergon karfl›s›nda, ‹pol ve Garam nehirleri ya-
k›nlar›nda olup, ‹slam askerinin sertli¤ine karfl› koyamayacaklar›n› bildiklerinden bu kale-
yi yakarak memleketi terk etmifller, cebhanesini de ?... gazileri alm›fllard›r. Uyvar fethin-
den sonra bu iki kale kapudanlar› sadrazama gelip, itaat eylediler. Sonra fiimpete, Sele,
Galgofça adl› üç kaleyi K›bleli Pafla itaat alt›na al›p bar›fl yapt›. Komyat, Nak, Tapolçan,
Kimefl Moçunak, K›fl Tapolçan, Verebil kalelerini de Serdar Ali Pafla itaat alt›na alm›flt›.
(Çakani, Holok, Deregel, Siman, Karmat, Boyak?) madenler kalelerini de -ki bunlar ev-
velce E¤ri Fatihi zaman›nda bizim iken sonradan Macarlar istila etmiflti- Hamdolsun bu
mübarek senede E¤ri valisi K›bleli Mehmed Pafla ve maiyyeti Kaplan Pafla itaate ald›lar.
(Komyat, Galgoç, Hokloko, V›ebel, Gaymofl, fiario, Novigrad, Love?) taraflar›ndaki ma-
mur araziyi de Tatar hanzadesi Ahmed - Giray ile Kardafl Kazaklar yakm›fllar, sonra aha-
lisi gelip itaat etmifllerdi. Bunlar›n hakim ve zabitleri, sadrazama gelip, etek öpünce ken-
dilerine muafiyet emirleri ve muhafazac› beyler ve paflalarla aman olunup, kalelerine git-
tiler. Uyvar eyaleti de Kurt Paflaya verildi.»

Nitre, Love, Novigrad kalelerinin isyan›: Bu üç kale asla itaat etmedi. Ahdname ile va-
ran elçilerin kimini dövüp, kimini sövüp, kovdular. Elçiler de bu hali sadrazama bildirdi-
ler. Yüksek vakarl› sadrazam (Olmaya ffia Hayr) diye yerinde durdu. Bu Love, Novigrad
ve Nitre kalelerinin yarar› Efrenç, Macar, Nemse askerleri olmakla Uyvar'dan etrafa çe-
teye giden gazilerden üç, dört bin esir ald›lar. Bilhassa Estergon kalesine zahireye giden
aske?de& nice yüz adamlar› al›p, adam geçirmez ve hayvanlar› gezdirmez oldular.

Sadrazam bütün ocak haîfiayle yafll›lar› toplay›p, flu neticeye var›ld›:
(Bu üç adet kaleye üç vezire yirmifler bin ‹slam gazileri verilüp, kafi mühimmat ile ka-

leyi kuflatalar. Bu karar üzerine Fatiha okundu.)
Evvela 1074 (1663) senesi rebiülevvelinin birinci günü Novigrad kalesi üzerine Kap-

lan Pafla serdar olarak padiflah hil'at› giyip, bütün Anadolu askeri on oda yeniçeri, Za¤ar-
c›bafl› ‹brahim A¤a, dört oda topçular› ve cebehanecileri kethüdalar› Fazl›-Kethüda serdar
olarak ve afla¤› bölükten bir bölük, sa¤ kol sipahi a¤as›, Tire ve Manisa zeametleri ve yir-
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mibin rüzgar sür'atli Tatar ile K›r›m Han› flehzadesi alt› parça balyemez toplar ile alt› adet
sahi top bütün mühimmatlar› ile verilip, bu ellibin askere Kaplan Pafla serdar olup, No-
vidrad gazas›na gittiler. Allah, kolayca fethini nasib eyleye...

Beri tarafta yine Uyvar kalesinin iç ve d›fl›n›n tamirine gayret olunuyordu. Sonra rebi-
ülevvelin ikinci günü Kase - Ali Pafla, Love kalesi üzerine serdar oldu. Zaten Varad kale-
sini o alm›flt›. Allah, Love kalesinin de bunun eliyle fetholunmas›n› nasib eyleye. Bütün
Bosna eyaleti askeri, on oda yeniçeri ile Samsuncubafl› ve sol bölükten afla¤› bölük a¤a-
s› ve befl oda cebeciler a¤as› Ahmed Kethüda ve befl oda topçular, alt› adet balyemez ve
yirmi adet Tatar ve aman vermez asker ile tam otuzbin askere serdar olup Love gazas›-
na hareket etti, Cenab-› Fettah-› Kerim, kerem edip, kolayl›kla fethini nasib eyleye.
Amin.

Yine Budin'de Budin valisi Abaza-Sar›-Hüseyin Pafla, bütün Budin eyaleti gazileri ile
ve on oda kap›kulu yeniçerileri ile, befl oda cebeciler ve befl oda topçular, alt› parça bal-
yemez top, yirmi parça sahi top ve di¤er mühimmat, yirmi adet Bucak Tatar› askeri ile
Nitre kalesinin fethine serdar olup, yola düfltü.

Hemen bu hakir, çok kusurlu Evliya'n›n karar› kalmay›p, Sadrazam kethüdas› ‹brahim
A¤adan izin alarak Nitre gazas›na hareket ettim. Bir çad›r, alt› hademem, iki seyishane
ile Uyvar'dan kuzeye üç saat gidip, Soran palangas›na vard›k.

Soran Palangas›: Nitre nehri yak›n›nda genifl bir sahran›n sonunda, meflelikli bay›rlar al-
t›nda dörtgen fleklinde sa¤lam, a¤aç palangad›r. Güneye bakan iki kat tahta kap›s›, sa¤lam
hende¤i, cephanesi, toplar›, mükemmeldir. Hüseyin Pafla efendimiz bu kaleye bin adet seç-
me asker daha koyup, cephane ve toplar›n› art›rarak varofluna reaya getirtti. Kale içinde mu-
hafazac› olan Ohri beyi askeri ile reaya, varoflu mamur etmifller. Do¤rusu mamur olacak yer-
dir. Çünkü Nitre ile Uyvar aras›nda s›¤›nacak ba¤l› bahçeli bir yerdir. Hüseyin Pafla efendi-
miz buradan hofllan›p, (Bu kale bize çok laz›md›r) diye içine bir oda yeniçeri, bir oda topçu,
bir oda cebeci koyup, ertesi gün göç borular› çal›narak kuzeye üç saat gidip, Nitre'ye geldik.

Nitre Kalesi: Bunu Almanlar›n en eski bir irfleki olan (Nitrepol) yapt›rm›fl ve ad›n› ver-
mifltir. Hala bu kale Almanlar›n bafl patriklerinin has›d›r. As›l ad› Nitre ise de yanl›fl ola-
rak Litre derler. Macarca Nitrepol, (cennet kuflu) demektir. Bu kale dibinde akan suya da
cennet suyu derler. Maden da¤lar›ndan ç›k›p, Uyvar kalesi hende¤i içinden geçerek Va¤
nehrine kar›fl›r, ikisi birden Komran önünde Tuna'ya dökülür.

Hemen gazi Hüseyin Pafla, zaman geçirmeyip, Nitrenin toplar› alt›na girdi. Derhal ka-
le kapudan›na ve ifl erlerine flu mektubu yazd›:

«Evvela celle celalehu ve amme nevalehu velailahe gayrehu adiyle, ikinci olarak levlake
levlake lema halektel eflaka s›rr›na mazhar olan Hazret-i Muhammed'i ululuyarak, üçüncü-
sü cihar-i yar güzin -Allah'›n r›zas› onlar üzerine olsun- üzerlerine selam ile, siz ki hristiyan
milleti keflifl ve ruhbanlar›s›n›z ve kale kapudan›, Haterbersiniz, mektub ulafl›nca Vezir-i
azam hazretlerine kaleyi teslim edip, ne tarafa isterseniz gidesiz. Ve kale içinde bulunan
ümmet-i Muhammed esirlerimize bir kötülük yapm›yas›z. Bir esirin bir k›l›na hata gelirse,
cümlenizi k›rar›z. Bu mektuba karfl› gelirseniz kalenizin dört taraf›n› kuflat›p, top darbele-
riyle kap› ve duvar›n› y›kar ve cümlenizi k›l›çtan geçirüp, k›l›ç art›klar› olanlar› yakalar›z.
Bu, kararl›d›r, vesselam.»
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Bu mektupla Hasan A¤a kale kapudan›na vard›. Mektubu okuyup, görüflürler. Niha-
yet hepsi birlik olup, 1074 (1663) senesi rebiülevvelinin onbirinci günü, kale bedenleri
üzerine ç›karak (Elaman ey Osmanl› gazileri) diye feryad ederek beyaz aman bayraklar›
diktiler. Kale kapudan›, graflar›, bin kadar Nemseli ile piyade gelip, bütün kaledekiler d›-
flar› ç›k›p, avret ve o¤lanlar› ile üçyüz kadar arabalar›na binerek fiimintorne beyi ve Bu-
din gönüllü gazileri bunlar› selametle Maden kalelerine götürme¤e memur oldular. He-
men kap›kulu yeniçerileri kale içine girince hakir, Nitre'nin Uyvar kap›s› önünde elimde
dalk›l›ç ç›k›p, bir kerre can-› yürekten Hazret-i Muhammed ad›n› ilan ederek ezan oku-
dum. Bütün ocak a¤alar›, Hüseyin Pafla kethüdas›, Hüseyin A¤a, do¤ru hazine ve cep-
haneye vard›lar. Kale kap›s›, cephane ve hazinenin anahtarlar›, ikiyüz yafl›nda olan bir
papaz›n elinde imifl... (Hofl geldiniz) diye anahtarlar› Hüseyin Kethüdaya teslim etti. Ken-
disinin de kaledeki kilisede kalmas›n› rica etti. Fakat tedbirli Hüseyin A¤a, (Sen bu kale-
de durdukça bu kale fitneden bitli olmaz.) diye papaz› kaleden ç›kard›. Hazine ve cepha-
neyi zapteyledi. Bütün asker kale içine doldu. Bütün toplar at›l›p, gülbangler çekildi. fien-
likler olarak Vezir-i azama anahtarlar› ile müjdeciler gitti.

Nitre Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Uyvar'›n bat› yolu ile kuzeye meyilli sa¤ tarafa düfler.
Uyvar sahras› sonunda yüksek bir kaya üzerinde kayadan bir kaledir ki, Allah'a hamdolsun
mü'minlerin evi oldu. Hemen hakir, duvarlar›n› ad›mlad›m. Tam ikibin ad›md›r. Bademi
flekildedir. Biraz Estergon kalesine benzer, iç hisar›, alt›yüz adet tahta örtülü altl› üstlü, pen-
cereli ve balkonlu, kagir ve san'atl› evlerdir. Bu kaleden alt› saat ötedeki Uyvar kalesi, bu
evlerden apaç›k görünür. Bu kalenin bat› rüzgar› taraf›ndaki da¤lar› tamamen ba¤lard›r.
Amma kale havaledir. ‹ki kap›s› vard›r. Biri k›bleye bakar, varofla iner büyük kap›d›r. Di-
¤eri küçük kap›d›r ki, bat›ya aç›l›r. Bu kalede iki büyük kilise vard›r. Biri saadetlü padiflah
için Mehmed Han camii) oldu. Macar kilisesi de Valide Sultan ad›na ibadet yeri oldu.

Bu kalenin cephanesi, mahzenleri, altm›fl parça kolomborne toplar› vard›. Balyemez
toplar› yoktu. Burada cehennem kuyusu gibi bir zindan var ki, görenin akl› gider, içinde
mahpus olan›n ise hem akl› hem can› gider. Hatta kahraman vezir, Gazi Hüseyin Pafla,
bu zindan› aç›p, kementleri dolaplarla çekerek içinden tam 1060 adet ümmet-i Muham-
med ç›kard›. Zavall›lar her biri açl›ktan zay›flam›fl ve sapsar› olmufllard›r. Çehrelerini gören
gulyabani zannederdi. Saçlar› ve sakallar› birbirine kar›fl›p büklüm büklüm olmufl... Gözle-
ri kulaklar›, burun deliklerini bitler yaralay›p, sakallar›nda yuva tutmufl... Me¤er bu kadar
Allah'›n kulu yedi aydan beri bu zindandan ç›kmay›p, her birine yirmidört saatte ellifler dir-
hem yulaf ekme¤i verirlermifl! Hemen Hüseyin Pafla bunlara merhamet ederek on s›¤›r,
pilav, çorba, yahni, ekmek ›smarlad›¤›ndan hemen hakir, zarifçe tedbir ile ileri var›p,
«Aman sultan›m, flimdi bu kadar ibadullah, bu kadar yeme¤i yiyince k›r›l›rlar. Hemen bun-
lara ekmek ve su vereler, gayr› baflka fley vermeyeler. Bunlar›n hava ald›klar› yetiflir. Bir
iki günden sonra azar azar yemek versinler. Ve hemen kendilerini arabalara koyup, Uy-
var kalesine götürsünler. Orada bunlar› sadrazam kale kulu etsin, isteyenleri de as›l yurtla-
r›na gitsinler» deyince Hüseyin Pafla (Vallahi Evliyam, iyi dedin) diye bunlara birer parça
ekmek verip, hepsini ‹slam askerinin önünde hapsettiler. Amma birço¤u madikerp kadar
yemek yiyip, öldüler. ‹flte Nitre zindan›, bu derece mel'un bir bela mahbesidir. Bu kale için-
de yine kayadan oyma bir su kuyusu vard›r ki, cehennem kuyusu gibidir. Kuflatma s›ras›n-
da dolapla burdan su çekerler. Velhas›l, havalesi olmasa bu kale Van kalesi olurdu.
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Varoflu: Bu mamur bölge Nitre kalesi ete¤inde ve k›blesinde çimenlik yerde büyük bir
varofltur. Etraf› dolma çit duvarl›, palangal› sa¤lam bir yerdir. Etraf› üçbin ad›md›r. Her
taraf›nda yedi adet hisar vard›r, yedi adet tabya vard›r, içinde üçbin adet kagir san'atl›,
süslü konaklar vard›r. Yedi adet san'atl›, eski kale gibi manast›rlar› vard›r. Hepsi Macar
kiliseleridir. Bu kiliselere hiç dokunulmad›. Reaya kaydolunan onbin aetat Macarlara ve-
rildi. Herkes evli evinde oturdu. Ve askere zahire vermeyip, haraç verir oldular. Bu varo-
flun üç adet büyük kap›s› vard›r. Etraf› sarp hendektir. Kap›lan üzerinde tahta köprüler ile
geçilir. fiehir d›fl›nda otuzbin adet ba¤lar› var. Onun için bu kale orta Macar›n irem ba¤›-
d›r. Suyu ve havas› güzel oldu¤undan güzelleri çoktur. Sulu k›rm›z› elmas› ve siyah eri¤i,
armudu meflhurdur. Bostanlar›nda her nevi sebzeleri çoktur. Amma iki okka gelir, yuvar-
lak ve siyah turpu hiçbir yerde bulunmaz. Hatta yeli o kadar tahlil eder ki, bütün basul
yellerini giderir.

Nitre nehri, varofl yan›ndan akar. Ve Uyvar kalesinden geçip, Va¤ nehri ile Komran
kalesi önünde Tuna'ya kar›fl›r. Bu kale içinde üç oda yeniçeri, Sirem ve Semendire san-
ca¤› çerileri, Budin gönüllü askerleri, bir oda cebecileri, bir oda topçular›, onbin seçme
asker muhafazac›lar›, Hüseyin Pafla hazretleri koydu. Uyvar da sancak beyi merkezi ol-
du. Amma beyine has, t›mar ve zeamet kaydolunmad›. Sonra Hüseyin Pafla gereken lü-
zumlu fleyleri buraya koyup, bütün askeriyle Uyvar kalesine do¤ru gitti.

Hüseyin Pafla o gün büyük alay ile orduya var›nca sadrazamdan bir samur hil'at giyip,
bafl›na bir mücevher gazi çelengi tak›ld›. O gün Nitre kalesinin anahtarlar› ile müjdesi sa-
adetlü padiflaha yola düfltü. Allah'a hamdolsun bu fetihte bulunup kale üstünde ilk önce
ezan okuduk.

Riyas›z Evliya'n›n bafl›ndan geçenler: Uyvar kalesi tamir olunurken hakirin ve atlar›-
m›n zahiresi kalmad›¤›ndan u¤ursuz bir günde Gürcü - Mehmed Paflan›n Halep alay› ile
Komran kalesi alt›na ota, otlu¤a, zahireye gidip, ordunun öncüsü olduk. Onbin askerle
mehterhaneyi döverek Uyvar alt›ndan ç›k›p, Komran'a yürüdük. Hakir dahi iki bafl seyis-
hane, dört at ve dört adet gülamlar›mla giderken yolumuz üzerinde duran Eflak, Bo¤dan
ve Tatarlardan da yirmibin asker ve beflbin süvari gülam toplan›p, bu dirinti asker, haki-
ri görünce, (F›rsat ganimettir) diye hep beraberce gelip, Nitre nehri kenar›nda dört saat
gittik. Gürcü - Mehmed Pafla nehir kenar›nda çimenlikte at›ndan inip, kethüdas›na san-
cak ve bayra¤› mehterhaneyi vererek (Var›n siz gidin) diyerek kendisi o mesirede kald›.

Bu bafls›z, bu¤suz asker üç saat daha Komran taraf›na gidip, Komran kalesi göründü-
¤ü vakit, Gürcü Pafla kethüdas› da bir tepe üzerinden at›ndan indi. Mehterhanesini çal-
maktan vazgeçti. Bütün paflal›lar etrafa karakollar komadan uyku borusu çalma¤a baflla-
d›lar. Bütün dirinti asker, kar›nca ve y›lan gibi taraf taraf da¤›ld›lar. Ota ve otlu¤a gideriz
diye yer yer köyleri ya¤ma etme¤e ganimet mal› alma¤a çal›flt›klar›ndan kethüda bir sa-
at geride kal›p, askere gözcülük ederlerdi.

Burada hakir, gülamlar›m ve arkadafllar›mla bir mamur köye gelip, pek çok yulaf, bu¤-
day ve arpa bulup, derhal torbalar› doldurduk. Bu¤daylar› doldurduktan sonra birkaç kaz
ve tavuk dahi ald›k. Yola düflmek üzere iken Seyfi adl› kölem (A¤a, flurada pek çok be-
yaz elenmifl un var, f›ç›larda beyaz bal var, onlardan da alal›m, orduya da götürelim) di-
yerek derhal bir evin çitten örülmüfl duvar›ndan içeri girip, bal ve ya¤› al›rken hakir, Kom-
ran kalesinden bir siyah barut ç›kt›¤›n› gördüm. Dedim ki (Bre o¤lan, tiz bak, kaleden ba-
rut iflareti verdiler. Bu, hayra alamet de¤ildir) hemen geride olan pafla kethüdas› taraf›n-
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dan ve zahire toplayan asker içinden bir Allah Allah sesi ile aram›zda bir vaveyla koptu.
Herkes can ve bafl derdine düfltü. Hakir, Komran kalesi ile serdar›m›z›n kethüdas›n›n
cenk ettikleri yerin ortas›nda kald›. Me¤er hakir, oldukça ileri gitmiflim; hemen bu ac›kl›
hali görüp, (Bre o¤lan, ba¤dan ya¤dan geçtik, bre ç›k, can›m›z› kurtaral›m) deyince bizim
ya¤malad›¤›m›z köyün ard›ndan tarafa yedi adet haçl› bayrak ile bin adet düflman görü-
nünce o an hakir, k›l›ç ile yüklerimin iplerine k›l›ç vurup, bütün yüklerimi b›rakarak yük
hayvan›n› da yede¤ime ald›m, iki gulam›m da atlar üzerinde haz›r idiler. (Bre Seyfi o¤lan,
bre düflman bast›, bre evden d›flar› ç›k) deyince hemen düflman ard›m›z› al›p, köye yak-
laflt›lar. Derhal Seyfi gulam, d›flar› ç›kmak üzere geldi. Bir flehbaz gösteriflli, babayi¤it idi.
fialvar›n›n iki ceplerini çeflitli kelepir eflya ile doldurmufl... ön git avlusundan t›rman›p, d›-
flar› ç›kay›m derken zavall› gulam›m flalvar› çitin kaz›¤›na dolafl›p, as›la kald›. Zavall› güç
ile kurtulup, at›na binerken düflman bizi çevirdi ve birço¤u köye girdi. Hemen bu s›rada
gördüm ki, iki adet kölem atlar› ile geriye, bizim askere do¤ru kaç›p, hakir, at üzerinde
yaln›z kald›m. Seyfi gulam›m› atland›rmaya çal›fl›rd›m. On adet düflman bizi görüp, üze-
rimize at sürerek birkaç kurflun at›p, Macarca (Ey befltelek korafye?...) diye hakirin üzeri-
ne at kopard›lar. Hakir dahi Allah'a s›¤›n›p, bunlara bir kol tüfengi at›p, birini kafas› üze-
re düflürdüm. Hemen tirkeflime dahi el att›¤›mda düflman arkadafllar› üzere gitmifllerdi.
Hakir, Seyfi gulam›m›n yan›na vard›m. Me¤er at› yaralanm›fl. Gördüm ki düflman, o¤la-
n› kovarak üzerime do¤ru getirdiler. Bizim askerden de on adet yi¤itler bize imdada ge-
lip, düflman ile allak bullak cenkte iken hakir, bizim yük at›n› Seyfi Gulama getirip, (O¤-
lan, flu yük at›na bin) dedim. Zavall› piyade olup, düflmandan henüz kurtulmufl ve seyir-
de seyirde derman› kalmam›fl. Fakir gulam ipleri kesilmifl semer kasma yap›fl›p bineyim
derken semer, at›n karn› alt›na gelip, Seyfi yük at›ndan yere düfltü. On onbefl düflman ge-
lip, o¤lan› bast›rd›lar, yirmi adedi hakiri bir tarafa k›st›rd›lar. Dört taraftan kurflun atma-
¤a bafllad›lar. Allah'a hamdolsun bir, taraf›ma dokunmad›. Fakat evvelce at›ma kurflun
isabet edip, yaraland›¤›ndan at serilme¤e bafllad›. Dünya bafl›ma dar oldu. Gördüm ki ifl
iflten geçti. Kavga meydan›nda bize imdada gelen yi¤it yirmi olup, yirmisi de ölüm flerbe-
tini içti. Etraf›ma bakt›m, gözüm dünyay› görmez oldu! Can havli ile yine tirkefle el at›p,
bir ok f›rlatarak at boynuna düflüp, dolu dizgin giderken kölemin yan›na u¤rad›m. Ben
kaçarken zavall› gulam (Aman a¤a, beni düflman elinde b›rakma) diye bir kere can-› gö-
nülden, ci¤er yakan bir ah çekti ki, haline ci¤erim parça parça oldu! Ama ne çare… Düfl-
man etraf›m›z› al›p, beni de diri diri esir etme¤e çal›fl›rlar. Gördüm ki, biraz mesafe ve
meydanda düflman yok. Ve o taraf ‹slam askeri oldu¤undan bir kere oraya at b›rak›p, y›l-
d›r›m gibi kaçmaya bafllad›m. At›ma (Bre babam, h›m›fl eko!) dedim. Ama rüzgar sür'at-
li, asil, temiz, muteber bir at idi. Bu, eflimden, kardeflimden aziz atca¤›z›mla giderken gör-
düm ki, kurflun yaras›ndan kan s›z›yor. Derhal koynumdan mendili ç›kar›p, iki parça ede-
rek at›n yaras› yerine soktum. Allah'a flükür derhal kan durdu. Ama sa¤ taraf›mdan elli
kadar düflman göründü. Ve beni kovarak bir tüfenk menzili yak›n geldim. Hemen içime
bir ilham vaki oldu. Can ve gönülden (ilahi, bütün insanlar›n Tanr›s› sensin, sana s›¤›n›-
r›m) diye Allah'a güvenerek var kuvveti bazuya verdim ve (ilahi, bu kavga meydan›nda bin
fliddet ve güçlükle ölümden kurtar›p, s›n›rdaki yerine bu zavall› kulumu ergür.) diye yara-
l› at›ma olmayacak tekliflerle ›srar edip, Allah'a flükür askerin cenk eyledi¤i savafl meyda-
n›na geldim. Ama as›l ateflli savafl içine henüz girmedim. Me¤er as›l cenk burada imifl.
Taraf taraf düflman›n imdad› gelmekte ve bizim asker bozulup gitmekte... Allah'›n hikme-
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ti o anda Tatar askeri yetiflip, düflmana bir yayl›m, ok ya¤muru att›. Beri tarafta da bizim
bozulmufl asker Allah Allah diye hücum edip, bir an içinde üçbin düflman› yere serdiler.
Bu gazada birçok naml› yi¤itler varken düflman›n Komran taraf›ndan bir ormanl›k için-
den yetmifl adet haçl› bayraklar görününce biz askerimiz içindeki Eflak, Bo¤dan askerini
bir tarafa karakola tayin ederek, istirahat ettik. Karakollar›m›z düflman askerini görünce
kaç›p, hilekar düflmana f›rsat verdi. Düflman Tatar üzerine bir yayl›m top ve tüfenk att›.
Tatar kavmi ise top ve tüfenk cenginden hofllanmad›¤›ndan Estergon'a do¤ru kaçt›. Düfl-
man flirinlenip, bizim ota ve otlu¤a gelen eflekçi gulamlar üzerine hücum eylediler. Bir sa-
atte ziyade büyük cenk olup, sonunda yüz gazi flehit düfltü.

Bu s›rada düflman Gürcü - Mehmed Pafla kethüdas› üzerine bir kere at b›rak›p, bir yay-
l›m top ve tüfenk at›p, hücum edince bütün Gürcülü ve sekbanlar› davul, zurna ve bayra-
¤› b›rak›p, Uyvar'a do¤ru kaçt›lar. Ama bu hakir, bir alay atlar› kalm›fl fakirlerle geri kal›p,
bu ac›kl› hali görünce bana öyle bir korku geldi ki, (Acaba bu harp meydan›nda da flehit-
lik flerbetini içebilir miyiz, yoksa selametle Uyvar'a ç›kabilir miyiz?) diye can bafl›ma s›çra-
d›. Bütün benim gibi olanlarla bir yere toplanip, birbirimizi çi¤neyerek kaçma¤a bafllad›k.
Meydan, mahfler gününe döndü. At›ndan düflen yerde kal›yordu. Biz böyle iken sol taraf›-
m›zdaki ormanlar içinde bir sürü Macar yaya ve atl›s› üzerimize hücum edip, periflan aske-
rimizi mahvediyorlard›. Hakir, (Emir Allah›nd›r, kazaya r›za) deyip, her birimiz bir tarafa
kaçt›¤›m›z vakit bu hakir dahi sol tarafta Va¤ nehrinden azm›fl bir azmak ve sa¤l›kl› batak
ve ç›tak içine at b›rakt›m. At›mla o bata¤a dal›nca akl›m bafl›mdan gidip, sersemledim.
At›mla beraber ta kula¤›ma kadar batt›m. Hemen bir kere alt›mdaki at›ma vurup, at su
içinde yüzerken geride kalan düflman, hakire lanet ya¤muru gibi kurflun ya¤d›rd›. Hamdol-
sun o muhafaza edip, zarar verdirmedi. Onu gördüm ki, at›m›n ayaklar› yere de¤di. O an-
da ölü gözlerim, kan saçan gözyafllar›mla doldu. Derhal Va¤ nehrini karfl› tarafa kuvvet,
kudret ve nusret senindir. Bu tafl›d›¤›m Kur'an-› azimi düflmana nasib ve beni sevmedikle-
rime esir etme. Bu büyük tehlikede can kuflunu ten kafesinden uçurmadan do¤du¤um ye-
re, selametle ulaflt›r.) diye o çimenlik sahrada serseri gezip durdum. Ama yine karfl› harb
meydan›ndan tüfenk sesleri gelirdi. Acaba ne tarafa gitsem diye düflünürken kuzeyden on
parça balyemez top at›ld›. Bildim ki Uyvar'dand›r. Can›ma can kat›ld›. O top sesi gelen ta-
rafa korkusuzca giderken hat›r›ma nice düflünceler gelip, daha can›m›z› kurtarmadan esir
olan periflan gulamlar›m›n hali, dört adet küheylan atlar›m›n düflünceleri tamahkar içime
derd oldu! Hakir, bu düflüncede iken rüzgar sür'atli at›m yaraland›¤›ndan gitgide mecalsiz
kalarak a¤›rlaflmaya bafllad›. Can›m bafl›ma ç›k›p, at›m›n yaras› güya ci¤erimin bafl›na iflle-
di! Böyle ci¤eri da¤l› ve hat›r› k›r›k nereye gidece¤imi ve ne hale gelece¤imi düflünerek Al-
lah ad›n› zikretmeye bafllad›m. Nihayet, güllük gülistanl›k ba¤l›k büyük Va¤ nehri kenar›na
geldik. Karfl› tarafa bakt›m. Can›m rahat buldu. At›m› alt›mda zaptedemedim. Bir s›çraya-
rak h›m›fl at›m kendisini suya vurdu. Karfl› adaya ç›kt›m.

Hemen hakir, dalk›l›ç olup, bir uzun mefle dal›n› keserek dallar›n› buday›p, m›zrak gi-
bi ele alarak bismillah diye at›m› suya vurdum. Do¤rusu derince imifl. Ama a¤açla yokla-
y›p, AIlah'a hamdolsun selametle karfl›ya geçtim.

Allah'a hamdederek Uyvar'a do¤ru giderken bu tarafta orman içinde bizim bozulmufl
adamlanm›z hakiri görüp, Yoldafl, geride düflman var m›?) diye sorduklar›nda (Birfley yok-
tur) dedim. Hemen ormanda olan adamlar›n hepsi meydana ç›k›p, yan›ma gelmek iste-
diler. Ama asla yan›ma u¤ratmad›m. Çünkü çok defa olmufltur ki, hasta ve yaral› k›l›kl›
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adamlar, adam› at›ndan y›k›p, ata binerek kaçarlar. Çünkü atalar›m›z (at binenin, k›l›ç ku-
flanan›n) demifllerdir. Ama baz› yaral›lara (Gayret eyleyin flehbazlar›m) diye teselli vererek
bafl›m›zdan geçenleri birbirimize anlat›rd›k. ‹leri geri giderken bizim evvelce kaçan Tatar
askerinden ikibin kadar çatal atl› Tatar dostlar›m›z gelip yetifltiler. Hakir, hepsine rica
ederek yaral›lar›m›z› bofl atlar›na bindirdi. Alt›yüz kadar yaral›, bu flekilde giderken iki sa-
at yer gidip, yer yer flehitlerimiz bafls›z ve sünnet yerleri kesilmifl... Bu tarafta ne kadar
yaral›lar gelip, Tatar atlar›na bindirip, giderken onbin kadar çatal atl› adamlar, daha he-
nüz cenge imdada giderlerdi. Onlar bizden savafl hallerini sordular. Biz de anlat›nca Al-
lah onlardan ve serdar› Söhrab - Mehmed Pafladan raz› ola. Bu sahrada ne kadar flehit-
ler varsa hepsini bir yere toplay›p, iki büyük çukur kaz›p, flehitlerin namaz›n› k›larak cenk
yerinde gömdüler. Hamdolsun sadrazam ordusuna s›hhatle vard›k. Cenab-› Hakka bin
kere hamd-ü senalar ettik. Sonra ordudaki veli nimetim efendilerimiz, periflan hallerimi-
zi iflitip, bu hakire befl yerden befl bafl küheylan atlar, üç adet Macar esiri gülamlar ile he-
diyeler ve çeflitli ihsanlar geldi. Üçüncü günü evvelce cenk etti¤imiz yerden kaçan köleler-
imin ikisi dahi atlar› ve tak›mlar› ile bozulan Gürcü-Mehmed Pafla kethüdas›ndan geldiler.
Allah'a hamdolsun kölelerime yine sahib oldum.
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1074 (1663) SENES‹ REB‹ÜLEVVEL‹NDE UYVAR'DAN 
LOVE VE NOV‹GRAD GAZASINA G‹TT‹⁄‹M‹Z

Uyvar'dan kalkt›¤›m›z s›rada Kurt Pafla kale kap›lar›n› kapad›. Sadrâzam, kale alt›ndan
geçerken dört kaleden üç nöbet gülbang-i Muhammedi çekildi. Ve (Safa geldiniz, hofl gi-
desiz) diye veda toplar› at›ld›. Hareket eden ‹slâm askeri Uyvar içinde kalan askere (Allah
kolay getire, Allah Uyvar'› düflman flerrinden muhafaza ede.) diye hay›r dualar ettiler.
Hattâ bu s›rada kale içinde Gazi Süleyman Han topunu bir kere boflalt›p, (Bizi hay›r du-
adan ve her an zahire ve imdattan unutmay›n.) diye iflaret topunu att›lar.

Hakir dahi sadrâzam alay›yla iki saat gidip, Selçat köyüne geldik. Burada Haleb Vali-
si Gürcü-Mehmed Pafla ardç› tâyin olundu. Rumeli veziri Kara - Mustafa Pafla çarhac› fer-
man olundu. Bozok beyi, Plevneli Mihal beyleri, sancaklar› askeriyle, Eflâk ve Bo¤dan
beyleri de bütün balyemez toplar›, yörükleri ile yaka paça çekmeye memur oldular. Es-
tergon köprüsü muhafazas›na memur olan Zileli-Ferruh Çavufl-zâde Mehmed Paflaya
emirler gidip, (Her kim fermans›z köprüden geçeyim derse bafl›n› kesip gönder, mal› se-
nin olsun) denildi. Buradan yolsuz yerlerden geçerek da¤lar, dereler ve tepelerden geç-
tik. Uyvar alt›nda mektup kozala¤› ile yem yemifl ve lâdes kemi¤ine dönmüfl flah gedâ at-
lardan belki onbin at bu yolun çamur bata¤› içinde kald›. Hakirin dahi bir at› çamura ba-
t›p, yüzbin güçlükle kurtard›k. Sonra yedi saatte (Afla¤› Maden) kalesine geldik.

Bu kaleyi evvelce Tatar han-zâdesi Ahmed Giray, bofl bulup, berbad etmiflti. Sonra
E¤ri beylerbeyi, Filibeli-Mehmed Pafla fethetmifl. Kapudanlar› hediyelerle gelip, yer öptü-
ler. Sadrâzam, Cânik beyini askeriyle muhafazada b›rakt›. Kalesi yüksek bir bay›rda kü-
çük bir kaledir. Da¤lar›nda gümüfl mâdeni varsa da kolay elde edilemez. Burada iken Ser-
dar-Ali Pafladan haber geldi ki, düflman (Love kalesini vermiyelim. Irz›m›z vard›r, iki el bir
bafl içindir. Cebehânemiz, askerimiz, zahiremiz çoktur. Kral yolunda hepimiz k›r›l›r›z.) di-
ye ahdetmifller. Vezir Faz›l Ahmed Pafla, derhal göç borular› çald›r›p, göç kufllar›na tok-
maklar vurulup, derhal Ali Pafla ile Tatar askerine fermanlar gidip, (Kaleyi muhafaza et-
sinler. ‹nflallah Love kalesi fetholunursa bütün düflman› atefl saçan k›l›çtan geçiririm) diye
haber verildi. Buradan kalkt›k amma yol yok. Da¤dan da¤a gövem, ahlat ve armut yiye-
rek sonsuz bir sahrada çad›rlar›m›z› kurduk. ‹ki gün oturak ilân olundu. Düflman Ali Pa-
fla taraf›na, say›s›z askerin ve toplar›n gitti¤ini görüp, Uyvar'dan ziyâde hallerinin harab
oldu¤unu anlad›lar. Derhal kaleden beyaz vire bayraklar› göründü. ‹çinde olanlar ç›k›p,
1074 senesi Rebülevvelinin yirminci günü Love kalesi fetholundu. ‹çindeki üçbin adet
düflman, kalenin cephane ve hazine anahtarlar›n› teslim ettiler. Adana paflas›, kanun üze-
re düflman›n silâhlar›n› al›p, kendilerini Semendire ve Kölvar kalelerine götürdüler.

Sonra bu zavall› kul, hakîr, yine k›l›c›m› al›p, kale kap›s› üzerinde kuflluk zaman› fetih
ezan› okudum. Asker kale içine hiç zahmetsiz girdi. Bu Love sahras›nda akan Garam
nehri üzerinde birkaç geçici köprü kuruldu. ‹slâm askeri beri tarafa geçti. Bir gün bir ge-
ce öyle ya¤mur ya¤d› ki, kimse çad›r›ndan ç›kamad›. Çad›rlar çamura gark oldu. Dört ta-
rafa karakollar ferman olundu. Nihayet Love alt›nda iki gün oturak emredildi. 

Love Kaleesi: Kurucusu, buralarda yerleflmifl bir Mo¤oldur. Her taraf› bolluk, da¤lar›n-
da alt›n ve gümüfl mâdeni çok bir diyard›r. Sahras›ndan Garan nehri akar. Garan nehri
orta Macar içinden, Kölvar kalesinden ve Mâden kalesi da¤lar›ndan gelip, Estergon kar-
fl›s›ndaki Ci¤erdelen kalesi yak›n›nda Tuna'ya akar. Buran›n iç kalesi küçük dörtgen flek-
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linde kagirdir. ‹çinde kapudan evi, cephanesi ve anbarlar› ve k›bleye bakar bir küçük ka-
p›s› vard›r. Hende¤i Garan suyu ile doludur.

D›flar› Varoflu: ‹ç kalenin k›ble taraf›n› kuflatm›fl Garan nehri kenar›nda içinde beflyüz
adet saz tahta örtülü evleri olan bir varofltur. Do¤u taraf›na bakan bir a¤aç kap›s› var. ‹çin-
de iki kilisesi, bir hünkâr camii, bir sadrâzam camii vard›r. K›rk - elli adet dükkândan bafl-
ka eser yoktur. Do¤u taraf›nda kaleye havale çoktur. Hattâ bu da¤lar üzerindeki ba¤lar-
dan tükürülse kaleye düfler. Buraya Çatra-Patra Ali Pafla muhafazac› konuldu. Kad›l›¤›n›
yüzelli akçe pâyesiyle Ramazan Efendiye verdiler. Haseki Halil A¤ay› yedi oda yeniçeri
ile nöbetçi koydular. Bir oda cebeci, bir oda topçu ve di¤er sancaklardan yedi sancak bey-
leriyle dörtbin adet seçme asker muhafazac› konuldu. ‹kibin adet silâhl› kale neferleri ile
oniki ocak a¤alar› yaz›l›p, Uyvar alt›nda Love kalesi baflkaca sancak beyi taht› oldu. Üç-
yüz parça köy ahalisi gelip itaat ettiler.

NOV‹GRAD GAZASINA G‹TT‹⁄‹M‹Z
1074 (1663) Rebiülâhirinin birinci günü sadrâzam, Novigrad'a do¤ru hareket etti. Bu

gazan›n sebebi, bu kale halk›n›n durmadan Estergon ilerisinde otlu¤a giden ümmet-i Mu-
hammedi esir almas› idi. Kaplan Pafla yirmibefl gündür bu kaleyi durmadan balyemez top-
larla dövüyordu. Sadrâzam, Love kalesini fethedince, Kaplan Paflan›n Novigrad'› fethe-
demedi¤i haberi gelip, göç kufllar› çal›narak befl saat do¤uya ormanlar içinde gidildi. Bu-
rada bir okka peksimet bir kurufla ve bir okka tütün bir alt›na ve bir at yemi yar›m kuru-
fla ç›k›p, asker k›tl›k içinde kald›. Yine do¤uya befl saat gidip, bay›rlar geçerek, Rençarva
köyüne geldik. Yine do¤uya befl saat gidip, Deregül kalesine geldik.

Deregül Kalesi: Yap›c›s› Macar krallar›ndan Palatinofl Band›r. 1004 senesinde Üçün-
cü Mehmed taraf›ndan fethedilip, sonradan yine kâfirler istilâ etmifltir. Bu seneki gazada
E¤ri Paflas› Filibeli Birinci Mehmed Pafla yard›m› ile Kaplan Pafla fethetmifltir. Sonra Kap-
tan Novigrad kuflatmas›na gelirken bu kaledeki Tatar korkusundan kaleyi bofl b›rak›p kaç-
m›fllard›r. Tatarlar da gelip, bu flehri ya¤ma eylemiflti. Ancak varoflda kiliseleri ve hesap-
s›z ba¤ ve bahçeleri kalm›flt›r. Bu kaleye Direkli dahi derler. Kale içinde tahta örtülü dört-
yüz evleri, kiliseleri, bat›ya bakan demir kap›s› mâmur durmaktad›r. Sadrâzam gelip, bu-
rada durunca da¤lara kaçm›fl olan düflman geldi. Yine kaleleri kendilerine ihsan olundu.
Çanat sanca¤› beyi buray› mâmur etme¤e ferman olundu.

Kale alt›ndan do¤uya befl saat gidip, Novigrad kalesine geldik.

Novigrad Kalesi: fieleflti adl› kral›n yap›s›d›r. 932 (1525) senesinde Sultan Süleyman,
Budin'i fethetti¤i vakit Yanofl krala Budin'i ihsan ederek sonra 956 (1549) senesinde Ya-
nofl kral ile Yahya Pafla-zâde Mehmed Pafla Novigrad, Viflgrad ve Deregül kalelerini hey
fethederek Budin'e ilâve edip, içine lüzumu kadar asker koydular. Üçüncü Murad zama-
n›nda Avusturyal›lar Novigrad üzerine gelip, üç ay kaleyi dövdüler. Hiçbir taraftan imdat
gelmedi. Bu s›rada Hasan Pafla bozulup, düflman ‹stolni Belgrad'› istilâ edince Estergon'u
yeniden kuflat›p, dövmeye bafllad›. O s›rada düflman›n bir büyük taburu da Peflte yak›n›n-
da Soboska kalesini al›p, sonra Hatvan kalesini kuflatt›. Nihayet, bir gün Rumeli Beyler-
beyisi Sinan Pafla-zâde ve Budin veziri Hasan Pafla Novigrad alt›na geldilerse de düflman
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askerinin çoklu¤undan kaleye imdat edemeyip, Budin taraf›na gittiler. Bunun üzerine ye-
niçeriler vire ile kaleyi düflmana verdiler. Üçbin kadar hisar askeri silâhlariyle kaleden ç›-
k›p, Budin'e geldiler. Budin veziri Hasan Pafla, Novigrad beyi Karaferyeli Mahmud Beyi
(Niçün kaleyi düflmana verdin?) diye çarfl› bafl›nda ast›.

‹flte Novigrad 1002 (1593) senesinden beri 72 senedir düflman elinde olup, Allah'a
hamdolsun 1075 (1664) senesinde Fâz›l-Ahmed Pafla gelip, Kaplan Paflaya onbin yeniçe-
ri imdat gönderdi. Çok fliddetli bir cenk oldu. Bütün düflman kale kayalar›na t›rmanarak
can havli ile ç›karken geri metrislerden bu düflmanlara kurflun ya¤d›r›p, beflyüz kadar düfl-
man kayalardan afla¤› p›t›r p›t›r düfltü. Gaziler kellelerini sadrâzama götürüp, ihsan ald›lar.
Bu s›rada Ahmed - Giray Sultana orta Macar memleketini verip, ya¤ma etmek ferman
olundu. K›rkbin Tatar Macaristan'a gitti. Hattâ bir gün bütün Kazaklar Novigrad kalesinin
fetholunmad›¤›n› görüp, izin isteyerek (Bir kere de biz flu kaleye sar›lal›m, tâ ki, acâib gör-
dük. Dilersek k›r›lal›m, hemen flu kaleyi size al›verelim) deyince Sadrâzam, (Siz Hatman-
lar, Tatar kalesini aladurun, yoksa Macar kalesi almakta alâkan›z yoktur) buyurdu. Kazak-
lar bu sözle lâz›m gelen kinayeyi anlay›p, çad›rlar›na gittiler. Bunun üzerine düflman aske-
ri gayrete gelip, (K›fl gelmeden kurtulal›m) diye hücuma geçtiler. 1074 (1663) senesi Re-
biülâhirin dördüncü pazartesi günü Novigrad kalesi u¤urlu bir saatte amanla fetholundu.

Fetih ezan›n› okumak yine bu hakire nasib oldu. Merhum pederimiz Dervifl - Mehmed
Zilli, Sultan Süleyman Han asr›nda bu kalenin fethinde bulunmufl. Allah'a flükür hakir de
bu gazada bulunup, ezan okudum. Allah'a flükür, Azak kalesi fethinde, Hanya, Yanova,
Varad, Vormsince, Yeni kale, Egervar, tyersek, Keminvar, Oyvar, Nitre, Love, Novigrad
kalelerinin fetihlerinde fetih ezan›n› okumak hakire nasib oldu.

Hisardan aman ile ç›kan ikibin silâhl› askeri Kaplan Pafla Fülek kalesine götürdü. Fü-
lek kapudan› Armande, Kaplan Paflaya iki kese ve askerine de iki kese verdi. Kaplan Pa-
fla selâmetle orduya döndü. Velhâs›l Novigrad kalesi yirmiyedi günde güçlükle fetholun-
du. Yirmiyedibin kelle say›ld›¤›n› topçubafl› anlatt›.

Novigrad Kalesi, Yeri ve fiekilleri: Kale bir sahran›n ortas›nda yumurta gibi sivri k›z›l ka-
ya üzerinde tafltan bir kaledir. Etraf›nda asla hende¤i yoktur. Etraf› gayya kuyusu gibi uçu-
rum yerlerdir. Kayalar›nda çeflitli vahfli kufllar yuva yapm›fllard›r. Duvar›n›n kal›nl›¤› befl
ad›md›r. Yüksekli¤i k›rk arfl›nd›r. Etraf› tam sekizyüz germe ad›md›r. Hisar içinde altl› üst-
lü kagir güzel binalar vard›r amma bahçesiz ve tahta örtülü evlerdir. Bu kalenin kuzeye ba-
kan sa¤lam bir demir kap›s› vard›r. Kale içinde yüksek bir kule vard›r ki, iç kale gibidir. Ka-
lenin etraf›nda kesme kaya bir hende¤i vard›r. Bütün kayas› z›mpara tafl›d›r. Serhadlere
z›mpara, bu kayalardan gider. Bu iç kalenin içine aç›lan güneye bakan bir küçük kap›s›
önünde bir tahta köprü vard›r. Her gece bu köprüyü kald›r›rlar, iç kaleden d›fl kale duva-
r›na kadar kat kat dokuz bölük duvar vard›r. Her bölme içinde avlusuz küçük evler vard›r.
Kuflatma s›ras›nda düflman duvar› delip, içeri girse muhakkak bu bölmelerden birine girer.
Oradan asla gidecek yer bulamaz. Bu duvarlar›n üzerinden bölme duvarlar içindeki lâ¤›m-
dan gelen adamlar üzerine kumbara ve tafllar b›rak›p, hücum edenleri helak edip, mecbu-
ren içeri girenleri yine lâ¤›m deliklerinden d›flar› kaçma¤a mecbur ederler. D›flar› kafesi du-
var› da yüzseksenalt› adet bedendir. Etraf›nda hep yüksek kuleler vard›r. Ama Uyvar gibi
tabyalar› yoktur. Bu iç kalenin yan›nda bir bölük bölme hisar da vard›r. Bunun da baflka-
ca bir camii vard›r. Macarlar kilise yapmay›p b›rakm›fllard›r. Hâlâ mihrab› üzerinde baba-
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m›z›n yaz›s› ile (Lâilâhe illallah Muhammed resulûllah) yaz›s› durur. Bu mabedde yetmifliki
sene evvel babam›z merhum ibâdet etmifl... Elhamdülillah bu hakir de ibâdet etmeye ye-
tiflmifl olduk. Novigrad kalesinin tam ortas›nda gayya kuyusu gibi bir su kuyusu vard›r. De-
rinli¤i tam yüz kulaçt›r. S›¤›r derilerinden örme ipleri, dolaplara ba¤lay›p suyunu çekerler.
Kale halk›n›n söyledi¤ine göre bu kuyunun suyu ‹pol nehrinden gelir. Bu su kuyusu yak›-
n›nda bir esir zindan› vard›r. Cehennem kuyusu gibidir. ‹çinden yüzyetmifl adet ümmet-i
Muhammed esir ile, k›rk adet kâfir suçlular› ç›kt›. Kâfirler azad edildi. Zindandan ç›kar›lan-
lar›n ço¤u Tatar idi. Herbiri memleketlerine gittiler. Beflbin yi¤it de cenk yerinde bizim top
güllelerine rast gelip kale içinde flehit olmufl. Daha ayaklar›nda demirleri dururdu. Bu hem
esir, hem flehit yi¤itleri gömdüler. Bu kale ‹slam elinde iken bir küçük hamam› varm›fl, ifl-
lemez halde imifl. Hamam›, bir camii, kaleyi ve bütün evleri ‹slâm askeri tamire bafllad›lar.
Kalenin afla¤›s›nda büyük bir varoflu var imifl. Kaplan Pafla yer yer harab etmifl. Bu varo-
flun beflbin kadar reayas› gelip itaat ettiler. Bir hafta içinde bu varofl imar edildi.

Bu s›rada Tatar Han›-zâde Ahmed - Giray Sultan, orta Macar diyar›nda k›rkbin Tatar
ile alt› kere yüzbin atlar› ile, onikibin kardefl Kaza¤›, onsekizbin seçme esirleri, dörtbin
araba ganimet mal› ile büyük bir alay ile orduya gelip, sadrâzamla bulufltu. Büyük ziyafet-
ten sonra Han-zâdeye mücevher e¤erli ve mücevher rahtl›, muteber al at ve bir mücev-
her okluk, mücevher ve murassa k›l›ç, mücevher hançer ve s›rmal› diba hil'atlar ihsan olu-
nup, di¤er mirzalara ve ot a¤alar›na, hatmanlara, rütbelerine göre ihsanlarda bulundu.
Han-zâde sadrâzama beflyüz esir hediye getirdi.

Novigrad böylece tamir olunup, Süleyman Han zaman›nda Budin eyâletinde sancak
beyi merkezi olmakla yine paflal›k olarak yaz›ld›, mans›b› da Hamza Paflaya verildi. Ve
Uyvar eyâleti oldu. 330.000 akçe has tâyin olunup, k›rk adet zeamet ve alt›yüzelli adet
t›mar ehli yaz›ld›. Alaybeyisi, çeribafl›s›, yüzelli akçe pâyesiyle kad›s›, ikibin kale kulu, diz-
dar›, on adet nefer a¤alar›, alt› oda kap›kulu yeniçerileri, iki oda cebeci, iki oda topçu, on
adet sancak beyleri tâyin olunarak 31.000 asker bu kalenin varoflunda kald›lar. Lâz›m
olan herfley verildi. Sonra göç borular› çal›narak Novigrad alt›ndan geçip gidildi. Bu s›ra-
da ‹stanbul'a Novigrad kalesinin fethi müjdesi gidip, k›ble taraf›nda dört saatte (Yavle) da-
¤›stan›na geldik. Ormanl›k bir yerdir. Novigrad'a yak›nd›r. Sonra k›ble taraf›nda s›k or-
manl›k da¤› afl›p, befl saatte Vaç sahras›na ve Vaç kalesi alt›na var›ld›.

Vaç Kalesi: Bu kalenin halk› aç, yan›ndan durma kaç! ‹lk yap›c›s› Mohaç'ta Sultan Sü-
leyman'a ma¤lup olan Macar kral› Lâyofl'tur. Vaç kalesini 921 (1515) târihinde yapm›flt›r.
Sonra Süleyman Han, 948 (1541) târihinde Budin'e üçüncü defa mâlik olup, Süleyman Pa-
flay› Budin veziri tâyin eyledi¤i vakit o sene bu kale de fetholunup, 33 zeamet, 323 t›mar
ehli vard›r. Onbin adet seçme ve pürsilâh asker muhafazac› olup, buras› ‹slâm›n bir naml›
kalesi oldu. 949’da Peflte kalesini Kara Hersek adl› düflman muhasara edince bu Vaç kale-
sini de düflman istilâ edip, o sene Budin veziri Halil Pafla Kara Hersek'in ordusunu bozarak
bu kaleyi düflmandan ald›. Peflte kalesini de kurtard›. Sonra düflman yine bu Vaç kalesini is-
tilâ etti. 951 (1544) târihinde Budin veziri Yahya Pafla-zâde Mehmed Pafla kaleyi aman ile
beraber düflmandan al›p, fethetti. ‹çine mühimmat› ile beraber onbin asker koydu. 1002
(1593) senesinde yine düflman istilâs›na u¤rad›. Kaleyi boflaltarak Novigrad ile Vaç kalesi
aras›nda bir büyük tabur kurup, Novigrad'a, Hatvan'a, Peflte kalesini istilâ etmek isteyince
Saturcu - Mehmed Pafla, Tiryaki Hasan Pafla -ki o zaman Bosna Valisi imifl- Bosna aske-
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riyle, Diyarbekir veziri Koca-Murad Pafla askeriyle, Murad Pafla damad› Kad›-zâde Ali Pafla
Sivas eyâleti askeriyle, tamam› seksenbin asker bu Vaç kalesi alt›ndaki taburda öyle bir cenk
ettiler ki bugün hayatta bulunan Budin gazileri Vaç taburu cengini hikâye ederler. Allah'a
hamdolsun savafl meydan› ‹slâm elinde kal›p, Vaç kalesi düflmandan kurtar›ld›. Ama Allah'›n
hikmeti, 1011 (1602) târihinde yine Üçüncü Sultan Mehmed zaman›nda Almanlar Peflte
kalesi ile beraber Vaç kalesini de zaptederler. Sonra Yemiflçi - Hasan Pafla, Budin üzerine
sadrâzam mührü ile serdâr-› muazzam olup, Budin'den Koyunadas› taraf›na büyük köprü
yaparak Koca - Murad Pafla ve birçok vezirler, beylerbeyiler ve beyler ile bir yerde toplan›p,
müflavere ederler. Hep birlikte Peflte kalesini yedi günde yedi yerden döve döve sekizinci
gün aman ile fethederler. Burada Vaç kalesini bofl bulup, eskiden oldu¤u gibi içine asker
koyarlar. Amma böyle sa¤lam bir hisar› hiç zahmetsizce, birer ekmek bahas›na düflmana
veren ifl erleri ve kol a¤alar› katlonulup, kimisi de sürgün edilirler. Bu kale halk›, açl›ktan ka-
leyi düflmana verip, hamiyet göstermediklerinden hâlâ bütün Budinliler bunlara (Kale-i Vaç,
halk› aç, durma kaç) diye zarafetle flaka edip, tak›l›rlar.

Vaç Kalesi Yeri ve fiekilleri: Tuna nehri kenar›nda dörtgen fleklinde çift palanga duvar-
l›, dört kat bölme bir hisard›r. Duvar› üzerinde araba gezmesi mümkündür. ‹ç kalesi Tuna
kenar›nda dört köfle bir hisard›r. Bunun da baflkaca hende¤i içinde Tuna nehri ak›p durur.
Bat›da bir kap›s› önünde asma a¤aç köprü ve içeride tahta örtülü dizdar evi ve di¤er evler,
cephane ve hazinesi, tah›l anbarlar›, Süleyman Han camii vard›r. Han, hamam, çarfl›dan
eser yoktur. D›fl kale de bu iç kaleyi kuflatm›fl, dolma çift iki kat bir kaledir. Befl mahalle, bin
adet tahta örtülü ev vard›r. Kagir, iki katl› evleri azd›r. Yedi camii vard›r. (Karakafl Pafla Ca-
mii) ferahl›k veren bir ibâdet yeridir. Bu Vaç kalesini mâmur eden, bu flehid ve gâzi Kara-
kafl Paflad›r. Bir küçük hamam›, bir han›, yüzelli kadar dükkân› vard›r. Ba¤ ve bahçeleri, gü-
zelleri, oda sahibi gazileri çoktur. Bu varoflun iki adet kap›s› vard›r. Biri do¤uya aç›l›r. Hat-
van kap›s›d›r, di¤eri bat›ya aç›lan iskele kap›s›d›r. Bu varoflun d›fl›nda Macar reayas› varoflu
vard›r. Ama bu yal›nkat varofltur. Her taraf›nda dirsek ve mazgal delikleri vard›r. Etraf› hen-
dekli, içi Tuna suyu olan Macar varofludur. Üç adet kilisesi vard›r. Etraf› dokuzbin ad›md›r.
Ba¤lar› kuzeyde Novigrad yolu üzerindedir. Buradan kalk›p, k›bleye dokuz saat gidip, Pefl-
te kalesi alt›nda çad›rlar dikildi. Peflte, Gürzilyas, Sedd-i ‹slâm, Baruthane kalelerinden sad-
râzam için safa geldin toplar› at›ld›. Sadrâzam, Peflte'nin tamirini emrettikten sonra çad›r›-
na çekildi. O gün yine bütün vezirler ve beylerbeyilerin tu¤lar› Budin köprüsünden geçip,
Budin kenar›ndaki Kile sahras›nda çad›r kurdular. Sonra Budin veziri Sar›-Hüseyin Pafla Bu-
din askeriyle Uyvar kalesinde muhaf›z kald›. Bosna eyâleti askeriyle Bosna veziri Köse - Ser-
dar Ali Paflaya Budin k›fllas› ferman olundu. Sonunda burada vefat etti. Gürcü - Mehmed
Pafla, Zigetvar'da k›fllad›. Söhrab - Mehmed Paflaya, Hersek sanca¤› ihsan olunmakla ora-
ya gitti. Tatar Han›n›n Soçur ve Baçka sancaklar› k›flla verildi, Han-zâde, veziri ile kald›. Vel-
hâs›l, bütün askere k›fllak tâyin olundu. Sadrâzam da Belgrad'a hareket etti.

BUD‹N KALES‹NDEN BELGRAD'A G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER
Budin'den k›bleye, Tuna kenar› ile gidip, Hamza bey kalesine konmayarak Cankurtaran

kalesini geçip, k›blede Pentili palangas›nda konaklad›k. Oradan Foldevar Pahafl, Tolna pa-
langalar›n› geçtik. ‹ki palangan›n köprüsünden geçmek için ‹slam askeri pek çok zahmet
çekti. Oradan Seksar, Batasek, Sekço palangalar›n› geçip, Mohaç palangas›nda Kaplan Pa-
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fla ellibin askerle, Zirin o¤lu, Be¤an o¤lu, Nadaj o¤lu, ‹slöven, Mekemorya vilâyetlerini, Mo-
rava, Drava, Rab nehirlerine var›ncaya kadar ya¤ma etmeye memur olup, gitti. Ama k›fl
çok fliddetli idi, Allah kolay getire. Buradan kalk›p, Baranavar, Darda palangalar›n› geçerek
(Ösek) kalesine geldik. Burada oturak ferman olunup, askere Kas›m ulufesi verildi. Burada
pek fazla kar ya¤›p, nice bin çad›rlar kar alt›nda kald›. Birçok yaral› sipahiler, donup öldü.
Allah'›n hikmeti, ertesi gün, atefl saçan günefl dünyaya ›fl›k verip, güneflin hararetinden bü-
tün gaziler safa ettik zannederek flükrederlerken halleri daha berbad oldu. Öyle bir ya¤mur
ya¤d› ki, bütün çad›rlar›n kaz›¤› tutmaz oldu. Bu s›rada gayet fliddetli kuru bir so¤uk rüzgâr
esip, herkes can›ndan ve bafl›ndan geçerek müthifl bir vâveylâ koptu. Bu matem gününde
ancak beflbin adama ulufe verilip, (Di¤er âcizlere mevâcip dahi üç güne dek verilir.) diye ulu-
fe vermeyip, Defterdar Ahmed Pafla, (Mevâcip defterleri devroldu) diye defterleri kapatt›.
(Bu ulufe alamayanlar mevcut de¤ildir) diye onbirbin adam›n ismi hizas›na (Mim) koydu. Bu
kadar Allah kulunun isimlerini silip, r›zklar›n› kesti. Ertesi gün so¤uk biraz azal›p, Han-zâde-
ye ve yal› a¤as›na, di¤er Tatar a¤alar›na sadrâzam ziyafetler edip, Han-zâdeye bir samur
kürk, bir mücevher tak›ml› küheylân at ihsan ederek Backa vilâyetine gitti. Di¤er vezirler de
k›fllaklar›na gittiler. Sadrâzam dahi kalk›p, (Volkovar) kalesine geldi. Köprü bafl›ndaki Hindi
Baba Sultan› ziyaret ettik. Çünkü evvelce sefere giderken Hindi Babay› rüyamda görüp, (‹n-
flallah selâmetle yine geri dönersiniz) müjdesini alm›flt›m. Allah'a flükür selâmetle buraya ge-
lerek kurban ve adak verip, mübarek ruhu için bir hatime bafllad›m. Sonra Nitroviçe kasa-
bas›na geldik. Bu kasaba ahalisi askere büyük ziyafet verdi. Sonra (Voyka) kasabas›na gel-
dik. Burada Zirin o¤lu ve di¤erlerini ya¤maya giden Kaplan Pafla, eli bofl ve ümitsiz binler-
ce at ve candan ayr›larak gelip, dermans›z sadrâzam huzuruna ac›kl› hâli birer birer anlat›p,
k›fllas›na gitti. Sonra selâmetle Belgrad kalesine girdik.

Buradan hakire ‹brahim Kethüda efendimizin yan›nda bir konak verildi. Gece gündüz
Sadrâzam efendimizle ‹brahim Kethüda ve di¤er büyüklerle Hüseyin Baykara fas›llar›
edip, gecemiz kadar gündüzümüz de bayram oldu. Çekti¤imiz elem ve kederleri unuttuk.

Sadrâzam, Belgrad k›flla¤›nda iken a¤alar›na Semendire sanca¤› verildi. Bu hakire da-
hi bir köy k›fllak olundu. Semendire sanca¤›ndaki Poja¤ac›k kasabas›na zahire baha tah-
siline gittik. Evvelâ k›bleye sekiz saat gidip, (Dojay) köyüne geldik. Semendire topra¤›n-
da Belgrad kazas› nahiyesinde verimli S›rp köyüdür. Buradan yine k›bleye dokuz saat gi-
dip, (Rodnik) kasabas›na geldik.

Rodnik Kalesi: Kurucusu S›rp krallar›ndan Milofl'dur. Y›ld›r›m Bayezid fethetmifltir.
Sonra Fâtih Belgrad gazas›na giderken aman ile alm›flt›r. Sonra düflman eline girmifl ise
de 927 (1520) târihi cumadelâhiresinin onbirinci günü aman ile Salihli Yahya Beye tes-
lim olmufltu. O zamandan beri Osmanl› elindedir. Subafl›l›k has›d›r. Yüzelli akçe pâyesiy-
le kazad›r. Nahiyesi yetmiflalt› parça köydür. Kethüdâ-yeri, yeniçeri serdar› vard›r.

Rodnik Kalesinin fiekilleri: Bir da¤ tepesinde beflgen fleklinde eski tafl bir kaledir. Hal-
k› bir kere isyan etti¤inden Semendereli Gâzi Bâli Bey, kuflatarak kökünden harab etmifl-
tir. K›fl mevsiminde çobanlar oturur.

Varoflu: Kalenin yalç›n kayas›n›n bat› taraf›nda bir genifl dere içinde ba¤l› bahçeli yerde
yedi adet Müslüman ve Müslüman olmayan mahallesi vard›r. 800 tahta örtülü evleri vard›r.
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Onbir mihrab›, üç çocuk mektebi, bir hamam›, vard›r. Suyu güzeldir. Seksen dükkân› var-
d›r. Bütün halk› Poturca konuflup, çuha elbise ve kobcal› serhadl› çakfl›rlar› ve kubâdi pa-
buçlar ve çuha kalpaklar giyip, ticâret yaparlar. S›rp ve Boflnak reayas› naml› ve zengindir.
Kad›n ve k›zlar›n›n örülü saçlar› vard›r. K›zlar› baflörtülü, birçoklar› takke üzerine çeflitli gü-
müfller ve akçeler dizerler. Fistanl›, bafllar› örgülü reaya k›zlar›d›r. Do¤u taraf›ndaki da¤, fleh-
re havale oldu¤undan tam alt› ay günefl görmez. Günlerin uzununda günefl biraz dokunup
ö¤leden sonra gözden kaybolur. Havas› gayet a¤›rd›r. Bu bölgenin do¤usundaki kale kaya-
s› dibinde buz gibi sular ak›p, de¤irmenleri çevirir. Temmuz’da bu sulardan üç yudum içil-
mez, bu kadar so¤uk olur. Sular› hazmettiricidir. Nerede ise üç dört adam bir toklu kuzuyu
yiyebilirler. Halk› gayet yumuflak bafll›, o¤uz ve garib dostu, sofra sahibi adamlard›r. Bura-
dan kalk›p yine k›bleye yedi saat giderek (Çaçka kasabas›) na geldik. Bu da Semendire san-
ca¤› beyinin has›d›r. Hâkimi, voyvodas›d›r. Yüzelli akçe pâyesiyle flerif kaza olup, 96 parça
mâmur köyü vard›r. Sipahi kethüdâyeri yeniçeri serdar›, muhtesibi, nakibüleflrâf vekili var-
d›r. fiehir, Morova nehri kenar›nda ba¤ ve bahçeli flirin bir kasabac›kt›r. Morova nehri ku-
zeye do¤ru akarken Yo¤odina palangas› yak›n›nda Köprülü Mehmed Pafla merhumun yap-
t›¤› a¤aç köprü alt›ndan geçip, Semendire yak›n›nda Tuna'ya kar›fl›r. Kasaba alt› mahalle ve
alt›bin kiremit ve tahta örtülü evlerdir. Yedi mihrab›, üç medresesi vard›r. Bu flehirde ö¤ren-
cilere ve ilme riâyet olunur. Çünkü bilginleri azd›r. Üç tekkesi, dört çocuk mektebi, iki ha-
n›, bir hamam›, yirmi adet dükkân› vard›r. Su ve havas›n›n güzelli¤inden güzelleri çoktur.

Buradan k›bleye befl saatte gidip, Poja¤ac›k kasabas›na geldik. Evvelce bir köy imifl. Yol-
dan sapa olmakla emin ve rahatt›r. Bu da Semendire beyinin hasl›¤› ve voyvodal›kt›r. Yüzel-
li akçe pâyesiyle kaza olup, yüzon parça köyü vard›r. Reayas› Potur, Boflnak, S›rp, Bulgar-
d›r. Müslümanlar› k›sac›k çuha dolamalar ve elvan çuha kalpaklar giyip, Boflnakça, S›rpça,
Bulgarca söyleflirler. Hâkimlerine gayet itaatlidirler. Bir hâkimi de sipahi kethüdâ-yeridir. Ye-
niçeri serdar›, cerrah a¤as›, Budin kulu taraf›ndan gelir. Kasaba onbir mahalledir. 1060 adet
ba¤l›, bahçeli kiremit örtülü evleri vard›r. On mihrab, üç medrese, dört tekke, alt› çocuk mek-
tebi vard›r. Ba¤ ve bahçesi çoktur. Buradan bat›ya ondört saat gidip, (Kadina Loka) köyüne
geldik. Bulgar köyüdür. Yine bat›ya, Semendire sanca¤› topra¤› içinde oniki saat gidip, Belg-
rad'a girdik. Ve efendilerimizle o k›fllakta can sohbetlerine nail olduk.

1074 (1663) senesi recebinin birinci günü çok fliddetli bir k›fl gününde Sadrâzam'a Ka-
nije Valisi Yenter Hasan Pafladan, Sigetvar, Bobofça, Brezense, fiaklofça, Alpova a¤alar›n-
dan, Ösek, Mohaç, Peçevi, Seksar, fiimontorne beylerinden ve daha birçok feryadç›lar ge-
lip, kan ile yaz›lm›fl ve atefl ile delik deflik edilmifl mektuplar gelince sadrâzam o fliddetli k›fl-
ta, tu¤lar› saray avlusuna ç›kard›. K›fllakta vezir ve beylerbeyilere emirler gidip, hepsi peri-
flan oldu. Belgrad flehri içinde divan erbab›ndan, mevcut kap› kullar›ndan, vezir a¤alar›ndan
onbin kadar asker vard›. Hepimiz Belgrad'dan (Demir kaz›k) seferine revan olduk. Sadrâ-
zam, onbin askerle sancak-› flerifi aç›p, Sava nehrinden köprüyü geçti. Zemon sahras›nda
çad›rlar kurulmak istendi. Fakat her taraf kar ve buz içinde idi. Herkes can›ndan bezdi. Ye-
re çak›lam›yordu. Atlar sahrada kar üzerinde serseri geziyorlard›. Hemen sadrâzam, pâdi-
flâh cephanesinden demir kaz›klar getirtip, yerlere çakt›rd›. Ama benim gulâmlar›m ifl gör-
müfl kimselerdir. Derhal atefl yak›p, tencere içinde kar eriterek kaynar su olunca yere dö-
küp, yerleri yumuflatarak kaz›klar çakt›lar ve atlar› onlara ba¤lad›lar. Sabahleyin el ayak tut-
maz halde idi. Mehterlerin boru ve zurnalar› da çal›nam›yordu. Bin zorluklarla üç saatte Ku-
yulu kona¤›na geldik. Burada da kaz›klar yere geçmedi¤inden Osmanl› müverrihleri bu se-
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fere (Demir kaz›k geçmez seferi) dediler. O gece çekilen so¤uk ve ac› hiçbir târihte görül-
memifltir. Buradan kalk›p, befl saatte kar üzerinde gidip, (Yarka) menziline geldik. Burada
öyle bir tipi, ç›¤, savruntu ile sert ve so¤uk rüzgâr esti ki, ne çad›r ne eflya kalmay›p, hepsi
havaya uçtu. Herkes (‹nnâlillâh) âyetini okumaya bafllad›. Bu kar, bütün develeri, y›k›p, at
ve kat›rlar› birbirine katt›. Bu halde iken gece yar›s› bir rüzgâr esip, bütün at ve kat›rlar dar-
mada¤›n oldu ve adamlar so¤uktan dondular. Sabahleyin mahfler günü gibi feryadlarla bu-
radan kalkarak alt› saatte Mitroviçe'ye geldik. Askere konaklar verildi. Herkes cennete gir-
mifle döndü. Burada üç gün oturak ilân edildi. Ama birçok adamlar bu flehrin evlerinde alev
alev atefl yakarak atefl bafl›nda gözleri kör oldu. Birçoklar› da o kadar so¤uk çekmifl olarak
atefl bafl›nda donakald›lar. Bura ahalisi Müslüman gazilerine çok büyük yard›mlar yapt›lar.
Dördüncü günü, kar sükûnet buldu, halk›n yüzü biraz güldü. Burada emirler yaz›l›p, Ösek'de
kalan Gürcü-Mehmed Pafla, serdar olarak, Mustafa Pafla, Kaplan Pafla, ‹brahim Pafla, Ke-
feli - Bekir Pafla, on oda yeniçeri, alt› oda cebeci, befl oda topçu da Mehmed Pafla ile k›rk-
bin asker tâyin olunup, Kanije ve Zigetvar taraflar›n›n imdad›na gittiler.

Burada serhad beylerinden dizdar a¤alardan yeniden feryad mektuplar› geldi. Sultan
Süleyman merhumun ba¤›rsak, ci¤er ve mübarek kalplerinin gömülü oldu¤u türbe ile Bo-
bofça, Brezense, fiekflet kalelerini, Peçevi kalesinin d›fl›n›, Ösek köprüsünü yak›p, Darde
kalesini düflman›n ald›¤› ve hâlâ Peçevi'nin iç kalesini kuflatarak dövdü¤ünü gelen feryad-
ç›lar sadrâzama bildirdiler. Sadrâzam yan›ndaki askeri Ösek'deki Gürcü-Mehmed Paflaya
gönderip, ardlar› s›ra da Zombor kalesinde k›fllayan Tatar Han-zâdesi Ahmed Giray Hana
emirler gönderip, seksenyedibin Tatar ve yal› a¤as›n› da k›rkbin Tatar ile Ösek'deki Gürcü
- Mehmed Pafla yan›na gönderdi. Befl günde Gürcü-Mehmed Paflan›n yan›na altm›flbin
seçme Osmanl› askeri, 127.000 K›r›m askeri ile yal› Tatar› askeri, toplan›p, Ösek köprü-
sü yak›lm›fl iken bütün ‹slâm askeri Gürcü - Mehmed Pafla ile Kanije, Sigetvar ve di¤er ka-
lelerin imdad›na gittiler. Yeri cehennem olas› kâfirler Peçevi'nin taflra hisar›ndan ç›k›p, Bo-
bofça, Brezense kalelerini de b›rakarak Kanije ve Sigetvar kaleleri alt›ndan geçerek Moro-
va nehri kenar›nda Geçk›var kalesine kadar kaçt›lar. Gürcü-Mehmed Pafla da düflman› ko-
varak Kanije kalesine kadar geldi. Ve Kanije içinde beflbin askerle zahire ve mühimmat
koydu. Oradan Sigetvar'da k›fllamaya karar verdi. Süleyman Han türbesi kalesini, Peçevi
(Paçuy) kalesini tamir ederken Kefeli - Bekir Pafla, geç gelince (Niçin imdada geç geldin?)
diye bafl›n› kesip, sadrâzama arzeyledi. Nitre kalesini de düflman zaptetti¤i için Gürcü Pa-
fla bu kale için de Hüseyin Pafla hakk›nda flikâyette bulundu. Düflman›n kaçarak birçok ka-
leleri düflman elinden kurtuldu¤una sadrâzam memnun oldu. Vezir ‹smail Paflay› Ösek
köprüsünü yeniden tamir etme¤e, Mohaç beyine de di¤er köprülerin tamirine fermanlar
gönderdi. Kanije, Sigetvar, Peçevi (Paçuy) kalelerine imdat gönderdi. Sonra sadrâzam,
Mitroviçe kasabas›ndan Belgrad k›fllas›na döndü.

Evvelâ Mitroviçe'den do¤uya giderek (Parka) menziline geldik. Hava pek güzel açt›¤›n-
dan çekti¤imiz azaplar› unuttuk. Sonra do¤uya Sirem sahras› içinde giderek (Zemon) sah-
ras›nda menzil ald›k. «Allah'a flükür» burada hava aç›ld›. Daha sonra Belgrad kalesine gir-
dik. Tam üç buçuk ay zevk ve safâlar ettik. Nihayet k›fl geçip, bahar geldi. Allah'›n hik-
meti, Kanije kalesinde Yenter-Hasan Pafla (Sigetvar) kalesinde Gürcü-Mehmed Pafla, Bu-
din'deki Serdar-Ali Pafladan, Estergon'daki Çerkez-Bekir Pafladan, Novigrad'daki Hamza
Pafladan, Love kalesinde Çatra-Patra Ali Pafladan, ‹stolni Belgrad'da Hac› Mustafa Pafla-
dan feryadç›lar gelip, (Hâlâ Nemse çesar› yedi koldan üzerimize gelmek üzeredir.) diye
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kanl› kâ¤›tlar geldi. O anda Budin veziri Abaza-Hüseyin Pafla dahi Uyvar'dan:
«Hüküm Allan›n! Nitre kalesini düflman kuflatt›. Biz de asker toplay›p imdad›na yetifl-

ti¤imiz s›rada hisar içinde olan gaziler, acele edüp, Nitre'yi düflmana vire ile verdiler. Ve
hepsi de Uyvar'a geldiler. Pâdiflâh sa¤ olsun! Nitre kalesini sultan›m›n ferman› ile bu ku-
lun fethetmifltim. ‹nflaallah efendimin gününde yine ben fethederim. Hemen Uyvar kale-
si muhafaza edile. Aman sultan›m, düflman›n Pojon taraf›ndan birkaç dillerini tuttuk.
Nemse çesar›n›, k›z kral›, Danimarka kral›, Zirin o¤lu, Begân o¤lu ve yedi adet hersekle-
rin oniki Ban›n tam yüzbin askerle Kanije kalesi üzerine gitmeyi düflündüklerini ve. u¤ur-
suz yerlerinden Kanije üzerine gittiklerini do¤ru olarak haber ald›m. Sultân›m, bir ayak
evvel Kanije kalesine Tatar askerini gönderip, saadetle sen dahi Kanije üzerine gelesin.
Ve Uyvar kalesinde bizi de hay›r duadan unutmayas›n.»

Diye korkunç haber gelince derhal sadrâzam, peygamberin sanca¤›n› Belgrad avlusu-
na ç›kar›p, 1074 (1663) senesi ramazan›n›n yirminci günü oruçlu olan halka iftar ferman
olundu. Bu iftar tiryakilerin pek hofluna gitti.

Ayn› gün Belgrad'dan Sava üzerindeki köprüden geçip, Zemon sahras›nda durdu. Bu-
rada üç gün oturak ferman olundu. Hakiri dahi bizzat sadrâzam, Hersek sanca¤› valisi
Söhrab - Mehmed Pafla (Kanije imdad›na gelmeyip, Hersek sanca¤›n› bir hofl muhafaza
eyleyesin. Venedik'in Kotur kalesinde düflmana bafl ç›kartmay›p, kuflatas›n) diye emr-i fle-
rifler vererek gönderdi. Hakir, sadrâzam kethüdas›ndan Söhrab-Mehmed Paflaya ve vali-
desine mektuplar al›p gittim. Sadrâzam da Kanije imdad›na gitti.

BELGRAD'DAN HERSEK SANCA⁄INDA SÖHRAB-MEHMED PAfiAYA 
MUHAFAZA EM‹RLER‹ GÖTÜRDÜ⁄ÜMÜZÜ BEYAN EDEER

1074 (1663) Ramazan›n›n yirmiüçüncü günü Belgrad'dan k›bleye havale kalesine do¤-
ru geçip, sekiz saatte Dojay köyüne, Preba, Lebsovik, Barofloca adl› hristiyan köylerine ulafl-
t›k. Bunlar hep Semendire sanca¤› hükmündedir. Bu köyleri oniki saatte geçerek Pestertç-
se köyüne geldik. Sonra Treboflna, Kuvaç, Dodocan, Lipve köylerine u¤rad›k. Verimli S›rp
köyleridir. Buradan on saatte geçerek Moraviçe kalesinde bir yayla ete¤inde kaymak ve bal
yiyerek safâlar ettik. Lim nehri kenar›na geldik. Bu su Paht köyünden ç›k›p, yine Semendi-
re topra¤›nda Valivye kasabas›na yak›n Koliparyar nehrine ve ikisi birden Sava'ya dökülür.
Sonra Karada¤ yaylas›n› aflarak haydutlardan güçlükle can›m›z› kurtar›p, Banya kasabas›na
geldik. Bu kasabay› 1072 târihinde anlatm›flt›k. Bu kasaba içindeki Viçna suyu, Özüce da¤-
lar›ndan gelip, bu ›l›ca deresinden geçer, Çaçka kasabas› dibinden de geçip, Morava'ya, o
da Tuna'ya kar›fl›r. Sonra Novoçin, Koflkonik, Dorozonik köylerini geçip, Kamaniflse suyu
köprüsünden geçtik. Bu da Karada¤'dan gelip, Morava'ya kar›fl›r. Sonra (Goygagoz) kasa-
bas›na geldik. S›rp köyü olup, kazas› Öziçse'dir. Belgrad'dan beri yazd›¤›m›z fleylerin ço¤u-
nu 1072 senesinde Arnavudluk ‹skenderiyesine giderken anlatm›flt›m. Seredna, Dobrona
köylerine de u¤rad›k. (Dona Dobrina) köyüne geldik. (Güzel kral kar›s› köyü) demektir. Do-
na Dobrina ve di¤er köyleri oniki saatte geçip, Dobriçse köyüne geldik. Bu da Öziçse top-
ra¤›nda S›rp ve Bulgar köyüdür. Bu köy içinden Aflk›rapafl nehri geçer. Bu da Karada¤›n
güneyinden ç›k›p, Porgac›k kasabas› dibinde Öziçse suyuna kar›fl›r. ‹kisi birleflip, Çaçka ya-
k›n›nda Morava'ya dökülürler. Sonra güneye giderek Hotan, Dobrodo, Tordik, Suvelino
köylerine u¤rad›k. Bunlar›n hepsi S›rp ve Bulgar köyleri olup, niceleri t›mar ve zeamet, bir-
çoklar› da has veya vak›ft›r. Bu köyleri onüç saatte geçip, Öziçse flehrine geldik.
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Öziçse fiehri: S›rplar, (Öziçya) derler. Tan›nm›fl lâtin tarihlerinde bu flehrin ilk yap›c›-
s›, (fieleflti ban) gösterilmifltir. Birçok hükümdarlar›n eline geçtikten sonra Fâtih, Bosna'y›
fethetmeye giderken bu Öziçseliler korkular›ndan kale anahtarlar›n› Sultan Mehmed'e
vermifllerdir. Hisar içinde kâfi miktarda asker, cephane ve mühimmat koyan Fâtih Haz-
retleri, Akflemseddin Hazretleri, Sadrâzam Mahmud Pafla bu flehrin mâmur olup, düfl-
mandan darbe yememesi için hay›r duâ etmifllerdir.

fiehrin Hâkimleri: Süleyman Han kanunu üzere Budin eyâletinde Semendire sanca¤›
paflas›n›n has› olup, üçyüz nefer adamla hâkimi voyvoda a¤ad›r. Yüzelli akçe pâyesiyle fle-
rif kaza olup, yüzon adet köyleri vard›r. Müftüsü, nakibüleflrâf›, âyân ve eflraf› pek çoktur.
Sipahi kethüda yeri, yeniçeri serdar›, Budin kulu serdar›, Budin kulu taraf›ndan haraç a¤a-
s›, Muhtesib a¤as›, flehir kethüdas›, Bacdar a¤as›, Mimar a¤as›, Dizdar a¤as› vard›r.

Öziçse Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Deçina nehri kenar›nda yüksek kaya üzerinde dörtgen
fleklinde etraf› üçbinyüz ad›m gelen bir kaledir. Etraf›nda k›rkbir kule dörtbin adet beden difl-
leri vard›r. Duvar›n›n yüksekli¤i k›rkyedi arfl›nd›r. Dört taraf› gayya kuyusu gibi olup, hende-
¤i yoktur. Bat›, kuzey ve güney taraf›nda havaleleri vard›r amma uzakt›r. O da¤lardan bu
kaleye yürüyüfl mümkün de¤ildir. Bu kaleye lâ¤›m ve toprak sürmek mümkün de¤ildir. Va-
k›a zaman›m›z›n demir toplar›na dayanamaz, y›k›l›r amma hiçbir suretle hücum ile yan›na
var›lamaz. Çünkü bir taraf› yalç›n tepe üzerinde olup, üç taraf›n› da Deçina nehri kuflatm›fl-
t›r. Dere o kadar derindir ki, kaleden bir tafl at›lsa dereye ancak uzun zamandan sonra iner.
Velhâs›l bu kale kuflat›larak duvarlar›na top vurulsa yine içeride olanlar, kayadan ma¤arala-
ra girip, kurflunlar› ile kalenin yan›na kimseyi sokmazlar. Kaleyi yapan, Deçina suyunun ak-
t›¤› yere bir yüksek kule yap›p, bu kalenin seksen kulaç organlar› çark dolaplara koflup, afla-
¤› Deçine nehrinden su çekti¤ini düflman asla göremez. Burada yalç›n kayalardan Deçina
nehrinin akt›¤› sesi, gürleyerek adam› sa¤›r eder. Kale içinde on ev vard›r. Dizdar, hatip ket-
hüda, imam ve mehter-bafl› evleri, Fâtih'in bir küçük camii, cebehânesi, tah›l anbarlar› var-
d›r. Kuzeye bakar üç kat kap›s› vard›r. Yirmi adet t›marl› neferleri vard›r.

Bu kalenin k›ble ve do¤usunda kaleden yokufl afla¤› yalç›n kesme kaya yollar› ile tam
ikibin ad›m inip, kat kat Deçina nehrinin sa¤ ve solunda altl› üstlü kagir, ba¤ ve bahçeli
bir güzel flehirdir. Dörtbinsekizyüz tahta ve kiremit örtülü konaklar› vard›r. Zeamet erba-
b›n›n ve zenginlerinin hesab› yoktur. Bilhassa zeamet sahibi Cafer a¤an›n saray› pek mefl-
hurdur. Üç mahalle reaya ve haraç veren hristiyan›, bir mahalle Yahudisi vard›r. Ermeni,
Frenk, Macar ve Rum'u yoktur. Ço¤u lâtin, S›rp ve Bulgard›r.

Camileri, otuzdört mihrabd›r. Alaybeyi camii, gayet ferah, gönül aç›c›, kurflun örtülü,
nurlu bir camidir. Minaresi güzeldir. Hüseyin A¤a camii, Hasan Efendi camii, Çeribafl› ca-
mii meflhurdur. Yirmidokuz kadar da mahalle mescitleri vard›r. Bayram namazlar›, ya¤-
mur dualar› için Deçina nehri kenar›nda bir namazgah vard›r. K›rkiki y›ldan beri dolaflt›-
¤›m›z ‹slâm diyarlar›nda böyle safa edilecek dinlenme yeri görmemiflizdir. Etraf› tam iki-
bin ad›md›r. Bir adam boyu kagir duvar› vard›r. Dört kap›s› vard›r. Musalla'n›n içi yüksek
ç›nar, ›hlamur, kavak, sö¤üt, ard›ç, selvi, defne a¤açlar›n›n kokusundan insan›n dima¤›
zevk al›r. Bu musallaya yaz ve k›fl›n atefl saçan güneflin tesiri olmaz. A¤açlar›n›n gölge-
sinde bütün mü'minler, ibâdet ederler. Vak›f taraf›ndan dört adet kap›c›s› vard›r.

fiehrin üç yerinde tecvid üzere Kur'an okunur. Biri alaybeyi camiinde, di¤eri de Ha-
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san Efendi tekkesinde olmak üzere iki yerde hadis ilmi okunur. Onbir adet çocuk mekte-
bi vard›r. fiiir okumaya dilleri pek yatk›nd›r. Dokuz adet âli aba tekkesi vard›r. Yukar› ka-
le alt›nda Hasan Efendi tekkesi... Tekke sahibi hayatta olup, k›rkbin adet müridi olan ma-
zanneden bir fâz›l kimsedir. Halvetiyle tarikat›na mensup, meflhur bir flah›st›r. Hamdol-
sun dualar›nda bulunup, hay›r dualar›n› ald›k. Ve elini öptük. ‹ki adet hamam› vard›r. Bir
adet kervansaray› vard›r. Afla¤› çarfl›s› Koca-Mustafa Paflan›n kervansaray› vard›r. Onbir
adet tüccar hanlar› olup, Rum, Arab, Acem bezirganlar› bu hanlarda mallar›n› satarlar.
1140 adet süslü dükkânlar› vard›r. Sa¤lam bir bedestan›, befl adet kahvehanesi, Deçina
nehri üzerinde üç adet köprüsü vard›r. Mehmed A¤a köprüsünün târihi fludur:

Mehmed bey karîn-i lûtf-i yezdan
Doludur nâm-i nîki ile efvah
Görüb câri dedi târihini dâî
Ne zibâ köprü ettin bârekallah

Sene 1037

Yüzden fazla su ile dönen un de¤irmenleri vard›r. fiehir içinde Deçina nehri üzerinde
san'atl› de¤irmenlerdir ki, hiçbir diyarda bu renkte un de¤irmenleri yoktur. 1060 adet
ba¤lar› vard›r. Her ba¤, alt› akçe padiflah öflürü verir. Havas› güzeldir. Ahalisinin yanak-
lan pembedir. Âyân ve büyükleri elvan çuka samur, kürk, sincab, zerdova kürkü giyip,
bafllar›na Muhammedi destar sararlar. Afla¤› halli olanlar, çuha esvab ve kopçal› çakfl›r-
lar ve kalpaklar giyerler. Boflnakça söyleflirler. Ahalisi garibleri severler, hepsi tüccar kim-
selerdir. Kad›nlar›, siyah ferace giyerler. Hepsi de gayet edebli gezerler, çarfl› pazara gir-
mezler. Hepsi de terbiyeli ve namuslu hâtûnlard›r.

‹ki adet ziyafet yeri vard›r. Yukar› fieyh-Hasan Efendi tekkesinin, sabah akflam, bay
ve fukaraya nimeti boldur. Afla¤›da Koca-Mustafa Pafla han› yak›n›ndaki imaretin de ni-
meti ay ve sene, sabah ve devaml›d›r.

San'atlar: Sar›, nefti, yeflil renkte sahtiyan›, Bitlis flehrindekine eflittir. Usta kitap cilt-
cileri sihir derecesinde tezhipli, nak›fll› masa divitleri yap›p, ‹stanbul'a hediyeler gönderir-
ler. Maarif erbab›, kitab yazan ev nüktedanlar› çoktur. Hâlâ yaflamakta olan (Câri Çele-
bi) nin çok güzel bir divan› vard›r. ‹stanbullu Fehmi Çelebiye pek çok nazireler yazm›flt›r.

Bu flehrin kald›nmlar› temiz, ahalisi ve nimetleri güzeldir. Etraf› yüksek da¤lar oldu-
¤undan pek çok akarsuyu vard›r. Dört çevresi da¤ ve ba¤lard›r. Konaklar› birbirinden
yüksek ve ahalisi zevk ehlidir. fiehir bolluktur. Yediyüz köyü vard›r. Bir kile bu¤day› üç-
yüz okka gelir. Has ve beyaz ekme¤i meflhurdur. Bir okkas› bir akçeye, bir okka et üç ak-
çeye bir kuzu on akçeyedir. Yo¤urt, peynir ve di¤er içecek de ona göredir.

Ziyaret Yerleri: Aziz Müslihüddin Efendi, Ali Efendi, Hüsamüddin Efendi, Hasan Efen-
dinin faziletli babas› olan Hüseyin Efendiyi ziyaret eyledik.

Bu flehirde üç gün zevk ve flevkler edip, bütün dostlar ve âfl›klar ile, fieyh Efendi Haz-
retleri ile, ev sahibimiz Zâim-Câfer A¤a ile vedalaflarak yarar arkadafllar al›p, k›bleye dört
saat giderek Osmaniçse köyüne geldik. S›rp ve Bulgar köyü olup, zeamettir. Buradan
Verça suyu akar. Bu su evvelâ ‹fltavna da¤lar›ndan gelip, Lim nehrine kar›fl›r. Lim nehri
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de Arnavudluk içindeki Bohur da¤lar› yak›n›nda Palak kalesi da¤lar›ndan gelip, Foça fleh-
ri dibinde Dirin nehrine, o da Sava'ya kar›fl›r. Sonra bu Paplâniçe da¤›n› da afl›p, bin güç-
lükle k›bleye inip, Roda kasabas›na geldik.

Roda Kasabas›: Süleyman Han vezirlerinden birinin mâmur etti¤i yerdir. Bosna eyâ-
letinde Hersek sanca¤› topra¤›nda, pafla mütevellisi hükmünde, yüzelli akçe kazad›r. Ket-
hüdâ-yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi, bacdar›, Budin kulu taraf›ndan haraç a¤as›, âyân
ve eflraf› vard›r. fiehir, Lim nehri kenar›nda genifl bir çimenlikte ba¤ ve bahçeli, dört ma-
halleli, dört mihrabl› bir yerdir. Dörtyüz adet altl› üstlü kagir yap›, ba¤ ve bahçeli, tahta
örtülü, hep soba hamaml›, süslü konaklard›r. Üç adet mektebi, iki tekkesi, iki adet han›,
bir hamam›, elli adet dükkân› vard›r. Bu dükkânlardan, han ve hamamlardan kira olarak
al›nan para köprülerin tamirine sarfolunur.

Büyük Köprü: Lim nehri üzerinde befl gözlüdür. Ama payeleri befl yerden su içine kagir
yap›d›r. Üzerleri kal›n gemi direkleri üzerine a¤aç tahta örtülü, kavi köprüdür. Öziçse fleh-
rinden gelen, bu köprüden Roma kasabas›na girer. Biz de öyle yapt›k. Havas› güzel, ba¤›
bahçesi çoktur. Buradan Lim nehri kenar›nda do¤uya dört saat gidip, birçok yerler dolafl-
t›m. Nihayet Lim nehrini karfl› tarafa geçip, Perboy kasabas›na geldik. Burada biraz yemek
yiyerek yarar k›lavuzlar alarak tekrar Lim nehrinin karfl›s›ndaki Roda kasabas› topra¤›na ge-
çip, dört saat tafll›klar üzerinde giderek Sava kenar›nda Marjik manast›r›na geldik.

Marjik Manast›r›: Bu eski manast›r, Lim nehri karfl›s›nda yüksek bir tepe üzerinde, dört-
gen fleklinde kale gibi kubbeleri olan kurflunla kapl› bir kilisedir. ‹çinde beflyüz papaz vard›r.
Ahali, S›rp ve Bulgard›r. Misafire can ve baflla hizmet edip, atlar›n› kendileri t›mar ederler.
Salma yemler verip, çizme ve pabuçlar› silip, gece ve gündüz hizmete duruflurlar. Günde üç
kere herkese yiyecek ve içecek verirler. Gâzi Hüdâvendigâr zaman›nda rahipleri devlete ita-
at edip, kalm›fllar... Vak›flar› çoktur. ‹sâ dini aflk›na diye misafirlerine bol yemek verirler. S›r-
mal›, ipekli yorganlar, gecelikler getirirler. Bu süslü manast›r› içine girip, seyrettik. Alt›n, gü-
müfl kandiller, o kadar san'atl› ve k›ymetli avizeler ile süslenmifl ki misk ve anber, öd a¤ac›,
günlük kokusundan adam›n dima¤› kokulan›r. Bir sehpa üzerinde ‹ncil duruyor. Etraf› çeflit-
li cevahirlerle süslenmifl, ellibin kurufltan ziyâde de¤eri var. Ondan içeride dahi bir manast›-
r› var ki oraya da girmek istedimse bir delikanl› beni oraya girmekten menetti. Sabahleyin
bu kiliseden kalk›p, k›bleye, Sava kenar› ile befl saatte harab, Kovin kalesine geldik.

Kovin Kalesi: S›rp krallar›n›n yap›s›d›r. Kosova cengi s›ras›nda Gâzi Hüdâvendigâr fet-
hetmifltir. Kaleyi de yer yer harab ederler. Hâlâ hisar içinde birkaç hristiyan çoban vard›r.
Lim nehrine karfl› bir yalç›n kaya üzerindedir. Etraf› hendeksizdir. Kap›s›z bacas›z bir kule-
dir. Oray› geçip, iki saatte Lim nehri kenar›na giderek Prepol kasabas›na geldik.

Prepol Kasabas›: Eski zamanda büyük bir flehir imifl. Fâtih zaman›nda Hersek-zâde Ah-
med Pafla fethedip, Hersek sanca¤› topra¤›nda pafla has› ve voyvodal›k olmufltur. Üçyüz ak-
çe payesi ile flerif kazad›r. Sipahi kethüdâ-yeri, yeniçeri serdar›, Budin kulu serdar›, muhtesi-
bi, bacdar› vard›r. Âyân ve eflraf› yoktur. Kasaba iki bölüktür: Biri Fâtih köprüsü bafl›nda yu-
kar› vak›f kasabas›d›r ki, bir mahalle, elli kadar bahçeli, sulu, tahta örtülü evlerdir. Burada ‹b-
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rahim Pafla camii ferah ve gönül aç›c› kiremitli bir camidir. ‹ki adet büyük han›, bir ferah kü-
çük hamam›, bir tekke, iki mekteb, on dükkân› vard›r. Bu hayratlar ‹brahim Paflan›n olup, ki-
ralar› köprünün tamirine sarfolunur. Buradan do¤uya Lim nehri kenar›nda mezarl›k içinde
gidip, (Afla¤› Prepol) kasabas›na geldik. Vaktiyle ikisi bir büyük flehir imifl. Sonradan harab
olup, aralar› bin ad›m harabe mezarl›k kalm›flt›r. Amma yine hâkim ve zabitleri birdir ve emin
kasabad›r. Buras› yukar› vak›ftan mâmur ve daha büyüktür. Valisi, hâkimi, kad›s› burada otu-
rur. Bu flehir de Lim kenar›nda olup, flehrin içinden (Miloflova) nehri geçer. Hemen flehrin
içinde Lim nehrine kar›fl›r. Dört taraf› da¤ ve ba¤lard›r. Tamam› on mahalledir. Dördü hris-
tiyan, alt›s› ‹slâmd›r. Dörtyüzseksenalt› adet tahta örtülü, ba¤l› ve bahçeli, kagir evlerdir. Bu-
din veziri ‹smail Pafla saray› mükemmeldir. On camii vard›r. (Hüseyin Pafla camii) ferah ve
cemâati çoktur. Fakat kap›s› camiin bir köflesinde olup, hiçbir camiin kap›s› böyle de¤ildir.
Milesove nehri afla¤›, a¤aç köprü bafl›nda (Zendar A¤a) camii ferah ve havadard›r. Önünde
bir saat kulesi vard›r. Burada köprüyü geçip, namazgah yerine geldik. Burada büyük a¤açlar
vard›r. Sokullu o¤lu han›n›n kap›s› üzerinde olan güzel mescid, bir cami olmaya müsait tek-
kedir. (Veznedar tekkesi) de meflhurdur. Üç adet okuma yeri, dört adet ebced okuyan çocuk
mektebi, dört tekkesi vard›r. Tekkelerinin ikisi Halveti, biri Kadiri, biri de Bektafli tekkesidir.
Üç adet tüccar han› vard›r. Çarfl› içinde Sokullu - Mehmed Pafla o¤lu Kas›m Pafla han› mâ-
murdur. Bu han kap›s› önünde sokak afl›r› büyük bir havuz vard›r. Yüz adet dükkân bulunur.
Havas› ›l›kcad›r. Halk›, Arnavud elbisesi gibi darac›k çakfl›r ve serhadlik çuka elbise giyerler.
Amma yine bafllar›na elvan çuhadan kalpak giyip, Boflnakça, S›rpça, Bulgarca, Lâtince ko-
nuflurlar. Taze yi¤itleri hep bald›r› ç›plak gezip, k›l›ç, pala, penyal, flifl tafl›y›p, silâhl› gezerler.
Gazileri Venedik'in Kotur kalesi taraf›na çeteye giderler. Kahraman yi¤itleri vard›r.

Sonra, biz Prepol'dan on adet arkadafllar›m›zla güneye ba¤ ve bahçeler içinde Miloflove
kenar›yla giderken birkaç tavflan avlay›p, Miloflove kalesine geldik.

Miloflove Kalesi: Bu kalenin yap›c›s› (Miloflove) dir. Gâzi Hüdâvendigâr Edirne'yi fethet-
tikten sonra bu flehir üzerine yürüyünce Milofl adl› sergerde, karfl›s›na yüzbin askerle ç›k›p,
Kosova ovas›nda yap›lan cenkte bozulmufltu. Bu kale evvelce Hersek vilâyetinin merkezi idi.
Sonra Fâtih Bosna'y› fethe giderken Hersek o¤lu Ahmed-Pafla eliyle fetholunmufltur. Bu ka-
leyi alan Hersek o¤lu Ahmed Pafla, Müslüman de¤ilken ‹spanya kral›n›n bir k›z›n› nikâh ile
al›r. Zifaf gecesi Ahmed beyin babas› Hersek Ban, k›z› görünce akl› bafl›ndan giderek aman
vermeyip, k›z›n bekâretini izâle edince o¤lu müteessir olup, içinin yang›n›ndan o gece üç-
yüz kadar atl› ile bu Miloflove flehrinden kaybolup, Üsküp flehrinde Fâtih Sultan Mehmed'e
gelerek bafl›ndan geçeni anlat›r. Akflemseddin Hazretleri ile Mahmud Pafla huzurunda Müs-
lüman olunca ismine Ahmed bey derler. O gün Fâtih'den ellibin güzide asker al›p, birkaç
parça flâhi top ile Üsküb kalesinden ›lgar ile gidip, Miloflove kalesini kuflat›r. Kaleyi fethe-
der, babas› hile ile kaçar. Ahmed bey kale anahtarlar›n› müjde ile Fâtih Hazretlerine gön-
derir. Ahmed beyin babas› olacak mel'un herif de kaçarak Dobro - Venedik yak›n›nda Bo-
lagay kalesi denilen hisar› merkez edinir. Fâtih sevincinden Miloflove'yi bir tu¤lu sancak ile
Ahmed beye ihsan edip, (baban›n vilâyetinden ne kadar il fethedersen senin olsun) diyerek
eline ferman verir. Bunun üzerine Ahmed bey bütün Hersek vilâyetini fetheder.

Miloflove Kalesinin Yeri: Yalç›n bir kaya üzerinde sa¤lam tafl bir kaledir. Amma top
güllesinden bâz› yerleri y›k›lm›flt›r. Oniki kulesi vard›r. Hisar içinde anbarlar› zahire ile do-
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ludur. Yirmi kadar tahta örtülü evleri vard›r. Fâtih'in bir küçük camii, hazinesi, cebehâne-
si, kuzeye bakan bir demir kap›s› vard›r. Bir su yolu olup, oradan gizlice nehirden su al›-
n›r. Miloflove nehri Hersek sanca¤› topra¤›nda bu kale alt›ndan geçen Prepol kalesi
önünde Lim nehrine kar›fl›r. Kalenin dizdar›, yüzelli adet neferleri, yeteri kadar cephane-
si vard›r. Afla¤› varofl o kadar mâmur de¤ildir. Altm›fl kadar tahta örtülü evleri, bir camii,
bir han›, on kadar dükkân›, yer yer ba¤ ve bostanlar› vard›r. Bin kadar gâzi yi¤itleri olup,
her zaman Koturlular ile savafl edip, esir al›rlar.

Bu kalenin yine kuzeye yar›m saat gidip, tekrar Prepol kasabas›na gelip, sabahleyin
bat›ya befl saat giderek Tafll›ca kasabas›na geldik.

Süslü Tafll›ca Kasabas›: Kalesi yoktur. Etraf› beyaz billur gibi tafll› da¤lard›r. fiehir o tafl-
lar›n ortas›nda, su kenar›nda yap›ld›¤› için (Tafll›ca) denilir. Hersek paflas›n›n merkezidir.
Çünkü bu flehir, vilâyet ortas›ndad›r. Bu flehirde pafla saray›na misafir olduk. Yirmi adet
odalar›, divanhanesi, sofalar›, kaynak suyu üzerinde bir ahflab köflkü, mutfa¤›, birçok ah›r-
lar› vard›r. Hersek paflas›n›n merkezi olup, paflas›n›n has› 100.515 akçedir. Yirmidört ze-
amet, ikiyüzyirmidört t›mar sahibi, alaybeyisi, çeribafl›s› ve cebelileri ile üçbin askeri vard›r.
Yüzelli akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Yetmifl parça köyünden kad›s› için yedi kese, paflas›
için yetmifl kese hâs›l olur. Müftüsü, nakibüleflrâf›, ayan ve eflraf›, sipahi kethüdâ-yeri, ye-
niçeri serdar›, muhtesib a¤as›, flehir kethüdas›, haraç ve bacdar a¤alar› vard›r.

fiehrin Yeri: fiehir, ç›plak, beyaz kar gibi kayalar›n ortas›nda ba¤l› bahçeli bir yerdedir. On
mahallesinin befli ‹slâm, befli hristiyand›r. Camileri on mihrabd›r. En güzeli Hasan Pafla câ-
miidir. Zâten bu flehirdeki kurflun örtülü imaretlerin hepsi Hasan Paflan›n hayrat›d›r. San'atl›
bir minaresi, mavi kubbesi vard›r. Kubbenin etraf›nda alt› adet yar›m kubbeler vard›r. D›flar›
k›ble kap›s› üzerinde dört adet de mermer sütunlar üzerinde üç kubbe daha vard›r. Camiin
dört köflesinde dört süs kubbesi daha vard›r. Cami küçüktür amma alemleri, adam boyu ka-
dard›r. Bu alemleri hay›r sahibi, M›s›r veziri iken orada yapt›rarak üzerine onbin alt›n ile yal-
d›z vurdurmufl ve M›s›r ‹skenderiye'sinden Venedik gemileri ile göndermifltir. Par›lt›s›ndan in-
san›n gözleri kamafl›r. San'atl› bir minberi vard›r. Mermer ustas› öyle bir kalem vurmufltur ki,
san'at›na aflkolsun. Mihrab› üzerinde siyah kadife üzerine s›rma ifllemeli bir kâbe tasviri var-
d›r. Camiin bahçesi etraf› a¤aç parmakl›kt›r. Camiin döfleme has›rlar›n› Hasan Pafla Süley-
man Han zaman›nda M›s›r'dan göndermifltir. Hâlâ oldu¤u gibi durur. Hac›-Hüseyin camii,
Hac› R›dvan camii, Hac›-Ali camii, Odabafl› camii, Ahmed bey camii vard›r. ‹ki medrese, üç
mektebi, iki tekkesi, bir Hasan Pafla imareti, bir havas› hofl hamam›, bedestan gibi kale flek-
linde üç han› vard›r. Yediyüz kadar bahçesiz, kagir yap›, tahta ve kiremit, kaya¤an örtülü ev-
leri vard›r. Pafla saray› flehrin do¤usunda olup, Berzinçse nehri kenar›ndad›r. Çarfl›s› ikiyüz
dükkând›r. Ço¤u tüfenkçi dükkân›d›r. Havas› güzel, caddeleri temiz kald›r›m döflelidir. Lodos
taraf› iki saat uzunlu¤unda bir sahra olup, içinden Tihotina nehri geçer. Bu bafll›ca sahras›n-
da asla bofl arazi yoktur. Topra¤› makbul, köyleri mâmur ve çiftliklerle süslüdür. Do¤usunda-
ki beyaz kayadan Berzinçse p›nar› ç›karak pafla saray› köprüsü alt›ndan geçer. fiehrin tabak-
hanesinde kullan›l›r, un de¤irmenlerini döndürür, sonra nice bahçelere u¤rayarak Tihotina
suyuna kar›fl›r. K›fl› çok fliddetli olur. Ne derece çok kar ya¤d›¤›n› flundan anlamal› ki, Prepol
kasabas›ndan Babine yaylas›nda kardan yollar kaybolmas›n diye yol üzerinde yüksek çam di-
rekleri dikmifller. Alt› ay kar eksik olmaz. Ama kayal›k oldu¤u için dört ay yaz› da fliddetli olur.
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Velhâs›l, yaz› yaz, k›fl› da k›flt›r. Dalyan ve boylu san'atl› tüfenkleri, çakmakl› tabancalar›, Pofl-
kalar› meflhurdur. fiehir halk› dizleri gözünde çuha dolama, serhadli ve s›kma kobçal› çakfl›r
ve kubâdi pabuç, bafllar›na elvan çuhadan samur ve zerduva serhadli kalpaklar› giyip, k›l›nç-
lar› ve tüfenkleri ile gezip, ifl görürler. Boflnakça konuflur, cömert insanlard›r.

Buradan kalk›p, bat›ya alt› saatte Tafll›k Polhenkli Cafer bey oca¤›n› geçip, dört saat da-
ha giderek Çaniçse kasabas›na geldik.

Çaniçse Kasabas›: Süleyman Han yazmas› üzere Hersek sanca¤› topra¤›ndad›r. Ama
pâdiflâh has› olup, defterdar pafla taraf›ndan zaptolunur. ‹kiyüz adam ile hâkimi voyvodad›r.
Kethüdâ-yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi, flehir kethüdâyeri ve âyân› vard›r.

Çaniçse fiekilleri: Bu flehrin yeri gibi gülünç, maskara, korkunç, tehlikeli, dereli, tepeli
bir garip flehir görmedim. Kasaban›n üç taraf› korkunç da¤lar ve üzerlerinde yüksek a¤aç-
lar ve kiraz a¤açlariyle süslenmifl cennet gibi ba¤lard›r. Bu da¤lar›n uçurum olan dereleri
gayya kuyusu gibidir. Bakmaya cesaret edilemez. ‹nsan›n gözleri karar›p düfler. Bu derele-
rin güneyi, yüksek da¤ üzerinde Çaniçse kasabas› imaretleri olup, evleri ‹stanbul'un Cihan-
gir yokuflu evleri gibi birbiri üzeredir. Topra¤› s›k›fl›k olup, bu flehirde de uçurum kayal› ve
toprakl› minare boyu kadar dereler vard›r ki, afla¤›ya bak›lamaz. Her sene bu derece nice
masum, at ve kat›r helak olur. Hattâ Hac› Bâli adl› bir hay›r sahibi bu gayya deresi üzerine
bir kayadan bir kayaya S›rat köprüsü gibi bir köprü yapm›flt›r. Buradan afla¤› bakan›n ödü
patlay›p, vücudu yaprak gibi titrer. fiehrin befl müslüman, üç hristiyan mahallesi vard›r. Si-
nan Pafla, Türbe, ‹maret, Karfl›, Afla¤›, Dere mahalleleri meflhurdur. Küçük büyük yediyüz
adet kagir kiremitli tahta flendireli, kaya¤an örtülü, birbiri üzerine konaklar vard›r. Bahçele-
ri ve avlular› vard›r. Camileri on mihrab olup, befli büyükçedir. Çarfl› içinde Sokullu - Meh-
med Pafla damad› Sinan Pafla camii, bir kubbelidir. Ama gayet genifl, san'atl› mihrabl›, min-
beri, mahfili olan bir temiz ibâdet yeridir. Billur ve necef camlar›na günefl vurunca nur gibi
olur. D›flar› sofas› üç mavi kubbelidir. Ama avlusu dard›r. Bahçesinin etraf›nda ö¤renci oda-
lar› olup, bahçe ortas›nda seyre de¤er bir güzel havuzu vard›r. Fiskiyeleri yükselir. Camiin
kap›s› üzerinde Karahisarl› - Hasan tarz›nda yaz›l› târihi fludur:

K›lub ihya Sinan bey öz diyar›n
Yap›p bu camiyi k›ld› hofl ihsan
Tefekkürle ç›kard›m târihini
Güzel oldu münâsib beyt-i rahman

Sene 972

Camiin bir taraf›nda hay›r sahibi Sinan Pafla gömülüdür. Sokak afl›r› Sinan Pafla saray›-
na bitiflik, Sinan Pafla o¤ullar› bir yüksek kubbe alt›nda gömülüdürler. Sekiz adet tekke var-
d›r. ‹ki kagir minare ve üç tahta minare vard›r. Di¤er tekkeler minaresizdir. fiehir içinde uçu-
rum derelere var›ncaya kadar su de¤irmenleri vard›r. Üç adet medresesi vard›r. Sinan Pafla
medresesi mâmurdur. Befl adet mektebi, dört tekkesi, üç han› vard›r. Köprü bafl›nda Hac›
Bâli han› kale gibidir. Bir hamam› vard›r. Amma gayet san'atl› ›fl›kl› güzel hamamd›r. ‹kiyüz
kadar dükkân› var amma saymad›m. Bedestan› yoktur. Hac› Bâli hân› yak›n›nda uçurum
derebafl›nda demirci dükkânlar› çoktur. Bir adet fakir mutfa¤› vard›r. Sinan Pafla hayr›d›r.
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Câmiiyle pafla saray› yak›n›nda olup, herkese aç›k bir imârettir. Yedi adet mesiresi vard›r.
fiehrin k›blesinde Tafll›ca'dan gelirken Çaniçse'ye yar›m saat yol üzerinde Sinan Pafla çefl-
mesinden tâ Çaniçse'ye gelinceye kadar caddenin sa¤ ve solu yüksek kiraz a¤açlar› ile süs-
lüdür. Caddenin öte k›ble taraf›na bin ad›m yak›n (Gâzi Murad Baba mesiresi) vard›r. Bütün
Çaniçse flehri buradan görünür. Yüksek a¤açlar› güneflin ›fl›¤›n› geçirmez. Binlerce hofl ses-
li kufllar›n sesleri ruhlara can verir. Birçok akarsular üzerinde kebap dolaplar› döner. Her
köflesinde birçok âfl›klar ve sesi güzel kimseler, sabah ve akflam Hüseyin Baykara meclisle-
ri yaparlar. Velhâs›l, flehrin ahalisi buraya yiyecek ve içecekleri ile gelip, sohbet ederler.

Namazgah Mesiresi: Öziçse nehri musallas› gibi meram ba¤› de¤ildir amma garib gö-
rünüfllü yerdir. Bu Çaniçse flehrinin bütün mezarl›klar› burada yol üzerinde yatarlar. Ama
lisan-› hâl ile, bu fakir Evliyâ'dan bir Fatiha rica ederler.

Bu Çaniçse flehri korkunç yerdedir amma havas› çok güzel ve mâmurdur. Her taraf› yay-
lal›, da¤lar ve ba¤lard›r. Ahalisi Boflnakça konuflur, serhadli elbisesi giyer. Kad›nlar› siyah
bez ferace giyerler ve gayet edebli gezerler. Bütün ahalisi ›rz ehli kimselerdir. Garib dostu,
zevk ehli hofl kimselerdir. Hâlen Köprülü-zâde vezir-i âzam tezkerecisi olan Mezaki Efendi
bu Çaniçse topra¤›ndan olmakla onun evinde bu hakir kal›p, bu flehir halk› ile üç gün öyle
zevk ve safâlar ettik ki, tarif olunmaz. Baltalar›, külüngleri, at buka¤lar› meflhurdur.

Buradan kalk›p, iki saatte Mahmud Sipahi oca¤› menzilini geçerek dört saat gidip, Fo-
çe flehrine geldik.

Foçe fiehri: 869 (1464) târihinde Fâtih Sultan Mehmed fethetmifltir. Hersek sanca¤›
topra¤›nda Hersek paflas›n›n has› olup, hâkimi voyvodad›r. Üçyüz akçe payesi ile yetmifl-
yedi adet köylü, flerif kazad›r. Müftüsü, nakîbüleflrâf›, sipahi kethüdâ-yeri, yeniçeri serda-
r›, haraç a¤as›, muhtesib a¤as›, bacdar a¤as›, flehir kethüdas›, âyân ve kibar› vard›r.

Foçe fiehrinin Yer ve fiekilleri: Büyük Dirin nehri kenar›nda do¤udan bat›ya uzunca
olup, k›ble, güney ve bat›s› ormanl›k da¤lard›r. Büyük flehir bu vadilerde Dirin nehri ke-
nar›nda kat kat ba¤l› bahçeli, altl› üstlü kagir, konaklard›r. Onsekiz mahallesi vard›r. On
tanesi müslüman mahallesi, sekiz adedi Bulgar, S›rp ve Lâtin mahalleleridir. Bir mahal-
lesi Yahudidir. ‹kibinyüzaltm›flalt› adet bahçeli, kiremit ve kaya¤an örtülü konaklar vard›r
ki, Acem ba¤lar›n› k›skand›r›r. Bilhassa yeni yap›lm›fl olan Sipahiler halifesi Kad›-zâde
Mustafa Efendi saray›, Bekko saray›, Bafl› aç›k saray›, Serdar saray› meflhurdur.

Camileri: Onyedi mihrabd›r. Çarfl› içinde eski usûl Sultan Bayezid Veli camii bir eski ya-
p› mâbeddir. Tahta kubbe üzerine kurflunlu bir minâreli camidir. Fatma Sultan camii kurflun
kapl›d›r. fiehrin bat› taraf›nda fieyh Piri Efendi camii, sâde bir binad›r. Defterdar Pafla ca-
mii, bir minareli ve kurflunludur. Osman A¤a câmiinin kap›s› üzerindeki târih fludur:

Binây-› câmi-i cennet-misâli Hac› Osman'›n
Aceb âlâ ibâdetgâh-› erbâb-› safa oldu
Ziyaret eyleyen hayrat›n›n itmam›na dedi târih
Câmi-i rânâ makam-› dilkûflâ oldu

Sene 10022
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Bu nurlu cami bafltanbafla kurflunlu tahta kubbedir. Kad› Osman Efendi câmiinin ka-
p›s› üzerindeki târih fludur:

Târihahu tûba limen dahalehu tâhiren
Sene 1002

Bunlardan baflka onbir adet mahalle tekkesi vard›r. Bu flehri, Tihotine nehri ikiye böl-
müfltür. A¤aç köprüden karfl›ya geçti¤imiz vakit, Köprübafl›nda, (Hasan Pafla camii) vard›r
ki, Alaca cami adiyle meflhurdur. Bosna eyâletinde ‹zvornik sanca¤›nda Tafll›ca flehrinde
ve di¤er yerlerde bu camiin benzeri yoktur. Koca Mimar Sinan A¤an›n bafl halifesi, Rama-
zan A¤a yap›s›d›r. Minber, mihrab, pencere, müezzin mahfili beyaz mermerden oyma si-
hirli birer san'at eseridir. D›flar› sofa'da dört adet beyaz billur gibi mermer sütunlar üzerin-
de üç adet yüksek kubbesi vard›r. Bu sofada cemâat üzerine kar serpmesin diye çam di-
reklerin yirmi dânesini tertip üzere dizip, a¤açtan bir çeflit sondurma saçak yapm›flt›r ki,
gören hayran olur. Avlusunun ortas›nda alt› adet sütun üzerinde bir büyük köflk kubbesi gi-
bi bir pembe kubbe alt›nda abdest havuzu vard›r. F›skiyelerinden sular f›flk›r›r. Bir san'atl›
flâfii havuzudur. Hay›r sahibi Hasan Pafla, Budin defterdar› iken Budin'de ölüp, vasiyeti
üzere cesedini bu Foça flehrindeki camiin kubbesi alt›na gömmüfllerdir. Bu camiin k›ble ka-
p›s›n›n üzerinde beyaz mermer üzerine Karahisarl› tarz›nda güzel yaz› ile târihi fludur:

Kad büniye hâzal câmiiflflerif sâhib-ül-hayrat vel hasenat Hasan Bin Yusuf ve elka tâ-
rihahu: Ya kayyum takabbel bikabul-i Hasen

Sene 1047

Bu câmiye bitiflik Emir Mehmed A¤a camii güzel bir camidir amma cemâatsizdir. Bu
camiye halk aras›nda (Pafla camii) derler. Kap›s› üzerindeki târihi fludur:

Kad büniye ve vesea hâzel câmiflflerif Mehmed a¤a ibn Abdüllâtif el mütevelliilvak›f,
harrere fi seneti ihdâ ve sittin ve seb'amie.

(Cafer Efendi camii) kurflunla kapl› bir nurlu camidir. (Süleyman Bey camii) ferah ve
gönül aç›c›d›r amma cemâati azd›r. Bu camilerden baflka bu tarafta mahalle mescitleri
vard›r. Alt› adet medresesi vard›r. Bâz›lar›nda hadis okunur. Sekiz adet tekkesi vard›r.
fiehrin k›ble taraf›nda ve ba¤ ve bahçeler içinde, çarfl› ve pazara bakan (Bayezid Baba
tekkesi) vard›r. Üç hamam› vard›r: Biri merhum Fatma Sultan hamam›, biri Bayezid ha-
mam›, biri de Sipahiler halifesi Mustafa Efendi hamam›d›r. Bu hamam yak›n›nda mahke-
me de Mustafa Efendinindir. Mustafa Efendi hamam› yan›nda bir genifl namazgah vard›r.
‹ki imareti vard›r. Biri Bayezid Han›n, biri Alaca câmiindir.

K›rk çeflit bal›¤›, beyaz ekme¤i, saf bal› vard›r. Yedi çeflit sulu üzümü, viflnesi, pire basmaz
armudu meflhurdur. Bâcdar a¤an›n anlatt›¤›na göre, yirmialt›bin dönüm öflür veren ba¤› var-
d›r. Çarfl›s› 540 dükkând›r. fiehrin ortas›ndan Dirin nehri geçer. Hayvan ile geçilmez. Bat›s›
verimli ba¤lard›r. fiehir halk› kay›kla karfl›ya geçerler. fiehrin saraylar› ve konaklar› hep Dirin
nehri kenar›ndad›r. Balkon ve pencereleri nehire bakar. fiehrin nehir kenar›nda uzunlu¤u
dörtbin germe ad›md›r. Bu Dirin nehri de Hersek diyar›n›n ortas›nda Kolaflin ve Çimerne
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yaylalar›ndan, Zagor ve Oyluk da¤lar›ndan ç›k›p, bu flehrin ortas›ndan dosdo¤ru akar. fieh-
rin do¤usunda Alaca camii önünde Tihotine suyu ile daba¤hâne dibinde birleflir. Tihotine su-
yu Foçe flehrinin do¤usundan akar, ama kayna¤› k›ble taraf›nda onbir konak uzakl›kta olan
Pirzerin sanca¤›nda Bahur nahiyesi da¤lar›nda Pire, Nikflin, Hat›rnak, Dodonyak da¤lar›n-
dan gelip, Pilava kalesi alt›ndan geçer. Oradan Tafll›ca sahras›na geçip, Foçe flehrini ikiye bö-
ler ve Dirin nehrine birleflir. Kuzeye giderek Ostikoline kasabas›na u¤ray›p, oradan Lim neh-
ri ile birleflerek Bosnasaray Viflgrad'›na u¤ray›p, Pilne kasabas›na var›r ve Baca kalesi dibin-
de Sava'ya kar›fl›r. Bu Hersek sanca¤›nda iki meflhur flehir vard›r. Biri Foçe, biri Mostar'd›r.
Ahalisi yüzleri güzel, temiz itikadl›, müslüman adamlard›r. Erkekleri, elvan çuha elbise giyer-
ler. Âyân ve büyükleri beyaz sar›k sararlar, ama orta hallileri k›sac›k elbise ve kopcal› çakfl›r,
kubâdi pabuç, elvan çuha zerduva, kalpaklar giyip, Boflnakça konuflurlar. Ço¤unlukla ahalisi
ticaretle u¤rafl›r. Hac› ve gazileri de çoktur. Kad›nlar› yass›bafll›, beyaz çenberli, bezden ve si-
yah çuhadan ferace giyip, örtülü gezerler. K›zlar› gayet güzel ve perhizlidir. Çocuklar› anla-
y›fll› olup, birçok manzum kitaplar› ezberlemifllerdir. Delikanl›lar› yi¤it ve kahramand›r. Her
vakit Venediklilerle cenk ederler. Bilginleri, garib bilgilere düflkün olup usta hekim ve cerrah-
lar› vard›r. Ziyâretgâhlar›ndan Bayezid Baba, Murad Baba türbeleri meflhurdur.

Foçe fiehrinin Köprüsü: Anadolu taraf›nda ‹zmir flehrine yak›n, Menemen kalesi nahi-
yesinde, Akdeniz sahilinde, Kara Foçe adiyle bir kale daha vard›r. Ama bu Hersek Foçesi-
dir. Bat›s›nda flehirden yar›m saat uzak Karaburun'da Dirin nehri üzerinde bir göz bir a¤aç
köprü var ki, gayet tehlikeli bir geçittir. Çünkü kagir de¤ildir. Ama eski zaman ustas› bu sey-
re de¤er köprüyü, büyük ve uzun kalyon direklerini nehrin iki taraf›ndan olan kagir yap›l›
payeler üzerine k›rlang›ç kanatlar› gibi birbiri üzerine, birbirinden ileri san'at ile dize dize iki
tarafa dizilen sütunlar› yak›nlaflt›r›p, köprünün ortas›nda yan yana befl adet kalyon direkle-
rini ba¤layarak bir büyük köprü yapm›flt›r ki, hiçbir vilâyette benzeri yoktur. Üzerinden, at,
kat›r, di¤er hayvanlar ve insan geçer ama çok sallan›r. ‹nsan afla¤› bakmaya cesaret ede-
mez. Göz karar›p, gönül bulan›r. Bu memlekette asla araba yoktur. Araba olsa da bu köp-
rüden geçemez. Bu köprü Süleyman Han'›n olup, tamirine on parça köy vakfolunmufltur.
Oradan yine Foça'ya gelip, birkaç ahbapla seyr ede ede Tihotine nehrini geçip Dirin nehri
kenar›ndan kuzeye giderek (Ostikolina) kasabas›na geldik. Hersek sanca¤› paflas›n›n voyvo-
dal›¤›d›r. Seksen akçe payesi ile Foçe'ye ba¤l› kazad›r. Fakat Foçe müftüsüne arpal›k olarak
ihsan olunmufl az bir fleydir. fiehir, nehir kenar›nda yüzyetmiflbefl kaya¤an örtülü evdir. Bir
camii, bir mescidi, bir tekkesi, bir hamam›, bir han›, on dükkân›, hesaps›z ba¤lar› vard›r.
Vaktiyle burada Dirin nehri üzerinde bir a¤aç köprü varm›fl. Buradan kalkarak yedi saatte
Dobrokol köyüne geldik. Peflteriçse suyu kenar›nda üçyüz evli, ba¤ ve bahçeli köydür. Ne-
hirden ç›kan alabal›¤› meflhurdur. Bu su Jagor da¤lar›ndan gelerek Dirin nehrine akar. Bu-
radan befl saatte (Palaç) eski kalesine geldik. Hersek o¤lu Ahmed Pafla taraf›ndan fetholun-
mufltur. Foçe'ye pek yak›n, sarp ve kayal›kt›r, iki mahallesi, ikiyüz kaygan örtülü fukara ev-
leri vard›r. Kalesi, bir yüksek tepe üzerindedir. Zamanla köhneleflip kald›¤›ndan ahalisi ka-
leyi kendi mallariyle tamir edip, kale içinde dururlar. Bir kap›c›s›, bir dizdar›, ulûfesiz yirmi
askeri vard›r. Sabaha kadar Allah Allah diye nöbet beklerler. Çünkü Kotur kalesi pek yak›n-
lar›ndad›r. Bu hakir dahi sabaha kadar yedi adet gulam›mla, befl adet yanaflma hademele-
rimle nöbet bekledim. Gayet korkunç ve tehlikeli bir yerdir. Kaleden afla¤› dere gibi varofl-
da bir küçük camii, bir han, bir küçük hamam› vard›r. Han›n önündeki tafl köprüden geçip,
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kaleye giderken on adet dükkânc›klar› vard›r. O gece tereya¤› ile piflmifl alabal›k yiyerek ge-
çindik. Sonra bu kasaba gazileri ellerimizdeki pâdiflâh emrine göre, hakire elli adet silâhl›,
H›rvat yi¤itleri verdiler. Dört saat bat›ya giderek yüzbin güçlükle Beheç da¤›n› afl›p, düflma-
n›n pusu yerlerini bularak ekmek, çar›k ve rufhe ihramlar›n› al›p, yine sarp da¤lara girdik.
Hepimiz atlardan inip, yaya bir halde eteklerimizi belimize dolay›p, dört saat giderek (Ah
orman›) denilen a¤açl› da¤a ç›kt›k. Çimenlik bir yerde Cengi-zâde Büyük Ali Pafla merhu-
mun dedelerinin gömülü olduklar› yere geldik. Oradan inerek haz›rlanan yeme¤i yiyip, yine
atlara bindik. Ve hâlen sa¤ olan Cengi-zâde Paflan›n oca¤›na geldik. Buraya Zagor nahiye-
si derler. Cengi-zâde'nin evi kale gibi bir konakt›r ki, üçyüz kadar odalar›, divanhaneleri, ha-
mam, mutfak, kiler, ikibin at al›r ah›r› vard›r. Bu memleketlerde böyle saray konaklar›na
(Ocak) denir. Cengi-zâde Rüstem Bey, burada hakire bir küheylân at ihsan edip, bir gece
misafir kald›k. Sabahleyin Rüstem Beyden elli silâhl› arkadafl al›p, at iflleyen yollardan yer
yer tafll›klar› geçip, Yeleçse kasabas›na geldik. Bu da Hersek sanca¤› voyvodal›¤›d›r. ‹kiyüz
evli, ba¤ ve bahçeli, mükemmel hanl›, dört taraf› beyaz tafll›kl› bir kasabad›r. Buradan arka-
dafllar al›p, befl saatte kayal›klar atl›yarak (Nove) suyunu atlar ile geçtik. Bu su, konak bafl›n-
dan Yedodiçni köyünden bat› taraf›na akarak Oluk kasabas›na gider. Orada Narenta çay›
ile birleflip, Mostar, Poçetel, Gabele kalelerine u¤rar, .......... kalesi alt›nda deniz gibi olup,
yirmi yerden Venedik körfezine ve ‹spanya'n›n Polye adas› karfl›s›na ç›kar. Frenkler bu su-
ya (Nertova) derler. Yezero yaylas›ndan, Oluk deresinden akarak hep bu Mertova suyuna
kar›fl›r. Narenta nehrini de atlar ile geçip, befl saat giderek (Oluk) kasabas›na geldik.

Oluk Kasabas›: Budin eyâletinde Tuna nehri kenar›nda bir Oyluk kalesi vard›r. Bu da
Hersek Oyluku'dur. Kalesi da¤lar içinde harabd›r. Hersek sanca¤› voyvodal›¤›d›r. Üç ma-
halledir. fiefl Tokullu Mehmed Beyin bir camii vard›r ki, yüksek bir minaresi vard›r. ‹ki
mescidi, bir kagir han›, küçük bir hamam›, befl dükkânc›¤›, yüzelli kadar kaya¤an örtülü
evce¤izleri vard›r. Bütün etraf›n› düflman harab etmifltir. Buradan elli adet seçme arkadafl
al›p, kasaba ensesindeki Morine yaylas›n› güçlükle aflarak yaylan›n çimenlik, nehirleri
akan yerine geldi¤imizde taze can bulup, atlar›m›z da çiçekler içine yuvarland›. Buradan
tam yedi saat gidip, yokufl afla¤› Novesin sahras›na vard›k. Oradan üç saat daha giderek
Novesin flehrine geldik.

Novesin Kasabas›: Bu flehir de Hersek sanca¤›nda paflan›n has›, hâkimi voyvodas›d›r.
Üçyüz pâyesiyle kaza olup, yetmifl parça köyü vard›r. Sipahi kethüdâ-yeri, Yeniçeri ser-
dar›, nakibül eflraf›, muhtesibi, bacdar›, haraç a¤as›, pandoru (yâni flehir bekleyen sekban
a¤as›), flehir kethüdas›, ayan ve eflraf› vard›r. Bu flehir zeki ve himmet erbab› kimseler
flehri olup, Koca-Defterdar Mustafa Pafla, Sultan Murad Han'›n ruznamecisi ‹brahim
Efendi, biraderi Ali Efendi, Sadrâzam ve ‹brahim Han veziri Salih Pafla, kar›ndafl› Murta-
za Pafla ile kardefli Zülfikar A¤a, Salih Pafla kethüdas› Hazinedar ‹brahim Pafla ve daha
nice vezirler ve siyaset erbab› bu Novesin flehrinden gelmifllerdir.

Novesin fiehrinin Yeri ve fiekilleri: Bir büyük sahran›n sonundad›r. Sahran›n eni üç,
uzunlu¤u befl saattir. Sahran›n bat› taraf› ve Novesin da¤›n›n ete¤inde flehir bir düz ve ge-
nifl yerdedir. Alt› mahalledir. ‹kisi hristiyand›r. Tamam› binbeflyüz kaya¤an tafl ile örtülü
kagir yap› konaklard›r. Ba¤l› bahçeli, sulu, avlulu evlerdir.
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Camileri: Onbir mihrabd›r. En süslüsü (Sultan Bayezid-i Veli Camii) dir. Bir bay›r di-
binde çimenlik, ferah bir yerde kurflun örtülü bir binad›r. Fakat bu camiin mütevellisi es-
ki fleklini bozup, yeniden enderun ve birun camii tarz›nda yapm›flt›r. Minberin sa¤ tara-
f›ndaki duvar› delip,

iki adet kemer yaparak camiyi de geniflletmifl ve d›flar› sofas› üzerine yine kubbeler ye-
rine tavan kubbeleri yapm›flt›r. Avlusu, bir çimenlik ve ortas› havuzlu çeflitli a¤açlarla süs-
lüdür. Minaresi o kadar güzel de¤ildir. Mihrab ve minber mahfili, kürsüsü gayet ferahça-
d›r. Çarfl› içinde (Veli A¤a camisi) sâde kurflun örtülü eski bir camidir. K›ble kap›s› üzerin-
deki târihi fludur:

Veli a¤a o sâhib-i hayr çünki 
Bina k›ld› bu camiyi o zâhid 
‹flitenler diüp târih kasd›n 
Uludur flol makam-› dâr-ül-mesâcid

Sene 921

Bir camiin harem kap›s› üzerinde bir saat kulesi vard›r. Bütün flehir müezzinleri bu sa-
ate göre hareket ederler. (Sinan Kad› Efendinin) camii ise kurflunludur. Bütün mescidleri
sekiz adettir. ‹ki medresesi vard›r. Biri Sultan Bayezid Veli avlusunun etraf›ndaki okuma
yeridir. Biri Veli A¤a camii medresesidir. Bir adet hadis okunan yer, bir adet de haf›zlar
yeri vard›r. Bu iki büyük hay›r, Sultan Bayezid Veli camii avlusunun sol taraf›nda merdi-
ven dibinde Ruznameci-Büyük ‹brahim Efendinin biraderi, merhum Ali Efendinin hayra-
t›d›r. Alt› adet çocuk mektebi, bir adet afl evi vard›r ki, Bayezid Han'›n hayrat›d›r. Üç adet
tekkesi, Veli Bey câmiinin sokak afl›r› karfl›s›nda gayet sa¤lam bir han›, bir lâtif hamam›
vard›r. Veli Beyo¤lunun hayrat›d›r. Seksen kadar dükkânlar› vard›r. Bedestan› yoktur.
Çarfl›s›n›n caddesi gayet genifltir. Çarfl› içinde fleriye mahkemesi vard›r.

Bu flehirde k›fl fliddetli olmay›p, ›l›kd›r ve suyu ve havas› güzel oldu¤undan güzelleri
çoktur. Hepsi Boflnakça konuflurlar. Sar›k ve kalpak giyerler. Her an Permurye, Lâponj-
ka, Kotur usluklar› ile cenk ederler. Hattâ hakir bu flehirde iken flehrin dört taraf›nda se-
kiz yerde dörder adet gemi direkleri üzerinde köflkler yapt›lar. Her birinde her gece alt›-
flar adet silâhl› yi¤itler nöbet bekleyip, flehri muhafaza ederlerdi. O gece da¤dan üçyüz
adet düflman, Novesin flehrini ya¤ma etmeye gelince mezkûr karakol yerlerinden düflma-
na kurflunu lanet ya¤muru gibi ya¤d›rd›lar. Yetmiflüç adet düflman ölüp, k›rkbefl adedi esir
edildi, geride kalanlar› u¤ursuz memleketlerine kaçt›lar.

Sabahleyin hakir, bu flehirden yine elli adet atl› ve piyade arkadafl al›p, Novesin sah-
ras› içinde k›ble taraf›nda Leb-zâde oca¤›n› geçip, üç saatte (Zobdol) köyüne vard›k. (Zob-
dol), (arpa köyü) demektir. Dört derbend a¤z›nda yüz evli bir köydür. Her evin bir kagir
kulesi vard›r. Her gün her gece Koturlular ile cenk ederler. Çünkü burada pâdiflâh tara-
f›ndan beflyüz yi¤it sekban vard›r. O gece bu köyde yatt›k. Bu köy evvelce mâmur imifl,
sonra harab olmufl. Bir camili müslüman köyüdür. Buradan da tüfenkli genç arkadafllar
alarak Allah'a s›¤›n›p, alt› saat giderken bizler de piyade olup, kayal›k ve da¤larda, beller-
de atlar›m›z›n ayaklar›ndan nallar› ve bizim çizmelerimizin tabanlar› kalmay›p, biz de pi-
yade ve dermans›z kal›p, bin güçlükle, (Dabra) da¤›n› aflt›k. Ve yokufl inip, Dabra köyü-
ne geldik. Bir küçük sahrac›kta onbefl evli kaya¤an tafl› örtülü, ba¤ ve bahçeli köydür. Bir
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küçük camii var. Ancak elli adam olur... Bir müslüman köyüdür. Ama düflman korkusun-
dan her gece da¤larda yatarlar. Sonra bu Dobra sahras›n›n bat› taraf›na üç saat gidip,
(Dol) kasabas›na geldik.

Dol (Predol) Kasabas›: Bir dere içinde ba¤l›, bahçeli, flirin camili, iki mescidli, bir tek-
keli, bir küçük hamaml›, bir hanl›, onbefl dükkanl› flirin bir kasabad›r. Amma usluklular ile
burada bizden evvel büyük cenk olup, pek çok ümmet-i Muhammed esir olmufl, bütün
halk› da¤lara ve çetin bellere kaçm›fllard›. Ba¤ ve bahçelerinde meyveler, yerlere serilmifl-
ti. Hakir gördüm ki, bu kasabada insandan eser yok, adamlar› kaçm›fl, biz de kaç›p, afla-
¤› bat›ya Dol deresi içine gidip, derenin sa¤ taraf› üç saatlik yer toprakl› bay›rlar olup, sa-
fi ba¤d›r. Sahipleri sa¤ ise de mahsullerini almaktan âcizdirler. Bu dere kenar›nda bir ka-
r›fl bile bofl toprak yoktur. Novesin kalesinin bütün ba¤lar› bu Dol deresindedir. Üzümü
her tarafda meflhurdur. Bir salk›m üzümü dört befl okka gelir. Çok suludur. fi›ras›ndan fla-
rab ç›kar›rlarm›fl. Bu dereyi üç saatte geçip, (Ustulca) kasabas›na geldik.

Ustulca Kasabas›: Hersek sanca¤›nda Pafla voyvodal›¤›d›r. Kazad›r. Dört taraf› kayal›kt›r.
Bir camii, üç mescidi, bir küçük hamam›, bir han›, yirmi adet dükkân›, ikiyüzseksen kadar ka-
ya¤an örtülü ba¤, bahçeli, sulu evleri olan güzel kasabad›r. Bütün evleri düflman korkusun-
dan kagir yap› olup, dört köfle demir kap›l› kuleler vard›r. Evleri bat›ya bakar. Dol deresi (Bre-
gava) a¤z›nda olup, kasaban›n un de¤irmenleri Dol deresi suyu ile döner. Bu taraflar›n bütün
nehirleri bat›ya ak›p, Narenta suyuna kar›fl›r. fiehrin ensesi, Dol deresi da¤lar›d›r. Halk› kal-
pak ve beyaz sar›k giyip, Boflnakça konuflurlar. Garip dostu, sözlerinde duran gazilerdir. Hat-
tâ hakir bu flehre gelmezden bir gün evvel beflyüz kadar Kotur kâfiri gelip, bu flehirde birçok
ümmet-i Muhammedi esir alm›fl ve pek çok mal gasbetmifl olup, baz› evleri yakm›fllar... Bâ-
z› kulelerde kapanan ümmet-i Muhammed, bu hakiri görüp, kuleden ç›kt›lar ve bizi de hepi-
mizi bir kuleye kondurdular. Allah'a flükür, bu flehirden al›nan esirlerin arkas›na Söhrab -
Mehmed Pafla gitti. Düflman›n esirlerle beraber Kotur'a girece¤i s›rada yetiflip, üçyüz kadar
esir ve bu kadar ganimet mal› kurtard›¤› haberi gelip, Ustulcal›lar›n gönülleri rahat etti. Ama
o gece biz rahats›z olarak asla uyku yüzü görmeden sabahlad›k. Sabahleyin bizi getiren elli
nefer yi¤it arkadafl›m›z› koyuvermedik. Bu flehirden k›rk nefer yi¤itleri al›p, da¤lar tafllar ve
tehlikeli yollar afl›p, k›ble taraf›nda sekiz saat gidip, Lobin kasabas›na geldik.

Lâbin Kasabas›: Bu da Hersek sanca¤›nda voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe flerif kazad›r. Sipa-
hi Kethüdâ-yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi var amma nakib-ül-eflraf ve sâiresi yok. Ayan,
kibar ve beyzadeleri de çoktur. fiehir, bir genifl çimenlik vadi içinde ba¤ ve bahçeli, iki ma-
halle ve ikiyüz adet altl› üstlü kagir yap›, ba¤l›, bahçeli, kaya¤an taflla örtülü mâmur evler-
dir. Her birinde kale gibi mazgal delikleri vard›r. Her birinde kule gibi burçlar vard›r. ‹ki mih-
rabd›r. Evvelâ Sultan Osman Han-zâde’nin k›zlar a¤as› olan Mustafa A¤a camii çok güzel-
dir. Bir mescidi vard›r. Elhac Ahmed A¤an›nd›r. Bir medrese, bir mektep, iki tekke, bir ha-
mam, mükellef bir han, on adet dükkânlar› vard›r. Ahalisi Nove k›t'as› kuludur. Novelo el-
bisesi giyip, bafllar›nda k›rm›z› fes ve barata, bald›rlar› ç›plak, Cezayir levendleri gibi gezer-
ler. Çünkü hepsi gemicidirler. Fakat yine Boflnakça ve Lâtince söyleflirler. Allah'a hamdol-
sun Söhrab - Mehmed Paflay› burada bulup, bizi alay ile huzuruna ça¤›rd›¤›nda divan yap›p,
pâdiflâh emirleri okununca (Ferman pâdiflâh›m›n) deyip, Kanije seferinden kurtulup, Kotur
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kalesi muhafazas›na memur oldu¤una dünya kadar sevindi. Ve hakire s›rmal› bir hil'at giy-
dirip, e¤erli bir Hersek at› ve bir kese kurufl ihsan edip, derhal ota¤›n› ve muhteflem çad›r›-
n› kurarak tu¤lar›n› ç›kard›. Hakire, alaybeyi evini konak verdi. O anda konakç› bir frenk gu-
lâm ile yirmi sahan gönderdi. Seher vakti Paraçal› Mustafa Pafla dahi gelip, yine divan ola-
rak padiflah emirleriyle sadrâzam mektuplar› ve ‹brahim Kethüda efendimizin mektuplar›
okunup, Paraçal› Mustafa Paflan›n dahi malûmu oldu. Dobrovenedik hazinesinden verilmek
üzere üçbin tüfenkli yi¤ide Mustafa Pafla Pandorbafl› tâyin edildi¤inden ve Rab seferinden
kurtuldu¤undan güya oynay›p, hakire o dahi bir kese, bir at, bir frenk gulâm› ve talimli bir
taz› köpe¤i ve bir çupar za¤ar ihsan eyledi.

DOBROVENED‹K V‹LÂYET‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z
Ertesi gün göç borular› çal›nd›. Lâbin'den kalk›p güneye da¤lar aflarak 7 saatte (Lâbo-

mir) nahiyesine geldik. Burada Söhrab - Mehmed Pafla askeriyle çad›rlarda kald›k ve kale
kapudan›n›n saray›nda büyük bir ziyafet verildi. Sonra Söhrab - Mehmed Paflaya, Paraça-
l› Mustafa Paflaya ve hakire hediyeler verdi. Buras›, havas› güzel verimli bir toprakt›r. Dört
taraf›ndan akan sular birçok de¤irmenler döndürür. Etrafta olan köylerde befler onar top
ve tüfenkli kuleler vard›r. Ço¤unlukla Nove gazileri burada otururlar. Hakir ertesi gün sad-
râzamdan getirdi¤imiz emr-i flerifleri ve mektuplar›, Dobrovenedik flehrine götürerek hazi-
ne ile Venedik'den elçi ç›karmaya gittik. Söhrab - Mehmed Pafladan elli adet yi¤it al›p, yüz
alt›n bir samur kürk ihsana nail olup, güneyde frengistan da¤lar›n› afl›p, bin güçlükle alt›
saatte Dobrovenedik vilâyeti s›n›r›na (Islana) kona¤›na geldik. Hersek sanca¤› ile Dobrove-
nedik topra¤› aras›nda Islana nehri kenar›nda bir yüksek kuledir. Bu nehir, (Bilke) da¤la-
r›ndan gelüp, bat›ya oniki saat akar. (Popova) nahiyesinde bir da¤ dibinde kaybolur. Bu
nehri dâima gemilerle geçmek lâz›md›r. Nehir üzerinde Gâzi Hüsrev Paflan›n yapt›¤› bir
kule vard›r. Dizdar›, yirmidokuz hisar eri, cebehânesi, flâhi toplar›, Moflkad tüfenkleri ile
haz›rd›r. Bu kulede gece gündüz Bosna vezirinin bir a¤as›, elli adet neferi ile oturur. Her-
sek paflas› taraf›ndan bir a¤a, Nove kalesi çorbac›lar›ndan bir a¤a, burada Bosnasaray'dan
gelen ve bütün Venedik'den gelip, giden kervan halk›ndan, bütün yüklerinden birer kurufl
ve kömür beygirinden dörtte bir bac al›r. Her ay bafl›nda birer Venedik kapudanlar›, elli-
fler nefer lâsman ile bu köprüde, gelip geçenden al›nan gümrü¤ü hesap edip, Bosna vezi-
rine ve kendi krallar›na bildirirler. Sonra bu kuleden kalk›p, güneye bin zorluk çekerek
(Brandaflka) han› (nazarethanesi) menziline geldik. Bütün memleketlerden ‹stanbul, Her-
sek, Bosna'dan gelen bütün tüccar ve kervan ehli mutlaka bu handa yatarlar. Bu Nazare-
te han›n›n hizmetlileri, gelen geçeni burada kondurur ve birçoklar›n›n s›rlar›na vâk›f olur-
lar. Bâz› adamlar burada k›rk gün oturur. En az on gün veya yedi gün oturmalar› flartt›r.
Burada oturan misafirler üzerine bir Sultan a¤as› ile elli nefer askeriyle gözcüdür. Hattâ bu-
rada k›rk gün durmam›fl bir mal› flehre götürmek icab etse o mal›n bir ucuna veya bir ke-
nar›na sirke sürüp, beklenilir. Mal› flehre götürüp, satarlar. Yâni bât›l kanaatlerince o ma-
la sirke sürülmekle taun, flehre o maldan giremez.

Nazarete Han›n fiekilleri: Dobrovenedik kalesinin bat› taraf›nda, flehirden uzak, dört kö-
fle bir han olup, odalar›, mutfak ve ah›rlar›, asker odalar› vard›r. Her gece misafirlerin üzeri-
ne bekçi olan nöbetçiler, kap›lar› kaparlar, seher vakti yine açarlar. Deniz kenar›nda bir tafl-
l›k yerde dört köfle bir hand›r. Buradaki gözcüler, üçüncü gün bizi alay ile flehre davet ettiler.
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DOBROVENED‹K KALES‹
Bu dünya yüzünde Venedik, ikidir. Birine (Bundukâni Venedik) derler ki, hâlen Osman-

l›lar ile yirmi y›ldan beri cenk eder âsidir. Amma buna (Dobrovenedik) derler. Pek eski olup,
hristiyan millettir. ‹ncili Lâtin lisân›na tercüme etmifllerdir. Kanaatlerince (‹ncil, Hazreti
‹sa'ya, bizim Lâtin lisân›m›z üzere indi) diyerek ö¤ünürler.

Bunlar bugüne kadar bar›fl içinde geçinmifl adamlar olup, bar›fla ayk›r› ifl görmemifller-
dir. Her sene bafl›nda herkesden evvel bunlar›n elçileri gelir ve sulhu yenilerler. Amma yi-
ne de Osmanl› devletinin kanad› alt›nda iken büyük taun gibi el alt›ndan bütün hile ve fley-
tanl›k kâfiristana bunlardan sirayet eder. Reisleri çok zengin olup, bilhassa can düflman›m›z
olan Bundukâni Venedik'ini bafltan ç›kararak el alt›ndan zahire verir ve herkese tevazu ve
yumuflakl›k gösterip, bütün krallarla bar›fl üzerine geçinir tedbirli adamlard›r. Bu hakire da-
hi müdâra edip, alay ile merkezlerine götürdüler. Kale içinde Bosna - Hersek paflalar› tara-
f›ndan birer mükellef a¤a, gümrük emâneti için bulunurlar. Bizi de bir saraya kondurup, bü-
tün yiyecek, içece¤imizi verdiler. Amma gözcüleri bizi asla gezdirmezlerdi. Akflamdan son-
ra pafla a¤alar›n›n ve bizim üzerlerimize kap›lar› kaparlar ve sabah yine açarlard›.

Dobrovenedik Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Deniz kenar›nda kavisli bir kaledir. Kuruldu-
¤undan beri düflman aya¤› girmemifltir derler. Do¤u ve kuzeyi kara taraf›nda büyük bir ku-
lesi vard›r ki, bütün körfez denizi eli alt›ndad›r. Büyük balyemez toplar›, liman ve kara taraf-
lar›n› korur. K›rkyedi burçlar› vard›r. Kalenin etraf› ikibin mildir. Ad›mlayamad›m. Kara ta-
raf› iki kat hisar olup, bir kat kesme kaya hendekleri vard›r. Kara taraf›nda befl yerde hava-
lesi vard›r. Yediyüz adet küçük, büyük toplar› vard›r. Havalelerinden korkusu oldu¤undan
yedi kral ve Osmanl› ile bar›fl yap›p, haraç verirler. Ama yine bar›fl yapt›¤› devletlerin reaya-
s›ndan yirmi kadar haraç bahas› ister. Kale içi darac›k sokakt›r. Mâmur evlerdir. Yaln›z si-
yaset meydan› ve pazar meydan› ile yirmiiki adet manast›r› vard›r. Bilhassa Hersek manas-
t›r› bu kalenin iç kalesi gibidir. Bundan baflka büyük kiliseleri vard›r. Bütün evleri kagir bina-
d›r ve teneke ile kapl›d›r. Her evde ve kiliselerinde pek çok irili ufakl› çanlar as›lm›flt›r. Pa-
zar gecesi Sar› Saltuk, Esved Nikola, H›z›r ‹lyas, Kas›m, Meryem Ana, Karancalos geceleri
hristiyan bayram› günleri bu çanlar çal›nd›¤› vakit sesinden deccal ç›kt› zannedilir. fiehirde
Ermeni, Rum, Yahudi, Acem, frenk pek çoktur.

‹bret Al›nacak Bir Görünüfl: Bu gece yar›s› bir büyük kütürtü ve velvele koptu ki (Acaba
bu ne ola? Yoksa düflman bizi k›rmak m› ister?) diye flafl›r›p kald›k. fiehrin bütün küçük, bü-
yük, avret ve o¤lanlar›, beyleri, sultanlar› silâhlan›p, ellerinde ikifler adet balmumlar› yak›p,
dünyay› ayd›nlatt›lar. Bizim oturdu¤umuz evin önünden geçerlerken biz de kanatlar› üzeri-
mize kapanan pencerelerin deliklerinden seyredip, gördük ki durmadan ba¤›r›r, (Bre koma,
gitti ha! Vard› ha, geldi, kaçt›) gibi sesler ç›kmakta idi. Bâz› Yahudi, Rum, Ermeni, Acem
evlerine asker cellâtlar girip, ç›karak seyirdirler. Bütün evlere hattâ bizim kona¤›n pencere-
lerine tafllar at›p, (Bre fluradad›r, bre buradad›r!) diye ba¤›rarak bir fley ar›yorlard›. Acaba bu
ne garip fleydir? derken bütün halk flenlik edip, horolar tepmeye bafllad›lar ve paflgandros
(?) diye feryad ediyorlard›. Binlerce tüfenk, fiflek toplar at›p, (Pajorj!) sesi Venedik flehrini
yakt›, y›kt› zannedip, flaflt›k. Ahali, alay alay el flaklatarak erganon, trampete, loteryan ça-
larak geçtiler. Birçok papazlar ellerinde buhurdanlar› ile geçtiler. Anber, melis, karagünlük,
sünbül ve hatâyi kokusu dünyay› tuttu. Alay içinde onikibin avretlerini murassa taht›revan-
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lar üzerine oturtmufllar ve kar›lar›n›n alaylar›nda yüzbinden fazla küçük balmumlar› ile servi
gemi direklerini ayd›nlat›p, karanl›k flehri ›fl›tm›fllard›. Bu avret alay›ndan sonra oniki adet
Venedik beyleri bütün s›rmal› tak›ml›, süslü atlar üzerinde, beyler dahi silâhl› ve muhteflem
elbiseleri ile ve bütün pürsilâh yanlar›nda, nice bin papazlar ‹ncil okuyarak geçtiler. Bir bü-
yük alay da görünüp, bir taht›revan üzerinde s›rmalara bürünmüfl çok k›ymetli tafllarla süs-
lenmifl bir cibinlik içinde hazreti ‹sâ, yan›nda Meryem Ana, diba ve cevahire garkolmufl su-
retler hâlinde geçtiler. Üzerlerindeki k›ymetli cevherler, befl M›s›r hazinesi de¤erli. Hazreti
‹sâ ve Meryem'in vücutlar› çeflitli çarklar ile hareket ettirilirdi.

Güzel tasvir edesin hâl ve hatt-› dilberi amma
Füsûn-i fliveye geldikte ey behzad neylersin?

Anlam›nca yine de cans›z ve dilsizdirler. Bunlar›n yanlar›nda nice yüzkere bin balmu-
mu ve kandil yak›lm›fl ki, güya nevruz günü gibiydi. Bunlardan sonra bütün papazlar, al-
t›nl›, cevâhirli, minal›, haçl›, alemlerle geçtiler. Arkalar›nda davul, zurna, trampete çala-
rak Hersek manast›r›na gidip, o gece sabaha kadar flehir içinde flenlik yap›ld›. Ertesi gün
Ban ile görüfltük.

Sabah oldu. Bu muhteflem kapudan, birçok askerle gelip, hakiri ve Nove yeniçeri a¤a-
s› hazinedar›n› alay ile prençpirim Ban'a götürürken bütün ahali karfl›lamaya ç›kt›. Çarfl›
ve pazar›n kalabal›¤›ndan güçlükle geçtik. Dükkânlar›n›n ço¤u, çuhac›, atlasç›, kuyumcu,
kâ¤›tç›, ç›kr›kç›, b›çakç›, boncukçu, flifleci, mum makasç›, demirci, kasap, terzi ve di¤er
esnaf olup, s›ra ile süslenmifllerdir. Bedestan› yoktur. Büyük flehrine göre çarfl› ve pazar›
azd›r. San'at ehli, evlerinde iflleyip, dükkânlarda satarlar. Sat›c› k›zlar› ve kad›nlar› vard›r.
Bu diyarda ay›p de¤ildir. Nihayet etraf› seyrede ede saraya geldik.

Ban Saray›: Bu saray› oldu¤u gibi tasvir etsek söz uzar. Gerçi san'atl›d›r amma flehri-
ne göre dard›r. Befl kat kagir bir sarayd›r. Üçyüzden ziyâde odalar›, salonlar›, kiler ve
mutfaklar› vard›r. Divanhane fleklindeki duvarlar›nda geçmifl beylerinin resimleri ve di¤er
sultanlar›n resimleri pek güzel yap›lm›flt›r.

Abaza Pafla Erzurum isyan›ndan vazgeçerek, suç defteri üzerine af kalemi çekilince
Bosna serhaddine tâyin olunmufltu. Bu Dobrovenedik saray›n›n divanhânesindeki tasvir-
lerini iflitip, ›lgar ile gelerek Ban'dan kaleye girmeye izin ister. Birçoklar› gelsin diye izin
verirlerse de, içlerinden bir papaz der ki:

«Gelüp, kaleye girerse onu kaleden kim ç›karacak? Bir kere Erzurum'a girüp kapand›.
Sekiz y›lda sekiz vezir kendisini Erzurum'dan ç›karamad›lar. Sonunda kendi aya¤› ile ge-
lip, cürmü affoldu. fiimdi buraya girerse bu kaleden kim ç›karabilir? Hemen az diyelim,
çok yalvaral›m. Girmesine mâni olal›m.»

Venedikliler Abaza Paflaya yüzbin alt›n verip, kaleye girmekten vazgeçirdiler. Hakîr, bu
saraya girip, Ban hareminden d›flar› ç›k›ncaya kadar bu resimleri seyre çal›fl›p, bir iskem-
le üzerinde oturdum. Sonra bu divanhanenin bir kap›s›ndan d›flar› oniki beyler bir yerden
gelip hakiri gördüklerinde ellerine eflâtun flapkalar›n› al›p, selâm verdiler. Hakîr dahi is-
kemle üzerinde aya¤a kalk›p, onlar› ulular flekilde oldum. Onlar da birer iskemleye oturdu-
lar. Amma aralar›nda asla reis olmak dâvas› yoktu. Onikisi de f›rdolay› halka olup, oturdu-
lar. Bu on beyin her biri bafl olup, hükümet icra eder. Y›lda her bey hükümetleri devreder.
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Ama yine konuflmalar›ndan birliktirler. Bu oniki beyden biri ölse, k›rkbin bey daha vard›r.
Onlardan biri gelip, oniki beyin içine girer. K›rkbin beyin biri ölse, üçyüz adet d›flar› bey-
leri vard›r. Onlar›n birisi bu k›rklara kar›fl›r. Ama her bir bey k›rk yafl›nda olmay›nca, oni-
ki beyler aras›na giremez. Âyin ve âdetleri dedelerinden beri böyledir.

Bu oniki bey yerlerinde oturunca pâdiflâh emrini ve sadrâzam a¤as› ‹brahim kethüdan›n
mektuplar›n› verince bütün beyler aya¤a kalk›p, hakirin, sadrâzam›n ve kethüda beyin hal
ve hat›rlar›n› sorarken yine flapkalar›n› ç›kard›lar. Padiflah emrinin içindeki malum olunca:

«Emir padiflah›nd›r, hazine ve elçimiz haz›rd›r. Padiflah ferman› üzerine üçbin tüfenk-
li pandorun mevâciplerini Söhrab - Mehmed Paflaya ve Praçal› Mustafa Paflaya veririz.
Fakat Nove'li f›rkateleri köyümüzü vurup, hristiyanlar›m›z› esir ederek her an koyun, ke-
çi ve s›¤›rlar›m›z› sürerler. Koyunlar›m›z› vermezlerse flimdi hazine ile gidecek olan elçile-
rimizle ahvâlimizi saadetlû pâdiflâha inleyerek bildiririz.»

Dediler. Hakirin elinde Söhrab - Mehmed Pafladan emirler vard›, Noveliden Dobrove-
nedikli'nin koyunlar›n› alay›m diye hemen emir buyurdumlar› beylere gösterdim. Hepsi
pek hofllan›p, daha ziyâde tâyinat verdiler. Nove yeniçeri a¤as›n›n hazinedar›na da pek
çok riâyet ettiler. Bir-kaç gün kald›m. Bâz› beyler, hakire ziyafetler verdiler. Bâz›lar›na
Kaya Sultan ya¤l›klar›ndan nak›fll›, mendiller verdim. Onlar da bana yirmifler dinar verir-
lerdi. Bâz›s› çuha kumafl tüfenk ve do¤an verirlerdi. Amma dinar denilen paralar› gayet
hâlis gümüfl olup, pek incedir. Bir yan›nda Baflkanlar›n›n sureti, bir yan›nda hazreti ‹sâ
ve ‹sâ'n›n do¤um târihi yaz›l›d›r. Yuvarlakt›r, bir dirhem gelir.

fiehri gezdikten sonra Venedik Ban›ndan pek çok in'am ve ihsanlar, patente kâ¤›tlar›,
yüz adet tüfenkli asker al›p, Nove kalesini keflfetmeye, Nove yeniçeri a¤as› hazinedar› ile
gitti¤imizde Venedik elçisi padiflah hazinesi ile Söhrab - Pafla taraf›na Islana kalesi yolundan
gittiler. Bu hakir, Venedik kalesinden do¤uya befl saat giderek Miriniçe kalesine geldim.

Mirniçe Kalesi: Bu da Venedik kalesidir. Deniz kenar›nda bir yalç›n kaya üzerinde alt›-
gen fleklinde bir kaledir. Ama içine girmedim. Bütün duvarlar›, balyemez toplarla, manast›r
kubbeleri çanlarla süslüdür. Bunun dahi dört taraf› yal›n kat hendekli tafl kale olup, üç adet
kap›s›, üçbin adet evi vard›r. Arkadafllar›m›z anlatt›lar. Çarfl› pazar› o kadar süslü de¤ilmifl.
Herkes kendi evini dükkân yap›p, orada ifller ve yatarm›fl. Bu kale befl bey hükmündedir.
Tafl ah›r› ve gelirsiz bir yerde olmakla bir gece atlar›m›z otsuz ve yemsiz kald›. Açl›ktan öle-
cektiler. Buradan kalk›p, do¤uya kayalar içinde dört saat gidip, Çine kasabas›na geldik.

Çine Kasabas›: Körfez denizi kenar›nda Dobrovenedik hükmünde 1300 kagir evli bir ka-
sabad›r. Etraf› ba¤ ve bahçe bostand›r. Buradan do¤uya tafllar içinde gidip, Çikero kalesine
geldik. Bu da Venedik banlar›n›n kalesidir. Deniz k›y›s›nda bir kaya üzerinde sa¤lam bir ka-
ledir. Ama içine girmedim. Büyük liman›nda k›rk elli kadar kalyon yatard›. Bu kaleyi geçip,
(Bu¤lipe) köyüne geldik. Kendi dillerince (Güzel Allah) demektir. Denizden bir mil uzak mâ-
mur köydür. Burada Dobrovenedik'in s›n›r› tamam oldu. Bir ucu bat›da Nertove nehri ke-
nar›nda Gable topra¤› ile komflu olup, Nertove nehrinin denize kar›flt›¤› burunda sona erer.
Deniz kenar›nda s›n›r›n uzunlu¤u yedi konakt›r. Her kona¤› yedifler saattir. Enlili¤i bir veya
üç saat olup, ensizdir. Bütün hududu ancak bizim bir nahiyemiz kadar ise de gayet mâmur
ve ahalisi iflle meflguldür. Alt›yüz parça köyü vard›r. Üçüncü iklimdedir. Suyu ve havas› lâtif
ve güzelleri meflhur olup limon turunç, servi, zeytin, incir, nar gibi çeflitli yemifller vard›r.
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Ama bu¤day gibi ürünleri az olur. Zira da¤l›k yerdir. Kuzey, do¤u ve bat›s›n› Hersek sanca-
¤› kaplad›¤›ndan zahiresi Hersek'den gider. Hattâ ellerine verilen Süleyman Han ahidnâme-
sinde, bizim Hersek diyar›ndan kendi akçeleriyle k›rkbin kile bu¤day almalar› kanundur.
Ama bu bahane ile ellerindeki hatt-› fleriflerle her sene nice yüzbin kile zahire al›p, Frengis-
tana, bizim düflman›m›z olan âsi Venedik'e verirler. Bizim Nove kalesini düflmana verme¤e
bunlar sebep olmufltur. Bundan sonra deniz kenar›nda gidip, Nove kalesine geldik.

Nove Kalesi: Fâtih Sultan Mehmed zaptedip, yine Venedik donanmas› buray› istilâ et-
ti. Tam üç gün cenk edip, dördüncü gün hisar içindekiler amanla kaleyi düflmana verdi-
ler. Düflman kaleye girince kuflat›lm›fl olan ümmet-i Muhammedi amanlar›na bakmaya-
rak katledip, Nove kalesini zaptettiler. 926 (1519) târihinde bu vak'a Sultan Süleyman'›n
kula¤›na gidince hemen Rumeli Valisi Hüsrev Paflay› Nove üzerine serdar yap›p, k›rk oda
yeniçeri, on oda cebeci, on oda topçu, ellibin askerle gönderdi. Denizden de donanma
ile Koca-Hüsrev Pafla Nove liman›n› çevirdi. Üçüncü günde aman ile kaleyi Hüsrev Pa-
flaya verince Hüsrev Pafla da haklar›ndan geldi. Hisar içine asker koyup, mâmur etti. Mu-
haf›zl›¤›n› da damad›na verdi. Hâlâ Hersek sanca¤› topra¤›ndad›r. Yüzelli akçe pâyesiyle
flerif kazad›r. Müftüsü, nakibüleflrâf›, kethüdâ-yeri, yeniçeri serdar› yerine yeniçeri a¤as›
üç oda kap›kulu ile hâkimdir. Kap›kulu, cebeci, topçusu, muhtesib a¤as›, haraç a¤as›, mi-
marbafl›, bacdar›, kapudan a¤as›, f›rkateleri ile ve üçyüz yi¤it ile Riga bo¤azlar›nda tâ Pol-
ye vilayetlerinde Kastile kalelerini ya¤ma eden büyük kapudanl›kt›r. ‹ki dizdar› vard›r. Bi-
ri afla¤› kale, biri yukar› kale a¤as›d›r. Âyân ve eflraf›, yirmiiki adet sancak ve bayrak ve
alem sahibi, kale a¤alar› vard›r. 1900 adet silâhl› gazileri vard›r. Ahalisi Arnavud, Bofl-
nak ve H›rvad yi¤itleridir. Hepsi Cezayirli elbisesi gibi darac›k elbise giyip, bald›rlar› ç›p-
lak gezerler. Küçü¤ü, büyü¤ü tüfenk atar, silâh kullan›r. Bellerinde çatal b›çak, pala, k›-
l›ç, bafllar›nda k›rm›z› fes, arkalar›nda yelekleri ve elvan çuhalardan geçirme (Peflli) elbise-
leri vard›r. Ço¤unlukla f›rkateleriyle karfl›lar›nda olan klimente ve Karada¤l›lar›, Polye
adas›n› ‹spanya k›y›lar›n›, Sicilya yakalar›n› yaka y›ka ya¤ma ederek Nove kalesi karfl›s›n-
da Rose liman›n› gece bask›n› yap›p, av al›rlar. Âyân ve eflraf› giyimli kuflaml› olup bafl-
lar›na destar-› Muhammedi sararlar. Bazen düflman da bu flehre gelip, can yakar, gülle-
ler atarsa da kale pek sa¤lamd›r. Bu kale bo¤az›n›n lodos taraf›nda alt› mil uzakta Vene-
dik'in Kotur kalesi vard›r. Nove'nin poyraz taraf›nda iki mil uzakta Kombor kalesi vard›r.
Bu kale mâmur olsa imdat gemisi gidip, gelemez. Kalenin etraf›nda olan köyler de Ko-
tur kalesine tâbidir. Bu kaleden do¤uya denize onsekiz mil giderek düflman›n Berasp ka-
lesi vard›r. Buradan içeri Kotur kalesi üç milde deniz bo¤az›n›n sonundad›r. Kotur'un do-
¤usunda Karada¤lar vard›r ki, içindekiler âsidir. Karada¤lar ete¤inde Grilât ovas› vard›r
ki, evvelce Osmanl›n›n yetmifl yük akçe elde edilir. Tuzla emâneti idi. fiimdi düflman elin-
dedir. Nove'nin k›ble taraf›nda iki saat mesâfede deniz k›y›s›nda Kotani köyü var. Beflyüz
haneli, ba¤l› bahçeli köydür.

Noveteyn Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Hersek sanca¤› topra¤›nda bir küçük körfez a¤-
z›nda iki kaledir. Biri afla¤›da Nove kalesidir, biri de yukar› iç hisar Nove kalesidir. ‹kisi-
nin aras› bir tüfenk at›m› ba¤ ve bahçedir. Buraya (Voroniçe) derler. ‹ç kale afla¤› Nove
gibi büyük kale de¤ildir. Topraklar› Nove bo¤az›n›n karfl› taraf›ndaki Rose liman›na eri-
flip, döver. fiâhâne balyemez toplar› vard›r. Bu üç kale dörtgen fleklinde, yalç›n kaya,
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hendekli ve k›bleye do¤ru Voroniçse ba¤lar›na, oradan büyük Nove'ye iner iki kat bir de-
mir kap›s› vard›r. Hisar içinde 130 kadar kiremitli ev, bir Fâtih camii, zahire anbarlar›, su
sarn›çlar›, cephanesi, mehterhane kulesi vard›r. Baflkaca dizdar›, sucusu, azepleri olup,
dörtyüz adet muhaf›z› vard›r. K›bleye bakan kap›s›n›n önünde harman büyüklü¤ünde bir
büyük kulesi vard›r ki üzerindeki yedi balyemez toplar› k›ble taraf›na iki saat uzak Kot kö-
yü taraf›na kuflkondurmaz.

Afla¤› Kale: Bu kale deniz k›y›s›nda alçac›k bir sa¤lam kaledir. Etraf› dörtgen fleklinde
tafl binad›r. Duvar›n›n geniflli¤i on zira, yüksekli¤i yetmifl zira'd›r. Deniz kenar› yal›n kat
meflelerle yap›lm›flt›r. Ama kara taraf›nda Voroniçse ba¤lar› taraf›na kat kat dirsekli ve
mazgal delikli kuleler ve burçlar, kesme kaya derin hendeklerle süslüdür. Üç kap›s› var-
d›r. Büyük kap› poyraz taraf›na aç›l›r, (Sinorine) ad›nda bir çay›rl›¤a aç›l›r. Bu kap› d›fl›n-
da nehir kenar›nda mâmur ba¤ ve bahçeli büyük bir varofl vard›r. Tobla suyu ad›ndaki ne-
hir, Piyove da¤lar›ndan gelip, bu Nove içinden geçerek denize dökülür. Bir kap›s› dahi
do¤uya aç›l›r, ad› (T›rnaviçse) kap›s›d›r. Bu da mâmur ve çetin kuleli olup, bekçileri haz›r-
d›r. Bat›ya aç›lan yal› kap›s› gayet ifllek bir demir kap›d›r ki, bütün ahbaplar ve dostlar bu-
rada toplan›p, hava al›rlar. Çünkü iskele ve liman kap›s›d›r. Büyük kagir yap› mahzenle-
ri vard›r. Deniz taraf›nda hende¤i yoktur. Kara taraf›nda hende¤i vard›r. Bu hende¤e ba-
kan sa¤lam kulelerdir. Büyük kap›n›n üstündeki kanl› kuledir ki, yukar› Voroniçse da¤la-
r›na ve iç hisara bakar. K›ble taraf›na bakan Bey kulesi çok sa¤lamd›r. Do¤u taraf›nda
T›rnoviçse kap›s› pek korkunçtur. Bat› yal› taraf›nda Abaza Pafla kulesi toplar› çoktur. Bu
Abaza Pafla kulesinin üst taraf›nda, afla¤› Yass› Kule dahi sa¤lam ve kavi bir burçtur. Bü-
tün bu kule ve bedenler üzerinde küçük büyük yüzotuz parça top vard›r. Fakat bütün cep-
hane ve mühimmat gece gündüz haz›r durur. Çünkü bu Nove kalesinin her taraf› âsi ol-
makla her gece nöbet beklerler. Yeniçeri a¤as› kale duvarlar›n› dolafl›p, uyuyan bekçi bu-
lursa seksen de¤nek vurarak uykusundan uyand›r›r. Akflamdan sonra iki kere mehterha-
ne fas›llar› yap›l›r.

Afla¤› büyük mahalle befl adet mâmur mahalledir. Sultan Bayezid, Mahkeme, Afla¤›
Mahalle meflhurlar›d›r. Evleri bay›r üzerinde, yüzleri Nove bo¤az›na bakar. Altl› üstlü ka-
gir kiremit ve kaya¤an örtülü üçbin seksen adet ev ve konak vard›r. Ömer A¤a evi, Ka-
racasuyu üzerindeki mahkemesi, Ramo¤lu Hac› Süleyman evi meflhurdur. Afla¤› kalede
Zekeriya evinde bir yüksek hurma a¤ac› vard›r ki, göklere uzanm›flt›r. D›flar› varoflunda
Tabla suyu kenar›nda Hac› Hüsam A¤a saray›nda bir hurma a¤ac› vard›r amma meyve
verdi¤i görülmez. K›rkalt› mihrab camii vard›r. Cuma namaz› k›l›nanlar›, Afla¤› kalede
(Bayezid Veli camii) dir. Afla¤› hisarda (Afla¤› cami) diye meflhur bir mâbed de vard›r.
K›rkdört mescidi vard›r. Afla¤› mahallede Elhac-Abdullah A¤a mescidi hende¤in köprüsü
afl›r› Ram-o¤lu Süleyman A¤a mescidi, Dördüncü Murad zaman›nda yap›lm›flt›r. ‹ki adet
medresesi, yedi adet mektebi vard›r. Vak›flar› zay›ft›r. Befl adet suyu vard›r. Afla¤› kale-
deki üç çeflme de Karaca ad› ile billur gibi sudan gelir çeflmedir. Hünkâr önünde güzel
akarsular› vard›r. Afla¤› cami önünde bir hamam› vard›r. Ram-zâde Hac› Süleyman tek-
kesi yan›nda bir tüccar han› vard›r. Çarfl›s›, üçyüz dükkând›r. Tobla suyu kenar›nda (Da-
niçe) denilen panay›r olur. Ram-o¤lu mescidi bu varofldad›r. Liman› büyüktür. Lodos rüz-
gâr› dokunur. Ama di¤er yedi adet rüzgârdan emindir. Liman içinde Abaza Pafla kalesi
karfl›s›nda hamam kubbesi kadar kara tafllar vard›r. Birçok kere gemiler bu tafllara vurup,
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parçalan›rlar. Ama bu tafllar kaleyi dalgadan korur. fiehrin havas› güzel, halk› hofl, dille-
ri Boflnakça, S›rpça, Lâtincedir. Bu körfezin karfl›s› Arnavudlu¤un Klimente, Karada¤,
Podgoriçe da¤lar›d›r.

Buradan üç saat do¤uya giderek Ziriçe yaylas›na üç saatte gidip, bir otlak yerde çad›r-
lar›m›z› kurup, (Aynussafâ) denilen su kenar›nda, Sultan Bayezid Veli sofas›nda o gece
kald›k. Birçok elvan bal›klar yiyip, âb-› hayat gibi sular içtik. Nove'nin bütün sular›, Karl›-
ca yayladan gelir ki, yaz k›fl buradan kar eksik de¤ildir, iki gün iki gece bu yaylada çeflit-
li zevk ve safâlar ettik. Sonra yokufl afla¤› üç saatte inip yine Nove kalesindeki kona¤›m›z
olan yeniçeri a¤as› evine konduk. O gün Dobrovenedik beylerinin koyun dâvalar› için eli-
mizde olan Mehmed Pafla buyrultusu ile mahkemeye var›p, buyrultuyu okudum. fieriat si-
ciline kaydolundu. Mânâs› vilâyet âyân› taraf›ndan ö¤renildi. Bunlar dediler ki:

«Hâflâ, sümme hâflâ, biz Dobrovenedik'in koyunlar›n› almad›k. Gazaya gidip, Koturlu-
lar ile cenk ederek onlar›n onikibin koyunlar›n› ald›k. Söhrab - Mehmed Paflaya, koyun-
lar›n onda birini verip, nice yüz kelle ve esirlerimizi getirdik.»

Dediler ve yemin ettiler. Onlar›n inkâr› da sicile geçirildi. Olay do¤ru görülerek koyun
çobanlar›n› ve birkaç esiri getirip söylettik. Onlar da hâkim huzurunda (Koyun bizim Ko-
turlunundur, Venedik'in bunda bir alâkas› yoktur) dediler. Hemen o anda arz ve mahzar-
lar ve her ocak a¤alar›ndan mektuplar al›nd›. Ayak ücretimiz olarak üçyüz Venedik alt›-
n›, bir tüfenk, iki frenk gulâm›, kölelerime birer hamail verip, yüz nefer tüfenkli piyade yi-
¤itleri yan›m›za al›p, vedâlaflarak, koyun çobanlar›ndan befl nefer esiri de beraber al›p, sa-
bahleyin yine Nove kalesinden Dobrovenedik'e gitmek üzere yola ç›kt›k.

Bat›ya bir gün tafll›k içinde gidip, Sonkur köyüne geldik. Dovrovenedik'e aittir. Üç
adet toplu tüfenkli manast›r› vard›r. Ertesi gün Dobrovenedik'e geldik. O gün koyun ço-
banlar›, Novelinin arz ve mahzarlar›n› Venedik Ban›na verdik. Bunlar çobanlar› görünce
(Bu çoban bizim koyunlar›n çoban› de¤ildir. Noveliler hile edip, size baflka çoban vermifl-
ler. Biz dâvam›z› pafla önünde görürüz) deyip, divânlar›n› bozdular. Amma hakir anlad›m
ki, bu koyunlar Koturlular›nd›r. Venedikliler hile ile Noveliden almak isterler. Hakîr dahi
çobanlar› ve esirleri bizimle gelenlere teslim edip onlar› Nove'ye gönderdim. Biz üç gün
yine Venedik'te kald›k. Ama bu geliflte atlar›m›z ve kendilerimiz açl›ktan ölecektik. Çün-
kü koyunlar›n› Novelilerden almad›¤›m›z için bize tâyinat az verdiler.

Bu memleketin siyah kürkü, elvan k›ymetli çuhalar›, kâ¤›tlar›, prinç flamdanlar›, mum
makamlar›, siyah rokle adl› çuhas› meflhurdur. Yiyecek ve içeceklerinden beyaz billur gi-
bi ekme¤i, s›¤›r eti, keklik kebab›, Likinar adl› fl›ras›, kavunu, üzümü, zeytini, çeflitli rak›-
s›, peyniri, mednam balsular› meflhurdur. Ama kayal›k olmakla k›tl›kt›r. Erkekleri zay›f ise
de avretleri güzel ve fliflmand›r. Bilgili adamlar› meflhurdur. Ama Frenk uyuzuna asla çâ-
re bulam›yorlar. Yemek perhizinden baflka ilâç bilmezler. Pek çok Frenkler bu uyuza tu-
tulmufllard›r. Onun için bu adla flöhret alm›fllard›r.

Buras› büyük iskele oldu¤undan ahalisi tüccard›r. Y›ld›z ilminde maharetleri vard›r. Bura-
s› Osmanl›ya nasip olacak yerdir. Bir kere buras› al›nsa öte yan›na ilerlemek kolay olurdu.

Venedik Ban›, Söhrab - Mehmed Paflaya hediyelerini ve usul üzere veregeldi¤i y›ll›k
hazineleri ve üçyüz yük mal› hemen ç›kararak elçisine teslim edip, hakire ikiyüz Venedik
alt›n›, on donluk elvan çuha ve atlas, befl tüfenk, on adet siyah kuzu kürkü, befl top Ce-
neviz kadifesi, daha ufak tefek fleyler verdi. Hademelerime onar alt›n, birer çuha kumafl,
birer çakmakl› tüfenk verdi. Ban ile vedalâfl›p, 400 tüfenkli askerle ‹stanbul yoluna ç›kt›k.
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VENED‹K'DEN ‹STANBUL'A YOLLANDI⁄IMIZ
Evvelâ kuzeye tafllar içinde gidip (Islana Kulesi) ne indik. Emin Davud A¤a evinde bir ge-

ce misafir kald›k. Buradan alt› saat gittik. Söhrab-Mehmed Pafla askeriyle bizi karfl›lad›. Bü-
yük tüfenk flenlikleri yaparak yedi saatte (Namye Belike) denilen sahrada Söhrab - Mehmed
Paflan›n ota¤›na indik. Kervan mal› ile elçi hediyelerini al›p, kervan kavmi Bosna'ya döndü.
Hakîr, Venediklilerin dâva ettikleri koyun meselesini arzettim ve mahzarlar› verdim. Oku-
yunca (Mel'unlar zor dâva ettiklerinde flüphe yoktur) dedi. Gece gündüz can sohbetleri ettik.
Vaktiyle buras› mâmur kuleler aras›nda iken Koturlular berbad etmifllerdir. Kotur kalesi bu-
raya befl saatlik yerdir. Her an gelip, ya¤ma ederler. Hattâ hakir Söhrab - Mehmed Pafla
ile otururken Desna kalesindeki Kör - Yusuf beyden feryadç›lar gelip (Bre medet, aman!
Dobrovenedikliler içinden ikiyüz adet usluk birdenbire gelip, bu kadar avret, o¤lan, koyun
sürüleri ve ganimet mallar›m›z› ald›) dediler. Hemen Söhrab - Mehmed Pafla bizimle gelen
Venedik elçisi huzuruna ça¤›r›p, (Bre adam! Bak bu feryadç›lar ne söyler? Niçün Koturlula-
ra yol verirsiz?) deyince elçi (Hâflâ, haberimiz yoktur. Düpedüz iftirad›r) diye inkâr etti.

SÖHRAB - MEHMED PAfiA ‹LE BEL‹K'DEN 
KOTUR VE PRAST KALELER‹N‹‹ YA⁄MA ETMEYE G‹TT‹⁄‹M‹Z

Belike nahiyesinden derhal gelen Mehmed Paflan›n üçbin asker ve üçbin piyade Pandor
yi¤itleri ile Praçal› Mustafa Pafla, Dobrovenedik'den gelen elçinin üçbin tüfenklisi ve bütün
Hersek sanca¤›n›n t›mar ve zeamet erbab›, tamam› 9.000 seçme piyade ve atl› asker ile do-
¤uya gidip, Kotur kalesi yak›n›nda üçbin askeri pusuya koyup, deniz kenar›nda Prastadl› ka-
le arkas›ndaki tepeler aras›nda pusulara üçbin yi¤it daha yat›rd›. Gördük ki düflman küme kü-
me bu kadar esir, avret, o¤lan, ganimet mal› ile hesaps›z koyun, s›¤›r, at, kat›rlar› önüne ka-
t›p, art›k kalemiz alt›na geldik diye bayraklar›n› açarak, davul, trampete çalarak geçiyor. He-
men Hersek gazileri bir a¤›zdan Allah Allah diye düflman› bas›p, dalk›l›ç oldular. Düflman üze-
rine bir yayl›m kurflun ya¤d›rd›lar. Düflman allak bullak ve domuz topu olup, yerinde durdu.
Fakat içlerine k›l›ç girip, hepsi kaçarak komflu kalelere can att›lar. Bizim gaziler de arkalar›n-
dan denize kadar kovup, beflyüz kadar›n› katl ve binbeflyüzünü esir ettiler. Esirler geri al›nd›.
Ganimet mallar› ve kelleleri, piyade pandorlara verip, Söhrab - Mehmed Pafla yaln›z yüksüz
kal›p, iki esir k›lavuz ile düflman› kova kova Prast kalesine geldiler. Buras› Venedik'indir. Yet-
mifl kadar esir alabildik. Burada bir çimenlik yerde at dinlendirip, istirahat ederken deniz ke-
nar›nda alçak bir tepe üzerinde dört köfle bir beyaz kale gördük. O kadar sa¤lam de¤il, çün-
kü duvarlar› alçak. Gazilerimiz bir yere gelip, bu kalenin varofluna vard›klar›nda görürler ki,
etraf› kat kat gemi direklerinden yap›lm›fl flarampavlar var. Genifl hendekleri içinde deniz su-
yu mevcut. Her tarafta köprüleri kald›r›lm›fl kale bir derya gibi olmufl... Yan›na varmak zor.
K›rk nefer esir edip, ba¤lar›n› baltadan geçirdiler. Yine deniz kenar›ndan seyirdip, Kotur ka-
lesine geldik. Deniz k›y›s›nda Venedik'in hükmünde k›z›l kayalar üzerinde bizim Rumelihisar›
gibi e¤ri bü¤rü bir kaledir. Denize bakan bir kap›s›n› gördük. Bütün evleri kayalarda birbiri
üzerine kat kat evlerdir. K›ble ve kuzey havaleleri pek çoktur. K›ble etraf›na çok sa¤lam bir
duvar çekilmifltir. Hisar içinde süslü manast›r çaml›¤› kaleleri vard›r. Bütün duvarlar›nda cen-
ge haz›r olmufllard›r. Büyük bir liman› olup, bin parça gemi al›rd›. Hattâ liman›nda dört adet
kalyon ve bizden al›nan donanmây-› hümâyûn kad›rgalar›ndan iki kad›rga duruyordu. ‹skele-
sinde bal›k dalyanlar› pek çoktur. Biz vard›¤›m›z vakit kulelerden top atarak bütün vilâyete ha-
ber verdiler. Derhal da¤larda ve ba¤larda olan ahali kay›klara dolup, kaleye kaçt›lar.
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Köprülü - Mehmed Pafla, H›s›m-Mehmed Paflay› Rumeli eyâleti askeriyle, yirmi oda
yeniçeriyle bu Kotur kalesi üzerine göndermiflti. Yetmiflyedi gün kuflatt›lar ama Seydi -
Ahmed Pafla Bosna eyâleti ile bu Kotur kalesi üzerine memur iken (Beni serdar yapma-
d›lar) diye Kotur imdad›na varmad›¤› için, Kotur fetholunamadan geri dönüldü. Sonra
Köprülü de Seydi - Ahmed Paflay› Tameflvar alt›nda serdar Ali Paflaya flehit ettirip, bafli-
n› devlete gönderdi. ‹nflaallah bu Kotur ve daha nice kaleler Venedik elinden al›n›r da M›-
s›r'›n deniz yolu aç›l›r. Ama bu kaleye ‹skenderiye taraf›ndan varmak daha kolayd›r. Al-
lah fethini nasib eyleye... Fakat bu Kotur kalesi halk› o kadar ma¤rur ve korkusuzdur ki,
befl saat Söhrab - Mehmed Pafla etraf bahçelerini ya¤ma etti¤i halde top bile atmad›lar.
Hattâ gaziler kale alt›nda gezip, u¤run kap›da deniz kenar›nda çamafl›r y›kayan k›zlar›
al›p, liman›nda kahve yüklü üç gemiyi ya¤ma ettiler. Yine top atmad›lar. Nihayet biz de
buradan vazgeçtik. Buradan kalk›p, kuzeye gidip, Prast kalesi dibinden geçerek Veriga
bo¤az› kulesine geldik. Kotur bo¤az›n›n a¤z›nda bir darac›k bo¤azd›r. Eskiden karfl› tara-
fa zincir gererek bu bo¤az› kaparlarm›fl. Hâlâ yeri bellidir. Prast kalesi taraf›, Hersek san-
ca¤› topra¤›d›r. Karfl› tarafa Arnavudluk ‹skenderiyesi topra¤›nda Klemente nâhiyesidir.
Yine kuzeye esir ve ganimetlerimizle giderek (Resna) kalesine geldik.

Resna Kalesi: Yap›c›s› Hersek krallar›d›r. Fâtih zaman›nda zaptolunmufltur. Evvelce bura-
s› baruthane imifl. Çünkü da¤lar›nda kühercile vard›r. Kalesi denizden uzak yalç›n kayalar
üzerinde küçük bir kaledir. Havalesi yoktur. Her taraf› uçurum kaledir. Kuzeyde küçük bir de-
mir kap›s› vard›r. Hisar, içinde yüzelli evi, ikiyüz neferleri vard›r. Hâkimi, (Kör-Yusuf bey) dir.
Afla¤›ki varoflda ve kalede ikibin adam bulunur. Yusuf bey, kalede paflaya bir ziyafet verdi.
Kale içinde bir cami, cebehâne, anbar, su sarn›çlar› vard›r. Ziyafetten sonra Yusuf bey, s›n›r-
da olan Piyove ve Nikflik düflmanlar›ndan flikâyet etti. (Allah'a hamdolsun bu diyara yirmibin
askerle gelip, Koturlulardan intikam›m›z› ald›k. Esirlerimizi kurtard›k amma bu kadar bin as-
ker ile buraya gelmiflken size ve bize bafl e¤meyip vilâyeti ya¤ma eden Piyove ve Nikflik ve
di¤er yedi nahiyeyi vurup, hesaps›z ganimet mal› al›nsa ve düflmana bir göz da¤› verilse!)

Deyince Söhrab - Mehmed Pafla yine gazaya niyet ederek ve esir ve yükleri Resna ka-
lesine koyup, yola koyuldu.

RESNA KALES‹NDEN, ÂS‹ OLAN 
P‹YOVE VE N‹Kfi‹K DA⁄LARINA G‹TT‹⁄‹M‹Z

Resna kalesinden onbin seçme askerle do¤uya giderek Piyove nahiyesine geldik. Safi h›r-
vat düflmanlar›d›r. Köyleri kale gibidir. Bizim asker, köylere çil yavrusu gibi da¤›l›p, derhal
ikiyüz esir ve onbin keçi ve koyun sürüp getirdiler. Oradan kalk›p, Nikflik nahiyesine geldik.
Bunlar cengâver oldu¤undan Söhrab'›n bir a¤as› flehit oldu. Buradan da üçyüz kadar avret,
esir ve ikibin koyun al›p geldiler. Buradan Bankan, Dorniya nahiyelerine gidip, hesaps›z esir
ald›ksa da yüzden fazla adamlar›m›z flehit oldu. Sonra Söhrab - Mehmed Pafladan (Ben bu
da¤larda üç gün oturak yapar›m. Bütün gaziler can birli¤iyle çeteye gitsinler) diye ferman ç›k-
t›. Derhal gaziler üç gün üç gece da¤lar› elekten geçirip, hadsiz hesaps›z esir ve hayvan ge-
tirdiler. Fakat k›ymetli alt›n ve gümüfl pek azd›. Buradan selâmetle tekrar Resna kalesine ge-
lip, gazilerin ganimetlerinden ondabir pâdiflâh hakk› al›narak bat›ya üç saatte gidip, (Koli-
bork) sahras›na geldik. Burada kald›¤›m›z vakit Söhrab Pafla Venedik elçisini ça¤›r›p, al›nan
esir ve ganimetleri gösterdi. Söhrab Pafla dedi ki:
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«Bre alçaklar, niçün koturlara yol verüp, bizim Resna kalemizden bu kadar esir alma-
lar›na sebep oldunuz? Ve bizi bu kadar yorup, zahmet çektirdiniz? Hem pâdiflâha itaatli
geçinirsiniz, hem gizlice hiyanet edersiniz.»

Haz›rcevap elçi dedi ki:
«Hâflâ sultan›m, kotur uskuklar›na yol vermedik!»
Bunun üzerine pafla (fiu Prast ve Kotur düflmanlar› esirlerinden Resnal› ‹slâmlar› esir

edenleri getirin.) deyince derhal on adet esir gelip, (Sultan›m, beli, nicemiz Kotur'dan
da¤lar içine sizin Resna kalesine gittik. Ama bizler Kotur'dan Dobrovenedik'e kay›klar›-
m›zla gelüp, kay›klar›m›z› orada koyduk. Venedikli bize yol verüp, oradan Resna kalesi-
ne giderek bu kadar Türk esir al›p, Kotura girelim derken size rasgeldik. Bizi esir ettiniz.)
deyince pafla hiddetlenip, Dobrovenedik elçisini hapsetti. Sonra hakir ile Dobrovenedik-
linin bu çeflit h›yanetlerini sadrâzama arzetti.

Buradan kalk›p, do¤uya dokuz saat giderek (Koliborg) kalesine geldik.

Koliborg Kalesi: Arnavudça (ne iyi etmek) demektir. Kurucusu Hersek Banlar›d›r. Fâ-
tih zaman›nda Hersek o¤lu Ahmed Pafla fethetmifltir. Sonra düflman almakla ikinci fâti-
hi Gedik - Ahmed Paflad›r. Hersek topra¤›nda voyvodal›k olup, Köylük kalesi nâhiyesi-
dir. Dizdar›, yüzelli kadar hisar neferi vard›r.

Kalenin Yeri ve fiekilleri: ‹mâdiye ve Van kalesi gibi çok yüksek bir kaledir. Fakat çok
küçüktür. Hisar içinde ancak yirmi adet evi, bir küçük camisi, bir hamam› kalm›flt›r. Han›
yeni harab olmufl, dükkânlar› yok. Çok cesaretli naml› adamlar› vard›r. Yusuf bey içlerinde
konak sahibidir. Oradan yine kuzey tarafa tafll›k yerlerde ya¤mur yiyerek dört saatte (Poç-
be), oradan dört saat gidip, (Gaçgapoç) sahras› içinde Köylüç kalesine geldik.

Köylüç Kalesi: Bir Köylüç kalesi de Semendire ile Belgrad aras›ndad›r. Kurucusu Hersek
banlar›d›r. Fâtihi, Hersek o¤lu Ahmed Paflad›r. Hersek paflas›n›n has›d›r. Voyvodas› hâkim-
dir. Yüzelli akçe pâyesiyle flerif kazad›r Kethüdâyeri, yeniçeri serdar›, kale dizdar›, hisar er-
leri, muhtesibi, flehir kethüdas›, haraç emini, mimar a¤as›, âyân ve eflraf› vard›r.

Kalenin fiekilleri: ‹ki yüksek da¤ aras›nda küçük bir tepe üzerinde iki kuleli ve iki adet
toplu, beflgen fleklinde, hendeksiz, güneye bakan bir kap›l›, kaya¤an örtülü oniki darac›k
evli, bir küçük camili, su sarn›çl›, anbarl›, acaib bir kaledir.

Bu kaleden bat›ya yokufl afla¤› inip, sonra do¤uya vadi içinde giderek yar›m saat son-
ra (Çereniçse) kalesine geldik.

Çerreniçse Kalesi: Bosna s›n›r›nda baflka bir Çereniçse vard›r. Yakova yak›n›nda bir de
Çereniçse sanca¤› vard›r. Ama bu Hersek sanca¤› Çereniçse'sidir. Kad› ve voyvodas›
Köylüç kalesinde oturur. Bir bay›r dibinde bir camili, alt› mescitli, bir medreseli, iki mek-
tepli, bir tekkeli, hanl›, bir hamaml›, onsekiz dükkanl›, üçyüzelli kaya¤an örtülü evli ba¤-
s›z ve bahçesiz bir flehirdir. Havas› gayet güzeldir. Oradan bir saat kuzeye gidip, (Gaçga)
büyük sahras›na geldik. Söhrab - Mehmed Pafla bu sahrada yirmiyedibin askeriyle çad›r-
larda oturdu. Hakire dahi bir renkli çad›r döfleyip, gece gündüz sohbet edip, zevk ve sa-
fâlar eyledik.
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Gaçga Sahras›: Hersek sanca¤› içinde en genifl sahrad›r. Uzunlu¤u tam bir gergi ko-
nakt›r. Enlili¤i bâz› yerde üç saat, baz› yerde sekiz saattir. Su ve havas› o kadar güzeldir ki,
insan safâs›ndan tendürüs olur. Etraf›, beyaz kayal› da¤lard›r, kuleli, mâmur köylerdir. Bu-
rada bütün köylerden mâmuru, Cengi-zâde çiftli¤idir. Bu sahrada akan sularda befler onar
okka gelen bal›klar, murassa ve alt›n niflanl› alabal›¤› vard›r. Yerken kokusu asla duyulmaz.
Bu sahrada bir hafta kadar otlayan atlar, derisine s›¤may›p, ya¤land›. Bütün Hersek pafla-
lar› bu sahrada sekiz ay çad›rlar› ile durup, Kotur kâfirleri korkusundan Hersek vilâyetini
muhafaza ettiler. Bu hakirin sadrâzamdan getirdi¤i pâdiflâh emirleri mucibince üçbin adet
Pandor yi¤itlerin Dobrovenedik hazinesinden ulufelerini verip, çok lâz›m olan yerler ki,
Mostar bo¤az›, Buçetel kalesi bo¤az›, Belike, Gaçga, Zalon, Nosir Loben, Lobomir, Çi-
merne, Oyluk, Dabre, Dol, Dereser, Lebte, Diyelik, Permurye, Lopoflka, Gabletoin, Isla-
na, Priye, Resna Kale, kasaba ve bo¤azlar›n›n üçbin adet yi¤itleri muhafazac› gönderip,
Paraçal› - Mustafa Pafla bu üçbin yi¤ide serdar olup, Gaçga sahras›nda mâmur oldu¤u bo-
¤azlar› muhafaza etmeye gitti. Sonra Dobrovenedik elçisi üçbin Pandora maafllar›n› ver-
dikten sonra pâdiflâh emri suretlerini hakirden, hücceti Gaçga kad›s›ndan ve Söhrab -
Mehmed Pafladan arz mektuplar› ald›. Geçen sene hazineleri Kotur beygirlerine yüklenip,
üçyüz adam› ile Gaçga sahras›ndan ayr›l›p, ‹stanbul taraf›na gittikçe hemen ertesi gün el-
çiden feryadç›lar gelip, (Aman sultan›m, koca bo¤azda bizi Kotur uskuku çevirdi. Hâlâ
cenk etmekteyiz. Aman bize imdat edin. Yoksa pâdiflâh hazinesini elimizden Uskuklar al›r)
diye haber gelince derhal Söhrab - Mehmed Pafla kethüdas› ile beflyüz adet silâhl› yi¤itler,
üçyüz adet H›rvat gazileri haz›r oldu. Pafla (Evliyam, bu hazineyi ç›karmaya ve bu hazine-
den üçbin yi¤ite ulufe vermeye sen memur idin. Lûtfeyle, üflenme, kethüdam ile bu imda-
da sen de beraber git) diye ferman edince baflüstüne diye atland›m.

GAÇGA SAHRASINDAN VENED‹K HAZ‹NES‹ ‹MDADINA G‹TT‹⁄‹M‹Z
Derhal bin adet gazilerle o gün cenk yerine yetiflip, hemen uskuk düflmanlar›m›z›n Ko-

tura kaçacaklar› derelere pusular koyup, atl› ve yayalar›m›zla da¤lara ç›kt›k. Afla¤›daki
düflmana bir yayl›m kurflun serptik. Yüz uskuk yere serildi. Hemen uskuklar hazineden
vazgeçip, Kotura do¤ru kaçarken bizim pusuya koydu¤umuz gaziler ve biz de arkadan ye-
tiflip düflman› ortaya al›p, bir anda üçyüz kadar›n› daha k›l›çtan geçirdik. Geride kalanla-
r› da¤lara kaçt›lar. Bizden de onyedi gazi flehit oldu. Elli kadar› da Dobrovenedik hazine-
si üzerine cenk ede ede flehit oldu. Oradan hazineyi alarak o gün dokuz saatte Çimerne
yaylas›na vard›k. Buradan sabahleyin pâdiflâh hazinesi ile uskuk kellelerini m›zraklara ge-
çirip, do¤uya tepe afla¤› giderek (Foçe) flehrine geldik. Pâdiflâh hazinesini hâkim huzu-
runda teslim edip, fler'i hüccetlerini al›p, Foçe'de o gece can sohbetleri eyledik. Sabahle-
yin vedalafl›p, güneye da¤lar aflarak bir saatte Çimerne yaylas›na ç›kt›k. Burada her sene
yüzbinlerce kiflilik panay›r olur. Bu sene de bu panay›r oldu. Toplanan halk› Praçal› Mus-
tafa Pafla yirmi gün yirmi gece bekledi. Buran›n güneyinde Dobrovenedik, bizim Gable
kalesi, karfl› ‹spanya'n›n Polye adas› görünür. Kuzeyinde Bosna-Saray da¤lar› görünür.
Ertesi gün on saatte Gaçga sahras›na geldik.

Ertesi gün Söhrab - Mehmed Pafladan mektup, arz ve mahzarlar al›p, hakire dört ke-
se ve befl frenk gulâm›, befl bafl Hersek at› bütün tak›m› ile, bir samur kürk ve ikiyüz al-
t›n, bir k›l›ç, befl tüfenk, befl donluk çuha ihsan edip, hademelerime de birçok hediyeler
verdi. Praçal› Mustafa Pafla Çimerne yaylas›nda kald›. Kethüdas› hakire üç kese, üç gu-
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lâm, befl bafl Tafll›ca beygiri, befl taz›, befl za¤ar, iki do¤an, befl Hersek atmacas› verdi.
Befl top çuha, befl donluk Ceneviz kadifesi ihsan ald›k. Hersek alaybeyinden ve Nova

kapudanlar›ndan, velhâs›l baflta olan bütün âyân ve büyüklerden (Sadrâzam›n musahibi-
dir) diye fazlasiyle ihsanlara nail olup, yüz adet yi¤itler olarak Söhrab - Mehmed Pafla ile
vedalaflt›m.

HERSEK D‹YARINDAN YEN‹ KALE SEFER‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER
Gaçka sahras›ndan kalk›p, bat›ya dört saatte Karakoyuh köyüne oradan befl saatte Za-

lûm yaylas›na geldik. Sonra da¤lar aflarak Nove sahras›n› geçerek Novesin kalesine geldik.
Burada bir gece kal›p, elli nefer Pandur arkadafllar alarak güneye korkulu ve tehlikeli Uskuk
yata¤› ve haramiler içinde çetin ve tafll›k yerler aflarak yedi saatte Polgay kalesine geldik.

Polgay Kalesi: Bizzat Fâtih fethetmifltir. Hersek sanca¤› paflas›n›n subafl›l›¤›d›r. Yüzel-
li akçe pâyesiyle kazad›r. Mostar müftüsüne arpal›k olarak ihsan olunmufltur. Elli adet hi-
sar eri vard›r.

Kale flekilleri: Yalç›n kaya üzerinde k›rm›z› renkli tafltan yap›lm›fl badem fleklinde bal›k
s›rt› gibi, sivri burunlu bir kaya üzerinde tafltan bir kaledir. Do¤u taraf›nda bir büyük kulesi
vard›r. Sa¤ ve solunda befl adet kule daha vard›r. Güney kaya burnu üzerindeki kulesi çok
sa¤lamd›r. Bat›ya aç›lan bir kap›s› vard›r. Asla hende¤i yoktur. Çünkü etraf› gayya kuyusu
gibidir. Bilhassa güney taraf› befl minare boyu alt› bofl bir k›z›l ve yalç›n kayad›r. Bakmaya
insan cesaret edemez. Kale içinde onbefl bofl ev, bir küçük cami, iki su sarn›c›, iki adet top
vard›r. Kule içinde onbefl bofl ev, bir küçük cami, iki su sarn›c›, iki adet top vard›r. Kule için-
de kimse yoktur. Dizdar ve neferleri afla¤›da otururlar. Gece gündüz kale kap›lar› kapal›d›r.

Polgay Varoflu: Kalenin alt›ndad›r. Kale kap›s›n›n ma¤aras›ndan ç›kan (Bona) nehri ke-
nar›nda bir küçük kasabad›r. Befl mahalledir. Dörtyüzelli adet ba¤l› bahçeli, kiremit örtülü
evleri vard›r. Bona nehri bu flehri ikiye böler. Befl mihrabd›r. Fâtih camii, küçük ve eski ya-
p›d›r. Bir medrese, bir mektep, bir tekke, bir küçük hamam, iki han ve cami karfl›s›nda on
adet dükkân vard›r. Kale alt›ndan ç›kan Bona nehri ma¤ara önünde büyük bir havuz hali-
ne gelir. Güya nice kere yüz kulaç ipler ile flakul b›rakm›fllar, dibini bulamam›fllard›r. Bura-
da kayalara bitiflik bir Halveti tekkesi vard›r. Bu havuz kenar›nda herkes sohbetler edip,
bal›klar› seyreder. Bu bal›klar›n her biri onar-yirmifler okka gelir. ‹nsan bakt›kça hayran
olur. Ama kimse avlamaz. Her kim bal›k avlarsa o adam iflah olmaz, diye itikat etmifller-
dir. Suyu, yaz›n çok so¤uk oldu¤u için içilemez. Ahalinin bir ço¤u bunun içinde yüzerler.
Kenardaki yüksek kale kayas› üzerinde misk kartallar› pek çoktur. Bu havuz kenar›nda kur-
ban kesip, d›flar›da kartallara b›rak›rlar. Kartallar burada asla insandan kaçmaz. Bal›klara
da koyun ci¤eri atarlar. Onlar da yerse güya o adam›n iste¤i yerini bulurmufl. Kasaban›n
suyu havas› pek güzeldir. Üzümü, inciri, armudu, elmas›, beyaz kiraz› çoktur. Da¤lar›nda
hâs›l olan nar›ndan nardengi ve müsellesi çok meflhurdur. Zeytini, selvi a¤ac›, cevizi, ba¤›
bahçesi, hesaps›zd›r. Buradan güneye bir saat gittik. Bona nehri, Boniçse nehrine kar›fl›r.
Boniçse'de Istoliçe da¤lar›ndan gelip, ikisi birleflerek Danyal Pafla köprüsü alt›ndan geçer-
ler. Oradan Löbzâde çiftli¤ini de geçip, oradan Neredva nehrine kar›fl›r. Hakir de bu Ne-
redva nehri kenar›nda nice ba¤l›klar› geçerek befl saatte Poçetel kalesine geldik.

484

Osman BAYMAK



Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR

Poçetel Kalesi: Yap›c›s› Hersek banlar›d›r. Burada Faz›l Ahmed Pafla kethüdas› ‹bra-
him A¤a efendimizin saray›nda kald›k. Valideleri kad›n hazretleri hakire bir oda döfleyip,
bütün yiyecekleri ve içeceklerimizi verip, ‹brahim Kethüda efendimizin mektuplar›n› vali-
desine tapfl›rd›m. Keyfinden o anda hakire bir kat elbise, bir bohça çamafl›r, onbin akçe
ihsan edip, kalenin temaflas›na gönderdi. Kaleyi Fâtih vezirlerinden Üsküblü Koca-Mus-
tafa Pafla, Venedik'ten alm›flt›r. Hersek sanca¤› topra¤›nda Polgay kazas› nâibli¤idir. Diz-
dar›, elli adet hisar eri vard›r.

Kalenin Yeri ve fiekilleri: Nehrin do¤u kenar›nda yâni Polgay kalesi taraf›nda yüksek
bir tepe üzerinde küçük bir kaledir. Fakat çok sa¤lamd›r. Bir demir kap›s›, güneye aç›l›r.
Hende¤i yok. Nehir taraf› gayya gibi uçurumdur. ‹çinde kaya¤an örtülü dizdar evi, bir an-
bar›, bir küçük mescidi vard›r. Nehre inen bir su kulesi vard›r. ‹kiyüz basamakla inilir. An-
cak beflyüz kadar adam al›r. Hurda flâhi toplar› vard›r. Kale kap›s› dâima kapal› durur. El-
li neferi gece nöbet bekler. Düflman nehirden yüzüp, tulumlarla bu tarafa geçecek olsa
top at›p iflini bitirirler.

Varoflu: Kale dibinde nehir kenar›nda ba¤l› bostanl›, yüzelli adet evli bir varofldur. Bâ-
z› konaklar›nda silâhl› kuleler vard›r. Bir camii var. Kap›s› üzerindeki târihi flöyledir:

(Kad büniye hâzel camii flerif sâhib-ül-hayrat velhasenat elhac› Ali bin Musa a¤a)
Sene 971

Bu camiyi Kethüda ‹brahim A¤a efendimizin atalar› yapt›rm›flt›r. Biraderi Elhac -
Ömer A¤a, nehir kenar›nda bir ziyafet imareti yapt›rm›flt›r. Gece gündüz ekmek ve çor-
bas› boldur. Cuma gecesi, yahni, pilâv, zerde verirler. Kasab›n›n bir mektebi vard›r. Bir
medrese, bir hamam ve bir han yapt›rmak için adamlar gönderdi. Havas› çok güzel oldu-
¤undan meyvesi boldur. Hakirle beraber gelen yi¤itlerin hepsini ‹brahim Kethüda efendi-
mizin validesi yan›nda muhafazas› al›koydum. Buradan on adet silâhl› tüfenklilerle Gable
kalesine yönelip, güneye nehir kenar›nda bir saat giderek Tasoçevik köyüne geldim. Yol
üzerinde elli evli, camili, müslüman köyüdür. ‹brahim Kethüdan›n babas› Ömer A¤a bu-
rada gömülüdür. Buradan nehir kenar›yle giderken Pragova nehri üzerinde Üsküblü Ko-
ca - Mustafa Paflan›n bir göz köprüsünü geçtik. Pragova nehri, do¤uda Ustolca da¤lar›n-
dan gelip, burada (Hersek kral iskemlesi) denilen bir kaya dibinde bo¤azdan geçip, ora-
da nehre kar›fl›r. Bu köprüyü geçip, sol tarafta Popova denilen bir sahraya geldik.

Popova Sahras›: Bu sahrada binden fazla kuyu vard›r amma sular› yoktur. Temmuz
olunca bütün memleketin sular› çekilirken bu kuyularda su kaynar. Sonra taflarak bu Po-
pova sahras›n› bir göl haline koyar. Bir bal›¤› olur ki, çok lezzetli ve kuvvet vericidir. Hat-
tâ bu Bosna diyar›nda cimâa düflkün olan adama (Bre adam, besbelli Popova bal›¤› ye-
miflsin) diye darb-› mesel yaparlar. Bâz› hekimlerin kuvvet macunlar›na bu bal›klar›n bey-
nini koyduklar› muhakkakt›r. Gün gelip, ya¤murlar bafllay›nca sahran›n suyu çekilir. Aç›k-
ta kalan bal›klar›n› halk toplay›p zevk ve safa ederler. Bu kuyular›n içine adam inip, ge-
zebilir. Buradan güneye bir saat giderek Gable kasabas›na geldik.
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Gable Kasabas›: Hersek sanca¤›nda pafla has› ve voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe pâyesiy-
le flerif kazad›r. Dobrovenedik'den gemilerle tuz gelip, mahzenlere tuzu korlar. ‹stan-
bul'dan gelen tuz eminine gümrük verirler. Yüzelli adet kaya¤an örtülü evleri vard›r. Üç
mihrab› var. (Rüstem Pafla camii) bir tekkesi, otuz kadar evi vard›r. Nehir kenar›nda iki
adet silâhl› haz›r firkateleri var ki, merhum Melek - Ahmed Pafla efendimiz Bosna valisi
iken yapt›rm›flt›r. Halk› gayet yi¤ittir. Hattâ hakir orada iken Pazar köyünü bas›p ya¤ma
eden Uskuklar›n bu flehir halk›, önünü kesip, cenk ede ede düflman›n ald›¤› yirmi esir ve
onyedi kelleyi ellerinden alm›fllard›r. Hakir atlar›m›zla gemilere binerek (Neredva) nehrini
geçip, ‹slâm hududunun sonu olan Gable kalesine geldik.

Gable Kalesi: Neredva nehri kenar›nda, Hersek sanca¤› topra¤›nda bütün a¤›r vergi-
lerden affedilmifl dörtgen ve kagir bir kaledir. Fakat küçüktür. Hisar eri, yüzelli akçe pâ-
yesiyle kad›s› vard›r, karfl› Gable kasabas›nda oturur. Çünkü iskele ve hafta pazar› orda-
d›r. Ama beri tarafta, kale taraf›nda kethüdâ-yeri, yeniçeri serdar›, iki kale dizdar›, muh-
tesibi, bacdar›, mimar ve haraç emini, gümrük emini vard›r.

Kalenin fiekilleri: Düz bir yerde olup, nehirden biraz içeride Fâtih'in yap›s›d›r. Lâ¤›m
kâr etmez, kumsal oldu¤undan metris olmaz. Dört köflesinde dört kulesi vard›r. Kuzeye
bakan demir kap›s› içinde yirmi adet kaya¤an örtülü evleri, bir Fâtih camii, zahire anba-
r›, cephanesi vard›r. Buras› tam serhad oldu¤undan bundukânî Venedik'in tecâvüzüne
karfl› Sultan ‹brahim, Cengi-zâde Pafla'ya Hersek sanca¤›n› sadaka edip, bu Gable kale-
sini yeniden yapt›rd›. Kuzeye bir a¤aç kap›s› vard›r. Bu yeni kale içinde bina yoktur. He-
men cenk için bir meydand›r. Duvarlar›n›n kal›nl›¤› onar arfl›n olup, yirmiüç adet flâhi,
balyemez ve di¤er toplar› vard›r. Kalenin etraf› beflyüzelli germe ad›md›r. Ahalisi, beyaz
ve s›kma gö¤üslük ve geçirme elbise giyip, bafllar›na Cezayirliler gibi k›rm›z› fes, frenk fu-
lar› ve silâhl› gezip, icâb›nda Sicilya'ya kadar ya¤ma ederler. Boflnakça konuflurlar. Bu fle-
hirde kad›n taifesi görmedik. Kalenin lodos taraf›nda eskiden pirinç ekerlermifl. Neredva
nehri kenar›nda üç tane tersane gözleri olup, Süleyman Han emri üzere üç kad›rga dâ-
ima hâz›r durur.

Gable Çiftli¤i Kasabas›: Kalenin bat› taraf›nda, nehir kenar›nda üçyüz haneli evler olup,
baz›s›nda kuleler vard›r. Üç mahallesi ve üç mihrab› vard›r. Biri camidir, ikisi mesciddir. Et-
raf› tafll›kt›r. Halk› güçlü kuvvetli ve kürek çekmenin erbab›d›r. Keçi sütü içerler. Buradan
atlar›m›za binip, karfl›ya geçerek (Kor) kalesine geldik. Fâtih vezirlerinden Koca - Mustafa
Pafla yapt›rm›flt›r. Çiftlik köyü onun vakf›d›r. Bu kule befl katt›r. Nehire bakan flâhâne top-
lar› vard›r. Çok sa¤lamd›r. Kuzeye bir kap›s›, dizdar›, seksen adet hisar eri vard›r. Buradan
üç saat güneye gidip, Noren kalesine geldik. Bu da Koca-Mustafa Pafla yap›s›d›r. Yedi kat-
l› bir kuledir. Kuzeye aç›l›r bir kap›s› vard›r. Merdivenlerle kayalardan nehire inilir. Hendek
köprüsü vard›r. Kirpi gibi dört taraf›nda toplar olup, gazileri burada mahbustur, bir yere
gidemezler. Limanda gece gündüz üç adet firkate haz›r dururlar. Biz oraya var›nca hakire
bir oda verdiler. (Evliya a¤a, biz senin u¤runa çeteye gideriz.) diye gülbang çekip, üç f›rka-
teye binerek nehir üzerinde kayboldular. Biz kalenin içini, d›fl›n› seyrederken ikindi oldu.
Gördük ki, yedeklerinde bayraklar› bafl afla¤› çevrilmifl bir polye f›rkatesi ile gelirler. ‹çinde
yirmi adet esir, tuz, s›¤›r gönü, yapa¤›, çuha ve kumafl, biber ve zencefil, çeflitli eflya ile a¤-
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z›na kadar dolu. Bunlardan hakire de hisse vererek (Senin u¤run aç›k imifl a¤a, birkaç gün
daha otur) diye flaka ettiler. Kendilerinden iki yi¤it yaral› idi ki onlara ikifler pay verdiler.
Bu Neredva nehrinin Venedik körfezine kar›flt›¤› yerde, yuvarlak yedi kat toplu, bir cami-
li, cephaneli, bir kale daha vard›r. Bu kalenin nehir afl›r›s›nda hâlâ isyanda olan Loboflka
kalemiz vard›r. Buradan Mostar taraf›na, Lopoflka vilâyetini seyrederek gidelim, dedi¤im
vakit, Noren gazileri raz› olmad›lar. (Düflman çok taflk›nl›ktad›r) dediler. Biz de vazgeçip,
kuzeye iki saatte yine Gable kasabas›na geldik. Tuz eminine padiflah emirlerini gösterdik.
Sicile kaydoldu. ‹çindeki (Padiflah kanununda Dobrovenedikliden tuz bac'› al›nmay›p, tuz-
la evvelki gibi iflleye) idi. Dobrovenedik emininden ve bizim tuz emininden üçyüz kurufl ve
üç donluk çuha ve kumafllar al›p, vedâlaflarak tekrar (Poçetel) kalesine geldik. Burada bir
gece kal›p, ‹brahim Kethüda efendimizin validesine mektuplar, bir kat elbise ile bir at, bir
seyishâne, yüz alt›n yol paras› al›p, kuzeye Nove kenar› ile giderek Polgay kalesini sa¤›-
m›zda b›rak›p, Mostar flehir ve kalesine geldik.

Mostar fiehir ve Kalesi: (Köprülü flehir) demektir. Lâtin tarihçilerine göre Neredva
nehri üzerinde vaktiyle zincirden köprü varm›fl da ad› böyle kalm›fl. Fâtih Hazretleri fet-
hedip, Hersek sanca¤› topra¤›nda pafla has› etmifltir. Hâkimi voyvodas›d›r. Elli nefer ada-
m› vard›r. Üçyüz akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Müftü, nakibüleflrâf, âyân ve eflraf› vard›r.
Bilginleri, fleyhleri, imamlar› ve yazarlar› ile flâirleri pek çoktur. Sipahi kethüdâ-yeri, ye-
niçeri serdar›, Budin kulu serdar›, muhtesibi, bacdar›, flehir kethüdas›, haraç emini, mi-
mar a¤as›, kale dizdar› vard›r.

Kale fiekilleri: Süleyman Han bu kaleyi Neredva kayalar› üzerine yapm›flt›r. Gayet kü-
çüktür. Kayan›n sa¤ ve solunda iki kale olup, aralar› Mostar köprüsüdür. Kalenin iki ta-
raf›nda demir kap›lar› vard›r. ‹ki kale de çeflitli harp âletleri ile üç adet dirsekli burçlar› ile
pek güzeldir. ‹ki kalenin bir dizdar› vard›r. Her birinde seksen adet nefer vard›r. Daima
gözcülük ederler. Burçlar› üzerinde Neredva nehrine bakan bir köflk vard›r. Mostar'›n ilim
erbab›, burada toplan›p, fler'î ve ilmî müzâkereler yaparlar. Ferah bir yerdir. Kale içinde
Süleyman Han'›n bir mescidi vard›r. Neferler için de bir küçük kahvehane vard›r.

Büyük Mostar Köprüsü: Bu köprüyü de Süleyman Han'›n ferman› ile Koca Mimar Si-
nan yapt›rm›flt›r ki bir kayadan bir kayaya uzan›r. Ortas›ndan nehir akar. ‹ki taraftaki ka-
le aras›nda bu köprüden baflka yol yoktur. fiunu bilesiniz ki, bu hakir Evliya, bu ana ge-
linceye kadar onalt› padiflahl›k yer gezdim, böyle bir büyük köprü görmedim. Bir kaya-
dan bir kayaya gökkufla¤› gibi at›lm›fl uzunlu¤u tam yüz germe ad›md›r. Onbefl ayak en-
lili¤i vard›r. Dördüncü Murad'›n ruznamçecisi ‹brahim Efendi, bu köprünün üstünde bat›-
daki varoflun suyunu köprü üstünden tunç künglerle çarfl› ve pazara getirmifl, hamam, ca-
mi ve medreselere da¤›tm›flt›r. Süleyman Han'›n yapt›¤›na dair târih: (Kudret kemeri) se-
ne 974'dür. Di¤er bir târih:

Kavs-i kuzah›n ayn›, bu köprü bina oldu
Var m› bu cihan içre mânendi, hey Allah›m! 
‹bretle bak›p, dedi târihini bir arif 
El geçti¤i köprüden biz de geçeriz flah›m.
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Bu köprüdeki letafeti ve zarafeti ve mimarl›k san'at›n› bundan evvelki mimarlardan hiç
birisi yapamam›flt›r. fiehrin birçok cür'etli çocuklar›, köprüden afla¤› s›çray›p, nehre dü-
fler ve gûyâ kufl gibi uçar. Her biri bir çeflit parende atarak suya düfler. Kimi baflafla¤›, ki-
mi ba¤dafl kurar, kimisi ikifler üçer birbirlerini kucakl›yarak suya atlarlar ve derhal kena-
ra ç›k›p, kayalardan yukar› t›rmanarak köprü bafl›na gelirler. Köprü üzerindeki vezirler ve
ayandan ihsanlar al›rlar. Köprünün su yüzüne var›ncaya kadar yüksekli¤i seksenyedi ku-
laçt›r. Nehrin derinli¤i 87 arfl›nd›r. ‹çinde hamam kubbesi kadar tafllar vard›r. Y›ld›r›m gi-
bi gürleyip, taflar gider. Birçok gulâmlar evlerinden ustalar›n›n dükkânlar›na yemek götü-
rürken köprü üzerinden gitmeyip bafl›nda yemek ve iki elinde sefer tas› varken ince kor-
kuluk üzerinde seyirdip giderler. fiehir elliüç mahalledir. 3040 adet kagir, kiremit örtülü
evlerdir. Bu konaklar›n ço¤u, nehrin do¤usundaki kayalar üzerindedir. Nehrin karfl› bat›
taraf› tamamen gülistan olup, herkes evi önünde nehirde bal›k avlayabilir, flehrin çarfl› ve
pazar taraf›ndaki uzunlu¤u beflbin ad›md›r. K›ble taraf› iki saat Polgay kalesine var›ncaya
kadar ba¤ ve bahçelerdir. Temmuz’da flehir pek s›cak olur. Çünkü günefl flehrin ensesin-
de olan kayalara vurup flehre akseder. Do¤u taraf› ba¤lard›r.

K›rkbefl camisi vard›r. Gazazlar dibinde, Defterdar Pafla camisinin kap›s› üzerindeki târihi:

Muhammed nâm defterdâr-› âli 
Olup sâi-i hayr ve mâni-i hayf 
Düflüp bir bi nazir ve hob târih 
Dedi ol demde hatif menzil-i zayf

Târih 1017

Köprüye yak›n (Kuflku - Mehmed Pafla camii) bir salâtin camii gibidir. Tamamen kur-
flun örtülüdür. Üst efli¤i üzerinde yaz›lm›fl târihi:

Hasbeten lillâh Muhammed Pafla
Yapt› bu camiyi yerinde evvelâ
Dedi târihini ruhu kudüs
Beyt-i rahman ve makam-› sulâha

Sene 1027

Çarfl› içindeki eski camiin târihi: (Büniye mesciden fisebil-ül-muin, târihahu rahmetul-
lâhi aleyhi dâimin) sene 878. fiehrin k›ble taraf›ndaki ‹brahim A¤a camii de kurflun örtü-
lü, yüksek kubbeli güzel bir camidir ki, k›blesi üzerindeki târihi fludur:

Sâhib-ül hayrat ‹brahim a¤a ol kân-› lütuf 
Ol muhibb-i ehli dil, erbâb-› fakr›n mesnedi
Çün tamam oldu dedi hatif an›n târihini
Mescid-i ashâb-› dil, ehl-i hakikat mabedi

Sene 1044

Mahalle içinde Ruznâmçeci-‹brahim Efendi camii vard›r ki vak›flar› kavidir. Hac› Meh-
med Bey camii, gayet ferah bir cami olup, k›ble kap›s›n›n üst efli¤inde mermer üzerine
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müzehhep yaz› ile flu târih yaz›lm›flt›r:

(Kad büniye hâzel camii flerif fî asr-› sultan-ül-âzam, essultan Süleyman Han Gâzî az-
ze nasruhu düstur-ül-mükerrem nizâm-› âlem hazreti Ahülvezir-i müfahham sâhib-ül-hay-
rat velhasenat elhac› Muhammed Bey kad vakaadtâhrir litarihâhu fî seneti hamse ve sit-
tin ve tis'amiye) 

Sene 965

Karfl› dabakhâne karfl›s›ndaki flehir alt› mahalle, befl mihrabd›r. Hac›-Ali camii ferah-
t›r. fiehir taraf›ndaki namazgah› genifltir. Çarfl› içindeki Hac›-Ali A¤a mescidi güzel olup,
k›ble kap›s› üzerindeki târihi fludur:

Ol Muhammed Mustafa hakk›n habibi söyledi. 
Ol kifli ki hak içün mescid binas›n eyledi 
De Hulûs-i kalb ile esnan an›n târihini
Binonalt›s›nda yapt› Hac›-Ali mescidi 

Sene 1016

Ruznamçeci - ‹brahim efendi medresesi mâmurdur. ‹ki adet hamam› vard›r. Yüzyirmi-
yedi adet konak hamamlar› vard›r. Çarfl› içinde büyük han karfl›s›nda Ahmet efendi çefl-
mesinin târihi fludur:

Bu hayr›n sahibi Ahmed efendi
Arar bulur idi bir âb-› nâb› 
Yine kendi edüp, fikr-i dakiki 
Dedi târihini an›n âb-› câri

Üçyüzelli adet kagir dükkân› vard›r. Karfl› taraftaki tabakhanesi hiç bir yerde yoktur. Etra-
f› demir pencere ve ortas› büyük havuzlard›r. Bu tarafta yirmi adet küçük dükkânlar vard›r.

Köprüsü ve dolaplar› vard›r. Çarfl› içinde bir kal›n zinciri, çark ve dolaplara ba¤lay›p,
zincirin bir ucunu daha afla¤› nehir içinde kayalara ba¤lanm›fl kal›n zincire ba¤larlar. Her-
hangi bir kimse nehirden su ç›karmak istese hemen kovas›n› zincirin halkas›na geçirir. Ve
zinciri koyuverince nehre iner. Yukar›dan zincirle çekilip, suyla dolu yukar› ç›karken bar-
dak ve destilere dolar. Çarfl› içinde dörtköfle bir saat kulesi vard›r. Çan›n›n sesi üç saatlik
yerden iflitilir. fiehrin tabakhane taraf›nda dokuz adet su de¤irmeni vard›r.

fiehrin havas› ›l›k ve k›fl› lâtiftir. Halk›n›n yüzleri k›rm›z›d›r. Namuslu ihtiyarlar› destar
sar›p, taze yi¤itleri kalpak ve kobçal› çakfl›r ve çuha esvap giyerler. Kad›nlar›, yass›tarpufl
takke üzere beyaz izar örtünüp, ferace giyerler. Türkçe konuflup, Boflnakça ve lâtince de
bilirler. Beyaz ekme¤i, yirmiotuz okka (?) gelen alabal›¤› sicilde yaz›l›d›r. fiehriban nar› ka-
dar nar› olur. Üzüm, incir, kay›s›, fleftali ve selvi a¤açlar› meflhurdur. Dabakhâne taraf›n-
da 18.060 adet ba¤lar› vard›r.

Hersek sanca¤›nda bu Mostar flehri kadar büyük flehir yoktur. Suyu ve havas› çok gü-
zeldir. Meyveleri sulu olur. ‹ncir ve üzümünü ve adam kellesi kadar narlar›n› baflka flehirle-
re hediye götürürler. Bu flehirde üç gün zevk ve safa edip, bayram namaz›n› k›larken hut-
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beyi fieyhülislâm efendi okumakta idi. Bu s›rada yedi nefer bitkin bir halde gelip, (El aman,
ey ümmet-i Muhammed, iflte flu da¤da Lapoflka kâfirleri ile cenk ediyoruz, bize imdat, bi-
ze imdat!) diye feryad ettiler. fieyhülislâm efendi (Kalk›n ey ümmet-i Muhammed. Bayram
kurban› gazas›na gidelim ve ümmet-i Muhammed'e imdat edüp, büyük gaza edelim.) de-
yince hemen duâ etmeden ve hutbe tamam olmadan bütün gaziler bir anda silâhlan›p, pi-
yade ve atl› da¤lara düfltüler. ‹kinci saatte Lapoflka'da cenge rastgeldik. Düflman üstün gel-
mek üzere idi. Gazilerimiz h›z›r gibi yetiflip, Allah Allah diye düflmana öyle bir k›l›ç vurdu-
lar ki, tarifi mümkün de¤il. Düflman gördü ki, Türkler bayram gününe bile bakmadan cen-
ge gelip k›l›ç vuruyorlar... Yüzyetmifl düflman topra¤a düflüp, kaçarak cehenneme gittiler.
Gazilerimiz düflman› kova kova yetmifl esir ve elli kadar kelle paça al›p, ancak yedi genci-
miz flehit oldu. Selâmetle Mostar flehrine geldik. Mostarl›lar, cesur, sofras› aç›k, cömerd
adamlard›r. Bura ayan›ndan mektup al›p, elli adet arkadafllar›m›zla bat›ya gittik ve yedi sa-
atte (Lebte) kasabas›na geldik. Köprülü-zâde kethüdas› ‹brahim A¤a, Mostar ile Bosna ara-
s› emin olsun diye ve uskuklar›n yollar›n› kapamak için bu kaleyi kendi paras›yle yapt›rm›fl-
t›r. Dizdar›, elli hisar eri, bir mescidi, bekâr yi¤it hücreleri, cephanesi, befl adet flâhi topu,
bir anbar›, bir su kuyusu, bir demir kap›s›, büyük kuleleri vard›r. Buradan kalk›p, kuzeye
da¤lar içinde ormanlardan geçerek dört saatte (Koniçse) kasabas›na geldik.

Koniçse Kasabas›: Hersek sanca¤›nda pafla has› olup, voyvodas› hüküm eder. Yüzel-
li akçelik flerif kazad›r. Sipahi kethüdâ-yeri, yeniçeri serdar›, âyân›, flehir kethüdas›, ha-
raç emini, muhtesibi, bacdar› vard›r. Nertova suyu kenar›nda ba¤l› bostanl› bir yerdedir.
Nehir üzerinde bir a¤aç köprü vard›r. ‹ki taraf alt› mahalledir. Büyük konaklar› yoktur da
ba¤lar› çoktur. Sekiz mihrab›, iki medresesi, üç çocuk mektebi, iki tekkesi, bir küçük ha-
mam›, iki han›, yetmiflbefl dükkân› vard›r. Ço¤u demirci dükkân›d›r. Koniçse k›l›c› mefl-
hurdur. ‹ki kat bile olsa yine do¤rulur. Bunun benzeri k›l›ç Alman diyar›nda ola... Pala,
k›l›ç, kasap sat›r› ve birçok savafl eflyas› yaparlar. Çünkü da¤lar›nda demir ve kömür çok-
tur. Su ve hava bak›m›ndan yayla oldu¤u için Mostar gibi incir, üzüm ve zeytini ve nar›
olmaz. Ahâlisi san'at ehli ve tüccar adamlard›r.

Hersek sanca¤› burada tamamland›. Genifl bir vilâyettir. Do¤u taraf› Arnavudlu¤un ‹s-
kenderiye taraf›d›r. K›ble taraf› Bundukân› Venedik'in Potur ve Prast kaleleridir. Güney
taraf›nda Dobrovenedik'le huduttur. Kuzeyi Bosna sanca¤› ile, do¤usu Rumeli eyâleti ile
k›bleye meyilli taraf› Dokakin sanca¤› ile komfludur. Mâmur bir sancakt›r.

Bu kasabadan do¤uya da¤lar aflarak gidip, on saatte (Biyele) yaylas›n› aflarak (Abdi A¤a)
oca¤›nda konaklad›k. Sa¤lam kulesi var. Etraf› kale gibi duvarlarla çevrili büyük konakt›r.
Biyele nahiyesi de Bosna sanca¤› hükmündedir. Buradan do¤uya bir saat gidip, Koflil, üç
saat gidip Rakniçe, dört saat gidip, Aksular yaylas›na geldik. Buradan dört saatte (Pirisin-
ce) köyüne geldik. Ba¤l› bahçeli, camili, yüzelli evli, Cengi-zâdeler zeameti, mâmur köy-
dür. Oradan do¤uya giderek (Saraybosna) ya geldik. Muslu efendi zadelerin saray›nda üç
gün kald›k. Buradan bu kere Kanije yak›n›ndaki Yenikale gazas›na gitmeye haz›rland›k.

BOSNA SARAY'DAN YEN‹KALE GAZASINA G‹TT‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER
Bosna Saray'dan ç›k›p, do¤uya dört saat giderek Kokre, Kalas, köylerini geçip, sonra

kuzeye alt› saat giderek Çopur imâm köyüne geldik. Oradan on saatte (Yenikasaba) da
konaklad›k.
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Yeni Kasaba: Dördüncü Murad vezirlerinden Koca - Musa Pafla yap›s›d›r. Bosna eyâ-
letinde pâdiflâh has›d›r. Yüzelli akçe pâyesiyle kazâc›kt›r. Kethüdâ-yeri, yeniçeri serdar›
vard›r. Dereli bir yerde yüzyetmifl kadar evli, flirin bir kasabad›r. Musa Paflan›n yapt›rd›¤›
bir cami vard›r. Üç mahalle mescidi, bir tekkesi, bir çocuk tekkesi, iki adet tüccar han›,
bir hamam›, onsekiz adet dükkân› vard›r. Bu hayrat›n hepsi Koca - Musa Paflan›nd›r. Bu
eserler yokken buras› haydut ve eflkiyâ yata¤› imifl. ‹kibin adamla zor geçilirmifl. Hamdol-
sun bu binalar yap›lal› emniyetli yer oldu. fiehrin içinden Yadar nehri akar. Bu nehir, Ar-
navudluk da¤lar›ndan ç›k›p, bu kasaban›n arkas›nda Dirin nehrine kar›fl›r, ilkbaharda kar-
lar eriyince derya gibi taflar. Nehrin üzerinde Büyükçekmece köprüsü kadar genifl bir
köprü vard›r. ‹ki taraf› ba¤d›r, suyu, havas› hofltur. Buradan bir saat giderek (Konevnik)
köyüne geldik. Yüzelli evli müslüman köyü olup, meflhur, (Hindi Hamza Baba) dergâh›
vard›r. Fâtih'in fleyhlerinden olup, ‹zvornik fethinde bulunmufl, burada gömülmüfltür. Yi-
ne bat›ya iki saat giderek (Kolflad) kalesine geldik.

Kolflad Kalesi: Kurucusu S›rp banlar›ndan Radoban'd›r. Fâtih taraf›ndan zaptedilmifltir.
‹zvornik sanca¤› topra¤›nda, Yada köyü kenar›nda bir kaya üzerinde kagir sa¤lam, k›ble ta-
raf›na bakan küçük bir kaleciktir. Kale içinde Fâtih'in bir küçük camisi, kethüda, imam, mü-
ezzin, kap›c› evleri, bir anbar›, cephanesi, befl adet flâhi toplar›, dizdar›, yirmisekiz adet ne-
ferleri vard›r. Kaleden Yadar suyuna beflyüz basamak merdivenle inilir. Vilâyet ahalisi S›rp
haramisi korkusundan bütün k›ymetli mallar›n› burada muhafaza ederler. Nehir, afla¤› dere-
den gök gibi gürleyip akar. Bu kaleden afla¤› varofla tam üçbin ad›mla inilir. Yüzyirmi adet
evlerdir. Bir küçük camii vard›r. Ba¤ ve bahçesi yoktur. Eskiden varofl olmakla gayet büyük
imifl. Yada nehri üzerine Yahfli Alaybeyi, bir büyük köprü yapt›rm›flt›r. Yada nehri burada
biraz sonra Dirin nehrine kar›fl›r. Buralardan iki saat geçerek (‹zvornik) kalesine geldik.

‹zvornik Kalesi: S›rp banlar›ndan Vornik adl› kral›n yap›s›d›r. Fâtih Tuna Belgrad›'ndan
fetihsiz dönerken bu kaleyi fethetmifltir. Bosna eyâletinde baflka sancak beyi taht›d›r. Be-
yinin has› 345.793 akçedir. Onüç zeameti, alt›yüzyetmifldört t›mar›, alaybeyi, çeribafl›s›
vard›r. Gaza s›ras›nda beyinin ikibin seçme askeri olur. Dörtyüz akçe pâyesiyle flerif ka-
za olup, onsekiz adet kazas› vard›r. Müftü, Nakibüleflraf, âyân ve eflraf, sipâhi kethüdâ-
yeri, yeniçeri serdar› vard›r. Dizdar a¤ân›n yüzelli adet kale neferi vard›r. Muhtesibi, bac-
dar›, flehir kethüdas›, haraç emini, mimar a¤as› vard›r.

Kalenin Yeri ve fiekilleri: Dirin nehri kenar›nda bir k›rm›z› mermer kaya üzerinde dört-
gen fleklinde çok yüksek bir kaledir. Hende¤i olmay›p, etraf› uçurum deredir. Hiçbir ta-
raf›nda havalesi yoktur. Afla¤› kale, yukar› kale kayalar›n› gö¤süne alm›fl ve güya bir ana
evlâd›n› kucaklam›fl gibi sarm›fl. ‹ç kalenin do¤uya bakan iki demir kap›s› vard›r. Kale için-
de Fâtih camii, cephanesi, zahire anbarlar›, su sarn›çlar›, burçlar› üzerinde ufak flâhî top-
lar› vard›r. Kaleye ç›kan bir daha afla¤› inemez.

Afla¤› Kale: Dirin nehri kenar›nda olup, befl sa¤lam kulesi vard›r. Kale duvarlar›n› Di-
rin nehri döver. Güneyden kuzeye uzunlu¤u beflyüz ad›md›r. Ensesi iç kalesi kayalar›d›r.
Bu kalenin eni yirmi ad›md›r. Gayet ensiz kaleciktir. Çünkü k›ble taraf› Dirin nehri, bat›
taraf› ‹çkale kayas›d›r. ‹ki kap›s› vard›r. Baflka yerden girip ç›kmak mümkün de¤ildir. Üç-
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yüz tahta örtülü evleri vard›r. ‹ki kap›n›n birine hünkâr kap›s› derler, kuzeye bakar. Kap›-
n›n iç taraf›nda bir hünkâr camii vard›r. Bu camiin önünde Dirin kenar›nda (Narin Kale)
yâni afla¤› hisar›n iç kalesi vard›r. Onbir adet balyemez toplar› vard›r. Kalenin duvarlar›
yirmifler ayak kal›n, yüksekli¤i seksen mimar arfl›n›d›r.

Sol Varofl: Hünkâr kap›s›n›n d›fl›nda sol varofl adiyle üçyüz tahta örtülü ve kagir du-
varl› evler vard›r. Elli kadar küçük dükkânlar› vard›r. Bu varoflda bir bafldan bir bafla bir
tek soka¤› vard›r. Yeni han adiyle bir han› vard›r.

Sa¤ Varofl: Bu afla¤› varoflun güneyinde olup, kap›dan d›flar› cephane varofludur. Di-
rin nehri kenar›nda 380 ba¤l›, bahçeli evleri, 150 adet cephane dükkânlar› vard›r. Bu va-
roflun güney taraf›nda yeni hana var›ncaya kadar uzunlu¤u 5.500 ad›md›r. Onsekiz ma-
halle, ikibinsekizyüz tahta örtülü ev vard›r. Tamam› onsekiz mihrabd›r. Kuzeyde hünkâr
kap›s›n›n içinde Fâtih Sultan Mehmed camii vard›r. Sonradan tamirinin târihi (Ma'bedü-
luflflak darüssâcidîn) sene 982. Sonra burada Süleyman Han da Fethiye adiyle bir cami
yapm›flt›r. Bey camii, ‹zvornik camii, iki varofllarda ikifler cami daha vard›r. Sekiz adet
mescidi, sekiz tekkesi, üç medresesi, bir hamam›, yedi mektebi vard›r. Ahalisi Boflnakd›r.
Çuha dolama elbise giyip, kobçal› darac›k serhadli çakfl›r› giyerler. Tüccar adamlard›r. Su-
yu ve havas› güzel, ba¤ ve bahçesi çoktur. Eri¤i, elmas›, kiraz›, çam ve mefle tahtas›, s›-
¤›r gönü, koyun yapa¤›s› meflhurdur. ‹fllek iskeledir. Dirin nehri ile Belgrad'a gidip gelen
binlerce gemi vard›r. Bu nehir Sava nehrine kar›fl›r. Burada namazgah câmiinin önünde
kurflunlu kubbe içinde öldürülen bey gömülüdür.

Buradan kalkarak (Tuzla) kasabas›na geldik. ‹zvornik sanca¤›nda voyvodal›kt›r. Yüzel-
li akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Oradan kuzeye sekiz saatte (Kozlu) kasabas›na geldik.

Kozluk Kasabas›: ‹zvornik topra¤›nda bir camili, iki hanl›, birkaç dükkanl› kasabad›r.
Saf koz a¤açl› oldu¤undan Kozluca derler. Oradan yine kuzeye (Köle ‹brahim) adl› hara-
minin korkusunu çekerek Beline mâmur kasabas›na geldik.

Beline Kasabas›: Bu da ‹zvornik topra¤›nda Pafla has› olup, voyvodal›kt›r. Yüzelli ak-
çeli flerif kazad›r. Yeniçeri serdar›, kethüdâ-yeri vard›r. Verimli bir toprakta olup, befl ma-
hallesi vard›r. Beflyüz adet ev vard›r. Evlerinin en mâmuru, Cengi-zâde Ali Paflan›n bü-
yük kona¤›d›r. Bosna diyar›nda bir misli yoktur. Bu saray yak›n›nda bir orman korusu var-
d›r ki, a¤açlar›n›n gölgesinde birer adet koyun otlayabilir. Suyu ve havas› gayet güzel ve
meyvas› boldur. Buradan kuzeye dört saatte gidip, (Raca) hisar›na geldik. Bir gemi ile Sa-
va nehrini karfl›ya geçip, gümrük emininde misafir olduk. Bu flehirin ihtiyar ve bilgini kim-
seleriyle konuflmaya bafllad›k.

Raça Kalesi: S›rp krallar›ndan Koca-Matifl Ban›n babas›n›n yap›s›d›r. Maktul-‹brahim
Pafla fethetmifltir. fiimdi Sirem sanca¤› beyinin voyvodas› hâkimdir. Yüzelli akçe pâyesiy-
le alâ kazad›r.

Kalenin Yerii ve fiekilleri: Sava nehri kenar›nda düz bir yerdeki tepe üzerinde üçgen
fleklinde tu¤la yap› bir kaledir. Dirin ve Sava nehirleri birleflerek bu kaleyi harab ettikleri
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için ancak Sava nehri kenar›nda bir kulesi kalm›flt›r. Bu kulenin dizdar› ve hisar eri yok-
tur. Sava ve Dirin nehirlerinin birbirlerine kar›flt›¤› yerde yedi adet müslüman mahallesi,
dört Bulgar ve S›rp mahallesi vard›r. Beflyüzelli adet altl› üstlü evleri vard›r. Yollar› hep
tahtadan yap›lm›flt›r. fiehir d›flar›s›nda k›fl günleri çamur deryâs›d›r. Befl mihrabd›r, beflin-
de de cuma namaz› k›l›n›r. ‹ki yerde medresesi, üç adet çocuk mektebi vard›r. ‹ki tekke-
si, iki küçük han›, vard›r. Bir hamam› varsa da küçüktür. fiehir içinde üç yerde a¤aç köp-
rüsü vard›r. Dirin ve Sava nehirleri tafl›nca flehrin bütün bahçelerini su kaplar. Onun için
a¤aç köprüler yapm›fllard›r. Yetmifl dükkân› vard›r. Beyaz ekme¤i, bal suyu, eri¤i, elma-
s›, dünyay› tutmufltur. Üzümü mayhofltur. Ahalisi ticaret ile geçinirler. Ekserisi gemicidir.
Âyân› serhadli elbisesi giyer. Sofra sahibi, garip dostu adamlard›r. Hile bilmezler. Bura-
dan kuzeye alt› saat gdip, Moravaç kalesine geldik.

Moravaç Kalesi: Süleyman Han vezirlerinden Sar› - Rüstem Pafla fethetmifltir. Sirem
sanca¤›nda voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe kazad›r. Bahçesi çoktur.

Yeri ve flekilleri: Sava nehrinden azm›fl Posud nehri kenar›nda dörtgen fleklinde tu¤-
ladan bir küçük kaledir. ‹çinde bir küçük camii, elli adet tahta örtülü evi, anbarlar›, cep-
hanesi, dört köflesinde kuleleri, iki adet demir kap›lar› vard›r. Biri kara taraf›na, biri Po-
sud taraf›na aç›l›r. Bu iki kap›n›n önünde hendek üzerinde a¤aç köprüler vard›r. Hende-
¤i, Posud nehri suyu ile dolu, genifl ve derindir. Dizdar›, elli adet hisar eri vard›r. Kale d›-
fl›ndaki iki mahallede ikiyüz tahta örtülü ev vard›r. Bu varofla kaleden iki a¤aç köprü ile
geçilir. ‹ki mescidi vard›r. Halk› Boflnakt›r. Çarfl› ve pazar› olmad›¤›ndan hafta pazar› dü-
zerler. Buradan befl saatte (Nemse) kasabas›na geldik.

Nemse Mâmur Kasabas›: Süleyman Han Belgrad'› fethetti¤i vakit kaleden aman ile ç›-
kan Nemselileri (Avusturyal›lar›) burada oturttu¤u için Nemse kasabas› derler. Sirem top-
ra¤›nda beyinin voyvodal›¤›d›r. Yüzelli akçe pâyesiyle kazad›r. ‹skelesinin emin ve harac›
Budinli aklâm›d›r. Ba¤ ve bahçesi, âyân ve eflraf› hesaps›zd›r. Verimli ve flirin bir kasaba-
d›r. Kuzeyine Mitroviçse kasabas› dört saat kadard›r. Bu kasaba dokuz mahalle, 1040
âdet altl› üstlü evlerdir. Üç mahallesi S›rp ve Bulgard›r. Camileri, iki mektebi, üç adet tek-
kesi, ev hamamlar› vard›r. Yüzon adet dükkân› vard›r. Bu kasaba Mitroviçse'den mâmur
olup, iskeledir. Beyaz ekme¤i, ya¤›, bal›, beyaz kiraz› meflhurdur. Bolluk kasabad›r. Bü-
tün halk› tüccar ve zevk ehlidir. Buradan kuzeye yedi saat gidip, Tvarnik kasabas›na gel-
dik. Sonra Sotin palangas›n›, Volkvar kasabas›n›, Ösek kalesini geçtik. Burada sadrâza-
m›n Kanije imdad›na gitti¤ini iflitip, biz de Ösek'den 1500 silâhl› askerle Kanije kurtar-
mas›na gittik.

KAN‹JE KALES‹ KURTARMASINA G‹TT‹‹⁄‹M‹Z‹ BEYAN EDER
Ösek'den kalk›p, Darde palangas›n› geçip, Drava üzerinde gemilerden yap›lm›fl köp-

rüyü geçip, bat›da Maslovan kalesi üzerine gitmemizi konuflurken Yakoval› alay beyinin
casuslar›na rastgeldik. Biz, onlar› düflman zannettik. Me¤er k›yafet de¤ifltirmifl müslüman-
larm›fl. Bize dediler ki:

«Bre adamlar, Maslovan kalesinden geçemezsiniz. Cihan› velvele tutup, düflman Kanije'yi
dövmede... Yâr›n top seslerini duyars›z. Vezir-i âzam ise Zigetvar'da asker toplamada... Siz
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Maslovan iskelesine giderseniz, hemen gidin. Aya¤›n›zla düflman içine girmifl olursunuz.»
Bunun üzerine konuflup, Valpo kalesi üzerine gitmeyi do¤ru bulduk. Bin türlü zahmet

çekerek batakl›klardan geçip, Valpo kalesine geldik.

Valpo Kalesi: Yap›c›s›, Zirin hersekleridir. Fâtihi 950 senesinde (1543) Süleyman
Han veziri ‹brahim Paflad›r. Yedi gün yedi gece cenk ederek kaleyi teslim alm›flt›r. Poja-
¤a sanca¤› beyinin voyvodal›¤›d›r. Yüzelli akçe pâyesiyle nâibliktir. Budin yeniçerisi ser-
dar›, kale dizdar›, ikiyüz adet hisar eri vard›r.

Valpo Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Krafliçe nehri ile hende¤i dolu, düzlükte, tu¤la yap› bir
kaledir. Çok sa¤lamd›r. Hende¤i kenar›nda etraf› beflyüz ad›md›r. Hende¤i çok genifl ve de-
rindir. Krafliçe nehri Ösek'den gelip, Drava'ya kar›fl›r. Kalenin kap›s› k›bleye aç›k olup, hen-
dek üzerinde bir a¤aç köprüsü vard›r. Köprü bafl›nda bir lonca köflkü vard›r. Bu kap› üze-
rindeki kulede bir saat çan› vard›r. Kap›dan içeri genifl bir yol ile karanl›kta girilir. Befl kat
demir kap›lar› vard›r. Kule sonunda Süleyman Han camii vard›r. Hisar içinde dizdar, kethü-
da, imam, müezzin, kap›c›lar, mehterhane, anbar ve cephanesi vard›r. Kale dörtgen fleklin-
dedir. Duvar› yüksek ve alt› arfl›nd›r. Bu kale önünde köprüafl›r› iki adet viran kule vard›r.

Varoflu: Kaleden hendek afl›r› kuleye meyilli bir küçük varofldur. Üç mahalledir. Befl mih-
rabd›r. Bir medrese, bir mektep, bir tekke, bir hamam, iki han, yirmi dükkân, ikibin kadar
ba¤ vard›r. Suyu ve havas› güzeldir. Varoflun etraf› sarp hendektir. Buradan kalk›p, bat›ya
üç saat gidip, Drava nehri kenar›na vard›k. Düflman korkusundan etraf›m›za hendekler kaz-
d›k. Sonra gemiler, sallar ve botlar ile karfl› tarafa geçmeye bafllad›k. O gün çok asker ge-
çip, beri tarafta az asker kald›. Allah göstermesin iki taraftan bir düflman ç›ksa beriden öte-
ye, öteden beriye asla imdat olamazd›. Hemen hakirin can, bafl›na s›çray›p, bütün elbisele-
ri ç›rn›k kay›¤a koyarak atlar› suya vurduk, geçtik. Bu hâlime bütün serhad gazileri hayret-
te kald›lar. Allah'a flükür, atlar›mla, hademelerime ve bana bir zarar gelmeden geçtik. Ama
vakit, sabah ve ortal›k so¤uk oldu¤undan atlar ve hademeler üflüdüler. Derhal atlar› e¤erli-
yerek hemen öteye beriye koflturmaya ve atlarla hademeleri k›zd›rmaya bafllad›m. Ö¤leye
do¤ru askerin hepsi geçip, bat›ya üç saat giderek (fiiklofl) kalesine geldik.

fiiklofl Kalesi: Yap›c›s› Engerus (Macar) krallar›ndan Koca-Matifl krald›r. Sonra Süleyman
Han, Budin kalesini Yanofl krala verdi¤inden bu fiiklofl Kalesi ban'› da Yanofl krala itaat
edip, uzun zaman rahat yaflad›. Budin'de Yanofl kral ölünce bu fiiklofl ban'› f›rsat bulup, Beç
kalesi (Viyana) çasar› olan Ferdinand krala tâbi oldu. Di¤er hristiyanlar›n teflviki ile bu kale
ahalisi Ösek, Darde, Sirem taraflar›n› ya¤maya bafllad›. Sonunda Süleyman Han 950 tari-
hinde bu kaleyi kuflatt›. Yedi gün cenkten sonra zaptetti. Bütün ahalisi iç kaleye kapand›.
Nihayet dördüncü gün kaleyi aman ile verip, anahtarlar›n› pâdiflâha teslim ile Sigetvar ka-
lesine gittiler. Kale, Mohaç beyi Kas›m Beye ihsan olundu. Kanije paflas›n›n voyvodal›¤›d›r.
Budin kulu serdar›, muhtesibi, dizdar›, yüzyetmifl nefer hisar eri, âyân ve kibar› vard›r.

fiiklofl Kalesiinin Yeri: Bir genifl sahra ortas›nda gayet yüksek tafl bir kaledir. ‹ç kalesi
olan yüksek tepe bir sivri tafld›r. Evvelce bu kale krallara mahsus saray imifl. Bu iç kale
içinde gayet genifl büyük bir saray varm›fl. Kuzeyinde Peçuy kalesi, bat›s›nda Sigetvar ka-
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lesi, k›blesinde Valpo kalesi görünür. ‹ç kalede Süleyman Han camii, dizdar, kethüda,
müezzin evleri, cephane ve zahire anbarlar› vard›r. Bu iç kalede seksen kulaç derinli¤in-
de bir su kuyusu vard›r. Bir nehir gibi akan bir sudur. Kimse bu suyun nereden gelip, ne-
reye gitti¤ini bilmez. Bir balyemez top vard›r ki, gayet büyüktür. Bu yüksek kalenin köp-
rü ile geçilir üç kap›s› vard›r.

fiiklofl'un Afla¤› Kalesi: Üç kat kaledir. Onyedi adet yüksek kuleleri vard›r. Her bir ku-
le aras› tam yüzer ad›md›r. Bu hesaba göre kalenin etraf› 1700 ad›md›r. Etraf› yalç›n ka-
ya hendek derin, enli ve korkunç bir çukurdur. Do¤uya bir kap›s› vard›r. ‹ç taraf›nda bir
ab-› hayat kuyusu vard›r. Kap› d›fl›nda a¤aç bir köprüsü vard›r. Elli adet ba¤ ve bahçesiz
tahta örtülü evleri vard›r. Yedi adet mihrabd›r. Süleyman camii, kiliseden yap›lm›fl bir kü-
çük mâbeddir. Kalesi üzerinde yüksek bir saat kulesi vard›r. Bir ab-› hayat çeflmesi vard›r
ki, târihi fludur:

Sahibin bilmek dilersen bu müferrih çeflmenin 
Hak r›zas›n isteyüp, etti Ömer a¤a bina
Târihi malûm olur, her kim ki su içüp diye:
Ruhu flâd olsun, Hasan ile Hüseyin'in dâima

Sene 1051

D›flar› Varoflu: Bu afla¤› kalenin do¤usunda bir kat flehir varoflu var. Bunun da etraf›
bir kat hendekli ve flaranpav duvarl› palanga hisard›r. Nice yerde mazgal dirsekleri vard›r,
flâhi toplar› vard›r, amma topa muhtaç de¤ildirler. Çünkü afla¤› kale toplar› bu varoflu ko-
rur. Üç kap›s› vard›r. Biri k›bleye aç›lan Ösek kap›s›, biri kuzeye aç›l›r Peçuy kap›s›, biri
bat›ya aç›l›r Sigetvar kap›s›d›r. Bu kap›lar›n hepsi ikibin beflyüz ad›m kuflat›r. Büyük bir
varofltur ki, afla¤› kaleyi kuflat›r. Ama yukar› iç kaleyi kuflatmam›flt›r. ‹ç kalenin bat›s›n›n
iki taraf› iki yerde sazl›k ve batakl›k göldür. Her taraf› gayet derindir. Bu varoflda yedi ma-
halle vard›r. Befli ‹slâm, ikisi hristiyan mahallesidir. Sekizyüz adet tahta örtülü, cennet gi-
bi bahçeli evler vard›r. Camileri, yedi mihrabd›r. (Malkoçbey câmii), ormanl›k içinde bir
camidir. (Eski ‹skender camii) de eski bir mâbeddir. Geride kalanlar mahalle mescidleri-
dir. Üç medresesi vard›r. Bu flehirde bilginlere hürmet ederler. Ama hakk› ile bilgini yok-
tur. Ancak bâz› acemi talebeleri vard›r. Üç tekkesi, bir çocuk mektebi, bir küçük hama-
m› vard›r. ‹ki adet han›, k›rk adet dükkân› vard›r. Bir usta nalband› vard›r ki, dünyada em-
sali yok. Halk› Koturca konuflup, serhad elbisesi giyip, ticaretle geçinirler. Sofra sahibi,
garib dostu, gazi adamlard›r. fiehirlerinin su ve havas› güzeldir. Peçuyda kuzeye befl saat
yak›nd›r. Buran›n da yi¤itleri kahramand›r.

Buradan bat›ya bir gecede Befle köyünü geçip, oniki saatte Sigetvar kalesine geldik.

Sigetvar Kalesi: Bu flehri anlatma¤a bafllamadan evvel, târihin mühim bir fasl› olan
Sultan Süleyman'›n (Sigetvar sefer-i hümâyununu özetliyelim.

Sefer-i Hümâyunun Özzeti ve Sigetvar Kalesinin Fethi: Bu olay› merhum babam›zdan
iflitti¤imiz gibi yaz›yorum:

Evvelce Süleyman Han Budin'i fethedince Sigetvar Kalesi düflmanda kal›p, Osmanl›
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vilâyetleri Sigetvarl›lar taraf›ndan harab edilmekte idi. Budin veziri, Yahyal› Arslan Pafla
bunu devlete birkaç defa bildirdi. Sonra düflman günden güne flirinlenip, Sekelhed, Sat-
man, Arad, Varad, Tokay, Kalo, Göle adl› kalelerimizi al›p, içine asker koydu¤u haberi
devlete ulaflt›. O s›rada Süleyman Han çok ihtiyar olup, nikris ve ihtiyarl›k hastal›¤›na u¤-
ram›flt›. Ama yine himmet edip, 976 (1568) senesi flevvalinin dokuzuncu günü ota¤›n›
(Ç›rp›c› Çay›r›) na kurdu. O gün ikinci vezir, Koca - Pertev Pafla'y› Erdel diyar›na seksen-
yedibin askerle serdar edip Erdel han› olan Jikmon Yanofl krala imdada gönderdi. Ertesi
gün Sadrâzam Sokullu Mehmed Pafla'y›, ellibin askerle, Sigetvar'a öncü olarak gönderdi.
Üçüncü vezir Ferhad Pafla'y›, fiemsi Paflay›, Kazasker Hâmid Efendiyi ve di¤er divan er-
bab›n› o sene flevvalinin onuncu gününde hep götürdü. Hattâ çok yafll› ve umur görmüfl
musahiplerden mutbak emini Selim Hanl› Abdi Efendiyi, Kuzu - Ali A¤ay›, emekli yeni-
çeri a¤as› Ali A¤ay› ve bu hakîr Evliyâ'n›n de¤erli pederini Kuyumcubafl› Dervifl Mehmed
A¤ay›, ‹brahim Gülfleni hazretlerinin halifesi, hanendeler bafl› Dervifl Ömer Gülfleni'yi ve
daha bunun gibi birçok ihtiyarlar› beraberinde Sigetvar seferine götürdü. Fakat cenâb-›
pâdiflâh›n vücudu ihtiyarl›ktan çok yorulup, taht›revan ile giderek Belgrad'dan Sava'y›
geçtik. Zamon sahras›nda çad›rlar kuruldu. Bütün ‹slâm askeri toplan›p, pâdiflâh birçok
asker ile E¤ri gazas›na giderler, evvelce Nemçe çesar› Ferdinand kral›n Erdel'de istilâ et-
ti¤i Sadmar, Tokay ve di¤er kaleleri kurtarma¤a azm-i hümâyunlar› olunca, Allah'›n hik-
meti, evvelce Peçuy kalesi muhafazas›na tâyin olunan üç adet sancak beyleri fiiklofl kale-
si alt›nda çad›r kurup, ya¤murdan bu beyler gözlerini açamay›p, herkes çad›r›nda bafl›n›
h›rkas›na çekerler, dünyadan haberleri yoktur diye uykuda iken o gün Sigetvar kalesi
ban'› olana Zirinski Miklofl adl› kimse beflbin atl› ve üçbin yaya hristiyan ile bu beyleri ya¤-
mur ve kan aras›nda birden bas›p, beyleri ve nice yüz gazileri flehit eder. Nice yüzünü esir
eder. Bütün gazilerin ganimet mallar› ile Sigetvar'a gidip, flenlikler yapar. Bu korkunç ha-
beri pâdiflâh al›nca Erdel'de al›nan kalelerin kurtar›lmas›ndan vazgeçip, Sokullu - Meh-
med Pafla'y› Sigetvar kalesi üzerine gönderdi. Denizden Karl›eli sanca¤› Mutasarr›f› Ali
Portuk adl› kapudan› Tuna üzerinden üçyüz parça firkate ve transa, k›rk parça kalite ka-
d›rgalar› ile Drava'ya gönderdi. Pâdiflâh hemen Peçuy sahras›nda Erflan denilen büyük
da¤›n ete¤inde muhteflem ota¤› ile durdu. O anda Budin beylerbeyisi Arslan Paflay› ota¤
önünde katlettirdi. Sebebi budur ki, Süleyman Han Erdel taraf›na gidince Nemse kral› Sü-
leyman Han'›n bu seferinden haber al›p, deniz gibi asker toplay›p, haz›r iken ve Arslan
Pafla o s›rada Budin askeriyle ‹stolni Belgrad kalesi yak›n›nda Palota kalesini ve Çarka ka-
lesini kuflat›p, döverken Nemçe çesar› olan Ferdinand kral askeri ile gelip, Arslan Paflay›
bas›p, bütün Budin askerini k›rarak kimini de esir etti. Bu kadar cephanesi olan Arslan
Paflay› kova kova Tata ve Papa kalelerine kadar kovalad›. Bu iki kale düflman eline geç-
ti. Bu yüzden Arslan Pafla öldürüldü. Sokullu - Mehmed Paflan›n amca-zâdesi Mustafa Pa-
flaya Budin eyâleti verilip, Sigetvar üzerine çarhac› tâyin olundu. Sonra Süleyman Han
ikinci günde Sigetvar alt›nda top menzilinden uzak göl kenar›nda ota¤›n› kurdu. 947
(1566) târihi Muharrem ay›n›n yirminci ve A¤ustos ay›n›n beflinci günü Sigetvar kalesi
kuflat›ld›. Beflinci vezir Mustafa Pafla ile Rumeli Beylerbeyisi fiemsi Pafla, kalenin kuzeyi-
ni kuflat›rlar. Sokullu - Mehmed Pafla, kalenin etraf›n› al›p, yirmiyedi koldan kaleye met-
ris kurup, toplar ile dövmeye bafllad›lar. Ama kale Rike nehri batakl›¤› ile çevrilmifl zap-
tedilmesi zor bir kaledir. Gaziler pâdiflâh ferman› ile bu bata¤›n suyunu kesip, alt›nc› gün-
de taflra varoflu fetholunup, 1600 kadar toprak olas› düflman k›l›çtan geçip, orta kale ku-
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flat›ld›. Bu orta kale bir büyük gölün içindedir. Ki kalenin yan›na var›lmaz. Her ne hâl ise
Pojaga beyi Nasuh Bey, kalede yedi sene esir oldu¤undan yollar›n› bilirdi. Onun himme-
tiyle nehrin bentleri kesildi, gölün suyu kalmad›. Amma içine Adana câmusu girse batar.
Sokullu, askere yetmiflbin çuval yapa¤› ve sekizyüzbin torba f›flk› ve toprak getirtip bin-
lerce, beden a¤aç kestirip, bunlar› gölün içine kenardan b›raka b›raka tâ gölün derin ye-
rine gelip, bütün t›mar ve zeamet erbab›na çit örmek ferman olundu. Torba ve keseler
örüp haz›rlad›lar. F›flk› torbalar› ve yapa¤› çuvallar› üzerine siper ede ede bütün çitleri dö-
fleyip, haz›rlad›lar. Gaziler onbefl günde kalenin her taraf›n› doldurdular. Yaln›z bir tara-
f›nda su kald›. Di¤er taraflardan gaziler serdengeçtilik edip, el vurdular. Ama kaleden at›-
lan ya¤mur gibi kurflunlara dayanam›yarak hücum edemediler.

Allah'›n hikmeti bu s›rada pâdiflâh hazretlerinin rahats›zl›klar› art›p yiyip, içmekten ke-
sildiler. Ama ak›ll› Sokullu - Mehmed Pafla pâdiflâh›n çad›r›na k›rk has odal›y› bile u¤rat-
may›p, ancak silâhtar Cafer A¤a ve bu hakir Evliyâ'n›n babas› Dervifl Mehmed A¤a, re-
isülküttab Feridun Efendi ve Kuzu - Ali A¤a, pâdiflâh›n bafl› ucunda musahiplik etmek hiz-
meti ile kal›p, padiflah halvethânesinde yat›p kalkar ve kimse ile görüflmezler imifl.

Sokullu, Vezirin Rey ve Tedbiri: Pâdiflâh bu derece hasta olunca kahraman vezir (Pâ-
diflâh›m böyle ferman etti) diye k›rkbin serdengeçti yaz›p, hepsine cebehâneden silâh ve-
rerek haz›rlad›. O gün onbin keçinin boynuzlar›na ikifler adet fitil ba¤lay›p, bir karanl›k
gecede bütün fitilleri yakt›rd›. Bir serdengeçti adam, bir Kösemen koyun ile kalenin gölü
üzerinde doldurulan çitler üstünden yürüyünce hemen bütün ‹slâm askeri içinde bir Allah
sadas› koptu. Bütün keçiler hep birden kaleye yürüdüler. Düflman gördü ki bu kadar bin
Osmanl› askeri ellerinde yanm›fl fitille hücum edip, geliyorlar. Bu gelenlerin hepsini adam
san›p, bütün top ve tüfenklerini, humbaralar›n› at›nca düflman›n elinde top, tüfenk, hum-
bara ve fiflenk kalmad›. Bütün keçiler öldü. Fakat k›rkbin gazi korkusuzca kaleye yürüyüfl
ederek düflman taraf›ndan top ve tüfenk at›lmadan orta hisar fetholunup, gülbang-i Mu-
hammediler okundu ve beyaz bayraklar dikildi. Düflmanlar iç kaleye kaçt›lar. Bu s›rada
ikibin düflman öldü. Yediyüz müslüman flehit oldu. Bu kalenin fethi Süleyman Han'a müj-
de edilince necip pâdiflâh bir ah çekip:

«Ah, gidi Sigetvar, Sigetvar'›n iç kalesi daha fetholunmad›ysa benim vücudumun kale-
si iflte fetholunuyor.»

Diyet ölümlerinin yak›n oldu¤unu anlatm›fllard›r. O gün yâni 974 (1566) Safer ay›n›n
yirmiikinci günü Hakk›n ma¤rifetine u¤rayan pâdiflâh saltanat taht›n› terkedip, bakaa di-
yar›na göç edince ak›ll› ve tedbirli Sokullu vezir, Süleyman Han'›n na'fl›n› Silâhtar-Câfer
A¤a, Feridun bey, babam›z Dervifl Mehmed A¤a, Kuzu - Ali A¤a ve Abdi Efendi ile be-
raber karn›n› yar›p, öd ve anber, misk ve safran ile tuzlayarak vücudunu emaneten çad›-
r› içine gömdüler. Kalbini, di¤er eli, aya¤› ile ci¤erini hâlen türbesinin bulundu¤u yere gö-
müp, Sokullu, befl adet musahiplere:

«Pâdiflâh›n vefat etti¤ini yaymayalar ve mübarek na'fl›n gömüldü¤ü yerden d›flar› ç›k-
may›p, güya Süleyman Han hayatta imifl gibi, (Pâdiflâh›m flöyle, padiflah›m böyle) diye
konuflalar. (Pâdiflâh›m filân yemekten, filân ilâçtan filan fluruptan ister) diye d›flar› ç›k›p,
kilerci bafl›ya ve hazinedar bafl›ya haber ederler, yine içeri gideler.»

Diye yemin ettirdi. Daha buna benzer nice tedbirler yaparak o anda aya¤›na tetik bir
adam› ile Kütahya'da vali olan fiehzade ‹kinci Selim Hana:
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«Elbette pâdiflâh›m, Sigetvar alt›nda bize yetiflip, cülus idesin, yoksa bütün Allah'›n kul-
lar› ve Peygamberin sanca¤› düflman elinde kal›r, hüküm Allah'›n.»

Diye haber gönderdi. Kendisi hemen d›flar› ç›k›p, pâdiflâh divân› kurdu ve divânda:
«Pâdiflâh›m›z hepinize selâm eder. Orta kalenin fethinden fazlasiyle memnun olup, vü-

cudumdaki hastal›klar hafifledi, hemen kullar›m, iç kale fethinde k›fl gelmeden gayret gös-
tersinler. ‹nflaallah baflta olanlara da büyük memuriyetler ihsan ederim, diye buyurdular.»

Diye divân ehlinin hat›r›n› hofl etti. Bütün vezirlere ve vükelâya yüzelli kadar hil'at giy-
dirip, iç kaleyi kuflatmaya bafllad›lar. Sokullu'nun gayreti ile bu iç kalenin de etraf›ndaki
gölünü orta kaleden tafl, toprak, a¤aç, çul, torma ile f›flk› ve odunlar getirip, doldura dol-
dura bu iç kalenin yan›na vard›lar. Serdengeçti gaziler kale alt›na sipere girdiler. ‹ç kale-
nin palanga duvar›na el vurup, kaz›klar›n› sökmeye bafllad›lar. A¤açlar›na zift ve katran
sürüp atefle vurdular. Ama düflman can havli ile askeri ara s›ra geriye püskürtürdü. Ve
kalenin y›k›lan yerlerini toprakla doldurup, evvelkinden sa¤lam yaparak gece gündüz ‹s-
lâm askerini atefl ile da¤lard›. Öyle iken gaziler yine kaleden düflmanlar› aç›¤a çekerek
bafl ve diller al›rlard›. Buna ra¤men gazilere art›k usanç geldi. Bir gün (Pâdiflâh›m›z› ayak
divân›nda görmek isteriz) diye serkefllik ettiler. Sokullu, Sultan Süleyman'›n na'fl› salamur-
yas›n› emanet olan yerden ç›kar›p, giydirdi kuflatt›. Çad›r›n›n içinde bir taht üzerine otur-
tup, arkas›na Kuzu Ali A¤ay› soktu. Süleyman Han'›n yenlerini Safran sürülmüfl elleriyle
Ali A¤a giyip, Süleyman Han'›n bafl›nda yine eski usûl üzere Yusufi destar› ve yüzünde
siyah örtü oldu¤u halde sakal› sar›, burma burma ve büklüm büklüm idi. Arkas›ndaki Ali
A¤a na'fl› kucaklam›fl oldu¤undan önüne de ince bir tül çekildi. Bütün divan erbab›, yer-
lerinde saf saf durdu. Sokullu vezir, taht üzerinde olan tül perdeyi aç›p, gösterdi. Süley-
man Han hayatta imifl gibi yast›¤a dayanm›fl dururdu. Süleyman Han'›n vücudu bütün as-
kere selâm verir fleklinde oynatt›r›ld›. Bütün asker ve divan çavufllar›, aleyk ald›lar. Sokul-
lu'nun tenbihi üzere mehterbafl› k›sa bir fas›l yapt›. Sonra bir iflaretle hepsi da¤›ld›.

Sokullu periflan bir halde d›flar› ç›kt›. Yeniçeri a¤as› Ali A¤ay›, Ferhad Paflay›, Anado-
lu Beylerbeyisi Mehmed Paflay›, Beflinci Vezir Mustafa Paflay› ve di¤er bütün beylerbeyi-
leri ve beyleri huzuruna ça¤›rd›. Ve pâdiflâh›n:

«Bu kale niçün bu kadar zâmâna dek fetholunmad›? Elbette kaleye yürüyüfl edin. Yok-
sa seni ve di¤er baflta olanlar› cezaland›r›r›m.»

Diye buyurdu¤unu söyledi. Sadrâzam, (Kaleye hücum edip Allah'›n emriyle fethede-
lim. Ve pâdiflâh k›l›c›ndan kurtulal›m. Veyahut bu kale alt›nda flehit olal›m.) dedi. Divan
erbab›, Koca Sokullu'nun sar›¤›n› periflan ve çehresini dönmüfl görünce hepsi birden
(Aman sultan›m, hemen hücum edelim) dediler. Ve yirmiikibin serdengeçti dalsat›r olup,
iç kale iskelesine t›rmand›lar. Ama düflman da atefl saçmakta idi. Çok kanl› bir bo¤uflma
oldu. Nihayet Süleyman Han vefat ettikten iki gün sonra (Yirmiyedi Safer 974) Sigetvar
kalesi düflmandan al›n›p, fetholundu. (Fetholdu kaleler) fetih târihini bildirir. Bu kalenin
fethinde Anadolu ve Rumeli gazilerinden 16.000 müslüman flehit oldu.

Kale beyi olan Zirinski (bu hâli görmektense ölmek ye¤dir.) diye bütün muhteflem el-
biselerini giyip, hücum edince bir flahbaz yi¤it gö¤süne bir kurflun vurup, bir gâzi de kel-
lesine bir ok vurdu. Kellesindeki ok, niflan gibi kal›p durdu. Böylece kale Osmanl› eline
geçti. Allah muhafazas›n› kolay eyliye...

Fetihten sonra bütün vezirler kaleyi temafla edip, tamir eylediler. Hükümeti, evvelâ
Peçuy alay beyisi ‹skender Beye ihsan olunup, Budin eyâletinden say›ld›. ‹lk kad›s› akra-
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bas›ndan Muslu Efendi oldu. Me¤er Zirinski iç kalede binlerce kantar barut saklam›fl. Ga-
zilerin biri barut hazinesinin zembere¤ine bas›nca çark›ndan atefl ç›k›p, nice bin asker
göklere uçup, flehit oldular. Ama vezirlerden kimseye bir fley olmad›.

Süleyman Han Sigetvar gazas›ndan evvel ikinci vezir Pertev Paflay› 80.000 kifli ile Er-
del kral› olan Jigmond Yanofl'un imdad›na göndermiflti. Pertev Pafla da Erdel kral›n›n yar-
d›m› ile, kap›kulu ve sipahi ve bölük halk› ile beylerbeyiler, Tameflvar valisi Mustafa Pa-
fla, Tatar Han›, Eflâk ve Bo¤dan askerinin hepsiyle, Göle kalesini fethedip, Sokullu, Per-
tev Pafla'ya hay›r dualar etti. Kaleyi tamir ettikten sonra beflinci vezir Mustafa Pafla ile kar-
defli fiemsi Pafla'y›, bütün Rumeli askeri Popofça ve Brezense kaleleri üzerine gönderdi.
‹kisi bir günde fethedildi. Sonra Plevneli Gâzi Mihal o¤ullar›n›, Kanije, E¤ersek kalelerini
ya¤maya gönderdi.

Di¤er taraftan Selim Han'a giden Hasan Çavufl, uçar gibi Sigetvar'dan seyirdip, Geli-
bolu bo¤az›ndan geçerek ç›kt›¤›n›n sekizinci günü Kütahya'da Selim Han'a cülus müjdesi-
ni getirdi. Selim Han bir an durmay›p, Bursa'daki bütün atalar›n›n mezarlar›n› ziyaret ede-
rek, Bursal› sanca¤›n› Hasan Çavufl'a verdi. Kendisi acele ile ‹stanbul'a gelip, 9 Rebiülev-
vel 974 (1566) târihinde has saray içinde arz odas›nda tahta ç›kt›. fieyhül-islâm, vezir ve
vükelâ, kaymakam ‹skender Pafla biat ettiler. Ertesi gün Eyüp Sultan'da k›l›ç kufland›. Son-
ra atalar›n›n mezarlar›n› ziyaretle Belgrad'a do¤ru yola ç›kt›lar. Belgrad'da Koca A¤a evin-
de misafir oldular. Belgrad ahalisi biat ettiler. Sigetvar fethinden sonra k›rkdördüncü gün
Sokullu, Süleyman Han na'fl›n› yine taht›revan üzerine oturtup, Belgrad'a geldi. Asker
Belgrad'a girince gördüler ki Selim Han pâdiflâh taht›na oturmufl. Hepsi yeniden biat edip,
Sokullu, yine müstakil vezir oldu. Süleyman Han'›n namaz› k›l›n›p, nâ'fl› evvelce sayd›¤›m›z
nedimleri ile ‹stanbul'a gönderildi. Babam›z, Sultan merhuma k›rksekiz sene musahiplik
edip, ölümünde de beraber idi. Bu yüzden anlatt›klar›m›z tamamen hakikattir.

Sigetvar Kalesinin fiekilleri: Budin eyâletinde sancak beyi merkezi olup, sonra Kanije
fethedilince oras› sancak beyi taht› oldu. Beyinin has› 51.623 akçe olup, alt›yüz t›mar,
yüzdokuz zeamettir. Alaybeyisi, çeribafl›s›, yüzbafl›s› vard›r. Savafl s›ras›nda 3.600 askere
mâliktir. Üçyüz akçe pâyesiyle kazad›r. fieyhülislâm›, Nakibüleflraf›, üç oda kap›kulu, ye-
niçeri a¤as›, Budin kulu serdar›, sipahi kethüda yeri, birer oda topçu ve cebeci a¤alar›,
muhtesib a¤as›, haraç a¤as›, bacdar›, mimar a¤as›, flehir kethüdas›, kale dizdar› vard›r.
Üç kalesinde üçyüzellialt› nefer vard›r. Yirmidört a¤al›kt›r. Harp s›ras›nda onbin adet as-
keri olur.

Varoflu: Söhrab - Mehmed Pafla Kanije valisi iken varoflun etraf›na derin bir hendek
kazm›fl ve topra¤›n› kale duvar› içine doldurup, duvar yapm›fl ki, üzerinde atl›lar gezebi-
lir. Yedi yerde tabyalar› vard›r. Etraf› dörtbin ad›md›r. Duvar›n›n kal›nl›¤› on ad›m ve yir-
mi kar›fld›r. Etraf› derin hendektir. Suyu Rike nehrinden gelir. ‹ki kap›s› var, biri do¤uya
Peçuy kap›s›, di¤eri bat›da Kopan kap›s›d›r. Binyüz adet altl› üstlü konaklar› vard›r. Bu-
rada pazar yok.

Sigetvar'›n Orta Varoflu: Sahra ve batakl›k içinde dörtgene yak›n beflyüz germe ad›m-
l›k yerdir. D›fl varoflu müstakil olup, k›blesi uzuncad›r. Peçuy kalesi duvar›, iç kaleye gire-
cek kale duvar› ikiyüzellifler ad›md›r. Bu hesapça kalenin etraf› 1500 ad›m olur. Duvar›n
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kal›nl›¤› elli arfl›n, yüksekli¤i yirmi arfl›nd›r. Bu hesapça orta hisar›n dört kap›s› vard›r. Do-
¤uya aç›lan Peçuy kap›s› demir olup, kemeri üzerinde saate göre dönen bir saat kulesi
vard›r. Bu kap›dan Popofça kap›s›na kadar ikiyüz ad›md›r. Yolun iki taraf›nda üçyüz ah-
flap dükkân vard›r. Oradan fiiklofça kap›s›ndan iç kale kap›s›na kadar beflyüz ad›md›r. So-
kaklar›, tahta döflenmifltir. E¤er öyle olmasa k›fl›n çamurdan girilmezdi. Zira batakl›k top-
rakt›r. Burada Ali Pafla camii ve bir çeflmesi var. Mahkeme, çeflmenin yak›n›ndad›r. Bu
orta hisar içinde dörtyüzyetmifl altl›-üstlü, kiremitli, bahçesiz darac›k evler vard›r. Befl ma-
hallesi vard›r. ‹ki medrese, üç çocuk mektebi, bir küçük hamam, bir han, iki tekke vard›r.

‹ç Kale: As›l Sigetvar, bu iç kaleden ibarettir. Orta kalenin do¤usunda bir batak der-
yas› içinde olup, hiçbir kaleye ve binaya bitiflikli¤i yoktur. Orta hisardan bu iç kaleye ba-
takl›k üzerinde ikiyüz ad›ml›k bir a¤aç köprü üzerinde giderler. Bu köprünün iki bafl›nda
ve ortas›nda zemberekler ile iflleyen asma köprüler vard›r. Köprünün sa¤›nda iç kale ka-
p›s› vard›r. Bu kadar zaman seyahatimiz s›ras›nda böyle hileli ve fleytanca kap› görme-
dim. Çünkü bir sahrada havalesiz, bir batak deryas› içindedir.

Dörtgen fleklindedir. Etraf› tam bin ad›md›r. Her sene Kanije valileri gelip, bu kalenin
gölünü temizlerler. Kalenin dört köflesinde dört büyük tabya vard›r. Her birinde biner
adam cenk etse yerimiz dar demez. Her birinde onar adet balyemez top vard›r. Bu top-
lar›n üstünde on adet kolomborne toplar› vard›r. Her topun hademeleri yaz ve k›fl yanla-
r›nda yatar. Çünkü tam serhad yeridir. Bu iç kalenin k›bleye bakan bir kap›s› vard›r. De-
mir ve çok sa¤lam kap›lard›r. Her kap› aras› bütün silâhlarla doldurulmufltur. Bütün bek-
çiler, kap›c›lar, gözcüler, muhafazac›lar, burada oynay›p, nöbet beklerler. Bu kap› d›fl›n-
daki tabya duvar›n›n yüzünde flu târih yaz›l›d›r:

Öyle kule yapt› avn-i flâh ile 
Mustafa Pafla biavn-i girdigâr
Kuleler elbürze manend oldu 
Her biri h›sn-› hasin-i istivar 
Kula oda olsa Sigetvar... 
Olmad› m› her birisi bir hisar 
Ey veli, savt ile dedim târihin 
Dâima olsun cihanda berkarar 

Sene 981

Dört kap›n›n kal›n k›rkar arfl›n yüksek a¤açlardan yap›lma dolma r›ht›m duvard›r ki,
üzerinde atl›lar cirit oynayabilirler. Enlili¤i ellifler ad›md›r. Bu kale kap›s›n›n iç taraf›nda
gayet yüksek Ali Pafla tabyas› vard›r. Dört taraf›nda balyemez, darbezen, kolomborne ve
havan toplar› vard›r. Bu tabyan›n tâ tepesinde her tarafa naz›r bir köflk vard›r. Bu tabya-
n›n alt›nda cebehâne ve Süleyman Han camii ve kral kap›s› yan›nda suyu güzel bir kuyu
vard›r. Kalede ikiyüzyetmifl adet top vard›r. Bu üç hisarda on ‹slâm mahallesi vard›r. D›fl
varoflunda befl mahallesi hristiyand›r. 5.000 kiremitli ev vard›r. On mihrab› olup yedisin-
de cuma namaz› k›l›n›r. ‹ç kalede Süleyman Han camii vard›r. Camiin minaresine ç›k›p
Sigetvar flehrini seyredip 350 adet kiremitli ev sayd›m, gerisi tahta örtülüdür. Ali Pafla câ-
miinin k›ble kap›s› üzerindeki târihi:
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Bahr-i rahmet garîk› Ali Pafla 
Eser-i hayri makam-› dilküflâ 
Didi hatif tamam târihin 
Camii flerifi makaam-› âlâ

Sene 997

Hamam köflesindeki çeflme ve mahkeme Ali Paflan›n hayrat›d›r. Biri de elhac Hüse-
yin A¤a câmiidir. Çeribafl› Memi A¤a camii mâmurdur. Alt› adet mahalle tekkeleri var-
d›r. Havas› lâtif, güzelleri çok, erik ve kiraz›, elmalar› meflhurdur. Halk›n›n yüz renkleri
ak, kendileri Boflnakt›r. Macarca ve H›rvatçay› da iyi bilirler. Aya¤› demirli esirlikten kur-
tulmufl gençleri çok olup, gece gündüz çeteye giderler. Buradan ikibin adet asker al›p Si-
getvar'dan bat›ya alt› saat giderek (Popofça) kalesine geldik.

Popofça Kalesi: Kurucusu Zrinski Miklofl'dur. Sigetvar'da pâdiflâh›n ölümünden sonra
Sokullu'nun tedbiri ile beflinci vezir Mustafa ve kardafl› fiemsi Paflalar Popofça'y› kuflat›p 974
(1566) seferinin 29 uncu günü zaptetmifllerdir. Sonra düflman bu kaleyi yine istilâ etmifl, ni-
hayet Üçüncü Mehmed Han zaman›nda 1009 (1600) da ‹brahim Pafla taraf›ndan al›narak
mâmur edilmifltir. 1074 (1663) de Zirin-o¤lu istilâ etmifl, Fâz›l - Ahmed Pafla’n›n Kanije im-
dad›na geldi¤ini iflitince befl ay oturmuflken, atefle verip, top ve cephanesini götürmüfltür.
Ancak iç kalesi kalm›flt›r. Üçüncü Sultan Mehmed yazmas›na göre Kanije eyâletinde voyvo-
dal›kt›r. Evvelce kaleyi düflmana verdikleri için sadrâzam, dizdar› ile yedi adet a¤alar›n› azil
ve sürgün etmifltir. Bir camii, bir han›, bir hamam› kagir oldu¤undan yanmam›flt›r. Hâlâ alev
alev yanmaktad›r. Kalenin tamirine üç pafla, onbin adet reâyâ ve berâya memur edilmifltir.

Ans›z›n gelen kaza beyân›ndad›r: Buradan kalk›p, güneye Kanl›kavak yolu üzerinde gi-
derken üst üste y›¤›lm›fl Âdem iâfleleri yatmakta idi. Kimisi daha sa¤, kimisi can çekiflmek-
te idi. Kimisi ayak üzere kalk›p, yine düflerdi. Me¤er bizden evvel bu Popofça kalesinden
kalkan beflyüz kadar ümmet-i Muhammed'e düflman satafl›p k›rarken, Allah'›n hikmeti, bu
hakir, ikibin askerle bu harp meydan›na varm›fl›m. Düflman bizi görünce da¤lara kaçt›¤›
için bu kadar mal ve yaral› yi¤itler yerde yatar kalm›fllar. Hemen bizimkiler mal ve gani-
metleri ya¤ma eylediler. Arkadafllar›m›zla diledikleri kadar eflya al›p, giderken hakir dedim
ki: (Bre gaziler, bu kadar mal ald›n›z, bari Allah aflk›na, flu yaral› olan adamlar› da yük bey-
girlerimize alal›m.) Do¤rudur dediler. Hakir, önce bir Arnavud yi¤idini yük at›ma bindir-
dim. Di¤er gâzîler de da¤larda gezen yüzon kadar at yakalam›fllar. Onlar da yetmifl adet
yaral›y› bindirip, Kanl›kavak yolundan dönerek, kuzeye, Koban kalesi yoluyla kaçarak git-
tik. Çünkü Kanl›kavak yolunda ve Drava nehri kenar›nda, Maslovan iskelesinde H›rvat ka-
y›klar› çok imifl. Bu s›rada karfl›dan dalk›l›ç ‹slâm askerleri bize karfl› geldi. (Bre flükür sa¤-
l›¤a... Düflman sizi nerede bozup k›rd›?) dediler. Biz de (Hay›r, bizi k›rmad›, fakat biz cenk
üzerine geldik, düflman da¤lara kaçt›, biz de bu yaral›lar› kurtard›k.) dedik. Onlar (Ya vezir
kethüdas›n›n arabalar› ve bu kadar mal ne oldu?) Deyince (Araba, mal ve can ve bafl taru-
mar olup, yerde yatarlar) dedik. Bunun üzerine hemen bütün asker dalk›l›ç olup, geldi¤i-
miz yola gittiler. Biz orada kal›p, atlar›m›z› otlatt›k. Bir saat sonra gördük ki, bizimle bulu-
flup, giden gâziler geldiler. Me¤er, bizden sonra düflman geri gelmifl, bu gâziler de onlara
dalsat›r olup, giriflmifller. Hepsini k›r›p, üçyüz kelle ve ikiyüz esir, on araba mal ile yan›m›-
za geldiler. Sonra güneye yedi saat gidip, (Brezense) kalesine geldik.
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Brezense Kalesi: Bu da Süleyman Han zaman›nda Rumeli veziri fiemsi Paflan›n eliyle
974 (1566) târihinde al›nm›fl, sonra düflman istilâ etmekle 1009 (1600) de Serdar - ‹bra-
him Pafla eliyle geri al›nm›flt›r. Bu da yeniden istilâ edildi¤i için 1074 (1663) tarihinde Fâ-
z›l-Ahmed Paflan›n geldi¤ini ifliterek kaleyi atefle vererek kaçm›fllard›r. Bu da Kanije eyâle-
tindedir. Dizdar›, sadrâzamdan korkup kaçm›flt›r. Kale hâlâ yanmakta idi. Yedi kat sa¤lam
palanga imifl... Anca kagir bir camii ve bir hamam› kalm›fl. Tamirine Kayserili Dilâver-zâ-
de Murad Pafla, Bozok beyi, beflbin kadar Pojaga ve Yakova reayas› ile tâyin olundu. Bu-
radan arkadafllar›m›zla güneye giderken top sesleri iflittik. Me¤er düflman Kanije imdad›na
gelmifl. Biz de üç saat gidip, sadrâzam ordusuna ulaflt›k. ‹brahim kethüda ile bulufltuk. Söh-
rab - Mehmed Pafla ile Praçal› - Mustafa Paflan›n ve di¤er a¤alar›n, Mostar ayan› ile vali-
desinin mektuplar›n› ve emânetlerini verdik. Hakir dahi bir günefl parças› köle ile bir Her-
sek at› hediye ettim. (Safa geldin Evliyam) diye as›l yurdu olan Hersek'den sordu. Hakir
yoldaki vak'alar› tamamen anlatt›m. Düflman› bozup, bafl ve dil alarak gelen gazileri, sad-
râzama götürdü. Sadrâzam hakire Hersek diyar› ahvâlini sordu. Bütün bafl›m›zdan geçen-
leri anlatt›m. Söhrab - Mehmed Pafla ile âsi düflmana gidip Kotur kalesine var›ncaya ka-
dar düflmana üstün geldi¤imiz yerleri bir bir anlatt›m. Söhrab - Mehmed Paflan›n mektu-
bunu okuyup, memnun oldu. Ve hakiri, kendi a¤alar› aras›na ald›. O s›rada ‹smail Pafla'ya
Korla köprüsü yan›nda befl - on yerden asker ve toplarla geçip, nehir üzerine köprü yap-
mak ferman olundu. ‹smail Pafla, bir gün bir gecede on adet büyük köprü yapt›. ‹ki araba
yanyana geçebilirdi. Sadrâzam derhal bütün yeniçerileri köprülerin karfl› taraf›na geçirdi ve
metrislere soktu. O gece sabaha kadar asker bu köprülerden geçtiler. Karfl› tarafta çad›r-
lar›n› kurdular. Yine Kanije taraf›ndan top sesleri hiç eksilmeden gelirdi.

Kanije taraf›nda olan karakollar›m›z bir flahbaz yi¤idi tulumu ile sadrâzam huzuruna
götürdüler. Hemen o cesur delikanl› söze bafllay›p, dedi ki:

«Kanije'ye ya bugün, ya yar›n yetiflirsen hofl. Ve illâ Kanije elden gitti. Bu tulum ile Ka-
nije gölünden yüzerek mertlik gösterüp, can ve bafl›m› gazilerin ve Muhammed dininin
u¤runa koyup, düflman içinden huzuruna geldim. Feryad›m› dinle, can›m vezire Yedi kral,
üç kere yüzbin askerle, yedi koldan yetmifl parça balyemez toplarla kaleyi döverler... Ka-
lede askerimiz az, zahiremiz yok. Ama barut ve cephanemiz çoktur. Paflam›z Hasan Pa-
fla ve Kanije gazileri alt›bin askerle gece gündüz cenk edip, düflman› Kanije gölüne koy-
mad›lar. Gece gündüz çal›fl›p, öyle savafl ederler ki, Sultan Ahmed zaman›nda meflhur
Tiryaki - Hasan Pafla yedi kralla böyle cenk etmemifltir. Feryad›m›z, zahire azl›¤›ndand›r.
Bir aydan beri imdat gelmedi. Yaral›lar›m›z aç ve muhtaç. Buna ra¤men yine gaziler cenk
ederler. Ama Efendim, Kanije gazilerinin açl›ktan canlar› bo¤azlar›na gelmifltir. Düflman
nihayet hileye baflvurup, flehir içine zemberekli oklarla mektuplar att›lar. Düflman, o mek-
tuplarla öyle hezeyanl› fleyler yazm›fl ki, sultan›n huzurunda söylenecek sözler de¤ildir.»

Deyince sadrâzam, feryada gelen bu lâf ebesi yi¤idin sözlerinden hofllan›p (Söyle yi-
¤it!) deyince, o haz›r cevap genç de:

«Vallahi devletlû vezir, hilekâr düflman öyle yazm›fl ki, (bre hey Türk, vezir-i âzam›n›z
Edirne'ye gitmifl. Onun da vâdesi bitmifl, günü yetmifl! Siz kimin için bu kalede aç ve muh-
taç uyuz ve kuduz olup, cenk edersiz? Hemen aman dileyüp, ç›k›p gidin... Yoksa Esved
Nikola hakk› için yürüyüfl yap›p, hepinizi ‹sâ ve Meryem aflk›na diri diri kebap ederiz. Ve
kebaplar›n›z› sa¤ kalanlar›n›za yediririz) diye yalan ve fleytanatl› mektuplar yazm›flt›r. Dev-
letlû vezir, düflmana göz açt›rmay›p, gece ve gündüz top ve tüfenk ya¤d›r›yoruz. Ama
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derdimiz açl›kt›r. ‹flte kale a¤alar›n›n arz ve mahzarlar› ve paflam›z›n feryad mektuplar›.»
Sadrâzam feryâdnâmeleri okuyunca bir ah çekip, (Her zaman bu alçak felekde kiflinin

arzusu üzere birfley olup gitmez.) deyip, (Tecrirriyaha bimâ lâtefltehissüfün) m›sra›n› oku-
du. Çok üzülüp, gözlerinden yafl akt›. Gelen mektuplarda flöyle yazm›fl idi. (Hâlâ yedi kral
bizi kuflat›p, yedi günde yedi koldan yedibin top ve gülle vurup, yediyüzden fazla adam›-
m›z flehit oldu. Düflman›n top güllesinden baflka yiyece¤imiz kalmad›. Hâlimiz kederlidir.
Aman devletlû vezir, Allah ve resul içün bize imdada yetifl.) Sadrâzam, feryada gelen yi-
¤ite beflyüz alt›n verip, Kanije askerine de (‹flte size imdada yetifltim) diye teselli mektubu-
nu yi¤ide verip, (Göreyim seni flahbaz›m, düflman içinden bir yolla kaleye girüp, imdad
geldi¤i haberini veresin. Yürü, Allah yard›mc›n ola!) dedi. Derhal göç borular› çal›n›p, el-
li parça balyemez ve üçyüz flâhi toplarla bütün asker kral köprüsünden geçti.

DÜfiMANIN BOZULDU⁄U
Budin veziri ‹smail Pafla, askeriyle çarhac› E¤ri veziri sa¤ kola, Tameflvar veziri sol ko-

la, Haleb askeriyle Gürcü - Mehmed Pafla artç›, tâyin olundu. Fâz›l - Ahmed Pafla da oni-
kibin mükemmel askeriyle ve sancak-› flerif ile önde yürüdü. Balyemez toplar at›larak, et-
raf güm güm gümleyerek, inil inil inleyerek ‹slâm askeri yürüdü. Kanije'den top sesi gel-
mez oldu. Merak ettik. Derken evvelce feryad mektuplar› ile gelen yi¤it at boynuna düfl-
müfl geliyor! Sadrâzama gelip, «Müjde sultan›m, devletlû vezir, senin geldi¤ini iflitüp, düfl-
man korkudan çad›r ve yüklerini, toplar›yle hesaps›z hazinelerini b›rak›p, yedi kral flimdi
Gençfenvar adl› Yenikale alt›na kaçt›lar. Hemen devletlû vezir düflman›n ard›s›ra Tatar
askeriyle atl›lar› yetifltir.

Deyince bir anda Han-zâde Ahmed Giray k›rkbin çatal atl› Tatarla y›ld›r›m gibi gitti.
Sadrâzam da üç saatte Kanije'ye do¤ru yetiflti.

Kanije Kalesinin Kurtar›lmas›: Sadrâzam, Kanije kalesi gölünün yân›nda çad›rlar›n›
kurdu. Defterdar pafla, tabur içinde düflmandan kalan cephane ve di¤er hazineleri defter-
le zaptedip, k›rkbin ‹slâm askeri düflman› kovmaya memur oldu. Bu s›rada Kanijeliler düfl-
man›n arkas›n› kovup, kaleden d›flar›ya ç›k›p, tabur içinde kalan düflman› tutup, vezire ge-
tirdiler. Hattâ kral›n vezirini, Zirin o¤lunun amcas›n›, Danimarka kral›n›n o¤lunu, velhâ-
s›l yetmifl adet kapudanlar›n› sadrâzama getirdiler. Sadrâzam (Gazan›z kutlu olsun, pâdi-
flâh›n ekme¤i size helâl olsun) diye önce Kanije Paflas› Yente - Hasan Paflaya bir samur
hil'at giydirdi. Sonra kad›ya ve di¤er ayana ve bütün gazilere hil'at ve çelenk ihsan olun-
du. Sonra gaziler:

«Devletlû vezir, sen safa geldin ve h›z›r gibi yetifltin. Kalede olan çoluk çocu¤umuz bi-
zimle beraber bize canla baflla imdat edüp, pek ço¤u, harp meydan›nda flehit oldular, bir
ço¤u da yaraland›lar. Onlara da ihsan eyleyin.»

Dediklerinde sadrâzam›n gözleri yaflla dolup, bütün Kanije hatunlar›na on kese para
ihsan etti. Sonra yak›n sancaklara emir verip, Kanije'ye zahire getirilmesini bildirdi. Ta-
tar han-zâdesi, düflmandan yedibin kelle, alt›bin esir, alt›yüz araba yükü ganimet mal› ile
döndü. Esirlerin kapudanlar› al›n›p, di¤erleri ganimet mallar› ile Tatarlara ihsan olundu.
Ertesi gün sadrâzam Yenikale seferine azimet etti. Hakir, ‹brahim Kethüda efendimizden
izin al›p, Kanije'de Yenter - Hasan Pafla ile kald›m ve kaleyi gezdim.
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Kahrolas› Düflman Taburunun Büyüklü¤ü: Kanije kalesinin, Brezense kalesi taraf›nda
ve Kanije gölünün kenar›nda düflman öyle büyük bir tabur yapm›flt› ki, tarifi mümkün de-
¤il. Bu serhad dilinde tabur ona denir ki bir sahrada veya bir göl ve nehir kenar›nda bir
ikiyüzbin düflman topraktan kale yap›p ve kaz›p, içinde s›¤›n›rlar. Ama ben buradakinin
eflini görmedim. Topraktan dokuz yerde büyük tabya yapm›fllar. Her tabyaya onar adet
balyemez koymufllar. Hendekler içine paçariz çark-› felekler koyup örtmüfller. Küçük de-
rin çukurlar kazm›fllar ki, Türk askeri yürüyüfl yaparsa bunun içine düfle... Taburun orta-
lar›nda da bir kat küçük baflka tabur kaz›p, içine zahire ve cephane koymufllar. Hakir, as›l
büyük taburu atla ancak iki saatte dolaflabildim. ‹slâm askeri üç günde buray› yeniden sah-
ra haline getirdiler.

Kanije Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Buray›, Macar banlar› bir h›nz›r çoban›n elinden ala-
rak memleketlerine eklemifllerdir. 1009 târihinde Üçüncü Mehmed zaman›nda Gâzi ‹b-
rahim Pafla bunu Zirin-o¤lundan amanla alm›flt›r. O zaman Tiryaki Hasan Pafla, Budin
veziri idi. Kale metrislerine imdada gelen Fransa kral› avenesi, metrise girip, kaleyi dö-
verlerken Kanije'nin iç kalesindeki baruta atefl de¤ip, düflman ümitsiz kal›p, sadrâzam ‹b-
rahim Pafla da göz açt›rmay›p, cenk ederek düflman› k›ra k›ra say›lar›n› azalt›r. Nihayet
bir gece düflman Mekemorya taraf›na kaçar. Bu hâli gören kaledekiler kaleyi vire ile tes-
lim ettiler. Asker taraf›ndan Peçevili - Koca Çavufl, Osmanl›n›n rehini olarak kaleye var-
m›fl, onlar da anahtarlar› serdara getirmifllerdir. Üçüncü - Mehmed zaman› yazmas›nda
baflkaca eyâlet yap›l›p, Budin ve Bosna eyâletlerinden birer sancak verildi. Yedi sancak-
t›r. (Yakova, Pajoga, fiaklofl, Peçuy, Sigetvar, Kopan, Kapoflvar.)

Keminvar sanca¤› düflman elindedir. E¤ersek sanca¤› da öyledir. Üç sanca¤›n› kayma-
kamlar zapteder. Paflas›n›n has› 600.890 akçedir. Zeamet erbab› oniki, t›mar erbab› 533
dür. Cebelileri ve pafla askeriyle 5.000 askeri olur. Her sene eyâleti askeri Sirem, Se-
mendire, Alacahisar, Volçitrin sancaklar› askerleriyle bu Kanije alt›nda muhafaza bekle-
mek kanundur. Alaybeyi, çeribafl›s›, yüzbafl›s›, t›mar defterdar›, defter kethüdas›, defter
emini, çavufllar emini, çavufllar kâtibi, mal defterdar›, muhasebeci, mukataac›, flehir emi-
ni, flehir kethüdas›, haraç emini, muhtesibi, bacdar›, mimarbafl›s›, dizdar›, ikibinyediyüz
kale neferleri, yirmidört kul sahibi a¤alar›ndan yerli a¤as›, sa¤ kol, sol kol, hisar azebi,
martoloz a¤as›, beflli hisar, yerli topçu, cebeci, humbarac› a¤alar›, vard›r. Üç oda ile ka-
p›kulu yeniçeri a¤as›, topçu ve cebeci a¤alar›, ‹stanbul'dan üç-dört y›lda bir de¤ifltirilir. Hâ-
kim olarak fleyhülislâm›, nakibüleflraf›, üçyüz akçe pâyesiyle kad›s› vard›r. Etraf› hep düfl-
mand›r.

Kanije Kalesinin fifiekilleri: 1071 senesinde Söhrab - Mehmed Pafla Kanije valisi iken
kaza ile bütün kale yanm›fl sonra k›rkbin kadar reayan›n çal›flmas› ile yeni kale yap›lm›fl-
t›r. Divanhanesinin üst efli¤inde flu târih yaz›lm›flt›r:

Nâgihan, canib-i haktan iriflüp, nâr-› kaza
Kanije kalesini yakt› hemen sertâpa
Kale itmam›na târih denildi hâmid
Kanije kalesini yapt› Mehmed Pafla

Sene 1071
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Kale çok sa¤lamd›r. Meflhur Tiryâki - Hasan Pafla bu kalede kuflat›ld›¤› vakit, kendisi-
ni kuflatan yedi kral askerinden bin türlü hile ile nas›l kurtuldu¤u târihlerde yaz›l›d›r. Ka-
le, batak deryas› içinde güya dört aya¤›n› açarak su içine yatm›fl bir kurba¤ay› and›r›r. Ka-
lenin her taraf› ikifler konak toprakl›kt›r. D›flar›s› ormanl›k sahrad›r. Kalenin do¤usunda
Brezense kalesi, kral köprüsü taraflar› aç›k sahralar olup, Kanije'nin ba¤ ve bahçeleri var-
d›r. Bu taraftan göl afl›r› kaleye top yetiflir amma aralar›nda deniz gibi asker vard›r. Bu
tarafta kaleye üçyüz germe ad›m a¤aç ve sa¤lam köprü yapm›fllard›r. Etraf›, 1800 ger-
me ad›md›r. Bu hakir kaleyi kendi ayaklar›mla germe ad›m ayaklam›fl›md›r. Etraf›n› bir
göl kuflatm›flt›r. Duvarlar›n›n uzunlu¤u k›rkar, ellifler ayak olup, dolma r›ht›md›r. ‹ki tara-
f›, bu duvar›n içerisi ve d›flar›s› adam gövdesi kal›nl›¤›nda mefle ve palamut a¤açlar›d›r. Bu
a¤açlar› öyle sanatkârane flekilde birbirlerine ba¤lay›p, içini r›ht›m gibi dolma yapm›fllar-
d›r ki, yüzbinlerce top vurulsa a¤aç direklerinden içeriye girip, topra¤a saplan›r. Bu du-
var önünde, kaleye siper olsun diye yal›n kat dolmas›z palanga duvarlar da vard›r. Bu si-
per duvar›n›n arkas› ana duvara var›ncaya kadar iki rab yanyana yürüyecek kadar genifl
yoldur. Kale duvar›n›n içinde bütün evler, kaleden befler arfl›n alarga yap›lm›flt›r. Duvar
dibi, umumi caddedir. Kalenin dört köflesinde dört büyük tabya vard›r. Her birinde kat
kat k›rkar ellifler parça balyemez toplar vard›r ki, üzerleri tahta daml›d›r. Toplar›n levaz›-
m›, gülleleri, peçeleri, herfleyleri, haz›r olup, topçular gece, gündüz yanlar›nda yatarlar.
Sekiz kere bu kale kuflatma çekip, bu büyük tabyalar› düflmana atma¤a tenezzül etmemifl-
lerdir. Sekiz kere kâfirler bu kaleyi kuflat›p, eli bofl dönmüfllerdir. Ve bu kale alt›nda b›-
rakt›klar› toplar hep bu kale içindeki toplard›r. Kalenin iki kap›s› vard›r. Demir kap›lard›r.
Biri Ziget kap›s›d›r. Di¤eri bat›ya aç›lan Beç kap›s›d›r. ‹ki kap› aras›, ikiyüz germe ad›m-
d›r. Yolun iki taraf›nda elli dükkân vard›r.

Pafla Saray›: Çarfl›da, paflalara mahsus ahflap bir konak vard›r. Divanhanesi, yetmifl-
seksen adet pafla adamlar›na mahsus evler, birçok köflkleri vard›r. Birisine (Söhrab - Meh-
med Pafla köflkü) derler. Üçüncü-Mehmed'in bir camisi vard›r. Buna bitiflik Söhrab - Meh-
med Paflan›n bir hamam› vard›r. Üç yerde kagir, siyah barut hazineleri vard›r. Biri çarfl›
zindan kulesi yan›nda, birisi Kanl›kule dibinde, biri de mahalle içindedir. Bütün evler ah-
flapd›r. Üç cami vard›r. Biri saraya bitiflik Hünkâr camii, biri ‹brahim Pafla camii, biri Beç
kap›s› içerisinde ‹sa A¤a camisidir. Beç kap›s› üzerinde a¤açtan yap›lm›fl bir saat kulesi
vard›r. Alt› mahalledir. Bin adet tahta örtülü evleri vard›r. Kurfluncu-o¤lu evi, Vâizi-zâde
evi, Ömer A¤a evi, Kap›kulu evi, balkonlu ve selâml›kl› evlerdir. Avlular› yoktur. Afla¤› ka-
t› ah›r, yukar› kat› hademelere mahsus, daha yukar›s› selâml›k, dördüncü kat› da harem-
dir. Yollar› tahta döflelidir. Üç adet mahalle mescidi vard›r. Bir medresesi, dört adet ço-
cuk mektebi, iki tekkesi, iki tüccar han› vard›r.

Kanije Kalesinin Toprakl›k Varoflu: Kanije'nin bat›s›nda göl üzerinde kaz›klar üzerine
yap›lm›fl a¤aç köprüler vard›r. ‹kiyüzelli ad›ml›kt›r. Bu köprünün üç yerinde kap›lar ve her
kap›n›n önünde zemberekli köprüler vard›r. Bu köprü, geçildikten sonra toprakl›k varo-
fluna var›l›r. Baflka yerden var›lmak mümkün de¤ildir. Bu toprakl›k varoflu da göl içinde
ayr›ca bir genifl adad›r. Büyük palanga, hemen kurulmufl bir yaya benzer. Ama Kanije ka-
lesi taraf›nda ve meselâ yay çilesi olacak yerde kale duvar› yoktur. Evler, göl kenar›nda-
d›r. Düflman gelince her vakit bu toprakl›k kalesini almak ister. Bu yay çilesi dedi¤imiz
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yerin duvar arkalar›na, düflman siperlenip, Kanije kalesini döve döve berbad etmesin di-
ye toprakl›k kalesinin Kanije'ye karfl› taraf›nda hisar duvar› yapmam›fllard›r. Bu varoflun
bat›s›nda ancak Bec kap›s› vard›r. Bu kap›dan bat›ya yine göl üzerinde üç büyük köprü
ile bataklar› geçip, çay›rl›, ormanl›, korkulu bir köye ç›k›l›r, öte yan› düflman kaleleridir ki,
buradan horozlar› bile iflitilir. Ama bu taraflara araba ve at gidemez, Conbul batarlar. Bu
toprakl› varofl, uzunlamas›na beflyüz germe ad›md›r. Enlili¤i elli ad›md›r. Kalenin iki ba-
fl›nda gayet büyük iki tabyas› vard›r. ‹çlerinde yetmiflerseksener balyemez toplar› vard›r.
Her tabyada biner adam gece, gündüz bekçilik yapar. Yay›n kabzas› olacak yerde büyük
bir tabya vard›r. Bu orta tabya, hemen göl içinde bir kaplumba¤a gibidir. Harp s›ras›nda
burada ikibin adam cenk edebilir. Toprak da¤lar›n›n iç ve d›fl›nda yine kavi palangalar
vard›r ki, duvarlar› üzerinde cirit oynamak mümkündür. Her taraf›ndaki dirsek ve mazgal-
larda kirpi gibi toplar haz›rd›r. Duvar› üzerinde seksen yerde karakol vard›r. Bunun da ka-
le d›fl›nda ve göl kenar›nda bir yal›n kat çit palanga duvar› vard›r. Kanije kalesini tamir et-
mekle vazifeli onikibin reayas› vard›r. Fâz›l - Ahmed Pafla, kalenin toprakl›¤›n› yeni bafl-
tan tamir etti. Kalenin ölümünün bu varofldan olaca¤›n› bilip, bütün duvar kaz›klar›n› ye-
niliyerek duvar›n›n enlili¤ini otuzar ayak yapt›. Ama bu, iç Kanije kalesinin duvar›ndan
daha sa¤lam oldu. Muhasara s›ras›nda bu varoflun duvar›n› yirmi arfl›n kadar alçak yapt›-
lar. Varoflun duvar›, iç kale duvar› gibi yüksek olsayd›, iç kale toplar›n›n bu varofla fayda-
s› olmazd›. Bu toprakl›k varoflun iki taraf›nda iki büyük tabya daha yapt›rd›. Yetmiflyedi
balyemez toplar›, bu tabyalara dizip, herbirine üçeryüz asker koydu.

Toprakl› Kalesi Varoflunun Tamiri: Befl mahalle olup, kat kat beflyüz adet muaf, silâh-
l› reaya evleridir ki, kaz›klar üzerine yap›lm›fl tahta örtülü evlerdir. Üç camii, üç mescidi
vard›r. Ayazma mescidinin cemaati çoktur. Bir medrese, bir tekke, iki mektep, iki han,
seksen adet dükkân› vard›r. Bütün sokaklar› tahta döfleli, kaz›klar üzerindeki köprü bafl›n-
da bir mesirelik kahvehanesi, iki at de¤irmeni vard›r. Gece, gündüz has un ö¤ütür. ‹ki su
kuyusu vard›r. Siget kap›s›nda köprübafl›nda Lonca köflkü vard›r. Bu köflkten köprü ile
bat›ya gidip, (Ba¤dal) harap varofluna geldik. Yediyüz kadar ba¤ ve bahçeli evler olup, ka-
lesiz bir varofldur. Düflman daha yeni yapm›fl. Her taraf ba¤l›, bahçeli gezinti yerleridir
amma Zirin, Begân, Nadaj o¤ullar› bu sene Kanije'yi döverken bu bahçeleri de harab et-
mifller. Kanije'nin toprakl› mahsullü yerleri buradad›r amma düflman flerrinden ekilemez.
Zahireleri komflu vilâyetlerinden gelir. Ama flehir yine bolluktur. Allah bereket vermifltir.

Suyu ve havas› Temmuz'da lâtiftir amma k›fl›n fliddetlidir. Gölü buz tutunca düflman-
dan pek korkarlar. Çünkü buz üstünden gelerek gece bask›n› yapar. Böyle zamanlarda
bütün Kanije ahalisi, kale etraf›ndaki buzlar› k›r›p kaleyi muhafaza ederler. Hepsi cesur,
beflyüz kadar atl›lar› vard›r. Hâlâ bin kadar aya¤› ba¤l› esirleri kireçhâne zindan›nda mah-
pustur. Danimarka kral›n›n o¤lu ve k›z› kral›n veziri bu mahpuslar aras›ndad›r. Bu gâzi-
ler, icâb›nda ç›plak olarak Kanije içinde a¤›zlar›na kam›fl alarak su içinde karfl› tarafa ge-
çerler. Bafllar›na turna telleri ve flahin çelenkleri takarlar. Çünkü her biri nice kelle kes-
mifl olduklar›ndan çelenksiz gezmek onlar için ay›pt›r. Bunlar›n bafllar›nda tac kalpaklar
ve di¤er kâfir esvab› gibi göderiden dolamalar›, meflin ve sahtiyanl› çakfl›rlar›, mahmuzlu
kubadi papuçlar›, k›sac›k esvaplar› var ki bunlardan bir adam›n Kanijeli oldu¤u anlafl›l›r.
Çünkü di¤er serhadliler böyle elbise giymezler. Halk› Boflnakd›r, Bulgar ve S›rp dillerini
de bilirler. Fakat Macarca'y› hepsinden iyi bilirler. Gayet yumuflak bafll› kimseler olup, bir
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garip evlerinde misafir olsa yine hat›r›n› hofl ederler. Sofralar› meydanda, cömert, cesur,
muhterem gazilerdir. Kad›nlar› asla kap›dan d›flar› ç›kmaz. Me¤er ki öleler. (Vahdehû lâ
flerike leh) ile mezara götürürler. Amma kuflatma s›ras›nda kad›nlar›n ayaklar›na çizme gi-
yip, cenge yard›m etmeleri ay›p de¤ildir. Bununla ö¤ünürler. Çünkü (Erkek arslan, arslan
da, difli arslan, arslan de¤il midir?) derler. Kocalar› çok flen olup, çocuklar› okuyup, yaz-
mazlar. Hep asmak, basmak ve kesmekle u¤rafl›rlar.

Otu, otlu¤u, çeflitli bal›¤› gölünde e¤ir kökü otu meflhur ve cerrahlar› çoktur. Bu Ka-
nije kalesini de seyredip, Kayseriyeli - Murad Pafla gelince onunla sadrâzama do¤ru git-
tik. Kanije'den güneyde ormanlar içinde üç saat gidip, vezir-i âzam ordusuna ve yine ‹b-
rahim kethüdas› dairesine geldik.

YEN‹KALE DEN‹LEN Z‹R‹NVAR KALES‹N‹N KUfiATMASI
Macarlarca kalenin ad› Zirinvard›r ki, (Var, kale demektir). Yap›c›s› 1071 y›l›nda Zi-

rin'dir. Hattâ Söhrab - Mehmed Pafla Kanije valisi iken, Kanije'yi almak isteyince Mura
nehri beri taraf›nda bizim Kanije topra¤›nda, üç saat yerde bu kaleyi sulha ayk›r› olarak
yapm›flt›r. Birçok defalar Söhrab - Mehmed Pafla, (Bu kaleyi y›k›n) diye haber gönderdiy-
se de kulak asm›yarak daha fazla sa¤lamlaflt›rd›lar. Nihayet, sadrâzam Kanije'yi muhasa-
ra edince düflman kaç›p, bu yeni kaleye girdi ve kuflatt›.

Yeni Kalenin Yap›l›fl›: Evvelce Mura nehri kenar›nda a¤açtan yap›lm›flt›. Sonra düfl-
man ‹skender kalesine çevirmifl. Dolma duvar›n›n enlili¤i ellifler ayak, yüksekli¤i ellifler ar-
fl›nd›r. Kara taraf›nda yedi adet tabya vard›r. Her birinde k›rkar, ellifler, balyemez ve ko-
lomborne ve flâhi toplar› vard›r. Mura nehri taraf›nda kale duvar› yoktur. Ama buradan
bu tarafa elli parça gemiler bir büyük köprü yap›p, karfl› tarafa kendilerinin Li¤ardac›k ka-
lesinden Ç›katorna kalesinden, Mekemorye vilâyetlerinden her gün binlerce ahâli gelip,
kaleye köprüden geçip, imdada gelirler.

Fâz›l - Ahmed Pafla, bu hâli görüp, bu kaleyi kuflat›p, bütün ocak halk›n›n güngörmüfl
ihtiyarlariyle görüfltü. Fakat eskiden Uyvar muhasaras›ndan herkesin gözü korktu¤u için
(Bu yeni kaleye sanlmay›p, kâfirin ilini, vilâyetini ya¤ma edelim) dediler. Sadrâzam:

«Ya bu kaleye ne çare edelim? Düflman bunu bizim Kanije kalesi topra¤›nda yapmak-
la maksad› er veya geç Kanije'yi almakt›r. Buna ne dersiniz? Ne yapal›m?» dedi.

Bütün ihtiyarlar:
«Devletlü vezir, askerimiz evvelki seneden beri üç kere k›flta k›yamette birçok yerlere

imdada gidip, sefer ettiklerinden yorgundurlar. Bu sene, bu Mura nehri kenar›nda ve kar-
fl› H›rvatistan, Mekemorya, ‹slâvon, Dodoflka vilâyetlerini ya¤ma edelim. Tâ Ni¤met, Oy-
var, Bec, Prag kalelerine var›ncaya kadar tahrib edelim. Ancak düflmana, kale ve flehir-
lerini harab etmekle üstün gelmek mümkündür.» dediler.

Vezir-i âzam dedi ki:
«Ey a¤alar, güzel söylersiniz amma düflman›n ilini, vilâyetini ya¤ma ederken Kanije'nin

dibinde bu kale düflman elinde dururken biz ne tarafa gitsek düflman bu kaleden ç›kup,
bizim vilâyetlerimizi harab eder.»

Bunun üzerine bütün Boflnak konuflmas› üzere (Devletlü vezir, ya bu kaleyi ala Yir ile
beraber ide. Ya bizim evlâtlar›m›zla cümlemizi k›ra) diye feryad edince hemen Köprülü,
(Bismillah, gazaya niyet ettim) deyip, etekleri beline dolad›.
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«‹nflaallah bu kaleyi peygamberimizin mucizeleri berekâtiyle fethedüp, Kanije gazileri-
nin söyledi¤i gibi kaleyi lâ¤›mlarla y›k›p, sonra bu ihtiyarlar›n sözü üzere Rabe (Rabb) neh-
ri taraflar›n› ve Ni¤metoyvar taraflar›n› Tata, Papa, Vesprin, Yan›k kalelerini ya¤ma ede-
rek Budin kalesine ç›kal›m. Görelim devran âyinesi ne gösterir?» dedi.

Duâ ve senadan sonra 1074 senesinde dergâh-› âli yeniçeri a¤as› Salih Pafla'ya, ket-
hüda beye, kap›kulu cebeciler ile, t›mar ve zeamet erbab›na metrise girilmek ferman olun-
du. Hisar içindeki flarab içmekten gözleri kan çana¤›na dönmüfl olan düflman, top ve tü-
fenkler ya¤d›rd›. Bizim toplar›m›z da yedi koldan kaleyi döverdi. Sadrâzam, Kanije gazi-
lerine nice harplere girmifl Kurfluncu-o¤lu, Bunak-o¤lu, Müftü-Zâde, Vaizi-Zâde gibi kim-
seleri huzuruna ça¤›r›p, (Bu Yenikale sizin hududunuzdad›r. Her s›rr›n› bilirsiniz. Ne yap-
mak laz›msa yap›n.) dedi. Yeniçeri a¤as› Salih Pafla'ya Kanijelileri teslim edip, misafir et-
ti. Vezirler ve iç erlerine de (Bu Kanije'lilerin fikirlerine ayk›r› bir ifl görülmeye) diye fer-
man ç›kt›. Bu Kanje'lilerin tedbirlerine uyularak kale yedi koldan muhasara edildi.

Kaleyi kuzeyden Anadolu eyâleti ile K›bleli Pafla döverdi. Yeniçeri a¤as› Salih Pafla, k›r-
kalt› oda yeniçeri ile sadrâzam kolundan döverdi. Sa¤ koldan Rumeli Eyâleti ile Kara -
Mustafa Pafla, Haleb eyâleti ile Gürcü - Mehmed Pafla, soldan Budin eyâleti ile ‹smail Pa-
fla döverdi. Fakat kaleye hiçbir zarar verilemezdi. Bu hâl üzere onbir gün cenk edildi, K›b-
leli Pafla flehit oldu. Fakat kalenin güney taraf› Drava nehri oldu¤undan devaml› olarak ora-
dan düflmana yard›m ve zahire gelmekte idi. Ama Kurfluncu-o¤lunun tedbiri ile kalenin
hendek kenar›ndaki flaranpavlar›n› ve kale gö¤sünde olan büyük a¤açlar› bir yan›ndan s›-
ravâri top güllelerine k›rd›r›p, kale duvar›n›n içinde dökme topra¤› görünmeye bafllad›. Ni-
hayet hendek zaptolunup, kalenin vücuduna el vuruldu. Ama kaleden müslümanlar üzeri-
ne ya¤mur gibi el kumbaralar› ya¤d›r›rlard›. Hendek içine kubur denilen lâ¤›m yollar› ya-
p›ld›. Gaziler kalenin temeline kannca gibi girdi. Kaz›klar›n› kesip, çekme¤e bafllad›lar. Pa-
langan›n çubuklar›n› a¤açlar›n kabuklar›n› kopar›p, a¤açlara neft ve katran sürüp ateflle ya-
karlard›. Kalenin içindeki düflman da ayn› flekilde can ve baflla çal›flmakta idi. Her gece kar-
fl› taraftan köprü üzerinden imdatlar› geldi¤inden cesaretleri de vard›. ‹çeri tabyalar üzeri-
ne üçer ad›m derinli¤inde hendekler kazm›fllar. ‹ç yüzüne m›zrak ve demir çengeller diz-
mifller ve daha nice fleytanl›klar yapm›fllar. Ve püskürme lâ¤›mlar atm›fllard›r. Bir gün on
adet bahad›r yi¤it hücum etmek isterken at›lan bir topla alt›s› flehit oldu. Geride kalanlar›
da sol ayaklar› k›r›ld›. Bundan baflka binlerce ümmet-i Muhammed flehit oldu. O s›rada ‹s-
tanbul taraf›ndan hünkâr hazinedar› Yusuf A¤a, 1074 senesi Zilkade ay›nda Sultan Meh-
med'in o¤lu Sultan Mustafa'n›n dünyaya geldi¤ini müjdelemek üzere orduya gelince üç gün
top flenli¤i yap›ld›. Fakat daha kale fethedilmedi¤inden hakir, kale alt›nda oturmaktan b›-
k›p, (Acaba ne tarafa gitsem?) diye düflünürken, Tatar han› yirmibin Tatar ve beflyüz ser-
had gazileri ile düflman vilâyetlerini ya¤maya memur edildi. Bu hakir de alt› süvari ve ya-
rar gülâm›mla iki yerden gayret kuflan›p, beraberce hareket ettim.

DODOfiKA - MEKEMORYA - ‹SLÂVONYA V‹LÂYETLER‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z
Kale alt›ndan kalk›p, bat›ya do¤ru ormanl›klar içinden geçip, Mura nehrini de geçtik.

Nehir kenar›nda bafltanbafla kuleler dizili idi. Kulelerin kâfir Macarlar›, bizi görüp, top at-
maya bafllad›lar. Ama biz buna bakmay›p, dinç atlara binerek o gece yine bat›ya ›lgar et-
tik. Tâ Saboç kalesine var›p, tam üçbin kadar ‹slâvon'u esir edip, hesaps›z kelepir ve k›y-
metli eflyalarla kuzeye do¤ru gittik. 
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Islanca Kalesi: Bu da Zirin-o¤lu hükmünde ve ‹slâvon hududunda bir a¤aç hisard›r. Va-
roflunu yak›p, ya¤ma etmek istedi¤imiz vakit me¤er varoflun içinde iç kale gibi bir kalesi
varm›fl. O kadar çok top güllesi att›lar ki, gülleler, kellelerimizin üzerinden kufl gibi seker-
di. Atlar›m›z›n ço¤u yaraland›. Kesip, etlerini yedik. Nihayet bütün köyleri ya¤ma edip,
binden fazla esir ald›k. Ertesi sabah bat›ya do¤ru hareket ettik.

Rodolsk Kalesi: Pak nehri kenar›nda beflgen fleklinde bir kaledir. Amma top atefli kor-
kusundan yan›na varmay›p, uzaktan geçtik. Rodolse adl› bir göl kenar›nda durduk. Etraftan
onbinden fazla at, üçbin esir ve ganimet ald›k. Buran›n güney taraf da¤lar›n›n ard› âsi Ve-
nedik körfezi denizinin sonudur. Sonra bu yaylay› afl›p, Venedik denizi sahilinde mâmur yer-
ler geçerek Dodoflka vilâyetine geldik. Venedik hududundad›r. Da¤lar› ve yaylalar› Nemse
Çesar› hükmündedir. Melek-Ahmed Paflam›z efendimizin zaman›nda da buraya gelmifltim.
Bu defa deniz k›y›s›nda olan kaleler bizi görüp, nice bin top at›p, düflman ganimet mallar›
ile kay›klara binip, deryada durdular. Bütün köylerini yak›p, iki gün iki gece korkusuz deniz
k›y›s›nda göçe-kona üçbin adet Dodoflka frengi ald›k. Bu esirlerin söz bilenlerinden (Bizim
Türk vilâyeti yak›n m›d›r?) Dedi¤imizde (Evet, yedi günde sizin Bosna Saray›na var›l›r. Ya-
r›n halk›n›z, bizim Yadra kalesini geçer ve Sodvorsa kalemize var›r, oradan Ottepe, oradan
Lâka ve sonra Halviye kalemize var›rs›n›z. Bizim Yadra'dan öte hep sizin vilâyetinizdir.) di-
ye do¤ru cevap verdiler. Amma gâziler kâfirlere inanmay›p, bana sordular. Hakir, (Evet,
Melek - Ahmed Pafla ve Benli - Mustafa Pafla ile fiibenik seferinde buralar› gezdim. Söyle-
dikleri do¤rudur) deyince (Geliniz gâziler, bu kadar mal ile Bosna flehrine gidüp, esirlerimi-
zi satal›m. Yüksüz kal›nca geri dönüp, yine düflman›n bir taraf›n› ya¤ma edelim. Ve Yeni-
kale alt›na varal›m.) dedilerse de serhad gazileri raz› olmay›p, Dodoflka vilâyetinden geriye
do¤u tarafa bir gece da¤lar içinde gidip, ertesi gün (Bocofca) kalesine ulaflt›k.

Bocofca Kalesi: Bir göl kenar›nda a¤açtan küçük bir palangad›r. ‹slâvon hükmünde-
dir. Kap›s› aç›kt›r amma batakl›ktan yan›na var›lmazd›. Buradan geçen nehir, Sava'ya ka-
r›fl›r. Bu nehrin karfl› taraf› hep Zirin-o¤lu vilâyetlerindendir. Onu geçip, bir düz sahrada
kuzeye do¤ru giderek Zagreb kalesine geldik.

Zagreb Kalesi: Zirino¤lu hükmünde batakl›k kenar›nda bir palangad›r. ‹çinde k›rk-elli ka-
dar manast›rdan çan kuleleri var. Ama canl› adam görünmüyordu. Esirlerden sordu¤umuz-
da (bütün asker Türklerle dö¤üflmek için Yeni kaleye gitti, elem çekmeyiniz, bu kalede size
karfl› duracak kimse yoktur) dediler. Ama inanmay›p, dört taraf›m›za karakollar koyduk ve
1.500 kadar s›¤›r ve 600 kadar dinç at al›p, geçip, gittik. Buradan do¤uya ormanlar için-
den alt› saatte geçip, (Koproniçe) kalesine yetifltik. H›rvatça, ›s›rgan demektir. Buradan da
bir gün giderek (Çakatorna) kalesine, oradan (L›¤radç›k) kalesine vard›k. Bu ikisi de Zirin-
o¤lu idaresindedir. Vaktiyle bu taraflara Melek -Ahmed Pafla zaman›nda gelmifltim. Bu ke-
re geçerken birkaç düflman esiri tuttuk. Burada top sesleri, her taraf› titretmekte idi. Esirle-
rimizden sorduk. (Bizim Yeni kalemiz Türk ile dö¤üflür, onlar›n toplar›n›n sesidir) dediler.
(Bize yak›n m›d›r?) diye sorduk. (Kaleden flimdi ç›kt›k, size rastgelüp, esir olduk.) deyince
esirleri ba¤lay›p, (Bizi selâmetle Yeni kaleye ç›kar›n›z, sizi azad edelim, bize ya¤malanacak
mal gösteriniz, yoksa kurtulamazs›n›z) dedik. Kâfirler, (Aman a¤alar›m, size ganimet göste-
relim amma Yeni kale taraf›na gitmeyiniz, yüzbin düflman o tarafta kar›nca gibi kaynar, iç-
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lerinden kufl olsan›z uçamazs›n›z. Esirleriniz de elden gider. E¤er, sözümüzü tutarsan›z, Po-
ja¤a taraflar›nda iki k›l›ç aras›nda Zirin-o¤lu köyleri vard›r. Hâlâ âsidirler. Onlar sizin Bocof-
ça, Brezense, Türbe, Peçevi, Bamse, Darde kaleleri ile Ösek köprüsünü yak›p y›kanlard›r)
diye haber verdiler. Serhad gazileri (Tiz biz o yollar› biliriz. Gidelim, yakup y›kal›m, esir ala-
l›m) dediler. Do¤uda ormanlar içinde bir gün gidip, bir bay›ra rastgeldik. Ya¤ma toprak hâ-
linde idi. Uzunlu¤u alt› konakl›k olup, görülme¤e de¤er bir eser idi. Me¤er eskiden Süley-
man Han korkusundan Sava'dan Drava'ya ve Drava'dan Mura'ya kadar hendekler kaz›p,
topraklar›n› kendi vilâyetleri taraf›na da¤lar gibi y›¤m›fllar. Muhafazac› askerleri, bizi görün-
ce kaçt›lar. Sonra do¤uya gidip, bir büyük sahra içinde bir güruh askere rastlad›k. Bizi gö-
rünce geri gitme¤e bafllad›lar. O görülen asker hep düflman k›yafetli ve kalpakl› idiler. Fa-
kat bizim askerimizin yan›nda bir çocuk gibiydiler. Hemen hepimiz birden dal-sat›r olup,
üzerlerine at sürdük. Onlar da uzaktan Allah Allah diye ba¤r›flt›lar. Biz flafl›rd›k. Onlar yeflil
bayrak kald›rd›lar. Me¤er bunlar Poja¤a sanca¤› ve Yakova kalesi gazileri imifl... Onlar da
düflman memleketlerini ya¤maya ç›km›fllar. Ancak yüzelli esir alabilmifller. Beflyüz adet yi-
¤it idiler. Onlar da bizimle beraber oldular. Bunlar, vilâyet kurtlar› oldu¤undan, düflman
memleketinde yol göstererek (Harbunye) kalesine vard›k. Bu da Zirin-o¤lu hükmünde tu¤-
ladan yap›lm›fl bir kaledir. Ama d›fl kalesi çok sa¤lamd›r. Biz o gece düflmana karfl› durup,
yatt›k. Dört tarafa karakollar dizdik. Üç koldan da¤lara üçerbin yi¤it pusulara koyduk. Sa-
bahleyin erken, düflman bizi gaflette san›p, (ya Jorj! ya Jorj) diye üzerimize sald›rd›lar. Bi-
zim gâziler düflmana bir ok ya¤muru ya¤d›rd›lar. Fakat kâfirler flarap tesiriyle domuz topu
olup, hücum edince gaziler kâfirlere yan verip, sahraya ç›kt›lar. Kâfirler bizi kova kova harp
meydan›na ulafl›nca bizim pusuda olan gazilerimiz üç koldan ç›k›p, düflman askeri üzerine
sald›rd›lar. Düflman, dört bölük askerimizin aras›nda kald›. Tam üç saat savafl oldu. Nice bin
düflman atefl saçan k›l›çtan geçti. Atlar› ve mallar› ya¤ma edildi. Buradan do¤ruca Harpun-
ye kalesine vard›k. Hendek kap›lar›n› bile aç›k b›rakm›fllar. Kale içindekiler da¤lara kaçm›fl-
lar. Hiç çekinmeden kaleye girip, yükte hafif bahâda a¤›r eflyay› al›p, hisar içinde küçük ve
büyük üçyüz esir ald›lar. Sonra kaleyi yetmifl-seksen yerden atefle vurdu. Me¤er kale içinde
düflman dolu imifl. Kâfirler Tatar ateflini görünce can korkusuyle d›flar› ç›k›p, hepsi esir ol-
dular. Kurtulanlar yerlerinde yand›lar. Velhâs›l bu cenkte ikiyüz askerimiz flehit oldu. Düfl-
man, yirmialt›bin kifli olup, 9000 kadar mahbub ve mahbube, mûpeçe, gulâmlar, temiz yüz-
lü k›zlar ve di¤er ganimet mallar› alt›n ve gümüfl kabkaca¤›n haddi hesab› yoktu. Oradan
kalk›p, Moslovan kalesi taraf›na gidelim deyince serhad gazileri raz› olmad›lar, (Ösek pana-
y›r› günleridir, orada mallar›m›z› pahal› satar›z) deyip, Ösek taraf›na yürüdük. Kaproniçe ka-
lesini sa¤da b›rakarak Val›k kalesi yak›n›nda France nehri kenar›nda yemek yedikten sonra
k›ble taraf›nda Zaçeste kalesine geldik. Orada bir fley bulamad›k. Buray› da geçip, Poja-
¤a'n›n kuzeyinde Çaramor kalesine vard›k. Birçok defalar kuflat›l›p, fetholunamam›flt›r. Bu
kale Zirin-o¤lunun hududunun sonudur. Buradan yedi saat k›bleye gidip, (Podgraç) kalesine
geldik. Bir müslüman kalesi olup, evvelce tarif edilmiflti. Oradan do¤uya gidip, Allah'a flü-
kür, ‹slâm ülkesine girdik. Bizim asker, Allah'a flükür ‹slâm diyar›na ayak bast›k derken Po-
ja¤a Paflas›n›n müsellimi ve kethüdas›, beflyüz adamla bizi karfl›lad›lar. Bizim askerden ve
esirlerimizden istediler. Biz vermeyince (Bre âsiler, bre zorbalar, pâdiflâh›n reayas›n› al›p esir
etmiflsiniz, sizin hakk›n›zdan geliriz) dediler ve harbe haz›rland›lar. Biz de savafla haz›rlan›n-
ca yan verdiler. Bizim Poja¤al› asker arkadafllar›m›z müsellime var›p, (Bre sak›n, bunlar bir
alay tutar, Budin, E¤ri ve Kanijeli gazilerdir. Vallahi sizi k›rarlar.) deyince Poja¤a müsellimi:
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«Bu ellerindeki esirler yüzünden düflman bunlar› basar, bu yüzden pâdiflâh kalesine za-
rarlar› dokunur, kale alt›ndan kalks›nlar, yoksa bütün halkla birlikte hücum edüp, kaleden
balyemez toplar atarak hepsini k›rar›z. Bak flu pâdiflâh vilâyeti vurucular›na.»

Diye çok keder etti. Ben dedim ki, (Beli, onlar flimdi hâkimdir ve arza sahiptir. Sad-
râzama yanl›fl yazarlarsa bafl›m›z belâya u¤rar. Kale alt›ndan kalk›p, alarga gidelim.) de-
dim. Hepimiz kalk›p, uzakta o gece yatt›k.

Müsellimin Hilekârl›¤›: Müsellime bir kara mang›r da vermedi¤imiz için k›zm›flt›. ‹nti-
kam alma yolunu arad›. ‹daresinde bulunan ipten kaz›ktan kurtulmufl ne kadar haflarat
varsa toplay›p, gece yar›s› bizi basmalar›n› ve ya¤ma etmelerini tenbih etmifl. Bütün bu
haflarat gece yar›s› haz›r olmufllar. Allah'›n hikmeti kale zindan›ndan bu mahpuslar›n ç›-
kar›ld›¤›n› gören kale dizdar›, bize merhamet edip haber gönderdi. (Bu gece uyan›k ol-
sunlar, gaafil olmas›nlar) diye. Biz bu haberi al›nca o gece dört taraf›m›za pusu koyduk.
Gece yar›s› bu haflarat ordu içine girince befl saat içinde üçyüzden fazla harami katlolun-
du. Sabaha üç saat kal›nca Poja¤a kalesinden atl› ve yayan kütürdüsü iflitildi. Bizim atl› ve
yayalar›m›z gelenlere bir yayl›m Tatar oku ve bir yayl›m serhad kurflunu at›p, yerle bera-
ber ettiler. Birçoklar› kaçay›m derken pusuda gizlenen gazilerin hücumuna u¤rad›lar.
Böylece yediyüz harami k›l›çtan geçirildi. Ertesi sabah atlar›n› ve iaflelerinin bafllar›n› al›p,
ikinci günde Ösek kalesine vararak kellelerini mahkeme önünde b›rakt›k. Poja¤a kalesi
alt›nda bafl›m›za gelenlerin hüccetlerini kad›dan al›p, yine Ösek kalesi d›fl›nda esir ve mal-
lar›m›z› satt›k. K›rkalt›bin kurufl hâs›l oldu. Bunu hakir, bütün gazilere da¤›tt›m. Hakire,
iki pay, bir gulâm ve üç at piyade verip, herkesin r›zâsiyle hademelerime de ikifler pay
verdiler. Sonra Ösek'den yine (Yeni kale) fethine gittik.

Ösek'den Uzun-Köprü bafl›nda Darde kalesini geçip, Valpova'ya oradan Maslovon ka-
lesinden (Mura) nehrini gemilerle geçip, Kanije'ye oradan üç saatte ormanlar içinden ge-
çip, Yeni kaleye vard›k. Büyük bir alay ile sadrâzam huzuruna vard›k. O s›rada Tatar Ha-
n›-Zâde Ahmed Giray da bizim alay›m›zla sadrâzam huzurundan geçti. Bu hakir, sadrâ-
zam yan›nda kal›p, bu gazada nerelere gitti¤imizi, nas›l esir ve ganimet mal› ald›¤›m›z› bir
bir anlatt›m. Dikkatle ve memnuniyetle dinledi.

Ama Yeni kalenin fethi daha kolaylaflmam›fl. Hatta o gün sadrâzam›n müezzini Ah-
med Çelebi'nin elini top götürmüfl. Sadrâzam kendine zeametle emeklilik ihsan edip, Ah-
med Çelebi'yi Kanije'ye götürme¤e hakiri memur etti. Derhal, üç saatte Kanije'ye var›p,
Kanije Valisi Yenter-Hasan Pafla saray›nda durup, Ahmed Çelebi'nin elini cerrahlara t›-
mar ettirdim. Hakir yine üç gün sonra Yeni kale alt›na geldim.

Kale her taraf›ndan delinmekte ise de düflman da durmadan tamir etmekte idi. Niha-
yet, cephaneden bütün gazilere uçlar› çengelli m›zraklar da¤›t›l›p, düflmanlar› tabyalardan
ve di¤er yerlerden çengeller ile hende¤e çekerler ve kellelerini keserlerdi. Allah'a flükür,
düflman›n lâ¤›m atmakta bizim kadar ustal›¤›, kumbara atmakta al›flkanl›¤›, metris basmak-
ta ve gece bask›n› yapmakta tedbiri yok idi. Fakat kale gözetlemede ve askerini zaptedip,
cenge teflvik eyleyerek gö¤üs gö¤üse cenk etmekte biz onlardan afla¤› kal›r›z. Bu yüzden
onlar hakikaten emsalsizdirler. Nihayet bir gün usta doktorlardan Kazanc›-Zâde Süleyman
A¤a ile sadrâzam›n suhte Hac›-Zâdesi bütün müslüman askerlerle konuflup, (Biz bu kale al-
t›nda ihtiyar avretler gibi nas›l oturup, k›r›l›r›z) dediler. Bu kere derhal bütün asker Allah
Allah sadâs› ile ve gülbang-i Muhammedi ile da¤lar› inleterek hücuma kalkt›. Asker birbiri
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üzerinden kaleye t›rmanarak asla düflmana göz açt›rmad›lar. Allah'a flükür kalenin kap› ve
duvarlar› üzerine peygamberin sanca¤› dikildi. Bu hakir, fetih ezan› okuyup, bütün gazile-
ri cenge teflvik ile gülbang-i Muhammedi çektim. Bütün asker düflmana k›l›ç vurup, kale
içine var›ncaya kadar nehir kenar›na sürdüler. Düflman bu hâli görünce can havli ile Mu-
ra nehri üzerindeki köprüye vurdular ve karfl› tarafa geçmeye can att›lar.

Müslüman gaziler eli kolu kan, saçlar› üryan, sineleri puryan bir halde düflman›n ar-
d›ndan dalsat›r olup, köprü üzerine gittiler. Düflman gördü ki, bozulan askerlerin ard›n-
dan Türk askeri gelmektedir. (Bre medet, vilâyetimiz elden gider) deyip, hemen köprü-
nün karfl› taraf›n› baltalarla kestiler. Bizim gaziler derhal geri döndüler.

K›r›lan köprü üzerinde kalan düflman askeri flaflk›na dönü. Ve kendilerini suya atma-
ya bafllad›lar. Bâz›lar› da (Zanca Türk) diye aman ile kalemize gelip, esir oldular.

Yeni Kale Düflman›n›n Kötü Durumu: Karfl› taraftan köprü kesilince düflman at, tak›-
m› ve silâhlar› ile suya döküldü. Kimisi bo¤uldu, yüzerek karfl›ya geçmek üzere olduklar›
s›rada beri tarafta bizim serhad gâzileri su içinde yetiflip, kimini katl ve nice binini saçla-
r›ndan tutup, esir ettiler. Bâz› kuvvetli yüzücü düflman, zorlukla sahile ç›kabildiler. Bizim
gaziler suda yüzenlere kurflun vurup, pek ço¤unu suya bat›rd›lar. Nice bin düflman su ile
afla¤› ak›p giderken Tatarlar yetiflip, yedibin kadar esir ald›lar. Nehrin karfl› taraf›ndaki
düflmana kalenin yüzyetmifl pare topu birden vurulunca nicesi cehenneme gittiler. Allah'a
flükür, kale fetholdu amma gazilerden de üçyüzbinyediyüz adam flehit oldu. ‹kibinden faz-
la yi¤itlerimiz yaraland›. Beflbinden fazla düflman esir olup, Tatar elinde kald›. Bâz› esir-
lerden iflittik. (Bu cenkte onyedibin hristiyan›m›z öldü, dokuzbini esir oldu. Yedi kapudan
mürd oldu. Biri Zirin-o¤lu biri Hersek Ban-o¤lu idi.) dediler.

Kale, yeni olmakla çarfl› ve pazar› yok. Küçük bir kilisesi asker evleri ve Kanije taraf›-
na bir kap›s› var. Etraf› 3.700 ad›md›r. Orta yerinde bir su kuyusu vard›r. Kuyu üzerin-
deki kubbe üzerinde alt›n ile cilâl› bir alem vard›r. Me¤er bunu, Süleyman Han'›n vücudu-
nun gömülü oldu¤u türbenin kalesinden afl›rm›fllar. Vezir-i âzam, bu alemi ç›kar›p, yine
türbesine gönderdi ve türbenin tamirine Mohaç beyi ile Peçevi beyini memur etti.

Bu kale için sadrâzam iflbilir kimseleri toplad›. Ve sordu:
«Devletlü vezir, bu kale düflman›n göz bebe¤idir. Osmanl›ya çok zarar› olur. Ve hiçbir

faydas› olmaz. Bu kadar masraf ve zahmet çekildi. fiimdi buraya bu kadar masraf edip de
Kanije'nin yar›s› kadar bir kale yaparsan›z hatâd›r. Düflman Kanije'yi kolayl›kla al›rsa bunu
da istilâ eder. E¤er Kanije paflalar›na bu kaleyi merkez yaparsan, bu, hatâ üstüne hatâd›r.»

Dediler. Sadrâzam, (O halde ne yapal›m?) dedi. Ocak a¤alar› dediler ki, (Pâdiflâh sa¤
olsun, bu kadar masraf ederek düflmandan intikam ald›k. Bu da böyle olsun. Kalenin cep-
hane ve mühimmat›n› al›p, Kanije kalesine gönderelim. ‹çini d›fl›n› yak›p, külünü havaya
savural›m.) dediler. Bu tedbir böylece yap›ld› ama pek pahal›ya mâloldu. Sonra sadrâ-
zam, askerle birlikte iki günde Kanije'ye geldi. Ordudaki iflbilir kimseler. Zirin-o¤lu, Be-
¤an-o¤lu vilâyetlerini harab etmeyi do¤ru buldular. Derhal sadrâzam, Mehmed-Giray Ha-
n›n o¤lu, Ahmed-Giray Han› ça¤›r›p bafl›na bir hüsrevâni kavuk geçirdi. Ve s›rt›na samur
giydirip, Zirin-o¤lu, Be¤an-o¤lu, ‹slâvonya, Nemse, Galya, Brandburg ve H›rvatistan'›
ya¤maya memur etti. Bütün Bucak Tatar›, yal› a¤as›, mansurlu, flirinler sefere memur ol-
du. Ancak han-zâde otuzbin askerle sadrâzam ordusunda. Otuzyedibin Tatar, alt› kere
yüzbin atla haz›r olunca hakir dahi yüksüz Tatarvari haz›rbafl olup, dura kald›m.
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AMANSIZ KÂF‹R‹STAN V‹LÂYET‹ OLAN ‹MANSIZ 
ALMAN D‹YARININ FET‹HLER‹ BEYÂNINDADIR

(Evvelâ serhad sonunun sa¤lam kilidi ve sa¤lam kalesi, ‹slâm›n duvar›, aman s›¤›na¤›
olan Kanije alt›ndan, Alman, H›rvatistan, ‹slavon, Engerus, Mekemorya vilâyetlerinden
ya¤ma etme¤e gitti¤imiz kaleleri beyân eder...)

MÜNAS‹P KAS‹DE
Benâm-› Halik ve Hayy-i kadîm ferd-i Yezdâni
Yaratt› dâr-› Kevneyni kodi cinniyle insân› 
Beni âdem edim-i arz içinde sakin oldular
Hemen Hâbil ile Kaabil'den biridir cengin olan› 
Cenâb-› Kibriya Hâbilliye evvel hitab edip 
Cihad idip gaza eylen dedi Hâtif-i Rabbâni
Hemen sen de mücâhid-i fî sebilillâh olup sa'y et 
Halâs olgil cehennemden yana ref'eyle nirân›
Gel imdi dinle vasf-› pür melalin cümle küffâr›n 
Denilmez kamu evsâf› kesilmez hadd-ü-pâyân› 
Belî bu rûy-i dünyâda nice kavm-i nasârâ var 
Velî ‹slâm kavmi fethedüptür cümle Yunan› 
Hemîfle âl-i Osman sell-i seyf olup cihad eyler 
Ne Çeh, ne Leh ne Moskor kor komaz ‹ran ve Tûrân› 
Bihamdillah bu sal içre yöneldik Engerus üzre 
Da¤›ld› her diyara müflrikin ekser cüzam oldu 
Nice bini esir olup gezer hâl-i periflan›
Kimi pâbeste ve dilhaste kimisi flkestebal 
Cefâdan her bir âlâs› unuttu kasr ve eyvan› 
Alman ve Çehistan mülkünü urma¤a emroldu 
Hemen ol an müsellâh oldu cümle cünd-i Osmânî 
Bu müflrikler ikilik vadisinde kald›lar hayran
Dönerken durdu velhâs›l bozuldu çarh-› mîzân› 
Nice ‹slâm diyar›n nehb idem derken o müflrikler
Murad› olmad› hâs›l geruye döndü devrân› 
Hemen ey Evliya cehd et kuvay-i kudretin varken 
Demidir, durma urufl it budur âyin-i insan›
‹lâhî her ne yire azmedersen yaverim olsun 
Ricâlül gayb cündullah ile âyat-› rahmani 
Yeter ettin duay› Evliya durma gaza eyle 
Refikindir senin cümle kamu sâhib-i keremkân›

Allah'›n Hikmeti: Burada ‹slâm askeri Alman diyar›na gitmek niyetinde iken evvelce
Tatar han-zâdesi Ahmed Giray'›n kethüdas›, Sefer Gazi-o¤lu ‹slâm A¤a, Kanije ve Bala-
t›n (Balaton) gölü kenarlar›ndan esir ç›karma¤a gitmiflti. ‹slâm a¤a, binlerce günefl parça-
s› gibi mahbub ve mahbubeler ile geri döndü. Esirlerin onalt› adet kapudanlar› ve yüz adet
seçme esirleri Sadrâzama hediye etti. Esirlerin en muteberi Ci¤el adl› kâfir kapudan›n›
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sadrâzam söyletti: (Hâlâ Nemçe kral›m›z›n askeri, Yan›k alt›ndad›r. Sizin dostunuz olan,
bizim düflman›m›z olan Fransa kral›, Nemçe çesar›na ellibin hristiyan imdad› ile Rabb su-
yu kenar›nda, Kanije kalesi alt›nda Donkark›z, Danimarka krallar›, Ni¤met Oyvar alt›nda
toplan›p, Türk askeri Yan›k alt›ndad›r diye sizi beklerler) diye haber verdi. Sadrâzam der-
hal, (Ganimet mal› almak isteyenler flimdi gidecek Tatar askeri ile gitsinler) deyince on-
bin serhadli de bize kat›ld›. K›rkyedibin asker olduk.

Allah'›n Baflka Bir Hikmeti: Han-zâde kethüdas› ‹slâm a¤a, babas› Sefer a¤an›n K›r›m'da
katledildi¤i haberini duyunca, Han-zâdenin kethüdâl›¤›ndan kaç›p, sadrâzam›n aya¤›na ka-
panarak kap›c›bafl› oldu. Ve hemen (Devletlû vezir, seferden flimdi geldim. Beni serhadlile-
re serdar eyle, yine sefere gideyim) dedi. 600 yi¤idi ile bizimle sefere memur oldu. 1074
(1663) senesinde Balaton ve Morava sahillerini ya¤maya gitmek üzere hareket ettik.

Önce Kanije'nin güneyine yak›n Eyresek kalesine geldik.

Eyresek Kalesi: 938 (1531) de Süleyman han, Alman seferine giderken fetholunmufl,
sonra kâfir istilâ etmifl, hâlen Nemçe elindedir. Bir tepe üzerinde dörtgen fleklinde bir ka-
ledir. (Yenikale) yi sadrâzam döverken Budin veziri ‹smail Pafla bu kaleyi fethedip, atefle
verdi. Ben bu muharebede bulunmad›m. Kâfirler daha yeni tamir etmeye bafllam›fllar. Bi-
ze, birçok flâhi toplar att›klar›ndan alargadan geçip, yedi saatte...

Kapolniye Kalesi'ne geldik. Bunu da Süleyman Han ayn› senede zaptetmifltir. Hâlâ
Begân-o¤lu hükmündedir. Bunun da bat›s›nda iki saat giderek...

Sa¤lam fiile Palangas›'na geldik. Bu da Süleyman han zaman›nda fetholunup, Begân-
o¤lu hükmündedir. Burada, bizden evvelki, serhad gazileri; ikiyüz kâfiri k›l›çtan geçirip,
atlar›n› yede¤e alarak, elleri kollar› kan içinde bize karfl› geldiler. Atlar› bize verip, yine
gittiler. Biz de yerde yatan kâfir leflleri aras›ndan geçerek üç saatte...

Belvvar Kalesi'ne geldik. Bu da Süleyman han asr›nda fetholunmufltur. Hâlâ Zirin-o¤lu
hükmünde bir küçük palangad›r. Ya¤ma edilecek bir fley bulamad›k. Bunu da geçip, bir
sahra ortas›nda yatt›k. Sahran›n bat›s›nda...

Vatofl Kalesi: Bu da Süleyman han zaman›nda fetholunup, Macar Zirin hükmünde pa-
langad›r. Alçak bir yerdedir. Kâfirler daha evvel bizden haber ald›klar› için korkudan ka-
leye kapan›p, duvarlar› üzerinde cenge haz›r duruyordu. Buradan bir fley elde edemeden,
bu sahran›n k›blesinde bulunan...

Zakan Kalesi'ne geldik. ‹brahim Pafla'n›n fethedip, hâlen Zirinli elinde sarp bir yerde
göl kenar›nda bir palangad›r. Bize k›rk top güllesi att›lar. Kalelerine kapanm›fllar. Varofl-
lar›n› daha evvel bizim asker yakm›fl. Buradan yedi saat bat›ya da¤lar aras›ndan bin derd
ile geçerek...

Kopornok Kalesi'ne geldik. 939 (1532) senesinde Süleyman han zaptetmifl, fakat yi-
ne Zirin kâfiri istilâ etmifltir. fiimdi Nemçe çesar› elinde olup, içinde Nadaj-o¤lu keferesi
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bulunmaktad›r. Sa¤lam palangad›r. ‹leri giden gazilerimiz ikiyüz kâfire rastgelmifltir. Bun-
lar yüzelli müslüman esirini kaleden ç›kar›p, bir ark kazarak kalenin hende¤ine ak›tmak
isterlerken müslüman gaziler üzerlerine var›rlar. Esir müslümanlar da Allah Allah diye fer-
yad edince bizim asker dalsat›r olur. Biz de bu cenge yetifltik. 1060 kâfiri k›l›çtan geçir-
dik. Kapudanlar› ile üçyüz kâfir esir oldu. Yüzelli müslüman› esirlikten kurtard›k. Bunlar›
arabalara bindirerek Koban kalemize gönderdik. Sonra bu kaleyi geçip, bir saat sonra...

Pelentvar Kalesi'ne geldik. Sa¤lam bir kaledir. Burada da ya¤ma edecek bir fley bula-
mad›k. Kuzeye giderek...

Büyük Lâk Kalesi'ne geldik. Süleyman han zaman›nda fethedilmifl büyük bir kaledir.
Gönderdi¤imiz esirler, selâmetle Koban kalesine var›nca oradan beflyüz gâzî, Kapoflvar
kalesi gazileri ile geldiler. Buradan da bir fley alamay›p, ormanlar içinde üç saat giderek...

Beleflge Kalesi'ne geldik. Bu da ayn› sene içinde zaptolunup, Nemçe çesar› hükmün-
de çit palangad›r. Zirino¤lu has› imifl. Bunun da, ‹slâm askeri mallar›n› al›p, kalesini tar-
malat, mehmelât, çaplad, pohlad etmifller ve külünü gö¤e savurmufllar. Burada atlara
yem kestirerek tatarvari kazanlar at›p safâlar ettik. Etraf›m›za karakollar koyduk. Gece
yar›s›na kadar dermans›z yatt›k. Gece yans› mehtab olunca kalk›p, bat›ya giderek yine
Beleflge kalesi alt›nda ‹slâm askeriyle birlefltik. Me¤er gece biz kalk›p gidince, bütün kâ-
firler da¤lardan inip yine Beleflke'ye gidiyorlarm›fl.. Birdenbire bunlar› sabahleyin erken
bas›p, kale d›fl›nda yetmifl düflman kapudan›, üçbin kefere ve papazlar› ile müflavere eder-
ken içlerine at b›rak›p, hepsini esir ettik. Rabb kalesi kenar›nda kagir bir kaledir. Bura-
dan birçok esir alarak yine Rabb nehri kenar›nda giderek...

Sava Kalesi'ne geldik. Süleyman Han zaman›nda Yanofl krala tâbi olup, yine kâfirler
istilâ etmifltir. Beleflke alt›ndaki cengimizi haber al›p, kalelerine kapanm›fllar. Buradan da
geçip...

Keminvar Kalesi'ne geldik. Nemçe çasar› hükmünde bir a¤açl›k içindedir. Kale alt›n-
da yedi saat durduk. Bir dil alamad›k. Ama müthifl ve sert bir rüzgâr esiyordu. ‹kibin Ta-
tar, oklar›na kibrit ba¤lay›p, paçavrali, kibritle yanm›fl oklar› flehir içine f›rlat›nca tahta ör-
tülü evler alev alev yanmaya bafllad›. Kâfirler hemen kale kap›lar›n› açt›lar. Kale d›flar›s›-
na ç›k›nca Tatar atefline u¤ray›p, bir anda 1160 esir ve bu kadar hesaps›z mal ve erzak
al›p, yi¤itlerimizle Kanije'ye gönderdik. Oradan...

Rumçivar Kaalesi'ne geldik. Zirin hükmündedir. Bizden haberleri olup, kalelerine ka-
panm›fllar. Oradan...

Egrevar Kalesi’ne geldik. Bu da Süleyman Han zaman›nda 939 (1532) Muharremin-
de fetholunup, Macar kral› hükmündedir. Dört taraf› batakl›kt›r. Bizi geçerken görüp, sa-
y›s›z top att›lar. Bizim Kanije'ye bir merhaledir. Ama k›fl›n göl donunca bir konakta gidi-
lir. Buray› da geçip...
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Meflter (Manast›r) Kalesi’ne geldik. Bize karfl› ç›k›p biz de Allah Allah diye bir hayli
cenk ettik. Kâfirler kaleye kaçt›lar ki kaleden bizi topa tuttular. Biz de varofllar›na girip,
ya¤ma ettik ve atefle verdik. Buradan da bat›ya üç saat kadar giderek...

Sonbodhel Kalesi’ne geldik. Bu da Süleyman han zaman›nda fetholunup, Zirin kâfiri
hükmünde bir küçük kaledir. Yonak ve Katana kâfirleri vard›r. Bir hayli top at›p, bizi ka-
le alt›na u¤ratmad›lar. Bunu da geçip, iki saat giderek...

Mefltivar Kalesi’ne geldik. Süleyman Han zaman›nda fetholunmufl, Zirin kâfirin hük-
mündedir. Ba¤ ve bahçesi çoktur. Burada atlar›m›za yem kestirdik. Bütün köy ve kasaba-
lar› yerli yerinde, amma içlerinde bir fley yok. Ancak cengâver katanlar› çok. Mal ve esir-
den bir zerre yok. Gelen gaziler, (Rabb nehrini geçmeyince bize doyum olmaz) dediler. Ar-
kadafllar›m›z›n bir ço¤u (Uyvar fethinden sonra seksenbin askerle Kaplan Pafla bu Rabb
nehrini geçmifltir. Nice asker ve atlar› k›r›ld›. Ümitsiz olarak Nitroviçe flehrine geldi. Rabb
karfl›s›nda bütün kâfirler yerli yerindedir.) dediler. Serhad gazileri (‹flte biz öyle kâfir diyar›
isteriz. Ya taht ola, ya baht!) deyip, atlar›m›za binerek Rabb kenar›na geldik. Geçecek yer
bulamad›k. Bütün sahil boyunca birbirine haber veren haberci kuleleri vard›r. K›r›ml› Ali
Mirza (Diyelim ki karfl›ya geçtik. Bilir misiniz karfl›da düflman deryas› vard›r. Vurufl hâlidir,
bozmak da bozulmak da Allah emridir. Kâfir bizi basarsa bu suyu nas›l beri tarafa geçeriz?)
deyince Rabb nehrini geçmekten vazgeçtik.

Yeni Yap›lan Kösek Kalesi: Süleyman han asr›nda bu kale alt›nda çok kimse flehit ol-
mufltur. Bizi görünce çok top att›lar. Buray› da geçip...

Büyük  fiobon Kalesi'ne geldik. Nemçe çesar› hükmündedir. Üçbin demirci, Nacakc›,
(B›çakç›), usturac›, ikibin çuhac›, bin kâ¤›tç› ve di¤er san'at ehli dükkânlar› vard›r. Esirle-
rimiz olan k›lavuzlar›m›z söylediler. Süleyman han buraya gelip, batak kenar›nda bir Hon-
ka? tepe y›¤m›fl, yan›na var›lamaz. Yüzbinlerce kâfirler cenge haz›r... Buradan da geçip
giderken gördük ki alt› yi¤it at boynuna düflüp gelir. (Mufltuluk... Kâfirlerden k›rk esir ve
dil ald›k) dediler. Esirleri söylettik. Bizleri âzad ederseniz, Rabb suyunu size gösterelim.
Bütün hristiyanlar, flimdi Yan›k ve Ni¤met Uyvar kalesinde (Karfl›ya biz sizi geçirelim) de-
diler. Bunlara Türk elbisesi giydirip, k›lavuz ettik. O gün seyirdip...

Jelejinvar Kalesi'ne geldik. Bu da Süleyman han zaman›nda al›nm›fl, flimdi Alman kra-
l› hükmünde Zirinli topra¤›nda sa¤lam bir kaledir. K›lavuzlar›m›z bizi da¤lara götürdüler.
Bâz› yi¤itlerimiz, esir k›lavuzlar›m›z›n içine gizlice girerek (E¤er bizi yanl›fl yere götürürse-
niz hepinizi k›rar›z) deyip, bunlardan birine bir sat›r-› muhammedi vurduk ki, güya kelle-
si pazar ipli¤i ile dikiliymifl, hemen yere yuvarland›. K›lavuzlar›m›z›n ak›llar› bafllar›ndan
gidip, (Hâflâ ki biz hiyânet ederiz, hemen bizi âzâd edecek olun, görün size ne kadar ga-
nimet al›r›z) dediler. O gece ormanl›kta yatt›k. Seher vakti kalk›p bir saat giderek...

Poronduk fiehri'ne geldik. 929 (1522) de Süleyman han asr›nda Kas›m voyvoda bü-
yük cenk ederek fethetmifltir. Etrafta pek çok flehit mezarl›¤› var. Bir mezar tafl›nda Mi-
hal-o¤lu Mehmed bey u¤runa Fatiha... Sa¤lam bir kalesi var. Taflra varoflu Haleb kale-
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sinden büyük. ‹çinde yetmifl manast›r çanl›¤› sayd›m. Varoflun etraf› kale de¤ildir. Mahal-
le kap›lar›, toplu ve kumbaral› sa¤lam kap›lard›r. Kâfirler sabahleyin uykuda iken orman-
dan atlar›m›za binerek ç›k›p, Allah Allah sesleriyle varofl duvarlar›na sald›rd›k. Yetmifl -
seksen yerinden flehri atefle vurduk. Bâz› avretler, o¤lunu kuca¤›na al›p, kocas› ile evin-
den ç›k›nca yakaland›lar. Kaledeki kâfirler nice yüz toplar›n› atmaya bafllad›lar. Domuz
topu gibi bize hücuma bafllad›lar. Biz sahraya do¤ru çekildik. Düflman bizi kovalay›nca
geri dönüp, bir anda hepsini katlettik. Kaçanlar, kalelerine girerken birlikte kaleye biz de
girip, kaleyi zaptettik. Kar›lar›na, k›zlar›na yemekler piflirttik. Pek çok gümüfl tak›m, flam-
dan, buhurdan, k›ymetli kumafl, cevahir, hâlis alt›ndan haçlar ald›k. Yüz kadar patrik ve
keflifl esir oldular. Merhametsiz Tatarlar, bâz› avretlerin memelerini kesip, bafllar›na geçi-
rerek, (Mal nerededir?) diye yeralt›ndan pek çok hazineler ç›kartm›fllar. Bunlar› götüremi-
yerek toprak üstünde b›rakmaya mecbur kald›k. Yüzyetmifl araba k›ymetli eflya, üçbin
esir, güzel mahbub ve mahbube, müflteri çehreli aç›lmam›fl bakire Alman k›zlar› ele geç-
ti ki saçlar›n›n her teli bin Tatar miski yükü de¤er. Sonra flehri atefle yak›p, va'dimiz üze-
rine esirlerimizden ikisini daha âzad ettik. Geride kalanlar› da atlara ba¤layarak...

Amans›z Alman Vilâyeti'ne yolland›k. Esir k›lavuzlar›m›zdan biri gizlice bize (Zahmet-
sizce elinize mal girmesini isterseniz) diye bizi alt› saat bat›ya götürdü. Di¤er kefereler,
(Buralara Türk ve Tatar aya¤› basmam›flt›r. Pek çok mal elinize geçer amma, bu mallar
aya¤›n›za ba¤ olur. Vaktiyle Kas›m Voyvoda buralarda k›rkbin flehit verdi. Sizi Almanlar
duydular. Bu kadar mal toplay›nca peflinize düflerler... Alman diyar›na gitmeyiniz) dedi-
ler. Uzun münakaflalardan sonra (Bize ganimet lâz›md›r) diye karar verip, bat›ya, Tu-
na'n›n bafl›na do¤ru Alman da¤lar›n›n eteklerine gidip...

Baytanad Kalesi'ne geldik. Ulu bir flehirdir. Mallar›m›z› da¤lar içine ikibin gazilere b›-
rak›p, kalenin kuzeyindeki seyrek korudan birdenbire flehre girdik. Keferelere bir k›l›ç vu-
rup, çarfl› ve kiliselerinden o kadar çok mal, günefl parças› mahbub ve ay yüzlü k›z ve g›l-
mânlar al›nd› ki eteklerine diken iliflmemifl, yüzleri aç›lmam›fl, birer gül idiler. O kadar çok
ganimet elimize geçti ki, ço¤unu b›rakt›k. Bahâda a¤›r olanlar› üçyüz araba yükü tuttu.
fiehrin ortas›nda Ayasofya gibi büyük bir manast›r var. Bir büyük kubbesi, üçyüz adet di-
¤er kubbeler, hep kurflun kapl›. Dört çan kulesi var. Büyük kubbenin alemi, befl adam bo-
yu var. Di¤er üçyüz kubbelerinin alemlerinin boyu üçer adam boyu gümüfltendir. Bu kili-
sede mal çoktur diye askerlerimiz kuflatt›. Me¤er kilisenin saçma toplar› varm›fl. Yedi ga-
zimiz flehit oldu.

Buradan ayr›l›p, yedi saat kuzeye giderken büyük bir asker izine rastlad›k. Esirlerimi-
ze sorduk. (Allah bilir, Fransa kral›, Donkark›z(?) Vilâyeti, Danimarka vilâyeti ve D›fl Fran-
sa vilâyetinin askerleri bizim krala imdada gelip, Yan›k üzerine giderler) dediler. Biz de yi-
ne bat›ya bir gün gidip...

Korokondor Kalesi'ne geldik. Dost ve düflman eli de¤memifl bir büyük flehirdir. Nemçe
çesar›n›n hükmünde, dört taraf› batakl›k oldu¤undan ya¤ma edemeyip, sahras›nda otur-
duk. fiehrin ortas›nda bir büyük manast›r› var. Bu flehri de geçerek kuzeye do¤ru giderken
bir büyük a¤aç gördük ki, dünyada böyle gölgeli¤i, dal›, yapra¤› çok a¤aç yoktur. Üçyüz
dal› var ki, her biri fil cüssesi kadar... Yapraklar› Rum salatas› gibi ekflice... Lezzetli, yeni-
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lir. Fakat bütün ekfli fleyler kab›z yapt›¤› halde bunun yapra¤› sinameki gibi müshildir. Mey-
vas›, pelid gibi yeflil olup gövdeye yap›fl›kt›r. Meyvas› Ba¤dat hurmas› lezzetinde misk gibi
kokar. Çok kuvvet vericidir. Çekirde¤i yoktur. Bu a¤aç o kadar büyüktür ki her dal›n›n göl-
gesinde onarbin adam gölgelenir. Gölgesinde yedi yerde tepecikler ve kagir sofac›klar var-
d›r. Üçyüzden fazla meyhane ve fahifleevi vard›r. Gövdesi o kadar kal›nd›r ki, yetmifl kifli
ancak kucaklayabildik. Tâ tepesindeki çatallanm›fl yetmifl-seksen dallar›n›n aras›ndan bir
nehir, flad›rvan gibi havaya s›çrar, a¤açtan epeyce uzakta, mermer bir havuzun içine dö-
külür. Çok lezzetli bir sudur. Bu su, a¤ac›n gövdesinden, minare yüksekli¤indeki tepesine
kadar ç›kar ve oradan da bir minare boyu havaya yükselir. Etraf›nda maksureler, yald›zl›
f›skiyeler, mutbak ve odalar, ba¤ ve bahçeler var ki, geçmifl krallar imâr etmifllerdir.

Hakir hemen cebimde olan demir âletlerini ç›kar›p bu a¤ac›n gövdesine Nemçe dili
yaz›s› ile (marya eot kapor, Hand makarfand), bu kelimeleri ata binip yazd›m. Yâni (Mer-
yem Ana için) ve kut kaporhand (Ulu Allah için) makarfand (duâ eder evliya) diye a¤aca
kaz›d›m. Hakir bu a¤ac›n asl›n› papazlardan sordum. Dediler ki:

(‹sâ peygamberimiz dünyâ seyyah› idi. Buraya gelip bu a¤ac› dikti. Mucizeler olsun için
Tuna'ya iflaret etti. Tuna gelip bu a¤ac›n içinden girip havaya ç›kar. Sonra krallar›m›z bu
havuzu, bu köflk ve tekkeleri yapt›lar.)

Diye anlatt›lar. Do¤rusu bu hakir on padiflahl›k yedi iklimde böyle a¤aç görmedim.
Buradan yedi saatte...

Yenore fiehri'ne geldik. Süleyman Han asr›nda bunu da Kas›m Voyvoda harap etmifl.
Hâlen çasar elinde gayet mâmurdur. fiehrin varoflunu gâziler yakt›lar, fakat kâfirler kale-
lerine kapan›p mukavemet ettiler. Bunlar›n kale içine de Tatarlar kibritli atefl oklar› at›p
yakt›lar. Nice kâfirler d›flar› ç›k›nca hepsi esir edildi. Oradan...

Beflloko fiehri Kalesi'ne geldik. Nemçe çesar› hükmünde mâmur bir flehirdir. Bu kale
dibinde iken öyle ya¤mur ya¤d› ki, arabalar›m›z bafl›m›za belâ oldu. Esir kâfirleri ba¤la-
d›k. Ormanda bir çamursuz yer bulup bu flehri uzaktan seyrettik. Yetmifl kilise sayd›m.
Kalesi Nemet nehri kenar›nda beflgen fleklindedir. Bu flehre Nemet Uyvar kalesi iki mer-
haledir. Art›k daha fazla ya¤maya bakmay›p can›m›z› kurtarma¤› düflünür olduk. Buradan
alt› saat bir da¤ içinde giderken yedi - sekizyüz besili atlara rastlad›k. Sürücülerini söylet-
tik. (Vallahi bu da¤lar kral›m›z›n korusu ve atlar›d›r) dediler. Bütün atlar› al›p arabalar için-
deki elbiseleri, 870 esirleri atlara bindirdik. Arabalar› yakt›k. Kuzeye giderek...

Gradçe fiehri’ne geldik. Nemçe çesarlar›n›n taht›d›r. Esirlerimiz dediler ki (Bu flehir,
Beç, Prag'dan büyüktür. Sak›n buradan ganimet almay›n. Çünkü burada kral›n o¤ullar› ve
akrabalar› oturur. Kral ölürse, bunlardan biri kral olur). Bunun üzerine k›rk-elli gaziler ile
bir top at›m› uzaktan flehri seyrettim. Befl alt› katl› saraylar, manast›rlar, ba¤ ve bahçeler,
çan kuleleri vard›. ‹çinde asker pek çoktu. Buradan geçerek ertesi gün kuzeye gidip...

Eslofl Kalesi'ne geldik. Nemçe kral› hükmündedir. Uzakta bir orman içinde durduk.
Buralarda düflman askerlerine çok rastgelme¤e bafllad›k. Kalesi, sahra ortas›nda gayet
yüksekti. Bu kaleden bize yedi gülle att›lar. Esirler (çasar taraf›ndan bir vezir gelmifltir.
Onun için atarlar, baflkas›na böyle top atmazlar) dediler. Buray› da geçip...
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Semâni Kalesi'ne geldik. ‹mparator himayesinde Morava nehri kenar›ndad›r. Üçyüz
adet top att›lar. Kaleye yaklaflmadan da¤lar içine girdik. Önde giden askerlerden bir Al-
lah Allah sesi koptu. Derhal hepimiz ileri at›lmak istedik. ‹htiyarlar bizi durdurdular. Esir-
leri ortam›za ald›k, ileri vard›k. Hemen kâfirler üzerine at b›rak›p bir (Hû) ettik. Tam iki
saat cenk ettik. Düflman bizi az zannetmekle hatâ etmiflti. Da¤lara kaçt›lar. Kaçanlar› ko-
valay›p kimini katlettik, kimini esir ettik. Esir ettiklerimiz dediler ki: (Siz bu kadar az›c›k
Türk askeri, biz onüçbin hristiyan askeri. Siz nas›l k›rabildiniz bu kadar askeri?) diye flafl›-
r›p kald›lar. (Biz yedi gündür sizi k›rma¤a asker toplay›p f›rsat gözetirdik. Me¤er f›rsat si-
zin imifl) dediler. Esirlerimiz (Bundan sonra hemen Rab suyunu karfl›ya geçegörün, Kani-
je'ye düflegörün, yoksa mal›n›zla, bafl›n›zla, can›n›zla kurtulamazs›n›z) dediler. Hamdolsun
bu gâzâda 3.700 esir ald›k. Avretleri ve gulâmlar› ikifler ikifler atlara bindirdik. Beflyüz
arabay› yakt›k. Morava ve Rab nehirleri kenar›nda birer gün yatt›k. Ertesi gün Rab neh-
rini karfl›ya geçtik. K›lavuzumuzun birini katledip, birini azâd etttik. Geride kalanlar bizi
selâmete ç›karma¤a söz verdiler. Sonra evvelce yan›ndan geçti¤imiz Yelfleke (Belfleke) ye
geldik. Bir orman içinde yatt›k.

Büyük Temâflâ: Evvelce geldi¤imiz yol taraf›ndan beflyüz kadar kâfir bize hücum etti-
ler. Biz de birden üzerlerine var›nca kuskuna kuvvet kaçt›lar. Bunlar›n ard›s›ra yine kâfir
k›yafetli bir asker onlar› kovalama¤a bafllad›. Biz de bunlar›n üzerine Allah Allah diye at
b›rak›nca, onlar da Allah Allah diye ba¤r›flt›lar, me¤er bu sonrakiler bizim Kanije, Kuban
ve Kapoflvar gazileri imifl... Bunlar bize (Bizim atlar›m›z yorgun... Düflman atlar› da yor-
gun. Bre bunlar› siz kovalay›n) dediler. Biz de hemen kâfirlere yetiflip beflyüz kâfiri esir
edip ba¤lad›k. Yar›s›n› onlar› kovan gazilere verdik, yar›s›n› biz ald›k...

Ertesi gün 1074 senesi ............. günü sadrâzam alay› ile bizim kald›¤›m›z orman
önünden geçti. Biz de atlan›p esirleri atlara ve arabalara bindirdik. Sadrâzam önünden
ihtiflamla geçtik. Böyle onbin esirle geçerken Müslüman gaziler gayet sevinip taze can
buldular. Han-zâde kethüdas› ‹slâm A¤a ve di¤er gaziler sadrâzama seçme befl esir verdi-
ler. Sadrâzam›n önünde yere kapand›k. (Safa geldiniz, hofl geldiniz. Alman vilâyeti gazi-
leri) diye okflay›c› sözlerle iltifat etti. Birçok kimselere hil'at giydirirken hakiri görünce:

«‹flte Evliya Çelebi, Almanya seyahati de yapt›n. ‹nflaallah Beç, Prag vilâyetlerini de
görürsün» deyip s›rmal› kuflakl›k hil'at ihsan etti. Han-zâdeye «Yüzün ak olsun, iyi asker
göndermiflsin!» diye ikramlarda bulundu. Sadrâzam Han-zâdeye dedi ki: (Evvelce sizin
kethüdan›z olan ‹slâm A¤a'n›n babas› K›r›m'da katlolunmufl. Kendisi de korkup bu gaza-
ya serdar oldu. ‹zniniz olursa bizim hizmetimizde olsunlar). Ak›ll› Han-zâde: (Efendim, ben
de senin hizmetindeyim, ayr›l›k seçilik yoktur. O da, ben de kulundur. Fakat K›r›m'da ba-
bas›n›n katlinin sebebi odur ki, Han babam› Sultan›m›n hizmetine gelme¤e komay›p be-
ni gönderdi. Babam da bundan üzülerek Sefer A¤a'y› katletti. Ama ‹slâm A¤a kendi ga-
ribindir) deyip yer öptü.

Sadrâzam bu hakir ile üç saat Alman vilâyetlerinde gördüklerimiz üzerinde konufltu.
Pek hoflland›. Yollar›n batakl›k oldu¤unu söyleyince hofllanmad›. (Hele bu söz burada ka-
la..) deyince (Sultan›m, meclis emanettir) deyip çad›r›ma çekildim.

Arkadafllar›m›zla bir yere gelip bütün ganimetlerimizi pazara ç›kard›k. Bir pul etmedi.
Çünkü ‹slâm ordusunda k›tl›k vard›, herkes can pazar›na düflmüfltü. Pek çok ya¤an ya¤-
mur yüzünden atlar, hademelerim çamur içinde kalm›fllard›. Atlar açl›ktan ölmüfllerdi.
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Esirlerimizden binaltm›fl kadar seçme gulâmlar› serhadl›lara ucuzca verip onbeflbin kurufl
elde ettik. Ganimet mallar›n› onbin kurufla satt›k. Arabalar› atefle verdik. K›rksekizbin yi-
¤it yirmibeflbin kuruflu paylaflt›k. Arkadafllar, mallar›m›z› Kanije ve Sigetvar'a götürüp ora-
da satal›m dediler. Hemen o saat hareket ettik. Burada sat›lan eflyadan hakire üç nefer
günefl parças› mu¤peçe Alman güzeli gulâmlar›, üç adet aç›lmam›fl bakir k›zlar de¤di.

BELEfiKE KALES‹ YAKININDAN DÖNÜP MALLARIMIZI SATMAK ‹Ç‹N 
G‹DERKEN GÖRDÜ⁄ÜMÜZ KONAKLARI VE KALELER‹‹ BEYÂN EDER

Mal satma¤a k›rksekizbin kiflinin gitmesini sadrâzam münasip görmedi. Üçbin kifli için
ferman yaz›ld›. Bütün arkadafllar›m›z güvenilir kimselere esirlerini verdi. Do¤uya giderek... 

fiadran Kalesi Menzili’ne geldik. Bir gece da¤lara yat›p ertesi gün...

Kapoline Kalesi’ne geldik. Hâlâ Zirinli hükmündedir. Buradan da geçip...

fiilye Kalesi’ne geldik. Süleyman Han asr›nda fetholunmufltur. Zirin-o¤lu hükmünde-
dir. Oradan Cihan Kalesine, oradan Merede Kalesine geldik. Nemçe çasar› hükmünde,
Zirino¤lu topra¤›ndad›r. Da¤lar içinde yatt›k. Yine do¤uya giderek E¤ersek Kalesine, ora-
dan do¤uda sarp ormanlardan geçip Komar Kalesine, oradan da...

Kanije Kalesi’ne geldik. Herkes bir kona¤a kondu. Hakir vilâyetin valisi fiir-Hasan Pa-
fla'ya kondum. Sadrâzam›n çolak müezzini Ahmed Çelebi ile can sohbetleri ettik. Ertesi
günü bütün esirlerimizi, mallar›m›z› pazara ç›kard›k. Bütün mallar›m›z› yüksek fiyatla sa-
t›p sekiz günde seksenbin kurufl has›l ettik... Üçüncü Sultan Mehmed Camii'nde 48 bin
adet arkadafllar›m›z›n vekillerine bu paray› hakir taksim ettim. Ama bu hakire baflkaca or-
tadan üçyüz alt›n, alt› at, iki köle, üç adet Alman güzeli k›zlar verdiler. Hakir de bunlar›
sat›p ald›¤›m paralar› yeniçeri a¤as› Bodur-Ali A¤a'ya emânet b›rakt›m. Kanije içinde bi-
rer kurufla at yemi almak can›m›za yetti. Nihayet Kanijelilerden otuzar kurufla yol bilir k›-
lavuzlar tutup 1074 senesi Zilhiccesinin üçüncü Kurban Bayram› günü Kanije'den bat›ya
se¤irdip...

Komar Kalesi’ne geldik. Süleyman Han asr›nda fetholunmufltur. Hâlâ Nemçe çasar›
hükmünde sa¤lam bir palangad›r. Dört taraf› sazl›k ve batakl›kt›r. Sadrâzam yeni kaleyi
döverken Budin askeri bu kaleyi yerle bir etmifl. Burada atlara yem kestirip akflamdan
sonra sabaha kadar evvelce yan›ndan geçipte hiçbir fley alamad›¤›m›z E¤ersek Kalesi ya-
n›ndan bat›ya acele geçip yedi saat batakl›k içinde gittik ve...

MMerede Kalesi alt›nda konaklad›k. Hâlâ Nemçe çasar› hükmündedir. Düz bir sahrada-
d›r. Eski bir de kilisesi var. Budin veziri ‹smail Pafla bu kiliseyi lâ¤›m ile atm›fl, bütün pa-
pazlar›n murdar iafleleri yerde yatard›. Bu kale içinde k›rk Müslüman esir bulup kurtard›k.
Cebehâne ve toplar›n› Kanije'ye göndererek kalesini yerle bir etmifller. Yol üzerinde bir
Müslüman çad›r› bulduk. ‹çinde bir adam ölmüfl kalm›fl. Burunlar›n› kulaklar›n› çakallar
yemifl... Bundan anlad›k ki ‹slâm askeri çok ›st›rap çekmifltir. Biz de çamur deryas› için-
de bin zahmet çekerek...
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Hedvik Kalesi’ne geldik. Süleyman Han'a itaat etmifl, hâlâ Engerus kral› hükmündedir.
Buradan gidip fiarvar Kalesi alt›nda yatt›k. Bu kale de yak›lm›fl idi. Buradan Beleflke kalesi
görünüyordu. Buradan...

Egrevar Kalesi’ne geldik. Süleyman Hân asr›nda fetholunmufltur. Hâlâ çasar›n u¤ursuz
hâkimiyetindedir. ‹ç kalesi dört köfle bir eski palanga imifl. Sadrâzam fethedip, bütün topla-
r›n› Kanije'ye göndererek kaleyi de yakm›fl... Bu harab kalede on adet kâfir bulduk. Kuyu-
larda elbiseleri varm›fl. Onlar› ç›kar›rken yakalay›p, bütün mallar›n› buldurduk. Dokuzunun
boynunu vurduk. Çünkü bunlar bize ayak ba¤› olurdu. Birini k›lavuz ald›k. O gün gidip...

Keminvar Kalesi’ne geldik. Kemendvar, Kementvar da derler. Evvelce Alman diyar›na
giderken bunu atefle vermifltik. Çasar hükmündedir. Henüz iç kalesini tamir ediyorlarm›fl.
Bizi görünce da¤lara kaçt›lar. Bu s›rada öyle bir ya¤mur bafllad› ki, ancak bir kiliseye girip
bar›nabildik. Bu kaleye bizden evvel ‹slâm askeri gelmifl konmufl. Kat›rlar, atlar ormanlar
içinde serseri gezerdi. Hesaps›z eflya yerlerde çamurlara serilmifl... Biz, ‹slâm askerini bozul-
du sand›k. Me¤er bütün ‹slâm askeri ve hayvanlar açl›ktan, ya¤mur fazlal›¤›ndan canlar›n-
dan bezip bütün mallar›n› b›rak›p gitmifller. Biz de befl saat gidip akflama do¤ru Vaflvar
Kalesi'ne geldik.
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AMANSIZ KÜF‹R‹STAN V‹LÂYET‹, 
‹MANSIZ ALMAN D‹YARININ FET‹HLER‹N‹ ANLATIR.

Evvelâ s›n›r›n sonu, serhaddin sa¤lam kilidi ve kalesi olan, ‹slâm›n s›¤›na¤›, Kanije alt›n-
dan, Alman, H›rvatistan, ‹slâven, Engerus, Mekemorya vilâyetlerinde ya¤ma etme¤e gitti-
¤imiz kaleleri beyan eder.

MÜNÂS‹P KAS‹DE
Benâm-› Halik ve Hayy-i kadîm ferd-i Yezdânî 
Yaratt› dân-› kevneyni kad› cinniyle insân›
Benî âdem edîm-i arz içinde sâkin oldular, 
Hemen Hâbîl ile Kaabîl'den biridir cengin olan 
Cenâb-› Kibriya Hâbîlliye evvel hitâb edip, 
Cihâd idin gazâ eylen dedi Hâlif-i Rabbâni 
Hemen sen de mücâhid-i fi sebilillah olup sa'yet
Halaâs olgil, cehennemden yana ref'eyle nirân› 
Gel imdi dinle vasf-› pür-melâlin cümle küffâr›n 
Denilmez kamu evsâf› kesilmez hadd ü pâyân› 
Belî bu rûy-i dünyâda nice kavm-i'nasârâ var
Velî ‹slâm kavmi fethediptür cümle Yuân› 
Hemîfle Âl-i Osman sell-i seyf olup cihâd eyler 
Ne Çeh, ne Leh ve Moskof kor, komaz ‹ran u Türân›
Bihamdillah bu sâl içre yöneldik Engerus üzre
Yak›ld› tâk-› kisrâs› kesildi bâ¤ u bostân› 
Da¤›ld› her diyara müflrikin ekser cüzâm oldu 
Nice bini esir olup, gezer hâl-i periflân› 
Kimi pâbeste vü dilhoste kimisi flikeste-bâl
Cefâdan her bir âlâs› unuttu kasr u eyvân›
Bu müflrikler ikilik vadisinde kald›lar hayrân 
Dönerken devri velhâs›l bozuldu çarh-› mizân› 
Nice ‹slâm diyâr›n nehb idem derken müflrikler 
Murad› olmad› hâs›l geriye döndü devrân› 
Alman Çehistan mülkünü vurma¤a emroldu 
Hemen ol an müsellâh oldu cümle cünd-i Osmânî 
Hemen ey Evliyâ cehdet kuvvâ vu kudretin varken 
Demidir, durma urufl it, budur âyin-i insânî 
‹lâhî her ne yire azmedersem, yâverim olsun 
Ricâl'ül-gayb cündullâh ile ayât-› rahmânî. 
Yeter, ettin duây› Evliyâ, durma gazâ eyle, 
Refikindir senin cümle kamu sâhib kerem kânî

Allah''›n Hikmeti: Burada bütün ‹slâm askeri ile Alman diyar›na gitmek niyetinde iken
evvelce Tatar han›n›n o¤lu Ahmed Giray Sultan'›n kethüdas› Sefer Gazi o¤lu, ‹slâm A¤a
onbin adet Tatar ile Kanije ve Balatin taraflar›n› ya¤ma edip, esir getirme¤e gitmiflti. Bi-
zim asker hareket etmek üzere iken ad› geçen ‹slâm A¤a, binlerce günefl parças› gibi esir-
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lerle ‹slâm ordusuna döndü. Bütün mirzalara ve ‹slâm serdâr› a¤aya ve han›n o¤luna
hil'atlar giydirip, ihsanlar ettiler. Getirdikleri esirlerden onalt› adet kapudan› ve yüz adet
seçme esiri ‹slâm A¤a sadrazama hediye ettiler. Esirlerin en itibarl›s› Çil adl› kâfir kapu-
dan›n› konuflturdu: «Hâlâ Nemçe kral›m›z›n askeri Yan›k kalesi alt›ndad›r. Ve sizin dostu-
nuz olan Fransa kral›, Nemçe çesar›na ellibin h›ristiyan imdad› ile Rabe suyu kenar›nda,
Kanije kalesi alt›nda Donkark›z (Danimarka) krallar›, Nemet Uyvar alt›nda toplan›p, Türk
askeri Yan›k kalesine geliyor diye büyük bir ordu ile sizi bekliyorlar» diye faydal› bilgiler
verince sadrazam derhal, «Ganimet mal› almak isteyenler flimdi gidecek Tatar askeri ile
gitsinler» diye ferman etti. Bunun üzerine onbin serhadli de bize kat›ld›. K›rkyedibin as-
ker olduk.

Allah'›n Baflka Bir Hikmeti: Hanzâde kethüdas› ‹slâm A¤a, babas› Sefer A¤a'n›n K›-
r›m'da öldürüldü¤ü haberini duyunca, hemen Hanzâde kethüdal›¤›ndan kaç›p, sadrâza-
m›n aya¤›na kapanarak kap›c›bafl›lar aras›na kat›ld›. Ve hemen «Devletlû vezir seferden
flimdi geldim. Beni serhadlilere serdâr eyle, yine sefere gideyim» dedi. Bafl›na bir tel, bir
hil'at giydirilerek alt›yüz yi¤idiyle bizimle birlikte sefere memur oldu. A¤a ile birlikte he-
men hafl›r neflir olarak 1074 (1663) senesinde Kanije alt›ndan kalk›p Balaton ve Moro-
va sahillerini ya¤ma etmek üzere hareket ettik.

Önce deniz gibi askerle besmele çekip Allah'a dayanarak bütün serhad gazileri ordu-
ya öncü olup, Kanije kalesinin güneyine yan›k Ekresek kalesine geldik.

Ekresek Kalesinin Vas›flar›: 938 (1531) tarihinde Süleyman Han, Alman seferine gi-
derken fetholunmufl, sonra yine Nemçe kâfirleri istilâ etmifl. Hâlâ Nemçe kral›n›n elinde-
dir. Bir tepe üzerinde dört köfle tafl bina güzel bir kaledir. Bir konak uzakl›ktan görün-
mektedir. Yeni kaleyi sadrâzam döverken Budin veziri ‹smail Pafla çetin bir savafltan son-
ra bu kaleyi fethedip, cephâne ve hazinesini ald›ktan sonra atefle vererek berbat etti. Bu-
rada yap›lan savafl› tasavvur etmek mümkün de¤ildir diye gaziler naklederler. Ben bu sa-
vaflta bulunmad›m. Ama kâfir tekrar gelip tamir etmeye bafllam›fllar. Buradan ganimet
alamad›k. Bize birçok flâhî toplar att›lar. Bu sebepten kalenin aç›¤›ndan geçerek, güneye
yedi saat ormanlar içinde yol alarak, Kapolniye kalesine geldik.

Kapolniye Kalesi: Bunu da Süleyman Han 938 (1531) senesinde fethetmifltir. Hâlâ
Be¤ano¤lu idaresindedir. Sa¤lam bir kale oldu¤undan buradan da elimiz bofl geçtik, iki
saat yol ald›ktan sonra bu kalenin yak›n›nda fiile palangas›na vard›k.

fiile Palangaas›: Bu da Süleyman Han asr›nda fethedilmifl olup, hâlâ Be¤ano¤lu idare-
sindedir. Burada bizden evvelki serhad gazileri, ikiyüz kâfiri k›l›çtan geçirip, atlar›n› yede-
¤e alarak, elleri kollar› kan içinde bize karfl› geldiler. Atlar› bize b›rak›p yine gittiler. Biz-
ler dahi gölgelerinde kâfir lefllerinin yatt›¤› a¤açl›klar aras›nda üç saat yol ald›ktan sonra
Belvar kalesine vard›k.

Belvar Kalesi: Bu kale de Süleyman Han zaman›nda fetholunmufltu. Hâlâ Zirino¤lu
idaresinde, bir haliç kenar›nda küçük bir palangad›r. Kârgir de¤ildir. Ya¤malanacak bir
fleyi bulunamad›. Çünkü Kanije gazileri bu kaleyi Ci¤erdelen'le birlikte ya¤ma ederek hiç-
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bir fley b›rakmam›fllar. Onu da geçip genifl ve ormanl› bir sahran›n ortas›nda çad›rlar›m›-
z› kurup, etrafa karakollar koyarak yatt›k. Burada sahran›n bat›s›nda Vatofl kalesi var.

Vatofl Kalesi: Süleyman Han zaman›nda fetholunup, hâlâ Macar Zirin idaresinde bir
palangad›r. Ama önce giden Tatar askeri varoflunu harâb ederek ganimet mallar›n› al-
m›fllar. Kaleye düflman doldu¤u için onu geçip, kuzey taraf›ndaki Çiçun kalesine geldik.

Çiçun Kalesi: Bu da Süleyman Han asr›nda fetholunup, yine Zirinlilerin idaresindedir.
Alçak bir yerde kurulmufl palangad›r. Kâfirler bizim askerin gelece¤ini önceden haber al-
m›fl, korkular›ndan bütün hepsi kale duvar› üzerine kara flapkalar›yla kara nehir gibi silâh-
l› olduklar› halde cenge haz›r bekliyorlard›. Buradan da bir fley elde edemeden yine o ka-
zan›n k›blesinde bulunan Zakan kalesine yöneldik...

Zakan Kalesi: ‹brahim Pafla taraf›ndan fethedilmifltir. Hâlâ Zirinli elindedir. Sarp bir
yerde göl k›y›s›nda infla edilmifl palangad›r. Ama hayli sa¤lam görünüyordu. Bize k›rk
parça top atarak yanaflmam›z› önlediler. Bu kalelerin hepsi Kanije yak›n›nda olduklar›n-
dan bütün mallar›n› kale içine al›p kaleye kapanm›fllar. Daha önce varoflunu bizim asker-
ler yakm›fllar ve oldu¤u gibi b›rak›p gitmifller. Bu kaleden yedi saat bat›ya da¤lar aras›n-
dan geçip, derd ve belâlar çekerek Kopornok kalesine geldik.

Kopornok Kalesi: 939 (1532) senesi bafl›nda Süleyman Han fethetmifl; fakat yine Zi-
rin kâfiri tekrar istilâ etmifltir. Hâlen Nemçe kral›n›n idaresinde olup içinde Nadajo¤lu ke-
feresinin askeri var. Gayet sa¤lam palangad›r. Hatta ileri giden gazilerimiz ikiyüz adet kâ-
fire rast gelirler. Bunlar yüzelli kadar Müslüman esirlerini kaleden ç›kar›p, nehir kap›s›n-
dan bir ark kaz›p, kalenin hende¤ine atmak isterlerken hemen Müslüman gazileri üzerle-
rine var›rlar. Fakir esirler gazileri görüp «Allah» diye ba¤›r›nca bizim asker dalsat›r olur.
Kâfirlerle bizim öncüler çarp›flmaya bafllarlar. Biz de ilerleyince gördük ki, bir meydan
muharebesi kurulmufl. Hemen bizim yürük atl›lar›m›z ileri at›l›p, derhal cenge ifltirak etti-
ler. Binaltm›fl kadar kâfiri kalelerine kaçmaya f›rsat vermeden k›l›çtan geçirdik. Ancak ka-
pudanlar›yla üçyüz kâfiri esir al›p, yüzelli Müslüman› esirlikten kurtard›k. Dua ettiler. Ama
her birinin ayaklar›nda yirmifler - otuzar k›yye gelir demir zincirler vard›. Balta, keser ve
e¤elerimiz de yok. Sonunda bu yüzelli Müslüman› zincirleriyle birlikte arabalara bindirip,
ikiyüz kadar atlar› zay›f olan yi¤itlerle Koban kalemize gönderdik. Sonra Kopornok kale-
sini geçip, bir saat yol alarak Pelentvar kalesine geldik.

Pelentvar Kalesi: Serhad gazileri bu kalenin fethini bilmiyorlar. Ama sa¤lam bir kale-
dir. Burada da ya¤ma edecek bir fley bulamad›k. Yolumuza devam ederek bu kalenin ku-
zeyindeki Lâk kalesine geldik. 

Büyük  Lâk Kalesi: Süleyman Han zaman›nda fetholunmufl hayli büyük kaledir. Bura-
da Koban kalesine gönderdi¤imiz esirlerin selâmetle vard›klar› haberini bizimkiler vard›k-
tan sonra yola ç›k›p bize yetiflen beflyüz Kobanl› ve Kaoflvarl› gazilerden ö¤rendik. Son-
ra bu Lâk kalesinden bir fley alamay›p ormanlar ve da¤lar içinde bat›ya üç saat yol ala-
rak Beleflge kalesine geldik.
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Beleflge Kalesi: Bu kale de 939 (1532) senesinde fetholunmufl. Hâlâ Nemçe Çesar›
idaresinde çit palangad›r. Düz ve genifl bir yerde kurulmufl olup, Zirino¤lunun has› imifl.
Bunun mallar›n› da Yeni Kale alt›ndan gelen ‹slâm askeri alm›fl ve kalesini yak›p y›karak
külünü gö¤e savurmufl. Bu kale alt›nda korkusuzca atlara yem kestirerek Tatarvârî kazan-
lar kurup, yorgun kalan atlardan ikiyüz tanesini kaynatarak zevk ve sefalar ettik. Dört ta-
raf›m›za karakollar koyup, gece yar›s›na kadar dermans›z yatt›k. Ama bir taraftan da kan
yuttuk. Çünkü etraf›m›z› düflmanlar sarm›flt›. Yak›lan kalelerin bütün kâfirleri etrafa da¤›l-
m›fllard›. Gece yar›s› mehtâb ç›k›nca kalk›p, k›lavuzlar›m›z›n öncülü¤ünde yine bat›ya
a¤açl›k ve batakl›klar içinde azâb çekerek seher vaktine kadar yürüdük. Allah'›n hikmeti
yine Beleflge kalesi alt›nda ‹slâm askeri ile birlefltik. Me¤er gece biz kalk›p gidince, bütün
kâfirler da¤lardan inip Beleflge'ye gidiyorlarm›fl. Ans›z›n seher vaktinde bunlar› bas›p, ka-
lenin d›fl›nda papazlar› ile müzakere ederek yollar›na devam eden yetmifl adet kâfir kapu-
dan› ve üçbin askerin içine at b›rak›p, el bile kald›ramadan hepsini esir ald›k. Yüzlercesi
Beleflge kalesine kaçt›lar. Onlar da esaret zincirlerinden kurtulamad›lar. Kale Rabe nehri
kenar›nda iç kalesi kârgir bir haldedir. D›fl kalesi yanm›flt›r. Fakat görülme¤e de¤er eski
bir kilisesi var. Allah'a hamdolsun buradan birçok esir al›p, yine Kabe nehri kenar›n› ta-
kip ederek bir saat gidip fiavar kalesine geldik.

fiavar Kalesi: Süleyman Han zaman›nda Budin kral› Yanofl'a tâbi olup, yine kâfirler isti-
lâ etmifllerdir. Bu da sa¤lam bir kaledir. Ama Beleflge alt›ndaki cengimizi haber ald›klar›n-
dan bütün hayvanlar›n› kale alt›na çekip, kendileri de kaleye kapanm›fllard›. Buradan da ge-
çip Keminvar kalesine geldik.

Keminvar Kalesi: Nemçe çesar› idaresinde a¤açl›k içinde sarp bir kaledir. Tam yedi sa-
at alt›nda bekledi¤imiz halde bu kaleden bir esir almak mümkün olmad›. Ama müthifl ve sert
bir rüzgâr esiyordu. ‹kibin Tatar oklar›na paçavra ba¤lay›p, kibritle yanm›fl paçavral› oklar›
o rüzgârda kale içine at›nca hemen bütün tahta örtülü evlerin damlar› alev alev yanmaya
bafllad›. Kale içinde bir gürültü koptu. Kâfirler kalede tutunamay›p kale kap›lar›n› açt›lar. Bu
kadar kâfirler mallar›yla birlikte kaleden d›flar› ç›k›p yang›ndan kurtulal›m derken, Tatar ate-
fline u¤rad›lar. Bir anda binyüzaltm›fl kadar esir ve hesaps›z mal al›p dörtyüz yi¤idimizle Ka-
nije'ye gönderdik. Çünkü Kanije daha yak›nd›. Oradan Rumçivar palangas›na geldik.

Rumçivar Palangas›: Zirin idaresindedir. Bunlar da bizden haber al›p kale içine gizlen-
mifller. Orman içinde yüksek bir tepe üzerine kurulmufl sa¤lam bir kaledir. Oradan Eprevar
kalesine geldik.

Eprevar Kalesi: Bu da Süleyman Han zaman›nda 939 (1532) senesi muharreminde fet-
holunup, hâlâ Macar kral› idaresinde ve Zirino¤lu topra¤›ndad›r. Kalesi bir da¤l›k ve orman-
l›k içinde olup dört taraf› batakl›kt›r. Kale içindeki kâfirler geçerken bizi görüp top att›lar.
Bu kale bizim Kanije kalesine bir merhaledir. Ama k›fl günleri göller buz tutunca bir konak-
ta gidilir. Bu Eprevar kalesini de geçip Meflter kalesine geldik.

Meeflter (Manast›r) Kalesi: Bize karfl› ç›kt›lar. Biz de «Allah Allah» diye bir hayli cenk ettik.
Kâfirler bizi topa tutmak için kaleye kaçt›lar. Biz de kâfirleri kovarak varofllar›na girip k›y-
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metli ganimet eflyalar›n› ald›ktan sonra atefle verdik. Bu Meflter kalesini de geçip, bat›ya üç
saat giderek Sonbodhel kalesine geldik.

Sonbodhel Kalesi: Bu da Süleyman Han zaman›nda fetholunup Zirin kâfiri idaresinde
küçük bir palangad›r. Ba¤ ve bahçesi gayet çoktur. Kale alt›nda durup, atlar›m›za yemler aç-
t›k. Burada hepimiz bir araya gelerek müflavere ettik. Bundan sonra ne yapaca¤›m›z› ko-
nufltuk. Bütün kasaba ve köyler yerli yerinde ama içlerinde bir fley yok. Ama cengâver ka-
tanalar gayet çok. Ganimet mal›ndan hiçbir eser yok. Gelen gaziler «Rabb nehrinin karfl›s›-
na geçmeyince bize doyum olmaz» dediler. Baz›lar› da «Siz bilmez misiniz ki, Uyvar fethin-
den sonra seksenbin askerle Kapdan Pafla Rabb nehrini geçerken atlar› ve askerleri k›r›lm›fl-
t›r. Ve eli bofl olarak Metroviçse kasabas›na dönmüfltür. Rabb karfl›s›nda bütün kâfirlerin
topland›¤› yer oras›d›r. Av dedi¤iniz mal orada nerededir?» dediler. Bütün serhad gazileri ve
Tatarlar «‹flte biz öyle bir kâfir diyar› isteriz. Ya taht ola, ya baht» deyip, besmele çekerek at-
lar›m›za bindik. ‹ki saatte Rabb nehri k›y›s›na vard›k. O gün akflama kadar Rabb k›y›s›nda
dolaflt›k. Karfl› tarafa geçecek münasip bir yer bulamad›k. Her nereden geçmek istedi isek
karfl› taraf ya yüksek uçurumdu, ya da birbirine haber veren haberci kuleleri vard›. Geçit
ümidi olan yerlerin su içinde tahtalara harbeler çak›lm›fl. ‹nsan ve at ayak basamaz. Tekrar
müflavere ettik. K›r›ml› Ali Mirza bir yol bulup hepimiz karfl›ya geçtik. «Karfl› tarafta deniz
gibi kâfir var. Onu biliyor musunuz? Karfl› ç›k›p, bir gün iki gün cenk ederiz. Savafl hâlidir.
Bozmak ve bozulmak Allah emridir. Kâfir bizi bozarsa dönüflte bu suyu nas›l geçelim?» de-
yince Rabb nehrini geçmekten vazgeçtik.

Yeni Yap›lan Köflek Kalesi: Süleyman Han zaman›nda bu kale alt›nda nice insan o¤lu
flehit olmufl. Hâlâ mezarlar› durmaktad›r. Yere batas› kâfirler kaleden bizi görünce top ate-
fline tuttu. Onu da geçip, bir günde büyük fiobron kalesine geldik.

Büyük fiobron Kalesi: Hâlâ Nemçe çesar› idaresinde mâmur bir kaledir. Üçbin adet de-
mirci, Nacakç› (B›çakç›), usturac›, ikibin çuhac›, bin kâ¤›tç› ve baflka san'atkâr dükkânlar›n›n
oldu¤unu esirlerimiz ve esir olan k›lavuz Müslümanlar naklettiler. Süleyman Han buraya ge-
lip topraktan yüksek bir tepe y›¤m›fl. Kalesi bir batakl›k kenar›nda alçak ve sarp bir yerde-
dir. Yan›na yaklaflman›n imkân› yok. Çünkü yüzbinlerce kâfir kale alt›nda cenge haz›r du-
rurlard›. Bunu da geçip giderken ileride öncü olarak giden adamlar›m›zdan alt› kifli at boy-
nuna düflüp, koflarak geldiler. «Müjde... Kâfirlerden k›rk esir ve dil ald›k» dediler. Esirleri ko-
nuflturduk: «Bizleri âzâd ederseniz Rabe suyunun geçidini size gösterelim. Ne kadar esir ve
mal isterseniz al›n. Çünkü bütün kadanalar ve H›ristiyan askeri flimdi, Yan›k ve Nimet Uy-
var kalesinde, bizi karfl› tarafta hemen b›rakmay›n, sizinle birkaç gün gezelim. Çünkü bizi
karfl›da b›rakt›¤›n›z gibi kâfirler görüp, Türklere geçidi siz gösterdiniz diye bizi kebap eder-
ler» dediler. Hepimiz geçit bafl›na var›p, Rabb nehrini kolayl›kla geçtik. Esirlerin bafllar›na
sar›k koyup, elbiselerini de¤ifltirip atlara bindirerek kendimize k›lavuz yapt›k. O gün at kofl-
turup Selejinvar kalesine geldik.

Selejinvar Kalesi: Bu da Süleyman Han zaman›nda al›nm›fl, hâlen Alman kral› idaresin-
de Zirinli topra¤›nda gayet sa¤lam bir kaledir. Her taraf› tafltan yap›lm›flt›r. ‹ç kalesi yüksek
bir tepe üzerinde görünüyordu. K›lavuzumuz olan kâfirler bizi ormanlar içine götürdüler.
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Çünkü sahradan götürsek kâfirler sizi kaleden görüp haber toplar› atarlar. Bütün il ve vilâ-
yet kâfirleri sizin geldi¤inizi duyar ve hiçbir av bulamazs›n›z, dediler. Bizim serhad gazilerin-
den gün görmüfl ve tecrübeli bir yi¤it, k›lavuzlar›m›z›n içine girerek «Bak›n mel'unlar, e¤er bi-
zi düflman içine götürüp k›rd›rarak siz kurtulmak isterseniz önce sizi k›rar›z» deyip bunlardan
birine bir k›l›ç vurdu ki, güya kellesi pazar ipli¤i ile dikili imifl, hemen yere yuvarland›. Öteki
kâfirlerin ak›llar› bafllar›ndan gidip «Hâflâ, biz size hiyânet etmeyiz. Hemen bizi azat edin, gö-
rün size ne kadar ganimet mal› al›r›z» dediler. O gün at koflturup gece bir ormanl›k içinde
yatarak seher vakti atlar›m›za binerek bir saat yol ald›ktan sonra Poronduk flehrine geldik.

Poronduk fiehri: 929 (1522) tarihinde Sultan Süleyman Han zaman›nda Kas›m voyvo-
da fethederken burada büyük savafl olmufl. Hâlâ flehitler mezarl›¤› flehrin k›ble taraf›nda te-
pe tepe durmaktad›r. Hayvanlar mezarlar› çi¤nemesin diye kâfirler mezarl›¤›n etraf›na hen-
dekler kazm›fllar.

Bir mezar tafl›nda «Mihalo¤lu Mehmed Bey ruhuna fatiha...» diye yaz›lm›fl. Bir sahra-
n›n sonunda tafltan infla edilmifl sa¤lam bir kaledir. Küçük bir iç kalesi var. Orta kalesi ‹s-
tanbul'un Galatas›na benzer d›fl varoflu Halep kalesinden büyük olup, içinde yetmifl adet
manast›r çan› sayd›m. Büyük bir flehirdir. Bu varoflun etraf›nda kale yoktur. Ancak mahal-
le kap›lar› gibi üzerleri toplu ve sarma kumbaral› sa¤lam kap›lard›r. Her taraf›nda mazgar
delikleri ve dirsekleri var. Seher vakti bütün kâfirler rahat uykuda iken Müslüman gaziler
ormanlar içinden ç›k›p at koflturarak kale dibine gelerek «Allah Allah» sesleriyle varofl du-
var›na sar›ld›k. Bütün asker kar›nca gibi dam ve duvarlara t›rmanarak flehri yetmifl - sek-
sen yerden atefle verdik. Derhal yüzlerce y›ll›k nice bina alev alev olup bütün kâfirler Nem-
rud atefli içinde kald›lar. Baz› kad›nlar çocuklar›n› kucaklar›na al›p kocas›yla d›flar› ç›k›nca
yakaland›lar. Kaledeki kâfirler bu feryad› iflitip yüzlerce top güllesi ya¤d›rmaya bafllad›lar.
Kâfirler kaleden domuz sürüsü gibi ç›k›p bize hücum ettiler. Biraz savafltan sonra biz sah-
raya do¤ru geri çekildik. Düflman bizi kovarak sahraya ç›k›nca, birden geri dönerek bu ge-
nifl sahrada düflman› ortam›za ald›k. K›sa zamanda hepsini k›l›çtan geçirdik. K›l›ç art›klar›
kalelerine kaçarlarken bizler de pefllerinden kaleye girip, Allah'a hamdolsun kolayl›kla ka-
leyi zaptettik. Kale kap›lar›n› kapat›p tam yedi saat asker bu kale içinde konaklad›. Kar›la-
r›na, k›zlar›na yemekler piflirtip yedik. Yemekten sonra bu büyük flehirden pek çok gümüfl
tak›m, flamdan, buhurdan, k›ymetli kumafl, cevahir, halis alt›ndan haçlar ald›k. Yüz kadar
papaz ve keflifl esir oldular. Merhametsiz Tatarlar baz› kad›nlar›n memelerini kesip baflla-
r›na geçirerek «Mal nerededir?» diye sorarak yer alt›ndan pek çok hazineler ç›karm›fllar.
Bunlar›n hepsini götüremiyerek ortal›kta b›rakt›k. Yüzyetmifl araba k›ymetli mal ve üçbin
adet erkek ve kad›n güzel Alman esirleri ald›k. Esir ald›¤›m›z güzel Alman k›zlar›n›n her te-
li bin Tatar yükü misk de¤er. Üçbinin üzerindeki atlar› arabalara koflup, Kas›m voyvoda
flehidlerinin ruhlar› için fatiha okuduktan ve yedi flehidimizi burada topra¤a verdikten son-
ra flehri atefle verip, verdi¤imiz söz gere¤i esirlerimizden ikisini daha âzât ettik. Geri kalan
otuzsekizini de nice bask›nlardan sonra âzâd etme¤e karar vererek atlara ba¤lad›k. Sonra
amans›z Alman vilâyetine yolland›k.

Büyük ve Amans›z Alman Vilâyeti: Esir k›lavuzlardan biri gizlice bize «Zahmetsizce elini-
ze mal girmesini ister misiniz?» diyerek bizi alt› saat genifl bir yolu takiben bat›ya götürdü.
Di¤er kâfirler bu tarafa gitmemize raz› de¤illerdi. «Niçin bu tarafa gitmemizi istemezsiniz?»
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dedi¤imizde «Buralara Türk ve Tatar aya¤› basmam›flt›r. Ganimet mal› pek çoktur. Alaca¤›-
n›z bu mallar size ayak ba¤› olur. Sizin Türk askeri size uzak kal›r. Bu vilâyetlere Alman vi-
lâyeti derler. Kas›m voyvodan›n k›rkbin adam› bu vilâyette flehid olmufltur. Siz de bu kadar
mal ile selâmete zor ç›kars›n›z. Bütün Alman kâfirleri sizi duydular. Sonunda dönüflte önü-
nüzü keserler» diye çeflitli makul cevaplar verdiler. Kimimiz «Do¤ru söylüyorlar» dedik. Ba-
z›lar›m›z ise «Bafla gelecek olan gelir. Bize ganimet lâz›md›r» dediler. Az›nl›k ço¤unlu¤a uya-
rak o gün Poronduk alt›ndan kalk›p, bat›ya Tuna'n›n bafl› olan Alman da¤lar›n›n eteklerin-
de ›lgarla yol al›p, Baytanad kalesine geldik.

Baytanad Kalesi: Büyük bir flehirdir. Nemçe çesar›n›n atas› hükmündedir. Elimizdeki bü-
tün mal ve esirleri da¤lar içinde ikibin yi¤it gazimize b›rak›p, bu kalenin kuzeyindeki seyrek
a¤açl› koru içinden birdenbire flehre dald›k. Göz aç›p kapay›ncaya kadar geçen zaman için-
de kale kâfirlerine bir k›l›ç vurup çarfl›, pazar ve kiliselerinden o kadar mal, günefl parças›
mahbup ve ay yüzlü k›z ve o¤lanlar ald›k ki, eteklerine diken iliflmemifl, yüzleri aç›lmam›fl,
birer gül idiler. Ganimet toplamaktan ‹slâm askeri o kadar b›kt›lar ki, sonunda yükte hafif
ve bahada a¤›r olanlar› üçyüz araba yükü tuttu. Bütün Müslüman gazileri ganimete bo¤ul-
dular. Bu flehrin ortas›nda kaleden daha sa¤lam tafl yap›, eski ve büyük bir manast›r var ki,
‹stanbul’daki Ayasofya'ya benzeyen büyük bir kubbesi var. Etraf›nda üçyüz adedi bulan di-
¤er kubbeleri var. Hepsi kurflun kapl›. Dört köflesinde gö¤e yükselmifl dört adet çan kulele-
ri var. Ortadaki büyük kubbenin âlemi, befl adam boyu kadar vard›.

Öteki üçyüz kubbenin âlemleri üçer adam boyunda gümüfl haçlar idi. Hepsi hâlis alt›nla
kaplanm›fllard›. Dünyaca meflhur bir kilisedir. «Bu kilisede mal çoktur» diye ‹slâm askeri ku-
flatt›. Me¤er kilisenin saçma toplar› çokmufl. Bir anda yedi gazimiz flehid oldu. fiehidlerin
kar›nlar›n› yar›p tuzlayarak arabalara yüklettik. Bol ganimetle bu kale alt›ndan hareket ede-
rek yedi saat kuzeye a¤açl›k ve ormanl›k Alman topra¤› üzerinde giderken büyük bir asker
izine rastlad›k. Hemen esirlerimize sorduk: «Bu Fransa vilâyeti yoludur. Allah bilir Fransa
kral›, Donkark›z vilâyeti, Danimarka vilâyeti ve D›fl Fransa vilâyetlerinin askerlerini bizim
krala yard›ma gönderdi. Alman da¤lar›n› afl›p Yan›k kalesine gittiler» dediler. Asker izlerine
dikkatle bakt›k. Kalabal›k bir askere ait, fakat henüz yeni geçmifller. Biz yine bat›ya bir gün
giderek Korokondor kalesine geldik.

Korokondor Kalesi: Hiçbir zaman düflman eli de¤memifl büyük bir flehirdir. Nemçe ida-
resinde olup, dört taraf› batakl›k oldu¤u için ya¤ma etmek mümkün olmad›¤›ndan sahras›n-
da konaklad›k. Bu flehrin ta ortas›nda ‹skender seddine benzer bir büyük manast›r var. Sü-
leyman Han ile Budin'de savaflan Kral Ferdinand taraf›ndan yapt›r›lm›fl. Gayet sanatl›, mâ-
mur ve inci gibi beyaz bir manast›rd›r. Bu flehri de geçerek kuzeye do¤ru giderken genifl bir
ovada büyük bir a¤aç gördük ki, dünyada öyle gölgeli¤i, dal›, yapra¤› çok a¤aç yoktur. Üç-
yüz dal› var ki her biri fil gövdesi kadar... Yapraklar› Rum salatas› gibi ekflice. Yenilebilir lez-
zette. Bütün ekfli fleyler kab›z yapt›¤› halde bunun yapra¤› sinameki gibi müshildir. Meyve-
si Ba¤dat hurmas› lezzetinde ve misk gibi kokar. Çok kuvvet vericidir. Çekirde¤i yoktur.
Yeryüzünde bu a¤ac›n benzeri yoktur. Her dal›n›n gölgesinde onarbin adam oturup gölge-
lenir. Gölgesinde yedi yerde tepecikler ve kârgir sofac›klar vard›r. Üçyüzden fazla meyhâne
ve fahifle evi vard›r. Bu a¤ac›n yüksekli¤ini tahmin etmek güçtür. Gövdesi o kadar kal›nd›r
ki yetmiflyedi kifli ancak kucaklayabildik. A¤ac›n tâ tepesindeki çatallanm›fl yetmifl - seksen
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aded dallar›n›n aras›ndan bir nehir, flad›rvan gibi havaya s›çrar. S›çrayan bu su a¤açtan epey
uzakta, mermer bir havuzun içine dökülür. Suyun gürültüsü insan› korkutur. Çok lezzetli bir
sudur. Bu su, a¤ac›n gövdesinden, minare yüksekli¤indeki tepesine kadar ç›kar ve oradan
da bir minare boyu havaya yükselir. Oradan da ad› geçen havuza dökülür. Seyretme¤e de-
¤er. Bu büyük havuzun etraf›nda çeflit çeflit maksureler, yald›zl› f›skiyeler, mutbak ve oda-
lar, ba¤ ve bahçeler var ki, geçmiflteki krallar yapt›rm›fllard›r.

Hakir, bütün gazilere rica ettim ve hiçbir yerine dokundurmad›m. Hemen cebimde olan
demir âletlerini ç›kar›p bu a¤ac›n gövdesine Nemçe dili ile «Marya cot kapor Hamd makar-
fand», yani «Meryem ana için» ve Kut kapor Hand «Ulu Allah için» makarfand «duç eder Ev-
liya» diye kaz›d›m. Alman diyar›nda bir niflan olmas› düflüncesiyle bu yaz›y› yazd›m.

Hakir, bu a¤ac›n asl›n› esir olan papazlardan sordum. Dediler ki: «Bizim peygamberi-
miz Hz. ‹sa dünya seyyah› idi. Seyahatleri s›ras›nda buraya gelip bu a¤ac› dikti. Mucize
olmas› için Tuna'ya iflaret etti. Tuna gelip, bu a¤ac›n içinden girip havaya ç›kar ve yere
dökülmeye bafllar. Sonra krallar›m›z bu havuzu ve köflkleri, tekkeleri yap›p hayret ettiler»
diye naklettiler. Do¤rusu ben on padiflahl›k, yedi iklimde böyle a¤aç görmedim. Bu a¤aç
sanki canl› gibidir. «Muhakkak ki Allah her fleye kadirdir.» Buradan yedi saatte Yenore
flehrine geldik.

Yenore fiehri: Süleyman Han asr›nda bunu da Kas›m voyvoda harâb etmifl. Hâlen çe-
sar idaresinde mâmur bir flehirdir. fiehre yak›n bir batakl›k var. Karfl› yakaya yedi saatte
var›labilirmifl. Yol üzerinde gayet mâmur köyler varm›fl. Ondan vazgeçilip bu flehrin va-
roflunu gaziler yakt›lar. Sur ve duvarlar› çok sa¤lam oldu¤undan kâfirler kalelerine kapa-
n›p mukavemet ettiler. Bunun üzerine Tatar askeri kale içine kibritli atefl oklar› at›p yak-
t›lar. Binlerce kâfir ateflten kaç›p d›flar› ç›k›nca, esir al›nd›lar. Binlercesi de kalenin gizli
kap›s›ndan kay›klar›na binip ad› geçen göl içine kaçarken kay›klar›n› kurfluna tuttuk. Ço-
¤u batt›. Oradan Beflloko flehri kalesine geldik.

Beflloko fiehri Kalesi: Nemçe kral› idaresinde mâmur bir flehirdir. Bu flehirde de büyük
ve mâmur manast›rlar var. Çan kulelerinde papazlar çanlar çal›p, çeflitli gürültüler ç›kard›-
lar. Fakat bu kale alt›nda konaklad›¤›m›z s›rada öyle ya¤mur ya¤d› ki arabalar›m›z bafl›m›za
belâ oldu. Esirleri zincirlerle birbirine ba¤layarak götürme derdine düfltük. Ormanda bir ça-
mursuz yer bulup bu flehri uzaktan seyrettik. Yetmifl adet kilise çan› sayd›m. Pek çok kur-
flunlu kubbeleri ve kat kat saraylar› var. Kalesi Nemet nehri k›y›s›nda ve beflgen fleklindedir.
Nemet Uyvar kalesi bu flehre iki merhale uzakl›ktad›r. Bu flehirden ganimet mal› alma dü-
flüncesinden vaz geçip can›m›z› kurtarmay› düflünmeye bafllad›k. Çünkü yüklerimiz a¤›r, k›fl
da yak›n oldu¤undan buradan alt› saat bir da¤ içinde giderken yedi sekizyüz kadar besili at-
lara rast geldik. Hepsini önden ve arkadan çevirip sürücülerini dahi esir edip konuflturduk.
«Vallahi bu da¤lar kral›m›z›n korusu ve atlar da kral›m›z›n atlar›d›r» dediler. Sanki H›z›r'a rast
gelmifltik. Bütün atlar› yakalad›k. Arabalar içindeki eflyay› ve sekizyüzyetmifl kadar esiri at-
lara bindirdik. Bütün arabalar› yakt›k. Bir hayli hafifleyerek o gün yine kuzeye bazan orman,
bazan da düz yollarda yolumuza devam ederek Gradçe flehrine geldik.

Gradçe fiehri: Öteden beri Nemçe krallar›n›n taht›d›r. Esirlerimizin anlatt›klar›na göre;
«Beç, Prag ve Esirine flehirlerinden büyüktür. Buralarda bu flehirden daha mâmur flehir
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yoktur. Sak›n buradan ganimet alma sevdas›na kap›lmay›n. Çünkü bu flehirde kral›n o¤ul-
lar› ve akrabalar› oturur. Kral ölürse, bunlardan biri kral olur.» Bunun üzerine ben k›rk - el-
li kadar gazi ile top at›m› uzaktan flehri seyrettim. Befl - alt› katl› saraylar, manast›rlar, ba¤
ve bahçeler, çan kuleleri vard›. Bütün damlar› has kurflunla örtülü idi. Saraylar bafltan ba-
fla renk renk kiremitle yap›lm›fl. ‹çinde pek çok asker vard›. Buradan geçerek ertesi gün
kuzeye gidip Eslofl kalesine geldik.

Eslofl Kalesi: Kuruluflundan beri Nemçe kral›n›n idaresindedir. Uzakta bir ormanl›k için-
de konaklad›k. Orman d›fl›na bir adam›m›z› ç›karmad›k. Çünkü buralarda düflman askerine
çok rastlama¤a bafllad›k. Kalesi sahra ortas›nda ve gayet yüksekti. Do¤usunda bir varofl gö-
rünüyordu. Hayli uzaktan seyrettik. Bu kaleden bize yedi pâre top att›lar. Esirlerden sorduk.
«Çesar taraf›ndan bir vezir gelmifltir. Onun için atarlar, baflkas›na böyle top atmazlar» dedi-
ler. Bu kaleyi de geçip, yine ulu da¤lar içinde yol alarak Semani kalesine geldik.

Semani Kalesi: ‹mparator himayesinde Morova nehri kenar›nda küçük bir hisard›r. Ye-
di bafll›, ejdere benzer ses ç›karan üç balyemez topu atefllediler. Sars›nt›dan da¤lardaki a¤aç-
lar›n yapraklar› döküldüler. Esirlerimiz «Bu kaleye düflman›n yaklaflt›¤›n› haber veren toplar-
d›r» dediler. Kaleye yaklaflmadan da¤lar içine girdik, önde giden askerlerden bir «Allah Al-
lah» sesi koptu. Hemen bütün asker esirlerimizin yan›nda mutemed adamlar b›rakarak ileri
at›lmak istedik. ‹htiyarlar bizi durdurdular. Esirlerimizi ortam›za ald›k. ‹leri var›nca öncüleri-
mizin bize do¤ru gelerek: «Bre ne durursunuz?» dediklerini gördük. Hemen kâfirler üzerine
at b›rak›p tam iki saat cenk ettik. Düflman bize iki defa hamle ettiyse de baflar›l› olamad›.
Biz yedi defa hamle yaparak kâfirleri demet demet yere sermeye bafllad›k. Düflman bizi za-
y›f sanarak hücum etmiflti. Ama sonunda flafl›rd› ve geri dönerek da¤lara kaçt›. Kaçanlar›
kovalay›p, kimini öldürdük, kimini de esir ettik. Esir ettiklerimiz dediler ki: «Siz bu kadar az›-
c›k Türk askeri, biz onüçbin H›ristiyan askeri. Siz nas›l k›rabildiniz bu kadar askeri?.» fiafl›-
r›p kald›lar: «Biz yedi gündür sizi k›rmak için asker toplay›p f›rsat gözetirdik. Me¤er f›rsat si-
zin imifl. Bundan sonra hemen Rabe suyunu karfl›ya geçegörün, Kanije'ye düflegörün, yok-
sa mal›n›zla, can›n›zla, bafl›n›zla kurtulamazs›n›z» dediler. Hamdolsun bu gazada üçbinyedi-
yüzaltm›fl esir ald›k. Kad›nlar› ve çocuklar› atlara ikifler ikifler bindirdik. Beflyüz adet arabay›
yakt›k. Yine bir hayli hafifledik. Morova ve Rabe nehirleri k›y›s›nda birer gece yatt›k. Ertesi
gün Rabe nehrini karfl›ya geçtik. Bu geçifl s›ras›nda hiçbir güçlükle karfl›laflmad›k. K›lavuzu-
muzun birini katledip birini âzâd ettik. Geride kalanlara «Bizi selâmete ç›kar›n sizi de âzad
ederiz» dedi¤imizde bizi selâmete ç›karma¤a söz verdiler. Oradan do¤uya Rabe nehrini ta-
kip ederek evvelce yan›ndan geçti¤imiz ve ans›z›n basarak kumandan ve papazlar›n› esir al-
d›¤›m›z Yelfleke kalesine tekrar geldik. Bir orman içinde rahat uykuya dald›k. Karakol bek-
lemek s›ras› o gün adamlar›mla birlikte bende idi.

Büyük Temâflâ: Evvelce geldi¤imiz yol taraf›ndan büyük toplar at›ld›. Acaba bu ne hal-
dir derken da¤lar içinden bir gürültü koptu. Beflyüz kadar kâfir bize hücum ettiler. Biz de at-
lar›m›za binip üzerlerine var›nca kaçma¤a bafllad›lar. Hemen kâfirlerin ard› s›ra yine kâfir k›-
yafetli bir asker onlar› kovalama¤a bafllad›. Biz onlar› da kâfir san›p üzerlerine «Allah Allah»
diye at b›rak›nca onlar da «Allah Allah» dediler. Me¤er bizim Kanije, Kuban ve Kapoflvar ka-
lelerinin serhad gazileri imifl. Bunlar evvelce top at›lan kale alt›nda kaçan kâfirlere rast ge-
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lip, onlar› bozarak kaç›rm›fllar. Kâfirler bize rastlay›nca bizden de kaçt›lar. Gaziler bize «Kâ-
fir kovalamaktan bizim atlar›m›z yorgun düfltü. Düflman atlar› da yorgundur. Bre gaziler flu
kâfirleri kaç›rmayal›m. Onlar› siz kovalay›n» diye rica ettiler. Hemen Tatar askeri göz aç›p
kapay›ncaya kadar o atlar› yorgun kâfirlere yetiflip, beflyüz kadar kâfiri esir ettiler. Yar›s›n›
onlar› kovalayan gazilere verdik. ‹kiyüzellisini kanun üzere biz ald›k.

Bu yeni gelen gazilerden sadrazam ve ‹slâm askerini sorduk. Onlar «Biz ‹smail Pafla ile
öncü tâyin edilip, tu¤lar ile giderken bu kâfirler tu¤lar üzerine hücum edip bizi bast›lar. Hay-
li bo¤ufltuktan sonra dayanamay›p kaçt›lar. ‹slâm askerine bugün kavuflursunuz» dediler. He-
pimiz Allah'a duâ edip, orman içinde yatt›k.

Ertesi gün 1074 senesi ..... günü sadrazam büyük alay ile bizim kald›¤›m›z orman
önünden geçti. Bize yak›n bir yerde askerle birlikte konaklad›lar. Biz de atlan›p esirleri at-
lara ve arabalara bindirdik. Sadrâzam ota¤› önünden ihtiflamla geçtik. Böyle büyük küçük
ikibinaltm›fl aded araba yükü ganimet ve onbirbin atla ‹slâm ordusu içinden geçerken
Müslüman gaziler son derece sevindiler. Kumandan›m›z olan Hanzâde Kethüdas› ‹slâm
A¤a ve di¤er gazilerin kumandanlar› getirdi¤imiz ganimet mal›ndan befl aded seçme esi-
ri sadrazama hediye için haz›rlay›p ben de dahil oldu¤um halde sadrâzam huzuruna va-
rarak önünde yere kapand›k. Sadrâzam «Safa geldiniz, hofl geldiniz Alman vilâyeti gazi-
leri» diye okflay›c› sözlerle iltifat etti. Hediyelerimiz makbule geçti. Vezir huzurunda bir-
çok kimselere hil'at giydirirken hakiri görünce:

«‹flte Evliya Çelebi Almanya seyahati de yapt›n. ‹nflallah Beç ve Prag vilâyetlerini de gö-
rürsün» deyip hal ihsan ve s›rmal› kuflakl› hil'at giydirdi. Hanzâde'ye «Yüzün ak olsun, iyi
asker göndermiflsin!» diye ikramlarda bulundu ve flöyle dedi: «Evvelce sizin kethüdan›z olan
‹slâm A¤a'n›n babas› K›r›m'da katlolunmufl. Kendisi de korkup bu gazaya serdar oldu. ‹z-
niniz olursa bizim hizmetimizde olsunlar.» Ak›ll› Hanzâde: «Efendim ben de senin hizme-
tindeyim. Ayr›l›k seçilik yoktu. O da ben de senin kulunuz. Fakat K›r›m'da babas›n›n katli-
nin sebebi odur ki, Han babam› Sultan›m›n hizmetine gelme¤e b›rakmay›p beni gönderdi.
Babam da buna üzülerek veziri Sefer A¤a'y› onun için katletti. Ama ‹slâm A¤a kendi gari-
bindir. ‹yi gözle bakman›z rica olunur» deyip yer öptü ve kendi ko¤ufluna döndü.

Sadrâzam benimle üç saat Alman vilâyetlerinde gördü¤ümüz fleyler üzerine konufltu.
Bütün gördüklerimi bir bir anlatt›m. Pek hoflland›. Ama yollar›n batakl›k oldu¤unu nak-
letti¤im zaman hofllanmad›. «Hele bu söz burada kala» deyince «Sultan›m, meclis emanet-
tir» deyip çad›r›ma çekildim. Sonra arkadafllar›m›zla bir yere gelip bütün ganimetlerimizi
sat›fla ç›kard›k. Bir pul etmedi. Çünkü ‹slâm ordusunda k›tl›k vard›. Herkes can pazar›na
düflmüfltü. Ne esire, ne de mala bakan vard›. Herkes birbirlerine derd yan›yordu. Bir yan-
dan da göz açt›rmadan ya¤an ya¤mur yüzünden atlar ve insanlar çamur içinde kalm›fllar-
d›. Binlerce at açl›ktan ölmüfl ve yüzlerce adam yollarda kalm›fllard›. Esirlerimizden binalt-
m›fl kadar seçme esiri serhadlilere ucuza verip onbeflbin kurufl elde ettik. Ganimet malla-
r›n› onbin kurufla satt›k. Arabalar› atefle verdik. Yükümüz hafifledi. K›rksekizbin yi¤it yir-
mibeflbin kuruflu aram›zda paylaflt›k. Arkadafllar, «Mallar›m›z› Kanije ve Sigetvar'a götü-
rüp orada satal›m» dediler. Sonra k›lavuzluk yapan esirlerimizin üçünü verdi¤imiz söz ge-
re¤i âzâd edip di¤erlerini ba¤layarak «Bizi Kanije ve Sigetvar'a selâmetle götürün, sizi de
onlar gibi âzâd edelim» dedik. Onlar «Emir sizindir» dediler. Hemen o saat hareket ettik.
Burada sat›lan eflyadan bana üç nefer günefl parças› gibi Alman gulâmlar›, üç adet bakir
k›zlar kald›.
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BELEfiKE KALES‹ YAKININDAN KAN‹JE'YE DÖNÜP 
GAN‹MET MALLARIMIZI SATMA⁄A G‹DERKEN 

GÖRDÜ⁄ÜMÜZ KONAKLARRI VE KALELER‹ ANLATIR
‹slâm ordusundan k›rksekizbin yi¤idin Kanije'ye mal ve esir satmaya gitmesini sadrâ-

zam do¤ru bulmad›. Üçbin yi¤it için ferman yaz›ld›. Bütün arkadafllar›m›z güvenilir kim-
selere esirlerini verdi. ‹slâm ordusunun bulundu¤u yerden do¤uya ormanlar ve da¤lardan
geçerek fiadran kalesi menziline geldik. Birkaç gün önce bu kaleye u¤ram›fl fakat bir av
bulamadan geçmifl idik. fiimdi yine da¤lar içinde bir gece yatt›k. Ertesi gün Kapoline ka-
lesine geldik. Hâlâ Zirinli idaresindedir. Bu kaleyi de geçerek fiilye kalesine geldik. Süley-
man Han asr›nda fetholunmufltur. Hâlen Zirin o¤lu idaresindedir. Ama sarp bir kaledir.
Oradan Çihon kalesine vard›k. Bir hayli uzaktan seyrederek geçtik. Oradan Merede ka-
lesine geldik. Hâlâ Nemçe çesar› hükmünde, Zirino¤lu topra¤›nda düz bir yerde kurulmufl
eski bir kaledir. Uzak bir mesafeden seyredip da¤lar içinde yatt›k. Oradan yine do¤uya
giderek E¤ersek kalesine vard›k. Birkaç gün önce u¤ram›fl ve ganimet alamam›flt›k. Yine
bu kalenin da¤lar›nda bir gece yatt›k. Oradan tekrar do¤uya sarp, ormanl›k ve balkanl›k
da¤lar geçip Komar kalesine geldik. Bu harâb kaleyi geçerek da¤larda rahat uyuduk. Ha-
râb olmufl Yeni kaleyi de geçerek Kanije kalesine geldik.

Kanije Kalesi: Allah âfâttan korusun. Bu kaleye bol miktarda ganimet mal› ve esirle
büyük bir alay halinde girdik. Herkes bir kona¤a yerleflti. Ben vilâyet valisi fiir Hasan Pa-
fla'ya misafir oldum. Sadrâzam›n çolak müezzini Ahmed Çelebi ile can sohbetleri ettik.
Ertesi gün bütün esirleri ve ganimet mallar›n› pazara ç›kar›p yedi gün yedi gece bütün
mallar›m›z› pahal› fiyatla sat›p sekiz günde seksenalt›bin kurufl toplad›k. Üçüncü sultan
Mehmed Han camiinde k›rksekizbin arkadafl›m›z›n vekillerine bu paray› ben taksim ettim.
Bütün gaziler memnun oldular. Ama bana ayr›ca ortadan üçyüz alt›n, alt› at, iki köle ve
üç adet Alman güzeli k›zlar verdiler. Ben de onlar› sat›p ald›¤›m paralar› yeniçeri a¤as›
Bodur Ali A¤a'ya emânet b›rakt›k. Bütün ‹slâm askeri sadrâzam›n pefli s›ra gitme¤e ka-
rar verdik. Ama hangi yoldan gitsek diye Kanije ileri gelenleri ile müflavereye bafllad›k.
Sonunda Kanije'de birer kurufla at yemi almak can›m›za yetti. Her birimiz birer serhad
yolunu tutup al›fl veriflten zengin olmufl gaziler birer tarafa gitti. Bizimle kalan beflyüz
aded silâhl› yi¤it birlik olarak Kanije'den otuz kurufla üç tane yol ve ifl bilir yi¤it k›lavuz tu-
tup 1074 senesi zilhiccesinin üçüncü kurban bayram› günü Kanije ileri gelenleriyle veda-
laflarak Kanije'den bat›ya ‹slâm askeri taraf›na yönelerek da¤lar va ba¤lar geçip Komar
kalesine geldik...

Komar Kalesi: Süleyman Han asr›nda fetholunmufltur. Hâlen Nemçe çesar› idaresinde
krallar›n has›d›r. Kalesi yüksek bir yerdedir. ‹ç hisar› kârgir ve taflra varoflu sa¤lam bir pa-
langad›r. Dört taraf› sazl›k ve batakl›kt›r. Sadrâzam Yeni kaleyi döverken Budin askeri bu
kaleyi alarak mal›n› ya¤ma edip bütün cephâne, top ve tüfeklerini Kanije'ye gönderip ka-
leyi ise yerle bir etmifl. Ancak iç hisar› ve bir iki kârgir kilisesi kalm›fl. Biz bu harap yerde
atlara yem kestirip akflamdan sonra yola ç›k›p ta sabaha kadar E¤ersek kalesine geldik.

E¤ersek Kalesi: Daha önce Alman seferine giderken yan›ndan geçip, herhangi bir ga-
nimet almam›flt›k. Vas›flar›n› da yukar›da yazm›flt›k. Oradan yine bat›ya do¤ru h›zla yol
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al›p, yedi saat batakl›k içinde gitmekten can›m›z ç›kt›. K›lavuzlar›m›z›n ikaz› üzerine her
an çat›flmaya haz›r bir durumda yola devam ederek Merede kalesine geldik.

Merede Kalesi: Kanije'ye esir götürdü¤ümüz s›rada bu kaleyi uzaktan görmüfltük. fiim-
di yan›nda konaklad›k. Hâlâ Nemçe çesar›n›n idaresindedir. Düz bir ovada kurulmufl
olup, ilk kalesinde kale büyüklü¤ünde süslü ve eski bir kilise var. Budin veziri ‹smail Pafla
bu kiliseyi lâ¤›m ile atm›fl, bütün papazlar› ve kilisenin duvarlar› havaya uçmufl. Bütün pa-
paz, patrik ve ruhbanlar›n›n cesetleri yerde yat›yordu. Bu kale içinde k›rk adet Müslüman
esir bulunmakta idi. Hepsini kurtarm›fllar. Kalenin bütün cephâne ve toplar›n› Kanije'ye
göndererek kaleyi yerle bir etmifller.

Bu viranl›kta bir esir yakalayarak ‹slâm askerinin hangi yöne gitti¤ini sorduk. Sorumu-
za cevap vermemekte inat etti¤i için boynunu vurup cesedini orada b›rakt›k. Oradan ge-
çip giderken yol üzerinde kurulmufl bir ‹slâm askeri çad›r› bulduk. ‹çinde bir adam hasta-
l›ktan m›, yoksa açl›ktan m› ölmüfl kalm›fl. Burun ve kulaklar›n› çakallar yemifl. Bunu gö-
rünce anlad›k ki, ‹slâm askeri buralarda çok s›k›nt› çekmifl. Biz de bu çamur deryas› yer-
de bin zahmet çekerek Hedvik kalesine geldik.

Hedvik Kalesi: Süleyman Han'a itaat etmifl hâlâ Engerus kral› idaresinde bir küçük kale-
dir. Daha önce u¤rad›¤›m›z Köflk adl› kale buradan görünmekte idi. Buradan geçerek fiar-
var kalesi alt›nda yatt›k. Bu kaleyi de daha önce Alman içlerine ya¤maya giderken yukar›-
da anlatm›flt›k. Bu kale dahi yak›l›p y›k›lm›fl idi. Buradan da Yeleflke adl› kale görünüyordu.

Egrevar Kale: Süleyman Han asr›nda fetholunmuflsa da hâlâ çesar›n u¤ursuz hakimiye-
tindedir. ‹ç kalesi yüksek bir tepe üzerinde dört köfle bir bina olup, d›fl varoflu sa¤lam ve es-
ki bir palanga imifl. Sadrâzam fethetmifl ve bütün cephâne ve toplar›n› Kanije'ye gönder-
mifl. Kaleyi de yakm›fl. Bu harap kalede on adet kâfir bulduk. Me¤er yanan evlerinin için-
deki kuyularda sakl› mallar› varm›fl. Eflyalar›n› ç›kar›rken yakalad›k. Bütün sakl› mallar› bul-
durduk. Bol ganimet elde edip, bu kâfirlere ‹slâm askerinden haber sorduk. «Rabe nehrinin
k›y›s›n› takip ederek Yan›k kalesine do¤ru gittiler» diye haber verdiler. Dokuzunun boynunu
vurup birisini k›lavuz olarak al›koyduk. Çünkü o kâfirler bize ayak ba¤› olurdu. O gün yolu-
muza devam edip Keminvar kalesine geldik.

Keminvar Kalesi: Kemendvar, Kementvar da derler. Daha önce Alman diyar›na gider-
ken atefle verip bol ganimet alm›flt›k. Ve yukar›da tafsilâtl› olarak anlatm›flt›k. Ama çesar
idaresinde oldu¤undan iç kalesini kâfirler hemen tamir etme¤e bafllam›fllar. Bizi görünce
hepsi da¤lara kaçt›lar. Bu kale alt›nda öyle bir ya¤mura tutulduk ki, yola devam etmeye der-
man›m›z olmad›¤›ndan y›k›k bir kiliseye s›¤›nd›k. Kâfirler bizi ans›z›n basmas›n diyerek çan
kulesine adamlar›mla ç›karak gözetleme¤e bafllad›m. Bu kale alt›na bizden önce ‹slâm aske-
ri gelip konmufl ve göçmüfl. At, deve, kat›r ve top çeken s›¤›rlar›n lefllerinden geçilmiyordu.
Hatta kat›rlar, atlar ormanlar içinde serseri gezerlerdi. Hesaps›z eflya yerlerde çamurlara se-
rilmifl, hiç kimse olmad›¤›ndan öylece kalm›fl. Cephâne arabalar› yükleriyle ve koflulmufl at-
lar›yla ormanlar içinde terkedilmiflti. Biz ‹slâm askerinin bozuldu¤unu sand›k. Me¤er asker-
ler ve hayvanlar açl›ktan ve ya¤murdan canlar›ndan bezerek bütün mallar›n› b›rak›p gitmifl-
ler. Biz de befl saat gidip akflama do¤ru Vaflvar kalesine vard›k.
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Vaflvar Kalesi: Bu dahi sap›k ve kötü huylu kral›n idaresinde sa¤lam bir kale imifl. Sad-
râzam fethedip bütün cephânesini Kanije'ye göndermifl ve kaleyi yakm›fl. Ancak kârgir
kiliseleri kalm›fl. Bu kale alt›ndan geçerek bir ormanl›k içinde etrafa karakollar koyarak
atlar›m›za yem ast›ktan sonra biz de yemek yiyerek yatt›k. Sazl›k ve s›k a¤açl› bir orman
idi. Kanije'den buraya iki gün iki gecede geldik. Bu zaman zarf›nda gözümüze uyku gir-
medi. Sabahleyin kalkt›k. Kanije'den tuttu¤umuz otuz kuruflluk k›lavuzun biri kaçm›fl, iki-
si durur. «Bre o bir arkadafllar›n›z nice oldu?» diye sorduk. «‹leriye ince karakol olmaya
yaln›z gitti» deyince flüpheye düfltük. «Acaba kâfirlere haber vermeye mi gitti?» diye düflü-
nerek yola devam ederken Rabe nehri göründü. Sol taraf›m›zdan ya¤an ya¤murdan Cey-
hun nehri gibi akard›. ‹slâm askerinin yükleri, at ve kat›rlar› yerde yatarlard›. Nice hasta
adamlar aç inleyerek yerde yat›yorlard›. ‹slâm askerinin yak›nlarda oldu¤unu anlad›k. Bi-
zim de atlar›m›z›n yemleri ve kendi yiyece¤imiz kalmam›flt›. Çaresiz o gün ve o gece Ra-
be nehri k›y›s›nca yol ald›k. Gece yar›s›nda atlar›m›z› yemleyip, etrafa karakollar koyduk-
tan sonra yatt›k. Sabaha karfl› kalkt›k. Günefl bir m›zrak boyu ç›kt›¤› s›rada bir gece ev-
vel kaçan k›lavuzumuzun önümüzden at boynuna düflmüfl har har soluyarak geldi¤ini gör-
dük. Bize «Bre gaziler müjde! Bugün Kerbelâm›z günüdür. Haz›r olun. ‹ki bayrak kâfir ge-
liyor. Her birinde ikifleryüz kâfir var ama hepsi kuvvetli kâfirlerdir» dedi. Biz de bir araya
toplan›p «Bu k›lavuz, kâfire haber verip üzerimize kâfir getirdi» diye karar verdik. Baz›la-
r› «Bafl› kesilsin» dediler. Ben (Evliya), «Hele gelen kâfirle cenk edip onlardan esir al›p so-
ral›m» dedim. Do¤ru buldular. Baz›m›z «Gelin hemen Kanije'ye gidelim» dediler. Baz›lar›
ise «Bre adamlar! Daha kâfir görmedik. Ve cenge tutuflmad›k. ‹slâm askeri yak›n›m›zda,
anlardan bir haber almad›k. Hepimiz k›r›l›ncaya kadar cenk etmeye mecburuz» diye ye-
min billah ettiler. Hepimiz heybelerimizi, terkimizdeki ya¤murluk ve elbiselerimizi bir ara-
ya toplay›p, ats›z kalm›fl baz› kiflilerle benim (Evliya) adamlar›m› onlar›n bafl›nda b›rak›p
bindörtyüz adet atl› gaziler helâllafl›p silâhlar›m›z ellerimizde yol al›p giderdik.

Yoldaki Büyük Cenk, Allah'›n Yard›m› ve Fetih: Rabe nehri kenar›nda boru ve davul ses-
leri iflitildi. Biz de ileriye öncü olarak silâhl› üçyüzelli yi¤it gönderdik. Onlar ileri ç›k›nca he-
men kâfir alaylar› da belirdi. Biz de derhal Muhammed topu olup ad›m ad›m yürümeye bafl-
lad›k. Ben (Evliya) güzel sesle, feth-i flerifi okuyorum. Orada bizim öncülerimiz kâfire yak-
laflt›. Kâfirin de yüz kadar tüfenkli ve yaya öncüsü var. Sa¤ tarafta mavi ipek bir bayrak al-
t›nda yüz kadar kâfir sancak var. Sol kolda alt›n haçl› ve alt›n ifllemeli k›rm›z› bayrak alt›nda
tahminen yüzelli kâfir var. Onlar ve biz seyrek a¤açl› bir düzlükteyiz. Atlar›m›z›n tökezleme-
sinden korkmuyoruz. Ama pusular› vard›r. «Gaziler kâfiri kovalamayal›m...» diye haberlefl-
tik. Çünkü bu durumda iken bizim öncüler ve onlar›n öncülerinin yayalar› birer yayl›m atefl
ettiler. Kâfirlerin atl›lar› hücuma geçtiler ve öncüler karfl› karfl›ya geldiler. Hemen bütün kâ-
firler domuz topu olup bize çatt›lar. Hemen ben (Evliya) «Bre gaziler, kâfirler pek azd›r. Ker-
belâm›z günüdür. Allah Allah ça¤›r›p kâfire bir hû edelim» diye ba¤›r›nca binbeflyüz gazinin
«Allah Allah!» sedas› yeri gö¤ü sarst›. Çünkü gayet da¤l› ve a¤açl› yerlerdi. Hemen cümle-
miz dalsat›r olup, k›rm›z› bayrak alt›ndaki kâfirlere «Allah Allah!» deyip dald›k. Bir yayl›m
kurflun onlar bize ve bizler de hepimiz birden onlara girifltik. Allah'a hamdolsun bir anda ye-
re batas› kâfirlerin yüz kadar› yerlere serildi. Solumuzdaki mavi bayrakl› kâfirler bize sald›-
r›nca elbiselerimizin yan›nda b›rakt›¤›m›z arkadafllar›m›z da kâfirin arkas›ndan hücum etti.
Pis kâfirler «Hay Türk'ün de imdad› geliyor!» diye geri dönüp kaçmaya bafllad›. Bu s›rada
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kaçan kâfirler daha önce pusuya koydu¤umuz gazilerimizin üzerine vard›lar. Gaziler, kâfirin
önünü kestiler. Hepimize taze can geldi. Kâfirler can havliyle tekrar geriye dönüce bizimle
pusuda bekleyen askerimiz aras›nda kald›.

O at oynatman›n rahat oldu¤u düzlükte kâfirleri topa tutulmufl maymuna döndürdük. Al-
lah'a hamdolsun kâfirleri öldüre kovalaya yorulduk. Tam dört saat savaflt›k. Beflyüzseksen
aded yaya kâfirden kimse kurtulmad›. K›l›c›n ucundan ecel flerbetini içip, hepsi sarhofl iken
cehennemi boylad›lar. Beflyüzk›rküç kadar atlar› ve sekiz aded kapudanlar› zincire vuruldu.
Bunlar bizi, gece kaçan k›lavuzumuzu görüp Macarca «Bre neflkelen karakte ve basun fle-
kest Pasamanya» deyip k›lavuza söverlerdi. Esirlerden sorduk. Me¤er mel'un Komar kalesi-
ne var›p «Bu kadar mal ile Türk askeri geliyor. Kalk›n!» diye kâfirleri getirmifl. Hemen kâ-
firlerin yan›na gece kaçan k›lavuzumuzu getirdik. Bir sürü küfürler ettiler. Buna karfl›l›k k›-
lavuzumuz «Vallahi gaziler, sizin bir alay eli, kollar› kanl› ve arslan canl› yi¤itler oldu¤unuzu
görerek f›rsat ganimettir. Ben bu kâfirlere esir oldum. Bunlardan bu gaziler vas›tasiyle inti-
kam alay›m» diye onlara «Az›c›k Türkler'dir» diye söyledim. Allah'a hamdolsun sizin sebebi-
nizle bu kâfirlerden intikam ald›m. Ve size bu kadar gaza sevab› kazand›rd›m. Bu kadar ka-
pudan esir olarak ele geçti» Kâfirlerin sözüne veya k›lavuzun sözüne inanmakta güçlük çek-
tik. Bu s›rada di¤er iki k›lavuzumuz: «Bre kâfir, sen ne zaman Komar kâfirine esir düfltün?
Bre haydut o¤lu haydut, bizi bu kadar gazilerin içinde mahcup ettin» diye k›lavuzun yüzüne
tükürürlerdi. O anda hemen Tatar sat›bali, k›lavuzun yan›ndan geçer gibi yap›p bir k›l›ç vur-
du. K›lavuzun kellesi meydana düfltü.

Bu hakire (Evliya) dahi bu gazada iki gaza nasib oldu. Biri ok, biri k›l›ç ile. Ama bizim as-
kerden yedisi flehid oldu. K›rk yi¤it de yaralanm›flt›. Biri de kâfiri kovalarken at›yla birlikte
bir a¤aca çarparak at›yla birlikte flehid oldu. Dokuz at›m›z da kurflun yaras›ndan öldü. Kâ-
firlerden yüzyetmiflbefl katana ve üçyüz Macar at› elimize geçti. Bunlar›n ço¤u Osmanl› at›
idi. Esirleri zincire vurduk. Ölen kâfirleri elbiselerini soyup kemerlerindekileri ve silâhlar›n›
ald›k. Kendi flehidlerimizi de orada topra¤a verdik. Sonra eflyalar›m›z› b›rakt›¤›m›z arkadafl-
lar›m›z›n yan›na geldik ve onlara «Bre size Allah Allah deyin diye tenbih etmemifltik» deyin-
ce onlar da «Vallahi Allah'›n hikmeti, Kanije taraf›ndan oniki yeflil sar›kl›n›n atlara binmifl ol-
duklar› halde geldiklerini gördük. ‹çlerinden biri yass› yüzlü ve siyah sar›kl›, bir büyük kat›ra
binmifl. Bütün elbiseleri ve çizmeleri siyah. Hemen yan›m›za gelip «Allah Allah ça¤›rsan›za.
Kâfiri bozup Kanije'ye dönsenize» deyip onikisi birden cânu gönülden «Allah Allah!» diye ça-
¤›rd›lar. Biz de ça¤›rd›k. O oniki kifli size do¤ru gittiler. Gerisini bilmiyoruz. Kâfiri bozdu¤u-
nuzu flimdi anlad›k» dediler. Hayret ettik. Sonra yine eflyam›z› atlar›m›za yükledik, esirleri-
mizi ba¤lad›k. Atlar› ölenlere atlar verdik. fienlik yaparak Rabe nehri k›y›s›n› takiben iki sa-
at yol ald›ktan sonra ormanlar içinde yaral› atlar, kâfir leflleri ve bizim flehidlerim›zin taze
mezarlar›n› gördük. Gömülmemifl flehidlerimizin bütün zekerlerini (erkeklik âletlerini) ve ha-
yalar›n› kesip a¤›zlar›na sokmufllar. Bu ne korkunç fleydir diye üzüntü içinde devam eder-
ken ileriden ormanlar içinden «Bre ümmet-i Muhammed, dininiz aflk›na bizi al›n!» diye fer-
yatlar iflittik. Yaklaflarak «Bu ne haldir?» diye sorduk. «Biz Gürcü Mehmed Paflal› idik. Bu-
din veziri ‹smail ile öncü olarak giderken, kâfirler bizi burada bast›. Befl saat savaflt›k. Kâfir
bizi bozdu. Üç gündür flu da¤larda açl›ktan k›r›ld›k. Sak›n bizim ordu taraf›na gitmeyin, k›t-
l›ktan ve kâfirin çoklu¤undan iflleri Allah'a kalm›flt›r!» dediler.

Bu haber üzerine biz bir araya gelip konufltuk. K›lavuzlar›m›z da orduya gitmemize ra-
z› olmad›lar. «Çünkü k›rd›¤›m›z kâfirlerin kaçanlar› bugün yar›n mutlaka kalabal›k bir as-
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kerle elinizdeki kâfir kapudanlar›n› kurtarmak için yolunuzu keserler. Gelin yüz ak› ile si-
zi Kanije'ye baflka bir yoldan selâmetle götürelim» dediler.

Bütün arkadafllar›m›z bu fikri makul buldular. Fatiha okuyup Kanije'ye geri dönerken
ormandan dört adam daha ç›kageldi. Onlar› da bofl atlara bindirdik.

1074 (1664) Zilhiccesinin 16. Günü Kanije'ye Gidiflimiz: Önce Rabe nehri kenar›n-
dan do¤uya Sekesvar ve Kapoflvar yollar›n› takip ettik. Yenter Hasan Pafla askeri, kethü-
das›, Kanije askerinin yar›s›, bizim Tatar ve serhadli askerleri hep bir araya topland›k. Esir
kâfirlerin ellerine birer kâfir kellesi verdik. O gün yola devam edip, Komar kalesi karfl›-
s›nda yat›p, sabahleyin dokuz saat yol ald›ktan sonra Hevanka menziline vard›k.

Hevanka Menzili: Genifl bir sahada ve toprakl› bir bay›rdad›r. Bay›r sonradan y›¤ma top-
raktan yap›lm›flt›r. Orada bir gece tetikte yatt›k. Sabahleyin büyük bir alay ile, Kanije kale-
sine toprakl›k kalesi taraf›ndan girdik. Zengin, fakir, büyük küçük bütün Kanijeliler karfl›la-
maya ç›kt›. Büyük bir karfl›lama merasimi yap›ld›. Hattâ, katletti¤imiz k›lavuzumuz için bü-
tün Kanijeliler «Bizi o flakinin flerrinden kurtard›n›z» diye bize duâ ettiler. Bütün gazilerimizi
herkes evlerine misafir ettiler. Bütün esirleri zindanlara koyduk, «‹yi katanalar ve yarar ka-
pudanlar devflirmiflsiniz, ucuza vermeyin» diye baz› dostlar esir kapudanlara fiyat biçtiler. Sa-
bahleyin bütün mallar›m›z› pazara ç›kard›k. Befl günde hepsini satt›k. Befl bafl kâfirimizi bi-
ner, befl kefereyi befleryüz, di¤erlerini ise üçeryüz alt›na satt›k. On esiri kanun üzere pafla-
ya verdik. Ama hayli münakafla ettik. ‹ki bayrak kapudan›n› «Saadetlû padiflah esiridir» diye
ald›lar. Onlar için de hayli çekifldiysek de «Kanundur» diye elimizden ald›lar. «O iki kapuda-
n› onarbin alt›na satar›z» diye umuyorduk. Bunlar›n d›fl›nda kalanlardan elimize onsekizbin-
yüzaltm›fl alt›n geçti. At, k›l›ç ve tüfengi kaybolanlar›n zararlar›n› ve iki k›lavuzun ücretlerini
ç›kard›k. Ondan sonra k›rk kurufl fakirler için, on kurufl Kanije'nin iki kap›s›n›n bekçileri, Ka-
nije kalesi duvarlar› üzerinde yatan flehidlerin kurbanlar› ve flehidlerin helvas› ve bizim sekiz
neferin lokmas›, bizden yaralanan onsekiz gazinin merhem paras› hep ortadan ç›kt›ktan
sonra toplan›p, artan› kardefl pay› yapt›k. Hakir nice ifllerini gördü¤üm için bana iki pay faz-
la verdiler. Bütün flehidlerin ruhuna Fatiha okuyup, herkes konaklar›na da¤›ld›.

Ertesi günü Hünkâr hasekisi Baflkalfas› Hasan A¤a hatt-› flerif ile Kanije'ye geldi. «Be-
ni mutlaka sadrâzama götürün» deyince bütün Kanije âyân› kofluflup «Haseki A¤a'y›, ‹s-
tolni Belgrad üstünden sadrâzama emin flekilde ancak ulaflt›rabiliriz» dediler. Bizler de yol
için haz›rland›k.

KAN‹JE'DEN ‹STOLN‹ BELGRAD'A, ORADAN RABE NEHR‹ 
GAZASINA G‹TT‹⁄‹M‹Z YERRLERDEK‹ KONAKLARI ANLATIR

Evvelâ Kanije'de bütün dostlarla vedâlaflt›k. Haseki A¤a'ya bin kadar yi¤it verdiler. Bi-
zim de bin seçme askerimiz vard›. Kanije'den do¤uya korkunç yollar› ve batakl›k gölleri
sekiz saatte geçip, Sekesvar kalesine geldik.

Sekesvar Kalesi: Macar krallar›ndan Ferdinadofl taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 1009 (1609)
tarihinde Üçüncü Mehmed zaman›nda ‹brahim Pafla taraf›ndan fethedilmifltir. Ama 1024
(1615)’te düflman istilâ ederek yak›p harâb etti. Sonra ..... senesinde Pîr Hasan Pafla ye-
niden imâr edip, üç kat palanga yapt›. Üçyüz kulu Kanije'ye gönderilmifl olup, hâlâ befl-
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yüz neferli ve bir dizdarl› kaledir. Kanije paflas›n›n voyvodal›¤›d›r. Huduttaki ‹slâm kalele-
rinin kilididir. Bir camii, bir medresesi, bir mektebi, bir han›, hamam› ve dükkânlar› var-
d›r. Çarfl› ve pazar› o kadar süslü de¤ildir. Oradan yine kuzey ve bat›ya gidip Âl-i Osman
serhaddi Kuban kalesine geldik. 

Kuban Kalesi: Miklos Neski Bân taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Süleyman Han'dan korku-
sundan yapt›rm›flt›r. 1009 (1600) senesinde Üçüncü Murad zaman›nda ‹brahim Pafla, Zi-
rino¤lunun elinden alm›flt›r. Hâlâ Kanije eyâletinde sancak beyi taht›d›r. Beyin has›
230.000 akçe olup, onüç zeamet, üçyüzonbir t›mar erbab› vard›r. Alaybeyi, çeribafl›s› ve
yüzbafl›s› vard›r. Sefer s›ras›nda beyinin askeriyle tamam› üçbin asker olur. Yüzelli akçe
pâyeli kazad›r. Nahiye ve köyleri yoktur. Her taraf› kâfiristand›r. Müftü ve nakibi yoktur.
Ama sipahi kethüda yeri ve Budin yeniçeri serdâr› vard›r. Fakat kap›kulu yeniçeri serdâ-
r› yoktur. Bir keresinde yeniçeriler bu kaleyi aman ile kâfire verdiklerinden bu kaleye as-
la yeniçeri koymazlar. Hâlâ üç oda cebeciler ile cebeci a¤as› ve bir oda topçular ile top-
çu a¤as› vard›r. Muhtesibi, bacdâr›, haraç emini, flehir emini, mimar a¤as›, dizdar a¤as›,
beflyüz kulu, oniki a¤al›¤› ve yüzlerce âyân ve eflraf› vard›r.

Kalesi, düz bir yerde ve beflgen fleklinde olup, tafltan yap›lm›flt›r. Bat›ya bakan sa¤lam
bir kap›s› vard›r. Hende¤i batakl›kt›r. Havalesi yoktur. Etraf› iki saatlik mesafeden uzak
sarp a¤açl›k da¤lard›r. Kalenin dört taraf›ndaki sa¤lam kulelerinde balyemez toplar› olup,
mükemmel ve mükellef cephânesi ve çeflitli malzemesi mevcuttur. Bedenleri ve kap›
önünde köprüsü haz›r olup köprüsünü her gece bekçiler makara ile kald›r›rlar. Kalenin
etraf› ikibinbeflyüz ad›md›r. Hisar içinde alt›yüzk›rkbefl aded tahta örtülü altl› üstlü evler
vard›r. Bahçeleri yoktur. Dört camii vard›r. Süleyman Han camii iç kalededir. Faydal›, kü-
çük ve eski bir camidir. Hasan A¤a camii, feraht›r. Alaybey camii ruhâniyetli bir camidir.
Saçl› ‹mam camii dualar›n kabul olundu¤u bir ibadethânedir. Bunlardan baflka kale için-
de ve d›fl›nda onbir aded mahalle mescidleri vard›r. Müslüman ve kâfir olmak üzere onal-
t› mahalleden meydana gelmifltir. Mahallelerin ço¤u d›fl varofltad›r.

Kuban Kalesi Varoflu: Düz ve genifl bir arazide kurulmufl büyük bir varofltur. Kat kat
tahta örtülü, çok odal› genifl evleri var. Etraf›nda gayet sa¤lam tabyalar vard›r. Kalenin
büyüklü¤üne göre askeri az fakat özdür. Kâfir bu kaleyi birçok kereler kuflat›p dövdü ise
de yenilerek geri döndü. Hatta 1074 tarihinde yine kâfir gelip, kuflatt› ise de bir tafl bile
koparamadan bafls›z bu¤suz gittiler. Bu derece naml› gazileri vard›r. D›fl varoflunun etra-
f› su dolu hendekle çevrilidir. Bu sebeple gazilerin hiçbir korkusu yoktur. Varoflun kaç
ad›m oldu¤u hat›r›mda de¤ildir. D›fl varoflun üç kap›s› vard›r. Biri Süleymaniye, biri Ka-
nije, biri Sipet kap›s›d›r. Mescid ve camileri yukar›da yaz›lm›flt›r. ‹ki medresesi, üç aded
çocuk mektebi, iki tekkesi ve iki hamam› vard›r. Biri iç kalede Süleyman Han hamam› ve
biri d›fl varoflta Bey hamam› var. Hanlar› yoktur. Çünkü misafirleri hana konmazlar.
«Ay›pt›r» diye han yapmazlar. Bütün gelip geçen gaziler y›llarca evlerde misafir olurlar.
Yüz kadar sanatkâr dükkân› vard›r. Dükkânlar›nda her fley mevcuttur.

Havas› ve suyu lâtif oldu¤undan erkek ve kad›n güzelleri çoktur. Halk› garip dostu, ga-
za ile geçinen bahâd›r gazilerdir. Ama Müslüman k›l›¤›nda gezmezler. Hepsi göderi, do-
lama, yeflil, k›rm›z› Macar kalpa¤›, s›kma deri çakfl›r ve k›sac›k elbise giyerler. Çokluk
Türkçe bilmezler. Hepsi Macarca konuflurlar. Çünkü ekseri temaslar› Macar kâfirleriyle-
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dir. Ama çok dindard›rlar. Bu flehirde üçbinden fazla aya¤› demirli kâfir esirleri vard›r.
Her gece bütün esirleri iç kaledeki zindanlara kapat›rlar. Palagofl kalemizin zindan›na
benzer bir cehennem guyusu zindan› vard›r.

Bu kalede bir gece yat›p sabahleyin kale a¤alar›ndan üçyüz nefer k›lavuzlar al›p Bala-
tin gölü taraflar›ndan Rabe nehrine do¤ru gitmek üzere iken kale kap›lar› aç›l›p bir gün
önce bu kaleden çeteye giden gaziler geldiler. Yüzlercesi yaral›, yetmifl kadar flahbazlar›
atlar› üzerinde ba¤l› flehidleri ile ç›ka geldiler. Bütün gaziler bafllar›na üflüfltüler. Ve peri-
flan hallerini sordular. «Vallahi Balatin gölü kenar› yani sizin bugün geçece¤iniz yerdir, o
tarafta dörtbin kâfir bir yerde, ellibin kâfir de ileride ‹slâm askerini kollamaktad›rlar. Biz
bir bölü¤üne rastlad›k ve cenge tutufltuk. Bu kadar yi¤itlerimizi k›rd›lar. Cans›z bu kaleye
geldik. Aman sak›n›n o yola gitmeyin!» dediler. Çünkü Balatin gölü kenar›nda Torba, Kü-
çük Kopornok, fiimek, Marçiyel, Tabyasa, Kösri, Klatifl ve nice büyük kale ve varofllar›
var. Oradan sonra Sarvafl, Nadafl, Mahalo, Lovik, Senbetre, Çanarbafl, Hanarof kaleleri
palangalar› var. Ayr›ca Tobuh, ‹slanca ve yine Kuban sanca¤›na ba¤l› do¤u tarafta dokuz
saat mesafede Tomastin palangas› var. Nehir k›y›s›na bakan bir bay›r üzerinde dört kö-
fleden uzunca hendekli, bir kap›l›, dizdar, üçyüz askeri, bir camii vard›r. Ama pazar› ve
baflka imareti yoktur. Oradan yine Kuban sanca¤›nda Kuban'a dört saat mesafede Zey-
fol kalesi var. Befl köfleli tafl yap› hendekli, bir kap›l›, bir camili, dizdar, üçyüz adet mü-
kellef evleri, yeteri kadar dükkânlar›, bir han› var. Fakat hamam ve di¤er imaretleri yok-
tur. «Bütün kalelerin kâfirleri bir yere toplan›p Rabe suyu k›y›s›na gitmek üzereler. Sak›n
o tarafa gitmeyin.» Biz de raz› olup geriye Sigetvar kalesi taraf›na gitme¤e karar verdik.

MACAR, NEMÇE, LÂT‹N VE YUNAN TAR‹HLER‹NE GÖRE 
BÜYÜK VE ESK‹ BALAT‹N GÖLÜ

Tarihlerin yazd›klar›na göre ‹skender-i Zülkarneyn Karadeniz bo¤az›n› kesmezden ev-
vel, K›pçak, Azak Hamam›, Salatya sahras›, bütün Macaristan, tâ Alman da¤›na var›nca-
ya kadar deniz olup, Akdenize, Venedik körfezinde birbirlerine kar›fl›rlarm›fl. ‹skender Ka-
radeniz bo¤az›n› kesince Karadeniz ‹stanbul flehrini basar. K›pçak, K›r›m, Macaristan pe-
riflan olur. Bu Balatin gölü o zaman Macaristan içinde kalm›flt›r diye Madyan o¤lu Yan-
ko'nun biraderi Yanvan, tarihinde Yunan dili ile yazm›flt›r. ‹nan›l›r kefere tarihidir. Bala-
tin gölü Kanije, Kuban ve Konsuvar kaleleri yak›n›nda birer merhale yerde büyük bir göl-
dür. Do¤udan bat›ya uzunlu¤u bink›rkyedi mildir. Etraf›nda k›rk parça kaleler vard›r. Su-
yu çok hazmettiricidir. Bir kuzunun tamam›n› yiyen bir adam bu sudan içse tekrar ac›k›r.
K›y›s›nda oturan kad›nlar çamafl›rlar›n› bu suda y›karken asla sabun kullanmazlar. Kena-
r›nda çeflitli k›ymetli tafllar vard›r. Suyu temmuzda gayet so¤uk k›fl›n ise s›cak olur. Kani-
je gölü yak›n oldu¤u halde donar, fakat Balatin gölü donmaz. Bu gölde bin çeflitten faz-
la bal›k yetiflir. Tatlar› di¤er göllerde yetiflen bal›klara hiç benzemez. K›rk - elli parça ge-
mi ifller. Kaleden kaleye tüccar götürürler. Derinli¤i on kulaçt›r dediler. Ama ölçmedim.
Yalan haramd›r. Aya¤› Sekesvar kalesi yak›n›ndan geçerek Tuna'ya kar›fl›r. Bu sebeple
gölde Tuna bal›klar› da bulunur. Velhas›l âb-› hayat gibi bir göldür vesselam.

Bundan sonra Haseki a¤am›zla Kuban kalesinden binip, bin kadar asker al›p dört sa-
at geriye dönerek tekrar Sekesvar kalesi yak›n›ndan gelip on saat ormanlardan giderek
genifl bir sahrada Kapoflvar kalesine geldik.
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Kapoflvar Kalesi: Kimin taraf›ndan yapt›r›ld›¤› bilinmiyor. Sultan Süleyman asr›nda 961
(1553) de Toygun Pafla taraf›ndan fethedilmifltir. Kanije eyâletinde voyvodal›kt›r. 150 ak-
çelik kazad›r. Etraf› tamamen kâfiristanla çevrilidir. Hatta kâfirler bu kaleyi aman ile vermifl-
ken, sözlerinden dönüp iç kaleye kapanarak üç gün daha çarp›flm›fllar ve yedibinden fazla
kâfir k›l›çtan geçirilmifltir. ‹ç kalesi k›l›ç ile fetholundu¤u için hâlâ flehir kad›lar› her cuma hut-
beyi k›l›ç ile okur. Fetih günü hapishâneden binden fazla Müslüman esir kurtar›rlar. Bunlar-
dan yafl› ilerlemifl ihtiyarlar hâlâ hayattad›r. Sa¤lam bir kaledir. Onüç hâkimi vard›r. fieyhü-
lislâm ve nakibül-eflrâf› yoktur. Ama sipah kethüda yeri, budin yeniçerisi, kul serdar› vard›r.
Kap›kulu serdar› yoktur. Muhtesip a¤as›, dizdar a¤as›, beflli a¤as›, gönüllü a¤as›, sa¤ kol a¤a-
s›, sol kol a¤as›, yerli cebeciyân ve yerli topçuyân a¤alar› vard›r. Alt›yüz adet kale neferi var-
d›r. Kuflatma s›ras›nda 5000 askeri olur. Kale tamiri ile görevli ve vergiden muaf haraç a¤a-
s›, bacdar a¤as›, flehir emini, mimar bafl›s› ve alt›bin adet reayas› vard›r.

Kapoflvar Kalesinin fiekli: Sözün k›sas› bu kale, Kanije kalesinin o¤ludur. Kanije gibi de-
rin bir batakl›k ve sazl›k içinde kurba¤a gibi dört ayak üstünde durur. Bata¤›n›n suyu Kifl
nehrinden gelir. Hendek içinden akar. Büyük bir deryad›r. Kanije kadar büyük kale de¤il-
dir. Kanije'ye çok benzeyen küçük bir kaledir. Dörtgen fleklindedir. Etraf› dolma r›ht›m bir
palangad›r. ‹ç kalesi gayet serttir. Üçyüz kadar tahta örtülü darac›k bahçesiz evleri, Süley-
man Han camii, cephâneli¤i, k›tl›k anbarlar› vard›r. Do¤uya aç›lan bir demir kap›s› önünde
asma köprüsü ve mehterhâne kulesi vard›r. Çevresinin kaç ad›m oldu¤unu bilmiyorum.

D›fl Varoflu: Kifl nehrinin batakl›¤› içinde dörtgenden biraz uzuncad›r. Palanga dolma r›h-
t›md›r. Duvar›n›n eni elli ayak kal›nl›¤›nda olup, yüksek duvarl›d›r. Etraf›nda tabyalar vard›r.
Her köflesindeki dirseklerde mazgallar bulunur. Bu kaleyi defalarca yedi kral kuflatm›fl ise de
elleri bofl dönmüfllerdir. Hendek üzerinde asma köprüleri vard›r. ‹ç kalede bir hünkâr camii
olup, di¤er ibadethâneleri mesciddir. ‹ki adet medresesi vard›r. Alt› adet çocuk mektebi var-
d›r. ‹ki adet dervifl hânegâhlar› vard›r. Elli kadar dükkânlar› vard›r. fiehre göre dükkân ade-
di az ise de bu dükkânlarda her çeflit k›ymetli eflya bulunabilir. Üç adet Müslüman ve kefe-
re mahallesi vard›r. Su ve havas› güzel oldu¤undan kad›nlar› güzel, erkekleri ise yak›fl›kl›d›r-
lar. Bu sebeple maral gözlü, flirin sözlü k›zlar› ve bahad›r gazileri meflhurdur.

Sendebekab, Korotne ve Depiden kaleleri bu kaleye yak›n olan kalelerdir. Kapoflvar
kalesinden arkadafllar› al›p, ahbaplarla vedalaflarak do¤uya do¤ru yol al›p bir mezarl›¤a
rast geldik.

Grajgal Kalesi fiehidli¤i: Önce fiehid Deli Mehmed ziyaretgâh›. Çeflitli menk›beleri var-
d›r. Ama bir menk›besini k›saca yazal›m: Grajgal kalesini kuflatan kâfirlere karfl› bu Deli
Mehmed, kap›y› açt›rarak düflmana hücum edelim der. Di¤er gaziler «Deli Mehmed, flim-
di henüz Kurban bayram› namaz› vaktidir. Namaz› k›l›p, ondan sonra bismillah ile düflma-
na hücuma geçelim» derler. Deli Mehmed «Bre gaziler! Bugün Kurban bayram› namaz›,
daha mübarek, gaziler ve flehidler bayram›d›r. Hemen kâfir üzerine hücuma geçelim» der.
Bunun üzerine kalenin d›fl›na f›rlayan bütün gaziler at koflturarak düflmana öyle bir k›l›ç vu-
rurlar ki, bu arada Deli Mehmed de göz aç›p kapay›ncaya kadar geçen zaman içinde k›rk-
yedi kâfirin bafl›n› kestikten sonra kendisi de flehid olur. Bir kâfir Deli Mehmed'in bafl›n›
keser ve gövdesinden ay›r›r. Deli Mehmed'in vücudu toprak üzerine uzanm›fl yatarken,
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Mehmed'in Deli Hüsrev adl› arkadafl›, onu bafls›z yerde yatarken görünce «Bre hey gidi de-
li! Bugün, bu Kurban bayram›nda Hak yoluna kurban oldun. Namus de¤il midir böyle ne
yatars›n. Bre koma, kâfir bafl›n› götürür!» deyince hemen Allah'›n emriyle bafl› kesilmifl De-
li Mehmed derhal yerinden kalk›p bafl›n› kesen kâfire yetiflir. Sa¤ eliyle kâfiri at›ndan afla-
¤› çekip bir muflta vurur ki kâfirin bafl› hurdahafl olur. Hemen Deli Mehmed bafls›z kâfir
içine dalarak önüne gelene muflta vurur. Bu hali gören kâfirler kaçma¤a bafllarlar. Bütün
gaziler düflmana öyle bir k›l›ç vururlar ki, kâfirlerden bir can bile kurtulamaz. Allah'›n hik-
meti bu hücum s›ras›nda Deli Hüsrev de flehid olur. Deli Mehmed gelir, Deli Hüsrev'i ku-
caklar ve öyle kal›rlar. Gazilerin ve gönül ehli kiflilerin ziyaret yeridir. Allah rahmet eyleye.
Bu olay yak›n zamanda oldu¤undan, onu gören ihtiyarlar sa¤d›r. Onlardan iflitip yazd›k.
Oradan do¤uya yar›m saat gidip Grajgal kalesine geldik.

Grajgal Kalesi: Süleyman Han asr›nda Milofl'un elinden Makbul ‹brahim Pafla alm›flt›r.
Genifl bir ovada arkas›n› da¤a yaslam›fl dört köfle bir küçük palangad›r. Sahrada konakla-
d›k. Kaleye girip seyredemedik. Haseki A¤am›za a¤alar› gelip silâhl› muhaf›zlar getirdiler.
Onlardan sordum. «Bu kale Kanije eyâletinde Sigetvar kazas›na ba¤l› niyâbetliktir» dediler.
Oradan yine do¤uya üç saat gidip büyük Sigetvar kalesine geldik.

Büyük Sigetvar Kalesi: Bu sa¤lam kaleyi Haseki A¤a bir saat seyretti. Bu arada kale mu-
haf›zlar›ndan üçyüz adet silâhl› muhaf›z haz›r oldu. Dizdar A¤a'n›n yemeklerini yedik. Kale-
de yatmadan yine do¤uya bir saat gittikten sonra Süleyman Han türbesine geldik.

Süleyman Han Türbesi: 974 tarihinde Sultan Süleyman'›n o¤lu Sultan Selim taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Sultan Süleyman Sigetvar fethinden üç gün evvel vefat etmifl ve Sokullu
Mehmed Pafla, Sultan Süleyman'›n vefat etti¤ini birden orduya bildirmeyip, sa¤d›k diye
hizmetleri önceki gibi sürdürmüfltür. Bu arada Sultan Süleyman'›n kalb, ci¤er ve barsakla-
r›n› ç›kartarak vücudunu tahnit eder. Kalb, ci¤er ve barsaklar›n› da alt›n le¤en içinde ora-
da defneder. Sonra Selim Han tahta ç›k›nca bu nurlu türbeyi yapt›r›r. Sigetvar'a bir saat
mesafede Süleyman Han'›n ota¤› büyüklü¤ünde, yüksek bir tepe üzerinde Sigetvar'›n do-
¤usunda ba¤l›, bahçeli bir yerde dört köfleden uzuncad›r. Bütün Sigetvar sahras› bu kale-
den görünür. Bütün Sigetvarl›lar buraya gelerek piknik yaparlar. Kuzeye aç›lan bir kap›s›
ve hendek üzerinde asma köprüsü vard›r. 1074 tarihinde düflman gelip, bu kaleyi yakar.
Süleyman Han›n türbesindeki alt›n le¤eni almak isteyen kâfirlerden üçü, Allah'›n emriyle
kuru kadid olup ölürler. Bunun üzerine kurflunlu türbeyi y›kamay›p, hal› ve flamdanlar›n›
b›rak›p yaln›z kubbesi üzerindeki alt›n kaplama âlemini al›p, Kanije yak›n›ndaki Yenikale'ye
götürürler. Allah'a hamdolsun, bu defa Yenikale’de fetholunup, bu âlem tekrar Sultan Sü-
leyman'›n nurlu türbesine konuldu. Bu 1074 senesinde Sultan Dördüncü Mehmed Han'›n
ferman›yla bu türbe kaleyi daha güzel ve büyük olarak yapt›rd›. Çevresi tam binbeflyüz
ad›m oldu. Palanga duvarlar› ve hende¤i de sa¤lamlaflt›r›ld›. Daha önce nurlu türbe, cami,
mescid, medrese, han, hamam, tekke ve dükkânlar›n hepsi ikinci Selim'in iken bu müba-
rek senede hepsi Dördüncü Mehmed Han'›n hayrat› oldu. Dizdar›, yüz adet neferi ve ye-
teri kadar cephânesi var. fieriat hâkimi Sigetvar kad›l›¤› ad›na nâibdir.

Bu kaleyi seyredip Süleyman Han türbesini ziyaret ederek bir Yâsin-i flerif okuduktan son-
ra burada da yatmay›p do¤uda Peçoy kalesine u¤ramadan Peçoy sa¤›m›zda, Erflak denilen
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da¤ do¤uda kal›p, korkulu yollar, ormanlar geçerek ondört saat gidip Nadaj kalesine geldik.

Nadaj Kalesi: Kurucusu Kral Nadaj'd›r. Süleyman Han 950 (1543) tarihinde Peçoy ka-
lesini fethetti¤i zaman bu kale de aman ile teslim olmufltu. Çünkü dört taraf› fethedilmiflti.
Hâlâ Peçoy sanca¤›nda voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe pâyeli kazad›r. Sekiz pâre köyleri vard›r.
Budin yeniçerisi, serdar›, dizdar› ve yüz neferi vard›r.

Kalenin fiekli: Toprakl› bir bay›r üzerinde badem fleklinde iki kat çit palangad›r. Sa¤lam
duvarlar› ve derin hende¤i var. K›bleye bakan kap›s› önünde köprüsü var. ‹çinde kiliseden
bozma Süleyman Han camii, k›rk kadar tahta örtülü evleri vard›r.

D›fl varoflu: Yüz kadar tahta örtülü bahçeli evleri, bir camii, bir mescidi, bir tekkesi, bir
mektebi, bir han›, bir hamam› ve yüz adet dükkânlar› var. Ba¤ ve bahçesi çoktur. Hatta
meyve zaman› oldu¤undan Haseki A¤a'ya seksen küfe armut getirdiler. Bu armutlar sicilde
yaz›l›d›r. Di¤er meyveleri de buna k›yas edilebilir. Suyu ve havas› gayet lâtiftir. Macar reaya-
lar›n›n yak›fl›kl› erkekleri ile güzel kad›nlar› meflhurdur. Kalenin bat›s›nda bir ahflap köflk ve
mesire yeri vard›r. Herkesin u¤rad›¤› güzel bir yerdir. Oradan afla¤›, akan dere kenar›nda
gülistan bahçeleri vard›r. Buradan bir araba yükü çeflitli meyveler yükledik. Kale âyân› ile
Haseki A¤am›z konufltular. «Sultan›m yollar emindir. Budin yoluna Sekesvar kalesi üzerin-
den gidiniz» dediler. Sabahleyin yan›m›za yeni arkadafllar al›p, Nadaj kalesinden kuzeye do¤-
ru fiimetorna kalesi taraf›na 13 saat gidip fiimetorna kalesine geldik.

fiimetorna Kalesi: 951 tarihinde Sultan Süleyman Han asr›nda Mustafa Pafla ve Kas›m
Bey taraf›ndan fethedilmifltir. Budin eyâletinde baflkaca sancak beyi taht›d›r. Bin kadar as-
keriyle livay› zapteder. Süleyman kanun üzere beyinin has› 240.000 akçedir. Onüç zeamet,
dörtyüziki t›mar erbab›, alay beyi, çeribafl›s› ve yüzbafl›s› vard›r. Kanun üzere sefer s›ras›nda
cebelileri ile beraber üçbinaltm›fl aded silâhl› askeri olur. Yüzelli akçelik kazad›r. Yetmiflalt›
parça köyü vard›r. Nakibi, fieyhülislâm›, sipahi kethüdayeri, Vidin yeniçerisi, serdar›, kale
dizdar›, beflyüz neferi, iki bölüm nefer a¤alar›, muhtesibi, bacdar›, haraç emini, flehir kethü-
das›, mimar a¤as›, âyân ve eflraf› mevcuttur.

Kalesinin fiekli: fierviz nehri kenar›nda batakl›k göl içinde dört köfleden uzunca bir kale-
dir. D›fl varoflu sarp palangad›r. Çevresi bindörtyüz ad›md›r. Bir demir kap›s›, hende¤i üze-
rinde asma köprüsü vard›r. Bir mahallesi ve dörtyüz kadar tahta örtülü dar evleri vard›r. Bey
ve dizdar saray› gayet mükelleftir. ‹ç hisarda Süleyman Han camii, k›tl›k anbar› ve mükem-
mel cephânesi vard›r. Ama varoflu fierviz nehri kenar›nda a¤aç palangad›r. Bu nehir Bala-
tin gölünün aya¤›d›r. fiimetorna alt›ndan geçip Sekesvar kalesi önünde yeni palanga adl› ka-
lenin köprüsünün alt›ndan geçip hemen orada Tuna nehrine dökülür. Onun için fiimetor-
na batakl›k içinde ..... adet tahta örtülü varofltur. Çevresi duvarla çevrilidir. Tabyalar› ve dir-
sekleri mâmurdur. Suyu ve havas› çok güzeldir. Yer yer mahbup ve mahbubeleri vard›r. Be-
fler onar okka gelir Macar somunu, bal suyu, meyveleri meflhurdur. Ba¤ ve bahçesi çoktur.
Halk› garip dostu, dindard›r. Serhadli elbisesi giyip Boflnakça ve Macarca konuflurlar.

Buradan da ikiyüz aded silâhl› asker al›p, yine kuzeye orman içinde 10 saat giderek Kü-
çük Began kalesine geldik.
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Küçük Began Kalesi: 950 (1543) tarihinde Süleyman Han taraf›ndan fethedilmifltir. Be-
gan o¤lu taraf›ndan yap›ld›¤› için, Began kalesi derler. Eskiden büyük bir palanga imifl. Sü-
leyman Han fetihten sonra lüzumlu bulmad›¤›ndan harab etmifltir. Halen ‹stolni Belgrad'dan
görünen küçük bir palangad›r. Geçit bafl›nda dört köfle bir kap›l› batak içinde sa¤lam kale-
ciktir. ‹çinde yüz aded tahta örtülü evleri, bir camii, anbar, mükemmel cephânesi, mehter-
hâne kalesi önünde hendek üzerinde asma köprüsü, on dükkân›, dizdar› ve yüzseksen adet
muhafazas› vard›r. Muhaf›zlar gayet flahbaz yi¤itlerdir. Bu kale ‹stolni Belgrad kafirlerine
karfl› siper oldu¤undan bu gaziler üçer, dörder kâfirle cenk etmektedirler. Çünkü fierviz neh-
ri üzerindeki hendek köprüsünden geçmek için baflka yol yoktur. Bu köprüden geçen mal-
lardan kale neferleri baç al›rlar. Ekseriya kafirler bu kaleyi kuflatt›klar›nda bir anda ‹stolni
Belgradl›lar yetiflerek kurtar›rlar. Buradan bir saatte ‹stolni Belgrad kalesine geldik.

‹stolni Belgrad Kalesi: Macar tarihçilerinin dedi¤ine göre, Hazreti Yahya asr›nda Mel-
yafl adl› bir papaz dünya ile ilifli¤ini kesip Hazreti Yahya'n›n izniyle Hazreti ‹sa'n›n do¤du-
¤u sene bu ‹stolni Belgrad'› yapm›flt›r. Lâtince, H›rvatça, S›rçpa, Bulgarca, Boflnakça,
Lehçe ve Rusçada ‹stolni «‹skemle» demektir, Beograd «beyaz» demektir. Yani beyaz is-
kemle kalesi derler. ‹skemle kalesi tabirinin asl› bu kale Hazreti Yahya nefesi ile bina olu-
nup hisar içinde kaleyi bina eden Melyafl papaz, Hazreti Yahya'n›n mübarek a¤z› yâr›n›
al›p, bir alt›n hokkaya koyarak bu kale içinde, bir mabed infla ederken Hazreti Yahya'n›n
a¤z› yâr›n› kireç ve kum içine kar›flt›r›p, büyük bir manast›r yapar. Alem olmas› için bu
eski kiliseye üçyüz kulaç yükseklikte çan kulesi yapt›r›r ve Hazreti Yahya'n›n a¤z› yâr›n›
koydu¤u alt›n hokkay› bu kulenin ta tepesine koyar. Onun için Macarlar bu kaleye «K›z›-
lelma» derler. Halen kâfiristanda alt› k›z›lelma var. Birisi budur. Ve Hazreti Yahya'n›n na-
zargâh› oldu¤undan bu kale kâfir elinde iken bütün krallar tahta ç›kt›klar›nda Beç'ten,
Prag'dan ve ‹stermiye flehirlerinden merasimle bu ‹stolni Belgrada gelip iskemle üzerinde
duâ ettikleri için bu kaleye ‹stolni yani ‹skemle kalesi demifllerdir. Macar lisan›nda ad› fia-
kefl Mairvar'd›r. Kâfirlerin bu kaleye olan itibarlar› Kudüs-i fieriften fazlad›r. «Engürüs K›-
z›lelmas›» benzetmek gibi olmas›n kâbeleridir.

Zamanla kâfir krallar› bu kaleyi ‹skender seddi gibi imar ede ede büyük bir flehir hali-
ne getirmifllerdir ki, yaya bir adam etraf›n› iki günde ancak dolafl›r. 950 (1540) senesin-
de Süleyman Han bu ‹stolni kalesinin medhini iflitip bizzat deniz gibi bir askerle karfl›s›n-
da ordugâh kurarak kaleyi kuflat›r. ‹slâm askeri batakl›klar› doldurup, Anadolu veziri ‹bra-
him Pafla bir koldan, vezir Mehmed Pafla yeniçeri a¤as› ile di¤er koldan, Deli Hüsrev Pa-
fla bir koldan, Rumeli veziri Ahmed Pafla bir koldan sar›p yedi koldan yetmifl pâre balye-
mez toplarla bu kaleyi döve döve onuncu gün hücum yap›l›r. Bütün ganimet mallar›n›n
gazilerin olaca¤› ilân olunur. Seher vakti «Allah Allah» sesleriyle askerler birbirleri ard›n-
dan kale gediklerine girerler. Fakat bu kale kafirlerin kâbesi makam›nda oldu¤undan yet-
miflbin kâfir bât›l dinleri u¤runa canlar›n› feda edip öyle çarp›fl›rlar ki, onbinden fazla kâ-
firin leflleri üç gedikde birbiri üzerine y›¤›l›r. ‹slâm askerinden yediyüzden fazlas› flehitlik
flerbetini içer. Bu ac›kl› hâli padiflah görüp mübarek ellerine k›l›çlar›n› al›p yürüyünce bü-
tün gaziler padiflah›n pefline tak›l›r. Önce «Uzun Varofl» sonra «Beflli Varofl» o gün zapto-
lunur. Yine bo¤az bo¤aza cenk ederek 950 (1540) senesi cemaziyelâhirinin üçüncü gü-
nü iç kaledeki kâfirler de âmân dilediler. Nemse'ye ve Frengistan'a saadetli padiflah aman
verip Macar kâfirlerini k›rma¤› ferman eder. Sonra onlar haraca ba¤lanarak Melyafl kili-
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sesi kendilerinin olmak üzere aman isterler. Kale fethi böylece tamam olunca Süleyman
Han kalenin paflal›¤›n› Budin veziri Yahya Paflazade Mehmed Pafla'n›n kardefli ‹nebaht›
Beyi Ahmed Beye ihsan etti. Kad›l›¤› Be¤lizâde Recep Efendiye sadaka olundu. Süley-
man Han bu kalenin bütün ihtiyaçlar›n› görerek ‹stanbul'a do¤ru hareket edince, reaya
kaydolunan Macarlar›n hile yoluna sap›p kâfirleri hisar içine ve evlerine ve kiliselerine
doldurduklar›n› vilâyet valisi haber al›r. Ans›z›n bütün kâfirlerin evlerini bas›p, o gün ve o
gece yirmiyedibin seçkin kâfiri k›l›çtan geçirir. ‹kinci fetih k›l›ç ile oldu¤undan hâlâ kale
dizdar›n›n elinde k›l›ç ile çarfl› ve pazar› dolaflmas› kanundur. Bu kanun hiçbir kalede yok-
tur. Süleyman Han'dan baflka hiçbir padiflah bizzat kaleye hücum etmemifltir. Süleyman
Han k›rksekiz y›l padiflahl›k yap›p yediyüzyetmiflyedi kale fethetmifltir. Sonra 1002 tari-
hinde Sultan Üçüncü Murad zaman›nda Arnavud Süleyman Pafla serdar-› muazzam iken
yere batas› kâfirleri yedi kral ile ‹stolni Belgrad'› dört ay kuflat›p, bir tafl koparma¤a kadir
olamad›lar. Kaleyi döverlerken Sinan Pafla deniz gibi askerle gelip Esprim ve Polata ka-
lelerini al›p bu ‹stolni Belgrad'a yard›m›na gelirken küffar ‹stolni kalesini b›rak›p ‹slâm as-
kerine karfl› ç›kar. Kanl› çarp›flmalar sürerken daha önce pusuda olan ikibin araba yükü
zahireyi ve sekizbinsekizyüz piyade askerinin hepsini ‹stolni'ye yard›mc› olarak b›rak›p, Si-
nan Pafla kuvvetleriyle kâfirin taburlar› k›yas›ya savafla tutuflurlar. Allah›n hikmeti savafl
alan›nda ‹slâm askeri tutunamaz ve kimi Budin'e ve kimi Can Bey kalesine, binlercesi Val
kalesine, onbin kadar süvari ‹stolni Belgrad yak›nd›r diye Belgrad'a kaçarlar. Sinan Pafla
da yedi saat çarp›flt›ktan sonra Budin'e kaçar. Kâfirler Polata kalesini de yetmifl günlük
muhasaradan sonra istila ederler. Dizdar›, Peçevî Beyi, Mihac Beyi ve iki bölük sipahi
a¤alar› flehid olur. K›fl mevsimi geldi¤inden Kas›mdan onyedi gün sonra kâfirler yine ‹s-
tolni Belgrad'› kuflatay›m diye kale alt›nda konaklar ve görür ki daha önce kendi kazd›¤›
metrislerden eser kalmam›fl. Bütün kâfirler bir araya gelerek konuflurlar ve «K›fl yaklaflt›.
Gerçi Türkü bozup kaç›rd›k ve Polata kalemizi ald›k. fiimdi bu Belgrad'a yeniden metris
kazsak bir ayda bitmez. Üç dört gün sonra kar ve ya¤mur ya¤ar» derler. Bu s›rada hisar
içinde mahsur kalan gaziler de konuflup, el ve gönül birli¤i edip Budin'den Sinan Pafla ile
yard›ma gelenler ve kalede bulunanlar yirmi - otuzbin asker kale kap›lar›n› aç›p, seher
vaktinde kâfirler sarhofl ve mahmur iken kaleden yediyüz pâre balyemez toplar›n› ateflle-
yip kâfirleri allak bullak ederler. Peflinden hisar içinden gaziler «Allah Allah» sedas›yla kâ-
firi bas›p bir Muhammed sat›r› vururlar ki, ancak yedi kapudan yediyüz kadar kefere ve
fecereleriyle kaçarlar. Geri kalan› ‹stolni sahras›nda yaya kal›rlar. Gaziler küffar› k›ra k›ra
yorgun düflerler. Durup yemek yerler ve yemekten sonra tekrar k›rarlar. Bu sevinçli ga-
zada k›rkyedibin kâfirin k›r›ld›¤› sicilde yaz›l›d›r. Hâlâ Polata, Beflli ve Uzun Varoflun ka-
p›lar›n›n sa¤ ve solunda çam direklerine, servi gibi dizilmifl kâfir kafalar› görülür. Allah'a
hamdolsun böyle bir zafer neticesinde ‹stolni kalesi düflman eline geçmekten kurtulmufl-
tur. Amma benzetmek gibi olmas›n buras› kâfirin kâbesidir, Murdar kâfir durur mu? So-
nunda 1010 (1601) senesinde Güzelce ‹brahim Pafla serdar iken vefat edince Sultan
Üçüncü Mehmed Han Yemiflçi Hasan Pafla'y› sadarete getirdi. Hasan Pafla Belgrad'a ge-
linceye kadar kâfirler kaleyi istilâ etti. Gerçi Hasan Pafla imdada yetiflme¤e çal›flt› ama kâ-
firler yedi ayd›r Belgrad'› döverlerdi. Hastal›¤› zaman›nda Belgrad al›nm›fl, içinde olan er-
kek, kad›n, k›z hepsi k›l›çtan geçirilmiflti. Hisar içine ellibin savaflç› asker koymufllard›. Ye-
miflçi Hasan Pafla küffar›n taburuna yedi koldan hücum edip k›rard›. Fakat kâfir taburda,
‹slâm askeri ise aç›kta idi. Sonunda akflama yak›n vakte kadar büyük çarp›flmalar olup,

545

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR



günefl batt›ktan sonra ara verilir. Her tarafa karakollar konur, sabahleyin yine iki taraftan
cenge bafllanarak kâfirleri k›rma¤a devam olunurken me¤er küffâr geceden bütün araba-
lar›ndan tabur çat›p savafl meydan›ndan bat›ya do¤ru cenk ede ede Belgrad sahras› hu-
duduna var›l›r, kâfir burada taburunu durdurur ve dört taraf›na atefl ya¤d›rmaya bafllar.
Bu s›rada hemen Budin veziri Mankir kuflu Mehmed Pafla düflmana bir kere «Huu!» de-
yince vezir-i azam kethüdas› Mehmed A¤a ve Mehmed Pafla flehid olur. Küffâr taburunu
toparlayarak Polata taraflar›na kaç›p gider. ‹stolni Belgrad da o sene düflman elinde ka-
l›r. Yemiflçi Hasan Pafla selâmetle Budin'e gelir. Oradan Belgrad'da k›fllay›p ilkbaharda ‹s-
lâm askeri k›fllas›ndan ç›kar.

1011 (1602) SENES‹NDE ‹STOLN‹ BELGRADIN 
DÜfiMAN EL‹NDEN KURTARILIfiINI ANLATIR

Yemiflçi Hasan Pafla menzil ve yollar› geçerek Budin'e gelince Budin valisi olan Uzun
Mehmed Pafla öncü olarak ‹stolni Belgrad alt›na geldi. Rumeli ve Budin askeriyle kalenin
güney taraf›nda, Uzun Varofl önünde durdu. O gün kâfirin yeni yapt›rd›¤› tabyas›n› fet-
hedip metrislere girerler. Battal kap›ya kadar metrisler uzat›rlar. Kaleyi döverek cenge
bafllarlar. Çünkü merhum Süleyman Han bu kaleyi Battal kap›dan fethetmifltir. Bu kale-
ye tehlike her zaman o taraftan gelir. Hakikaten bütün ‹slâm askeri bu Battal kap›dan ta-
rafa toplar›n y›kt›¤› yerlerden içeriye girerek Battal kaleyi zaptederler. Sadrazam Yemifl-
çi Hasan Pafla burada bir çad›r kurarak bütün gazilere bol ihsanlarda bulunur. Tabyan›n
bütün toplar›n› kaleye çevirerek kale içini dövme¤e bafllarlar. Bu durumda can kayg›s›na
düflen bütün kâfirler Basgrof adl› kapudanlar›na gelip «Biz bu kaleyi ald›¤›m›z vakit Türk-
lerin aman›na bakmay›p hepsini k›l›çtan geçirmifltik. fiimdi Türk bu kaleyi zorla al›rsa he-
pimizi k›l›çtan geçirir. Çünkü Çesar›m›z ‹sveç kral›yla cenkdedir. Bize yard›m gelme ihti-
mali yoktur. Türk'ü dar›ltmadan kaleyi hemen aman ile verelim. K›r›lmadan kurtulal›m»
derler. Aman ile kaleyi verirler. Gaziler kaleye girip cephâne ve pâdiflâh hazinesini zap-
tederler. O gün bütün kâfirler kaleden bir merhale uzakl›ktaki Polata kalesine üçbin ka-
dar yaya kâfirleri Budin askeri götürür. Allah'a hamdolsun 1011 (1602) tarihinden beri
‹slâm elindedir. Nice kere kâfirler gelip dolafl›r amma yenilerek geri dönerler. ‹flte bu ka-
lenin bafl›ndan geçenleri, ihtiyarlardan iflitip k›saca yazd›k. Çünkü hünkâr hasekisi Rabe
nehri seferine gitmek için acele etti.

‹stolni Belgrad'›nn Hâkimleri: Bu kale Süleyman Han kanunu üzere Budin eyâletinde Pa-
fla taht›d›r. Padiflah hâs› alt›yüzbin akçedir. Kale ikibin cebeli askeri taraf›ndan korunur.
Onüç zeamet, üçyüzellibefl t›mar sahibi vard›r. Alay beyi, Çeribâfl›s› var. Kanun üzere cebe-
lileri ile üçbin askeri olur. Hepsi kalenin muhafazas› ile görevlidirler. Asla baflka yere gitmez-
ler. fieyhülislâm›, nakibüleflrâf›, eflraf›, kethüda yeri, üç oda ile kap›kulu yeniçeri a¤as› ve
topçubafl› kap› kullar› vard›r. Budin yeniçeri serdar›, kale dizdar› Süleyman Han'dan beri
muhteflem a¤al›kt›r. A¤a elinde k›l›ç ile gezer. A¤a'n›n ikibinsekizyüz askeri var. Estergon
askeri gibi atefl parças› gazilerdir. Yirmidört adet sancak ve bayrak sahibi a¤alar› var. Üç-
yüz akçelik kazad›r. Amma mahsulü azd›r. Muhtesip a¤as› flehir kethüdas›, bacdâr›, haraç
emini ve mimar a¤as› üçbin nefer muaf kefereleri var ki, imarla meflgul olurlar.

Kalenin Yeri ve fiekilleri: Kale genifl bir sahra ortas›nda, etraf› birer merhale uzakl›kta
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orman ve a¤açl›k içinde fierviz nehri kenar›nda, batakl›k içinde k›bleden bat›ya, uzunca, sü-
rahi su kapa¤› fleklinde sa¤lam ve gösteriflli bir binad›r. Çevresi alt›bin ad›md›r. Onbir adet
büyük tabyalar› var. Etraf› batakl›k oldu¤u için la¤›m ve metris yapmak mümkün de¤ildir.
Etraf›nda hendek yoktur. Gölünün etraf› bir günde güçlükle dolafl›labilir. K›rk - elli kulaç de-
rinli¤i olan yerleri vard›r. K›y›lar› s›¤d›r. Çeflitli bal›klar› olur. Ama Ganize gölünün bal›klar›
kadar lezzetli de¤ildir. Fena kokuludur. Fakat reayas› bafl›n› ve k›lç›¤›n› bile yerler. Duvar›-
n›n yüksekli¤i on arfl›n, kal›nl›¤› elli ayakt›r. Dolma r›ht›m çimli ve horasânî ile yap›lm›fl bir
palanga hisard›r ki, duvarlar›n›n üstünde çad›rlar kurulup, paflalar cirid oynarlar. ‹çi d›fl› me-
fle ve pelit a¤açlar›d›r. Her sene çürüyen direklerini muaf olan kâfirler yenilerler. Dokuz bü-
yük tabyalar› vard›r. Toprak tabya, Ulama Pafla tabyas›, Battal tabyas›, Karakafl Pafla tab-
yas›, Kral tabyas›, Tiryaki Hasan Pafla tabyas›, Arslan Pafla tabyas› ve Polata tabyas›d›r. Bu
son tabya kaleye bitiflik de¤ildir. Tabyalar›n her birinde k›rkar - ellifler aded balyemez Nem-
se ve Macar toplar› var. Her biri alt›n gibi parlayan cilâl› toplard›r. Tamam› 263 toptur. Bu
kalede bulunan silâhlar› gördü¤ümüz gibi yazsak ayr› bir cilt olur. Bunlar›n çoklu¤unu kale
kap›lar› aras›ndaki duvarlarda bulunan silâhlardan anlamak mümkündür. ‹ki kap›s› var. Biri
Budin kap›s›d›r ki, dört kat kargir, kemerli e¤ri bü¤rü sokakl›, sa¤lam ve yeni demir kap›lar-
d›r. Bu kap› üzerindeki kulede bir köflk vard›r. Gönül sahipleri orada toplan›p sohbet eder-
ler. Bir kap›s› da güneye bakar ve Polata varofluna aç›l›r. Bu da dört kat demir kap›d›r. Her
biri Acem diyar›nda Hazar denizi k›y›s›ndaki Demir kap› kalesinin kap›lar› gibi sa¤lam kap›-
lard›r. Kap›lar›n aras› gece gündüz askerle doludur. Tavla ve satranç oynarlar. Çeflit çeflit
alet ve silâhlarla süslü kap›c› ve bekçilerle donat›lm›fl tedbirli kap›lard›r. ‹ki kap› önünde iki-
fleryüz ad›m uzunlu¤unda kaz›klar üzerinde tahta köprüler vard›r. Her köprü üçer yerden
zemberekli makaralar ile her gece kalkan asma köprüler vard›r.

‹ç Kale: Büyük kalenin k›ble taraf›nda kap›kulu, cebeci ve topçular›n oturdu¤u küçük bir
kaledir. Ama sa¤lamd›r. Her tarafta karakolhâne odalar› olup, yeniçeriler ve öteki askerler
tâ sabaha kadar nöbet beklerler. Yirmidört aded kale a¤alar› dolaflarak uyuyanlar› cezalan-
d›r›rlar. Çünkü bu kale de Kanije gibi Budin'den üç konak uzakl›kta ve kâfiristan içinde kal-
m›flt›r. Allah düflman›n flerrinden korusun.

Mahalleleri: Ondört mahallesi vard›r. Dördü bu kale içindedir. Süleyman Han asr›nda
küffar isyan edip, kale içindeki haraç veren kâfir k›r›lal›dan beri bu kalede kâfir mahallesi
kalmam›flt›r. Kale içindeki mahalleler Battal kap›, Karakafl Pafla ve Polata mahalleleridir. 

Camileri: Dört aded camii vard›r. ‹lki ve hepsinden mükellefi Süleyman Han camii. Es-
kiden meflhur bir kilise imifl. E¤er bu kilisedeki mimarî ilmini ve süslemeleri anlatacak olsak
di¤er yazacaklar›m›za engel olur. Çok süslü bir camidir. Ama kubbeleri kârgir olmay›p ta-
van› kiriv kubbelerdir. Hatta k›blesi biraz e¤ridir. Dörtköfle bir çan kulesi var. fiimdi minare
olarak kullan›l›r. Çan›n›n sesi bir konak yerden duyulur. 220 basamak merdiveni vard›r. Hâ-
kir (Evliya) ç›k›p Belgrad'› seyrettim. Sürahi kapa¤›na benziyordu. Began kalesi taraf› sivri,
ba¤lar taraf› kapa¤›n karn› fleklinde yüksek bir kaledir. Bu minareden Belgrad sahras›ndaki
çay›r, çimenlik, bahçe, ba¤ ve bostanlar ebrulu kâ¤›t gibi görünmektedir. Polata, Çoluka,
Val, Can Bey kalelerinin hepsi da¤lar› ve ormanlar› ile görünmektedir. Minareden inip ca-
miin kap›s›n›n üst efli¤inde celî yaz› ile yaz›lm›fl olan tamir tarihini okudum;
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Hudân›n lütfuna mazhars›n elhak kalmad› flüphe 
Ki ‹stolni Belgrad içre yapt› camii âlâ 
Dedim iflbu iki m›sra içinde böyle üç târih 
Birisi lâfzan u mânâ, biri mâna dürür hakka 
Yap›l›p binyirmiikisinde buldu itmam› 
Sevaba girdin Ahmed Bey idüp bu câmii ihyâ

Sene: 1022 (1613)

Karakafl Pafla Camii: Küçüktür. Bundan sonra Veli Bey camii vard›r.
Harab Camii: Yukar›da büyük kilisenin Hazreti Yahya'n›n nefesi ile yap›ld›¤›n› anlatm›fl-

t›k. Sultan Süleyman benzetmek gibi olmas›n kâbeleri yerinde olan bu ateflperest fleytan pa-
paz Melyofl kilisesinin bir taraf›nda Müslümanlar›n, bir taraf›nda H›ristiyanlar›n ibâdet yap-
malar›na izin vermiflti. Çünkü bu kilisenin yak›n›nda hâlâ büyük ve yüksek bir kubbe vard›r.
O kubbe içinde yetmifl - seksen kadar sap›k kral mezar› vard›r. Sonra kâfirler hileye sap›p
anlat›ld›¤› flekilde kaleyi istilâ etmek isteyince vali, H›ristiyanlar›n gururunu k›rmak için bu
kiliseyi baruthâne ve cephânelik yapm›fl ve içine binlerce kantar siyah barut koymufltu. O
as›rda bu kilisenin öyle bir çan kulesi varm›fl ki, do¤u tarafta üç konak mesafede Tuna neh-
ri, güneyde Rabe nehri, Balatin gölü k›ble taraf›nda görünürmüfl. Kâfirler zaman›nda yedi-
bin papaz, keflifl ve patrik varm›fl. Sonra papazlar› da katletmifllerdir. Sonra Allah'›n emri ile
bu kilise içindeki baruta y›ld›r›m düflmüfl ve kilise ile ad› geçen çan kulesini havaya uçurmufl.
Yar›s› hâlâ cephânelik olarak kullan›lmaktad›r. Böyle harap oldu¤u halde yine görenin akl›
bafl›ndan gider. Ama krallar›n gömülü oldu¤u kubbeler mâmurdur. Hâlâ bir kral ölse mur-
dar cesedini bu kaleye gönderirler. Dizdarlara gizlice para vererek orada gömerler. Yahud
Belgrad topra¤›ndan vilâyetlerine götürüp, krallar›n›n ve naml› kiflilerinin lefllerini Belgrad
topra¤›na gömerler. E¤er gömecek kadar toprak getiremezlerse, hiç olmazsa iki gözlerine
konacak kadar toprak getirirler. Belgrad kâfirlerce bu derece k›ymetlidir. Hâlâ bir tafl›na bin
bafl, bir a¤ac›na yüzbin lefl vermek canlar›na minnettir. Ama inflallah bugünden sonra kâfir-
ler bu kaleyi rüyalar›nda bile göremezler. Çünkü hâlen vali olan Hac› Mustafa Pafla gayet
sa¤lamlaflt›r›p, bütün cevâz›n›n ve mühimmat›n› ve askerini tamam etmifltir. Ama yine de
bütün Hristiyanlar «Ah Estergon, vah Budin, vah ‹stolni Belgrad» diye feryad ederler. Mez-
kûr büyük kilisenin vas›flar› münasebetiyle bu kilise kubbesinde gömülü olan kâfir krallar›n›n
isimlerini Alman diyar›nda esir ald›¤›m›z bir papaz›n Macar tarihinden alarak yazd›k.

‹stolni Belgrad'da Gömülü Kâfir Krallar›n››n ‹simleri: Evvelâ kaleyi yapt›ran Melyafl papaz,
sonra Layofl kral 1503'de do¤mufltur. Layofl kral›n babas› Laslo, anas› Annaason, Golya
kral›n›n k›z› idi. Burada yatarlar. Sonra Matyafl kral ki, Budin kral› idi, Leh ve ‹sveç krallar›-
n›n mülküne sahip olup, Fatih ile Belgrad'da cenk edip Belgrad'› Fatih'e vermeyen kral›n o¤-
ludur. ‹kisi de burada yatarlar. Süleyman Han ile Mohaç'ta cenk edip ölen kral Layofl'un le-
flini Süleyman Han bu ‹stolni Belgrad'a gönderdi. Sonra Süleyman Han Budin'i fethedip Ya-
nofl krala Budin'i verdi, ölünce vezir Süleyman Pafla leflini Belgrad'a gönderdi. Süleyman
Han ile Budin alt›nda cenk eden Ferdinand kral dahi ‹stolni'de yatar. Ferdinand'›n o¤lu Mak-
si kral da buradad›r. Milen Patori Miklofl, Miklofl Yanofl, Nemet Uyvar kalesinde yatarlar.
Çünkü ‹stolni Belgrad o zaman Osmanl› elinde idi. Büyük Yanofl kral›n o¤lu Meteyofl kral,
Nemse Çesar›n›n Prankoprok flehrinde yatar. Topal Hersek, Prag flehrinde yatar, Boçkay
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kral Anpin flehrinde, Sonlok Gabor, Batori Gabor ve Helbe Gabor, bunlar ‹stolni Belgrad'da
tahta geçmifllerdir. Ama Kafle flehrinde yatarlar. Jil Toflki ve Kons Toflki (bunlar Leh kral›-
d›r) bu ikisi de ‹stolni'ye gelerek orada ölmüfl ve orada gömülmüfllerdir. Cesar Sulabi Yanofl
Eski Budin'dedir, Nator ‹flpan ve Batori ‹stivan (bunlar ‹spanya vilâyeti hâkimidir) ‹stolni
Belgrad'› Macar krallar›n›n elinden alma¤a geldikleri vakit cenkte ölüp ikisi de ‹stolni'de gö-
mülmüfllerdir. Büyük ‹rflek Papa Erem (Papadan üç rütbe afla¤› olana derler) ‹stolni Osman-
l› elinde iken ölüp, vasiyeti üzerine ‹stolni d›fl›nda kefere mezarl›klar› aras›nda gömülüdür.
Mihaali Laslo kral ve Grandi Miklofl krallar›n ikisi de Nemse'nin ve bazen de bizim olan Ta-
ta kalesinde gömülüdürler. Büyük Zirin Ban'da ‹stolni'de yatar. ‹stolni'de daha nice sap›k
krallar yatar diye tarihler yazm›fllard›r. Bunlar›n d›fl›nda daha pekçok ikinci derecede kefe-
reler yatarsa da usanç verir diye yazmad›k ve bu kadarla yetindik.

Mescidler: Belgrad'›n içinde ve d›fl›nda onbir tekke vard›r. Bunlardan Karakafl Pafla zavi-
yesi, Hac› Pafla zaviyesi, Yeniçeri A¤as› zaviyesi ve Çeribafl› zaviyesi meflhurdurlar.

Medreseler: Dört aded tefsir okunan medresesi vard›r. Amma Dârülkurrâ ve Dârülha-
disi yoktur. Yedi aded çocuk mektebi vard›r. Befl adet tekkesi vard›r. Bunlardan en mefl-
huru Budin kap›s› d›fl›ndaki baba tekkesidir. Gazi Süleyman Pafla merhum bu tekkede ya-
tar. Herkes taraf›ndan ziyaret edilen bir tekkedir. Onbir yerde sebilhânesi vard›r. Karakafl
Pafla, Dizdar A¤a, Yeniçeri A¤as› ve Hac› Pafla sebili meflhurlar›d›r. Kale içinde binyüz
adet altl› üstlü kârgir güzel konaklar› vard›r. Hepsi tahta örtülüdür. Meflhurlar› Hac› Pa-
fla, Alaybeyi, Dizdar A¤a, Çeribafl›, Sorotlu Mehmed Sipahi saray›d›r. Bunlardan baflka
bahçeli ve genifl evleri vard›r. Bütün caddeleri genifl ve kald›r›m döflelidir. Üç adet tüccar
misafirhânesi han, bir adet hamam vard›r. ‹kiyüz adet dükkânlar› var. Ama süslü de¤ildir.
Bedesteni kârgir de¤ildir. Fakat yine de herfley bulunur. Bu flehir göl içinde oldu¤undan
çeflmeleri yoktur. ‹kiyüz adet kuyu vard›r. Ama Pazar meydan›nda ve Budin kap›s›ndan
d›flarda ....... tekkesi yak›n›nda kral kuyusu adl› bir kuyu vard›r ki, suyu temmuzda so¤uk,
k›fl›n s›cakt›r. Bütün flehir halk› susuzluklar›n› buradan giderirler. Hatta bu kuyunun etra-
f›na Osmanl› askeri gelip konaklam›fl, gece gündüz yüzbinlerce asker yüzbinlerce kova su
çekmifl yine de kuyunun suyu diz boyu kadar bile eksilmemifltir.

Büyük Sorot Varoflu: ‹stolni Belgrad'›n güneyinde Polata taraf›nda, Began kalesine gi-
den köprü üzerinde büyük bir varofltur ki, derin batakl›k içinde mamur bir varofltur. Etraf›
çit palanga hisard›r. Dolma duvarl› de¤ildir. Çünkü dolma duvar batakl›k içinde durmaz. De-
rin göldür. Etraf›nda mazgallar›, dirsek köflebendleri ve flahî toplar› vard›r. ‹ki kap›s› vard›r.
Biri k›ble taraf›na bakar. Began kalesine gider büyük kap›d›r. Kara Pelid a¤ac›ndand›r. ‹ki
kanat ve büyük köprüsü var. Di¤eri bat›ya bakan Polata kap›s›d›r. Bu da iki kat ahflap ka-
p›d›r. Köprüsü de asma ve zembereklidir. Yerden makaralar ile kalkar. Her gece kap›c›lar
bu kap›lar› kald›r›p her köprü üzerinde üçeryüz adam nöbet bekler. Çünkü bu kalenin kor-
kulacak tek yeri bu köprülerdir. Allah korusun. Bu varoflda iki Müslüman ve alt› kâfir ma-
hallesi vard›r. Müslüman ve kâfir evlerinin tamam› binyüzseksen adettir. Ve tahta örtülü, ço-
¤unlu¤u tek katl› fukara evleridir. Ama gayet genifl evlerdir. ‹ki camii vard›r. Sorot cami es-
kidir, cemaat› kalabal›kt›r. Biri de Polata câmiidir. Befl adet mescidi vard›r. Bir tekkesi, sek-
sen kadar dükkânlar› vard›r. Han, hamam gibi imaretleri yoktur. Üç tane bak›ml› kilisesi var-
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d›r. ‹kisi S›rp ve Bulgarlar›n, biri Macar keferelerinindir.

Beflli Varoflu: ‹stolni Belgrad'›n Budin kap›s› d›fl›nda kuzeyde hendek kenar›nda kefe-
re zaman›nda ikibin hâneli büyük varofl imifl. Birkaç kere muhasaraya u¤ram›fl. fiimdi ha-
rab bir haldedir. Çünkü kâfirler bu kaleyi birkaç kere bu varofl taraf›ndan alm›flt›r. Bu se-
beple Osmanl› harab etmifltir. Hâlâ yüz kadar evi, bir mahalle camii ve bir mescidi
............... baban›n tekkesi kalm›flt›r. Etraf›nda palanga hisar› kalmam›flt›r. Çarfl›, pazar
ve di¤er imaretlerden eser yoktur. Beflli varoflunun do¤usundaki da¤lar ve bay›rlar bafl-
tanbafla yedibin adet ba¤ ve bostanla bezenmifltir. Bu ba¤lar›n hepsinde birer maksure,
mutbak ve su kuyular› vard›r. ‹stolni halk› üç ay burada sefa ederler. Birkaç kere kâfirler
bu ba¤lar› bas›p, yüzlerce Müslüman kad›n›n› esir etmifllerdir. Sonunda Budin veziri Ka-
ra Murtaza Pafla bu ba¤lar›n tâ ortas›nda yüksek bir tepeye Galata kulesi gibi bir kule ya-
p›p içine elli yi¤it koymufltur. Sonra ba¤lar daha da geniflleyince bu kule yetmemifl flim-
diki vali Hac› Mustafa Pafla, Murtaza Pafla'n›nkinden daha büyük kale gibi bir kule yap›p
içine elli yi¤it ve toplar koymufltur. Kâfirler gelirse befl saat uzaktan görüp top atarak bü-
tün halk› toplarlar. Çünkü kale yar›m saat uzaktad›r. Top sesi duyulur duyulmaz derhal
üç - dörtbin kifli ba¤lar içine gelerek düflman› gözetlerler. E¤er kâfirler ba¤lardan adam
ald›ysa kâfirleri kova kova esirleri mutlaka b›rakt›r›rlar. E¤er kâfir adam almad›ysa tâ Ta-
ta, Papa ve Pers kalelerine var›ncaya kadar kovarak onlardan esir al›rlar. Selâmet ve ga-
nimetle Belgrad'a dönerler. Bu ba¤larda hesaps›z mesire yerleri vard›r. Ama vas›flar›n›
yazmak için vakit yoktur.

Seçme meyvelerinden yirmi çeflit üzümü, fleftali, armud ve eri¤i boldur. Hava ve suyu
güzel oldu¤undan erkek ve kad›n güzelleri hiçbir diyarda yoktur. Gümüfl tenli, etine dol-
gun, bafl› yumuflak k›zlar› olur. Gerçi hay›rs›zd›rlar ama edepsiz de¤illerdir.

Kad›n ve Erkeklerinin K›yafetleri: Kad›nlar siyah ferace, yass› serpufl takke giyip, be-
yaz çenber örtünüp edepli gezerler. Çarfl› ve pazarda asla kad›n görünmez. Erkekleri k›-
sac›k dolama, kopçal› çakfl›r, elvan çuha kalpak, ihtiyarlar› beyaz destar, ayaklar›na ku-
badî papuçlar giyerler. Halk›n tamam› Boflnakt›r. Ama çok güzel Macarca ve Nemsece
bilirler. Türkçeyi pek iyi bilmezler. Gayet garib dostu, ikram sahibi ve halim selim kimse-
lerdir. Bolluk memlekettir. Bütün sahras› mahsuldard›r. S›rp, Boflnak ve Macar reayalar›
itaatlidirler. Bir okka beyaz ve has ekmek bir akçe, bir okka koyun eti iki akçe, s›¤›r eti
bir akçe, bir araba yükü kavun ve karpuz befl akçedir.

fiehidler, Budin kap›s› d›fl›nda Gazi ve fiehid Süleyman Pafla tekkesinde yatar.
Allah'a hamdolsun birkaç gün vilâyetin valisi Hac› Mustafa Pafla ile safalar ettik. Hase-

ki A¤a ile Reha nehri taraf›na sadrâzama gitmek için müflaverede bulunduk. Vilâyet ileri
gelenleri «Siz padiflah taraf›ndan hatt-› flerif ile sadrâzama geldiniz. Sadrâzam›n nerede ol-
du¤u belli de¤il. Buradan ötesi kâfiristand›r. Biz sizi içerlerde götüremeyiz» dediler. Birkaç
gün daha Belgrad'da kalma¤a karar verildi¤i s›rada Sadrâzama bir hatt-› flerif geldi. Bunda
«Sen ki, ‹stolni Belgrad Paflas› Hac› Mustafa Pafla’s›n, emr-i flerifim ulafl›nca bir an durma-
y›p derhal ‹slâm askerine zahire yetifltiresin, e¤er ihmal ve müsamaha edersen bafl›n gider»
deniyordu. Hac› Pafla hemen bir gün bir gecede beflyüz arabaya dörder at koflup bütün yi-
yecek ve içecekleri arabalara yükleyip o gece beflbin seçme askerle yola ç›kt›.
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‹STOLN‹ BELGRAD'DAN RABE SUYU TARAFINA SEFERE G‹TT‹⁄‹M‹Z 
KONAKLARI, KALELER‹ VE ÇEKT‹⁄‹M‹Z ACILARI,, ELEMLER‹ ANLATIR

Evvelâ ‹stolni Belgrad'dan ç›k›p güneye bir saat giderek Began kalesine geldik. Haseki
A¤a ile evvelce Belgrad'a gelirken bu kaleye u¤ram›fl ve yazm›flt›k. Burada bütün asker top-
land› ve yine bat›ya ormanlar içinde dört saat yol alarak Polata kalesine geldik.

Polata Kalesi: Macarca ........ demektir. Engerus krallar›ndan Leslo taraf›ndan yapt›r›l-
m›flt›r. 1002 (1593) tarihinde Üçüncü Murad zaman›nda Sinan Pafla bu kaleyi ve Vesprim
kalesiyle birlikte bir seferde fethetmifltir. Hâlâ Budin eyâletinde ‹stolni Belgrad sanca¤› hük-
münde subafl›l›kt›r. Dizdar› ve dörtyüz hisar eri vard›r. Kalesi Polata da¤› ete¤inde dört kö-
fle sarp bir hisard›r. Do¤uya bir kap›s› var. Önünde hende¤i üzerinde bir asma köprüsü var-
d›r. Hisar içinde üçyüz kadar bak›ms›z küçük evleri, anbarlar›, cephâneleri ve Murad Han'›n
bir küçük camii var. Gayet cesur ve naml› askerleri var. Gece gündüz Vesprimlilerle cenk
ederler. Polata, Began ve Çoka kalelerinin 1200 neferleri tâyinatlar›n› Budin defterdar›n-
dan al›rlar. Bu kalenin ba¤ ve bahçeleri çoktur. Etraflar›na kâfirden korunmak için karakol-
lar koyarak ifllerinde çal›fl›rlar. Tam s›n›rdad›r. Eri¤i ve armudu gayet çoktur. Çok lezzetli su-
lar› vard›r. Burada Hac› Pafla'dan elli yi¤it al›p bat›da Bakon da¤lar› içinden giderken bu da¤-
lar›n erik, elma, k›z›lc›k ve çilek meyveleri ile dolu oldu¤unu gördük. Bunlardan yiyerek üç
saat gidip Çavka kalesine geldik.

Çavka Kalesi: Macarca .......... demektir. Rumlar Karga kalesi derler. Da¤lar›nda ceviz
a¤ac› çok oldu¤undan do¤rusu kargas›da boldur. Hatta Rum halk› aras›nda «Karga koza ba-
kar gibi bakar» sözü darb›mesel halindedir. ‹stolni Belgrad hükmünde subafl›l›kt›r. Dizdar› ve
ikiyüz hisar neferi vard›r. Kalesi Polata ve Bakon da¤lar› aras›nda küçük bir tepeye yap›fl-
m›fl bir küçük kaleciktir, içine girmedim. Hisar içinde Üçüncü Murad camiinde ezan okun-
du¤unu iflitip sordum, 1002 (1593) senesinin Muharrem ay›nda Yemen Fatihi Sinan Pafla
imifl. Askeri azd›r. Ama kâfirin Tata, Papa ve Sen Martin ve Yan›k altlar›na var›p avlayarak
flahin yuvas›na gelir gibi kalelerine dönerler. Kâfire say›s›z aman dedirtmifllerdir. K›bleye ba-
kan bir kap›s› olup, cephânesi mühimmat› ve zahiresi yeterlidir. Bundan ileri bir kalemiz
yoktur. Hudud kalesidir. Her taraf›nda kâfir kalelerinin horoz sesleri iflitilir. Bu derece aman-
s›z kaledir. Bunun da ba¤ ve bahçeleri çoktur. Buradan da yirmi adet k›lavuz al›p yine da¤-
lar ve s›k ormanl›klar içinde tam yedi saat gidip atlar› biraz dinlendirdikten sonra dokuz sa-
at sonra Çobaniçse kalesine geldik.

Çobaniçse Kalesi: Bu da Üçüncü Murad zaman›nda Sinan Pafla taraf›ndan fethedilmifl.
Sonra 1006 tarihinde Üçüncü Mehmed asr›nda düflman Yan›k kalesini istilâ etti¤i s›rada bu
kaleyi de istilâ etmifltir. O tarihten bu yana kâfir elindedir. Halen Nemse Çesar›n›n idaresin-
dedir. Began o¤lu hükmünde dörtköfle küçük bir kaledir. Bizim ‹slâm askeri bu kalenin al-
t›ndan geçerken k›rk - elli adet balyemez toplar att›lar. Kalenin burç ve bedenlerini haçl› bay-
raklar› donatarak cenk için haz›rlanma¤a bafllad›lar. Oradan Küçük Varofl kalesine geldik.

Küçük Varofl Kalesi: Öteden beri Nemse Çesar›n›nd›r. Began kâfiri hükmündedir.

Taabyasa Kalesi: Bu da Nemse Çesar›n›nd›r. Fakat Begano¤lu hükmündedir. Bu kale
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Balatin gölü kenar›nda gayet sa¤lam bir palangad›r. Bunun da¤lar›nda bir gece yat›p er-
tesi gün Marçiyel kalesine geldik. 

Marçiyel Kalesi: Süleyman Han zaman›nda fetholunmufl. Sonra düflman istilâ etmifl.
Hâlâ kâfir elindedir. Biz geçerken Nemrud atefli gibi yanmakta idi. Me¤er Tatarlar varo-
flunu yakm›fllar.

fiimflek Kalesi: Bu da Nemse'nindir. Zirino¤lu'nun has›d›r. Göklere yükselen bir kale
imifl. Ama ‹slâm askeri taraf›ndan yak›lm›fl. Solumuzda iki saat uzakl›kta görünüyordu. ‹stol-
ni Belgrad'dan ç›k›p buraya gelinceye kadar ne bir kâfir ne de bir Müslüman görünmedi. Bir
esirden bir haber alamad›k. Ertesi gün müflavere edip Balatin gölü kenar›ndan ç›k›p güne-
ye do¤ru Rabe nehrini takip ederek daha önce yakt›¤›m›z Beleflge kalesine gitmeye karar
verdik. Getirdi¤imiz zahirenin befl - alt› araba yükünü yiyip arabalar› b›rakt›k. Çünkü yavafl
yavafl ya¤mur ya¤maya bafllad›. O gün güneye do¤ru dokuz saat yol ald›k. Öncü birlikleri-
miz iki kâfir esir getirdiler. Konuflturduk. «Sabah Türk askerine rastlars›n›z ama, açl›ktan çok
atlar›, adamlar› öldü. Rabe suyu kenar›ndan geliyorlar» dediler. Dünya bizim oldu. Kâfirleri
Hac› Pafla esir alarak zincire vurdurdu. Sabahleyin kalk›p esir kâfirleri k›lavuz yap›p gider-
ken ‹slâm ordusuna rastlay›p sadrâzama selâm durduk. Hac› Mustafa Pafla, alaybeyleri ve
hakir at üzerinde dizlerini öptük. «Hofl geldin Haseki A¤a ve hofl geldin Hac› Mustafa Pa-
fla, zahire nerededir?» diye sordu. «Efendim beflyüz araba zahire getirdim» deyince Sadrâ-
zam hemen attan inip eline asas›n› alarak hemen orada elli araba yeniçeri oca¤›na, elli ara-
ba sipahi oca¤›na, elli araba vezirlere, elli araba beylerbeylerine, elli araba emirlere, elli ara-
ba topçu, cebeci ve öteki halka, elli araba kendi askerine velhâs›l beflyüz araba yükü zahi-
reyi bütün Osmanl› askerine taksim etti. At›na binip teflekkür etti. Me¤er Osmanl› askeri aç-
l›ktan ölmüfller. Allah'a hamdolsun biz de askere selâmet ve ganimetle ulafl›p taze can bul-
duk. Ama ‹slâm askeri açl›ktan canlar yitirmifller. Haseki A¤a ile Sadrâzam at üzerinde söy-
leflip bir saat gidip Rabe nehri kenar›ndaki menzilde ‹slâm askeri konaklad›. Rabe nehrinin
karfl›s›nda yüzbin kral askeri de çad›rlar›n› kurmufltu. Hakir sordum: «Vallahi onbefl gündür
biz Rabe suyunun beri taraf›nda konar›z. Kâfir karfl› taraf›nda konar. Ordudan d›flar› bir
ad›m otlu¤a ç›kma¤a imkân yoktur. Onun için bütün asker açl›ktan k›r›ld›lar» diye haber ver-
diler. Hele ki benim seyishânelerimde çok zahire vard›. Efendilerime verdim dünya onlar›n
oldu. Bafl›mdan geçenleri ‹brahim Kethüda'ya ve Sadrâzama anlatt›m. Ertesi gün müthifl bir
ya¤mur ve korkunç sert bir rüzgâr bafllad›. Asker göz açamay›p, hayvanlar ve arabalar ça-
mura batt›. Herkes can›ndan bezdi. Asker aras›nda k›tl›k bafl gösterdi ve bir at yemi bin ku-
rufla ç›kt›. Çünkü bütün kâfir köy ve kasabalar› evvelce ya¤ma edilmiflti. Onun için kâfirler
canlar›n›n derdine düflüp, sarp kalelere kapanm›fllar ve yüzbinlercesi evsiz kal›p asker ol-
mufllard›. K›tl›¤›n sebeplerinden biri de bu idi. Bu tufan yerinde Gürcü Mehmed Pafla ve ‹s-
mail Pafla Beleflge kalesi alt›ndan geçerken kâfirler ile büyük bir cenk edip, iki taraftan da
hayli adam can vermifl, fakat sonunda zafer bizimkilerde kalm›fl, kâfirlerin ço¤u Rabe neh-
rini geçerek kaçm›fllard›. Düflman askeri Rabe nehrinin bir taraf›nda, ‹slâm askeri bir tara-
f›nda kara göçe gidiyorlard›. Garip olan o idi ki düflman taraf› günlük günefllik, bizim taraf
ise ya¤mur ve çamur içindeydi. Ya¤an ya¤murdan Rabe nehri taflm›flt›. Her gün bin kadar
küheylan atlar açl›ktan çamura gömülüp, binlerce ‹slâm askeri yaya kald›lar. Açl›k ve peri-
flanl›k içindeydiler. Bir ço¤unu dermans›zl›ktan a¤aç altlar›nda feryat içinde b›rak›rlard›. Bin-
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lerce at arabas›, k›ymetli eflyalariyle çamurlara batar kimse bakmazd›. Baz›lar› mal›m kâfire
kalmas›n diye yakarlard›. Böylece yedi gün gittik. Düflman karfl› tarafta hora teperdi. Ama
ne onlardan bize ve ne de bizden onlara bir top ve tüfenk at›lmay›p, baz› serhadliler ile kâ-
firler karfl›dan karfl›ya söyleflirlerdi. Çünkü Rabe nehrinin geniflli¤i yüz ad›m kadar ancak
vard›r. Ama ya¤mur sebebiyle derin oldu¤u için karfl›ya geçmek imkâns›zd›. Herkes can›n-
dan bezdi. Bu menzilde ikibin adet top güllelerini topra¤a gömdüler. Di¤er savafl malzeme-
lerinin de ‹slâm ordusuna ulaflmayaca¤›, kumandanlar taraf›ndan anlafl›ld›¤›ndan pek çok
barutlar› çamurlara döktüler. ‹kiyüzbin ok, ikiyüzbin yay ve binlerce çeflit âlet ve mühimma-
t› arabalar›yla birlikte atefle ve.rip cephâneyi biraz hafiflettiler diye Cebecibafl› Ali A¤a ve
Fazl› Kethüda flükrettiler. Fakat devlet hazinesinden bir M›s›r hazinesinin eksildi¤inin fark›n-
da de¤illerdi. Sadrâzam, Tatar Hanzâde'yi huzuruna ça¤›r›p, Tatar askerine at bafl›na bir al-
t›n verip yüzelli parça flâhi darbezen alay toplar›n› ve yedi parça balyemez toplar› tereya¤›n-
dan k›l çeker gibi çekip menzil menzil tafl›tarak her gün kâfirden önce menzile var›r oldu.
Bu menzilde Kanije ve Sigetvar kalelerinden bin araba yükü zahire geldi. Önce atlar›n son-
ra adamlar›n yüzü gülüp ordu biraz sevindi. Fakat ya¤mur bir türlü durmad›. Bu Macar top-
raklar› iniflli yokufllu oldu¤undan çamurda yürümek azap vericidir. Asker gece gündüz bu
iniflli yokufllu yollar› yürümekten b›k›p, ormanlar›n dal ve yapraklar›n› k›np çamur üzerine
köprüler yaparak ilerledi. Sonunda bu menzilde Budin veziri ‹smail Pafla ve Haleb veziri
Gürcü Kethüda Mehmed Pafla yollar› temizleme¤e mecbur oldular. Yine o gece öyle ya¤-
mur ya¤d› ki atlar durduklar› yerde bedenlerine kadar çamura batarlard›. Askerin çad›r›ndan
ç›kma¤a ve yeniden çad›r kurma¤a imkânlar› yoktu. Velhâs›l bu musibet Âd ve Semud kav-
mine olmam›flt›r. Seherle yine yola ç›karak Zakanvar kalesine geldik.

Zakanvar Kalesi: Daha önce Yeni kale fethinden sonra Kanije alt›ndan Tatar askeriyle
Alman vilâyeti seferine giderken yan›ndan geçmifltik. Ama flimdi sadrâzam, deniz gibi as-
kerle gelince kâfirler kaleyi oldu¤u gibi b›rak›p da¤lara kaçm›fllar. Osmanl› askeri hemen ka-
leye girdi. Yap›lan aramalar neticesinde bol miktarda k›ymetli eflya bulundu, fakat «Neyle-
yelim, bunlar yenmez» diye kimse yüzüne bakmad›. Açl›k sebebiyle zahire ar›yorlard›. Al-
lah'›n hikmeti kaçan kapudan›n saray›nda birkaç ihtiyar bulundu. Bunlar bize o kadar bol
zahire, arpa, bu¤day, peksimet, un, firik, bakla, nohut, bal ve ya¤ gösterdiler ki, orduda bol-
luk oldu. Sadrâzam burada üç gün konaklanmas›n› emretti. Bu üç gün içinde kalenin zahi-
resi zerre kadar eksilmedi. ‹lk gün kalede zahire ya¤mas› için birçok yi¤itler birbirlerini kat-
lettiler. Sonra ‹slâm askeri kaleyi atefle vererek gitti. ‹smail Pafla yollarda temizlik ve köprü-
ler yaparak ö¤leden sonra, Rabe nehrine gelindi. Sözün k›sas› tam onyedi konak Rabe neh-
ri kenar›nda konup göçmüfller. Biz dahi befl kona¤› böyle binbir zahmetle geçtik. Kalkd›¤›-
m›z konaklar›n ateflleri kondu¤umuz menzillerden görünürdü. Çamur ve batak yüzünden bir
saatlik yolu befl saatte zor al›rd›k. Kâfirler de karfl› tarafta konup göçerek yirmibirinci gün
yine güçlükler içinde Rabe nehri menziline gelip konaklad›k. Allah'a hamdolsun o gün ‹slâm
askerinin bafl›na günefl do¤du. Ya¤mur dinip yerini güneflli bir gün ald›. Bütün ‹slâm aske-
ri flenlik yap›p herkes elbiselerini ve silâhlar›n› kuruttu. S›cak yemekler yenilip dinlenilirken
dellallar üç gün konaklan›laca¤›n› haber verdiler. Allah'›n hikmeti kâfir askeri üç günden be-
ri Rabe nehrinin karfl›s›nda konup göçmez oldu. Kâfirin nereye kayboldu¤undan bir haber
al›nam›yordu. Her gün karfl› tarafa geçmek için u¤rafl›l›yor, fakat bir netice al›nam›yordu.
Bu menzilde Rabe nehrinin iki taraf› toprakl› uçurumdu. Yüksek bir tepenin bafl›ndan Ra-
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be nehrinin bat› taraf›nda, üç saat uzakl›kta Nemet Uyvar kalesi göründü. Yedi bafll› beyaz
bir ejder gibi duruyordu. Bu yerde Rabe nehrinin güzel bir geçidi bulundu. Karfl› tarafta düfl-
man da görünmüyordu. Hemen, f›rsat ganimettir diye nehri geçmek için haz›rl›k yap›ld›.
Sadrâzam silâhl› üçyüz yi¤idi Rabe nehrinin karfl›s›na geçirdi. Su ancak üzengilere ç›k›yor-
du. Bir hayli uzaklara gidip bir kâfir köyünden bol ganimetler getirdiler. Bunlara sadrâzam
taraf›ndan bol ihsanlar verildi.

RABE NEHR‹ GAZASININ ÖZET‹, SONRA KÖTÜ TEDB‹R YÜZÜNDEN 
RABE KENARINDA ‹SLÂM ORDUSUNUN BOZGUNU

Rabe nehri k›y›s›nda divan kurulup ehl-i divan ihtiyarlar›yla konufluldu. Rabe nehri üze-
rine köprüler kuruldu. Nemet Uyvar alt›ndan Beç kalesi üzerine gidilip kuflatma yap›lmas›-
na karar verildi. Hiç kimse «Bu k›fl gününde ‹slâm askeri üç sefer yapt›. Kanije düflmandan
kurtar›ld›. Yeni kale ve yetmiflyedi kale fetholundu. ‹slâm askerinin derman› kalmad›. K›fl
geldi ve k›tl›ktan at, eflek ve askerde can kalmad›. Beç, Prag ve Yan›k'a nas›l gideriz?» diye-
mediler. Çünkü Gürcü Mehmed Pafla ve ‹smail Pafla kimseyi konuflturmad›lar. «Bugün cu-
mad›r cenk olmaz. Ama yar›n cumartesi karfl›ya geçip kâfiristan› yak›p y›kal›m. Bugün ne-
hir üzerine birkaç yerden köprüler yap›ls›n. Nehrin iki taraf›ndaki yarlar› ve bay›rlar› yars›n-
lar. Genifl yollar yaps›nlar. Köprülerin karfl› yakalar›nda büyük tabya ve metrisler kazs›nlar»
diye havadan sudan konufltular. Ama ‹slâm askerinde karfl›ya geçip cenk etmek için derman
yok. Hakir hemen bu periflan hali ve tedbirsizli¤i görüp k›tl›ktan ve tayinat›n azl›¤›ndan alt›
at›m ve onbir adam›mla birlikte bir gece gizlice yer de¤ifltirir gibi Tatar ordusuna geçtim.
Ahmed Giray Sultanla bir yerde konup, çay›rdan çay›ra at otlatarak zevk ve sefa içinde ol-
dum. Ama yine de her an bir iki adam›mla ‹brahim Kethüda ve sadrâzam›n huzurundan ay-
r›lmazd›m. Çünkü cenk cumartesine kalm›flt›. Cuma günü bütün çavufllar ba¤›rarak «Yar›n
sabahleyin karfl›ya geçilip büyük cenge bafllanacak. Herkes bugünden ota, otlu¤a gitsinler»
diye tenbih edince birçok yi¤itler zahireye ve ota gittiler. ‹slâm ordusunun içi, suyu kesilmifl
de¤irmene döndü. Sadrâzam bu cuma günü Defterdar Ahmed Pafla'ya ferman etti ve vezi-
rin ota¤› önünde derhal befl, onbin asker toplanarak Rabe nehri üzerine piyade askerin geç-
mesi için bir küçük köprü yap›ld›. Top tahtalar›n› ipleri ile ba¤lay›p yeniçeri oca¤›ndan Sam-
suncubafl› Abdi A¤a on oda yeniçerisiyle yavafl yavafl köprüden karfl›ya geçti. Rabe nehri
sahilinde köprü bafl›nda bütün yeniçeri gazileri ay›n ilk günü metrislere birdiler. Siperler ya-
p›p yerlefltiler. Binlerce atl› da sudan karfl›ya geçti. Hakir dahi, «Bari karfl›ya geçip küffar
yok iken bir kelepir alabilsem» diye beflbin askere kat›l›p bat›ya bir saat gidip kuflluk vaktin-
de Nemet Uyvar kalesi alt›na vard›k.

Nemet Uyvar Kalesi: Murdar kâfirler bu kaleye Nemet Ogvar derler. Serhadliler Nemet
Uyvar derler. Bir büyük sahran›n bat›s›nda, göklere yükselmifl yalç›n bir kaya üzerinde befl
kâse sarp, beyaz ku¤u gibi sa¤lam bir kaledir. Kürdistan'daki Mardin kalesine benzer. Ama
küçüktür. Afla¤›da Nemet nehri kenar›nda büyük varoflu vard›r. Ans›z›n ba¤lar›, bahçeleri
bas›p ta varofl kenar›ndaki top alt›na kadar sokularak say›s›z ganimet mal›ndan baflka yedi-
yüz aded Nemse esirleri ald›k. Hakirin eline bir beygir üzerinde flapkal› Nemse gulamc›¤›
geçti. Oradan yine süratle geri dönerek Rabe nehri kenar›na geldik. Sadrâzam huzuruna bu
kadar kelle, paça, ganimet mal› ve esir ile geldi¤imizden herkese üçer kese ihsan etti. Son
derece memnun kalarak «Düflmandan haberiniz var m›?» deyince Hakir sadrâzam›n yan›na
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var›p «Sultan, esirlerimiz, 'Kâfir vard›r. Bu gün yar›n görünürler' diyorlar» dedim. Kâfirleri
konuflturduk. Onlar da «Çok askeriniz var» dediler. Hemen bir köprü daha yap›lmas› ferman
olundu. Me¤er bizden sonra bir - ikibin asker bir tarafa göz aç›p kapay›ncaya kadar gidip
mamur köy ve kasabalar bulup binlerce nur gibi Alman güzelleri ve caml› hintu arabalar› ile
geldi. Onlar da sadrâzamdan ihsanlar ald›lar. Bu sevinç sebebiyle cuma günü karfl›ya birkaç
bin asker fazla geçti. Allah'›n hikmeti o gün karfl› tarafta onbin kadar murdar kâfirler tram-
pet, boru ve nâkuslar çalarak alay alay göründüler. Nehrin karfl› taraf›ndaki ormanl›kta dur-
dular. Beri tarafta sadrâzam ordusunda irili ufakl› üçyüz parça top düflmana karfl› dizildi.
Hepsi dolduruldu. Amma karfl› tarafta kâfirin yer yer ifl görmüfl katana atl›lar› görünme¤e
ve çeflit çeflit oyunlar gösterme¤e bafllad›lar. Hemen Gürcü Mehmed Pafla ve ‹smail Pafla
sadrâzam›n ota¤›na gelip «Sultan›m, ferman buyurun bu karfl›daki kâfirleri var›p k›ral›m ‹s-
lâm askeri karfl›ya geçsin» dedikleri vakit sadrâzam hayli düflünüp, birçok umur görmüfl kim-
selerle konufltu. Bu görüflmeler s›ras›nda Hayli Efendi dedi ki: «Sultan›m, bugün cumad›r,
cenk olmaz. Yar›n padiflah cengidir buyurdu¤unuzdan orduda kimse kalmad›. Bütün gaziler
ferman›n›z üzerine taraf taraf ota otla¤a gittiler. Ve bu görünen az›c›k kâfir hile ile meyda-
na gelip hemen bir cenk için bahane ararlar. Onlar›n üzerlerine asker gönderip cenk etsek
askeri pusuya çekerler. Bir yüz karal›¤›ndan Allah korusun. Cuma günleri cenk etmek, geç-
mifl padiflahlar›n ve vezirlerin âdeti de¤ildir.» Bunun üzerine inatç› ‹smail Pafla «Muhammed
ümmetinin gayreti bu mudur? Bir Sadrâzam huzurunda bu kadarc›k kâfirler peygamber san-
ca¤› karfl›s›nda at oynat›p giderek karfl› taraftaki yeniçerileri k›rarlarsa sonra padiflaha ne ce-
vap verirsiniz?» diye çeflitli cevaplar verince sadrâzam›n babal›¤› Kazanc›zâde Süleyman
A¤a: «Bugün durup yar›n cenk edilmek üzere Fatiha... Orduda asker yoktur. Karfl›ya az as-
kerle geçilip Allah korusun askere ve sanca¤› flerife bir hâl olursa bu tedbirsizlik ile padifla-
ha de¤il, padiflahlar padiflah›na ne cevap verirsiniz?» diye gerekli cevab› verdi.

Yeniçeri a¤as› Salih ve Gürcü Mehmed Paflalar «Bak can›m karfl›da bu kadar yeniçeri
yaln›z m› kals›nlar? Süleyman Han kanunu üzere kafadarlar› sipahiler karfl› karfl›ya yeniçe-
rilere yard›ma gitsinler» diye cevap verdiler. Her taraftan «Yeniçeriye sipahi askerini yard›m-
c› göndermek kanundur» denilince önce sipahi askerine, sadrâzam askerine ve di¤er vezir
ve beylerbeyleri askerlerine emirler verildi. ‹slâm askeri hayret içinde kald› ve «Bre can›m
cenk yar›nki cumartesi günü olacak idi. fiimdi biz karfl› tarafa kiminle geçelim. Bari Tatar
askerine haber edelim» diye çeflit çeflit kötü sözler söylediler. Sonunda cuma günü bütün as-
ker Rabe nehrine u¤ray›p s›r›ls›klam karfl›ya geçtiler. Yeniçeri metrisleri yan›na var›p, yeni-
çeriye kafadar durdular. Ve bütün piyade askeri iplerle ba¤l› köprüden geçip karfl› tarafta
herkes yerlerini ald›lar. ‹smail Pafla ve Bosna Alaybeyi ‹smail Bey öncü tayin olundu. Kat
kat ‹slâm askeri haz›r oldular. Bu s›rada beflyüz kadar yi¤it ileri gidip bir köyü yak›p ganimet
mal› ve bakire k›zlarla geri dönerlerken kâfir bunlara sataflm›fl. Cenk ede ede selâmetle bir-
kaç kelle esirle sadrâzam huzuruna geldiler. Hepsi bol bol ihsan ald›lar ve tekrar karfl›ya ge-
çerek yerlerini ald›lar.

Rabe Nehri Cengi Bozgunu: Kâfirler yak›l›p bu kadar mal al›nd›¤›n› görünce savafl mey-
dan›na ç›kma¤a bafllad›lar. Beri tarafta sanca¤› flerif ç›kar›ld› ve oniki Fetih sûresi okuyan-
lar bir yere gelip: «Ve yansurakallahu nasran azîzâ» feth-i flerifini okuma¤a bafllad›¤›m›z s›-
rada sadrâzam›n Hac›zâdesi yan›ma gelip, «Evliya Efendi, vallahi karn›m›z ac›kt›, hâlimiz ne-
reye var›r?» deyince hakir: «Bre flimdi karn›n›z ac›kt› diyecek zaman m›? Feth-i flerif okuma-
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ya devam edelim. Ve sanca¤› flerifin dibinden ayr›lmayal›m. Bu cenk dedikleri bir saat için-
de ya ala ya vere olur. Görelim âyine-i devrân ne suret gösterir» dedim. Bu m›sra› bitirir bi-
tirmez kâfirin meydana onbin asker ç›kard›¤›n› gördüm. Meydan genifl etraf ise ormanl›kt›.
Hemen bu ormanl›ktan befl - alt›bin kâfir atl›s› daha savafl meydan›na at sürdü. ‹ki taraf as-
keri flöyle birbirleriyle hâl ve hat›r sorufltular. Ve derhal birbirleriyle k›l›ç pazar›na girifltiler.
‹slâm taraf›ndan «Allah Allah» sesleri göklere yükselip bir anda Müslüman gazilerinin Budin-
lisi, E¤relisi, Kanijelisi ve Bosna serhadlisi kâfirlere öyle bir sat›r vurdular ki, bütün kâfirler
yerle bir oldular. Bütün Müslümanlar sevindiler. Sadrâzam huzuruna binlerce kelle, parça
ve yüzlerce esir getirdiler. Yer yer gaziler pek çok mal hintu arabalar dolusu erkek ve kad›n
esirlerle ‹slâm ordusuna döndüler. Ganimet edip bafl ve dil getirenlere yetmifler, seksener
alt›n, hil'at ve çelenkler ihsan olundu. Bu sevinçli durumu gören Müslüman gaziler birbirle-
rini savafla ve ya¤maya teflvik edip Rabe nehri karfl›s›na geçtikleri zaman sadrâzam musa-
hibi Hac›zâde ve hakir savafl meydan›na var›nca kâfir cesetlerinin yüzü koyun yerlerde yat-
t›klar›n› gördük. Öldürülen kâfir say›s›n›n dokuzbinyediyüzaltm›fl oldu¤unu sadrâzama haber
verdiler. Müslümanlar›n verdi¤i flehid say›s› ise yediyüzaltm›fl idi. Hemen hakir bu flehidleri
görerek di¤er gazilerin gözleri korkmas›n diye bunlar› toplay›p gömsünler dedim. Yeniçeri
A¤as› Salih A¤a acemi o¤lanlar›na tenbih edip derin bir hendek kazd›rarak bütün flehidle-
rin üzerlerindeki silâhlar› beytülmal a¤as› vas›tas›yla ald›rtarak Hac›zâde Efendi imam, hakir
müezzin olup, «fiehidler namaz›na» diye niyet edip, bütün flehidlerin namaz›n› birden k›l›p,
hepsini elbiseleriyle bir araya defnettik. Savafl meydan›nda sadece düflman leflleri kald›. Son-
ra Müslüman gaziler köfle köfle ya¤ma ve bask›n için cesaretlenme¤e bafllad›lar. Baz› gazi-
ler ganimet mallar› ile geldiler. Daha sonra gelen gaziler düflman›n büyük askerinin alt› kol-
dan geldi¤i haberini getirdiler.

Bu haberi alan sadrâzam, bütün sekban ve sar›calar›n› Rabe nehrinin karfl›s›na geçirdi.
Yeniçeri metrislerinden ileride haz›r durdular. Çarhac› ‹smail Pafla ve Yeniçeri A¤as› Salih
Pafla, öteki vezirler ve beylerbeyleri de askerleriyle haz›r durdular. Ama askerin as›l ifl göre-
cek levend k›sm› zahire tedarikine gitmifller ve henüz dönmemifllerdi.

RABE NEHR‹ KENARINDA OSMANLI ASKER‹N‹N BOZGUNU
Bu cuma günü zafer kazanm›fl iken etrafa çete ve ya¤maya ç›k›p, vezirler düflman› mü-

himsemediler. Askeri ya¤maya gönderdiler. Halbuki habercilerin bildirdikleri gibi, savafl
meydan›n›n bat› taraf›ndan Uyvar, Beflloka, Gravçe, Prandeporg taraflar›ndan düflman gel-
me¤e bafllad›. Daha evvel bütün Alman diyar›n› bizim çetelerimiz harab ettiklerinden, bütün
kâfirler «Acaba Türk'ten nas›l intikam alsak» diye bütün harp aletleriyle gök demire bürün-
müfl olarak harp meydan›na geldiler. Gördüler ki, meydan kâfir leflleriyle dolu. Bir zaman
homurdanarak bu lefller aras›nda dolaflt›lar. Sonra atlar›na binip Rabe kenar›ndaki Yeniçe-
ri metrislerine do¤ru yavafl yavafl yürüdüler. Sol tarafta hepsi k›rm›z›lar giyinmifl, sanki k›z›l
kana batm›fl gibi k›rm›z› elbiseli, yeflil kadifeli ve beyaz bayrakl› Fransa askeri göründü, son-
ra bafltan bafla göderi, dolama ve yeflil çuha kalpakl› ikifler atl› ve befler alt›flar çakmakl› tü-
fekli Zirino¤lu ve Begano¤lu, Nadajo¤lu, Gebano¤lu, ‹slavan, Mekemorya askerleri geçti.
Velhâs›l yedi Hersek askerleri alaylar›n› gösterip geçtiler. Rabe nehrinin sa¤ taraf›nda dur-
dular. Sonra k›rk - ellibin Nemse piyadesi balyemez toplar›yla Zora ve Kokola adl› vezirleri
bafllar›nda olduklar› halde geçtiler. Sonra Çil kral› askerleri, k›z kral askerleri geçip arabalar
içinde binlerce Samsun köpeklerini savafl meydan›nda sal›verdiler. Bunlar da geçip gittiler
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ve bat› tarafta durdular. Sonra Donkark›z kral› askeri, Danimarka askeri geçti. Velhâs›l ye-
di Hersek, yedi Ban, yedi kral ve iki vezir birlikte gelip, bütün kâfirler yerli yerinde durdu-
lar. Sonra bütün rahipler, patrik, keflifl ve papazlar›n›n ellerinde mücemmereler içinde öd
ve kara günlükleri alev alev yakarak rehâvi makam›nda yüksek sesle Zebur âyetleri okuya-
rak ve askere flarap da¤›tarak gidiyorlard›. Sanki kar›ncaya binmifllerdi. Savafl meydan›n›n
ta ortas›nda durdular. Beri tarafta bizim ‹slâm askeri çeteden yorulmufl, ya¤mur ve çamur-
dan bitkin hale gelmifllerdi. Atlar› ve kendileri aç ve dermans›zd›. Ama ne çare ki, karfl› ta-
rafta düflman askeri kara bulutlar gibi her taraf› tutmufl. Sadrâzam, Tatar Hanzâdesine k›r-
g›n oldu¤undan onlar› cenge davet etmedi.

Bütün vezirler, beylerbeyleri ve ocak a¤alar› ‹slâm askerini kâfirler üzerine sürdüler. Bü-
tün gaziler «Bismillah gaza niyetine» deyip önce ‹smail Pafla Sirem, Semendire, Kanije, Bu-
din, E¤ri ve Estergon gazileriyle sancak-› flerife yüz sürüp «Bizi duadan unutmay›n, hemen
feth-i flerif okuyun» deyip hepsi ileri gittiler. Biz de güzel bir sesle Kur'ân-› Kerim okuyor-
duk. Onyedi beylerbeyimiz, yetmifl beyimiz ve onbin vezirlerimiz kol kol olup herkes mer-
kezinde durdu. Önce düflman hareket etti. Sonra ‹slâm askeri ile ‹smail Pafla, Budin askeri
ve öteki serhadliler ile çarha ve öncü olup ç›kt›lar. Sa¤ kolda Haleb veziri Gürcü Mehmed
Pafla ve Salih Pafla ve orta kolda sadrâzam askeriyle Bosna askeri ve ‹smail Alaybeyi çar-
haya ç›kt›lar. Ama merkezde sadrâzam›n onbin seçme H›rvat, Arnavud, Boflnak yi¤itlerin-
den sar›ca ve sekbanlar› vard›. Yirmibin kadar da tüfenksiz yeniçeriler vard›. Sadrâzam da-
ha Rabe suyunu karfl›ya geçmemiflti. Hemen yeniçeri yayalar› metrislerinden ç›k›p ileriye
düflmana do¤ru gittiler. Sipahiler de kanun üzerine arkalar›nda kafadarl›k edip durdular.
Ama bir tedbirsizlik yap›larak k›rk - elli adet flâhi top geçirilmedi. Di¤er bir tedbirsizlik de ye-
niçeriyi metrislerinden ç›kar›p yaya askeri düflmana karfl› sahra içinde cenge gönderdiler.
Hemen ‹smail Pafla ve ‹smail Alaybeyi ve Silâhdar a¤as› Zülkadir A¤a ve Samsuncubafl› Ab-
di A¤a bunlar bafllar›na çigalar giyip z›rha bürünerek sipahi askerini cenge teflvik ediyorlar-
d›. Yeniçeri a¤as› Salih Pafla ve yeniçeri Kethüda's› .......... A¤a ve Za¤arc›bafl› .......... A¤a
ve Turnac›bafl› .......... A¤a velhâs›l bütün dergâh-› âli yeniçerileri vezir ferman› ile nehir k›-
y›s›ndaki metrislerinden ç›k›p ileri bir ok menzili gidip, göz aç›p kapay›ncaya kadar metris
kaz›p girmifller ve bütün asker cenge haz›r olmufllar idi.

Evvelâ kâfirler kös, davul, kudüm, trampete ve nâkus çalarak «Yâ Jorj, yâ Jorj» diye ‹s-
lâm askeri üzerine hücum ettiler. ‹slâm askeri de «Allah Allah» deyip aç kurt koyuna girer
gibi ve koyun tuza se¤irdir gibi düflman üzerine sald›rd›,. Önce cesaret meydan›nda at s›ç-
ratan Bosna Alaybeyi, ‹smail Alaybeyi, Sirem ve Semendire beyleri ve di¤erleri öyle bir hü-
cum ettiler ki, düflman› domuz k›rar gibi demet demet k›rd›lar. Önce Nemse askeri bozula-
rak da¤lara kaçt›. «Bre kâfirler bozuldu» diye gaziler pefllerinden gittiler. Bu s›rada sol taraf-
ta ormanlar içinden Fransa kâfirleri k›rm›z› elbiseler içinde savafl meydan›na geldiler. Sa¤-
dan K›z kral askeri geldi ve Çek tüfenklileri sürü sürü ortaya ç›karak bizim ‹slâm askerinin
ard›n› ald›lar. ‹ki asker birbirine girdi. Tam alt› saat gö¤üs gö¤üse savafl oldu. Düflman›n ta-
raf taraf yorulmam›fl taze kuvvetleri gelerek top ve tüfenk atefline ald›rmadan bât›l dinleri-
nin gayretlerine düflüp savafl meydan›na at›lanlar öyle bir top ve tüfenk ya¤d›rd›lar ki, sad-
râzam'›n sekban ve sar›calar›n›n yar›s› flehid oldu. Di¤erleri de Nemrud atefli içinde kald›lar.
Biraz yan verdiler. Ama hilekâr kâfirler asla durumlar›n› bozmay›p «Payan Payan» diyerek
asker üzerine gelmeye devam etti. Bozulan Nemse askerlerini kovalamaktan dönen ‹slâm
askerleri savafl meydan›na gelince, düflman›n meydan› al›p galebe eder flekilde olduklar›n›

557

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR



görünce hemen ellerindeki esirleri k›l›çtan geçirip canugönülden «Allah Allah» deyip, düfl-
man alaylar›na hücuma geçtiler. Ama onbin kadar yi¤it selâmete ç›kmad›lar. Hepsi flehitlik
flerbetini kana kana içtiler. Çünkü deniz gibi düflman askeri içinde bir damla gibi az asker
idiler. Hepsi o vadide kald›lar. Ben sancak-› flerif dibinden bir ad›m bile ayr›lmay›p di¤er ar-
kadafllar›mla Kur'ân okurken adamlar›mdan birini bir kâfir önüne katm›fl kovup gelirdi. He-
men hakirin gayret damarlar› harekete geldi. Adam›ma yard›m edeyim diye at teptim. Bi-
raz meydana ç›kt›m. Me¤er kâfirin tüfengi varm›fl. Hakire havale edince hakir yan verdim.
At›m yaraland›. Ama bu s›rada adam›m kâfire bir ok vurup tepesi üzere düflürüp kafas›n›
kesti. Kâfirin at› düflmana do¤ru kaçt›. Bu arada at›m›n vurulmas›na pek üzüldüm. Hemen
yine sancak-› flerifin dibine gelip Musahip Hac›zâde'ye «At›m vuruldu, ben karfl›ya geçerim.
Benim yerime adam›m›n biri kals›n. Karfl›ya geçip baflka bir ata binip inflallah yine gelirim»
deyince Hac›zâde «Do¤ru. Bu yaral› at ile sadrâzama var. Sana bir at verir. Ve kelle kesen
adam›n› da götür ona da ihsanda bulunur. Ve karn›m›z çok ac›kt›. Bize sefer taslar›yla ye-
mek gönder» dedi. Hakir gördüm ve anlad›m ki, savafl meydan› düflman›n eline geçer. Çün-
kü ‹slâm askeri allak bullak olmufl. Hemen at›m› dizgininden yede¤e al›p Rabe nehri kena-
r›na adam›mla geldim. Karfl›ya geçelim derken hemen suyun karfl› taraf›ndaki divan çavufl-
lar› ve asker sürücüleri «Bre vur gidiyi, bre öldür gidiyi, bre alarga gidiyi» demeye bafllad›lar.
Gerçi bekâr idim. Ama bu kadar küfürü duyunca hemen at›m›n boynundaki kurflun yaras›n-
dan akan kan› gösterip «Bre adamlar at›m yaraland› ve dermans›z kald›. Gidip baflka bir ata
binip geri gelece¤im» diye ba¤›rd›m. «Ya o yan›ndaki o¤lan nedir?» dediler. «Adam›md›r. Bir
bafl kesti. Sadrâzamdan ihsan als›n» dedim. Me¤er dünyada insana sad›k dost lâz›m imifl.
Birçok adamlar beni görüp tan›d›lar. «Bre b›rak›n flu adam›, at de¤ifltirsin» dediler, E¤rika-
p›l› Oruç Çavufl'un ç›ra¤› Ali Çavufl «Bre Evliya Efendi, gel fluradan geç. Derindir ama zarar
etmez. At›n yelesine s›k›ca sar›l» diye yol gösterdi. Hemen at› suya vurdum. Atla birlikte bir
kere suya dald›m. Me¤er k›y› derinmifl. At yelesini b›rakmad›m. «Bre o¤lan peflimden ayr›l-
ma» deyip Tatar tarz› yeldirerek karfl› tarafa adam›mla birlikte güçlükle geçtim. At›m› yine
yede¤e al›p sadrâzam›n huzuruna geldim. «Bre Evliya hofl geldin. Bre askerden ne haber»
deyince «‹flte huzurunda görünüyor. Birçok asker yard›ma gönderilirse ‹slâm askeri taze can
bulurdu. Hac›zâde kulun aya¤›na yüz sürüp selâmlar eyledi. Sancak dibinde feth-i flerif okur-
ken at›m vuruldu» dedim. «Tez Evliya'ya bir güzel at verin» dedi. Adam›m da kelleyi vezir hu-
zurunda yuvarlad›. «Bu gulam›m ile ortaklafla Peygamber sanca¤› önünde bu kâfiri kestik»
deyince adam›ma elli alt›n, hakire seksen alt›n ve bir küheylan at verdi. El öpüp, oradan Ha-
c›zâde çad›r›na var›p «Efendiniz karfl›da sefer taslar›yla kahvalt› ister» diye haber verdim.
Sonra çad›r›ma geldim. At›n yaras›n› yumurta, tuz ve flap ile sararak baflka bir ata binerek
yine Rabe nehri kenar›nda yüksek bir yere vard›m. Karfl› tarafa bakt›m gördüm ki, kâfir ga-
lip, bizim asker ma¤lup görünüyor. Ama yine de gö¤üs gö¤üse savafl devam etmekte. Ama
bizim asker düflman›n hücumuna dayanamay›p yan verip yine düflman› sürerler.

KÖTÜ TEDB‹R YÜZÜNDEN ‹SLÂM ASKER‹N‹N BOZULMASI, 
MUS‹BET VE BÜYÜK VAVEYLA

Sadrâzam ‹slâm askerinin allak bullak oldu¤unu karfl› taraftan görür. Müzakere s›ras›nda
Gürcü Pafla «Sultan›m, yeniçeri a¤as›na hitaben bir ferman gönderin. Ferman›n›zla yeniçe-
riler ileri yeni metrislerinden ç›k›p köprü bafl›ndaki eski sa¤lam metrislerine girip köprü ba-
fl›n› s›k›ca muhafaza eylesinler» dedi. Bu ferman yeniçeri a¤as›na var›nca bütün yeniçeriler
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buna sevinip «Baflüstüne» dediler. Fakat «Kul tedbir al›r, Allah takdir eder.» Cenab-› Hakk'›n
ezeli hikmetine ak›l ermez. Çünkü «Allah bir fley dilerse sebeplerini haz›rlar.» Me¤er Allah'›n
Osmano¤ullar›n› bozguna u¤rat›p kâfir askerini sevindirmek murad› imifl... Hemen sadrâza-
m›n kötü tedbiri ile ç›kan ferman gere¤ince yeniçeriler metrislerinden ç›k›p gerideki metris-
lerine giderlerken beri tarafta cenge k›z›flm›fl ve susam›fl asker bunlar› gördüler. Ve yeniçe-
rileri kaç›yor sand›lar. Çünkü fermanla çekildiklerinden haberleri yoktu.

OSMANLI ASKER‹N‹N BOZULMASI
Hemen Sipahi ve öteki gaziler yeniçerinin böyle firar etti¤ini görünce «Bre gidi yeni-

çeriler, biz kâfiri k›rarken siz nereye kaçars›n›z?» diye feryad ettiklerinde yeniçeriler «Bize
ferman geldi» dediler ve gittiler. Yeniçerinin ferman sözüne kimse inanmad›. Sadrazam›n
sekban ve sar›calar›n›n kaçt›klar›n› zannedip, zaten bahane arayan asker at boynuna dü-
flüp geri döndüler. Bu kere fermâns›z bunlar›n kaçt›¤›n› yeniçeri görünce ferman ile met-
rislerine girmeyip hemen Rabe nehri üzerindeki iple ba¤l› köprüye yüklendiler. Sipahiler
de atlar›yla Rabe suyuna vurdular. ‹lk gelenler suyu rahatça geçtiler. Ben karfl› tarafta at
üzerinde bu hali görünce akl›m bafl›mdan gitti. Me¤er Allah taraf›ndan at›m vurulup beri
tarafa geçerek kurtulmuflum. Ama yeniçerileri yine çavufllar metrislerine girmek için püs-
kürtme¤e çal›fl›rken yeniçeriler, sipahinin, atlar›n› suya vurdu¤unu sadrâzam sekbanlar›-
n›n da suya at›l›p yüzerek karfl› tarafa geçti¤ini gördüler. «Arkam›zda sipahi olmay›nca biz
burada bu kadar piyade ne yapar›z. Sipahiler kaçt›, biz ne dururuz» deyip, zabitlerini din-
lemeyip karfl›ya geçmek için köprüye can att›lar. Köprü ise alelacele infla edildi¤inden ba-
z› yerleri top palamarlar›yla ba¤l› idi. Hemen bu kadar asker kar›nca gibi birbirlerine ba-
s›p geçerken dayanamay›p çöktü. Bütün yeniçeriler suya döküldü. Kimi a¤açlara, kimi ip-
lere yap›fl›p durunca Rabe nehri kabard›. Nehir kenar›na gelen atl›lar›n tamam› bo¤uldu-
lar. Karfl› taraf sahili yüksek yer oldu¤undan ç›kmak mümkün de¤il. Binlerce adam atla-
r›n› b›rakt›. Kimi suya kar›flmakta atlar ise su içinde birbirlerine girip dizgin ve üzengileri
birbirlerine dolafl›p zavall› insanlar at ve kat›r aras›nda kald›lar. Sanki k›yamet günü idi.
Böyle iken baz› ak›ll› adamlar attan ata, adam üstünden adam üstüne s›çray›p karfl›ya ge-
çerek kurtuldular. Di¤er baz› ak›ll›lar da suyun yükseldi¤i kalabal›k yerden ya daha yuka-
r›ya, ya daha afla¤› tenha yerlere ve suyun az olan yerlerine gidip atlar›yla veya yayan su-
ya girip karfl›ya ulaflt›lar. Baz› ak›ll› yi¤itler bu kalabal›kta bo¤ulanlar› görüp hemen köp-
rüden afla¤› kâfir taraf›na inip nicesi atlar›yla ve nicesi yüzerek karfl›ya geçip kurtuldular.
Çünkü suyun derinleflerek insanlar›n bo¤ulmas›na köprünün çökmesi ve neticede köprü-
nün kaz›klar›na ve iplerine tutunan insanlar ve birden suya u¤rayan at ve kat›rlar sebep
olmufllard›r. Yoksa Rabe nehrinin köprüden yukar›s› ve afla¤›s› derin olmay›p akl› bafl›n-
da olan yi¤itler oralardan geçerek kurtuldular. Ama oralarda kâfir çok idi. Düflman kor-
kusundan köprü bafl›ndaki kalabal›¤a girenler ise kurtulamayarak bo¤uldular. ‹slâm aske-
rinin pek ço¤u da nehire atlamay›p savafl meydan›nda düflmanla cenk ede ede flehid ol-
dular. Binlerce kâfirin pis lefllerini savafl meydan›na çak›l dafl› gibi serip, kendileri de fle-
hidlik flerbetini içtiler. Bütün ‹slâm askeri beri tarafta bu cengi seyretti. Fakat yard›m et-
me¤e imkân yoktu. Bu arada binlerce insan karfl›daki askerin yard›m› ile bo¤ulmaktan
kurtar›ld›. Kâfirler, Osmanl› askerinin kendili¤inden savafltan çekilip suda bo¤ulduklar›n›
görünce flapkalar›n› ç›kar›p Allah'a flükrederlerdi. Sanki kar›ncaya binmifl ‹slâm askerini
k›ra k›ra Rabe nehri kenar›na gelmede... Tuhaf olan bu ki, sadrâzam ota¤› taraf›nda düfl-
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mana havale bir bay›r üzerinde üçyüzaltm›fl pâre flâhiler ve bu kadar balyemez toplar var-
d›. Bir topçu, bir adam ç›k›p da bu toplar› atefllemedi.

Sadrâzam ota¤› içinde serseri gezinir. Ve «Bre gaziler hal nice olur? ‹flte kâfirler kar›nca-
ya binmifl gibi a¤›r a¤›r geliyor. Bre flu karfl›daki askere yard›m gitsin!» diye feryad ettikçe
herkes can kayg›s›na düflüp çad›rlar›n› bozarak kaçmak sevdas›nda. Karfl› tarafta düflman
içinde kalan sipahi, Budin, Bosna ve Kanije askerleri görürler ki köprü çöktü ve binlerce ‹s-
lâm askeri bo¤uldu ve kendilerine yard›m gelme ihtimali yoktur. Onbine yak›n bölümü bir
araya gelerek su taraf›na hiç bakmadan önce ‹smail Pafla ve silâhdar a¤as› Zülkadir A¤a,
Bosna Alaybeyi ‹smail A¤a, Sipahiler kâtibi Foçal› kâtib Boflnak Mustafa Efendi, .......... ye-
niçeri odabafl›lar›ndan ve bayraktarlar›ndan ve binlerce namus sahibi yeniçeri, sipahi, cebe-
ci ve topçu yi¤itler deniz gibi düflmana «Huu!» ede ede öyle bir Muhammed sat›r› vurdular
ki, Rabe nehrinin beri taraf›nda olan Sadrâzam askeri ve di¤erleri uzaktan, bu gazilerin cen-
gine parmak ›s›r›p «Allah'›n yard›m› sizinle olsun» dediler. Ama do¤rusu ‹smail Pafla, Zülka-
dir A¤a ve ‹smail Alaybeyi düflmana hamle ettiklerinde kâfirleri sokak sokak, bölük bölük
bölüp ecel kasab› gibi düflman› k›rarlard›. Türk askerinin art›k ölümü göze ald›¤›n› gören kâ-
firler ‹slâm askerini ortaya ald›lar. Her taraftan askeri top ve tüfenge tuttular. Burada iki ‹s-
mail ve Zülfikâr A¤a, üçü bir yerde flehid oldular. Yeniçeri gazileri de bafls›z kald› ve onlar
da flehid oldular. Geride kalanlar ‹smail Pafla, ‹smail A¤a ve Zülfikâr A¤a'n›n flehid oldukla-
r›ndan at boynuna düflüp k›z›l kanlar içinde Rabe nehri kenar›na gelip suya vurdular. Su yu-
ta yuta hepsi bo¤uldular. Salih Pafla su içinde çok çabalad› ama sonunda sular kar›flt›. Fa-
kat Hac›zâde Efendi ç›plak oldu¤u halde güçlükle beri tarafa geçti. Ama ak›ll› Samsuncuba-
fl› Abdi A¤a köprü bafl›ndaki kalabal›¤a u¤ramay›p köprüden afla¤›daki düflman kalabal›¤›-
na bakmay›p at›yla suya vurup selâmete ç›kt›. Nice piyadeler bo¤ulup, niceleri ise kurtuldu-
lar. Bu hali gören düflman «Bre f›rsat bizimdir. ‹sa ve Meryem Ana ve havariler, Sar› Sal-
tuk, Esvet Nikola, H›z›r ‹lyas, Kas›m ve Avustos sultanlar bize yard›m ettiler. Art›k bundan
zafer Hristiyanlar›nd›r» diye askerleri, bayraklar›, hintu arabalar› sürü sürü çekip trampete,
erganon, lateryani borular, çanlar, davullar çalarak a¤›r a¤›r ‹slâm askerini takip ederek as-
la askerin kafas›ndan ayr›lmay›p tâ Rabe nehri kenar›nda kat kat olup durdular. Burada ‹s-
lâm askerinin suda bo¤uldu¤unu gördüler. Su kenar›na ç›kan askeri kurflunla vurup y›kt›lar.
‹slâm askerini bu halde görünce ‹sa'ya hamdedip, kara kalpaklar›n› kara saçl› bafllar›ndan ç›-
kar›p, nehir içinde kurtulma¤a çal›flan ‹slâm askeri üzerine bir yayl›m atefl daha açt›lar. San-
ki gökten lanet ya¤muru ya¤›yordu. Kazan içinde bulgur kaynar gibi su içinde kurflun kay-
n›yordu. Kurflun v›z›rt›smdan kulak sa¤›r oldu. Bütün hayvanlar ve insanlar rahmet denizin-
de bo¤uldular. Beri tarafta bütün ordu flafl›r›p kalm›flt›. Kâfire karfl› bir top ve tüfenk atmak
hiç kimsenin akl›na gelmedi. Kâfirin att›¤› bir top güllesi, Sadrâzam›n ota¤›nda Sadrâzam›n
Mirahor a¤as› fiahin Pafla o¤lunun gerdan›n› omuzlar›ndan al›p götürdü. Beri tarafta yüz-
lerce kifli de top güllelerinden flehid olma¤a bafllad›.

Kâfirin ço¤u burada suyun karfl› taraf›nda ay›pt›r söylemesi o has ve beyaz k›çlar›n› aç›p
suda bo¤ulanlara ve bizim seyircilere «Hey Türk hey!» diye, pis elleriyle dübürlerine vurup
çeflitli herzeler yerlerdi. Ama iyi düflünülürse bu bozgun, ‹slâm askerine Allah taraf›ndan bir
ihtard›r. Biz Yenikale'yi fethetti¤imiz zaman k›l›ç darbesinden düflman firar ederken Mora-
va üzerindeki köprü y›k›lm›fl düflman askeri suya dökülmüfl, bizim asker kâfirlere «Hey!
Hey!» diye kurflun ya¤d›rm›flt›. Bir kâfir kurtulmam›fl hepsi bo¤ulmufltu. Bunlara karfl› bizim
asker «Hey! Hey!» deyip, iki ellerini dübürlerine vurarak güya flaka yapm›fllard›. Bu Yenika-
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le'nin fethini Cenab-› Hak'dan bilmeyip, askerin çoklu¤undan, cephâne ve hazinenin bollu-
¤undan ve kendi tedbirlerinin neticesi olarak bildiler. Allah ise âlemlerin rabbidir. Ve bir is-
mi de intikam al›c›d›r. Yirmi gün sonra bize de bu Rabe nehrinde ayn› fley oldu. Kâfirin köp-
rüsü çöküp bo¤uldular ise bizim de Rabe nehrinde köprümüz çöktü ve öyle bo¤ulduk. Kâ-
fir dahi bize k›ç›n› aç›p «Hey! Hey!» diye ba¤›rd›. Çünkü «Men dakka dukka» demifllerdir. Bu
Rabe nehri bozgunu günü k›yamet gününe benzedi. Ve Allah'a olan itikad›m daha da artt›.
Çünkü bütün vezirler müflavere edip iyi tedbir ald›klar›n› sand›lar. Çünkü «Kul tedbir al›r, Al-
lah takdir eder.» Garip olan bu ki, bir kötü tedbir emri ile yeniçerinin metrisinden ç›kmas›
bahane oldu ve savafl meydan› düflmana kald›. Ama kahramanl›k meydan› ‹slâm askerinde
idi. Bozmak da, bozulmak da Allah'tand›r. ‹slâm askerine ne çeflit bir gaflet ve telâfl verdi ki,
‹slâm ordusunda üçyüz pâre flâhi ve baflka çeflitli toplar ve bunlar›n gülleleri haz›r dururken
ve bütün toplar karfl› tarafta düflmana do¤ru çevrilmiflken ve bu kadar bin topçu da varken
kimsenin akl›na düflman› topla periflan etmek gelmedi. Ama Allah'›n r›zas› yok idi. Onun
için bir topçu bulunmad›. Hatta Sadrazam, topçubafl›y› siyaset meydan›na getirip çökertti,
yine musahipler kurtard›lar. Ama Allah'a hamdolsun düflman beri tarafa geçmedi, «Türk'e
bozulmak Allah'tan oldu. Bizden olmad›. Vallahi atlar› suda bo¤du. E¤er biz de suyun karfl›
taraf›na geçersek biz de Türk gibi suda bo¤uluruz» diye bütün kâfirler suyun karfl› taraf›nda
ormanlar içinde konaklad›lar. Ama, top tüfenk danelerini beri tarafa ya¤mur gibi ya¤d›r›r-
lard›. Ve bizim taraftan iki adet topumuzu çal›p, su içinden karfl›ya geçirip götürdüler. As-
kerimiz bu derece gaflet içinde idi. Askerimiz yer yer da¤lara kaçmaya bafllad›lar. Arkalar›-
na asker tâyin olunup yetifltikleri yerde öldürdüler.

DO⁄RU F‹K‹R VE KAHRAMAN SADRÂZAMIN GÜZEL TEDB‹R VE FERMANI
‹leri görüfllü sadrâzam, askerin bozulup kaçt›¤›n› görünce, derhal muhteflem ota¤›n› kurup

cenk davullar›na tokmaklar vurup, etrafa karakollar koydu. Askeri okflayacak flekilde iltifatlar
ya¤d›rd›. Herkese rütbesine göre ihsanlar verip, yaral›lara merhem bahas› ve cerrahlar tayin
etti. Sakat kalanlara tekaüdiye ba¤lad›. Böylece askerin kaçma fikrini kafas›ndan ç›kard›. Su
içinde kalan adamlar› ve atlar› ç›kar›p, flehidleri defnettiler. Sudan ç›kan yaral›lara da hesap-
s›z yard›mda bulundular. Ama bütün düflman da Rabe nehrinin karfl› taraf›nda top ve tüfenk
flenlikleri yapard›. Sadrâzam ald›r›fl etmedi. Konaklamay› emretti. ‹slâm askerinde hiçbir ses
ve seda yok iken hemen üçyüz pâre toplara ve nice tüfenklere bir fitilden atefl verip, karfl› ta-
rafta keyif eden düflman saflar›n›n askerlerini periflan etti. Düflman ölülerini alarak top men-
zilinden uza¤a çekildi. Bütün gaziler tâ sabaha kadar Rabe nehri kenar›nda kal›p bo¤ulan fle-
hidlerin âlet ve silâhlar›n› ve ‹smail Pafla, yeniçeri a¤as› Salih Pafla, ‹smail Alaybeyi ve di¤er
flehidlerin cesetlerini savafl meydan›ndan ve Rabe nehrinden ç›kar›p, beri tarafta öteki flehid-
lerin yan›nda defnettiler. Do¤rusu Sadrâzam›n bozgun hali tak›nmay›p böyle davranmas› çok
iyi idi. Ama Azmizâde Hâleti Efendi'nin rubaiyât›n›n bir beytinde der ki:

«Aflk ehli olal›danberi ›st›lah ettik
Kan yutman›n ad›n› tahammül komufluz.»

dedi¤i beyti bu seferde sadrâzama yak›fl›r olmufltur. Ama böyle olmakla birlikte sadrâ-
zam hakikaten cesaret sahibi ve taban› kuvvetli imifl. E¤er zerrece yerinden hareket etse
asker darmad›¤›n›k olmufltu. Öyle bir metanet ve cesaret göstermifltir ki, hiçbir kuman-
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dan bu cesareti göstermemifltir. Hakikaten Yenikale'nin fethinden bu yana düflmana al-
d›r›fl etmez olmufllard›. Her zaman bu kahpe felek diledikleri gibi döner sand›lar. Ama bu
fele¤in çark› öyle de¤ildir.

«Yef'alâllahu mâ yefla' bi kudretihi ve yahküm mâ yürid biizzetihî» ve dahi «Elmülki bil-
lâhi'l - vâhidi'l - kahhâr» dir. Ve mülkün sahibi odur. Devleti de, izzeti de, zaferi de istedi-
¤i kuluna verir. Sözün k›sas› bu hakir bu savaflta bulunup gözümle gördüm ki, bu savafl-
ta Osmanl› askeri yenildi. Üç vezir öldü. Alt› beylerbeyi, alt› sancak beyi, on bir alaybeyi
ve yeniçerilerden binseksen elbise hazine sand›¤›na teslim olundu. Sipahiden binsekizyüz
aded flehid olup, geri kalan› rüzgâr süratli atlar›yla suya vurup kurtuldular. Di¤er gaziler-
den tam dörtbinyetmifl kifli flehid oldu. Di¤er say›lamayan bey gariblerin flehid olanlar›n›n
say›s› bilinmiyor. Allah hepsine rahmet eyleye. Bu belâ, baflta olanlar›n gururlar›ndan ve
garazs›z kimselerle müflavere etmemelerinden meydana gelmifltir. Osmanl› Devleti'nde
dokuz kere serdâr-› muazzamlar bozguna u¤ram›flt›r:

Birincisi 1012 (1603) senesinde Tebriz alt›nda Ca¤alo¤lu'nun Serav sahras›nda Acem-
lere yenilmesi. ‹kincisi ..... tarihinde Revan alt›nda Öküz Mehmed Pafla'n›n yenilmesi. Üçün-
cüsü 1000 (1591) tarihinde Tavafli Hasan Pafla'n›n Bosna Serhaddi bozgunu. Dördüncüsü
1002 (1593) tarihinde Uzun Hasan Pafla'n›n ‹stolni Belgrad alt›ndaki yenilgisi. Beflincisi
1002 (1593) tarihinde Hatvan kalesi alt›nda Hasan Pafla ve Sinan Paflazade bozgunu. Al-
t›nc›s› 1035 (1625) tarihinde Salanta sahras›nda Budin veziri Nasuh Paflazâde'nin bozgunu.
Yedincisi 1060 (1650) ta Ba¤dad alt›nda Haf›z Ahmed Pafla'n›n bozgunu. Sekizincisi 1055
(1645) tarihinde Venedik'in Sibenik kalesi alt›nda Tekeli Mustafa Pafla'n›n bozgunu. Doku-
zuncusu 1060 (1650) ta Budin Veziri Gürcü Kenan Pafla'n›n Tameflvar yak›n›nda Morofl
nehri kenar›nda Rakofçio¤lu'na yeniliflidir. Amma bu u¤ursuz 1074 (1663) senesinde Fâz›l
Ahmed Pafla'n›n Rabe nehri kenar›nda Nemse kâfirlerine yenilifli çok büyüktü. Sadrâzam ve
‹slâm askeri bu felâket içinde iken Balatin gölü kenar›ndan da¤dan da¤a geceleri yol alarak
gelen Budin Veziri Sar› Hüseyin Pafla'n›n Mehmed Çelebi'si Sadrâzam'a feryad mektuplar›
getirince, sadrâzam›n bafl›na dünya dar oldu.

Me¤er Hüseyin Pafla'y› Budin askeriyle Love kalemiz alt›nda .......... adl› Nemçe Veziri
bozup Çatra Patra Ali Pafla'y›, yeniçeri a¤as› Halil A¤a'y› esir ve binlerce askeri k›l›çtan ge-
çirip, Love kalesini eline geçirmifl. Esir olan Çatra Patra Ali Pafla, yeniçeri a¤as› Halil A¤a
ve birkaç alaybeyinin serbest b›rak›ld›¤› haberini alan sadrâzam kendi yenilgisini unutarak
Love'de k›r›lan ‹slâm askerine ve elden ç›kan cephâneye çok üzüldü. Müzâki Süleyman
Efendi, Hac›zâde Efendi, Kazanc›zâde Süleyman A¤a, Halil Efendi ve ‹brahim Kethüda sad-
râzam› teselli edip «Sultan›m öyle olur, sen sa¤ ol. Nitekim hâlâ Peygamber sanca¤› bizde-
dir. Sultan›m Love ve Litre kalelerini tekrar al›rs›n›z. Hemen sabahleyin buradan hareket
edelim.» deyince sadrâzam öfkesinden Hüseyin Pafla'n›n Mehmed Çelebi'sini ve ocak a¤a-
lar›ndan birkaç›n› ça¤›r›p, «Bre a¤alar duydunuz mu? Biz burada Allah'›n emriyle böyle ol-
duk. Ama Love alt›nda Budin veziri Hüseyin Pafla kar›ndafl›m›z da bozulmufl, kaçm›fl. Bü-
tün cephâne, padiflah hazinesi ve Love kalesini kâfir alm›fl. Bütün ‹slâm askeri de bizim gi-
bi da¤›lm›fl. Önce Eflâk ve Bo¤dan askeri isyan ederek kaçm›fl...» deyip içinin zehirini dö-
ker. «E¤er yard›ma gelmezseniz Uyvar kalesi de gider demifller» deyince sadrâzam «Yârab-
bi ahvalimiz neye var›r? Sen gizlileri bilensin. Yârabbi biz kendi derdimizle yanarken bu kö-
tü haber geldi. Padiflaha ne cevap verelim. Bilhassa Haseki A¤a felâketi gördü. Hünkâra ne
cevap edelim, Uyvar'a nas›l yard›m edelim?» diye telâfla düflüp, yemedi, içmedi, durup otur-

562

Osman BAYMAK



mad›. O nazik çelebi zat›n bir günde penbe yanaklar› sarar›p hazan yapraklar› gibi soldu.
«Görelim âyine-i devrân ne suret gösterir» deyip bu kötü haberi orduya duyurmad›lar.

Sadrâzam, müflavere için Kanije Belgrad ve Belgrad'dan gelen Hac› Pafla'y›, Ocak a¤a-
lar›n› ve o serhaddin iflbilen ihtiyarlar›n› toplayarak: «Ne tarafa gidersek selâmete ç›kabili-
riz?» diye sordu. Bizim Osmanl› a¤alar› «Kanije bize pek yak›nd›r. Oraya ç›kal›m» dediler.
Fakat serhadliler «Geriye dönmek, ya¤mur ve batakl›k çekmek olur mu? Ve kâfire Türk ge-
riye döndü dedirtmek olur mu? Muhammed namusu de¤il mi?» dediler. Bizim asker «Siz ser-
haddinizi koruyup, Kanije'ye Osmanl› u¤ramas›n diye öyle konuflursunuz. Ama bizim için
selâmet Kanije'ye gitmektir» dediler. Budin a¤alar› da «Devletli vezir, çabuk selâmete ç›kmak
istersen en yak›n yer ‹stolni Belgrad'd›r. Gerçi kâfir içidir, ama selâmettir. Hem de geriye
kaçmay›p, kâfiristan› sökerek ç›km›fl oluruz. Ve e¤er Estergon'a, Uyvar'a giderseniz Budin'e
ç›kars›n›z. Hepsi genifl caddedir. O tarafa gidiflimizden düflman da korkar. Türk belki Yan›k
kalesine gider. Ya Tata ya Papa kalelerine ya Perstperem veya Semartin kalesine gider dü-
flüncesiyle korkuya kap›l›rlar. Görürsünüz mutlaka elçi gönderirler» dediler. Bu fikir be¤eni-
lerek «Mâreel müminûne hasanen fehüve indallah hasen» hadis-i flerifi okunarak Fatiha de-
nildi. Tatar Hanzâde Ahmed Giray Han Sultan›, sadrâzam huzuruna ça¤›r›p bir hil'at ihsan
etti. Toplara koçmak için Tatar askerine üçbin at ve yevmiye üçerbin alt›n ücret verdiler.
‹kimilyon ok, yedibin yay Tatar askerine ihsan olundu. Ben burada Tatar askeriyle konup
göçerdim. Cephâne ve a¤›rl›klar›n baz› fazlal›klar›n› yakt›k. Üçbin gülleyi Defterdar Ahmed
Pafla defter ile kendi adamlar›na da¤›tt›. Bütün hasta ve yaral›lar› Defterdar ile Dündar'a tes-
lim edildi. Burada yeniçeri a¤al›¤› Siyavufl Pafla Kethüda's› Muharrem A¤a'ya verildi.

RAB (RABE) NEHR‹NDEN DÖNÜP UYVAR'A YARDIMA G‹D‹fi‹M‹Z‹ ANLATIR
Evvelâ ..... ay›n›n ..... gününde Rabe nehrinin kenar›nda göç davullar› çal›n›p kuzeye Is-

tolni Belgrad taraf›na yönelindi. Yerleri cehennem olas› düflmanlar Rabe nehri kenar›nda
kald›lar. Da¤larda, bellerde ormanlarda, batakl›k ve çamurlu yollarda sekiz saat yürüdükten
sonra fiimek kalesine geldik.

fiimek Kalesi: Evvelce ya¤ma etmifltik. ‹ç kalesi göklere yükselmifl, iki saat solumuzda
kald›. Nemse çesar›n›nd›r. Oradan kuzeye ormanlardan geçerken balyemez toplardan biri-
si çamura batt›. ‹brahim Kethüda Tatarlara bin alt›n vererek topu çamurdan ç›kartt›. Bu ka-
lenin alt›ndan kalk›p Marçiyel kalesine geldik.

Marçiyel Kalesii: 939 (1532) da Süleyman Han fethetmifl, yine düflman istilâ etmifltir. Bu
kale yüksek bir tepe üzerine infla edilmifl, sa¤lam bir kaledir. Kale dibinde bir alay peyda ol-
du. Bir saat önce bizim Ahmed Giray Han'›n Ali Bat›r adl› bir bahad›r› bin atl› yi¤it ile gidip
da¤lar içinde yediyüz atl› yi¤idi pusuya koyarak üçyüz atl› yi¤it ile Marçiyel kalesi varoflunu
sarm›fllar. Sevmedikleri Tatarlar› gören kâfirlerin hepsi varofltan ç›k›p Tatarlar› kovarak bir
top menzili uzaklaflt›ktan sonra hemen pusuda olan yedi - sekizyüz Tatar pusudan ç›k›p va-
rofl içine girerek öyle bir k›l›ç vururlar ki, anlatmak mümkün de¤il. ‹ç kaleden toplar at›l›nca
Tatar› kovan kâfirler geri dönüp varofla gelirler. Görürler ki, varofllar›n› Tatar zaptetmifl. Kâ-
firlerin canlar› bafllar›na s›çrar. Geriye kaçmak isterlerken iki Tatar askeri aras›nda kal›rlar.
Hepside k›l›çtan geçirilir. Varoflun say›s›z mal ve ganimetlerini al›p, üçyüz esir, yetmifl papaz
fleytanlar›n› al›p, içeride kalanlar kiliselerinde yanarlar. ‹kiyüz kadar günefl parças› çocuk ve
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k›zlar› arabalara yükleyip ‹slâm ordusuna geldilerse de mallar› bir akçe bile etmedi. Çünkü
herkes kendi can›ndan bezmiflti. Esir ve ganimet mal›na kimse bakmad›. Tatarlar hemen,
Rabe nehrinde flehid olanlar›n kan› için, kâfirleri, papazlar› yollarda k›ra k›ra bitirdiler. Di¤er
çocuk ve k›zlar› atlar›na al›p gittiler. Buradan yine kuzeye sekiz saat bin güçlükle gidip Ve-
land da¤› ete¤inde durduk. Etrafa karakollar koyup, ertesi gün Tabyasa kalesine geldik.

Tabyasa Kalesi: Balatin gölü kenar›nda olup, Nemse Çesar› hükmünde olup, Begano¤-
lu topra¤›nda bulundu¤unu yukar›da yazm›flt›k. Oradan yine kuzeye ya¤mur ve çamur için-
de binbir güçlükle ormanlarda yol ald›k. Tatar askeri pek çok at yemi getirdi ve bir kurufla
satt›lar. Oradan Büyük Varofl palangas›na geldik.

Büyük Varofl Palangas›: Yukar›da Haseki A¤a ile ‹stolni Belgrad'dan Rabe'ye gelirken
küçük varofluna u¤ram›flt›k. Bu dahi Nemse Çesar›n›nd›r. Fakat Begano¤lu idaresindedir.
Birçok at ve kat›r sürdüler ama ardlar› s›ra serhad gazileri yetiflip k›rd›lar. Ve al›nan bütün
hayvanlar› orduya getirip sahiplerine verdiler. Ben burada yollar›n çamur ve batak oluflun-
dan Tatar ordusuna varamay›p, sipahi ordusundan velinimetimiz olan Kazanc›zâde Süley-
man A¤a'n›n çad›r› yan›nda çad›r kurdum. Büyük atefller yak›p elbiselerimizi kuruttuk. S›cak
yemekler yiyip rahat ettik. Kazanc›zâde ile can sohbetleri ettik. Konuflma s›ras›nda ben «Sul-
tan›m bu sefer neden bu kadar zahmet çekip, ya¤mura tutulup, bozulduk?» dedim. Cevap
olarak dediler ki: «Evliya! Meclis Allah emanetidir. Madem ki sordun. Bu Allah s›rr› burada
kals›n, can kula¤› ile dinle ve s›rra ortak ol.» «Nola Sultan›m?» dedim. Kazanc›zâde Süley-
man A¤a'n›n garip nasihatlar›: Buyurdular ki:

«Evliyam, bu bizi bozan Nemçe kâfirleri, önce sulha ayk›r› bir ifl edip, Budin eyaletinde
Hamza Bey, Arçin, Pentili, Val, Can Bey ve Naman kalelerini yak›p, y›k›p halk›n› esir etti-
ler. Biz de üzerlerine sefer edip Estergon sahras›nda yirmiyedibin kâfirlerini k›l›çtan geçirip,
Uyvar kalesini ve etraf›ndaki otuzyedi kalelerini daha fethederek yetmiflyedibin esir ald›k. Bu
kadar vilâyetlerini harab ettik. Düflman harac› kabul edip elçiler gönderdi. Sadrâzam elçile-
rini geriye döndürdü. Kâfir tekrar elçi gönderdi ve sulh istedi. Elçileri yine reddedildi. Bu hâ-
le göre kâfir mazlum olmufl oldu. Beri tarafta bizim vezirlerimiz ‹slâm askerine, reâya'ya ve
berayaya eziyet edip mal tahsili yolunu tuttular. Nefislerini korumak için ‹slâm askerinin bu-
runlar›n› seferle k›rmak istediler. Yenikaleyi fethedince bu kadar mal ve can heba oldu. Bir
k›z›l mang›r faydas› olmay›p yerle bir ettiler. Kumandanlar›m›z gurura kap›ld›. Kendilerini
be¤endiler, kendi fikirleriyle ifl gördüler. Yapt›klar›yla ö¤ündüler. Ve hulika'l-insânu zaifen
(insan zay›f olarak yarat›lm›flt›r.) Zay›f olan insan kendini bilmeyip bu kötü huylardan birine
müptelâ olursa, bütün iyi tedbirleri kötüye döner. Yapt›¤› bütün ifller hata olur. ‹çki içen fâ-
s›k, fâcir, lûtfî olan idareciler bilgileri ile dünyay› tutsalar bile «Senes tedricülhüm min haysû
la ya'lemûn» (Kalem sûresi, âyet 44, mânâs›: Biz bilmeyecekleri noktalardan derece derece
helâle yaklaflt›r›r›z) ve «ve ümlî lehüm inne keydî metir» (Araf sûresi, âyet 183, mânâs›: Ben
onlara mühlet veririm. Benim lütfum yüzünden kahr›m çetindir) âyetleri üzere yüzleri ak ve
ak›betleri hay›r olmaz. ‹flte can›m Evliyam bizim taze, civan yeni yetiflme idarecilerimizin
kendilerini be¤enmeleri yüzünden âlemlerin rabb› kâfirleri üzerlerimize musallat edip, bu
Rabe nehrinde yara almam›z› sa¤lad›. Osmanl› devletine leke geldi. Love ve Litre kaleleri
elden gitti. Allah beterinden korusun. Hemen Evliyam akl›n varsa bu seferlerde bulunmay›p
Arabistan'a git. 'Bekârl›k sultanl›kt›r' demifller. Bu seferlerde ve dünyada ne kadar yüksüz
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olursan o kadar rahat edersin» deyince Kazanc›zâde'nin elini öpüp bu söylediklerini kafama
nakflettim. O gece kölelerimizin bütün yorgan, kebe, velense ve di¤er yüklerimizi yak›p, an-
cak dervifller gibi birer ihram ald›k. Hafifledik. Ertesi gün yine bin zorluklarla yola düfltük.
Bu s›rada arkadan feryatç›lar gelip «Cephâne ve toplara kâfir indi» deyince askerin yar›s› ge-
riye döndü. Toplara imdat yetiflti. Bütün kâfirler da¤lara kaçt›lar. Ama yard›ma giden asker-
ler düflman› da¤lardan kovmad›lar. Belki kâfirin geride, ileride pususu vard›r diye düflündü-
ler. Oradan Çobaniçse kalesine geldik.

Çobaniçse Kalesi: Bu kale yak›n›nda durduk. Nemse çesar› idaresinde, Began o¤lu top-
ra¤›nda yüksek bir tepe üzerinde befl köfleden uzuncad›r. Burada sadrâzama kaleyi aman ile
teslim edecekleri haberi geldi. Sadrâzam›n emriyle Defterdar Ahmed Pafla, yedi bölük a¤a-
lar› ile kale alt›na vard›. Bu s›rada kale içinden ‹slâm askeri üzerine melun kâfirler taraf›n-
dan bir yayl›m atefl aç›ld›. Yüzlerce at ve insan› flehid etti ve yaralad›. Defterdar Ahmed Pa-
fla'n›n bafl a¤alar›ndan velinimetimiz peksimed emini Osman A¤a'n›n da at üzerinde vireyi
beklerken dizine bir top güllesi isabet etti. At› cans›z yere y›k›ld›. Bütün flehid ve yaral›lar›-
m›z› toplay›p orduya geri döndük. Kendi kendime yüzlerce lanet ederek yine yola dizildik.
Bir orman içine girdik. Yan›m›zdaki bütün eflyay› bir araya y›¤arak atefle verdik. Yan›m›zda
ancak bir okka peksimet kalm›flt›. Onlar› da adamlar›m›n heybelerine koyduk. Ama atlara
bir arpa tanesi yok. Ancak ot ve su çok. Hepimiz aç ve biilâç yollara düfltük. De¤il benim,
bütün ‹slâm askerinin atlar› ve adamlar› k›rk - elli günden beri ne arpa ve ne de s›cak ye-
mek yüzü görmemifl atlar ve adamlar var. Binlerce seçme küheylan atlar dilenci atlar› gibi
yürüyerek bütün yi¤itler de açl›ktan periflan bir halde yola devam ederek çamurlara bata ç›-
ka binbir zahmet çekerek dokuz saatte Vije nehrine geldik

Vije Nehri Menzili: Bu küçük nehir, Vesprim da¤lar›ndan ç›k›p, buradan geçerek k›ble-
ye do¤ru ak›p Tabyosa kalesi yak›n›nda Balatin gölüne dökülür. Burada sadrâzam›n Har-
bendebafl›s›ndan bir at yemini bir alt›na al›p, onbir alt›n verdim. Allah'a hamdolsun alt›n var.
Ama yenmez. ‹kifler alt›n dese verirdim. Ama hilekârl›¤›n› da anlad›m. Efendilerine nas›l iha-
net etti¤ini gördüm. Çünkü harbendebafl› benden onbir alt›n al›p hakiri ormanda kat›rlar›n
yan›na götürdü. Birkaç kat›r›n semerlerini indirdi. Me¤er daha önce semerlerin sazlar› içine
arpa doldurmufl. Her semerden bir at yemi arpa ç›kard›. «Bu s›rr› kimseye söyleme. Her ge-
ce gelirsin, bir alt›na sana bir yem veririm. Baflkalar›na ikifler alt›na veririm. Ama sen eski
dostumuzsun» dedi. ‹lâhî hilekâr adamlar berhudar olmayalar. Çünkü k›rk - elli y›ldan beri
hizmetçi kahr› beni periflan etti. Bu Vije nehri kenar›nda atlara yem bulduk. Ama adamla-
r›n zerre kadar yiyecekleri yok. Atlara yem asmadan önce güzel bir at›m› bo¤azlay›p yar›s›-
n› dostum olan Tatarlara verdim. Yar›s›n› da kendim adamlar›mla beraber yedim. ‹slâm as-
keri nehri geçerken suya bir top güllesi düfltü. Yeniçeri A¤as› Muharrem Pafla ve sadrâzam
kethüdas› ‹brahim A¤a top güllesini nehirden ç›kartt›lar. Nehir üzerine yedi yerden köprü-
ler kurdular. Köprüden geçen bütün gaziler ‹brahim Kethüda'ya dualar ettiler. Bu menzilden
sonra ‹stolni Belgrad'a befl menzillik yol kald›. Sadrâzam Mutasarr›f Hac› Pafla'y› ‹stolni Belg-
rad'a gönderip: «Bafl›n gerekli ise ‹slâm askerine zahire temin et» diye ferman etti. Burada
dört tarafa çeflitli karakollar konuldu. Bir gün dinlenildikten sonra ertesi gün günefl batt›k-
tan sonra ‹slâm askerinin sonu Dündar Pafla ile gelerek ‹slâm ordusuna yetifltiler. Bu s›rada
günefl açt›. S›caktan askerin cesaret damarlar› harekete gelip yüzleri güldü. ‹slâm askeri ara-
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s›nda sanki Nevruz bayram› yaflan›yordu. Ordu cans›zken birdenbire canland› ve o gün on-
bir saat yol al›narak selâmetle Vasvar kalesine gelindi. 

Vasvar Kalesi: Süleyman Han vezirlerinden Yahya Pafla taraf›ndan fethedilmiflse de son-
radan yine kâfir eline düflmüfltür. Kalesi yüksek bir tepe üzerinde olup, iç kalesi ve afla¤› va-
roflu yukar›da genifl bir flekilde anlat›lm›flt›. Bu menzilin yolu ormanl›k içinde oldu¤undan bu-
rada yüzlerce zay›f ve dermans›z kimseler kald›. Kimse onlara bakmad›. Onlar gelmek için
can att›lar. Fakat hepsini geride pusu kuran düflman flehid etti.

Allah'›n Hikmeti ve ‹hsan›: Bu hakir (Evliya) bu konakta adamlar›mla birlikte bin güçlük-
le ormanl›k içinde düfle kalka giderken sol taraf›m›zda bir atefl peyda oldu. «Acaba bu ne ate-
fli?» diye at sürüp yaklaflt›m. Gördüm ki, iki a¤ac›n dibinde Yemen akiki gibi k›zarm›fl koyun
kebaplar› durur. Hemen adamlar›ma «Bre o¤lanlar, etraf› gözden geçirin, bunun asl› nedir?»
dedim ve adamlar›m› etrafa sald›m. Ben de atla etraf› dolaflt›m. Etrafta insandan eser yok.
Ama oradaki iflaretlerden ikibin kadar askerin konaklay›p yeni gittikleri anlafl›l›yordu. «Bura-
da konaklayan ne askeri ola?» diye yeri gö¤ü araflt›r›rken yerde bir kefere çantas› içinde bir
kara flapka ve telâtin derisinden çizme bulduk. Anlad›k ki, kefere taburu konaklam›fl. Ama
henüz kaçm›fllar. Yahut kalk›p gitmifller. Hakir «Bre o¤lanc›klar, Cenâb-› Hak bu da¤ içinde
bize piflmifl koyun kebaplar› ihsan eyledi. Evvelâ can, sonra cihan, gelin flu piflmifl koyun ke-
bab› 'ekele, ye'külü' sigas›n› çekerek yiyip r›zk veren Allah'a flükredelim» dedim. Adamlar›m-
dan biri «A¤a, korkar›m bu kebaplar domuz etidir» deyince ben «Hey h›nz›r o¤lu h›nz›r. Do-
muz eti olsun da fliflte olsun dedikleri iflte bu kebap hakk›nda söylenmifltir. Siz kâfir evlâd› be-
linden gelesiz, domuz eti ile yetiflesiniz... Siz sak›nas›n›z da ben sak›nmayay›m m›? ‹flte ko-
yunlar›n bafllar›, paçalar› ve derileri» diye adamlar›ma gösterip, aç kurt gibi kebaplar› yedik.
Bir koyun kebab›n› da meflin sofraya sar›p saklad›k. Yemekten sonra adamlar›m iki karabi-
na, üç çarkl› kol tüfekleri, bir k›l›ç ve bir balyoz buldular. Eflyalar› yükleyip oradan ayr›lmak
üzereyken iki adam›m›z bir çal› dibinde iki yük yulaf bulup getirdiler. Her birini bir adam kal-
d›ram›yordu. «Yârabbi sana binlerce hamdolsun, flu amans›z da¤da bize koyun kebab› ve at-
lar›m›za yulaf verdin.» «Yeryüzünde hiçbir canl› hariç olmamak üzere r›z›klar› Allah'›n üzeri-
nedir!» (Hud sûresi, âyet 6) dedik. Bu âyeti kerime hat›r›ma gelerek Allah'a olan ezelî itika-
d›m daha da artt›. Ama bu yulaflar› atlara yüklesek atlar›n götürmeye güçleri yetmez. He-
men bir k›sm›n› atlara yedirdik. Bu s›rada biz de atefl bafl›nda dinlendik. Atlar yemleri bitirin-
ce ben yaya olarak ana yola ç›k›p ‹slâm askerinin durumunu ö¤renmek istedim. Bu s›rada
Seyfi isimli adam›m har har soluyarak gelip, «Bre A¤a, müjde. Av var. Kalk›n gidelim. ‹ki kâ-
fir bir a¤açl›k içinde uyuyorlar. Dört atlar› boflanm›fl gezerlerken onlar› tutup bizim atlar›n ya-
n›na ba¤lad›k» deyince hemen dört adam›mla gittim. ‹ki kâfir silâhlar›n› bir a¤aç dal›na as›p
derin uykuda domuz gibi horlay›p dururlar. Derhal kâfirlerin üzerine iki adam›mla at›ld›m.
Me¤er birinin yan›nda silâh› varm›fl. Davran›nca hemen koluna bir balta vurdum. Silâh› düfl-
tü. Rüstem isimli adam›m kâfire s›k›ca sar›ld›. Ben de kafas›na bir balta vurdum. Kâfir ser-
semleyince elini kolunu ba¤lad›k. Di¤er kâfiri Kâz›m ve Söhrab isimli adamlar›m derhal ba¤-
lam›fllar. Ama bu kâfirler zevk ehli imifller. Elinde mezesiyle, yan›nda bir çotura flarab› vard›.
Sarhoflluktan zorla uyanm›fl. Seyfi isimli adam›m Macar idi. ‹ki kâfiri de konuflturdu. Bunlar
dediler ki: «Vallahi a¤am, biz Yan›k kalesinden ikibin kifli, dereden geçen Türkleri basal›m
diye buraya geldik. Fakat casuslar›m›z «Deniz gibi Türk askeri geliyor» deyince askerimizin
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canlar› bafllar›na s›çray›p, yoldafllar›m›z kaçm›fllar. Biz de flu atefl bafl›nda iki koyunun k›zar-
mas›n› beklerken içti¤imiz flarap yüzünden uyuya kalm›fl›z. Bafl›m›za bu hal geldi» dediler.
Hemen bu kâfirleri soyup bellerine bakt›m. Birer göderi meflin kemerleri vard›. Birinde yet-
mifl sulyetaler kurufllar› ve k›rk adet Macar alt›n› var. Di¤erinde on sulye kurufl ve yüzbefl Ma-
car alt›n› vard›. Bu alt›nlan ald›m. Befler alt›n adamlar›ma verdim. Kâfirlerin atlar›na bakt›m,
dördü de ifle yarar atlar olup, e¤er bafllar›nda ikifler, terkilerinde ikifler kol tüfenkleri, telâtin
alt›n yald›zl› kuburlar› ile sanatl› tüfenkleri, ya¤murluklar›, heybelerinde çamafl›rlar›, nallar›,
m›hlar›, peksimet ve peynirleri vard›. Fakat koflumlar›n›n tamam› kay›fl idi. K›l›çlar› eski Al-
mand›. Gümüfllü külünkleri ve boy tüfekleri gayet sanatl› idi. Adamlar›m›n birkaç› da¤lar için-
de dolafl›p av ararken iki araba yükü arpa, peksimet, flarap, çanta çanta kebaplar iki gümüfl
ifllemeli k›l›ç, gümüfl kadeh, alt›n rak› kadehi, gümüfllü b›çaklar, gümüfl sahanlar, çeflitli ça-
mafl›rlar ve elbiseler bulup getirdiler. Sevinçten ölecektim.

Beyaz ihram› atefl bafl›na döfleyip esirlerime sordum. «Vallahi bu elbiseler bizim Yan›k
kapudan›n›n elbiseleridir. Gece karanl›¤›nda haber gelince flaflk›nl›ktan bizi bile b›rak›p
gittiler.» Hemen atefl kenar›nda iki rekât namaz k›ld›m. Ve ilâhi bu âsi, âciz ve hakir ku-
lun afla¤›n›n afla¤›s› iken bu kadar ihsan ettin. Bu iki da¤ aras›nda iki da¤ parças› gibi kâ-
firleri elime düflürdün. ‹hsan, kudret, kuvvet ve yard›m senindir diye flükür secdesine ka-
pand›m. «Hazâ min fazl› Rabbi» âyeti kerimesini dilimden düflürmedim. Allah'›n ihsan›n›
gör ki, üç gün evvel aç idik. Var›m›z› yo¤umuzu atefle vermifl, yemek için sevdi¤im atla-
r›mdan birini kesmek zorunda kalm›flt›k. Bu kere Cenâb-› Hak onun on mislini verdi. Ey
can›mla beraber kardeflim, lâf› bu kadar uzatmaktan maksad›m fludur ki, bir kul kullu¤un-
da sebat edip, bütün ifllerini Cenâb-› Hakk'a b›rak›r, temiz kalp ile Allah'a tevekkül eder-
se, onun r›zk›n› Allah hiç ummad›¤› yerden verir. «fiüphesiz r›zk› veren, o pek çetin kuv-
vet sahibi Allah'›n kendisidir» (Zâriyat sûresi, âyet 58) diyerek ganimetleri al›p herkesten
habersiz atefl kenar›nda safa ettik. ‹slâm askeri ise öte taraf›m›zda binbir güçlük içinde aç
ve periflan idi. Atefl kenar›nda adamlar›mla konufltum:

«Ne dersiniz o¤lanlar? Biz bu kâfirler ile orduya gidersek sadrâzam duyup ya ucuz fiyat-
la elimizden al›r ya da söyletip boyunlar›r› vurur. Ve aç asker bizdeki bu kadar ganimet ve
zahireyi görürse ya¤ma eder. Biz de vermemek için çarp›fl›r›z. Ama ço¤unlu¤a muhalefet
etmek hatad›r. Bu kere herkese uymak gerekir. Bizim bu ganimetlerimize askerin sald›ra-
ca¤›ndan hiç flüphem yoktur. Çünkü tam yirmialt› gündür sadrâzam›n atlar› bile mefle a¤a-
c› filizleri ve çamurlu otlar› yerler. Kâfir korkusundan asker ordudan bir fersah ayr›lamay›p,
askerin gariplerini çeflitli kere kâfir ald›¤› bilindi¤inden herkes atlar›n› gözleri önünde çamu-
ra ba¤lay›p atlar› ve kendileri aç durmaktalar. fiimdi bizde bu kadar zahireyi görünce ya¤-
ma etmeleri muhakkakt›r. Gelin sizinle, sa¤ taraf›m›zda asker, sol taraf›m›zda da¤lar›n ke-
nar›n› kollayarak gidelim» deyince adamlar›mdan Söhrab dedi ki:

«Yâ sultan›m! Bizim gibi yoldan ç›k›p ormanlara dalm›fl askerlere, yahut bu esir kâfirler
gibi kâfirlere rastgelirsek... Yoldur, izdir, askerliktir bize ve size sark›nt›l›k ederler. Bu durum-
da dövüflmemiz gerekir. Çünkü bu da¤lar bofl de¤ildir. Kâfirlerle doludur. Yol iz bilmeyiz,
herhangi asker bize rastlarsa mutlaka bu kâfirleri ve mallar› elimizden al›rlar» dedi. «Hele bir
kere esirleri konufltural›m» dedim. «Siz nerelisiniz?» deyince onlardan benim ba¤lad›¤›m kâ-
fir «Ben bir garip fakirim. Yan›k kalesinde yanm›fl›m, bu askerle gelmiflim» dedi. «Yâ fakirsin
de bu küheylan atlara, yald›zl› tüfeklere ne oluyor? Tez do¤ru söyle, yoksa sizi katlederim!»
diye kâfire bir iki Hac› Bektafl baltas› vurunca «Ben Sen Martin kalesinin yüzbafl›s›y›m. Bu
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da benim efendim, kapudan›n o¤ludur. E¤er bizi öldürmezseniz size çok para verelim. ‹stol-
ni Belgrad'a gidersek, orada bize esir olmufl kimseler çoktur. Bizi çok iyi bilirler. Sizden on-
lar bizi gümüfllerle kurtar›r» dedi. Adamlar›m «Siz ‹stolni Belgrad yolunu bilir misiniz? Kaç
günlük yoldur?» diye sordular. Kâfirler «Elliyedi saatlik yol kald›. Bizi yakalad›¤›n›z yerden kal-
k›p bir gece sizin Çavka kalesi alt›nda kal›p ertesi günü se¤irtip ikindi zaman› ‹stolni Belgrad
alt›nda varofllar›ndan ve ba¤lar›ndan ganimet al›p yine döneriz» diye cevap verdiler. Anlad›m
ki Osmanl› askerinin yürüyüflüyle tam dört konakl›k yer var. Fakat belki mel'unlar kendileri-
ni kurtarmak için bizi kâfir askeri üzerine götürürler diye çeflitli ihtimalleri düflünerek yine bi-
zim orduyu kollayarak gitmek do¤rudur diye karar verdim. «Önce arkadafl sonra yol» sözü
gere¤ince bize de arkadafl lâz›md›r diye adamlar›ma «O¤lanlar, gafil olmay›n. Ben yine ya-
ya olarak ana yol üzerine var›p bir tan›d›k bakay›m» diye silâh›mla ana yola ç›kt›m. Gördüm
ki ‹slâm askeri yollara dökülmüfl, a¤laya inleye, aç ve periflan, yal›nayak Allah Allah diye ge-
çer. Saatime bakt›m. Henüz ö¤le vakti idi. Bir garip yi¤itten «Askerin gerisi var m›d›r?» diye
sordum. «Biz öncüyüz, topçular ve ardç›lar akflama do¤ru gelirler» dedi. Allah'›n hikmeti bu
s›rada bizim silâhdar sipahinin bafl halifesi Gedüzlü Mehmed Efendi'nin sarac› Mustafa, De-
miro¤lu, Kara Ali adl› oniki eski arkadafllar›m› görüp can›m yerine geldi. «Bre gelin a¤alar,
flu geride dere içinde adamlar›mla atefl yakal›m. Biraz nefes al›p, rahatlad›ktan sonra gide-
lim» dedim. Onlar›n da canlar›na minnet, yoldan sap›p derhal atefl bafl›na gelip oturdular.
Allah'a hamdolsun nazikçe arkadafllar edindim deyip, bunlar›n bütün atlar›na birer silme yem
ast›m. Hz. ‹brahim sofras› gibi kebap ve peksimetleri de meydana getirince hayrette kald›-
lar. Kendileri de atlar› da atefl bafl›nda safalar ettiler. Açl›klar›n› giderip, ibadet ettiler. ‹kindi-
den sonra birlikte atlara binip, yükleri de yükleyerek sa¤ taraf›m›zda büyük askerin hay huy
seslerini ifliterek ormanlar içinde yol al›p, akflama yak›n ordunun içine girdik. Gedüzlü Nahi-
fe'nin çad›r›nda arkadafllar›m›zla bir arada konaklad›k. Bize pek çok ikram ve itibarda bulun-
dular. Bana Çavka nehri kenar›nda ayr› bir çad›r kurdular. Adamlar›m›zla zevk ve safa etme-
ye bafllad›k. Allah'a hamdolsun çad›r›m›z› yakm›flken yeni bir çad›ra sahip olduk.

Çavka nehri da¤lardan ç›k›p, k›ble taraf›na Balatin gölüne dökülür. Küçük bir sudur.
Orada Gedüzlü Mehmed Efendi'ye on yem, Hac›zâde Efendiye befl yem, sadrâzam Kethü-
das› ‹brahim A¤a'ya on yem, kâtibi Selim Efendi'ye bir yem, Cebecibafl› Ali A¤a'ya, Sam-
suncubafl› Abdi A¤a'ya ve öteki dostlara yeteri kadar yem verip, bu flekilde iki yük arpay›
dostlar›ma da¤›tt›m. Onlar da Evliya bize H›z›r gibi yetiflti diye sevinçlerinden adamlar›ma
onar, yirmifler alt›n ihsan ettiler. Mezkûr koyun kebab›n›n birini parça parça ettirip velini-
metlerim efendilerime gönderdim. Baz›lar› «Evliya do¤rusu böyle k›tl›k yerde nice büyükle-
re at yemleri, koyun kebaplar›, beyaz ve has peksimetler da¤›tt›. Do¤rusu evliyal›¤›n› ispat
etti» diye flaka ederlermifl. O gece kefere katanalar›n›n iki atlar›n› Gedüzlü Efendi'ye yüz
kurufla sat›p, ikisini satmad›m. Di¤er zahireleri saklay›p, o gece atlar›na bol bol yem ver-
dim. Sabahleyin yine atlara binip her biri bir çeflit cünbüfl hâs›l etmifller. O gün hava gü-
zel oldu. Yine da¤lar içinde do¤uya do¤ru alt› saat gidip Polata ile Bakovan da¤lar› ete¤in-
den geçip Lâk kalesini gördük. Bu Lâk kalesini evvelce anlatm›flt›m. Oradan sa¤lam ve es-
ki bir kale olan Pespirim kalesine geldik.

Pespirim Kalesi: Çoklar› Persprem, Pespirem derler ama halk dilinde, Nemçe lisan›nda
ve Macarcada Pespirim ad›yla meflhur sa¤lam bir kaledir. 958 (1551) de Süleyman Han za-
man›nda Had›m Ali Pafla taraf›ndan fetholunup Budin eyaletinde sancak beyi taht› yap›l-
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m›flt›r. Sonra yine Süleyman Han 973 (1566) te Sigetvar seferine gitti¤i zaman Ferdinand
kral, Tata, Papa ve bu Pespirim kalesini kâfirler ald›¤› için Süleyman Han Peçoy alt›nda Bu-
din veziri Arslan Pafla'y› ota¤› önünde, Pespirim kalesi için katletti. Sonra 1002 (1593) ta-
rihinde Muharrem ay›nda Yan›k kalesi fatihi Sinan Pafla, bu kaleyi kuvvet zoruyla Nemçe
çesar› elinden aflura gününde ald›. Bu kalenin fethi sevinci nedeniyle Üçüncü Sultan Murad
Han, mührü Sinan Pafla'ya ihsan edip, Yan›k kalesi üzerine serdar-› muazzam tayin etmifl-
tir. Sonra 1006 (1597) tarihinde Üçüncü Sultan Mehmed Han asr›nda kâfirler hile ile Ya-
n›k kalesine a¤aç top at›p, muvaffak olurlar ve içine asker koyarlar. Yine ayn› sene Papa,
Tata ve Pespirim kalesini al›rlar. O zamandan beri düflman elinde kal›p imar edilmifltir. ‹s-
lâm askeri buraya bir saat uzakl›kta Bakovan adl› bir derenin kenar›nda konaklad›. Etrafa
karakollar konmas› ferman olundu. Çünkü bu kalenin muhaf›zlar› çok cesur ve savaflç›d›r-
lar. Hatta alt›bin merd atl›s› vard›r derler. Kalesi bir ormanl›k içindedir. Bu kaleye, ‹slâm as-
keri ulafl›p büyük toplar att›. ‹stolni Belgrad'›n toplar› Pespirim'den, Pespirim'in toplar› da ‹s-
tolni Belgrad'dan iflitilir. Çünkü aralar›nda alt› mil kadar mesafe vard›r. Bizim Polata ve Çav-
ka kalemizle kâfirin Pespirim kaleleri birbirlerine yak›nd›r. Sacaya¤› fleklinde kurulmufllard›r.
Bu menzilde daha önce sadrâzam'›n emri ile Vasvar kalesi alt›ndan ‹stolni Belgrad'a zahire
getirme¤e giden Hac› Pafla geldi. ‹kiyüz araba yükü zahire, beflyüz s›¤›r ve di¤er erzakla ‹s-
lâm askerine H›z›r gibi yetiflti. ‹slâm ordusu sevince bo¤uldu. Oradan kalk›p giderken Pes-
pirim kalesinin varoflunu ‹slâm askeri yakt›, diye haber geldi. Peflinden esir ve ganimet mal-
lar› sadrâzam'a takdim edildi. ‹hsanlar da¤›t›ld›. Oradan yedi saat yine do¤uya do¤ru gider-
ken baz› dostlarla atbafl› beraber oldu¤umuz s›rada heybeden has ve beyaz Macar ekmekle-
ri ç›kar›p verdi¤imde hayret edip «Bu k›tl›kta bu ekmekleri Evliya nereden bulur?» diye yü-
züme alan alan bakarlard›. Hac› Pafla ile gelen zahire arabalar› bofl kal›p, kalan cephânele-
ri ve baz› flâhi toplar› bu arabalara yükledik. Yükler biraz hafifledi. Bu menzilde süratle faz-
la yüründü. Çünkü Love kalesi alt›nda daha önce yenilgiye u¤rayan Sar› Abaza Hüseyin Pa-
fla'dan yard›m istekleri gelip «Efendim mutlaka Uyvar imdad›na yetiflsin» deniyordu. Bu yüz-
den h›zla yürünüp ‹slâm›n duvar› Çavka kalesine geldik.

Çavka Kalesi: Hâlâ bizim ‹stolni Belgrad sanca¤› hududunda subafl›l›k olup kalesi gökle-
re yükselmifltir. Tata, Papa, Pespirim, Sen Martin ve Naman kalelerinin s›n›r›nda oldu¤u yu-
kar›da anlat›lm›flt›. Allah korusun, sa¤lam ve s›¤›n›lacak bir kaledir. Bu kalemizin yak›n›nda
‹slâm askeri konaklay›nca Sadrâzam flenlikler yap›lmas› için büyük toplar att›rd›. Dizdar› ve
neferleri sadrâzama geldiler. Hil'atlar giydirildi ve ihsanlar verildi. Oradan kalk›p yine do¤u-
ya yedi saat yol al›p, sarp da¤lar içinden geçerek Polata kalesine geldik.

Polata Kalesi: Bu da ‹stolni Belgrad'a ba¤l› bizim kalemiz olup, hududun son noktas› ol-
du¤u yukar›da genifl bir flekilde anlat›lm›flt›. Dizdar›, neferleri ve öte ayanlar›n›n hepsi sad-
râzam'a geldiler. Top flenlikleri yap›l›p hil'atlar ve ihsanlar verildi. Bir alay gaziler ve müca-
hidler sevinç içinde kalelerine döndüler. Oradan kalk›p yine ‹slâm askeri ile do¤uya do¤ru
yola devam ederek yedi saatte Began kalesine geldik.

Began Kalesi: ‹stolni Belgrad'dan akan fierviz nehrinin geçit bafl›nda dört köfle küçük bir
palanga oldu¤u yukar›da anlat›lm›flt›r. Fakat flimdi sadrâzam gelip bu kale dibinde konakla-
y›nca kanun üzere top flenlikleri yap›p, kale a¤alar› ve neferleri sadrâzamdan hil'at ve ihsan-
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lar al›p gittiler. Daha önce Çobaniçse kalesi alt›nda top ile yaralanan peksimet emini Os-
man A¤a bu menzilde vefat etti. Nâfl›n› sadrâzam ‹stolni Belgrad'a gönderip orada topra¤a
verdiler. Bu menzilde sadrâzam›n kardefli Ali Bey rahats›zland›¤›ndan iyileflmesi için Budin'e
gönderildi. Orada vefat etti ve Pafla saray› camii avlusunda Ahmed Bey'in türbesinde top-
ra¤a verildi. Bu kaleden ‹stolni Belgrad görünme¤e bafllad›. Divan erbab›ndan baflka kim
varsa Belgrad'a gitti. Vezirin ota¤› etraf›nda herkes kanun üzere oturdu. Ben yine Hac› Pa-
fla'n›n saray›nda Hünkâr hasekisi Bostanc› Hasan A¤a ile oturduk. Ama Belgrad kazas›nda
yedi, sekizbin çad›r ile konaklam›fl yetmifl - seksenbin asker var. Me¤er bunlar Rabe nehri
seferine yetiflemiyenlerdenmifl. .......... Kanbur Mustafa Pafla, eski Defterdar Siyavufl Pafla
hazinedar› Arnavud Hüseyin Pafla, .......... Pafla ve yirmi adet mirlivalar, yetmifl adet alay-
beyleri askerleriyle Belgrad vadisinde konaklam›fllar. Ertesi günü 1074 (1663) .......... ay›-
n›n .......... gününde sadrâzam büyük bir alay ile ‹stolni Belgrad'a girerken Belgrad kalesin-
de öyle top flenlikleri yap›ld› ki, yer ve gök tir tir titredi. Kalenin burç ve bârular› bayraklar-
la süslendi. Bütün hisar erleri bir yayl›m tüfenk at›fllar› ile üç nöbet gülbank-› Muhammedi
çektiler. Sadrâzamdan bütün a¤alar›, âyân› ve ileri gelenleri ihsanlar al›p, herkes menzilleri-
ne döndüler. Bütün Osmanl› askeri Belgrad'a cennete girer gibi girdiler ve elleri bol nimet
gördü. Burada daha önce gelen Kanbur Mustafa Pafla, Hüseyin Pafla ve öteki mirmirânlar,
beyler, alaybeyleri sadrâzam'a vard›klar›nda sadrâzam: «Bak›n bre adamlar! Saadetlû padi-
flah geçen seneden beri size kap›c›bafl› gönderip, serdar› muazzama memursunuz deyu ha-
ber gideli bir y›l oldu. Ya flimdi yetmifl - seksenbin askerle niçin Rabe seferine gelmeyip,
böyle ayak süründürüp gezersiniz. Biz Rabe'de böyle yenilmezdik. Tez cellat, kald›r›n flu ha-
inleri!» deyince bütün ocak halk› ve bölük a¤alar›, divan hocalar› sadrâzam›n aya¤›na kapa-
n›p: «Sultan›m! Bu sefer üzerinde bunlar› k›rmandan ise flimdi Love veya Litre kalesini kur-
tarmak için saadetle gidersin. Bunlar› o kalede birer top yoluna koyun, orada cenk ede ede
flehid olsunlar. Yahut kaleleri fethedip, suç defterlerine af kalemi çekilsin!» diye genç ihtiyar
herkes yalvar›nca, ricalar› kabul olundu. Affedilen vezirler sadrâzam›n aya¤›na kapan›p can-
lar› yerine geldi. Sadrâzam: «Tez buradan kalk›p Uyvar alt›na Hasan Pafla'ya hepiniz yard›-
ma gidin» diye ferman etti. Derhal göç borular› çalm›fl üç vezir ve yedi beylerbeyi seksenye-
dibin asker ile kalk›p acele Uyvar'a gitmek için yola ç›kt›lar. Sonra sadrâzam Belgrad'da on
gün konaklanmas›n› emretti. Bütün yaral›lar ve hastalar mahalle mahalle imam ve hatiple-
re defter ile da¤›t›ld›lar. Burada Nemçe çesar› taraf›ndan sulh için elçiler geldi, reddettiler.

Durumu bilmeyen kimseler bu flehre gelince bütün hastalara fazlaca yemek verdiklerin-
den bu kadar zamandan beri açl›k çeken adamlar yemekten ishal ve dizanteri hastal›¤›na
yakaland›lar. Yüzlerce kifli öldü. Binlerce asker ‹stolni'ye geldiklerinde ölü gibi olduklar› hal-
de buran›n güzel suyu ve havas› neticesinde ölüye can gelir gibi dirildiler. Çünkü ‹stolni hal-
k› son derece garip dostu adamlar olduklar›ndan bütün askere yafll›s›na, gencine, zengini-
ne, fakirine, hasta ve yaral›lar›na mallar› ve canlar›yla hizmet edip, varlar›n› yoklar›n› sarfet-
tiler. Allah hepsinden raz› olsun.

Sadrâzam kalenin etraf›n› gezip gördükten sonra gölünü askere temizlettirdi. Kalenin ba-
z› yerlerini tamir ettirdi. Her kalede yapt›klar› gibi burada da on günde büyük bir tabya in-
fla ettirdi. Bütün cephâne ve mühimmatlar› yoklay›p her fleyi yerli yerine koydurdu. Bütün
neferlere on kese zahire paras› ihsan etti. Hakir burada Hac› Mustafa Efendi'miz saray›nda
konaklad›m. Mustafa Pafla bizim iki esiri konuflturarak biri Sen Martin kapudan›n›n o¤lu ol-
du¤unu, di¤erinin ise kale yüzbafl›s› oldu¤unu anlad›lar. Her birine befleryüz kurufl verdiler.
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Ben raz› olmayarak Biz Uyvar alt›nda kale muhasaras›nda iken Gürcü Mehmed Pafla ket-
hüdas›yla Komran kalesi alt›nda küffar ile cenk edip yenildi¤imiz gün bir adam›m esir oldu.
Hâlâ o kölem Komran'da Zeçeflvar adl› kapudan›n yan›ndad›r. Nice kere adam›mdan Ester-
gonlular ile mektuplar geldi. «Benim adam›ma karfl›l›k yüzbafl›y› veririm. Adam›m› Zeçefl-
var'dan kurtars›n. Bu kapudanzâde için beflbin gümüfl riyal isterim. Olursa hofl, olmaz ise
bunlar› ‹stanbul'a götürüp küre¤e korum» dedim. Kâfirler «Biz Komranl›ya kar›flmay›z. E¤er
bizim kalede olsa idi flimdi köleni getirirdik. Ama Komran serhaddinde alâkam›z yoktur» de-
yince, ister istemez serhad gazileri araya girip, Allah'a hamdolsun yüzbafl› kâfiri bin adet ta-
ler kurufla ve Sen Martin kapudan›n›n o¤lunu beflbin kurufla kesiflti¤imiz s›rada karfl›dan bir
dostum «Raz› olma» iflareti yapt›. Ben de anlad›m ki, onbin kurufl eder idi. Fakat arada Ha-
c› Pafla oldu¤undan utan›p beflbin kurufla raz› oldum. Keferelerin atlar›n›, silâhlar›n›, di¤er
mallar›n› al›p, onlar içinde bin sulye kurufl verdiler. Ayr›ca yedi adam›ma da beflyüz kurufl
verdiler. Hepsi için yedibinyediyüz kuruflu al›p esirleri Hac› Mustafa Pafla'ya teslim ettim. O
dahi kâfirleri tekrar zindana koyup hapsetti. Hakir yan›mdaki on kesem kuruflumu kardafl-
l›¤›m Budin a¤as› Ömer A¤a'ya, bütün ocak a¤alar› yan›nda teslim ettim. Ömer A¤a Bu-
din'e gitmek üzere yola ç›kt›.

Allah'a flükür ki, Yeni kalede Rabe nehri seferinden beri bu kadar zahmet çekmiflken,
kerim Allah lütfedip nice kere giden mallar›ma karfl›l›k «Men câe bilhaseneti felehu aflrü em-
sâliha» (En'am sûresi, âyet, 160, mânas›: Kim Allah'a bir iyilikle, bir güzellikle gelirse, iflte
ona bunun on kat› var.) âyet-i kerimesi gere¤ince, Cenâb-› Hak giden mallar›ma karfl›l›k yir-
mi kat ihsanlar edip, bir gün ah ve vah dedirtmedi. Bütün adamlar›mla ve nice atlar›mda
çeflit çeflit ihsanlar verdi ve ‹stolni Belgrad'da yüzümüzü güldürdü. Do¤rusu bu ‹stolni Belg-
rad kalesi mübarek kaledir. Ne vakit buraya gelsem faydalan›r›m. Burada bir kurban, pirinç,
bal ve ya¤ al›p, Budin kap›s›ndan d›flar›da göl kenar›nda merhum Gazi Süleyman Pafla tür-
besi tekkesinde kurbanlar› kesip, yüzlerce fakir ve gaziler gelip yediler. Yemekten sonra tek-
ke fakirleri gülbang-› Muhammediler çektiler. Hakire hay›r dualar ettiler. Sonra bu menzil-
de hünkâr hasekisi Hasan A¤a ‹stanbul'a do¤ru yola ç›kt›. Rabe suyu ve Love kalesi alt›n-
dan Hüseyin Pafla bozgunu pâdiflâha bildirildi. Sonra göç davullar› çal›narak yola ç›k›ld›.

‹STOLN‹ BELGRAD’DAN LOVE L‹TRE 
KALELER‹N‹N KURTARILMASINA G‹D‹fi

Hünkâr hasekisi a¤a uzun müddet kendisine yapt›¤›m›z arkadafll›k sebebiyle giderken
hakire ikiyüz alt›n ihsan etti. Ben bütün Belgrad halk› ve Hac› Mustafa Pafla efendimle
vedalaflt›m. Sadrâzam›n göç davullar› çal›nd›. Kuzeye on saat yol ald›ktan sonra Patka gö-
lüne geldik.

Patka Gölü: Latince ördek gölü demektir. Suyu tatl› küçük bir göldür. Hakikaten ör-
de¤i çoktur. Askerler bu göl etraf›nda konaklay›p zevk ve safa ederler. Bu göl kenar›nda
otururken Estergon taraf›ndan k›rk - elli pâre top sesleri duyuldu. Sadrâzam derhal göç
borular› çald›r›p, Patka gölü kenar›ndan kalkarak oniki saat kuzeye do¤ru dere, tepe or-
man ve susuz yerler geçtik. Bu s›rada s›caktan ve susuzluktan k›rk - elli kadar asker öldü.
Bin türlü dert ve belâdan sonra Estergon kalesine gelindi.

Estergon Kalessi: 1073 (1662) tarihinde Uyvar gazas›na giderken bu Estergon kalesinin
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kaç kere ‹slâm›n eline geçti¤ini ve kaç kere küffâr taraf›ndan istilâ olundu¤unu genifl olarak
anlatm›flt›k. fiimdi Patka gölü kenar›nda iken top sesleri iflitilip oradan acele ile gelinmiflti.
Me¤er daha evvel Uyvar imdad›na gönderilen Kanbur Mustafa ve Hüseyin Paflalar›n gelifli-
ni sadrâzam zannederek top at›fllar› ile karfl›lam›fllar. Bu toplar›n asl› bu imifl. Sonra sadra-
zam Estergon alt›nda konaklama emri verdi. Burada bin adet zahire gemileri bulundu. Or-
duya alt› ayl›k zahiresi verildi. ‹slâm ordusu içinde öyle bolluk oldu ki bütün insan ve hayvan-
lar taze can buldular. Sadrâzam o gün yeniden Tuna üzerine büyük köprü infla etmek için
ferman ç›kard›. Bütün zahire gemileri üzerinden köprü yap›lma¤a baflland›. Daha önce ge-
çen sene, Estergon bir top menzili uzakl›kta köprü yap›l›p Uyvar gazas›na gidildi. fiimdi ise
Estergon kalesi alt›ndan köprü kurulup karfl› tarafta Ci¤erdelen kalesine dayand›. Çok sa¤-
lam bir kale oldu. Evvelce biz ‹slâm askeri ile Rabe nehri çenginde iken Nemçe kâfiri Love
ve Litre kalelerini ‹slâm›n elinden alm›flt›. Ci¤erdelen kalesini de yak›p y›k›p köprüsünü ha-
rap etmiflti. Daha sonra ‹slâm askerinin Rabe'den döndü¤ünü iflitip Komran'a kaçm›fllar.
Sadrazam harap olan Estergon ve Ci¤erdelen kalelerinin acele tamirini emretti. Ben de o
gün baz› arkadafllar›mla, biraz eflya alarak alt› saat do¤udaki Viflgrad kalesini görme¤e gittik.

Viflgrad Kalesi: Lâtincede Viflegrad derler. Grad kale ad›d›r. Menucehir evlâd›ndan
Grand Ban taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Hatta Grand Ban, ‹skender tac›n› Acem diyar›ndan
getirip bu kale içinde gizler. O taç yüzünden bu kale imar edilerek büyük bir flehir haline
gelir. Sonra kraldan krala geçerek 951 (1544) senesinde Sultan Süleyman zaman›nda Bu-
din veziri Yahya Paflazade Mehmed deniz gibi askeri yan›na toplay›p, Budin'den balyemez
toplar götürüp bu kaleyi döve döve y›kar. Afla¤› kale aman ile teslim olur. Bütün kâfirler
yukar› iç kaleye toplanarak cenge tutuflurlar. Sonunda serdar Mehmed Pafla yukar› kaleye
top çekmeye bafllay›nca kâfirler bu durumu görüp korkarak onuncu günde kaleyi vire ile
teslim ederler. Anahtarlar› serdara verip kaleden ç›karken ‹skender tac›n› hisarda unuttuk-
lar›n› anlayarak tekrar kaleye girip tac› almak isterler. Yeniçeriler kâfirleri kaleye komay›p,
tekrar cenge bafllarlar. Yeniçeriler bütün kâfirleri k›l›çtan geçirirler. Kapudan›n› serdar
Mehmed Pafla yeniçerilerin elinden kurtar›r. Kale kapudan› ile anahtarlar› Sultan Süley-
man'a gönderir. Viflgrad kalesi bu flekilde fetholunur. Hâlâ Süleyman Han zaman›ndaki
tahrire göre Budin eyâletinde Estergon sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Ve Estergon nâ-
ibli¤idir. Müftüsü, nakibi ve kethüda yeri yoktur. Ama Budin yeniçerisi, serdar›, kale dizda-
r› ve üçyüz adet hisar eri vard›r.

Viflgrad Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Tuna nehri k›y›s›nda gö¤e bafl kald›rm›fl k›rm›z› yal-
ç›n kaya üzerinde befl köfleli bir kaledir. Budin, E¤ri, Kanije ve ‹stolni Belgrad sahralar› ve
serhadlerinde benzeri yoktur. Me¤er Estergon kalesi ola. Böyle sarp bir kaledir. Güya Tu-
na Belgrad›n›n iç kalesi gibi Tuna kenar›nda bir burunda kurulmufltur. Tafltan infla olunmufl
sa¤lam ve güzel bir kaledir. ‹ç kalesinin kuzey yönüne bakan bir küçük kap›s› var ki, çok
yüksektir. Afla¤› varofl hisard›r, bu kap›ya hiçbir at›c› ok yetifltirememifltir. Bu derece yük-
sek bir kaledir. Gerçi bu kap› dar ama kat kat dolma demir kap›d›r. Hisar içinde yetmifl ka-
dar tahta örtülü evleri, Süleyman Han'›n bir küçük camii, k›tl›k anbarlar›, yedi adet sa¤lam
kuleleri vard›r. Baflkaca han, hamam, çarfl› ve pazarlar› yoktur. Ama usta mimar Tuna ke-
nar›nda bir kayay› oyarak afla¤› Tuna nehrine inecek bir su yolu yapm›flt›r ki, ibretle seyret-
me¤e de¤er. Ama hâlâ sular› ya¤mur suyunun topland›¤› sarn›çlardan temin olunur. Fakat
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yine her gün saka beygirleri afla¤› Tuna'dan zenginler için su tafl›rlar.
Bu kale Süleyman Han ile Mohaç'da cenk eden Layofl kral›n hazinesinin bulundu¤u yer

idi. Çünkü sarp kale oldu¤undan bütün hazine ve iskender tac›n› buradan kald›r›p Budin'e
götürdüler. Orada üç sene durur. Oradan Nûflirevan'a geçer. Sonra Osmano¤ullar› elde
ederler. Bilâhare Süleyman Han, Nemçe ile dost olup, ‹skender tac›n› Nemçe cesar›na he-
diye ederek Began ve Zirino¤ullar›n›n elinden yüzlerce kale al›r. Süleyman Han Zigetvar ka-
lesini fethederken vefat etti. Böylece de taç Nemçe çesar›n›n elinde kald›. ‹nflallah tac›n fle-
killeri yeri gelince yaz›l›r.

Viflgrad Varoflunun fiekilleri: Afla¤› hisar› Tuna kenar›nda, dört taraf› sarp ve sa¤lam
kaledir. Her tabyas› birer ‹skender seddidir. ..... adet kap›lar› var. Üç adet Müslüman, iki
adet kefere mahalleleri vard›r. Dörtyüzelli adet tahta örtülü evleri vard›r. Kargir binal› ev-
leri azd›r. ..... adet mihrapt›r. ..... camii, ..... mescidi, bir medresesi, üç adet çocuk mek-
tebi vard›r. ‹ki adet tekkesi vard›r.

Bir adet misafirhânesi vard›r. Bir hamam› vard›r. Elli kadar dükkân› vard›r. Bu varo-
flun etraf› ba¤ ve bahçeliktir. Halk› cesur ve bahad›rd›rlar. Hatta gazileri gemilere binip
bu kalenin karfl›s›ndaki ‹pol ve Gara nehirleri yolu ile Love ve Novigrad kalesi altlar›ndan
esir al›rlar.

Viflgrad fiehri: Bu kaleyi de gezip gördükten sonra atlara çul, adamlara Macar kabeleri
al›p, oradan yine bat›ya alt› saat ba¤lar ve bahçeler içinde yol alarak tekrar Estergon kale-
sine geldik. O gün Estergon köprüsü tamam oldu. Vezirin ferman› ile bütün asker karfl› ta-
rafa geçip rahat uykuya dald›¤› s›rada Tuna nehri üzerinden bir top ve tüfenk sesi iflitildi.
Bunun üzerine asker içinden bir «Allah Allah» nidas› duyuldu ve bir anda savafla bafllad›lar.
Me¤er kâfir 12 parça silâhl› f›rkatelerle gece karanl›¤›nda nehirden gelip, Tuna kenar›nda-
ki ‹slâm askerinin çad›rlar›n› toplay›p, nice at ve adam yaralayarak geri kaçarken su ak›nt›-
s›n›n tersine gitmek kolay olmad›¤›ndan bütün kâfirler küre¤e as›ld›klar› halde bir ad›m da-
hi gidemezler. Bu s›rada sadrazam Estergon kapudan› f›rkatelerine ve di¤er gemilere asker
doldurarak gemileri at ve adamlar vas›tasiyle karadan iplerle çektirerek kâfir gemileri üzeri-
ne gönderir. Estergon karas› taraf›ndan da Kanbur Mustafa Pafla ve Defterdar Hüseyin Pa-
fla flâhi toplarla düflman› döverler. ‹slâm askeri taraf›ndan Seydi Ahmet Paflazade Mehmed
Pafla askerleriyle kâfirlere yetiflip cenge bafllar. Seydizâde Mehmed Pafla bu gazada kâfirin
önünü keser. Kâfir Tuna'dan, Mehmed Pafla karadan cenge devam ederler. Mehmed Pafla
bu s›rada düflman›n iki f›rkatesini al›r. Kâfirler suya dökülünce Estergon kapudan› da f›rka-
teleriyle hemen yetiflip «Allah Allah» diyerek kâfire giriflir. Öte taraftan Kanbur Mustafa Pa-
fla ve Hüseyin Pafla, beri taraftan Seydizâde Mehmed Pafla ve Tuna içinde Estergon kapu-
dan› kâfirleri Tuna nehri içinde ortaya al›p, o anda oniki parça düflman gemisini binalt›yüz
kadar kâfir ile esir al›p afla¤› inmifl haçl› bayraklar›yla gemileri Estergon alt›na getirip sadra-
zam huzuruna ç›kard›lar. Paflalara ve Tuna kapudanlar›na hil'atlar giydirildi. Gemilerin Es-
tergon alt›nda limana çekilmesi bütün kâfirlerin de zindana at›lmas› ferman olundu.

Sadrazam, Ci¤erdelen kalesinin tamiri ifli ile Kayserili Dilâver Paflazadeyi görevlendirdi.
Sonra Ci¤erdelen kalesinden kalk›p, geçen sene k›rd›¤›m›z düflman›n çürümüfl, kurumufl lefl-
leri aras›ndan geçtik. Allah'›n büyüklü¤ü imans›z kâfirlerin bütün leflleri kurumufl. Derileri ke-
miklerine yap›flm›fl, çak›ltafl› gibi olmufllar. Merhum Kad›zâde ‹brahim Pafla ile «Huu!» edip
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kâfiri k›rd›¤›m›z harp meydan›na vard›m. Orada dahi kâfir leflleri tepeler halinde y›¤›lm›fl.
Ama bir y›ldan beri bunlar› ne kurt, ne kufl, ne y›lan, ne kar›nca yemifl, hepsi de kuruyup
kalm›fllar. Telef olan atlar›m›z› bir yere y›¤m›flt›k, onlar dahi taptaze dururlard›. Orada flehid
ruhlar› için birer Yasin-i fierif okudum. Alt› saat yol ald›ktan sonra Babye gölüne geldik.

Babye Gölü: Geçen sene buradan geçmifl ve bir küçük göl oldu¤unu yukar›da anlatm›fl-
t›k. Buradan befl saatte Uyvar kalesine giderken Abaza Hasan Pafla ve Uyvar paflas› Kurd
Pafla sadrazam› karfl›lamaya ç›kt›lar. Tarifi imkâns›z top flenlikleri yap›ld›. Uyvar halk› ‹slâm
askerini görünce taze can buldular. Dörtbin araba yükü zahireyi Uyvar eminine teslim edip
mahzene koydular. Arabalar› Estergon'a tekrar zahire getirmeye gönderdiler. Ertesi günü
bir o kadar daha zahire getirdiler. Me¤er k›tl›ktan Uyvar halk›n›n halleri periflan imifl. Ester-
gon'dan gelen zahirelerle Uyvar'da bolluk oldu. Hayvanlarla odun tafl›t›ld›. Uyvar'›n içi ve d›-
fl›nda odun da¤lar gibi y›¤›ld›.

Love ve Litre Kalelerine Yap›lacak Sefer ‹çin Yap›lan Müzakere: Bu iki kalenin geri al›n-
mas› konusunda herkes birleflti. Bütün sefer haz›rl›klar› tamamland›. Cephâneler ve k›rk pâ-
re balyemez toplar haz›r edildi. Sabahleyin sadrazam Litre kalesine, Hüseyin paflalar›n ikisi
ve Kaptan Pafla da Love kalesi üzerine gitmek üzere iken 1074 (1663) Safer ay›n›n 29. gü-
nü Nemse çesar›n›n üçüncü defa elçisi geldi. Cân-u gönülden bar›fl istediler. Çesardan mek-
tuplar sundular. Mektupta «El aman ey Osmano¤ullar›! ‹lim, memleketim harab oldu. Al-
man diyar›na var›ncaya kadar mamur yerim kalmad›. ‹stedi¤iniz flartlarla bar›fl› kabul ediyo-
rum» diye kullu¤unu göstermifl ve «Üç senelik harac›m› ve hediyelerimi padiflah›ma vereyim»
diye taahhütlerde bulunup vakar sahibi, güzel konuflan tedbirli bir kâfiri elçi olarak gönder-
mifl. Bafl papazlar› mühürlü, ‹sa yeminli kâ¤›tlar göndermifl. Bu durum karfl›s›nda ‹slâm as-
kerinin ileri gelenleri tekrar bir araya gelip müzakere ve müflavere ettiler. Ve Litre ve Love
kalelerinin geri verilmesini istediler. Buna karfl›l›k uzak görüfllü kâfir «Vallahi O iki kale bi-
zim din büyü¤ümüz bafl papaz›n haslar›d›r. Onlar›n yerine size Heluk, Bubak ve S›çan ka-
lelerini verelim. Bunlar› mansur edin, içine istedi¤iniz kadar asker koyun» dediler. Uzun mü-
nakaflalardan sonra zarurî olarak Love, Litre kalelerine karfl›l›k S›çan, Kermat, Direkli, He-
luk ve Bubak kaleleri bize b›rak›ld›. Daha önce Tatar Hanzâde, Kaptan Pafla ve E¤ri veziri
Filibeli Pirinççi Mehmed Pafla bu kaleleri fethedip bofl ve bak›ms›z b›rakm›flt›. Sadrazam her-
kesin r›zas› ile Uyvar kalesinin fethi senesinde ya¤ma edilen ve yak›lan 34 parça ve Kani-
je'yi, Yeni kale alt›nda yak›l›p ya¤ma edilen 32 parça y›k›lan kalelerinin tamir edilmemeleri
flart›yla Love ve Litre kalelerine karfl›l›k yukar›da say›lan kaleleri kabul etti. Kâfir elçisi de
«Öyle olsun» diye bar›fl› kabul etti. Buna karfl›l›k elçi de birkaç fley rica etti. Birincisi «Aksu
kenar›nda, Pojan topra¤›m›zdan geçip Uyvar ad›nda bir geçit kale yapal›m, izin verin» de-
yince sadrazam Uyvarl›dan ve Estergonludan sorup hakikaten bu yerin Pajon topra¤› oldu-
¤unu tahkik ettikten sonra elçinin iste¤ini kabul etti.

Yine elçi rica etti ki «Erdel vilâyetinde Varat kalenize yak›n Segel Hit adl› bir kale vard›r.
Her vakit bizim askerlerimiz burada toplanarak sizin Varat ve Yenova taraflar›n› vururlar.
Bir gün bar›fla ayk›r› davran›rlar. Bar›fl bozulur. Biz hemen o Segel Hit kalesini y›kal›m» de-
yince, bütün serhadliler «Çok isabet olur y›k›ls›n» dediler. Bu hakir kulun tahammülü kalma-
y›p hemen ileri at›l›p «Bar›fla ayk›r› ifl olur korkar›z diye sureti hakdan görünüp öyle güzel
ve sa¤lam bir kaleyi y›kmak isterler. Çünkü bizim Varat kale yak›n›ndad›r. Belki onu da fet-
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hederiz ve Orta Macar› ve Erdel vilâyetlerini de almam›zdan korkmaktad›rlar» deyince he-
men sadrazam «Aferin Evliyam, berhudar ol» dedikten sonra elçiye «O kale Erdel’indir. Si-
zin olsa y›k›n derdim ama, dursun» dedi. Ve sadrâzam Segel Hit kalesinin y›k›lmas›na izin
vermedi. Hemen yine elçi: «Bizim ve sizin taraftan elçiler hürmet ve itibar görerek gelip git-
sinler. ‹ki taraftan da elli kifliden fazla çeteye ç›k›lmas›n. ‹ki tarafta birbirinin kalelerine top
atmas›n. Her sene muhabbet mektuplar›n› ve hediyelerimizi padiflaha gönderelim» dedi. El-
çinin bu dedikleri kabul edildi.

Elçi: «Bu bar›fl k›rk y›ll›k olsun» deyince sadrazam bu sulha raz› olmay›p, «Sizinle k›rk y›l-
l›k sulh antlaflmas› yaparsak, ya Âl-i Osman kiminle cenk etsin?» dedi. Ve elçiyi k›rk y›l sulh
sözü için kovdu. Sonunda sadrâzam güçlükle yirmiiki y›la raz› oldu. Bar›fl 22 madde üzerine
yap›ld›. ‹lk baharda kâfirin büyükelçisi padiflaha ç›k›p mezkûr befl kalenin anahtarlar›n› ver-
di. Elçi sadrâzam›n yan›nda rehin olarak kald›. Sadrâzam taraf›ndan Canpoladl› Bekri Ha-
san A¤a, Çesara elçi olarak gitme¤e haz›rland›. Uyvar'›n baz› mühimmat› görülünce sadrâ-
zam›n arz› yirmi günde padiflaha gidip geldi. Padiflahtan gelen hatt-› flerifte flöyle deniyordu:

«Büyük atalar›mdan Süleyman Han bar›fl›ndan fazla haraç verirse, Uyvar, Kanije, Çav-
ka kalelerinden içeri tâ Rabe nehrine var›ncaya kadar onikifler saat mesafelik bir s›n›r verir-
se sulh yapar›m. Yok derse, ilkbaharda deniz gibi askerle kalk›p, Alman da¤lar›nda av kufl
avlay›p, ilini vilâyetini harab edip Yan›k kalesini kuflatarak tâ Peç ve Prag'a var›ncaya kadar
üstüne asker çekerim. Vaktine haz›r olsun!»

Bu emir, elçi huzurunda okununca uza¤› gören elçi, «Baflüstüne, Rum padiflah› ne ister-
se peki. ‹ste¤inden daha fazla haraç, daha fazla s›n›r verelim. Hemen dostluk kural›m» de-
yip gelen mektubu Canpoladl› Hasan A¤a'ya verip o da Pojon kalesi üzerinden Çarar›n Beç
kalesine var›p mektubu krala verdi. O da «iflittim ve kabul ettim» dedi, sadrâzama üç günde
mektuplar› gelip sadrâzam memnun oldu.

UYVAR KALES‹ ALTINDA REH‹N OLAN ELÇ‹ ‹LE 
BELGRAD'A DÖNÜfiTEK‹ KONAKLAR

Önce Uyvar kalesi alt›ndan bütün ‹slâm askeriyle birlikte hareket edilerek k›ble yönün-
de alt› saat yol al›narak Babye gölü menziline gelindi.

Burada sadrâzam nezaket göstererek kâfir elçisini geçen sene katletti¤imiz kâfir leflleri
aras›ndan geçirdi. Elçi bu kadar bin kâfir cesedinin çak›ltafl› gibi yatt›¤›n› görüp hac ç›kar›p
kanl› yafllar dökerek yürüdü. Oradan geçip Estergon kalesine geldik. Köprü üzerinde sadra-
zam geçtikten sonra elçi geçerken Estergon kalesinden o kadar büyük top flenlikleri yap›ld›
ki, elçinin parma¤› a¤z›nda kald›. «Âl-i Osman iki kaleye sahiptir. Biri Budin biri de bu Es-
tergon» diye bir âh çekti. Oradan alt› saatte K›z›lhisar kalesine, oradan da Budin kalesine
geldik. 933 senesinde feth edilip yine Yanofl krala ihsan olundu¤u yukar›da yaz›l›d›r. Bu
menzilde Can Arslan Pafla, Love kalesini kâfire veren Çatra Patra Ali Pafla, Love yeniçeri
a¤as›, Halil A¤a ve Erdel krall›¤›n› isteyen Gabor kefere, hep Budin alt›nda katlolunup, Er-
del kral› Agop Mihal, vezirin ferman› ile Erdel diyar›na gittiler. Burada da Budin, Peflte, Gürz
‹lyas ve Barudhâne kaleleri elçiye ra¤men üç nöbet top at›fllar› ve deniz gibi askerle mera-
sim yapm›fllard›r. Oradan kalk›p iki saatte Hamza Bey kalesi menziline geçip, oradan da iki
saatte Pentili kalesine geldik. Burada sadrâzam›n bir sekban›, yine bir sekban›n bir adam›n›
kand›r›p kaçt›¤› için tutulup yolsuz oldu¤u için adam kaç›ran› bir a¤aca sar›p kurfluna dizdi-
ler. Ahlâks›z adam› da parça parça ettiler. Burada Koca Gürcü Mehmed Pafla'ya Budin eyâ-
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leti ihsan olundu. Pafla Budin'e gitti. Oradan üç saatte Cankurtaran menzilini geçip befl sa-
atte Kotaran kalesine, oradan befl saatte Bahsa kalesine, oradan dört saatte Yeni Palanza
kalesine, oradan bir saatte Seksan kalesine, oradan dört saatte Batoflek kalesine, oradan
befl saatte Secuy kalesine, oradan dokuz saatte Geçup kalesine, oradan sekiz saatte ‹llihaç
kalesine, oradan sekiz saatte Pernovaz kalesine, oradan befl saatte Darda kalesinden geçip
bir saat yol alarak Ösek kalesine geldik. Burada Kas›m ulufesi elçisinin gözü önünde veril-
di. Kâfir flafl›rd› kald›. Yine o an elçiye ve Tatar Hanzâdeye büyük ziyafetler verildi. Ahmed
Giray Sultan'a, Sombor eyâletinde k›flla¤a gitme emri verildi. Bütün vezir, vükelâ ve beyler-
beylerine, ocak halk›na k›fllalar verildi. Onlar yerlerine gittikten sonra sadrâzam, divan er-
bab›, yeniçeri, topçu ve cebeci ocaklar› ve kendisi sekizbin askeriyle kald›. Sonra Ösek'den
kalk›p befl saatte Val kalesi alt›nda duruldu. Sil nehri kenar›nda dört köfle bir palangad›r.
‹çinde çevresi dört mil olan bir kilise var. Bir küçük gölü ve içinde çeflit çeflit bal›klar var. Bu
gölün geniflli¤i üç mil olup, suyunu Tuna nehrinden ald›¤› yukar›da yaz›lm›flt›r. Oradan befl
saatte Vokvar kalesine geldik. Hindli Baba tekkesinde fukaraya bir kurban kestik. Oradan
befl saatte Lotin, üç saatte Tvarnik, befl saatte Metroviç'e, befl saatte Voyka köyüne, oradan
befl saatte cihad yeri Belgrad kalesine geldik. Büyük bir alay ile Belgrad'a girerken Tuna ke-
nar›ndaki kulelerden sekdirme toplar ve Yukar› Kaleden balyemez toplar at›l›p büyük flen-
likler yap›ld›. Herkes konaklar›na çekilip tam dört ay zevk ve sefalar ettik. Sonra 1074 se-
nesi Ramazan›n›n bayram günü, ‹stanbul'dan Rumeli eyâleti pâyesiyle Kara Mehmed Pafla,
Nemçe çesar›na elçi olarak gitmek için geldi, Sadrâzam ona, «Bak pafla! Sen bu k›yafetle
Alman kral›na elçi mi gideceksin? Tez kapunu, adamlar›n› mükemmel düz!» deyip Yeni Ka-
le alt›nda flehit olan K›bleli Ali Pafla'n›n, Rabe nehrinde flehid olan ‹smail Pafla, yeniçeri a¤a-
s› Salih A¤a'n›n, Budin'de vefat eden Serdar Ali Pafla'n›n ve Budin'de katlolunan Can Ars-
lan Pafla, Çatra Patra ‹smail Pafla'n›n ve di¤er bey ve beylerbeylerinden kalan âletleri, silâh-
lar›, cephâneleri, alt›n ve gümüfl eflyalar›ndan sat›p al›p padiflah›n flerefini yerine getirip,
Nemse kral› vilâyetine ihtiflamla gidip, dört - beflyüz kese harcamaktan çekinmeyesin. Yine
Cenâb-› Hak sana kat kat fazlas›n› verir. Esnaftan, askerden bilgili a¤alar› beraberinde gö-
tür. Sen bostanc› oca¤›ndan yetifltin. Nemse serhaddi ahvalini bilmezsin. Hâlâ yan›m›zda
Melek Ahmed Paflal› Evliya derler bir âlem-seyyah›, nedim-i âdem bir kimse vard›r. O ser-
hadlerin ahvâlini o bilir, onu götür. Dikkatli olup, hemen haz›rl›¤›n› gör» diye elçi Pafla'ya
pek çok nasihatlarda bulundu. Ertesi gün elçi Pafla, Hac› ‹shak A¤a, sadrâzam kethüdas› ‹b-
rahim A¤a ile konuflup, sadrâzam›n ferman› üzere flehid olan vezirlerin bütün eflyalar›n›
üçyüzyetmifl keseye ald›. O gün sadrâzam hakiri huzuruna ça¤›r›p: «Evliyam bugünkü gün
sen bize lâz›m oldun. Elçi Pafla ile Nemse kral›na gideceksin. Tez haz›r ol» deyip bir kese
kurufl harc›rah, bir samur kürk, bir köle, E¤ri yeniçeri a¤as›n›n ve E¤ri paflas› Mehmed Pa-
fla'n›n yerlerinde b›rak›ld›klar›na dair emirlerini verip «E¤ri'den Budin'e elçi paflaya yetiflip
Nemse'ye beraber git!» dedi. Elini öpüp d›flar› ç›kt›m. ‹brahim Kethüda Efendimizin dahi mü-
barek elini öptüm. Efendimiz ‹brahim Kethüda «Evliyam iflte Beç vilâyetini görmemifltin. Se-
yahatini tamamlars›n ama flu bizim Halhâli Dervifl Ahmedi de beraber götür» deyince «Sul-
tan›m, gidece¤imiz yer kâfir ülkesidir. Dervifl Ahmed ise bir Horasanl› cand›r. Olmaya ki kâ-
fir ülkesinde kendinden geçip elçi paflam›z›n flahs›na leke getire» dedim. «Âferin Evliyam, iyi
dedin. Hemen gidi eflflek öyle bir kötü harekette bulunursa kes yakas›n›, al bafl›ndan sikke-
sini bir iyi cezaland›r. Zapteyle, hemen Dervifl Ahmed'i ve Baba Turâbî'yi beraber götür» de-
yince «N'olâ?» dedim. Sonra «Devlet sahibi. E¤ri a¤al›¤›, paflal›¤› ve bu kadar ihsanlar etti
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deyince ‹brahim Kethüda Efendimiz de birer kat elbise, samur kafas› kürkle, bir at, sanatl›
bir çad›r, yüz alt›n ile E¤ri a¤alar›na ve paflas›na «Evliyam›n hat›r›n› hofl tutun» diye tenbih
ve tekidli mektuplar› yazd›. ‹brahim Kethüda Efendi'mizin kâtibi Selim Efendi ve Hayli Çe-
lebi ve kapucular kethüdas› Köse ‹brahim A¤a, ordu Mollas› Ünsî Elendi, sadrazam birade-
ri Mustafa Efendi, Çavuflbafl› Mahmud A¤a ve Defterdar Ahmed Pafla efendilerimiz «Evli-
yam Beç'e gider» diye her biri birer hediyeler verdiler. Mükemmel ve mükellef bir adam ol-
dum. Allah'a flükür hamdolsun!

Yine o gün elçi pafla hakiri ça¤›r›p tenbih etti «Evliya Çelebi, benimle beraber Nemçe
çesar›na gitme¤e haz›r ol!» dedi ve bir kese verdi. Adamlar›m›n yedisine de ellifler aded
riyal kurufl verdi. Hakir: «Sultan›m! Sadrâzam›n ferman› ile E¤ri'ye gidip, size E¤ri serhad-
dinden ifl görmüfl adamlar getirip Budin'de bulufluruz» diyerek el öpüp, bütün tan›d›kla-
r›mla vedalafl›p, Bismillah ile...

BELGRAD'DAN E⁄R‹ V‹LÂYET‹NE, ORADAN ENGERUS V‹LÂYET‹NDE 
NEMSE KRALINA G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLARI ANLAATIR

1065 (1654) bayram›n›n dördüncü günü dört adam›mla yola ç›kt›m. Öteki arkadafl ve
adamlar›m› eflyalar›mla birlikte elçi paflan›n yan›nda b›rakt›m. Alt› adet menzil beygirle-
riyle Belgrad'dan Sava nehrini geçip, Allah'a tevekkül ile Voyka köyüne geldik. Oradan
Metroviçe kasabas› yolunu solda b›rakarak yedi saat Sirem sahras› içinde gidip ‹rek kasa-
bas›na geldik. Sirem sanca¤› topra¤›nda voyvodal›k ve yüzelli akçelik kazad›r. Bu güzel
kazan›n y›ld›z taraf› bay›rl›kt›r. K›ble taraf›ndaki sahrada hesaps›z ba¤ ve bahçelikler var-
d›r. Tamam› alt› mahalledir, ikibin kadar tahta örtülü genifl evleri vard›r. Bir medresesi,
iki dervifl tekkesi, üç adet çocuk mektebi, bir hamam› ve bir marangozlar han› vard›r. Bu
han ve hamam vaiz Abdi Efendi'nin hayratlar›d›r. Yetmifl kadar dükkânlar› var. Halk› ga-
yet garip dostudurlar. Hepsi ticaretle geçinirler. Sofralar› aç›k ve fakir sever kimselerdir.
Oradan kalk›p da¤lar ete¤inde mamur köyler geçip alt› saat sahralar içinde yol alarak,
Garkoviçse kasabas›na geldik. Sirem sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Y›ld›z taraf› bay›r-
l›, çay›rl›, ba¤l› ve bahçeli yerlerdir. K›ble taraf› sahralard›r. Yedi Müslüman mahallesi, üç
adet de kâfir mahallesi vard›r. ‹kibin kadar tahta örtülü genifl evleri vard›r. ‹ki medresesi,
üç çocuk mektebi, bir dervifl han› vard›r.

Halk› ticaretle geçinirler, dürüst kimselerdir. Recep Efendi çok dindar, hanedan adam-
d›r. Oradan ..... saat Furuflka da¤lar› ete¤inden gidip, Furuflka kasabas›na geldik. Sirem
sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Serdar›, kethüda yeri ve âyân› vard›r. ‹maretleri Furuflka
yaylas› dibinde olup, lodos taraf› Metroviçse kasabas› sahras›d›r. Dört taraf› ba¤l›kt›r. Hat-
ta ba¤lar› bir burun gibi ileri ç›km›fl olup, Furuflka ba¤lar›n›n da¤lar› görünüfl, yirmidörtbin
adet öflür verir ba¤lar›, da¤lar› kaplam›fl durumdad›r. fiehrin bütün imaretleri Müslüman
mahallesindedir. Dört mahalle Hristiyan vard›r. ..... adet tahta örtülü genifl evleri vard›r.
Hepsinin de ikifler kanatl› porta kap›lar› vard›r. ..... adet mihrabd›r. ..... adet camii, .....
adet mahalle mescidleri vard›r. ‹ki medresesi, iki adet çocuk mektebi vard›r. ‹ki adet der-
vifller tekkesi, han, hamam ve çarfl›s› vard›r. Halk› ba¤c›d›r. Bir ço¤u da vezir ve garipse-
ver kimselerdir. Su ve havas› gayet güzel oldu¤undan mahbubeleri meflhurdur. Bu Sirem
sanca¤›ndaki Nemse Metroviçse ve Furuflka kasabalar› gayet bolluk ve mamur yerlerdir.
Furuflka üzümü, bol günefl oldu¤undan sulu ve lezzetlidir. Beyaz bal› ve viflnesi meflhurdur.
Oradan kuzeye gidip Furuflka yaylas›n› aflarak yedi saatte Islankamin kalesine geldik. Belg-

577

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR



rad kral› taraf›ndan infla olunmufltur. Latincede ..... tafl kalesi demektir. 927 (1520) tari-
hinde Süleyman Han Belgrad'› fethetti¤i zaman Bosna Beyi Yahya Paflazade Küçük Bâli
Bey yedi sancak askeriyle bu kaleyi kuflat›p, bir gece kâfirlerin kaçmalar› neticesinde kale-
yi ele geçirerek içine yeteri kadar muhaf›z koyduktan sonra anahtarlar›n› Süleyman Han'a
göndermifltir. Hâlâ Sirem sanca¤› topra¤›nda Budin askerinin iltizam›nda eminliktir. Kaza
ve niyabetle idare olunur. Tuna nehri, kenar›nda dört köfleden uzunca sa¤lam bir kaledir
..... kap›s› var. ..... mahalledir. ..... adet tahta örtülü mamur evleri vard›r. ..... adet camii
vard›r. ..... zaviyeleri vard›r. Medreseleri, çocuk mektebi, dervifller tekkesi, hamamlar› ve
tüccar hanlar› vard›r. Amma kervansaray› yoktur. Bu kalenin karfl›s›nda Tise nehrinin Tu-
na'ya kar›flt›¤› yerde Titel kalesi görünür.

Karlofça Kalesi: Latincede ..... demektir. Engerus krallar›ndan biri taraf›ndan yapt›r›lm›fl-
t›r. 927 de Süleyman Han asr›nda Yahya Paflazade Küçük Bâli Bey fethetmifltir. Gayet sa¤-
lam kale iken fetihten sonra yer yer y›k›lm›flt›r. Bu da Tuna kenar›nda Sirem sanca¤› top-
ra¤›nda Budin'e ba¤l› emirliktir. Harac›, pazar bac› hep Budin kulu taraf›ndan zaptolunur.
Varadin kazas› naibli¤idir. Kethüda yeri, Budin yeniçerisi, serdar›, dizdar›, elli kadar hisar eri
vard›r. Baflka idarecileri yoktur. ..... Müslüman mahallesi, üç kefere mahallesi, ..... tahta ör-
tülü mamur ve süslü konaklar vard›r. En güzel olanlar› Tuna'ya bakanlard›r. ..... camii var-
d›r. ..... mahalle mescidleri vard›r. Cemâatleri çoktur. Çünkü halk› ibâdete düflkün kimseler-
dir. Medresesi, çocuk mektebi, tekke, han, hamam ve esnaf dükkânlar› vard›r.

Bu flehrin ba¤ ve bahçesi gayet çoktur. Ekme¤i ve eri¤i meflhurdur. Halk› Boflnak't›r. Ha-
c›lar› ve tüccarlar› çoktur. Bu kaleden Tuna'n›n karfl› taraf›ndaki Segedin sanca¤› topra¤›n-
da Koyle kalesi görünür. Buradan kalk›p da¤lar, ba¤lar, mamur köyler, kazalar ve âb-› ha-
yat sular geçerek bat› yönüne Tuna k›y›s›n› takip ederek üç saat gidip Petervaradin kalesi-
ne geldik. 932 (1525) Recep ay›nda Süleyman Han Mohaç Seferine gider iken «Varadin
kalesini fethetmeden ileri gitmek do¤ru de¤ildir» diye sadrâzam Makbul ‹brahim Pafla'y› ser-
dar tayin edip, Anadolu veziri Behram Pafla, ikinci vezir Mustafa Pafla, üçüncü vezir Ayas
Pafla ve k›rksekiz oda yeniçeri, on oda topçu, on oda cebeci, dört afla¤› bölük sipahileriyle
h›zla yol al›narak 932 senesi fievvalinde kale kuflat›ld›. Çarp›flmalar yedi gün, yedi gece bü-
tün fliddetiyle devam eder. Kale kapudan› olan Tumoripal adl› dinsiz, yüzbin askeri Tuna'n›n
karfl›s›ndan beri tarafa geçirip, yedi günde yetmifl kere kaleden ç›k›p metrisleri basar. Nice
gazileri esir ve flehid eder. Velhâs›l üç ayda yeniçeri oca¤›ndan yedi kethüda bey, üç yeni-
çeri a¤as›, üç vezir ve binlerce asker flehid oldu¤u halde kalenin fetholunamad›¤›n› Sultan
Süleyman iflitir. Alelacele gelerek Oyluk kalesi alt›nda konaklar. Sonra bu Varadin kalesi al-
t›na gelir ve çad›rlar›n› kurar. Ve «Daha bu atefle yanas› Varadin fetholunmad› m›?» der de-
mez, Allah'›n emriyle iç kaledeki barut mahzeni atefl al›r ve binlerce kâfir havaya uçar. Ka-
le duvarlar› da yer yer delinir. Amma kâfirin çoklu¤undan ve kalenin sa¤laml›¤›ndan ‹slâm
askeri yanaflamaz. Süleyman Han derhal onikibin serdengeçti yaz›p sekizyüz pâre Tuna ge-
milerine ve f›rkatelerine Süleyman Reisi kumandan tayin ederek önce kâfirin karfl› taraftan
kaleye yard›m getiren üçyüz parça gemisini zapteder. Kumandanlar› olan Patori adl› kapu-
dan› ve onbin kâfir esir olunca hemen kale içindeki kâfirler Süleyman Han'›n geliflinin ye-
dinci gününde «El aman ey Süleyman Han» deyip, kaleyi vire ile teslim ederek karfl› Sege-
din taraflar›na silâhs›z olarak geçip giderler. Süleyman Han flehid olan bütün vezir, a¤a, bey
ve yeniçerileri defnedip, kalenin bütün ihtiyaçlar›n› temin ederek kaleyi Sirem paflas›n›n ha-
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s› yapar. Yüzelli akçelik kazad›r. Afla¤› ve yukar› dizdar›, ikibin hisar eri, yeniçeri serdar›,
kethüda yeri, emini, muhtesibi, bacdar›, flehir kethüdas› tayin olunur. Cephânesini de yer-
lefltirdikten sonra Süleyman Han Sadrâzam ‹brahim Pafla'y› Eylak kalesi fethine gönderir.
Kendisi de deniz gibi askerle Mohaç kazas›na giderler.

Varadin kalesi, Tuna nehri kenar›nda iç kalesi göklere yükselmifl, yüksek bir tepe üze-
rinde alt› köfleli sa¤lam ve eski bir kaledir. Macar tarihçileri, ‹skender-i Rumî zaman›nda ya-
p›lm›flt›r diye yazm›fllard›r. Yedi adet büyük kulesi, bir kap›s›, kale içinde ikiyüz adet tahta
örtülü bahçesi aç›k evleri vard›r. Süleyman Han camii, cephânesi, k›tl›k anbarlar› vard›r.
K›ble taraf› bafltanbafla da¤l›kt›r. Kalenin ba¤lar taraf› tehlikeli oldu¤undan o taraf› sa¤lam
infla edilmifl ve otuz ayak eninde duvar yap›lm›flt›r. Derin hendekleri vard›r. Bu taraftan ka-
leye lâ¤›m kazmak ve metris yapmak mümkün de¤ildir.

Varadin Kalesinin Afla¤› Varoflu: Tuna nehri kenar›nda ..... Müslüman mahallesi, befl
adet H›ristiyan mahallesi, tahta örtülü ..... evleri, ..... camii, ..... mescid, üç adet müfessir-
ler medresesi vard›r. Bu flehirde bilginlere çok itibar ederler. Çünkü bilgin yoktur. Ço¤u tüc-
car ve gemicidirler. Dört adet çocuk mektebi, abdal tekkeleri, hamamlar›, tüccar hanlar› var-
d›r. Hepsinden güzeli iskele bafl›ndaki hand›r. Çarfl›s› sultanî olup, pazar› yoktur. Böyle ol-
mas›na karfl›l›k bütün diyarlar›n k›ymetli mallar›n› burada ucuz olarak bulmak mümkündür.
Güzelleri meflhurdur. Buradan Tuna kenar›ndan yukar›ya bay›rl›, ba¤l›, bahçeli, köyler ge-
çip bat›ya alt› saat gidip Kiviz kalesine geldik. Macarcada ..... su demektir. 967 (1559) se-
nesinde Süleyman Han asr›nda Rüstem Pafla eliyle fethedilip y›k›lm›flt›r. Sonra bu kalenin
lüzumlu oldu¤u anlafl›lm›fl ve tahtadan küçük ve faydal› bir kale haline sokulmufltur. Tuna
kenar›nda dört köfle, bir kap›l› ve yetmifl kadar tahta örtülü evleri, bir camii, dizdar›, elli ka-
dar hisar eri ve yeteri kadar cephânesi var. Bu kale de Sirem sanca¤› topra¤›nda Oyluk ka-
zas› naibli¤idir. Padiflah defterhânesinde Gerevik diye yaz›l›d›r. Eskiden bak›ml› imifl. Hâlâ
yine camii, mescitleri, medresesi, mektepleri, tekkeleri, hamam›, hanlar›, iskele bafl›nda
mahzenleri ve yeteri kadar dükkânlar› var. Buran›n da ba¤ ve bahçeleri say›s›zd›r. Havas› ve
suyu gayet güzeldir. Kalenin güneyi havadar, mesirelik da¤l› ve ba¤l›kt›r. Tuna'n›n karfl› ta-
raf›nda Segedin sanca¤› topra¤›nda nehir kenar›nda Tavek palangas› vard›r. Segedin kale-
si onun için geçit bafl›nda kurulmufl ve iskelesi Budin askerine verilmifltir. Buradan kalk›p iki
saatte Babofltra palangas›na geldik. Lâtincede ..... kar› kalesi demektir. Halk dilinde ..... ka-
lesi derler. Bu dahi 927 tarihinde Süleyman Han zaman›nda Sar› Rüstem Pafla taraf›ndan
fethedilmifltir. Voyvodal›kt›r. Bir hâkimi Budin eminidir. Ama Kanije askeri aklâm›d›r. Ve
Oyluk kazas› niyabetidir. Dizdar›, k›rk kadar hisar eri var. Palangas› Tuna k›y›s›nda ve o ka-
dar mamur de¤ildir. Bir camii, yüz kadar kiremitli ve tahta örtülü evleri vard›r.

Buradan üç saatte da¤lar, ba¤lar ve tafllar içinde giderken birçok kaleler göründü. Me-
selâ Kopnik, Verbi, Yemzoce, Gorgofça, Baye, Lokay ve daha nice kaleler Tuna'n›n sa¤ ve
solunda görünüyordu. Amma gözümle görmedikçe yazmak adetim olmad›¤›ndan yazmak-
tan âcizim. Bunlar› uzaktan seyrederek geçtik. Babofltra'dan kalk›p üç saat yol gidip Oyluk
kalesine geldik. Lâtincede ..... demektir. Amma Hersek vilâyetinde bu kale ismine münasip
bir kasaba var ki, Oluk derler. Engerus krallar›n›n yap›s›d›r. 932 (1525) tarihinde Süleyman
Han Tuna'dan bin pâre gemi ve karadan yüzbin askerle giderken Maktul ‹brahim Pafla'y›
serdar-› muazzam tayin edip, otuzbir günlük çetin çarp›flmalardan sonra kalenin fethi imkâ-
n› ortadan kalk›nca bizzat Süleyman Han gelerek kaleyi cebren zaptetmifltir. Bu fetih s›ra-

579

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR



s›nda düflmana vurulan k›l›c›n destan› oralarda hâlâ anlat›l›r.
Süleyman kanunu üzere bu kale hâlâ Budin eyâletinde Sirem sanca¤› topra¤›nda Budin

askeri taraf›ndan zaptolunur. On yük akçe ile iltizam olunur. ‹skelesinde Budin a¤alar›ndan
bir muhteflem a¤a, yetmiflsekiz adam› ile hükümet eder fieyhülislâm›, nakibi, âyân› ve eflra-
f› vard›r. Kanun üzere yüzelli akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Budin yeniçerisi serdar›, Kethüda
yeri, kale dizdar›, yüzelli hisar eri, muhtesibi, bacdar›, flehir kethüdas›, mimar a¤as› ve yedi
adet kale a¤alar› var.

Oyluk Kalesinin fiekilleri: Tuna k›y›s›nda, yüksek bir tepe üzerinde dört köfle sa¤lam bir
kaledir. Etraf›nda dört adet büyük tabyalar› var. Çevresi dokuzyüz ad›md›r. ‹ki kap›s› vard›r.
Biri büyük kap› ki, kuzeye aç›l›r ve afla¤› Varofl kalesine iner. Di¤eri küçük kap›d›r. Bu ka-
lede iki cami vard›r. Biri Süleyman Han'›nd›r, di¤eri Sababafl› Mehmed A¤a'n›nd›r. Bu ca-
mi yak›n›nda bir de güzel hamam› var. Ama kimin yapt›rd›¤›n› bilmiyorum. Ama suyu ve
havas› hofl bir hamamd›r. ‹ki kurnal› ve dört sofal›d›r. Kale d›fl›nda çarfl› camii önünde me-
siresi ve kahvehânesi var. Bütün dost ve ahbablar burada oturup konuflurlar. Kahvehâne-
nin bir taraf›nda tüccar han› vard›r. Bu han sanki flehrin pazar yeridir. Bu han›n bir köfle-
sinde de bir kahvehâne mevcuttur. ‹kiyüz adet sanatkâr dükkânlar› vard›r. Buralarda herfley
bulunur. Çarfl› içinde Mehmed Bey camii var. Üç vakit namaz k›l›n›r ve cemaat› çoktur. Yi-
ne bu sokak içinde ad› geçen çarfl›n›n tâ ucunda Arslan Bey camii önünde tatl› suyu olan
bir çeflme vard›r. Bu camiin bir taraf› flehrin mezarl›¤›d›r. Bu mezarl›ktan dik afla¤› inen yol
Tuna iskelesine gider. Çarfl›s›n›n sa¤ taraf›nda olan yol ile dik afla¤› gidip Hac› ‹slâm mes-
cidi, oradan sol yola gidip dik afla¤› yolun sonunda Küçük Mehmed Bey camii, ondan öte
Mustafa Bey mescidi, oradan da yukar›da Karabelâ mescidi vard›r. Buras› flehrin d›fl›na gi-
den büyük yoldur ki, Metroviçse, Nemse ve Tvarnik kasabalar›na gider.

Afla¤› Varoflda oniki Müslüman, befl de kefere mahallesi vard›r. 1160 adet altl› üstlü kar-
gir tahta örtülü genifl evleri vard›r. ‹ki medrese, alt› çocuk mektebi, tekkesi, bir han›, yüzel-
li mahzeni, hamam›, altm›fl kadar dükkân› vard›r. Sokaklar› temizdir.

Hava ve suyu güzel oldu¤undan mahbub ve mahbubesi çoktur. Halk› boflnakt›r. Garip
dostu, halim selim kimselerdir. Belgrad'dan bafllamak üzere Tuna kenar›ndan Budin'e kadar
böyle mamur flehir yoktur. Ama iç k›s›mlarda mamur flehirler çoktur. Bu Oyluk kalesi de
bölgenin sa¤lam kalelerindendir. Allah korusun. Fakat kale s›n›r kalesi olmad›¤›ndan nefer-
leri az, kale de tamire muhtaçd›r. Oradan «Mecnun Baba ziyareti»... Buradan kalk›p bütün
ahbablarla vedalaflarak bat›ya befl saat gidip Vokin kalesine geldik. Engerüs krallar›ndan Bü-
yük Loslo k›z› için yapt›rm›flt›r. Sanatl› ve flirin bir kaledir. 937 senesinde Süleyman Han'a
bu kaleyi Nemse krallar› vire ile verdi. Ertesi sene yine düflman ald›. Süleyman Han, Budin
fethine giderken bu kaleyi döve döve tekrar ald›. Top güllelerinin y›kt›¤› yerler hâlâ durmak-
tad›r. O as›rda Lapofl kral›n k›z› May Frav adl› k›z›n taht› imifl. Hâlâ iç kalede kat kat saray-
lar, sofalar ve büyük köflkler vard›r. Kalesi Tuna kenar›nda yüksek bir yerde dört köfle tafl
bir yap›d›r. Akkerman kalesi gibi derin hende¤i vard›r. Bütün duvarlar›n›n yüzünde yontma
cilâl› tafllardan meydana gelmifl bayraklar haçlar, resimler vard›r. Bütün kâfiristanda böyle
resimler yoktur. Ancak Arabistan'daki Hama ve Humus kalelerinin duvarlar›nda böyle re-
simler vard›r. Çevresi yediyüz ad›md›r. ..... kap›s› vard›r. ..... Müslüman mahallesi, üç kâfir
mahallesi vard›r. ..... adet altl› üstlü kârgir yap›, tahta örtülü evleri vard›r. Bir Süleyman Han
camii, bir zaviyesi ve k›tl›k anbar›, yeteri kadar cephânesi vard›r.
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Vokin Kalesinin Varoflu: ..... adet mahallesi ve ..... adet tahta örtülü, bahçeli, mamur ve
genifl evleri vard›r. Camileri, mescidleri, medreseleri, çocuk mektepleri, hamamlar›, misafir-
hâneleri, çarfl› ve pazar› vard›r.

Sotin Palangas›: Ba¤ ve bahçeleri çoktur. Öyle sulu meyveleri olur ki, dal›ndan kopar›ld›k-
tan sonra uzun zaman geçse de lezzetini kaybetmez. Etrafta bol akarsular vard›r. Her köflede
ötüflen bülbüllerin nâmeleri insan›n ruhunu ferahlat›r. fiehir, ba¤ ve bahçeleri kadar mamur
de¤ildir. Tuna nehrinin bu kale önünde karfl› yakas›nda Baçka vilâyeti sahras› vard›r. Sonra
buradan kalk›p yine bat›ya do¤ru bazan Tuna k›y›s›ndan bazan da da¤lar ve ba¤lar içinden ge-
çerek befl saatte Volkovad kalesine, oradan da dört saatte Dal kalesine geldik. Tuna'dan ay-
r›lma küçük bir göl k›y›s›nda dört köfle bir kaledir. Pajoga sanca¤› topra¤›nda Voyvodal›kt›r.
Ösek kazas› naibli¤idir. Kale içinde bir camii, bir mescidi, hamam›, han› ve seksen kadar tah-
ta örtülü evleri vard›r. Elli kadar dükkânlar›, dizdar›, elli adet hisar neferi vard›r. Ba¤ ve bah-
çeleri cihan› süslemifltir. Eri¤i Pajoga eri¤inden lezzetli ve boldur. Hatta bütün diyarlara f›ç›lar-
la Pajoga eri¤i diye gönderilen eriklerin ço¤u burada yetiflir. Oradan yine bat›ya giderek Ösek
köprüsünden ve Darda kalesinden geçip saatlerce a¤açl›k sahralarda yol alarak Erdot ve son-
ra Leflmart kalelerine, oradan sekiz saatte Mihaç palangas›na, oradan Seçuv, oradan befl sa-
atte Kosvar, Pentili, Cankurtaran, Ercin, Hamza Bey Palangas›na geçip Budin kalesine gel-
dik. Derhal Budin veziri Gürcü Mehmed Pafla huzuruna var›p sadrâzam›n ve vezirlerin ve ‹b-
rahim Kethüda Efendi'mizin bütün mektuplar›n› ve E¤re'ye gidifl emrini verip, Nemse kral›na
gidecek elçiden ve nas›l gidece¤inden sordu. Hepsine cevap verdim. Gürcü Pafla dedi ki: «Val-
lahi Evliyam e¤er bizim elçi paflam›z Âl-i Osman'›n ›rz›n› gözetip, ihtiflamla temsil ederse hofl
geldi, aksi halde gidinin boynunu vurup yerine benim Mehmed Kethüdam› bin kese sarfede-
rek Nemse kral›na gönderirim» diye a¤›r yeminler etti. Hakikaten Gürcü Mehmed Pafla, Köp-
rülü Mehmed Pafla'n›n Kethüdas› iken yüzbinlerce insan›n k›l›çtan geçirilmesine sebep olmufl,
ak›ls›z, idraksiz, katil bir flah›s idi. O gece Budin saray›nda misafir kald›m. Gece yar›s›na ka-
dar dünya ifllerinden konufltuk, sadrâzamdan sora sora zaten yoldan gelmiflim yorgunum, der-
mans›z kald›m. Hele kethüdas› Mehmed Efendi ve reisi Deli ‹brahim Çelebi «Sultan›m, Evliya
Çelebi kulunuz yorgundur. Siz de istirahat buyurun» dediler. Hakir kalk›p Allah'a flükür soh-
betten kurtuldum. Sabahleyin Gürcü Mehmed Pafla'dan buyurdumlar al›p...

BUD‹N'DEN KALKIP E⁄R‹ V‹LÂYET‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z 
KONAKLARRI VE KALELER‹ ANLATIR

Evvela Mehmed Pafla ferman›yla Budinden nehir üzerindeki köprü vas›tas›yla Tuna neh-
rini geçip Pestiye kalesine geldik. Orada defterdara, kale a¤alar›na emr-i flerifleri ve Gürcü
Mehmed Pafla'n›n fermanlar›n› gösterdik. Elli adet seçme atl› yi¤it, yirmi araba içinde piya-
de tüfenkli yi¤itler ald›k. ‹ki adet menzil arabas›, yeteri kadar yiyecek ve içecek al›p, kuzeye
Peflte ve Geçkemet sahralar›nda giderek Sen Gotar köyüne geldik, Rakofl nehri kenar›nda-
d›r. Bu nehir Macaristan'›n Fülek da¤lar›ndan do¤ar. Vac kalesiyle Peflte aras›nda Tuna'ya
kar›fl›r. Oradan do¤u yönüne do¤ru gidip Taflçay, Krifltufl (yani Allah köyü), Çapa, Yiyeçel
denilen köyleri geçip, De¤irmenderesi denilen eflkiya yata¤› korkunç geçide geldik. Kâfirler
Allah'›n kullar›n› burada basarlar. Hamdolsun biz selâmetle geçtik. Oradan Toray köyüne
vard›k. Bu zikri geçen köylerin hepsi Budin'in üçer dörder ve befleryüz evli, etraf› hendekli,
köprü ve kap›lar› olan ve her birinde birkaç tane büyük kilise bulunan ba¤l›, bahçeli, köyler-
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dir. Bu köyleri onüç saatte geçip, Hatvan kalesine geldik. Macar dilinde altm›fl demektir.
Yani altm›fl y›lda tamam olmufl eski bir kaledir. Menucehir evlâtlar› Acem diyar›ndan kaç›p
bu kaleyi yapm›fllar. Sonunda Nemse kral› Lagofl cenginde Süleyman Han askeri elinde
ölünce bu kale iki Macar kardefl kapudan›n›n elinde oldu¤undan biri kaleyi Sultan Süley-
man'a vermek istiyordu. Büyük kardefli olan Miklofl, «ecdad›m›z›n kalesini Türk'e vermek-
tense yakar›m» diye kaleyi atefle verdi. Budin veziri Mehmed Pafla yetiflerek kalenin birçok
yerlerini yanmaktan kurtard›. Yanan yerlerini de tamir ederek sa¤lam bir kale haline getir-
di. Mirlival›¤›n› da Veli Bey'e ihsan etti. Sonra 1002 (1593) tarihinde Üçüncü Murad zama-
n›nda kâfirler kaleyi yedi ay dövdükleri halde zafer kazanamad›lar. Ama Novgrad kalesini
alarak kendilerini tatmin ettiler. ‹slâm askeri Hatvan alt›nda yenildi. 1004 (1595) tarihinde
Sultan Üçüncü Mehmed zaman›nda düflman Hatvan'› ald›. ‹çindeki bütün Müslümanlar› k›-
l›çtan geçirip, büyük küçük kad›nlar› esir ettiler. Düflman›n bu kaleyi almas›na Ca¤alo¤lu Si-
nan Pafla'n›n yard›ma gelmemesi sebep olmufltur. Sonra yine Sultan Üçüncü Mehmed Han
zaman›nda 1005 (1596) tarihinde E¤ri Seferine giderken Sunluk ve bu Hatvan kalesini fet-
hetti. Hâlâ Üçüncü Mehmed Han takriri üzere E¤ri eyâletinde pafla sanca¤› taht›d›r. Pafla-
s›n›n has› 400.000 akçedir. 12 zeameti, 353 timar› var. Alay beyi, çeri bafl›s› ve yüzbafl›s›
var. Kanun üzere t›mar sahipleri, paflas›, cebelileri ile sefer s›ras›nda alt›bin adet seçme as-
keri olur. Yüzelli akçe pâyeli kazad›r. Müftü ve nakibül eflraf› yoktur. E¤ri kulu serdar›, diz-
dar›, on adet kale a¤alar›, üçyüz adet kale neferi, muhtesibi, bacdar›, emini, haraç a¤as›, mi-
mar a¤as› ve flehir kethüdas› vard›r.

Hatvan Kalesinin Yeri ve fiekilleri: Genifl bir sahrada Zekova bata¤› ve gölü içinde san-
ki kulpsuz bir bardak gibi yatar, bir kaledir. Meselâ barda¤›n karn› varoflu, barda¤›n bo¤az›
iç kalesidir. Kanije, Sigetvar, ‹stolni kaleleri gibi dolma r›ht›m üç kat sa¤lam kaledir. Her kat
duvar›n›n aralar›nda genifl ve derin hendekler var. Her hende¤in içinden Zekova nehrinin
suyu doludur. ‹çinde halk›n kay›klar› gezer. Çevresi bin ad›md›r. Sekiz adet büyük tabyalar›
vard›r. Bu tabyalar üzerinde yirmibir adet uzun balyemez toplar vard›r. Bundan baflka bü-
yük küçük seksenalt› parça topu daha var. Di¤er harp âletleri say›s›zd›r. ‹ki kap›s› vard›r. Bü-
yük bir kap›s› k›bleye aç›l›r. Sa¤lam kap›lard›r, aralar›nda bütün kale neferleri haz›r bekler-
ler. Her kap› önünden bir ahflap köprü ile geçilir. Büyük kap› kulesi üzerinde büyük bir sa-
at kulesi vard›r ki, çan›n›n sesi Sunluk'ta ve De¤irmendere'sinde duyulur. Di¤er kap›s› küçük
olup, bat›ya aç›l›r. Bu kap›dan araba girip ç›kamaz yaln›z atl› ve yayalar içindir. ‹ç kalede
beflyüz adet darac›k evler vard›r. Hiç birinde bahçe bulunmaz. Hepsi ahflap ve tahta örtülü
evlerdir. En güzelleri Pafla saray› ve alaybeyi evleridir. Camilerinden biri Süleyman Han Ca-
mii olup, düflman yakt›¤›ndan, imar edilip Üçüncü Mehmed Camii olmufltur. Budinli Hac›
‹brahim Camii, tahta örtülü ve kârgir minareli ayd›nl›k bir camidir. Bir tekkesi, bir medrese-
si, iki çocuk mektebi, bir tüccar han›, bir hamam›, elliüç dükkân› vard›r. Sokaklar› tahta dö-
flelidir. Çünkü bu kale batakl›k içinde oldu¤undan kald›r›m döflemek mümkün de¤ildir.

Hatvan Kalesinin Varoflu: Büyük kap›n›n hende¤i d›fl›nda büyük bir varofltur. Etraf› pa-
langad›r. Etraf›nda tabyalar›, dirsekleri, mazgallar› ve yer yer flâhi toplar› vard›r. ‹ki kap›s› var-
d›r. Büyük kap› önünde Zekova nehri üzerinde üç katl› köprülerin yan›nda üç göz su de¤ir-
menleri vard›r. Varofl içinde ikiyüz kadar hepsi tahta örtülü ve tahta avlulu evleri vard›r ki, ço-
¤u fakir evleridir. Camileri, çarfl›s›, pazar›, han ve hamam› yoktur. Hasan Baba ve Velim Ba-
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ba ziyaretleri büyük kap› d›fl›ndad›r. fiehrin mezarl›¤› ve cephâneli¤i bu taraftad›r. Çünkü bu
taraf batakl›k de¤ildir. Ba¤ ve bahçeleri flehrin d›fl›nda ve bir top menzili uzakl›ktad›r. Suyu ve
havas› lâtiftir. Halk› gece ve gündüz Seçan, Fülek, Kermat ve Semendire kâfirleriyle cenk
ederler. Bu Hatvan kalesinden de üçyüz adet silâhl› gazi yi¤itler al›p, oradan do¤uya Hatvan
k›rlar› içinde menzil arabalar›yla koflturup Çand›r köyü menziline geldik. Büyük bir Macar kö-
yüdür. Fakat Hatvan nahiyeleri köyüdür. Burada büyük bir hendek vard›r. Bir ucu bat›da, Tu-
na kenar›nda Val kalesindedir. Bir ucu E¤ri alt›ndan dolafl›p Tise nehrine var›r dayan›r.

Me¤er bir sap›k kral, Tuna'y› E¤ri sahralar›na ak›t›p mamur etmek istemifl. Yedi y›l kaz-
m›fl. Bu büyük hafriyat› gören insan›n akl› bafl›ndan gider. Çünkü insan gücünün yapaca¤›
ifl de¤ildir. Sonra bir iflçi yedi y›l bu hende¤i kazmaktan b›k›p elindeki kazma ile kral›n ka-
fas›na vurup öldürmüfl. Hendek de yar›m kalm›fl. Oradan Nakot ve Kapona köylerini geç-
tik. Kapona, Tuna nehri kenar›nda beflyüz evli ve kiliseli Macar köyüdür. Bu nehir Henut
da¤lar›ndan ve Tera da¤lar›ndan do¤uya, Sunluk yak›n›nda Tise nehrine kar›fl›r. Oradan
Yazma köyüne geldik. Ad› geçen bu köyleri onbir saatte geçerken kad›n ve erkek Macar
güzelleri gördük. Yolumuza devamla E¤ri kalesine geldik. Söylendi¤i gibi kalesi e¤ridir. Ma-
car tarihçilerine göre, ilk yap›c›s› Menucehir'in o¤ullar›ndan Nekban Ejder'dir. Sonra Hris-
tos yaylas›nda E¤ri fâtihi Mehmed Han'›n yedi kral ile cenk etti¤i yerde Türk Uru ad› ile top-
rak bir kale yapm›flt›r. Hâlen Türk Uru derler. O da Menucehir o¤ullar› yap›s›d›r. Bu E¤ri
kalesi birçok kral›n eline geçmifltir. Sekizyüz y›l Orta Macar elinde bak›ml› olarak kalm›flt›r.

959 (1551) tarihinde Tameflvar fâtihi ikinci vezir Ahmed Pafla, Süleyman Han'›n fer-
man› ile E¤ri kalesi üzerine kumandan tayin edilip sefer eder. Tameflvar etraf›ndaki kur-
katl› parça kaleyi fetheder. Sunluk gibi afl›lmaz bir kaleyi de ald›ktan sonra E¤ri kalesine
sar›l›r. K›rk gün, k›rk gece E¤ri kalesini dö¤dü¤ü halde çok say›daki kâfirler ‹slâm askeri-
ne göz açt›rmaz. K›rkbirinci günü so¤u¤un fliddetiyle ve kar ya¤›fl›ndan askerlerin el ve
ayaklar› tutmaz olur. Böylece kale al›namadan geri dönülür. Bütün gaziler Tameflvar'a ge-
lirler. Allah'›n hikmeti, E¤ri'nin fethi Sultan Süleyman'a nasip olmaz. 1004 (1595) sene-
sinin fievval ay›n›n 24’üncü günü Sultan Üçüncü Mehmed, E¤ri seferine ç›kar. 1005
(1596) senesi Safer ay›n›n ilk günü bizzat Sultan Üçüncü Mehmed; E¤ri kalesini kuflat›r.
O gece kâfirler ‹slâm askeri korkusundan d›fl varoflu b›rak›p kaçarlar ve orta kaleye girip
savafla giriflirler. Sabahleyin de ‹slâm askerleri varofla girerler. O saat E¤ri'yi onbir yerden
toplar ile dövmeye ve metrislere yürümeye bafllarlar. Ama kalenin do¤usundaki ba¤lar
bay›r›nda olan metrisler Frenk kalesi içindeki kâfirlerin aman›n› keser. Anadolu veziri Ta-
vil Lala Mehmed Pafla ve Rumeli veziri Hasan Pafla ba¤lar taraf›ndan hisara toprak sü-
rüp kaleye bask›n yaparlar ve yürüyüfl ederler. Böylece Allah'a flükür kaleyi fethederler.
Sonra kâfirlerin hepsi iç kaleye dolarlar. Safer ay›n›n ondokuzuncu günü aman dileyen
kâfirler kaleden ç›karlar. Birkaç bey ve bey o¤lu kâfire aman verilip rehin tutulur. Di¤er-
leri de kaleden silâhs›z olarak ç›k›p giderlerken ‹slâm askerleri kâfirlere satafl›rlar. Onlar
Hatvan'da Müslümanlar› vire ile nas›l k›rd›lar ise onlar› da öyle k›l›çtan geçirirler. Sadece
bey o¤ullar› kal›rlar. E¤ri kalesi muhafazas› için Anadolu eyâleti rütbesiyle Koca Mehmed
Pafla tayin edilir. Kalenin tamiri için emir veren Sultan Mehmed, Tabur cengine gider.
E¤ri kalesinin fethine dair Çatalzâde flu tarihi düflürür:

«Nemseden Sultan Mehmed ald› E¤ri kalesin»
Sene: 1005 (1596)
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Bu E¤ri savafl› nice tarihlerde yaz›lm›flt›r. Ama benim gördü¤üm flekilde bir parça baz›
özelliklerini yazal›m. Sultan Üçüncü Mehmed kayd› üzere bu E¤ri kalesi eyâlettir. Ço¤u za-
man iki tu¤ ile mirmiranlar›n idaresine verilirdi. ‹lk defa Sultan ‹brahim zaman›nda do¤an-
c›bafl›l›ktan ç›kan Ak Mehmed Pafla'ya E¤ri eyâleti vezâret ile verildi. Ondan sonra daha bir-
çok kiflilere de vezâret ile verilmesi ‹brahim Han kanunu oldu. E¤ri eyâleti hâlen alt› sancak-
t›r. Sunluk, Hatvan, Seçan, Kermat, Baflka ve Segedin sancaklar›.

E¤ri sanca¤›, paflalar›n merkezidir. Padiflah taraf›ndan vezirinin has› 650.000 akçe-
dir. Mal defterdar›, t›mar defterdar›, defter kethüdas›, defter emini, çavufllar, kethüdas›,
çavufllar emini, çavufllar kâtibi, flehir emini, gümrük emini, bacdar›, dokuz adet zeamet
sahibi, üçyüzelli adet t›mar sahibi, alay beyi, çeri bafl›s› ve yüzbafl›s› vard›r. Paflas›n›n ve
bütün t›mar sahiplerinin kanun üzere cebelüler ile savafl s›ras›nda yirmibin adet seçkin, si-
lâhl›, cesur, yi¤it askerleri olur. Ama bunlar di¤er serhad askerleri gibi de¤ildirler. Hepsi
ha deyince haz›rlan›rlar. Di¤er hâkimleri flunlard›r: Askeri düzen ve nizam› için Nemse hi-
sar› dizdar›, Macar hisar› dizdar›, afla¤› varofl dizdar›, Baruthâne kalesi dizdar›. Bu dört
dizdardan baflka k›rk adet sancak, bayrak, tu¤ sahibi a¤alar› vard›r. Sa¤, sol, bat› hisar,
beflli martolos, gönüllü, yerli topçu, yerli cebeci, yerli humbarac› ve yerli barutçubafl› as-
kerleri ile hepsi haz›r halde onikibin askeri vard›r. Ayr›ca dört adet yeniçeri odas› ile bir
kap›kulu yeniçeri a¤as› vard›r. Yine oniki oda, frenk hisarda yerli yeniçerileri odalariyle
ayr› yeniçeri a¤alar› vard›r ki ben emirlerini getirmifltim. Ama talihimize onlar pafla ile
Dubroçin varofluna para toplama¤a gitmifllerdi. Ayr›ca iki adet kap›kulu topçubafl› odala-
r› ve a¤alar› var. Halen binbeflyüz adet yerli yeniçerileri bulunup, kap› kullar› gibi üsküf,
keçe ve fes giyerler ve yerli yeniçeri çorbac›lar› gibi kuka, zerdür, üsküf tafl›rlar. Yine bin-
beflyüz adet arap askeri vard›r. Bu say›lan kale askerlerinden baflka kalenin bedenleri, tab-
yalar›, burçlar›, dirsekleri ve karakollar›nda yat›p kalkan üçbin adet tam teçhizatl›, garip,
yi¤it mazulcü askerleri var ki dirlikte ilgileri yoktur, ama kalede her gece nöbet tutup, bek-
çilik yaparlar. Bir gedik sahibi ölse bu mazulcünün en eskisine E¤ri veziri taraf›ndan öle-
nin gedi¤i verilir. Bu s›n›f askerlere «mustahferân-› ma'zülciyân» derler. Allah için hizmet
ederler. Her zaman çeteye ve potureye giderler. ‹yi at, silâh, kol ve karavafl bunlardad›r.
Allah yolunda bir alay mücahid gazilerdir. Velhâs›l bu E¤ri kalesi insan denizidir. Zira dir-
li¤i de¤erlidir. Mal› kalemlerde sa¤d›r. Kimse el koymaz. Bütün kale a¤alar› has, haraç,
emânet ve iltizamlar›n› kendileri kullan›rlar. Hiç kimse birbirine kar›flmaz. Onun için has-
lar› ve ulufeleri sa¤ olup, dirlikleri meflhurdur.

fieriat Hâkimleri: Beflyüz akçe mevleviyet pâyesiyle saçakl› abay› tafl›r, yeniçeri çuhadar-
l› fleyhülislâm ve nakibüleflraf› vard›r. Üçyüz akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Nahiye ve köyle-
rinden kad›ya her sene onar kese rumî gelir olur. E¤ri eyâletinin köy ve nahiye ve kazala-
r›ndan baflka k›rk adet büyük varoflu vard›r. En büyü¤ü olan Dubroçin varoflu onikibin Ma-
car evlidir. Dörtbin adet ç›ka iflleyen tezgâh›, onikibin adet elleri gümüfl de¤nekli zabit ve hâ-
kim keferesi var. Velhâs›l k›rk - ellibin nüfuslu büyük bir flehirdir. Ama kalesi yoktur. Ken-
kufl varoflu da bir irem ba¤›d›r. E¤ri eyâletinde yüzonbir adet irili, ufakl› kale var. Böyle ge-
nifl bir eyâletten paflas›na senede adalet üzere k›rküç - k›rkdörtbin kurufl gelir olur. Ayr›ca
her taraf elçilerinden, krallardan ve varofllardan hediye alarak da k›rkbin kurufl kadar gelir
olur. E¤er bir tarafta kâfir isyan ederse gaziler kâfirlerin üzerine çeteye giderler ve ganimet
mallar› ile gelip paflaya da binlerce kurufl ganimet hakk›, pencik ve esirler verirler.
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E¤ri Kalesinin Yeri ve fiekli: Kalenin do¤usu, k›blesi ve güneyi verimli ovalar ve güzel
köylerdir. Bat› taraf›n›n sonunda Karaba¤dale denilen yüksek bir bay›rd›r. Bu bay›r›n
eteklerindeki ba¤, dere ve tepeli yere kurulmufl, havalesi az›c›k iki iç kaledir. Ama o en-
gel olan yerlerden bu kaleye bir korku yoktur. Zira buralardan kaleye top at›lsa top gül-
leleri afl›r› gider. Toplar› afla¤› atsalar toplar kendilerini kundaklar›ndan d›flar› atar. K›sa-
cas› bu kaleye engel toplar›ndan ölüm yoktur. Ancak toprak sürüldü¤ünde kalenin hâli
yaman olur. Kalenin s›rt›ndaki da¤lar tamamen ba¤l›kt›r. Nemse hisar› havale önündedir
ki Osmanl› de¤il onsekiz padiflah, yirmidört kral ve bu kadar Hersekler bu Frenk hisar›
gibi Kahkaha seddi gibi bir kaleye sahip olmam›fllard›r. Sadece Osmanl›, E¤ri kalesine sa-
hip olmufltur. Zira bu Frenk hisar›n›n havale taraf›ndaki duvar›n›n yüksekli¤i k›rkyedi ar-
fl›n olup, sa¤lam ve metin, kârgir duvard›r. Her tafl› fil gövdesi ve hamam kubbesi kadar
yontulmufl, büyük tafllard›r. ‹ki kat duvar olup her kat› ellifler ayak enli duvard›r ki üzerin-
de yan yana üç araba gidebilir. Bu taraf›n hende¤i tam seksen ad›m enlili¤indedir. Derin-
li¤i ise seksenyedi zirad›r. ‹nsan afla¤› bakma¤a cesaret edemez. Kalenin onikibin halk›
her sene bu hende¤i enine ve derinli¤ine kazarlar.

Hisar›n içinde yerli yeniçerilerin odalar› kanun üzere birinci, ikinci, üçüncü direk kâr-
gir odalard›r. Her bir orta odalar›n›n üzerlerinde örtüleri servi gibi ve sürahi fleklinde yük-
sek tahta örtülerdir. Bu kalede hiç kad›n ve çocuk yoktur. Çarfl› ve pazardan da bir fley
yoktur. «Alem-i flerif» camii bu kalededir. Alem-i flerif ad› ile söylenmesinin sebebi fludur:
Sultan Mehmed bu kaleyi fethettikten sonra Hazret-i Peygamber'in mübarek sanca¤›n›
kendi eline al›p ilk defa cuma günü bu camiin minberine Peygamber sanca¤›n› ç›kar›r.
Hutbeyi de bizzat kendisi okur. Hutbeden sonra Sultan Mehmed, Hazret-i Peygamber'in
sanca¤›n›n püskülünden bir parças›n› ç›kar›p «Ya Resulullah, senin aleminin parçasiyle bu
kaleyi senin korumana sald›m» diye dualar eder. Binlerce gaziler de «Âmin!» derler. Hâ-
lâ o mübarek sanca¤›n parças› bu cami minberinin sa¤ taraf›nda, duvar dibinde, alt›n
alemli ve yeflil bir zarf içinde dikili olarak durur. Gece, gündüz bu alem dibinde bir kandil
yan›p durur. Bütün E¤ri, Budin ve di¤er serhad halk›n›n hepsi bu Resulullah sanca¤› par-
ças›na sayg› gösterirler. Hatta Gazi Mehmed Han bu kalenin fethinden sonra Hristos yay-
las›nda yedi kral ile savafl için geldi¤inde Hazret-i Peygamber'in büyük sanca¤›n› cenge
getirmeyip bu camide b›rakm›fl ve bu camideki sancak parças›n› alt›n alemiyle götürür.
Allah'›n hikmeti, cenk esnas›nda üç bayraktar flehit olup padiflah hazinesi ve Osmanl› or-
dusu a¤›rl›klar› kâfirlerin eline geçer. Cenâb-› Hak sevgili Peygamberi yüzü suyuna bay-
raktarlar flehit olunca Resulullah sanca¤› yere düflmeyip bir delikli tafla geçmifl olarak bu-
lunur. Hâlâ yine bu cami içinde Resulullah sanca¤› parças› yine o delikli tafla sapl› olarak
durur. Bu durumu o savaflta bulunup gören k›rk - elli ihtiyardan duydum ve onlar›n flahit-
likleriyle yazmaya cesaret ettim. Hakikaten insan bu sancak dibine var›nca dehflete kap›-
l›yor. ‹man sahibi kimselerden her kim o sancak dibine var›p, temiz iman ile iki rekât na-
maz k›l›p, hay›r dua etse Allan›n emri ile her iste¤i kabul olur. Onun için bu kalede bu ca-
miye «Alem-i flerif» camii derler. Dört köfle, nurlu bir camidir. Enine ve boyuna ikifleryüz
ayakt›r. Çat›s› kiremitlidir. Sanat ifli kârgir bir minareye sahiptir. Bu serhadlerde benzeri
yoktur. Ancak Peçevî kalesinde Kas›m Pafla câmiinin minaresi benzer. Ama bu ondan
yüksek ve yuvarlakt›r. Ben bu minareye ç›k›p flehrin dere, tepe ve düzlüklerini seyrettim.
Hakikaten ‹rem ba¤l›, geliflmifl eski ve büyük bir flehirdir. Bu Frenk hisar›nda yeniçeri
odalar›ndan ve camiden baflka on adet de ev vard›r.
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Macar Hisar›: Frenk hisar›ndan bat› tarafa do¤ru elli ad›m enindeki hendek üzerinde ya-
p›lm›fl kârgir bir köprüden geçerken bu iki hisar aras› anlat›lam›yacak derecede gayya ku-
yusundan iz verir derin bir hendektir ki yüksekli¤i elli arfl›nd›r. Hende¤in içinde hayat sula-
r› kaynar. Bu iki kale halk› sular›n› bu hendekteki kuyulardan al›rlar. Bu kârgir yap› köprü
ile geçilen Macar hisar›n›n kap›s› üzerinde Ali Pafla tabyas› sanki Mardin seddidir. Oniki adet
balyemez toplar› var ki her biri befler tane kale de¤erinde, alt›n gibi yald›zl›, parlak, k›rm›z›
çullu büyük toplard›r. Bir topuna fiahin topu derler. Allah bilir benzeri bir serhadde yoktur.
Siperinin arkas›nda yedi bafll› ejder gibi durur. Ali Pafla tabyas›ndan biri ta Macar hisar›n›n
ortas›nda Zurnazen Mustafa Pafla tabyas›d›r ki flehrin dört yan›n› korur. Uçan kufllar bile
uçurmazlar. Yirmi tane uzun toplard›r. Bu tabyan›n yan›nda büyük bir manast›r var. Bütün
Erdel ve orta Macaristan kâfirlerinin benzetmek gibi olmas›n sanki Kabe'leridir. Bu kilisede
olan mimarî ilmini, sanat yap›s›n› ve üslubunu anlatsak ayr› bir tomar kâ¤›t olur. Ama Os-
manl›, keferelere ra¤men bu kiliseyi cephânelik edip, içine binlerce top âletleri ve di¤er mal-
zemelerle doldurmufllard›r. Bu tabyan›n yan›nda Hünkâr tabyas› vard›r. Bu bütün tabyalar-
dan büyük ve sa¤lamd›r. Bu Macar hisar› üç Nemse hisar› kadar vard›r. ‹kisi de ‹skender
seddi gibi kaleler olup, hendekleri derin, otuzar arfl›n r›ht›m, dolma duvarl› kalelerdir. Frenk
ve Macar hisarlar›n›n toplam çevre uzunlu¤u üçbin germe ad›md›r. Onbir köfleli yuvarlak›m-
s› flekildir. Her köflesinde çeflitli tabyalar, kuleler, burçlar, dirsekler ve mazgal delikleri var-
d›r. Birbirine bitiflik iki kaledir. Ama dizdarlar› ve neferleri ayr›d›r. Bu kalenin tafllar› fil göv-
desi kadar büyüktür. Duvarlar› üzerinde, dört taraf›nda sobal›, hamam gibi karakollar›nda
geceleri ellifler adam nöbet bekler. Onlardan baflka bir sabaha kadar on adet kale a¤as› nö-
bet tutmakla görevlidir. Macar hisar› daha s›k› beklenir. Zira pafla saray› buradad›r. Eski za-
manda krallara mahsus yap›lm›fl büyük sarayd›r ki son derece sanat iflidir. Ama yang›n ge-
çirdi¤inden ayr› üslupta yap›lm›flt›r. ‹çinde Pafla a¤alar›n›n odalar›, divanhâne, hamam ve
ah›rlar› olan büyük bir sarayd›r. Kap›kulu a¤as› bu kalede oturur. Yan›nda derin bir su ku-
yusu vard›r. Seksen kulaç derinli¤indedir. Suyu çok güzeldir. Yerli yeniçeri a¤as› da burada
oturur. Pafla saray› meydan› hayli genifltir. Meydan›n ortas›nda iki adet esir zindan› var. Al-
lah korusun, bütünleflirler bu zindanda dururlar. Her birine ellifler ayak merdiven ile inilir.
Sanki cehennem kuyusu hapishânelerdir. Her gece üzerlerinde ellifler adet bekçileri silâhl›
olarak nöbet bekler. Pafla camii bu zindan meydan›ndad›r. Uzunlu¤u ikiyüz ayak, geniflli¤i
yüz ayak, kârgir, bir minareli güzel bir camidir. Büyük cephânelik de bu saray meydan›nda-
d›r. Küçük pafla camii de buradad›r. Ama içinde ‹slâm askerleri için peksimet, bu¤day, ar-
pa ve di¤er erzak çeflitleri doludur. Camiin kap›s› üzerindeki tarihi fludur:

«Bir yâ Hatif didi târihini, 
Bârekallah câmi-i cennet mekân»

Sene: 1023 (1614)

Bu Nemse hisar›n›n ve Macar hisar›n›n alt k›s›mlar› tamamen boflluktur. Ma¤ara ma¤ara
ve kemer kemer olup içlerine binlerce asker al›r. Burada da padiflah cephâneli¤inin çeflitleri
vard›r. Bu kale yüz ay kuflat›lm›fl olsa içindeki cephâneler bitmez. Kuflatma s›ras›nda bütün
vilâyet halk› çocuk, çoluk hep bu iki kalenin alt›ndaki oyuklara, ma¤aralara ve mahzenlere
gizlenip kendilerini top at›fllar›na karfl› güven alt›na al›rlar. Bu ma¤aralar›n içinde hende¤e ba-
kan ayr› ayr›, büyük toplar var ki kirpi tüyü gibi s›ralanm›fl toplard›r. Her birinin içine insan
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s›¤ar. Bunlardan baflka yüzlerce yedek top da kundaklar›, arabalar› ve di¤er malzemeleri ile
haz›r durur. Sözü edilen bu ma¤aralarda ve yer altlar›nda flehrin urganc›lar› ip bükerler. Tâ
bu derece genifl ve büyük ma¤aralar olup, yüzlerce hayat suyu kuyular› vard›r. Bu Macar hi-
sar›nda yirmi adet, dükkânlardan afla¤›, yüzelli ad›m k›bleye do¤ru dört kat, kemerli kap›lar
var. Bu kap›lar›n aralar›ndaki kemerleri kasten karanl›k yapm›fllar. E¤er d›flar›dan gelen düfl-
man içeri girerken gözleri görmesin ve yürüyüfl yapamas›nlar diye. Ama buralarda oturanlar
d›flar›dan gelenleri görüp, düflman› vururlar. Yol üzerinde flahâne toplar› durur. Gerekti¤inde
düflmanlar› vururlar. Bütün kap› bekçilerinin âlet ve silâhlar› bu karanl›k kap› aralar›ndaki du-
varda as›l› durur. Gece ve gündüz kap› aralar›nda biner adet, silâhl› asker bulunup nöbet bek-
lerler. Bu kap› üzerinde büyük bir tabya vard›r. Dört taraf› ‹skender seddi gibi olup, burada
dahi büyük toplar bulunur. Bu tabyalar üzerinde bir saat kulesi var ki çan›n›n sesi bir konak
yerden duyulur. Kap›n›n kemeri alt›nda küçük bir kap› daha vard›r. Oradan afla¤› varofla otuz
ayak merdiven ile inilir. Büyük kap›da devaml› zincir gerilidir. D›fl›ndaki hende¤i üzerinde zin-
cir ile as›lm›fl köprüden geçip, k›bleye do¤ru yüz ad›m yokufl afla¤› inilip bir kap›ya daha rast-
lan›r. Bu büyük kap› güneye aç›l›r. Bu kap›n›n üst efli¤i üstünde beyaz mermerden bir arslan
resmi vard›r ki bu arslan›n demirden dili vard›r. Görenler bu arslan› canl› zanneder. Ama geç-
mifl bilginler arslan› bütün hayvanlar›n padiflah› olarak kabul etmifller. ‹nsano¤luna da arslan
gönüllüdür demifller. Arslana demir dil yapmalar›n›n asl›, insano¤lunun demir dilli olup, dili-
ni tutup, diline gelen her kötü sözü söylemesin diyedir. Bu E¤ri kalesini de bir arslana ben-
zetip içinde olan adamlara arslan› pek tutun diye iflaret etmifller. Yine arslan yan›nda, bir ka-
p› üzerinde beyaz mermerden, iki bafll› bir Macar kuflu yani kâfirlerin zolta adl› kufllar›ndan
olan iki bafll›, iki kanatl› ve iki pençeli karakufl resmi var. Hemen bu E¤ri kap›s› üstündeki kufl
resmi ile ona benzer. Bunun da iki bafl›nda demir dilleri var. Bu kuflu da bilginler sembol ola-
rak kabul etmifller ki E¤ri kalesi iki kaledir. «‹ki bafll›, demir dilli kufllar›n padiflah› karakufl gi-
bidir, elden kaç›rmayas›n, bu kaleyi düflmana uçurmayas›n›z, iki bafll› ve iki dilli idareci olma-
y›n›z» diye iflaret etmifllerdir. Bu kap› M›s›r'›n Nâs›rî ve Demir kap›s› gibi garip ve acayip bir
kap›d›r. Kalenin bu k›s›mlar› seksen arfl›n dolma, r›ht›m, yüksek duvarl›d›r. Adam yukar› bak-
sa bafl›ndan sar›¤› düfler. Tâ bu derece yüksek bir hisard›r. Ama kâfirlerin elinde iken bu ka-
le bu kadar sa¤lam ve kullan›fll› de¤il imifl. Fetihten sonra Mehmed Han yedi pafla ve oni-
kibin iflçi reaya yaz, k›fl yedi y›l iflletip kaleyi böyle sa¤lam ve teflkilâtl› hale getirmifltir. Hâlen
her y›l Baçka, Laska, Alanta ve di¤er reayalar bütün vergilerden af olunup onikibin kifli kale-
nin tamir ve bak›m›nda çal›fl›rlar. Hendekleri temizlerler. Hatta 1068 (1657) tarihinde, Köp-
rülü Mehmet Pafla vezir-i âzam iken bu E¤ri kalesinin büyük varoflunu kalenin içine almak
için eski, üçüncü Mehmed Han›n kanunu üzere onikibin iflçi reâyâ, yedi sancak paflas› ve hal-
k›n›n yiyecek ve içeceklerini arabalara yükleyip, üç y›lda bu büyük varoflu kalenin içine ald›r-
m›flt›r ki diller ile anlat›lamaz, kalemler ile yaz›lamaz.

E¤ri Kalesi Varoflu: Bu cennet bahçesi kalenin çevre uzunlu¤u tam onikibin ad›md›r. Befl
köfleli olup oniki büyük kulelidir. Etraf› mazgal delikli ve derin hendeklidir. Befl kap›l› büyük
bir varofltur. K›bleye aç›lan Il›ca kap›s› üç katl›d›r. Üç yerden asma köprü ile geçilir. ‹ki ta-
raf›nda mazgal delikleri vard›r. Bu kap›n›n sa¤ taraf›nda güneye aç›lan Hatvan kap›s› iki kat,
meydanl› ayr› bir kaledir. Baflka bir köflede iki kat hende¤i, dört kat kuvvetli kap›lar› etraf›n-
da yerle beraber büyük toplar› vard›r. Bunlar da asma köprüler ile geçilen kap›lard›r. Hat-
van kap›s›ndan içeri do¤ru gidince Yeni kap› gelir. Bu da iki kat kuvvetli ve asma köprü ka-
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p›d›r. Bu kap›n›n iç yüzünde Martolos kap›s›na var›nca tahta döfleli, binbeflyüz ad›m, enli,
temiz caddededir. Martolos kap›s› E¤ri'nin bat› taraf›na bakan sa¤lam, iki kat kap›d›r. Bu da
asma köprülüdür. Halk›n ço¤u bu semtte oturur. Geliflmifl bir k›s›md›r. Hepsi Martolos ke-
feresidir. Paral› kale askerleridir. Kalemet kap›s› da bat› tarafa aç›lan iki kat kap›d›r. Kârgir
duvarl› bir kaledir. Tam dört kap›s› vard›r. Kap›s›n›n önündeki asma köprü ile geçilir sa¤lam
kap›lard›r. Kalemet kap›s› üzerinde Kara Mahmud A¤an›n as›l› çizme ve mahmuzlar› vard›r.
Kap›n›n demir çarklar› var ki savafl s›ras›nda at›n› bununla mahmuzlarm›fl. Bu kap›dan d›-
flar›s› Makla deresi üzerinde baz›s› zeamet, baz›s› ise sahipli su de¤irmenleri var. Bu Kale-
met kap›s› dibindeki kemer alt›ndan Makla deresi kal›n, demir pencerelerden girip, varoflu
ikiye bölüp, flehir içindeki su de¤irmenlerini, ba¤ ve bahçeleri ve büyük evleri sular.

Baruthâne Kalesi: 1068 tarihinde Köprülü Mehmed Pafla yapt›rm›flt›r. Bu eyâlette Köp-
rülü Mehmed Pafla çok zamanlar valilik yapm›fl, kâfiristan› sindirmifltir. Sadrazam oldu¤un-
da bu baruthâneyi yapt›rm›flt›r. ‹rem ba¤›na benzer bir gezi yeridir. Üç gözlü ve her gözü
befler hanl›, sanat ifli Macar çarkl› de¤irmenler var ki insan›n akl› ermez. Bu de¤irmenleri
Makla nehri çevirir. Dört köfleli, alt› kuleli ve bir demir kap›l› sa¤lam kaledir. Çevre uzunlu-
¤u beflyüz ad›md›r. Bu kale sanki büyük varoflun iç kalesidir. Dört yan› hep sudur. Kap›s›na
köprü ile var›l›r. Dizdar› ve neferleri, barutçubafl›s› ile neferleri mevcut olup gece gündüz si-
yah barut ifllenir. Zira bu kalede barut çok sürülür. Kale alt›ndan Makla nehri geçer. Çarfl›
içinden ve evlerin altlar›ndan akan nehirde herkes bal›k avlarlar. Nehir çarfl› câmiinin sol ta-
raf›ndan geçerek, yass› sokak köprüsünden, tafl köprülerden, a¤aç köprülerden geçip Il›ca
kap›s› dibinde yine demir parmakl›ktan d›flar› ç›kar. Beflli çay›r denilen yerden ak›p k›ble ta-
raf›nda Tise nehrine kar›fl›r. Bir hayat suyudur. E¤ri içinde bundan lezzetli kaynak ve kuyu-
larda Kevser gibi sular vard›r. Bu Il›ca kap›s› d›fl›nda Makla nehri üzerinde, alt› göz su de¤ir-
menleri görülme¤e de¤erdir.

S›cak Su ve Yeralt› Kaynaklar›: Hepsi üç adet ›l›cad›r. Biri erkeklere, biri kad›nlara ve
biri de hayvanlara faydal›d›r. Birçok faydalar› görülmüfl ›l›calard›r. Erdel ve Macaris-
tan'dan her sene binlerce frengi hastas› frenk gelip bu ›l›calara girerler. Suyundan içip Al-
lah›n emri ile flifa bulurlar. Lâkin Budin'deki gibi güzel binalar› yoktur. Bu ›l›calar oldu¤u
için bu kap›ya Il›ca kap›s› derler.

Afla¤› Varofl ‹maretleri: Varofl onyedi mahalledir. Yedisi kâfir, onu Müslüman mahal-
lesidir. Altl› ve üstlü üçbinaltm›fl adet evdir. Zenginlerin evleri ba¤l›, bahçeli ve balkonlu
evlerdir. Baz›s› kiremit ve baz›s› da flendire tahta örtülüdür.

Osmanl› Sultanllar›n›n Camileri: K›rkalt› mihrapt›r. Hatvan kap›s› yak›n›nda, varofl duva-
r›na bitiflik sultan üçüncü Mehmed camii hepsinden büyüktür ki ad› «Fethiye» dir. Kiliseden
çevrilmedir. Çanl›¤› minare yap›lm›flt›r. Gayet iç aç›c› güzel bir camidir. Allah›n hikmeti ay-
r› bir ruhânilik vard›r. Dualar›n kabul olundu¤u bir ibadet yeridir. Çarfl› câmiinin cemaati çok
olur. Salih Efendi camii, Benli Ahmed A¤a camii, Memi A¤a camii (eski yap›d›r), Alay Be-
yi camii, Yeni Zâim camii, Kas›m Pafla camii, Pazaryeri camii. Bunlar cuma namaz› k›l›nan
camilerdir. Bunlardan baflka otuzbir adet mahalle mescidi vard›r. Yass› sokak mescidi ve
Kethüda mescidi hepsinden büyüktürler. Dört adet medrese vard›r. Kur'an ve hadis okunan
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medresesi yoktur. Zira bu flehirde hiç haf›z ve hadisçi yoktur. S›byan mektebi onyedi adet-
tir. Yedi adet tekkesi vard›r ki en meflhuru Hatvan kap›s›n›n d›fl›ndaki Baba Sultan tekkesi-
dir. Yetmifl - seksen kadar Bektafli dervifli hizmet ederler.

Sebilleri: Yirmi adet Kerbelâ flehitleri ruhlar› için su sebili vard›r. A¤a sebili, Alay Beyi se-
bili, Kas›m Pafla sebili en meflhurlar›d›r.

Çarfl› ve Pazar Esnaf›: Alt›yüz kadar dükkân vard›r. Ama kârgir bir bedestan› yoktur.
Dükkânlar› ve kahvehâneleri güzeldir. Tüccarlar› zengindir. K›ymetli mallar bulunur. ‹ki adet
hamam› var. Biri iç kale kap›s›ndan afla¤› köprü bafl›ndaki Valide Sultan hamam›d›r. Son
derece ferah, iç aç›c›, suyu ve havas› güzel bir hamamd›r. Alt› adet halveti ile kubbeleri k›r-
m›z› kiremit ile örtülü flirin bir hamamd›r. Bir hamam› da Kalemet kap›s› yan›nda küçük,
faydal›, soba hamam› denilen hamamd›r. Bunlardan baflka, flehir içinde yediyüzden fazla so-
ba hamamlar› vard›r diye söylerler. Zira halk› gayet dindar ve temiz olup aile ve çocuklar›
hep ev hamamlar›na girerler. Çarfl› hamamlar›na nâdir giderler.

Tüccar Hanlar›: Befl adet küçük hand›r. Bu hanlar›n birine a¤›r pazarc›lar konarlar. Ge-
len giden misafirlerden ço¤unlukla kefereler kal›rlar. Yoksa bütün misafirler zenginlerin ev-
lerinde kal›rlar. Hiç kimsenin kap›s› kapal› de¤ildir. Zira zengin flehirdir.

Be¤enilen fieyleri: Beyaz ekme¤i, Leh tavu¤u, biryan›, beyaz po¤aças›, ya¤l› çöre¤i, ta-
vuk böre¤i ve girde çöre¤i meflhurdur. Bir okka semiz koyun eti üç akçeye, bal ve ya¤ se-
kiz akçeye sat›l›r. Çeflitli meyveleri ise hesaps›zd›r.

E¤ri fiehrinin Tammamlay›c› Bilgileri: Hatvan kap›s›ndan tâ Kalemet kap›s›na var›ncaya
kadar flehir içinde levent gibi yürüyüfl ile tam dörtbin germe ad›md›r. Su ve havas› güzel ol-
du¤undan seven ve sevileni çoktur. Ama gayet edeplidirler. Halk› hep Boflnakt›r. Aç›k, se-
çik Macarca ve Nemçece bilirler. Hile ve köylük bilmezler. Bir hadis-i flerife göre bu E¤ri
halk› O¤uz ›rk›ndand›r. Hepsi yi¤it gazilerdir. Her gün Fülek, Seçan, Kerman, Semendire,
Henut ve Gülvar kalelerinin kâfirleriyle cenk ederler. Zira E¤ri kalesi bu kâfir kalelerinin tam
ortas›ndad›r. Bu kale kâfirlerine Orta Macar derler. E¤ri reayas› dahi Orta Macar'd›r.

Dokuzbinalt›yüz ba¤ vard›r. Ama üzümü pek lezzetli de¤ildir. Zira k›fl fliddetli olur. Hal-
k›n ço¤u kale neferleridir. Bir k›sm› hizmetçi, bir k›sm› tüccar, bir s›n›f› okumufl, dervifl, fla-
ir ve edip yeridir. T›p bilginleri çoktur. Çocuklar› zeki, olgun, temiz ve asildirler. Hepsi öfl-
me ve silâh kullanmas›n› bilip yi¤itlik yaparlar. Bu flehrin topraklar› genifl, verimli ve bere-
ketlidir.

E¤ri Kalesi Ziyaret Yerleri: Hatvan kap›s› d›fl›nda kale gibi duvarl› ‹rem ba¤›ndan iz ve-
rir, tavus kuflunun süt gibi beyaz, yeflil ve rengârenk çeflitlerinin bulundu¤u bülbüllerin ötüfl-
tü¤ü bir gezinti ve e¤lence yeridir. Çeflitli dervifl evlerinin, altl› ve üstlü köflklerin, yazl›k ve
k›fll›k meydanlar›n süsledi¤i bir Bektafli tekkesi vard›r. Budin'deki Gülbaba tekkesinden da-
ha büyüktür. Baba Sultan tekkesi seyredilme¤e de¤er gayet güzel bir tekkedir. Yüksek bir
kubbe içinde Hazret-i Dede Sultan yatmaktad›r. Nurlu kabrinin etraf›nda çeflitli yaz›larla ya-
z›lm›fl Kur'an âyetleri vard›r. Duvarlarda kandiller, flamdanlar ve avizeler de ayr› bir güzellik
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verir. Yetmifl - seksen kadar dervifli sadaka ve zekâtlar ile geçinirler. Çeteye giden gaziler al-
d›klar› ganimet mallar›ndan bunlara sadaka verirler.

Bu flehri de gezip, gördükten sonra ertesi gün E¤ri paflas› Birinci Mehmed Pafla, Dub-
roçin'den alay ile gelirken kalede bulunan bütün askerler Paflay› karfl›lamaya ç›kt›lar. Biz
de adamlar›m›zla karfl›lad›k. At üzerinde görüfltük. Atbafl› beraber flehre gelirken kaleden
yüzlerce top at›fl› yap›l›p, flenlikler edildi. Toplar›n gürültüsünden da¤lar inil inil ses verdi.
O gün padiflah divan› topland›. Paflan›n tayin karar› okundu. Bende bulunan hil'at Pafla'n›n
s›rt›na giydirilirken Pafla, kanuna uyarak hil'atin ete¤ini öpüp bütün adamlar› ve çavufllar›
kanun üzere Pafla'y› alk›fllad›lar. Pafla, makam›na oturdu. Sonra yerli yeniçeri a¤as›na ait
emirler okundu. Ona da ifllemeli bir hil'at giydirildi. Onu da çavufllar alk›fllad›lar. A¤a safa
ile yerine gitti. Sonra Pafla'n›n mehterleri bir fas›l ettiler. Pafla hemen E¤ri kalesinin k›rk
adet tu¤, sancak, bayrak sahibi a¤alar›na hil'atlerini giydirdi. Herkes yerlerine gittiler. Se-
vinç gösterileri yap›l›p, üç gün yer yer mehterler çal›nd›. A¤alardan paflaya belirli ödenek-
leri geldi. Pafla bana üç kese, üç at, üç köle ve bir samur kürk verdi. ‹brahim Kethüda Efen-
dimizin mektubunu okudu: Evliya'ma hofl davran›p, Budin'e hofl hat›r ile yollay›p, elçi pa-
fla ile Bec ve Prag'a Nemse kral›na gitmesi için yolluk verip, tez yollayas›n» denilmekteydi.
‹brahim Kethüda Efendimizin hat›r› için ileri görüfllü pafla bana üçyüz alt›n, bir kat elbise,
adamlar›m›n üçüne ellifler alt›n ve birer kat elbise verdi. Yerli yeniçeri a¤as› Ahmed A¤a'
dan da iki kese, bir köle, iki at, befl tüfek, bir tak›m çuha, befl donluk atlas ve k›rk adet a¤a-
dan da birer güzel fleyler geldi. A¤›r yükler elde ettik. Üçüncü gün getirdi¤im Padiflah fer-
manlar›nda oldu¤u üzere 1074 (1663) tarihinde Tatar ve bu Mehmed Pafla eliyle fetholu-
nan Seçan, Kermat, Heluk, Buyak ve di¤er kalelerin tamiri için bizzat Paflan›n yola ç›ka-
ca¤›n› dellallar haber verip, haz›r oldular.

E⁄R‹'DEN MEHMED PAfiA ‹LE ORTA MACAR D‹YARINDA 
FETH OLUNAN KALELER‹, G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLARI ANLATIIR

Evvelâ E¤ri'den kuzey tarafa, E¤ri eyâletinin yar› askeriyle yedi saat gidip Hristofl sah-
ras› menziline geldik.

Hristofl Sahras› Menzili: Bir göl kenar›nda, harap bir kilise yan›nda konaklad›k. Dört
yana karakollar gitti. Zira kâfirlerin vilâyeti içindedir. 1005 (1596) senesinde Rebiülevvel
ay›n›n beflinci günü, Sultan Üçüncü Mehmed Han zaman›nda yedi kral ile bizzat Sultan
Mehmed bu Hristofl yaylas›nda büyük cenk etmifltir. Bu büyük cengi Rum tarihçileri çe-
flitli flekilde yazm›fllard›r. Ama yak›n zamanda oldu¤undan pederim merhum Dervifl Meh-
med A¤a da bu cenkte bulundu¤undan onlardan dinledi¤imize ve E¤ri ihtiyarlar›n›n an-
latt›klar›na göre biraz yazal›m.

E¤ri Cengi: Önce, Mehmed Han E¤ri'yi fetheder. Sonra yedi kral yediyüzbin asker ile ‹s-
lâm ordusunu E¤ri alt›nda bas›p, kaleyi ‹slâm elinden kurtarmak istedi¤i haberini alan Tatar
Han kardefli Fetih Giray Sultan, k›rk - elli adet kâfiri esir al›p padiflah›n huzuruna getirir. Kâ-
firleri söyletirler. Esirler «Elbette yar›n, ya öbür gün sizi Nemse çesar›, kardafl› Hersek Maks
Milan ve yedi kral basacakt›r» dediler. Saadetli padiflah hemen «Onlar bizi basmadan bizim
onlar› basmam›z en do¤rusu» diyerek Had›m Cafer Pafla, Rumeli veziri Veli Pafla, birçok
sancak beyleri k›rkbin asker ve on parça top ile öncü olarak ilerlerler. Bunlar kâfirlere do¤-
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ru yaklaflt›klar›nda kâfirler bunlara öyle top ve tüfek vurur ki hepsini k›rar. Sadece Cafer Pa-
fla ve Veli Pafla dört - beflbin askerleriyle ‹slâm ordusuna dönerler. Padiflah bu durumu ö¤-
renir. Rumeli eyaletini Hasan Pafla'ya inam edip kâfirlere karfl› kumandan eder. Sadrazam
‹brahim Pafla da Hasan Pafla'n›n ard›ndan Fetih Giray Han'›n yetmiflbin Tatar askeriyle bir-
likte giderler. Kâfir taburu karfl›s›nda yerleflirler. ‹ki ordu aras›nda bir nehir vard›. O gece ka-
rakollar koyup, haz›r olarak beklediler. Ertesi gün vakarl› padiflah geldi¤inde Allahü Teâlâ-
n›n yard›m› ile C›¤alazâde taraf›ndan kâfirlere iyi bir Muhammed sat›r› vururlar. Ne zaman
ki akflam olur iki taraf›n cengi b›rakma borular› çal›n›p, her tarafa karakollar konur ve ra-
hatça yatarlar. Ertesi gün seher vakti yine cenk davullar›na tokmaklar vurulur. ‹slâm askeri
ayak ayak sahran›n ortas›nda toplan›r. Burada hâlâ bir kilise vard›r ki içinde C›¤alazâdenin
k›rd›¤› kefere lefllerinden baflka bir fley yoktur. Vezir-i âzam ‹brahim Pafla ile Han kardefli
öncü olup ileri giderler. Saadetli padiflah da yüzbin asker ile merkezden kâfir taburu üzeri-
ne varmada idi. Ö¤le vakti olunca kâfirler taburlar›ndan görünmediler. ‹kindi vakti taburdan
ç›k›p ‹slâm askeri üzerine yürürler. Bütün kâfirler s›rt s›rta verirler. Cenge giren Nemçe,
Çeh, Frans›z, H›rvat ve Macardan yüz kat domuz alaylar› yürür ki her biri deniz gibi kâfir
alaylar›d›r. Yüzbin kadar asker, k›rk - ellifler dirhem misket tüfekleri, yine her bir keferenin
ellerinde, bellerinde, yakalar›nda, e¤er kafllar›nda, atlar›n terkilerinde befler - onar adet kol
tüfekleri ile asker üzerine hücum edip, da¤lar gibi s›r›kl› orman olmufl kâfir kösler, erganun
ve trampetler çalarak, grup grup, kar›nca gibi yâb yâb yürümekte idi. Kâfirin bu gelifline bi-
zim askerimiz karfl› koyamad›. Bir kifli dahi kâfire karfl› duramay›p alan, talan da¤›l›p peri-
flan olurlar. Düflman yine düzenini bozmay›p top ve tüfek atarak yürüdü. Rumeli veziri Ha-
san Pafla geçit bafl›ndan ayr›lmayarak kâfire yayl›m top atefli aç›p, cenk ettiyse de Hasan
Pafla'n›n da askeri dayanamay›p ‹slâm ordusu içine çekilir. Düflman hemen Hasan Pafla'n›n
askeri ard›ndan sürü sürü gelip hiç korkusuzca ‹slâm ordusunu da¤›t›p, ya¤ma ve talan et-
meye bafllar. Binlerce kâfir Osmanl› karargâh›n› ve padiflah hazinesini ele geçirir. fiaraplar
içip, hora tepip, raks etme¤e bafllarlar. C›¤alazâde ve sadrazam ‹brahim Pafla taraf›ndan yer
yer çarp›flmalar olmakta ise de ne fayda! Ordu içine kâfirler dolup ya¤ma etmekte idiler.
Hazine üzerine haçl› peykerlerini dikip, binlerce kâfir sand›klar üzerine ç›k›p oturmufllard›.

Padiflah, ordu kenar›nda Resulullah sanca¤› ile bir tepe üzerinde durmakta idi. Huzu-
runda sipahi ve yeniçeriler gö¤üs gö¤üse çarp›flmakta, Resul sanca¤› önünde k›r›lmakta
idi. Padiflah bu hali görüp, yan›nda haz›r olan Hoca Efendiye: «Efendi ne çâre edelim?»
der. Hoca efendi:

«Padiflah›m, yerinden ayr›lma. fiimdi Cenâb-› Kibriyan›n yard›m ve ihsan›n› görürsün»
diye cevap verir. Orada bulunan Koca Solak bafl›:

«Padiflah›m, asla elem çekme. Deden Süleyman Han ile Mohaç sahras› cenginde düfl-
man biraz üstünlü¤ünü gösterip, sonunda bozulup, bir can kurtulamam›flt›. Sab›r iyidir»
deyip padiflah› teselli ettiler. Ama baz› tarihlerde hünkâr› at karn› alt›ndan buka¤›ya vur-
dular diye yazarlar. Bunda hata ettiler. Lâkin burada nice ifl görmemifl zülüflü, alt›n s›rma
hil'atl›, alt›n iflli arakiyeli iç o¤lanlar›ndan yirmi kadar› ç›plak ve yalolak atlara binip kaçar-
larken sipahiler de bunlar› görüp tâ E¤ri kalesine kadar kaçm›fllard›. Padiflah›n yan›nda
dört bölükten bir bölük asker kald›. O da yaya kalan aflç›, baflç›, karakullukçu, kaçan si-
pahi o¤lanlar›n›n at o¤lan›, it o¤lan›, hezele ve mezele tak›m› haflerât kalm›flt›. ‹flin so-
nunda Hoca Efendi el kald›r›p dua eder. Padiflah›n huzurunda bulunanlar canü gönülden
ve kalpten «Âmin!» deyip ellerini yüzlerine sürerler. Hemen Allah'›n hikmeti yâr olur. Kâ-
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firler orduyu ya¤ma edip karakullukçu askerleri k›rma¤a bafllay›nca bir sipahi o¤lan› ba-
fl›ndan sar›¤›n› ç›kar›p, bir m›zrak ucuna bayrak gibi tak›p:

«Bre gaziler flu kâfiri vurun!» deyince hemen garip aflç›, seyis ve at o¤lanlar› odun bal-
talar›, odun yarmalar›, mutfaktan ç›km›fl uçlar› yan›k odunlar ve ellerine ne geçirdiler ise
onlarla kâfirlere bir k›l›ç ve bir odun vurma¤a bafllad›lar. ‹slâm çad›rlar›n› ele geçiren kâ-
firler bu hali görünce çad›rlar› ve mallar› b›rak›p kaçmaya bafllad›lar. O an ‹slâm askerle-
ri içinden «Bre kâfir bozuldu!» diye ilâhî bir ses duyuldu. Kaçmak isteyen askerler taze can
bulup, kâfirlere k›l›ç vurmaya bafllad›lar. ‹kindi vaktinden akflam vaktine kadar yüzbin kâ-
firi k›l›çtan geçirdiler. Yats› vaktine var›ncaya kadar, ay ›fl›¤›nda, da¤lar içinde kâfiri k›ra
k›ra ‹slâm ordusuna gelirler.

Baz› Osmanl› tarihlerinde, Macar tarihçileri kendileri için öyle yazm›fllar ki, «E¤er ‹s-
lâm askeri bizi k›rma¤a bafllad›klar› vakit ö¤le vakti olsayd› akflama var›ncaya kadar biz-
den can kurtulmazd›. Ama akflam olunca da¤lara kaç›p kurtulduk» diye yazarlar. Osman-
l› tarihçileri de: «Hristofl sahras› kâfir leflleriyle doldu¤undan baflka kâfirden biri can kur-
taramay›p suyu geçtikleri yerde birbirleri üzerine y›¤›l›p suda bo¤ulmufllard›r» diye Edirne-
li Mehmed Çelebi ve Âli Efendi geniflçe yazm›fllar. Bizim tekrar yazmam›za ihtiyaç yok-
tur. Ancak bu savafl meydan›n› gördü¤ümüzden dolay› bu kadarc›k anlat›ld›.

Sultan Üçüncü Mehmed'in bu Hristofl sahras›nda yedi kral› k›rd›¤›na dair Kur'an-› Ke-
rim ile tarihi fludur: «Fehezemûhüm biiznillah», (Allah'›n izni ile yenilgiye u¤ratt›lar) Sene:
1003/4 (1595) tarihi düflülmüfltür.

Osmano¤ullar› devleti kuruldu¤undan bu yana dört adet tabur cengi olmufltur. Biri
709 (1309) tarihinde Gazî Hüdavendigâr'›n, S›rp ve Hersek kâfirleri ile Kosova sahras›
cengi, biri 920 (1514) tarihinde Birinci Selim fiah ile fiah ‹smail'in Ç›ld›r savafl›, biri 932
(1525) tarihinde Süleyman Han ile Lagos kral›n Mohaç savafl›, biri de bu Üçüncü Meh-
med Han'›n Nemse, Macar ve Yedi kral›n yediyüzbin askerini k›rd›¤› E¤ri tabur savafl›d›r.
Ama bu bütün savafllara üstün gelmifltir. Zira bu arbedede yedi kral›n befli ölmüfl, ikisi kaç-
m›fl ve o kadar askerlerinden az›c›¤› kurtulabilmifltir. Halen gördü¤ümüze göre bu Hris-
tofl sahras›n›n yetmifl - seksen yerinde kâfir kemikleri tepe tepe, kubbe gibi küme küme
y›¤›l› durur. Kâfir kelleleri top gülleleri gibi, çak›l tafllar› gibi sahrada da¤›lm›flt›r. Bu sah-
rada bizim flehit olan otuzbin yi¤idimizin hepsi Sultan Mehmed Han'›n ota¤›n›n kuruldu-
¤u yerde gömülüdürler. Etraflar› kaz›l› olup, hayvanlar girip, flehitlerimizi çi¤nemezler.

E¤ri Tabur fiehitleri Ziyareti: Allah'a flükür pederimiz bu savaflta bulunup, nice flehit-
leri eliyle defnetmifl. Allah'a hamd bize de ziyaret etmek nasip oldu. fierefli ruhlar› için bir
Yâsin-i flerif okuyup sevab›n› onlar›n ruhlar›na hediye ettik. Halen herkes taraf›ndan zi-
yaret edilir. Baz› yerlerinde üzerlerine bina yap›lm›fl, sofal› kabirler var. Bütün flehitler ru-
hu için ve Allah r›zas› için el Fatiha.

Bu Hristofl sahras› hakikaten bir savafl meydan›d›r. Sonu tâ Kafle sahralar›na ve Tise
nehri kenarlar›na var›r. Bir taraf› Orta Macar'da Maden sahras›nda son bulur. Bu sahra-
n›n ortas›nda kâfirlerin bo¤uldu¤u Hristofl nehri akar. Gerçi küçük bir sudur ama Fülek
ve Kermat da¤lar›ndan inip Tise nehrine kar›fl›r. Kâfir tarihlerinde: «Bu nehri Türk aske-
rinden tarafa ma¤rur olup geçmeseydik yenilmezdik. E¤er Türk askeri bu suyun beri ta-
raf›na geçseydi Müslüman can kurtulmazd›» diye yazm›fllard›r. Osmanl› tarihçileri, bu sa-
vaflta yenilmezden önce kaçanlar›n bafllar›na fetihten sonra boklu iflkembeler giydirip,
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efleklere ters bindirip, ceza ile ‹slâm ordusu içinde gezdirip, ibret olsun diye gösterip, or-
dudan sürüldüklerini yazm›fllard›r. Sonra onlar da bu si¤nelerindeki utanç ile Anadolu'ya
geçmifllerdir. ‹lk Celâli olanlar E¤ri taburu savafl›ndan kaçanlard›r.

Sonra 1016 (1607) tarihinde Sultan Ahmed zaman›nda Kuyucu Murad Pafla, bu Ce-
lâlilerden Sait Arap, Kara Yaz›c›, Tavil Hasan, Kalendero¤lu, Cenneto¤lu, Canpolado¤-
lu ve Sahibo¤lu adl› Celâlîleri k›rm›flt›r. Buna dair m›sra «Binonalt›da k›r›ld› sekban.» Se-
ne: 1016 (1607) d›r.

Yine konumuza gelelim. Bu Hristofl savafl› meydan›n› seyredip, oradan E¤ri paflas›
Mehmed Pafla ile kalk›p kuzeye do¤ru yedi saat gidip Saloka köyüne geldik. ‹ki k›l›ç al-
t›nda, güzel bir Macar köyüdür. Oradan Verpelid köyüne geldik. Tarna nehri kenar›nda-
d›r. Bu nehir Domatra da¤lar›ndan gelip Sunluk'tan afla¤› ak›p, Hov ovas›nda Tise neh-
rine kar›fl›r. Oradan yine kuzeye gidip Domasl› köyüne geldik. Hatvan kalemiz kazas›n›n
köyüdür. Oradan Vifltona köyüne vard›k. Bu sayd›¤›m›z köyleri dokuz saatte geçtik ve
Kenkufl varofluna geldik.

Kenkufl Büyük Varoflu: E¤ri eyaletinde sekizbin adet altl› ve üstlü, flendire tahta örtülü,
mamur, u¤ursuz evlerden kurulmufltur. Sekiz adet idarecileri ellerinde gümüfl de¤nekleri,
s›rtlar›nda samur kürkleri «Bro» denilen zabitleri var. Bu büyük flehir Matra yaylas› dibinde
kurulmufl olup, Matra nehri içinden geçer. ‹ki taraf› kat kat üstüne ba¤l›, bahçeli, temiz yol-
lard›r. Bu flehrin uzunlu¤u Matra da¤› ete¤inden k›bleye dolay›nca tam sekizbin ad›md›r. Se-
kiz adet kârgir yap›, kale gibi manast›r› vard›r. Her birinin çanl›k kuleleri gö¤e uzanm›flt›r.
Her manast›rda befler - alt›flaryüz adet keflifl, patrik ve çok ihtiyar papazlar› var. Ayr›ca iki-
yüz adet de küçük kilisesi bulunmaktad›r. Hepsi binaltm›fl adet dükkânlar›nda günefl yüzlü
k›zlar, olgun kad›nlar oturup, mallar›n› aç›k olarak satarlar. Asla ay›p de¤ildir. Her ne mal
istersen zibâ, flib, zurbat, çeflitli kumafllar ve elbiseler bulunur. Seven ve sevilenleri çok olup
hepsi âfl›kt›rlar. fiehir içinden akan Matra nehri üzerinde yüzlerce su de¤irmenleri var. Bü-
tün evleri kârgir yap›, kat kat kale gibi, flendire örtülü, sanatl› H›ristiyan evleridir. fiehir uzun-
lu¤una on sokakt›r. Geniflli¤ine elli sokakt›r ki her sokak bir bafltan bir bafla görünecek fle-
kilde düz ve do¤rudur. Yollar üzerinde binden fazla çuha ve flayka dokuyan kârgir evler var-
d›r. Halk› zengin tüccarlar olup vergi vermezler. Ama Orta Macar hâkimi Topal Platonafl'a
da vergi verirler. Zira iki k›l›ç alt›ndad›rlar. Ama Osmanl›'ya hediyelerden baflka bir fley ver-
mezler. Lâkin her sene kanun üzere E¤ri kalesinin tamirini yapt›rmakla görevlidirler.

Kenkufl Keferesinden Vergi Al›nmamas›n›n Sebebi: Bu flehir kâfirleri E¤ri fâtihi Üçün-
cü Sultan Mehmed Han'a bir ekme¤i üçyüz çift su s›¤›r› arabalar›na çektirip hediye verir-
ler. Onun için ellerinde vergiden muafnameleri vard›r. Yine padiflah›n emri ile flehrin et-
raf›na büyük hendek kaz›p, dört yerden köprülü kap›lar yap›lm›flt›r. Kaleden daha sarp
büyük bir varofltur. Kale duvarl› de¤ildir. Ama her hâne, manast›r ve kiliseleri kaleden
sarpt›r. fiehrin havas› ve suyu gayet hofltur. Ba¤ ve bahçeleri be¤enilen özellikleri olup
yirmisekizbin ba¤ vard›r. Öyle lezzetli, sulu, tatl› tam onyedi çeflit üzümü olur ki yedi çe-
flidi misket üzümüdür. Yiyenin si¤nesi ferahlar ve zevk duyar. Kenkufliye flarab› dedikleri
katresi haram olan flarab›n Rum, Acem ve Arap'ta benzeri yoktur. Ancak Bo¤azhisar ya-
k›n›nda, Akdeniz içinde Bozcaadada misket üzümü olur. Ama bunun flarab›ndan daha iyi
flarap olmaz derler. K›rm›z›, beyaz, sar› yakut gibi berrak ve parlak flaraplar› olup, bir çe-
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flit sivri toprak testiler Kenkufliye flarab› diyerek hediye götürürler. Beyaz, süt gibi rak›s›
da olur. Onar - onbefler okka gelen, Halep kalkanlar› gibi beyaz, has, çörek otlu, süsen-
li ekmekleri olur ki kat›k istemez, gayet lezzetli ekmektir.

K›sacas› geliflmifl bir flehirdir. Burada paflaya beflbin kuruflluk kadar hediyeler ve bü-
yük ziyafetler verdiler. Bana da baz› hediyeler verildi. Oradan bat›ya do¤ru Matra yayla-
s›n› sekiz saatte afl›p, yedi adet geliflmifl Macar köylerini geçtik.

Fülek Yüksek Da¤› yani Yüksek Fülek Kalesi: Orta Macar krallar›ndan Matra Platonafl
yapt›rm›flt›r. Nice hükümdardan hükümdara geçmifl ve sonunda 972 (1564) tarihinde,
Üçüncü Sultan Murad Han zaman›nda Mustafa Pafla fethetmifltir. Yirmidört sene ‹slâm elin-
de kalm›fl ve 993 (1585) senesinde kâfir bu kaleyi ele geçirmifltir. Sonra 1005 (1596) tari-
hinde Sultan Mehmed E¤ri kalesini fethedince bu kale de Mehmed Han'›n eline geçti. E¤ri
eyâlet oldu. Sultan Ahmed Han zaman›nda 1013 (1604) senesinde kâfir Estergon kalesini
ald›¤› zaman bu Fülek kalesini de ele geçirmiflti. O zamandan beri altm›fl senedir Macar elin-
de kald›. 1073 (1662) tarihinde Sultan Dördüncü Mehmed'in veziri Köprülüzâde Fâz›l Ah-
med Pafla mühür ile serdâr-› muazzam olup Uyvar kalesini fethetti¤inde bu Fülek kalesini
de Tatar Hanzâde Ahmed Giray Sultan ile halen E¤ri valisi olan Filibeli Pirinçci Mehmed
Pafla ya¤ma ve talan edip, harabe olarak b›rakm›fllard›. Sonra Köprülüzâde Ahmed Pafla,
Rabe yenilgisi seferinden sonra tekrar Uyvar kalesi alt›na gelip kâfirin ele geçirdi¤i Love ve
Litre kalelerinin fethine giderken Nemse çesar› taraf›ndan elçiler gelmifl ve bar›fl istemifller-
di. Love ve Litre kalesine karfl›l›k bu Fülek kalesi ile Seçan, Kermat, Heluk ve Buyak kale-
lerini vermiflti. Allah'a flükür bu Fülek kalelerine gelip girdi. ‹çine E¤ri ve Hatvan kaleleri ‹s-
lâm erlerinden ikibin yi¤it zahire ve cephâneleri ile yerlefltirildi. E¤ri eyâleti sanca¤› oldu. fiü-
kür Hüdâya bana bu kale fethinde de ilk defa ezan okuyup ö¤le namaz›n› k›lmak nasip ol-
du. Henüz fetholundu¤u için bey, alay beyi, zeamet ve t›mar sahibi ile kad› olarak kimse tâ-
yin olunmad›. Hatvan beyinin biraderi mirliva vekili olup E¤rili Behlülzâde Çelebi de kad›
vekili oldu. Yusuf A¤a dizdar tayin edildi. Bütün kiliseler temizlendi. ‹ç kalede Üçüncü Sul-
tan Murad camii kilise iken Sultan Dördüncü Mehmed Han'a bunu cami yapma¤a bafllan-
d›. Kalenin yer yer tamirine de giriflildi.

Yüksek Fülek Kalesinin Yeri ve fiekli: Ucu gökle beraber yalç›n, k›rm›z›, sar› ve boz ka-
ya üzerine yap›lm›fl, befl köfleli, sa¤lam bir kaledir. ‹çindeki manast›r› Sultan camii oldu. Ka-
lenin sadece bir kap›s› vard›r. Hisar›n içinde üçyüz ev olup, üstleri flendire tahta örtülüdür.
Cephâneli¤i, erzak anbarlar›, bir su kuyusu, bir zindan› var. Toplar›n› daha önce kâfirler He-
luk kalesine götürmüfller. Hatvan ve E¤ri'den top getirmek için adamlar gönderildi.

Fülek Kaalesinin Afla¤› Varoflu: ‹ç kale kayas›n›n k›ble taraf›nda, kayalar›n ete¤indeki bir
düz sahadad›r. Yediyüz adet, kârgir, üstleri tahta örtülü evlerdir. Yar›s›na ‹slâm askerleri yer-
leflti. Yar›s›na da Hatvan kalemizin Martolos kefereleri yerleflip, kale neferleri oldular. Bu
varofl da befl köfleli, kârgir yap›d›r. Derin hendekli olup yirmi adet tahta örtülü kulesi ve üç
adet kap›s› vard›r. On adet büyük kilise ve üçyüz kadar da bofl dükkân› var. Hende¤in d›fl›n-
da çepeçevre, flarampov kaz›kl›, metin, yüksek bir kaledir. Bütün kuleleri, duvar diflleri gü-
zel ve süslüdür. Bu afla¤› varoflun ba¤lar taraf›nda biraz engeli vard›r. E¤er yukar› kalede iyi,
büyük toplar olursa o civara kufl kondurmaz. Bu kale Orta Macar elinde iken buran›n kata-

594

Osman BAYMAK



na kâfirleri civar hudutlar›m›z› kurutmufl idi. Allah'a flükür ‹slâm diyar›na kat›lmakla yine Mu-
hammed ümmetinin ibadet yeri oldu. Buradan yedi saat gidip Heluk kalesine geldik.

Heluk Kalesi: Orta Macar hanlar›ndan biri yapt›rm›flt›r. Bunu da Üçüncü Murad Han fet-
hetmifltir. Kâfirler Fülek kalesine sahip olduklar› sene bunu da alm›fllard›. 1074 (1663) ta-
rihinde kâfirler Rum ayaklanmas› korkusundan bu kaleden el çekip, bofl olarak b›rakm›fllar-
d›. ‹çine Hatvan kalemiz erlerinden fermans›z yüzon yi¤it girip buray› ele geçirmifllerdi. fiim-
di E¤ri veziri Mehmed Pafla'ya: «Bu yi¤itlerin bu kaleye önceden hizmetleri geçmifltir. Bun-
lar› yine kale a¤al›klariyle, kethüdal›k ve neferlikle memnun edersiniz» diye ricada bulundu-
¤umda ricam kabul olundu ve bütün gazileri Heluk kalesine a¤a ve nefer etti.

Kale, yüksek bir tepe üzerinde, befl köfleli, küçük, güzel bir kaledir. Kap›s› a¤açt›r. ‹çin-
de yüz kadar tahta örtülü, kimsesiz bofl evler vard›. ‹slâm askerleri ile dolduruldu. Kilisesi pa-
diflah›m›z için cami yap›ld›. Cephâne, erzak ve mühimmat konup, tamirine baflland›. Bura-
dan bat›ya do¤ru bir saat gidip Seçan kalesine geldik.

Sa¤lam Yap›, Emin Ev Seçan Kalesi: Bu da di¤er kaleler gibi Üçüncü Murad Han zama-
n›nda fetholunmufltur. 1002 senesinde kâfir eline geçmifl ve altm›fl sene ellerinde kalm›flt›r.
Allah'a flükür 1073 tarihinde Kaplan Pafla, Novigrad kalesini döverken buralardaki kâfirler
korkular›ndan kaleyi yak›p kaçm›fllard›. Yap›lan bar›fla göre kâfirler Love ve Litre kalelerine
karfl›l›k bu kalenin anahtarlar›n› sadrazama verdiler. Tamir olunduktan sonra eski Estergon
kalesi beyi Çerkes ‹skender Bey Seçan beyi olup yine E¤ri eyâletinde sancak beyi merkezi ol-
du. Beyinin has› 400.000 akçedir. Oniki k›l›ç zeameti, üçyüzonalt› k›l›ç t›mar›, alay beyi ve
çeribafl›s› vard›r. Savafl s›ras›nda beyinin askeriyle birlikte toplam üçbin asker olur. Bin nefer
kalenin dizdar›, yeniçeri serdar›, üç oda yeniçerisi, bir oda topçu, bir oda cebeci, Hatvan'dan
gelmifl üçyüz adet silâhl› Hatvan kulu, üçyüz akçe pâyesiyle henüz gelmifl kad›s›, üçyüz adet
köy reayas›, nahiyeleri ve köyleri oldu. ‹skender Bey ileri görüfllü, tedbirli bir adamd›r.

Kalenin fiekli: Bir düzlükte, dört köflelidir. Bir taraf› tu¤la, di¤er taraflar› palanga imifl.
Yan›p, berbat olmufl. Binlerce reâyâ eskisinden daha sa¤lam yapma¤a gayret ettiler. ‹çin-
de asla evlerden eser yoktur. Sanat eseri bir kilisesi kal›p Dördüncü Mehmed Han için ca-
mi olunmas›na baflland›. Varoflu da ayn› flekilde tamir olmada idi. Kalenin etraf›nda ba¤ ve
bahçeleri, de¤irmenleri, bostanlar› hepsi mâmur idi. ‹ki top menzili uzaklar› Seçan yaylala-
r›d›r. Su ve havas› gayet hofltur.

Oradan yine Mehmed Pafla ile kuzeye do¤ru gittik.

‹rem Zat Vadisi yani CCennet Ba¤› Kermat Kalesi: Serhadlileri ve esir papazlar› bilmedik-
leri için kaleyi kimin yapt›rd›¤›n› yazamad›k. Bu da Üçüncü Murad Han devrinde Osmanl›n›n
eline geçmifltir. 1002 (1593) senesinde kâfirin eline geçip, altm›fl sene kâfir elinde kalm›flt›r.
Allah'a hamd olsun bu sene 1074 (1663) te Love ve Litre kalelerine karfl›l›k tekrar Osman-
l›ya geçmifltir. Budin alaybeyli¤inden al›nan Ömer A¤a buraya mirliva olmufltur. Sancak edil-
mifltir. Beyinin has› 400.000 akçedir. Dokuz k›l›ç zeametli, ikiyüzonalt› k›l›ç t›mar›, alaybeyi-
si ve çeribafl›s› henüz tayin olunmufltur. Dizdar›, üçyüz hisar eri, topçular›, cebecileri, Budin
yeniçerisi serdarlar› konmufltur. Yüzelli akçe pâyesiyle Budin'den henüz geçici bir kad› gel-
mifltir. fiehrin tamirine bafllanm›flt›r. Daha önce 1073 (1662) senesinde Uyvar alt›nda Ah-
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med Giray Sultan, konak askeriyle gelirken bu kaleyi yak›p, y›k›p, harap etmifllerdir.

Semendire Kalesi: Hiçbir zaman ‹slâm eline geçmemifltir. Orta Macar han› Topal Plato-
nafl idaresindedir. Pafla'y› top at›fllar› ile selâmlay›p flenlik ettiler. Osmanl› ile Nemse çesar›n›n
bar›fl anlaflmas› yapmalar›ndan son derece sevinç duymufllard›r. Benim elçi pafla ile Beç'e gi-
dece¤imizi ö¤renmifller. Bana hayli sayg› ve ikram edip, fazlasiyle hediyeler verdiler. Paflaya
afla¤› varofl ba¤lar›nda büyük ziyafetler ettiler. Pafla'ya on, bana befl Müslüman esiri verdiler.
Esirler o an serbest b›rak›l›p kendilerine birer at dahi verdi. Mert bir kapudan kefere imifl.

Kelvar Kalesi: Yap›c›s› bilinmiyor. Bu da hep Orta Macar elinde kalm›flt›r. Pafla'y› karfl›-
lamaya ç›kan kale kapudan› büyük flenlikler edip, bir ba¤da ziyafetler ve hediyeler verdi.
Bunlar da bar›fltan memnun kalm›fllard›. Bar›fl antlaflmalar› örnekleri okunurken bütün kâ-
firler bafllar›n› aç›p ‹sa'ya flükrettiler. Kalenin askerleri çok mükemmel idi. Buradan bat›ya
gidip eski Korkut yani Macar taht merkezi olan Heluk kalesine geldik. Ertesi gün buradan
kalkarak Kermat yak›n›ndan geçip Buyak kalesine geldik.

Yüksek Hisar Yonak Dâr›, yani Eflsiz Kale Buyak Suru: Bu da daha önce Orta Macar
kalesi idi. Sonra 1073 (1662) tarihinde Tatar Hanzâde Ahmed Giray Sultan, Uyvar seferi-
ne giderken Kazak askeriyle hisar›n ete¤ine konmufltu. Kâfirler kaleyi yakmadan kaçt›lar.
Kaleye önce Hatvan kalesi askeri girip, ele geçirdiler. Zira Hatvan kalemiz pek yak›nd›r. Ha-
len içinde fermans›z üçyüz nefer gazi vard›r. Bunlar›n hepsini dizdar ve hisar eri yaz›p Ko-
ca Mehmed Pafla bir adalet etti ki sanki Hazret-i Ömer adaleti idi. Hatvan beyine subafl›l›k
olarak kat›l›p Hatvan kazas› naipli¤i oldu. Yeteri kadar cephâne ve erzak kondu. Hatvan'dan
on adet top getirmek için adamlar gitti. Kaleyi tamire bafllad›lar. Hisar içinde üçyüz kadar
darac›k ev ve manast›r› da hünkâr için cami yap›ld›.

Kaleenin fiekli: Yüksek, yalç›n bir kenara kaya üzerinde ‹stolni Belgrad yak›n›ndaki
Çavka kalesi gibi sarp ve metin bir kaledir. Ama gayet küçüktür. Bir taraftan engeli yok-
tur. Güzel bir yap›d›r. Bir kap›s›, içinde cephânesi, erzak anbarlar›, su sarn›çlar›, Yusuf
zindan› gibi derin, kement ile inilen gayya gibi bir zindan› var. Önceleri Osmanl› elinde
imifl. Sultan Ahmed Han zaman›nda kâfirler Hatvan kalesini ele geçirdiklerinde bu Bu-
yak kalesini de alm›fllar. Altm›fl y›ldan beri camimizin mihrab› ve minberi halen durur idi.
Bu cami yan›nda bir hayat suyu kuyusu var ki temmuz ay›nda suyu buz gibidir. Sanki da¤-
delen Ferhad bu kayay› burgu veya makkap ile delip su ç›karm›fl. Tam doksan kulaçt›r.
Bu kale kulelerinden afla¤› bakma¤a insan cesaret edemez. Ama Buyak afla¤› varoflu ge-
liflmifl bir Macar varofludur. Bütün Hatvan reayas› bu varoflta dolmufltur, kaleye martolos
kul oldular. Beflyüz adet tahta örtülü evlerle daha güzel olanlar bir varofltur. Zira Hatvan'a
kadar gayet verimli, genifl ovad›r. Buyak kalesi Seçan, Kermat ve Hatvan kaleleri aras›-
na düflmüfltür. Hakikaten güzel ve sa¤lam bir kale fethedilmifltir. Zira bu kale Hatvan ova-
s› ortas›nda, yumurta gibi, yumru bir kaya üzerinde yap›lm›flt›r. Buradan kalk›p Pafla ile
k›ble taraf›na dört saat gidip Hatvan kalesi menziline geldik.

Hatvan Kalesi Menzili: Burada Mehmed Pafla Efendimizden Budin veziri Gürcü Mehmed
Pafla'ya, sadrazama, ‹brahim Kethüda Efendimize ve Nemçe kral›na gidece¤imize dair mek-
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tuplar ve hediyeler ile üçyüz adet silâhl› yoldafl ald›k. Onlar E¤ri'ye dönüp, birbirimizle veda-
laflt›k. Ben Hatvan kalesinden bat›ya do¤ru ondört saat h›zl›ca gidip Peflte kalesine geldik.

Peflte Kalesi Menzili: Allah'›n hikmeti me¤er o gün Elçi Pafla da Budin'e girecek imifl. El-
çi Paflay› karfl›lamak için E¤ri askeri Peflte alt›ndaki çad›rlar›ndan ç›k›p alay ile Budin aske-
rine kar›flt›. Elçi Pafla'y› Kile ovas›nda E¤ri askeriyle yoldan selâmlad›k. Ben hemen attan
inip, alay içinde elçi paflan›n at üzerinde dizini öptüm. Bana «Bre Evliya Çelebi, bre hofl gel-
din» dedi¤inde ben «Hofl bulduk sultan›m, Belgrad'daki sözümde durup E¤ri vilayetine var-
d›m. Size E¤ri askerini getirdim. ‹flte selâma duranlar E¤rilidir. Sa¤ tarafta duranlar Budin
askeridir» dedim. Bana «Hele safa geldin, bin at›na» dedi. Saha rüzgâr› süratli at›ma binip
a¤alar›n aras›na girdim. Büyük bir alay ile Budin'e girerken Budin halk›n›n küçük ve büyük-
leri ile Nemçe kral› taraf›ndan gelen elçi kefereleri de seyre ç›km›fllard›. ‹htiflaml› bir alay ile
Budin'e girmek üzereyken Allah'›n büyüklü¤ü Koca Budin'in dört kalesinin top at›fllar›ndan
Nemrut atefli içinde kal›nd›. Yer ve gök dumandan gece karanl›¤›na bürünüp, Gürz-i ‹lyas
da¤lar› ve Ardâle ba¤lar› inil inil inledi. Me¤er çesar elçisinin adamlar› öncü olarak gelip bi-
zim elçi paflan›n askerini ve alay›n› gözden geçirip Budin vezirinin verdi¤i ücretleri ve elçi
paflan›n askerini gördükten sonra paflaya derler: «Sultan›m, sizin askeriniz çoktur. Bu kadar
çok asker ile bizim vilâyetimize böyle elçi geldi¤i ve bu kadar askerle vilâyetimize girdi¤i yok-
tur» diye yol üzeri bu sözleri söylediler. Elçi pafla:

«Vallahi can›m, ben Rumeli Beylerbeyiyim. Üçbin asker ile iner, binerim. Lâkin sizler he-
sapç›s›n›z, bu kadar askerle paflay› besleyemeyiz, diye korkars›n›z. Veya bu kadar askerle vi-
lâyetimize niçin girer diye korkars›n›z. Onun için beflyüzaltm›fl adamla geldim. Korkmay›n,
bizden emin olun. Padiflah devletinde, Tuna üzerinde yirmi gemi bu kadar yüz araba yükü
zahirem gelir» diye elçi pafla, tercümaniyle bu çeflit sözler edince kâfirlerin konuflmaya güç-
leri kalmay›p: «‹mdi Sultan›m, siz safa geldiniz. Bizim elçimiz, sultan›m› bizim Komran ka-
lesinde bir ayd›r bekler. Saadetle sizin Budin'e teflrif buyurdu¤unuzu elçi beyimize haber ve-
relim, siz de yar›n Budin'den kalk›n» deyip, imans›z tercüman ileri gitti. Elçi pafla Budin hal-
k›na selam verip, mehterhânesini çald›rarak üstü aç›k ›l›caya vard›. Budin'den bir yayl›m top
at›fl› daha yap›ld›. Elçi pafla kendi askeriyle Budin'in iç kalesindeki pafla saray›na geldi. Bu-
din veziri Gürcü Pafla ile bulufltu. Bir büyük ziyafet verildi ki anlat›lamaz. Yemekten sonra
Gürcü Mehmed Pafla, elçi paflaya bir samur elbise, elçi paflan›n o¤luna, kethüdas›na, velha-
s›l bana var›ncaya kadar hil'atlar giydirildi. Gürcü pafla, elçi paflaya: «Bak adam, Allah sana
bu derece ihsan etti¤im din u¤runa, din düflmanlar› olan Nemse keferelerine var›p, haset ve
k›skançl›k edip padiflah›n namusuna bir kötülük getirmiyesin. Her an Beç'e benim casusla-
r›m gidip, gelmektedir. Kâfirin mal›na kand›¤›n› ve göz koydu¤unu iflitirsem, sözünde dur-
may›p ticarete ve kâfirin verdi¤i hediyelere tamah edersen Allah hakk› için seni Beç'de otu-
rurken orada bafl›n› keserim. Yerine kethüdam› gönderirim. Tamaha düflme. Beflyüz kese
para harca. Zahiren kalmazsa iflte Budin yak›nd›r. Hemen bana bir haber gönder. Yüz - iki
yüz kese ve befl - on gemi zahire gönderirim. Rabe suyu cenginde savafl meydan› kâfirde
kald› flekilli olup, kâfirler ikide bir de onu söyleyip, yüklerini yukar› y›¤arlar. Sadrazam›n def-
terinde ve saadetli padiflah›n ferman›nda ne yaz›lm›flsa ona göre hareket et. Uyvar'dan ve
Rabe nehrinden içeri dokuz saat ileri ayak bast›¤›m›z yerler bizim hududumuz olursa onla-
r›n elçisi buradad›r. Sen ona göre git. E¤er aksi ç›k›p bar›fl› bu yüzden kabul etmezlerse he-
men bana haber gönder. Tatar askeri da¤›lmadan ifl görelim. Hay›rl› olsun. Basiret üzere
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ol, öylece eyle» diye Koca Gürcü Pafla, elçi paflaya din ve mübin u¤runa yarar, s›k› tembih-
ler etti. Bana da: «Evliyam, iflte sen de pafla ile berabersin. Bu serhadin sen eski korsan›s›n.
Pafla bu serhadlere gelmemifltir. Burada geçen seferleri görmemifltir. Sen de bu ifllerde ha-
z›r ol» dedikten sonra «Kâfir elçisi Komran kalelerine gelmifl, sizi bekler. Hemen sabahleyin
Budin'den kalk›n» dedi. Elçi Pafla: «Ne ola sultan›m» deyip, Gürcü Pafla ile vedalaflt›. Yine
alay ile mehterhânemiz dö¤erek, afla¤› varoflta, Gül Baba kap›s› yan›nda bir saraya konduk.
Bana da baflka bir konak vermifller. Allah'a flükür bütün adamlar›m›z› ve atlar›m›z› s›hhatte
bulduk. O gece Budin'de yatt›k. Sabahleyin yolculuk borular› çal›nd›. Budin'den bat› tarafa
yar›m saat gidip Budin'i geçtik. Befl saat sonra K›z›lhisar kalesi menziline geldik. Oradan ay-
r›l›p Estergon kalesine geldik.

Estergon Kalesi Menzili: Me¤er Gürcü Mehmed Pafla taraf›ndan Estergonluya tembih
olunmufl. Elçi pafla alay ile Estergon'a girerken bütün Estergon ve ‹stolni Belgrad askerleri
elçi paflay› karfl›lama¤a ç›km›fllard›. Büyük bir gösteri ve üç yayl›m top at›fl› flenli¤i oldu ki
yer ve gök güm güm ses verdi. Bu Estergon paflas› ‹skender pafla, sanca¤› askeri ve kale
askerlerinin yar›s› elçi paflaya öncü tayin olundu. Ayr›ca ‹stolni Belgrad paflas› Elhâc Mus-
tafa Pafla da sanca¤› askeri ve livas›na ba¤l› kalelerinin yar› askeriyle kumandan tayin olun-
du. Budin ve Kanije askerleri sa¤ kola, E¤ri ve Tameflvar askerleri sol kola tayin olunup Es-
tergon sahras›nda k›rkbin asker çad›r kurup yerleflti. Estergon kalesi alt›nda iki gün kal›nd›.
Cuma namaz›n› afla¤› camide k›larken Budin vezirinden bir ferman geldi. Fermanda: «Bu
an Estergon'dan kalk›p bütün askerinle Alman hududuna gir. Orada kâfir elçisiyle bar›fl ant-
laflmas› yap. Seninle giden serhad askerine kâfir elçisini teslim et. Sen onlar›n kâfir askeri-
ne teslim olma. Irz ve namusunla gidip, gelesin. Allah elinden tuta» denmekteydi. Camide
Kur'an okunup, hemen acele cuma namaz› k›l›nd›. Dua beklenilmeden d›flar› ç›k›ld›. Yolcu-
luk borular› çal›n›p bütün ‹slâm askerleri o saatte Estergon kalesinden yine alay ile kalk›p
Tuna kenariyle bat›ya do¤ru gittik.

U⁄URSUZ ENGERÜS V‹LÂYET‹N‹ VE AMANSIZ 
ALMAN D‹YARLARINDA G‹TT‹⁄‹M‹Z KKONAKLARI ANLATIR

Estergon'dan ç›kt›ktan sonra Tuna kenar›nda Estergon alay beyisinin Macar köyü olan
Uyfalube köyüne geldik. Onu geçtik. Sonra yine bat› tarafta fiaktoy, Mesmel, Almafl köy-
lerine geldik. Bunlar da Tuna kenar›nda Estergon topra¤›ndad›r. ‹ki k›l›ç alt›nda oldukla-
r›ndan kâfire haraç veren Macar köyleridir. Ama gayet güzel, ‹rem ba¤› gibi kentlerdir.
Bu köyleri befl saatte geçtik. Tuna nehri kenar›nca s›k ormanl›¤› ve nice pusu yerleri ge-
çip Papa nehrinin Tuna'ya kar›flt›¤› bir sazl›k, batakl›k kenar›ndaki çimenlikte, a¤aç bir
köprü yan›nda konaklad›k.

Tata Sahras› Menzili: Daha önce ben, Uyvar fethi senesinde Estergon alt›nda befl - al-
t› nefer kölemle buraya gelmifltim. Burada arpa, bu¤day demetleri döküp Tire ve Mani-
sa gazileri ile Tata kalesini bast›k. Kelle, paça ve nice ganimetler ile sadrazama gelip ih-
sanlar alm›fl idik. O zaman bu yerlere dikkatle bakmam›flt›m. Me¤er kâfiristan içine hay-
li yer gitmiflim. fiimdi görünce hayrette kald›m. O zaman Allah korudu. Bir kâfire rast
gelmemifltim.

Burada konaklarken Budin kapudan› on parça firkate ile, Viflgrad kapudan› üç parça fir-
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kate ile, Estergon kapudan› alt› parça firkate ile geldiler. Bütün firkateler direklerini, seren-
lerini, çarm›hlar›n› ve küreklerini nak›fllad›lar. Çeflitli sancak, bayrak, alem, fanus, top ve tü-
fekleriyle süslediler. Kapudanlar paflan›n ota¤›na geldiler. Yayl›m top ve tüfek flenlikleri ya-
p›ld›. Kapudanlar elçi pafladan hilatlar giyip gemilerine döndüler.

Onlar›n peflinden paflan›n yirmi parça tansa Tuna gemileri zahirelerle top ve tüfek at›fl›
yaparak geldiler. Bizim yan›m›zda demir at›p konaklad›lar. Bu s›rada elçi paflaya «Kâfirin el-
çisi, Komran kalesindedir» diye haber geldi. Pafla gazaba gelip, buradan ayr›lma emrini ver-
di. Ben hemen durumdan emin olmak için pafladan izin al›p, birkaç Estergon neferi ile k›b-
leye do¤ru yar›m saat gittim.

Tata Kalesi: Engerüs krallar› taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Gayet geliflken bir kale iken 950
tarihinde Süleyman Han, Estergon kalesini kâfir elinden ald›¤›nda bizzat kendileri bu Ta-
ta kalesi alt›na gelirken hisar içinde bulunan kâfirler Osmanl›'n›n geliflini iflitip, bir gece
kaleyi b›rakarak Bakon da¤›na ve Veylan kaleleri ba¤lar›na kaçm›fllard›. Bütün gaziler hi-
sara girip, bulduklar› de¤erli eflyalar› al›p, padiflah›n ferman› ile kaleyi yak›p, y›km›fllard›r.
Sonra kâfirler ayn› sene içinde kaleyi tamir etmifller. Buran›n kâfirleri ‹stolni Belgrad, Po-
lato, Çavka ve Bukan adl› kalelerimizin halk›na eziyet etmekten geri durmam›fllard›r. Bu-
nun üzerine yine Süleyman Han zaman›nda ‹stolni Belgrad paflas› Cündî Hamza Bey, Ta-
ta kalesinde esir olanlar›n yard›m› ile Tata kalesini bas›p, fetheder. ‹çindeki kâfirleri k›l›ç-
tan geçirir. Süleyman Han'›n izni ile buray› sancak beyi merkezi yapar. Hisara yedibin as-
ker koyar. Kuvvetli bir serhad kalesi olur. Sonra 973 tarihinde Süleyman Han Sigetvar
seferine giderken, kâfirler tabur ile gelip bu Tata kalesini yetmifl gün dö¤erek al›rlar. Bu-
din veziri olan Arslan Pafla -ki Yahya paflazade Mehmed Paflan›n o¤ludur- Peçoy kalesi
alt›nda Süleyman Han'a geldi¤inde Süleyman Han «Sen niçin Tata kalesinin imdad›na ye-
tiflmedin?» diye ota¤›n›n önünde Arslan Paflay› Tata kalesi için öldürtür. 1002 tarihinde
Sultan Üçüncü Murad Han zaman›nda Yemen fatihi Sinan Pafla, Bosnal› fiahino¤lu so-
yundan eski sadrazam Lala Mehmed Pafla yeniçeri a¤as› olup onun izniyle Tata kalesi fet-
holundu. Ard›ndan Veylan, Sen Marten ve Yan›k kaleleri al›n›p Tata kalesi yine Engerüs
hududu oldu. 1008 senesinde kâfirler Yan›k kalesini bir hile ile ald›¤›nda bu Tata kalesi
ile di¤er kaleleri de idareleri alt›na ald›lar. Yine ayn› y›l Sultan Üçüncü Mehmed Han'›n
veziri Sat›rc› Mehmed Pafla baflkumandan olup önce Tata kalesini ald›. ‹çindeki kâfirler
bir gece kaç›p Tata alt›ndaki sazl›k ve batakl›kta bo¤ulup binlercesi de esir oldular. Kimi-
leri de Komran kalesine kaçabildiler. 1010 tarihinde Sultan Mehmed Han zaman›nda kâ-
firler ‹stolni Belgrad ile bu Tata kalesini de tekrar alm›fllard›. ‹flte o as›rdan beri kâfir elin-
de kalm›fl bir garip kaledir. Halen Nemçe çesar›n›n idaresindedir. Yüksek bir bay›r üze-
rinde, befl köfleli bir iç kalesi vard›r. Engeli hiç yoktur. ‹çinde büyük bir kilisesi olup yük-
sek çanl›¤› gayet güzel bir sanat eseridir. Bizi iç kaleye koymad›lar. Kapudan› bana afla-
¤› kale yak›n›nda ziyafet verdi. Afla¤› kaleyi görmüfl gibi olduk. Hayli büyük varofltur. Bir-
kaç kilisesi, çarfl› ve pazarlar›, ikibin kadar tahta örtülü evleri, üç varofl kap›s› olup etraf›
flarampa ve hendekli metin bir varofltur. Katanas› gayet kuvvetli, eflkiya ve dilaver kâfir-
lerdir. Bu kaleyi gezip, kapudan›ndan hediyeler ve yoldafllar al›p dört saat bat›ya do¤ru
gidip Tata kalesi yak›n›nda Büyük Tisal kalesine geldik.

Burada Tata gölünün kolu akmaktad›r. Tata kapudan›n›n de¤irmenlerinin köprüsünden
geçtik. Da¤lar ve beller afl›p, bat›ya do¤ru befl saat giderek Veylan kalesine geldik.
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Veylan Kalesi: Yap›c›s› bilinmiyor. 950 (1543) tarihinde bizzat Süleyman Han, Tata ka-
lesini harap etti¤inde bu Veylan kalesini de berbat etmifl, sonra yine kâfirler tamir etmifller-
dir. Bakon da¤› ete¤inde, dört köfleli, iki katl› bir kaledir. Kiliseleri, çarfl› ve pazar›, akar su-
lar›, tahta örtülü evleri var. Katanalann dura¤› ve domuzlar›n yata¤›d›r. Sarp bir kaledir. Ka-
le kapudan› bana bolca yemek yedirdi. Yemekten sonra Rabe cenginde esir olan sipahiler
halifesi Mustafa Efendiyi kapudandan sordu¤umda zindandan getirilen alt›yüz Müslüman
esiri gördüm, ama Mustafa Halifeyi göremedim. Kapudandan hediyeler ve yoldafllar al›p yi-
ne bat›dan güneye do¤ru dört saat da¤lar afl›p Papa kalesine geldik.

Papa Kalesi: Rim Papa parasiyle yap›ld›¤› için Papa kalesi derler. 1008 (1599) tarihinde
Sultan Üçüncü Mehmed Han zaman›nda Kanije fatihi olan ‹brahim Pafla, Engerüs üzerine
kumandan iken onbin kadar Frans›z kâfiri Beç kalesine yard›ma gelmiflti. Serdar ‹brahim Pa-
fla Beç kalesini kuflatmay›p di¤er kaleleri alma¤a karar verdi. Bunun üzerine Nemse kral› yar-
d›ma gelen Frans›z askerlerini k›fllamak için Papa kalesine gönderdi. Nemse askerleri ile
Frans›z askerleri aras›nda kavga ç›k›p Nemseliler Frans›z askerlerinin ço¤unu k›l›çtan geçirir-
ler. Fransa hemen gizlice Budin'e Lala Mehmed Pâfla'ya haber gönderip «Papa kalesini size
verelim» derler. Lala Mehmed Pafla, Budin'den ve ‹stolni Belgrad'dan onbin asker haz›rlay›p
kethüdas› Abdi A¤a ile gönderir. Abdi A¤a bir gün, bir gecede var›p Papa kalesini basar.
Frans›z askerleri kaleyi açarlar. ‹slâm askerleri kaleye girince Fransa askeri cesaret bulup Ma-
car ve Nemse kâfirlerini k›l›çtan geçirirler. Papa kalesi bu flekilde ‹slâm eline geçer. Üçbin ka-
dar Frans›z Papa kalesinde kal›r. ‹slâm askerleri ile dostça geçinirler. Di¤er taraftan Nemse
çesar› büyük bir tabur ile kuflat›r. Tam bir ay cenk edilir. Bir taraftan yard›m gelmedi¤i görü-
lünce önce karanl›k bir gecede Frans›z askerleri kaleden ç›k›p, da¤lara düflüp kaçarlar. Son-
ra ‹slâm askerleri de Papa kalesine alt› mil mesafedeki ‹stolni Belgrad'a gelirler. Nemseliler
Frans›zlar›n pefline düflerler. Bellerde ve yollarda Frans›zlar› k›ra, k›ra kovalarlar. Ancak befl-
yüz kadar Frans›z ‹stolni Belgrad'a can at›p kurtulurlar. 1008 tarihinden beri Papa kalesi
Nemse elindedir. Büyük kapudanl›k olup hudut kalesidir. Dört köflelidir. Üç katl›, kuvvetli bir
kaledir. Burada da bir ‹rem ba¤›nda kapudan bana ziyafet ve hediyeler verdi. Zindanda esir
olan bin adet Müslüman esirden onyedi adet Mustafa adl› esir getirdiler, birisi de Foça fleh-
rinden sipahiler halifesi de¤il idi. Baflbak› kulu Kayserili Hasan A¤a'n›n ›smarlad›¤› Halil Bey
ad›nda biri de yok idi. Oradan kapudandan adamlar al›p, bat›ya do¤ru yar›m saat gittik.

Papa Kalesi S›cak Sular›: Geçmifl krallar kudret s›cak sular› üzerine yüksek kubbeler, ona on
büyüklükte havuz, flad›rvan ve camekânlar yapm›fllar. Hayat suyu gibi, hofl kokulu, normal s›-
cakl›kta ›l›cad›r. At›mdan inip, içeri elbisem ile girip seyrettim. Bütün kâfirler kad›nlar› ve çocuk-
lar› ile kar›fl kat›fl olup gitmifller. Çeflitli ejder ve arslan bafllar›ndan akan sular havuza dökülmek-
tedir. Suyu gayet faydal› oldu¤undan her sene kiraz mevsiminde bütün kâfir ülkelerinden hasta
olanlar gelip, bir ay zevk ve sefalar edip, s›hhat bulup vatanlar›na giderler. Bu ›l›ca Estergon'a
bir konak yak›n oldu¤undan vire ile Estergon'dan da baz› sene yüzlerce insan gelir. Buradan ç›-
k›p yoldafllar›m›zla kuzeye do¤ru, da¤lardan afla¤› yedi saat gidip Küçük Tisal köyüne geldik.

Küçük Tisal Köyü Menzili: Papa kalesi hududunda, üçyüz evli Macar köyüdür. Ester-
gonluya haraç verirler. Oradan yine kuzeye, ormanl› da¤lar geçip befl saatte Tata sahra-
s› menziline geldik.
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Tata Sahras› Menzili: Burada elçi pafla efendimizle bulufltuk. Bana: «Safa geldin Evli-
ya, Mustafa Efendiyi bulabildin mi?» dedi. Ben: «Hay›r sultan›m! Ad›ndan ve izinden eser
yok» dedim. Burada Nemçe elçisinden haber geldi. Bizim elçi paflaya «Buyurursan›z mü-
flerref olal›m» diye alt› atl›, ifllemeli bir hanto araba ve nice hediyeler geldi. Bizim elçi pa-
fla birine bile önem vermedi. Hemen yolculuk kösleri çal›nd›.

Tata kapudan› de¤irmenleri köprüsünden geçtik. ‹slâm askerleri alay alay oldu. Ayak
ayak Tata sahras› üzerinde toplan›ld›. Sa¤ taraf›m›zda Tuna nehri üzerindeki firkateler ve
zahire gemileri de alay ile yelkenlerini, flandre, sancak ve bayraklar›n› aç›p gitmeye bafl-
lad›lar. Beri tarafta ‹slâm askerleri giderken Alman hududu oldu¤undan Sultan Süleyman
milleri göründü. Kâfir elçisinin de haçl› elbiseleri, kara flapkalariyle deniz gibi askeri gö-
ründü. Binlerce araba ve alaylar›ndaki orman gibi s›r›klar›, Tuna üzerinde binlerce kay›k
ve firkate gemileriyle kaynaflarak gelme¤e bafllad›lar. Bizim elçi pafla da büyük bir alayla
ayak ayak giderek hudut millerine ikibin ad›m kadar yak›n vard›ktan sonra pafla hemen
ihtiflam›n› göstermek için kahvalt› etmek bahanesiyle göz aç›p kapay›ncaya kadar görül-
me¤e de¤er alt›n toplar aras›nda sofra kurdurdu. Her yana alt›n yald›zlar döfletti. Pafla
Efendimiz ve di¤er paflalar ile alay beyleri çad›r›na girdiler. ‹slâm askerleri de atlar› üze-
rinde, silâhl› olarak haz›r durdular. Haz›rl›ktan sonra amber kokulu yemekleri yürüdüler.
Bütün askerlere atlar› üzerinde çörekler ve beyaz ekmekler verildi. Yemekten sonra Pa-
fla mehterhâne çald›r›p bir hayli zaman çad›r›nda durdu.

O s›rada kâfirin de elçisi gemilerinden ç›k›p hudut milleri üzere geldi. O da bir kara
çad›rda konaklad›. Yine Pafla'ya «buyursunlar» diye haber gönderdi. Pafla bu habere vü-
cut vermeyip askeriyle cirit oynama¤a bafllad›lar. Bizim taraf›m›zdan Estergon odabafl›la-
r› kâfir elçisine gittiler. Hudut millerinde olan kâfir elçisini görüp, Paflaya gelip: «Sulta-
n›m, kâfirin elçisi millere gelmifl, sizi bekleyip haz›r halde duruyor» diye haber verdiler.
Güzel yüzlü pafla derhal at›na binip, mehterhânesini çald›rd›. Bütün asker ile a¤›r a¤›r git-
me¤e bafllad›. Yan›m›z s›ra alay gemileri de «Allah Allah» diyerek, Muhammed gülbank›-
n› çekip, top ve tüfek flenlikleri ederek bizimle beraber miller bafl›na vard›. Kara ve deniz
bütün ‹slâm askerleri haz›r olup durdular.

‹SLÂM VE ‹SLÂM OLMAYAN ‹K‹ ELÇ‹N‹N BULUfiMALARI
Önce ‹slâm askeri atlar› üzerinde, silâhl› olarak, savafla haz›r flekilde durdular. Mehter-

hâneler de çal›nmakta idi. Kâfir askerleri de hudut millerinin öte taraf›nda atlar› üzerinde, er-
ganun ve nâkuslar›n› çalmadan sessizce durdular. Bizim elçi pafla at›ndan indi. Yaya olarak,
silahl› iç a¤alar›, befl adet Estergon odabafl›s›, befl adet Estergon a¤as›, birkaç ifl görmüfl ser-
had ihtiyar›, iki pafla ve iki alaybeyi ile millere do¤ru, yokufl yukar› ç›kma¤a bafllad›lar. Bütün
askerler de atlariyle millere yak›n geldiler. Daha önce ikinci Selim Han zaman›nda burada Zi-
getvar hududu sulhu için iki elçi birbirleriyle anlaflamay›p büyük cenk olmufl idi. O zamandan
beri iki taraf›n askeri silâhl› olarak dururlar. Karfl› tarafta da bütün kâfir askeri grup grup ka-
ra kar›nca gibi, kara flapkalariyle, atlar üzerinde ve gemiler ile Tuna kenar›nda durmakta idi-
ler. Zira bütün kâfirler bar›fla flükür için gemilerde kad›nlar›n› bile getirmifllerdi. Bizim pafla da
hudut mili bay›r›na ç›karken tamamen zîba gibi, zurbaf ve cevahirlere bürünmüfl, kemer ku-
flak, hançer, b›çak, k›l›ç belinde ve topuz elinde üzerinde bir kabaniçe ki dü¤meleri içinde yu-
murta saklan›r, k›rm›z› çukye kapl› siyah samur, kaz yumurtas› kadar, her biri onarbin kurufl
eder dü¤meleri ile süslü kabaniçe vard›. Paflan›n bafl›ndaki sar›k üzerinde murassa, ablak sor-
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guç bulunmaktayd›. ‹ki taraf›nda matrac›lar ve tüfekçiler de alt›n s›rmal›, Hac› Bektafl-› Veli
üsküfleri giymifllerdi. Pafla'n›n koltu¤una girip naz ve tazim ile mil bafl›na ç›kard›lar. Bizim ta-
raf›m›zdaki mil bafl›na yüzbin zenginlikle varan pafla mil dibinde, bir gölgelik alt›nda, alt›n ifl-
li bir iskemleye oturdu. O an kâfir elçisi de onlar›n taraf›ndaki mil dibinde bir iskemle üzerin-
de otururken bizim paflay› görür görmez hemen aya¤a kalkt›. Bizim paflaya sayg› ve yak›n-
l›k gösterisinde bulundu. Hemen kâfir taraf›ndan gün görmüfl bir ihtiyar kefere gelip elçile-
rinden paflaya çok selâm getirdi ve paflan›n yan›nda kald›. Bizden de bir Estergon, bir ‹stol-
ni, bir E¤ri, bir Budin ve bir Kanije odabafl›lar› pafladan bir koyun ya¤l›¤› al›p kefere elçisine
selâm götürdüler. Bu befl nefer odabafl› da kâfir elçisi yan›nda kald›lar. Bu bizim elçi yan›nda
kalan ihtiyar kefere ve kefere elçisi yan›nda kalan befl nefer ihtiyarlar iki taraf›n tercümanla-
r› yanl›fl söylemesinler diye Macar, Nemse, Çek, Leh ve Türkçe bilir kimselerdir.

Millerin fiekilleri: Bu mil dedikleri fley fludur: Sultan Süleyman (Allah'›n rahmeti ve ma¤-
fireti üzerine olsun) Han, Nemçe çesar› elinden Estergon ve ‹stolni Belgrad'› ald›¤›nda bu
milleri, Estergon ve ‹stolni'den onikifler saat içeri, Komran'a yak›n Tuna nehri kenar›nda,
topraktan yüksek bir tepe y›¤›p üstüne bir çad›r kurdular. Hayli geniflçe bir yerdir. Bu yum-
ru tepe, do¤udan bat›ya dolay›nca yap›lm›flt›r. Bizden tarafa bir çam dire¤i ve kâfirden ya-
na bir çam dire¤i dikilidir. Bu direklerin boylar› befler adam boyudur. Bu iki dire¤in tam or-
ta yerinde yüksek bir çam dire¤i daha var ki iflte hudut mili dedikleri budur. Rabe nehri ke-
nar›nda, Bosna serhaddinde Zirino¤lu hududunda, E¤ri kalesinden içeri Hristofl da¤› ete¤in-
de de birer hudut mili vard›r. Süleyman Han bu hudutlar› tesbit etti¤inde bütün kâfiristan
krallar› bu hudutlara raz› oldular. Süleyman Han'›n «Bu hudutlardan içeri girmek isteyen as-
kerim vezirim veya evlâd›m felah bulmay›p yenilgiye u¤ras›nlar» diye beddua etti¤i miller
bunlard›r ki son hudutlard›r. Hakikaten lanet olunmufl hudutlar. Rabe nehri hududundan
içeri tecavüz etti¤imiz için k›rk - ellibin Muhammed ümmeti helak oldu. Daha sonra Yan›k
kalesine giden ‹slâm askeri yanar. Beç'e gidenler bir hiç olur. Prag'a gidenler yok oldu. Al-
lah bizi affetsin. Zira Süleyman Han, Beç kalesine var›p, ifli, gücü paç olur. Can kurtaran-
lar da güçleri ile can kurtard›. Almanlara k›rkbin Muhammed ümmeti Kas›m voyvoda ile
kurban verip hazretin sanca¤› gücüyle kurtuldu. Yine konumuza gelelim.

‹ki elçi, Süleyman Han'›n yapt›rd›¤› miller üzerine ç›kt›lar. ‹ki taraftan tercümanlar gidip
gelme¤e bafllad›lar. ‹ki elçi miller bafl›nda ellifler kadar ihtiyar adam›n ifl bilir tedbirleriyle dur-
dular. Bizim paflan›n silâhdar ve çuhadar üsküfleri, çirkab, tirkefl, kemer ve kuflaklariyle, si-
lâhl› iç o¤lanlar›, temiz matrac› ve sat›rlar› durdular. Ancak, ‹stolni Belgrad paflas› Hac› Mus-
tafa Pafla, Estergon paflas› ‹skender Pafla ve birkaç ihtiyar ve tercümanlar ile sohbet ederler-
di. Baz› odabafl›lar ve tercümanlar öteye, beriye var›p, gelip, iki taraf›n elçilerini orta mile
götürürler. ‹ki elçi birbirlerine yak›n gelip, el ele olup bar›fl ola diye çal›fl›rlar. Zira bir elçiden
bir elçiye var›nca aralar› yüz ad›md›r ki ortas›ndaki milin iki taraf› ellifler ad›md›r. Tertip üze-
re dizilmifl millerdir. Komran kalesine yar›m saat yak›nl›ktad›r. Sun köyü dibindedir. Bu mil-
lerin karfl› taraflar› Tuna afl›r›d›r. Uyvar kalesi hende¤i içinden akan Litre ve Vac nehirleri-
nin Tuna'ya kar›flt›¤› yerdir. Burada kâfirin elçisi sonuçtan endifle edip, kendilerinin taraf›n-
daki milin dibinden kalk›p, sal›narak önce bizim paflan›n aya¤›na do¤rulup geldi¤ini gören
bizim pafla, hemen o da iskemle üzerinden kalk›p, onlar›n elçisine do¤ru a¤›r a¤›r yürüdü.
Onlar›n elçisi de geldi. ‹ki taraf›n askeri aras›nda sadece miller kald›. Elçiler sanki kar›ncaya
binip gitmede idiler. Bu durumda elçilerin yan›nda son derece so¤ukkanl›, ileri görüfllü, an-
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lay›fll› kimseler gerekir. Zira do¤ru hadis-i flerifte buyuruldu¤u üzere iki padiflah aras›n› bulu-
cu kimse gerektir, tâ ki bar›fla ayk›r› ifl olmaya. Zira bir kere burada iki elçi aras›nda iki ay
bar›fl anlaflmas› yap›lamay›p mücadele edilmifl sonunda bizim Osmanl› elçisi Osman Pafla,
kâfirin bar›fl› geciktirme hilesini ve çok say›da asker toplad›¤›n› ö¤renince ›lgar ile ‹stanbul'a
varm›fl. Budin veziri olup deniz gibi asker ile Nemçe vilâyetini ya¤ma ve talan ile yerle bir
ederek yüzbin adet esir ç›karm›flt›r. Böylece kâfire «Elaman ey Âl-i Osman!» dedirtip tam
otuz y›ll›k bar›fl iste¤i ile kâfir elçi ç›karm›flt›. Zira bu Nemse kafiri hain ve hilekârd›r. Elhas›l
bu kâfir elçisi de yüzbin naz ve kar›nca basmaz a¤›rl›kla yürüyüp, bizimki de vararak orta mil-
de birbirlerinin ellerine yap›flt›lar. Sayg› gösterisinden sonra orta milin dibinde birer iskemle
üzerine oturdular. Bir sürü sözlerden sonra saadetli padiflah›n hatt-› hümâyunu üzere iki ta-
raf elçileri yirmiiki y›ll›k, yirmiikifler maddelik anlaflmay› kabul ettiler. Me¤er anlay›fll› kefere
imifl. Ama bizimki onun yan›nda daha inatç› imifl. Zerre kadar kâfirin sözüne ba¤l› kalmad›.
Çünkü Gürcü Pafla'dan ve Köprülüo¤lundan korkard›. Kefere elçisi orta milden bizim tarafa
girme¤e çal›fl›rd›. Me¤er herhangi bir elçi kendi hududu milinden düflman›n mili içine girer-
se «Bar›flal›m diye müracaat edip afla¤›l›k alâmeti ve yenilgi niflanesi imifl.» Kâfir elçinin hep
a¤›r a¤›r yürüyüp, bu kadar oyalay›c› sözleri bunun içinmifl. Ama Aristo ak›ll›, ileri görüfllü
usta, bu milleri öyle sanatça koymufl ki ortadaki mil biraz yüksek bir yokufl bafl›na dahildir.
Bu iki elçinin iki bafltaki millerden orta mile ne kadar yürüyüp geldi¤i belli olmamas› için or-
ta mili böyle yüksek yere dikmifller. Sonra bizim tercümanlar ve ihtiyarlar onlar›n elçisine
«Buyurun, Müslüman elçisi on ad›m yürüdü, siz de o kadar yürüyün, Pafla sizi beklemekte-
dir» derler. Onlar›n tercümanlar› ve ihtiyarlar› paflan›n elini, aya¤›n› öperek «Sultan›m, bizim
kral elçisi yirmi ad›m yürüdü» derler. E¤er yürümedi ise bizim elçinin onlar›n elçisi yan›nda
durup, selâm götürüp haber getiren adamlar›m›z, «Yok, kral yirmi ad›m yürümedi» deyip kâ-
firin yalan›n› tutup paflaya söylerler. Yahut göz iflareti verirler. Sözün k›sas› olgun adamlar
iki elçiyi birer kanunî hile ve nezaketle orta mile getirirler ve birbirleri ile buluflturup, el s›k›fl-
t›r›rlar. Kâfirin elçisi bizim elçinin gö¤sünü öper, bizim elçi de onun omuzunu öper flekilli
olup hâl, hat›r sorufltururlar. Sonra konuflmalar bafllar ve kâfirin elçisi der ki:

«Sultan›m, Mekke ve Medine ve Kudüs'i flerif padiflah›n›n mutlak vekilisinizdir.» Pafla da
der ki: «Evet, vekiliyim ama siz de Nemçe çesar›n›n vekilisiniz. Padiflah›m›n hatt-› flerifinde
belirtildi¤i üzere bar›fl ve kurtuluflu kabul ettiniz mi?»

Sonra iki taraf da «Ettik!» deyip anlaflmalar yaz›l›r. Bununla ilgili yüzlerce uygun sözler-
den sonra hemen kâfir elçisi bizim paflan›n gö¤sünü öpüp, önce orta milden içeri bizim hu-
duda girip, gidince bizim Osmanl› askeri kâfir elçisini al›p Tuna kapudan› kad›rgalar›na ko-
yarlar. Elçiyi b›rak›nca kendilerinin yüzlerce gemisinden top ve tüfek at›fllar› ile flenlikler edip
Tuna üzerinde alarga dururlar. Bizi getiren E¤ri, Budin, Estergon, ‹stolni ve Kanije paflala-
r› ile askerleri de bizim pafla ile vedalafl›p, kâfir elçisi yan› s›ra elçiyi Budin'e ve oradan da
devlet kap›s›na getirme¤e dururlar. Ondan sonra kâfir askerleri de bizim paflay› milden içe-
ri al›rlar. Kâfir askerleri içinde bizim Müslüman askeri bir bey gibi kal›r. Kâfir elçisini getiren
alay gemileri kaptanlar› paflaya gelip: «Sultan›m, bizim gemilere binip safa ile Tuna üzerine
gidin» derler. Pafla: «Ben askerimden ayr›lmam ve biz atlara binmeyi ö¤renmifliz» der. Bu-
nun üzerine onlar›n bütün alay gemileri bizim zahire gemilerimizi yede¤e al›p, top ve tüfek
flenlikleri yaparak Tuna üzerinden Komran'a do¤ru giderler. Derhal Komran kalesi veziri du-
rumunda olan lânetli Zozo, alt›bin kâfir ile bizim elçi Paflan›n askerini götürme¤e gelir. Kâ-
fir elçisi gemileri alargaya gitmiflken gemilerden büyük bir top ve tüfek at›fllar› yap›l›r. Kâfi-
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rin elçisini götürme¤e memur olan ve bizi getiren serhad askerleri de yayl›m top, tüfek ve
gülbank-› Muhammedi flenlikleri yap›p, veda dualar› ederek gittiler. Bizi götürme¤e gelen
kâfir askerleri de bir yayl›m top ve tüfek flenlikleri edip «Yâ Jorj, Yâ Jorj» diye ba¤›rd›lar. O
an kâfirlerin Komran kalesinden de bizim paflan›n askerini mehterhâne ile geçerken gör-
düklerinde bir fitilden beflyüz parça top at›ld› ki Tuna nehri flahland›. Biz de yavafl yavafl ba-
t›ya do¤ru Tuna kenariyle bir saat gidip Sun köyüne geldik.

Sun Köyü: Bu Sun köyü, Tuna nehri kenar›nda, bin adet kâfir evli, geliflmifl bir köy-
dür. Estergonlu buradan haraç al›r. Kefereler e¤er haraç vermeseler Estergonlular bu kö-
yü harap ederler. Ba¤l›, bahçeli, kiliseli bir Macar köyüdür. Buradan yar›m saat gidip
Komran kalesine geldik.

MED‹HS‹Z, ‹MANSIZ, GEL‹fiM‹fi KOMRAN KALES‹
Ebü'l-Feth zaman›nda Ersek han yapt›rm›flt›r. 1003 (1594) tarihinde Sultan Üçüncü

Murad Han devrinde serdar Sinan Pafla Yan›k kalesini Nemçe elinden al›p Semiz Osman
Pafla Yan›k kumandan› olur. K›rkbin asker Yan›k kalesi muhaf›z› olarak kal›r. Bir - iki ay
sonra Osman Pafla, Komran kalesini kuflat›r. Bir ay dövdükten sonra k›fl gelip, ‹slâm as-
kerinin elleri ve ayaklar› tutmaz olur. Bir gece kâfirler Komran'dan ç›karak gazilerin met-
rislerini basarlar. Bu kadar kötü durumdan sonra Osman Pafla, Komran'› b›rak›p geri dö-
ner. ‹slâm askerinin kimi Yan›k kalesine, kimi Estergon ve Budin'e da¤›l›r. Bu sefer Kom-
ran kalesi avc› elinden kurtulmufl ava döner. Macar kâfiri bu kaleyi öyle kuvvetli ‹skender
seddi eder. Nemçe kral› kale içine bir büyük saray yapt›r›r ve üçbin Nemçe askeri koyar.
Böylece sarp ve metin bir kale olur.

Kalenin fiekli: Tuna nehrinin içinde do¤udan bat›ya befl konak uzunlu¤undaki bir ada-
n›n burnunda, üç köfleli, tu¤ladan yap›lm›fl, sa¤lam bir yap›d›r. Bizim elçi paflaya tafra sat-
mak için o kadar top flenlikleri yap›ld› ki hesab›n› Allah bilir. Kale bir ada burnunda iken
kalenin bat› taraf›ndaki varofl ile kalenin aras›nda büyük bir hendek kaz›l›p Tuna nehrini
içinden ak›t›larak kalenin üç taraf› Tuna içinde ada olarak kal›r. Üçte bir k›sm› da flaram-
polî hendektir. Bat› tarafa bakan ve varofla aç›lan bir kap›s› var. Kalenin çevre uzunlu¤u
tam üçbin ad›md›r. Hepsi on tabyad›r. ‹çinde evleri seyrektir. Han gibi uzun uzun, kat kat
asker odalar› vard›r. Büyük bir de kilisesi var. Kale duvar› ile iç k›s›mda olan evlerin ar-
kalar› varofltur. Bütün evlerin hende¤e bakan mazgal delikleri var. Kale ortas›nda, büyük
bir meydanda ceza evi ve bir çanl›k kulesi vard›r. Bütün kap› ve duvarlar› o kadar enli ve
kal›nd›r ki kal›n duvarlar›n›n üzerinde dörder araba ile yürünür. Temelleri alt›nda küçük
kemerleri olup, boflluktur. Kuflatma esnas›nda la¤›m ile düflman girmesin diye bofl yap-
m›fllard›r. Ama büyük toplar› ve ayr› cephâneli¤i var. Bütün evler flendire tahta örtülü
olup Nemse ve Macar kapudan› saraylar› en büyükleridir. Cehennem kuyusu gibi bir zin-
dan› var. Jeçvan kapudandan sipahiler halifesi Mustafa Efendiyi, Kayserili Halil A¤a'y› ve
Uyvar alt›ndan Gürcü Pafla ile zahireye gelip bu kale alt›ndan yenilgiye u¤rad›¤›m›zda esir
olan Seyfi adl› kölemi göreyim diye istedi¤imde s›k›l›p göstermediler. Ben de inflaallah
Nemse kral›na söyleyip kölemi ç›kart›r›m deyip vazgeçtim.

Komran Kalesi Varoflu: Bu kalenin bat› taraf›n›n hende¤i önünde, köprü bafl›nda bir va-
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roflu var. Ama o kadar geliflmifl de¤ildir. Ancak ikibin kadar tahta ve saz örtülü evleri var.
Zira bu varofl da yak›nda kurulmufltur. Yedi adet duvar› ve üçyüz kadar dükkân› görünmek-
te idi. Ba¤ ve bahçesi çoktur. Bu Komran adas› içinde üçyüz kadar köy vard›r ki bu köyler
içinde büyük bir tabur kazm›fllar. ‹çi yüzbin kâfir al›r. Kuflatma s›ras›nda kaleyi kurtarmak
için gelen yard›mc›lar bu tabura dolup cenk ederler. Bu Komran kalesinde hâlen onbeflbin
asker bulunur. K›sacas› her flekli ile sa¤lam ve geliflmifl bir kaledir. Gerçi adad›r, ama Uyvar
taraf›nda Tuna nehri azd›r. Ama Tuna, beri Estergon taraf›ndan akar. Uyvar taraf›ndan bu
kaleyi basmak daha kolayd›r. Tata kalesi taraf›nda Tuna afl›r› üç adet, topraktan tabyalar ve
etraf›na flarampolar yapm›fllar ki kuflatma s›ras›nda o tabyalar içine gemilerle karfl›dan ge-
len yard›mc› kuvvetler girerler. Sanki geçitbafl› tabyalar›d›r. Uyvar taraf›ndan Tuna üzerinde
köprü yap›p, bu adaya geçip, kaleyi kuflatmak kolayd›r. Hatta biz ‹slâm askeri ile Uyvar'› dö-
verken onbin kadar Tatar askeri bu Komran adas›n›n Tuna suyundan atlar ile yeldirip, ada-
y› ya¤ma ve talan edip, alt›bin kadar esir, bu kadar mal ç›kard›lar. Cenâb-› Bari fethini na-
sip etsin. Komran, Estergon'a oniki saatlik yerdir. Estergon'dan bu kalenin burç ve barolar›
ile atefllerinin dumanlar› görülür. Ci¤erdelen kalesine de sekiz saattir. Zira bu kale Ci¤erde-
len'e ayk›r›d›r. Her taraf›ndan bu kaleye top çekmek mümkündür. Buray› da gezip, görüp,
yine kay›klara binip, karfl› tarafta elçi paflan›n ordusuna geldik. Ertesi gün Komran karfl›s›n-
dan kâfir askerleriyle kalk›p, bat›ya do¤ru alt› saat gidip Ac köyü menziline geldik.

Ac Köyü Menzili: Kral›n komseri yani baflbak› kulunun köyüdür. Tuna'dan iki saat
uzakl›ktad›r. Beflyüz evli ve bir kiliselidir. Kral taraf›ndan bütün geçti¤imiz yerlerin kap› ve
duvarlar›n›n ak ku¤u gibi onar›lmas› tembih edilmifltir. Bütün yollar› silip, süpürüp, temiz-
lemifller. Yollar kalabal›k olsun diye di¤er krall›klardan gelmifl ve giyinmifl kâfirler her ya-
n› doldurmufl. Bu yerler hep Macaristan'd›r ama Nemse çesar› idaresindedir. Bütün hal-
k› Macar'd›r. Bu yerlerde hiç Nemseli yoktur. Bu Ac köyünde açl›ktan kendimiz ve atla-
r›m›z hakikaten helak olacakt›k. Sonra kral defterdar› yirmi kile arpa, ikiyüz ekmek ve se-
kiz kuzu getirdi. Me¤er meramlar› bizi imtihan etmek imifl. Pafla da getirdikleri fleylerin
birisini bile kabul etmeyip, defterdarlar›n› kovdu. «Padiflah devletinde benim elli arabam›z-
da, on katar devemizde, yirmi katar kat›rlar›m›zda, yirmi parça gemimizde ve bu kadar
a¤alar›m›z›n seyishâne ve katarlar›nda yiyecek ve içeceklerimiz çoktur» deyip erzak geti-
ren kâfirleri ve defterdar› geri çevirdi. Sonra bütün a¤alara bol bol yeterince ihtiyaçlar› er-
zak getiren gemilerden verildi. Keykâvus mutfa¤›nda tatl› ve kokulu nefis yemekler pifli-
rildi. Onbir yerde Muhammed sofralar› kuruldu. Bizim elçi paflay› götürme¤e gelen Kom-
ran hâkimi Zoza adl› meluna onlar›n verdiklerini almadan öyle büyük bir ziyafet olmufltur
ki bütün kâfirler hayrette kald›lar. Me¤er kâfirler her elçiye burada böyle az miktarda yi-
yecek verirlermifl ki e¤er az›c›k erza¤› elçi kabul ederse kral yan›nda da o flekilde verirler-
mifl. O kadar hesapç›d›rlar. Bu kâfirde, elçi olanlar›n pek sak›nmalar› gerekir. Ac köyün-
den kalk›p, sekiz saatte geliflmifl, güzel sahralar içinde köy ve kasabalar geçtik.

Yan›k Karakolhânesi Menzili: Burada pafla, bir düzlü¤e kurulup, kahvalt› yeme¤i yen-
di. Çeflitli alay kaplar› atlara yüklendi. Leventler gösteriflli elbiselerini giydiler. Herkes yer-
li yerince, alay ile yürüdük.

Yan›k Ev yani Semender - Yan›k Kalesi: Macarca ad› Gülvar'd›r. 935 (1528) tarihinde
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bizzat Süleyman Han Nemçe'nin melikler evi olan Beç kalesinin kuflatmas›na giderken bu
Gülvar kalesine u¤rar ve kaleyi yakarlar. Süleyman Han bu yan›k kaleye girer ve Yan›k ka-
le diye adland›r›r. O zamandan beri Yan›k kale olarak söylenir. Sonra Süleyman Han, Beç
kalesini fethetmeden döndü¤ünde kral Ferdinand, Yan›k kalesini palanga etmeyip kuvvetli,
sa¤lam ve güzel bir kale yapar ki diller ile anlat›lamaz. Hatta kâfirler Yan›k kalesine yirmi-
bin katanas›n› doldurmufllar. ‹stolni, Estergon, Viflgrad, Budin kaleleri ile etraflar›n› ya¤ma
ve harap etmekteydiler. Kâfirlerin bu flekilde kötülüklerini ö¤renen Sultan Üçüncü Murad,
1003 (1594) tarihinde Yemen fâtihi Arnavut Sinan paflay› bu Yan›k kalesi üzerine yap›lan
sefere kumandan eder. Tatar han› Cengizo¤ullar›ndan olan Gazi Giray Han da Sadrazam
ile Budin alt›nda buluflur. Süratle yol al›p Komran adas› önüne var›rlar. Görürler ki Komran
adas›ndan tâ Yan›k kalesi önüne kadar büyük bir tabur var. «Bu tabir burada iken Yan›k ka-
lesini fethetmek mümkün de¤ildir» deyip Tuna üzerine üç yerde büyük köprü ve s›¤›r deri-
lerinden külekler üzerine azbarl› çiftler döflerler. Tatar ve di¤er askerler geçerler. Üç gün ya-
p›lan büyük cenkten sonra Allah'›n emri ile yard›m rüzgâr› Osmanl› taraf›na esip, kâfir as-
kerleri yenilgiye u¤rat›l›r. K›l›çtan kurtulanlar Komran kalesi dibindeki köprüden karfl›ya ge-
çip kaçt›lar. Bütün gaziler tabur içine girip bu kadar mal ile zengin oldular. Cephâne, top
ve hazinelere devlet için el koydular. Yan›k kalesinin fethine dair tarih:

«Târih-i feth-i gazâ-y› tabur-› Yan›k 
Fehezemühum biiznillah.»

Sene: 1003 (1594)

Sonra ertesi gün bütün ‹slâm askerleri onyedi yerden 1003 senesi Muharrem ay›n›n 12
nci günü Yan›k kalesini kuflat›rlar. Hemen göz açt›rmadan kaleye toprak sürmeye bafllarlar.
Ama hendek içinden akan Rabe nehri topra¤› götürür. Sonra çal› ç›rp› ile hende¤i doldu-
rup üzerine torbalarla toprak bir tepe yapt›lar. Kâfirler bu hali görünce taburlar›n›n yenile-
ce¤ini anlarlar. Yard›m gelece¤inden de ümitlerini keserler. Ertesi gün birkaç köprücükten
kale alt›na la¤›mc›lar var›p iki yerden la¤›m atarlar ve duvar›n yüzünü kopar›rlar. Halen bu
yer bellidir. Neticede Cenâb-› Hakk›n ihsan› olup yirminci günde hisar içinden kâfirler vire
ile ç›k›p, hayatta kalan ama ölüme yaklaflan onbin kâfir aman ile Pajon kalesine giderler.
Allah'a flükür Yan›k kalesi Sinan Pafla eliyle ‹slamlar›n oldu.

Sonra Sinan Pafla kaleyi ‹slâm askeri ile doldurur. Yirmibin asker muhaf›z ve hisar için-
de de onikibin muhaf›z asker kal›r. Serdar Sinan Pafla da selâmetle Budin'e var›p oradan
‹stanbul'a gelir. Yan›k kalesi üç sene ‹slamlar›n elinde kal›r. Yan›k valisi Mahmud Pafla yu-
muflak, yavafl bir kimse olup Yeniçeri a¤as› olan Yahya A¤a da gece, gündüz sarhofltu.
Bütün askerler de sabah, akflam sarhofl ve iflgörmez halde olduklar›ndan kale gözedilmez
olmufltu. Bu esnada Had›m Hasan Pafla Sadrazam oldu. Birkaç gün sonra zorbalar Hasan
Pafla'y› öldürttüler. Cerrah Mehmed Pafla sadrazam oldu. Osmanl› Devleti karma kar›fl›k
oldu. Yan›k kalesine ne para, ne erzak gönderilmedi. Kalede asker azald› ve k›tl›k bafllad›.
Kâfirler de f›rsat› ganimet bilip kale etraf›ndaki halk› kaleye göndermediler. Kale bir ada-
da kald›. ‹slâm askeri yokluktan flaflk›na döndü. Sonunda çaresiz kal›p erzak için kâfirlere
müracaat ettiler. Kâfir de bu ricay› f›rsat bilip bir gece beflyüz araba yükü erzak gönder-
mek bahanesiyle kale alt›na geldiler. Kaleden bekçiler sarhofl olarak: «Nedir o arabalar?»
dediler. Kâfirler: «Size dostlu¤a, kaleye erzak getirdik» dediler. «fiimdi d›flar›da yat›n, sabah-
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leyin kale kap›s› aç›l›nca gelip kaleye girin» dediler. Kâfirler de hemen uykuya yatarlar.
Ama her arabada ikifler adet sand›k ve her sand›ktan da befler tane silâhl› katana asker,
bin adet silâhl› arbac›, bin adet seçkin, pazarc› flekilli kâfir, toplam sekizbin kâfir o gece ka-
ranl›¤›nda arabalardan ç›karlar. Yirmi adet a¤açtan, demir çemberli top ile yirmi adet ha-
van topunu da arabalardan ç›kar›p Beç kap›s› hende¤i kenar›na korlarken kaleden gözcü-
ler: «Zahire mi ç›kar›rs›n›z?» derler. Kâfirler: «Evet, arabalar› boflalt›r›z» derler. Zira kalede
pafla, kad› ve a¤a ile bütün askerler sarhofltu. Zira kâfirler daha önce erzak göndermeyip
k›tl›k yapt›r›p flarab› bol göndermiflti. Bu arabalardaki askerlerden baflka Rabe nehri kena-
r›ndaki siperlerde de onbin asker yerleflmiflti. Henüz sabah olmadan bütün kale halk› sar-
hofl, mahmur ve kendilerinden geçmifl halde iken kâfirler kale kap›s›na dayal› olan a¤aç
toplar› bir fitilden atefllerler. Beç kap›s›n›n iki kanad› da aç›l›r. Kâfirler hep birden kaleyi
basarlar. Önce evlilerin evlerine var›p, sarhofl olarak uyuyan erkekleri k›l›çtan geçirirler,
kad›nlar›n›n koyunlar›na girerler. Paflay›, yeniçeri a¤as›n› ve di¤er a¤alar› diri diri tutup
«Padiflah›n›z›n kalesini böyle mi gözetirsiniz?» deyip hepsinin bafllar›n› keserler. Bir dilekçe
ile devlet kap›s›na gönderip: «Padiflah›m, dinimizin düflman› olan sarhofl pafla ve sarhofl
a¤alar›n bafllar›n› kesip, Yan›k kalesini yine al›p, bu sarhofllar›n bafllar›n› devlet kap›s›na
gönderdim» derler. Bir gece paflan›n ve a¤alar›n bafllar› Bâb-› Hümâyun önünde bulunur.
Bu mektup ile herkes flaflk›na döner. Sabahleyin bütün divan ehli bu kelleleri görüp padi-
flaha bildirirler. Sultan Mehmed Han hayli üzülür. Ama ne çare «Ba de harab el-Basra» de-
yip kendini teselli eder. Bir hafta sonra Budin vezirinin arz› gelir. «Hüküm Allah'›nd›r. Pa-
diflah›m sa¤ olsun. Yan›k kalesini kâfirler hile ile, bar›fla ayk›r› bir ifl yap›p ele geçirdiler»
diye haber verir. ‹flte kâfir 1006 senesinde bu metin Yan›k kalesini bu flekilde al›p, sahip
olmufltur. O günden beri de kâfir elinde kalm›flt›r. Kâfir bu kaleyi hile ile, askerini k›rd›r-
madan, para harcamadan, bar›fla ayk›r› olarak, aç›kça asker ve balyemez top çekmeden
böyle güzel bir hisara sahip olmufltur. Hûda yine ‹slâm eline nasip etsin.

Ey, imdi, ey vefal› kardefller! Bu hakir Evliya bu ana dek yirmiyedi y›ld›r dokuz padiflah-
l›k yerde binyediyüzk›rk parça metin kaleler gördüm. Meselâ Van, Mardin, Mihek, ‹mâdiye,
Sencar, Erbil, Hasan kale, Kemah, fiebinkarahisar, Afyonkarahisar ve nice, nice kaleler.
Ama K›br›s'ta Magosa kalesi, Rodos, Kandiye, Anavarin, Kördus, Budin, E¤ri ve Varat ka-
leleri de sarpt›r. Fakat bu Yan›k kalesi kadar sarp, metin ve sa¤lam kale görmedim. Ancak
Venedik kâfiri elinde Dadra ve Sibenik kaleleri, Erdel'de Deve, Sokmar, Actuvar, fierbatak
ve Sigel kaleleri de bunun gibidir.

Yan›k Kalesinin fiekli ve Yeri: Öyle bir Yecuc, Mecuc seddidir ki bizim Budin ve Ester-
gon topra¤›ndad›r. Tuna'n›n karfl› taraf›nda de¤ildir. Bizim toprakta, ‹stolni Belgrad yak›n›n-
dad›r. Kuzey taraf›nda Tuna nehri bat›dan gelip do¤uya do¤ru akar. K›ble taraf›nda kanl›
Rabe nehri akar. Bizim ‹slâm askerinin yenilgiye u¤rad›¤› sudur ki Yan›k kalesinin hende-
¤inden arkada olan tabyalar›n hendekleri içinde Tuna'ya kar›fl›r. Bat› taraftan Rabça nehri,
Sen Martin kalesi da¤lar›ndan gelip Yan›k varoflunun hendekleri içinden akarak, tabya hen-
dekleri içinde Rabe nehri ile birleflip Tuna'ya kar›fl›r. Kalenin ve varoflun hendeklerini dola-
fl›p kalenin do¤u taraf›ndaki duvarlar› dibinde kar›fl›rlar. Gerçi bu Yan›k kalesi adada de¤il-
dir ama bu ad› geçen üç büyük nehrin aras›nda ada gibi yerde kalm›flt›r. Bu kale kuflat›lm›fl
olsa Tuna nehrinden baflka Rabe ve Rabçe nehirlerini baflka yerlere ak›tarak kaleyi kuruda
b›rakmak mümkündür. Rabe ile Rabçe'nin aras› bir ok menzili yerdir. Bu iki nehir kale alt›-
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na sonradan ak›t›lm›flt›r. Daha önce akan yerleri ve yataklar› bellidir. Ben gördü¤ümde çok
be¤endim. M›sra: «Bu meseldir ki su akt›¤› yere yine ahar» demifller.

Yan›k Varoflu: Kalenin bat› taraf›ndaki hende¤in öte taraf›nda ad› geçen nehrin ortas›n-
da, ada gibi kalm›fl büyük bir Macar varofludur. Yan›k kalesine üç Macar keferesinden faz-
las› giremez. Bütün Macar halk› bu varoflta oturur. Uzunlu¤u ikibin ad›m gelir. Uzun bir va-
rofltur. ‹kibin adet altl› ve üstlü, a¤açtan yap›lm›fl, flendire tahta örtülü, ‹rem ba¤›na benzer
genifl evleri vard›r. Evlerin pencereleri hep Rabe ve Rabçe nehirlerine bakarlar. Varoflun or-
tas›ndaki genifl caddenin sa¤› ve solu hep dükkând›r. Hepsinde kad›nlar oturup mallar›n› sa-
tarlar. Birkaç küçük, faydal› kilise vard›r. Varoflun da etraf›nda Rabe ve Rabçe nehirleri akar.
Daha etraf›nda bahçeleri ve ba¤lar› çoktur.

Yan›k Kalesini Tamamlay›c› Bilgiler: Bu Yan›k kalesi hendeklerinin d›fl›nda Sinan Pa-
fla'n›n top koyup ve toprak sürdü¤ü yerlerde, halen metrislere girilecek k›s›mlarda, alt› yer-
de alçak alçak tabyalar var. Bunlar çeflitli hile ve fleytanl›kla yap›lm›flt›r ki yer alt›nda birbir-
lerine giden yollar vard›r. Ama altlar›nda tamamen la¤›mlar haz›r haldedirler. ‹lk metrise gi-
rilecek yerde bir hayli zaman cenk edip, zaman geçirmek için bu tabyalar› yapt›rm›flt›r. Ama
bunlar›n da la¤›mlar›n› bulup bu tabyalar› su ve toprakla doldurmak Osmanl› askeri için çok
kolay bir ifltir. Bu alçak, toprak tabyalar›n gerçi engelleri yoktur ama befl taraf›na da toplar
koymak kolayd›r. Bu kalenin Tuna afl›r›s› büyük bir adad›r ki, bir ucu tâ Komran kalesinde
son bulur. Bu ada burnuna kadar iki konakl›k yerdir. Önce, adaya Uyvar taraf›ndan geçip
kaleyi adadan dövmek kolayd›r. Zira o taraftan korkusu olmay›p, hile ve fleytanl›klar› yok-
tur. Bu k›s›mda Tuna nehri azd›r ve s›¤d›r. Köprüler yapmak da mümkündür. Tuna, kale
duvar›n› döverek akar. ‹skele kap›s› buradad›r. Bütün gemiler oraya yanafl›p, bütün kale kâ-
firleri suyu burada Tuna'dan al›rlar. Sa¤lam bir kap›d›r. Bu Yan›k kalesi yedi köfleli olup, tu¤-
ladan yap›lm›fl güzel bir yap›d›r. Temelleri hep hendek içindedir. Temeller hamam kubbesi
kadar iri tafllardand›r. Yedi köflesinde yedi adet ‹skender seddi gibi yedi adet tabyas› var ki
her birinde biner adet cengâver kâfirler bulunur. Her bir tabyada k›rkar ve ellifler adet bal-
yemez toplar var. Bunlardan baflka hendek d›fl›nda da yedi adet tabya var. Bunlar gayet sa¤-
lam, büyük tabyalard›r ki her biri kalenin esas› durumundad›r. Bu kale do¤udan bat›ya do-
lay›ncad›r. Çevresinin uzunlu¤unu ad›ml›yamad›m. Zira nöbetçileri engel oldular. Seyretme-
¤e dahi komazlard›. Ama nezâketle yine seyrederdim. Kendilerinin söylediklerine göre onal-
t›bin arfl›n kaledir derler. Gerçektir, zira hende¤in d›fl›nda olan tabyalar›n kenarlar›nca oni-
kibin ad›m sayd›m. Lâkin Tuna kenar›n› saymad›m. Çünkü Tuna kenar› oldu¤undan, kale
duvar›n› iskele kap›s› taraf›nda Tuna döver. Kalenin üç adet, üç kat, yeni, sa¤lam ve kuv-
vetli kap›lar› var. Birincisi güney taraftaki Sen Martin kap›s›d›r. ‹stolni ve Estergon kap›s› da
derler. Birbiri içine, e¤ri, bü¤rü, üç kat sarp kap›lard›r. Oran›n giriflinden hendek üzerinde-
ki köprüye kadar tam ikiyüz germe ad›md›r. Oradan içeri flehir içine bin ad›m gidip bat›ya
bakan Varofl kap›s›na gelinir. Bu da e¤ri, bü¤rü, kemerler alt›ndan geçilen kap›lard›r. Üzer-
leri da¤lar gibi toprak y›¤›l› tabyalard›r. Bu iki kap› kalenin bir köflesinde olup, birisinden gi-
rilir, di¤erinden ç›k›l›r. Baflka yol yoktur. Zira bu kale Rabe ve Rabçe nehirleri içinde ada gi-
bidir. Di¤er bir kap› da Tuna kenar›ndaki iskele kap›s›d›r. Kalenin do¤u taraf› ucundan tâ
yass› tabyaya var›nca kalenin uzunlu¤u ikibin ad›m olup büyük bir caddesi vard›r. Caddenin
iki taraf›, bir kat alçak saraylard›r. Altlar› yer alt›nda olup kuflatma s›ras›nda kad›n ve çocuk-

608

Osman BAYMAK



lar burada saklan›rlar. Bu büyük yolun iki taraf› hep dükkând›r. Ama düzenli olmay›p, da¤›-
n›kt›rlar. Berber dükkânlar›n›n d›fl›nda bütün dükkânlarda kad›nlar oturup, mal satarlar.
Nemse saray› önünde genifl bir meydan vard›r. Orada bir cehennem zindan› var ki içinde
Müslüman esirler doludur. Zindan yan›nda bir kuyu var. Çarklar ile kovalar dolup su çekilir.
Bu Macar saray› önünde güzel bir sanat eseri olan manast›r› var. ‹çinde olan mücevher put-
lar ve çeflitli avizeler insan›n gözünü kamaflt›r›r. Daha önce fethetti¤imizde cami yapt›¤›m›z
kilisedir. Minberi, mihrab› ve müezzin yeri hâlen durmaktad›r. Hüdâ yine ‹slâm eline nasib
etsin. Bu kale içinde ikibin adet tahta flendire örtülü, bahçesiz evler var. Birbirlerinden uzak,
seyrek evlerdir. Kuflatmada top güllesi korkusundan seyrek ve alçak yap›lm›flt›r. D›flandan
bir ev bile görünmez. Sadece befl adet manast›r çanl›¤› kuleleri görünür. Baz› balkonlar ve
baz› evler kalayl› ve pirinç teneke ile baz›s› da kiremit ile örtülüdür. Günden güne daha gü-
zelleflmektedir. Bütün, kiliselerin çanl›klar›n›n külahlar› beyaz teneke ve alt›n yald›zl› haçlar
ile süslenmifltir. S›n›rda olmas› sebebiyle bizim yeniçeri odalar› olan yerde hâlâ onikibin tü-
fek atan Nemse askerleri bulunur. Ama savafl s›ras›nda otuzbin dilâver kâfir toplan›r. Yirmi
günde k›tl›k bafllar. Ee¤r yard›m gelmesine engel olunursa kâfirin aman ile kaleyi teslim et-
mesi muhakkakt›r. Zira bütün yard›mlar› Beç'den ve Pajon'dan Tuna nehri ile gelir. Nehri
kesmek ise kolayd›r. Halen Osmanl› korkusundan binlerce nöbetçi kâfir gece ve gündüz, fi-
tilleri ellerinde gezerler. Hatta ben tabyalara ç›k›p seyredeyim dedim. Nöbetçi kâfirler ko-
mad›lar. Tâ bu derece tedbirlidirler. Kalenin üç taraf›n›n hende¤i doksan ad›m enlili¤inde
derin hendektir ki içinde transa gemiler gezer. K›rk arfl›n derindir. Bütün toplar hendek içi-
ne ve sahralara bakarlar. Siperler arkas›nda köprü gibi dizilmifl olup k›rm›z› çulla örtülüdür-
ler. Küçük ve büyük hepsi binyediyüz parçad›r dediler.

Bu gezileri yaparken paflan›n bütün a¤›rl›k arabalar› kale köprüsü bafl›na gelmiflti. Araba-
lar›, develeri ve katar kat›rlar›n›n hepsini adam sakl› olmas›n diye arad›lar. Zira onlar bu ka-
leyi böyle araba hilesi ile ald›lar. Bütün a¤›rl›klar yine bir kap›dan girip varofl kap›s›ndan ko-
layca d›flar› ç›kar›l›p Tuna kenar›na yerlefltirildi. Tuna kenar›n› çad›rlarla süslediler. Sonra bü-
tün karakullukçular silâhlan›p pafla alay›n› karfl›lama¤a gidip alaya kar›flt›lar. Pafla da askerle-
riyle alt›nlara bulan›p grup grup askerleriyle Yan›k kalesi dibine geldi. Kale kâfirleri bir fitil-
den binyediyüz parça topu atefl edince yer ve gök tir tir titredi. Kale Nemrud atefli içinde kal-
d›. Bize karfl› ç›kan Yan›k hâkimi askerleri bizi götüren Zoza vezirin askerleri onlardan ayr›l-
d›. Yüzlerce at top sesleri korkusundan sahiplerini yere vurup sahrada bafl›bofl gezer oldular.
Allah'a flükür bizim atlar top sesini seferlerde iflite iflite al›fl›p bizleri yere vurmay›p, asla alay
düzenini bozmad›lar. Bizim alay› karfl›lama¤a ç›kan kara flapkal›, demir gibi kâfirleri seyrede-
rek kalenin bir kap›s›ndan girip, varofl kap›s›ndan ç›karak Tuna kenar›na yerleflildi. Bu anda
kalede yine bir top flenli¤i yap›ld›. Top gülleleri kaleler gibi her biri bir tarafa feryâd edip v›z-
l›yarak gitti. O an Yan›k kapudan›, elçi paflaya ziyafetler ve hediyeler verdi. O gece top, tü-
fek ve çeflitli havai fiflek flenlikleri sanki Ebû Ali Sina'n›n M›s›r'daki Nil kesimi flenlikleri idi. Zi-
yafetten sonra pafla, sipahiler halifesi Mustafa Efendi'yi sordular ve zindana var›p hiçbir iz ve
eserini bulamad›lar. Elhâs›l kâfir elinde böyle metin bir kale yoktur. Burada üç gün kald›k. Bü-
yük ziyafetler oldu. Ertesi gün bizi götüren ikiyüz adet sirem arabas›na yol verildi. Arabalara
üçyüz adet katana kâfir yoldafl oldu. Arabalar Estergon'a do¤ru yola ç›kt›. Yan›k kapudan› ta-
raf›ndan üçyüz adet hanto araba gelip a¤›rl›klar›m›z yüklendi.

Yan›k Kalesi fiehidlerini Ziyaretimiz: ‹lk olarak Sinan Pafla bu kaleyi fethederken bütün

609

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR



flehitleri varoflun d›fl›nda defnettirmifl. Üç sene sonra kâfir kaleyi tekrar al›nca Mahmud Pa-
fla'y›, yeniçeri a¤as› Yahya A¤a'y› ve birçok a¤a ile yüzlerce ifl erlerini k›r›p Sinan Pafla fle-
hidli¤ini içeri tafl›t›rlar. Hâlâ bir ço¤unun mezar tafllar›nda isimleri yaz›l› durur. Bütün esirle-
rimizin ölenlerini de buraya defnederler. Etraf›na hendek kaz›lm›fl mezarl›kt›r. Bu flehidli¤i
ziyaret edip, pafladan izin alarak yirmi adet serhadli yoldafl ile güneye do¤ru gidip, bir saat-
te Sen Martin kalesine geldik.

Sen Martin Kalesi: Baz›lar› Samartin derler. Ama do¤rusu Sanmarti'dir. Venediklinin
bayraklar›nda, flekli bilinmiyen ve Sanmarka ad›yla söylenen yüksek bir kaledir. Bir Ve-
nedik prensinin, k›rlar›ndan Frau taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 1002 (1593) tarihinde Sinan
Pafla, Yan›k kalesini fethettikten sonra bu Sen Martin kalesini de fethetmifltir. Üçüncü se-
ne kâfir bu kaleleri yine alm›flt›r. Halen Nemse çesar›n›n idaresinde, yalç›n bir kaya üze-
rinde, beyaz inci gibi, kârgir, yuvarlak flekilli bir kaledir. Bat› taraf›nda bir kap›s› var. Kü-
çük fakat çok sarp bir kaledir. Dört yan›nda ikifler konak yerden görünür. Bizi bu kaleye
koymad›lar. Ama afla¤› varoflta kale kapudan› bana bir ba¤da ziyafet verdi. Yemekten
sonra Mustafa Efendi'yi sorduk bize: «Vallahi, Rabe'de esir olanlardan bizde kimse yok-
tur. Hepsini iç Alman'a götürdüler» diye cevap verdi. Bu Sen Martin varoflu acâip, güzel
ve geliflmifltir. Sarp yerde oldu¤undan Estergon'lu bu varofltan haraç alamazlar. Bütün so-
kaklar› satranç nak›fl› gibi döflenmifltir. Kat kat, kârgir yap›, üçer kat ve üçbin adet, tah-
ta flendire örtülü evler vard›r. Bu varofl halk› tamamen Macar'd›r ama yukar› kale hep
Nemse elindedir. Varoflun bütün sokaklar› kald›r›m döflelidir. Su ve havas›n›n güzelli¤in-
den ba¤ ve bahçesi hesaps›z olup seven ve sevileni be¤enilir. Yan›k kalesine iki fersah
uzakl›ktad›r. Oradan yine kuzey tarafa gidip baflka bir yolla Yan›k kalesine gelirken Rab-
çe nehri kenar›nca köy ve kasabalar› geçip .......... varofluna geldik.

Bu varofl ve bu sahralarda geçti¤imiz köylerin hepsi bizim Kanijeli, ‹stolni Belgrad'l› ve
Estergon'lu askerlerin t›mar ve zeamet köyleridir. ‹ki k›l›ç alt›nda Macar halk› köylerdir.
Hatta bizim yan›m›zdaki arkadafllar da bu köylerdendir. Bu .......... varoflu Nemse çesar›
papaz›n›n manast›r› vakf› oldu¤undan kiliseleri, saraylar›, çarfl› ve pazarlar›, ba¤ ve bah-
çeleri, bostanlar› gayet geliflmifl olup insan denizi bir Macar varofludur. Buray› da seyre-
dip yine kuzey tarafa do¤ru üç saat gidip tekrar Yan›k kalesi menziline geldik. Sonra Ya-
n›k kalesi askeriyle pafla efendinin kalk›p, bat›ya do¤ru gidip, birçok köyü geçip, üç saat
sonra Kastel kalesine geldik.

Kastel Kalesi: Rabçe nehri kenar›nda, bir a¤aç köprü bafl›nda, toprak, ya¤l› çim ve r›h-
t›ml›, sarp hendekli, üç köfleli, palanga kârgir yap› bir kaledir. Topraktan bir da¤ gibidir.
Üçyüz adam ile kale kapudan›, elçi paflay› karfl›lamaya ç›kt›lar. Kaleden befl adet top at›-
fl› yap›ld›. Bu kale içinde hiç ev yoktur. Nemse askerleri için uzun hanlar vard›r. Ancak
geçit bafl›nda Macar ve Estergonlu, bu Rabçe nehrinden içeri geçmesinler diye bu Kastel
kalesi yap›lm›flt›r.

Majonvar Kalesi: Beç kalesi içindeki Stefan manast›r›n›n vakf› bir Macar varofludur.
Üçbin evli, yedi manast›rl›, çarfl› ve pazarl›, ba¤ ve bahçeli, halk› memnun, flenlikli bir va-
rofltur. Burada Rabçe nehri Sen Martin ve Rabçe da¤lar›ndan gelip Yan›k hende¤i için-
de Rabe nehri ile birleflip Tuna'ya kar›fl›r. Bu Kastel varoflundan kalk›p güzel köyleri ve
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tarlalar› geçtikten sonra iki saatte May Frav varofluna geldik.

May Frav Varoflu: Nemse çesar› kar›s› olan May Frau adl› kad›n›n hâs›d›r. Genifl, ve-
rimli bir yerde, ‹rem ba¤›na benzer büyük bir flehirdir ki iki varofl yanyanad›r. Aralar›n-
dan Rabçe nehri geçer. Da¤ taraf›ndaki varofl da çesar›n bafl komiserinin hâs›d›r. Bu iki
varofl hepsi yedibin adet, tahta örtülü, ba¤ ve bahçeli evlerden ibaret olup, dokuz adet
kale gibi manast›r›, çarfl›s› ve pazar› vard›r. Suyu ve havas› hofltur. Buradan bir saat gidip
Dolfofl varofluna geldik.

Dolfofl Varoflu: Bir kral vezirinin hâs›d›r. Beflbin hânelidir. On adet idarecisi vard›r. Hal-
k› tamamen Macar'd›r. On adet manast›r› çanl›¤› görülmektedir. Ama bu flehir içinde göre-
medim. Birileri paflaya hediyeler getirdi. Buradan kalk›p, bat›ya do¤ru bir saat gittik.

Ovar Kalesi: Devaml› Nemse çesar›n›nd›r. Gerçi Süleyman Han 935 (1528) tarihin-
de Beç savafl›na giderken yakm›fllar ama el koymam›fllar. Kalenin dibinde bir büyük va-
roflu var. Bütün askerlerimizle gösterifl yaparak bu varoflun bir kap›s›ndan girip öbür ka-
p›s›ndan ç›karken bir anda caddeden üçbin ad›m gittim. ‹ki taraf› yüksek evler ve altlar›
bafltanbafla kârgir kemerli dükkânlard›. Hepsi bin adet dükkând›. ‹çlerinden binlerce se-
ven ve sevilenler alay›m›z› seyre ç›km›flt›. Biz de onlar› seyrederek bu güzel varofl içinden
ç›kt›k. Ovar kalesine vard›¤›m›zda kaleden o kadar top at›fllar› yap›ld› ki kulaklar›m›z sa-
¤›r oldu. Kale Nemrud atefli içinde kald›. O kadar davul, trampet ve çan çal›nd› ki Yahu-
di deccal› ç›km›flt› sanki. Kale hende¤i dibinde konakland›. Çimenlik bir yerde kapudan›n
ziyafeti oldu. fiehrin bütün dilberleri gelip bizleri e¤lendirdiler.

Ovar Kalesinin fiekli: Tuna nehrinden biraz uzakt›r. Genifl bir düzlükte yap›lm›flt›r. Da-
yan›kl›, güzel ve yüksekte kurulmufl yüksek bir kaledir. Hende¤i içinden ve varoflunun
hende¤i kenar›ndan Kalka nehri akar. Peçarut yaylalar›ndan gelip bu Ovar kalesi alt›n-
dan geçerek Tuna'ya dökülür. Bu kale gerçi küçüktür ama gayet metindir. Bir kap›s› var-
d›r, güneye aç›l›r. Kale içinde üçyüz, tahta örtülü evleri ve iki adet manast›r› var. Duvar›
üzerinde yirmi adet karakolu var. Hendekten d›flar› befl yerde toprak y›¤›l› tabyalar› var
ki her birinde yüzbin fleytanl›k bir hile yatar. Bu tabyalar›n da dört yan› derin hendekler-
dir. Hendeklerin d›fl›nda, metrise girecek yerler ise hep lâ¤›mlard›r. Bu tabyalar›n aras›n-
da kale asla görünmez. Kuflatma s›ras›nda bu tabyalardan kaleye yaklafl›lmaz. Ama tab-
yalar›n birisi ele geçirilirse kale çabuk al›n›r. Daha önce Yan›k kalesi bizde iken bu kale
hudud sonu imifl. Kâfirler hemen bir y›ldan önce yine alm›fllar. Onun için bu kale sarp-
t›r. Sarofl kenar›nda toprak y›¤›l›, hudud milleri olan bir tepe y›¤›l›d›r ki Süleyman Han,
Beç ve Alman Savafl›na giderken y›¤m›flt›r. Bu kale ikibin askere sahiptir. Ama Estergon
askerinin korkusundan Estergonluya hediyeler ve haraç verirler. Etraf› gayet verimli, ba¤
ve bahçesi hesaps›z genifl ve düz yerlerdir. Su ve havas›n›n güzelli¤inden seven ve sevi-
lenleri meflhurdur. Macar vilâyeti burada sona erer. Buradan bat›ya tâ Beç'e, Prag'a, Es-
terni'ye ve Onçat vilâyetlerine var›nca Nemse ve Alman vilâyetleridir. Macar kâfirleri bu-
radan içeri Nemse vilâyetlerine silâhl› olarak giremeyip yaya olarak yahut arabalarla gi-
derler. Me¤er çesar›n bir kral üzerine seferi olup da yard›ma ça¤›r›rlarsa o zaman Macar
silâhlariyle gelirler. Ama ayr› bir yerde konarlar ve bafllar›na Macar askerlerinden çok
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Nemse askerini koruyucu olarak koyarlar. Ço¤u zaman Nemse ve Macar birbirleriyle iyi
geçinemezler. Birbirlerine güvenme ihtimâli de yoktur. Zira birkaç kere Macar veziri a¤-
lamakl› olarak Süleyman Han'a s›¤›n›p, Nemse'nin vilâyetini Osmanl›ya ald›rm›fllard›r.
Macarlar Loteryan mezhebinde olup Nemseliler baflka mezheptendirler. Onun için bun-
lar birbirlerine z›tt›rlar. Ama ikisi de H›ristiyan millettirler. Bu Ovar kalesinden içeri Es-
tergon ve ‹stolni Belgrad taraf›na Nemselilerinde silâhl› veya silâhs›z olarak geçmeleri im-
kâns›zd›r. Gerçi vilâyet Nemse'nindir ama Macar korkusundan o semtlere Nemseliler va-
ramazlar. Ancak büyük bir küme olup, gidip gelirler ve birbirleriyle harbenin ucuyla ko-
nuflurlar. Yine de birbirlerinden vazgeçmezler. Nemse devleti kalabal›kt›r. Macar devleti
Süleyman Han zaman›ndan beri Grune tac›, Estergon kalesi ve üçyüz parça kaleleri elle-
rinden gideli zay›ft›r. Sonra, Macar üzerine ask›nt› olup nüfuz edindi. Ama Macar halk›
yan›nda Nemse halk› çürük kal›r. Asla yürekleri yoktur. K›l›ç vurup, ata binip, kurnaz de-
¤illerdir. Yaya tüfeklisi gerçekten at›c›d›r. Ama bellerinde bir sis vard›r. Kim tüfek atsa bir
çatal a¤aç üzerine koyup tüfek atar. Osmanl› gibi kolda tüfek atamaz. Gözlerini yumup
bu milli tüfe¤i atarlar. Siyah flapkalar› büyüktür. Pabuçlar›n›n burunlar› uzundur, ökçeleri
yüksektir. Yaz, k›fl ellerinden eldivenleri ç›kmaz. Macar halk›n›n devletleri zay›ft›r ama
sofra sahipleridir. Misafire katlan›rlar. Ekilen ve biçilen vilâyetleri oldu¤undan ekinci halk-
t›r. Hakikaten bahad›r kimselerdir. Tatar askerleri gibi her vilâyete çatal atlar ile se¤irtir-
ler. Befler, onar tüfekleri ve bellerinde k›l›çlar› olur. Serhadli askerimizden ay›rt edilemez.
Öyle giyinip küheylân atlara binerler. Temiz gezerler, temiz yerler ve misafire hofl davra-
n›rlar. Esirlerine Nemse gibi iflkence etmezler. Osmanl› gibi k›l›ç çatarlar. Elhâs›l ikisi de
dinsiz kâfirlerdir. Ama Macarlar temiz kâfirlerdir. Nemseliler gibi her sabah yüzlerini si-
dikleri ile y›kamazlar. Osmanl› gibi su ile y›karlar vesselam. Burada yine konumuza döne-
lim. Ovar kalesinden içeri bat›ya Macar atl›s›n›n girememesinin sebebi Nemse'nin ilk, Ma-
car'›n da son hududunun bu kale olmas›d›r.

Burada, elçi pafla efendimize, Rabe cenginde ölen Zirino¤lu'nun o¤lu gelip pafla ile bu-
lufltu. Babas›n›n yerine tahta ç›k›p hersek alma ricas›nda bulundu. ‹slâm ordusunun bir ta-
raf›nda üçbin kadar silâhs›z Macar askeri gelip konaklad›. Orada pafla efendimiz yine
Ovar kalesinden asker al›p, o gece ayr›ld›. Meflaleler yak›p befl saat bat›ya do¤ru, batak-
l›k yerlerin kuvvetli köprülerinden geçtik.

Varofl: Geliflmifl bir Nemse kâfiri varofludur. Yer, yer Macarlar da vard›r. Bunun da
bütün evlerini a¤artm›fllar. Yüksek bir da¤›n ete¤inde üçbin adet kârgir yap›d›r. Tahta ve
kiremit örtülüdür. Ba¤ ve bahçeli, yedi adet kiliseli, çarfl› ve pazarl›, sevgilileri olan büyük
bir varofltur. Bu varoflun tâ ortas›ndan alay ile geçtik. Güzel köyleri ve yeflil vadileri geçip
üç saat gittik.

Doneban Varoflu: Bu kral›n anas› olan kad›n›n hâs›d›r. Etraf› hendeklidir. Nemse di-
linde buna Done Frau derler. Yani kad›nlar vilâyeti demektir. Hakikaten alay›m›z› seyre
ç›kanlar hep kad›nlard›. Çarfl›, pazar ve kiliseleri güzeldi.

Zarefl Frau: Bu da k›zlar vilâyeti demektir. Bütün k›zlar› naz ve cilve ile alay›m›za karfl›
ç›km›fllard›. Çeflit, çeflit günefl elli, ay yüzlü Nemse k›zlar› var ki gören kimse muhakkak âfl›k
olur. Manast›rlar›n›n ço¤unda Hazret-i ‹sâ için rahibe olmufl k›zlar vard›r. fiehir üçbin evli-
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dir. Manast›rlar›, çarfl› ve pazar› kârgir yap›, güzel bir flehirdir. Fenare nehri bu flehrin ke-
nar›ndan akar. Kenah da¤lar›ndan gelip Pajon kalesi karfl›s›nda Tuna nehrine kar›fl›r. Bu
Frau flehrini de geçip bat› taraf›na iki saat gittik. Sa¤ taraf›m›zda, Tuna'n›n karfl› taraf›nda
Pajon kalesi bir saat uzakl›kta, bir bay›r bafl›nda görünmekteydi. Sonra üç saat daha gittik
ve imparator flehrine geldik.

‹mparator fiehri: Yani çesar flehri demektir. Kenah da¤lar›n›n ete¤inde düz, genifl, ve-
rimli bir sahra içinde kurulmufl güzel bir flehirdir. Büyük kiliseleri, manast›rlar›, kat kat bina-
lar› kalay teneke, pirinç teneke ve s›rça kiremit örtülüdür. Alemi ayd›nlatan güneflin ›fl›¤›
flehre vurup, par›lt›s›ndan insan›n gözleri kamafl›r. fiehirde onbin ev, ikibin dükkân ve k›rk
manast›r vard›r. Ba¤ ve bahçeleri hesaps›zd›r. E¤er her yan› ile bu flehri anlatsak uzun söz
olur. Burada da paflaya büyük ziyafetler ve hediyeler verildi.

Anporok Kalesi: Kral Laslo yapt›rm›flt›r. Devaml› olarak Nemse çesar› elinde kalm›flt›r.
Süleyman Han 935 (1528) tarihinde Beç savafl›na giderken bu kaleyi yak›p geçmifltir. Biz
para ile bu kale alt›ndan alay ile geçtik. Varofl içinden deniz gibi insan seyretmekteydi. Va-
roflun öte taraf›nda genifl, çimenlik bir yerde çad›rlar›m›z› kurup konaklad›k. Varoflun genifl
caddesinin iki taraf› büyük binalard›r. Altlar›, hep kârgir dükkânlard›r. Bunlarda da hep ka-
d›nlar sat›fl yaparlar. Varoflunda kiremit örtülü üçbin ev vard›r. Manast›rlar› sekiz adettir. Va-
roflun etraf› derin ve flarampoli metrislerdir. Her evin kap›lar›n›n kemerleri üzerinde o evin
sahibi hangi sanata sahipse sanat›na dair resimler ve yaz›lar vard›r. Böylece o kimsenin sa-
raç, saatçi, b›çakç› .......... oldu¤u anlafl›l›r.

Anporok Kalesinin fiekli: Layta nehri kenar›nda, bir vadide, dört köfleli olarak yap›lm›fl,
sa¤lam bir kaledir. ‹çinde alt›n haçl›, çanl›k kuleli befl manast›r› var. ‹ki kap›s›ndan biri do-
¤uya, biri bat›ya aç›l›r. Kalenin çevresi tam binbeflyüz ad›md›r. Oniki küçük tabyas› ve bin
adet askeri bulunur. Hende¤i o kadar derin de¤ildir. ‹çinden Layta nehri akar. Bu nehir ba-
t›dan Islavon yaylalar›ndan gelip, bu kale varoflunun hende¤i içinden geçip, üç saat kuzeye
do¤ru akt›ktan sonra Tuna'ya kar›fl›r. fiehrin suyu ve havas› son derece güzeldir. Burada çok
garip ve acâip fleyler vard›r. Su de¤irmenleri de gariptir. Hem un ö¤ütür, hem de elerler.
Ele¤e ve kalbura el de¤meden un elenir. Has unu kral içindir. Geri kalan› sahibinindir. Ke-
pe¤i de de¤irmencilerin olur. Kral unu sahibinden para ile al›p, zor kullanmazlar. fiehrin va-
roflundan d›flar›, Layta nehri afl›r› Yan›k kalesi fâtihi Sinan Pafla bir y›¤›n yapm›fl ki tâ Ya-
n›k kalesinden bu y›¤›na kadar bizim Yan›k eyâleti imifl. Burada bizim elçiye birkaç kurufl
harçl›k verdiler. Ama bu kaleden top flenli¤i etmedikleri için pafla, kale kapudan›na çok k›z-
d›¤›ndan paray› ve hediyeleri almad›. Kapudan hemen yer öpüp:

«Vallahi sultan›m, alay›n›za ç›k›p, büyüklü¤ünüzden ve gösteriflinizden utand›k» deyip o
an beflyüz parça top at›fl› yap›l›p, flenlikler edildi. Sonra paflaya befl kese ve bu kadar hedi-
yeler verip, özür dileyerek «Beni çesara ve vezir Rodolkofl'a flikâyet etmeyin» diye nice pefl-
kefller verdi. Sabahleyin kale kapudan› bütün askeriyle paflay› u¤urlad›. Üç saat kadar ‹rem
ba¤› gibi köyleri geçtik.

Parankoprok Varoflu: Eskiden küçük devlet imifl. Gün geçtikçe geliflmifl. Bafl vezir olan
koca Rodolkofl'un hâs›d›r. Yedibin ev, onbir manast›r, ikibin dükkân, hesaps›z ba¤ ve bah-
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çesi vard›r. Burada da paflaya büyük bir ziyafet, on kese alt›n ve bir hanto araba dolusu he-
diyeler verdiler. Buray› da geçip üç saat gittik.

Varofl .......... Menzili: Üçbin hâneli, kral defterdar›n›n hâs›d›r. Burada da ziyafetler ile
hediyeler verildi. Bu flehrin sol taraf›nda görünen küçük, Alman yaylas› eteklerinde on par-
ça büyük varofl var ki, her biri birer büyük flehre benzer. Ba¤ ba¤a, mera, meralara bitiflik,
manast›r ve saraylar› ile süslenmifl flehirler idi. Ama ben içlerine varmad›m. Ancak karfl›dan
seyredip, paflan›n tercüman› olan Mikel'den sorup ö¤rendim.

Çesar›n Varoflu: Bu, bütün varofllardan daha geliflmifl, flenlikli, flirin bir flehirdir ki bizzat
çesar imparatorun kendi hâs›d›r. Onun için Nemse'nin bütün ileri gelenlerinin burada kat
kat havuzlu, f›skiyeli ve flad›rvanl› evleri vard›r. Manast›rlar›n›n ço¤u halis mavi kurflun ile ör-
tülüdür. Zira bu flehir, Beç liman›na çok yak›nd›r. Ancak iki, üç menzil kadar vard›r. Çesar
taraf›ndan paflaya burada büyük bir ziyaret verildi. Bütün atlar›m›z bile güzel yiyecekler ye-
diler. Paflaya bir samur kabaniçe giydirdiler. On kese talar kurufl yol harçl›¤› verdiler. Bu
flehrin s›rt›ndaki küçük Alman yaylas› üzerinde temmuz ay›nda dahi kar eksik de¤ildir. Nuh
tufan›ndan beri Zuhal sulu eski karlar› var. Buradan kalk›p, verimli ovalar geçerek bat›ya
do¤ru üç saat gittik.

Eski Peflpehel fiehri Büyük Varoflu: Sultan Süleyman (Allah'›n rahmeti ve ma¤fireti üze-
rine olsun), 935 (1528) tarihinde Beç kalesini dö¤erken bu flehri de berbat etmifltir. O za-
mandan beri hâlen imar olunmaktad›r. fiehrin yap›s› çok güzeldir. Biz bu flehre alay ile gi-
rerken kral taraf›ndan adamlar gelip «Pafla dostumuz bir hafta Peflpehel flehrinde dinlensin,
yorgunlu¤unu gidersin. Bir hafta sonra kendileriyle görüflelim» diye haber getirdiler. Hepi-
mize flehir içinde alt›n nak›fll› konaklar verildi. Bir hafta istirahat edildi.

Bu flehrin kalesi yoktur. Tuna nehrinden biraz uzakl›ktaki genifl bir vadide kurulmufltur.
Güney taraf› Beç da¤lar› etekleridir. Altl› ve üstlü, tahta örtülü üçbin adet kârgir evleri var.
Her biri birer milyona olmaz yeni binalard›r ki baflkomiserin anlatt›¤›na göre bu flehrin oda-
lar› onbin adet kap›l› büyük evlerdir. Çarfl› ve pazardaki dükkânlar› yediyüz adettir. Ama her
dükkân düzenli de¤ildir. Baz› dükkânlar evlerin alt›ndad›r. Burada da dükkânlarda k›zlar otu-
rup, mallar›n› satarlar. Kiliseleri yedi adet olup kale gibidirler. Her birinde befler, alt›flaryüz
papaz ve rahip var. Birinde ise sadece k›zlar var. Yafll› keflifl hiç yoktur. Bir kilise ise eski
yap› olup tâ Hazret-i ‹sâ zaman›nda yap›lm›flt›r. Kap›s›n›n üzerinde 1544 tarihi yaz›l›d›r.
Hattâ keferelerin ayanta dedikleri günleri idi. Onbin rahip ve yetmifl - seksenbin kadar iman-
s›z kâfir haçl› peykerleri, sancak, bayrak, erganon ve trampetleriyle bu büyük kiliseye gelip
bât›l âyinlerini yapt›lar. Sonra Peflpehel flehrinin ba¤lar›nda öyle e¤lenip, yeyip, içtiler ki an-
lat›lamaz. Binlerce kâfir de papazlar ile ellerindeki alt›n ve mücevherli kaplarda, buhur, od,
amber ve günlükler yakarak, trampetler çalarak sokaklarda gezip yine manast›ra giderlerdi.
Her büyük kilisenin kubbeleri teneke, kalay, sar› pirinç ve kurflun ile örtülüdür. Her birinde
birer M›s›r hazinesi de¤erinde putlar ve avizeler var. Her kubbe ve çanl›k kuleleri üzerinde
adam boyu kadar alt›n haç alemleri var ki par›lt›s› flehri ayd›nlat›r. Saat kuleleri de kalayl›
demir teneke örtülüdür. Çanlar› bir konakl›k yerden duyulur. fiehrin ortas›ndan nehir akar.
Küçük bir akar sudur ama hayat suyudur. Küçük Almanya'dan gelip, nice köy, kasaba ve
beldeleri sulay›p, bu flehrin içindeki ba¤ ve bahçeleri de sulayarak flehrin alt yan›nda Tuna
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nehrine kar›fl›r. Bu nehrin iki taraf›nda bafltan bafla ba¤, bahçe, gül, gülistanlar, f›skiyeli, ha-
vuzlu köflkler var ki her biri birer sanat eseridir. Beç kalesinin ileri gelen kefereleri bu fleh-
rin ba¤ ve bahçelerinde haftalarca ve aylarca zevk ve sefalar ederler. Bütün dilber ve güzel
k›zlar› flehir içinden akan nehirde cilvelikler edip, flarap ve rak› keyfiyle birbirleriyle kucak
kuca¤a olup e¤lenirler. fiehrin su ve havas› güzel oldu¤undan seven ve sevilen güzelleri ün-
lüdür. Erkek ve kad›nlar› birbirlerinden kaçmazlar. Kad›nlar› bizim Osmanl› ile beraber otu-
rup, yeyip içtiklerinde kocas› bir fley demeyip kap›dan d›flar› ç›k›p gider. Kendi aralar›nda
ay›p de¤ildir. Zira bu kâfir ülkesinde söz kad›n›nd›r. Tâ Meryem Ana'dan beri kötü âyinleri
böyle olagelmifltir. fiehrin son derece zengin tüccarlar› ve yard›m sevenleri vard›r. Elhâs›l bu
flehrin seyre de¤er fleyleri çoktur. Hepsinden beri flehir içinden akan nehir üzerinde yüzler-
ce sanat eseri un de¤irmenleri var. Bir göz de¤irmenden üç - dört çeflit un ç›kar. Biri hâs,
beyaz ve ince, biri ortaca un, biri kabaca, biri de kepektir. Bunlarda da el de¤meden un ele-
nir. Bu flekilde çeflitli görülme¤e de¤er de¤irmenler vard›r.

Pafla efendimiz bu Peflpehel flehrinde bir hafta oturduktan sonra Budin vezirine haber
gönderir. Üç günde adam gidip, üç günde de geldi. Budin'den buraya ve Beç'e sekiz konak-
t›r. Ama bizi onbefl günde bu flehre getirip bazan kuzeye, bazan güneye, bazan do¤uya ve
bazan da bat›ya gezdirirlerdi. Zira Beç, Budin'e ve Estergon'a uzak olsun, dolay›siyle de vi-
lâyetlerinin geliflmifl yerlerini göstermifl olsunlar diye, Budin vezirinden haber gelip; iki haf-
ta otur derlerse otur ve bana haber gönder, denmiflti. Ertesi gün kral taraf›ndan bafldefter-
dar gelip, paflaya bir hintu araba getirip: «Buyurun, kral›m›z size selâm etti. Sultan Süley-
man Han ba¤›mda sultan›ma ziyafet haz›rlad› ve sultan›ma kendi arabalar›ndan bir araba
gönderdi» dedi. Elçi Pafla da: «Bak Mikel tercüman! Biz buraya hapis olup ziyafet yeme¤e
ve ticaret yapma¤a gelmedik. Bana akflama kadar haber getirin, yoksa Allah biliyor sabaha
Budin'e giderim» diye cevap verdi. Bunun üzerine tercüman: «Sultan›m, iflte pazar günü kut-
sal günümüzdür. ‹flte yak›n geldi. O gün alay ile girersiniz. Buyurun siz safa edin. Misafiri-
mizsiniz, bir yemek yeyip, gezip, görüp yine gelin» dedi. Pafla: «Gitmem hey melun! ‹flte
adamlar›m çoktur, onlar gitsinler» deyince hemen pafladan hepimiz izin al›p Peflpehel fleh-
rinden Beç taraf›na, üçbin ad›m bat› tarafa, ba¤lar içine gittik.

Cihan Ba¤› Çesar Kalesi Yani Osman O¤lu Süleyman Han Ota¤›: Bu kalenin kap›s›
önüne vard›¤›m›zda çesar›n bütün divan erbab› bizi selamlamaya durmufllard›r. ‹çeri meram
ba¤›na girdi¤imizde akl›m›z çâk, gözlerimiz flafl› oldu. Hepimiz hayretler içinde kald›k. Sü-
leyman Han'›n ota¤› fleklindeki köflkün divanhânesinde oturduk. Atlar›m›z› d›flar› ç›kard›lar.
Baz› ifl görmemifl adamlar›m›z atlar›m›z› niçin yan›m›zdan al›p, d›flar› ç›kard›lar diye flüphe-
ye düfltüler. Ben: «Bre adamlar ay›pt›r. Bu manas›z düflüncelerinizi kovun. Onlar›n elçisi bi-
zim Budin'e vard›. Burada birimize birfley olursa Budin'de onlar›n elçilerini ve esirlerini k›l›ç-
tan geçirirler. Bizimki bofluna telâflt›r. Hemen flu garip ve acaib fleyleri gezip, görüp, zevk
ve safâm›zda olal›m» deyip, arkadafllar›m›zla gezme¤e bafllad›k.

Süleyman fiah Ota¤› Kalesi: Süleyman Han 936 (1529) senesinde Alman keferesinden
intikam almak için bizzat kendisi Beç kalesini kuflatt›. Kaleyi dokuz koldan top ile döve döve
zorlad›. Yürüyüfller edip kaleye girilip, bedenler üzerinde ezanlar okunurken Çerkez adl› bir
yi¤it at›yla, donuyla, toplar›n y›kt›¤› yerden tâ kalenin ortas›na varm›flt›. Çerkez yi¤idini ve at›-
n› orada flehid ederler. Kâfirler ‹slâm askerini geriye döndürürler. Savafl sabaha kal›r. Allah'›n
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hikmeti, ertesi gün fliddetli bir k›fl olur. Karlar ya¤›p, o kadar tipi ve bora olur ki bütün ‹slâm
askeri kardan periflan olurlar. Bütün metrisleri kar basar, binlerce asker elden, ayaktan olup,
binlerce hayvan k›r›l›p k›yametten bir gün olur. ‹slâm askerleri «Elaman ey zaman›n Süleyma-
n›!» diye aman dilerler. Divan toplan›p baharda tekrar bu kaleyi kuflatmak için karar verirler.
Onikibin asker ile Ösekli Kâs›m voyvoday› Alman vilâyetlerine gönderip ya¤ma ve talana bafl-
larlar. Kâfirler bu hâli görüp Kas›m voyvoda ile cenge bafllarlar. Süleyman Han hemen bu-
rada ota¤›n› b›rak›p Ösek'teki topu ve cephâneleri getirtir. Bütün a¤alar yaya olurlar. Bin güç-
lük çekerek Tuna kenar›nda Kavin adas› önünde can kurtarmaya düflüp, can kurtard›lar. Son-
ra kâfirler Süleyman Han'›n ota¤›n› kald›r›p hazineye koyarlar. fiekli ve nak›fllar›na göre ota-
¤›n yerine kârgir, metin bir kale yaparlar. Fakat savafl için de¤ildir. Ancak nezaketen, ibret
için bir eser olsun diye yapm›fllard›r. Süleyman Han'a bu kale alt›nda ota¤›n› b›rakm›fl›z nâ-
m› olsun diyedir. Çevresi dörtbin ad›md›r. Onalt› köflelidir. Her köflesinde birer kule yap›lm›fl-
t›r. Görenin akl› periflan olur. Bu kalenin yüksekli¤i hâlâ padiflah›m›z›n ota¤› kadard›r. fiekli,
tarz›, sokaklar›, nas›l beden beden ise ayn› flekilde yap›lm›flt›r. Sözü edilen kuleler meselâ hâs
odas›, hazine odas›, kiler odas›, büyük oda, küçük oda, seferli oda, do¤anc›lar odalar› gibi ya-
p›lm›flt›r. Elhâs›l Süleyman Han zaman›nda ota¤ ne flekilde kurulu kalm›fl ise bir kulesi birer
oda gibi infla edilmifltir. fiimdi bu kule odalar›n içinde bahç›van ve bostanc› kefereler oturmak-
tad›rlar. Arz odas› ve adalet köflkü yine öylecedir. Leylek çad›r› ve büyük divanhâne görülme-
ye de¤erdir. Bu ota¤ içinde kurulmufl çerkâlar, küçük çad›rlar fleklindeki odalar ve padiflah
obas› önündeki sofa önünde ak›tt›¤› sular halen akmaktad›r. Bu ota¤ k›rksekiz yüksek mer-
mer sütun üzerine kurulmufltur. Dört yan› pirinç trabzanlar, çeflit çeflit balkonlar, bütün kap›
ve duvarlar› hep frenk ifli nak›fllard›r. Süleyman Han'›n halvethânesi olan Acem tarz› suma-
s›n›n kap›s› kapal› durur. Bütün imaretleri hep kârgir olup, üstleri k›rm›z› bak›r teneke örtü-
lüdür ki binlerce kantar bak›r gitmifltir. Hesab›n› Allah bilir. Elhâs›l ikibindoksan milyon mal
harcanm›flt›r diye baflkomser anlatt›. Ota¤›n, kulelerin ve di¤er binalar›n ya¤mur saçaklar› ve
oluklar› hep bak›rdan olup a¤›zlar› arslan ve ejder bafl› gibidir. Ya¤mur sular› bu ejder baflla-
r›ndan akar. Kulelerin kuleleri üzerinde, ota¤›n, büyük çad›r›n, namusiyenin yirmidört sütu-
nu, leylek çad›r› ve arz odas› üzerlerinde hepsi yetmiflsekiz adet, insan boyu kadar, alt›n yal-
d›zl› haçlar vard›r. Bu çevresi dörtbin ad›m olan ota¤›n içi ‹rem ba¤›ndan iz verir. Yeryüzün-
de böyle garip ve acâip bir eser görülmüfl de¤ildir.

Süleyman Han Ota¤›n›n ‹rem Ba¤›: Bu ba¤›n içindeki bütün sokaklar de¤iflik flekillerde na-
k›fl gibi ifllenmifltir. Her cadde kufl gözü gibi küçük ve k›ymetli tafllar ile çeflitli flekillerde, san-
ki Hind ifli gibi, görülme¤e de¤er kald›r›m döflelidir. Her tarh›ndaki tahta denilen tarlalar›nda
öyle çeflitli çiçekler var ki, Osmanl› diyar›nda, Arap, Acem, Leh, Çeh ve Moskof diyarlar›nda
öyle çiçekler yoktur. Hatta bize k›rkalt› çeflit gül hediye getirdiler. Gülün yarat›l›fl renkleri k›r-
m›z›, sar› ve beyazd›r. Ama bu meram ba¤›nda yeflil, mavi, al, ebru, ablak, lâ'l haflhafl› ve ni-
ve renkleri vard› ki kokular› insan›n dima¤›n› kokuland›r›r. Sözün k›sas› bu yeryüzünde olan
çiçekler, bitkiler ve otlardan baflka yeni dünyadan ve di¤er k›talardan hediye getirilen çiçek to-
humlar›ndan yüzbinlerce çeflit çiçekler yetifltirilmifltir ki gören hayretler içinde kal›r. Dünyan›n
be¤enilen bütün çiçekleri buradad›r. Allah'›n hikmeti, bu ba¤da hurma, servi, flimflir, incir, zey-
tin, nar, ceviz, arar ve sonuber yoktur. Ama meyvelerin her çeflidi burada bulunur. Bir okka
gelir elmas› olur. Lâkin üzümü biraz ekflice olur. Zira k›fl› çok fliddetli oldu¤undan birçok mey-
veler olmaz. Bu cennet bahçesi içinde her gelen ayr› huyla krallar çeflitli flekilde altl›, üstlü, sa-
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nat eseri köflkler yapt›rm›fllar. Hepsinin tafllar› yeflil, h›rkânî, yerkânî, balgamî, fercî, mermer,
somaki, zenburi, seykânî, akik, yemeni, savani ve ebri tafllard›r. Her kral›n binlerce çeflit ese-
ri vard›r. Hiçbiri birine benzemezler. Fiskiye, havuz, flad›rvan ve çeflmelerini seyreden kimse-
nin akl› kar›fl›r. Baz› köflk ve flad›rvanlar›n önlerinde çeflitli sanat eseri çarklar var. Çarklar›n
üzerleri çeflitli resimlerle süslüdür. Çarklar döndükçe bu resimler de dönerek su ak›t›rlar. Ay-
r›ca dolap çarklar›n›n üzerindeki çeflitli çalg›lar da ayr› ayr› sesler ç›kar›r. Baz› yerlerde ise ney,
kaval, düdük, miskâl, dank›yu ve ça¤›rtma düdükleri su çarklar›ndaki körükler rüzgâr estikçe
çeflitli flekilde çalarlar. Bu irem ba¤›nda daha nice acayip ve garip görülecek eserler vard›r.
E¤er herfleyi gördü¤ümüz flekilde yazm›fl olsak bir cilt kitap olur. Bu ba¤›n dört yan›na sar› pi-
rinç tel çekilmifltir. Yine telden örülmüfl ayr› bir kap›s› vard›r. Ba¤›n içinde bülbül, kara tavuk,
sar› asma, iskete, klaronye, ispinoz, tutî, papa¤an, mina, bozikal ve bunlar gibi kufllar olur,
her kufl çeflidi için ayr› yerler yap›lm›flt›r. Ba¤›n içi s›k ormanl›k olmay›p, güllük, gülistanl›kt›r.
Bütün kufllar yaz ve k›fl bu cennet ba¤› içinde yavrularlar. Ama Alman da¤lar› ete¤inde oldu-
¤undan k›fl› fliddetli olur. Onun için ba¤›n duvarlar›nda ve di¤er yerlerde yüzbinlerce delik yap-
m›fllar. K›fl›n bütün kufllar bu deliklerde k›fllarlar. Ba¤›n bir köflesinde de yine pirinç telden örül-
müfl tülek vard›r. Do¤an, flahin, balaban, za¤nos, karakufl, karagöz, dülengeç, atmaca, delice
ve yalva gibi bütün y›rt›c› kufllar için ayr› ayr› tülek yerleri ve bak›c›lar› vard›r. Bir köflesinde de
hayvanlar›n çeflitleri var ki yaln›z fil, gergedan ve zürafa yoktur. Arslan, kaplan, panter, pü-
lent, tilki, çakal, kurt ve yeni dünya hayvanlar›ndan bu dünyada görülmemifl hayvanlar var ki
gören kimse hayran olur. Bunlar›n da bak›c›lar› ayr›d›r. Di¤er bir tarafta da kara ve deniz hay-
vanlar›n›n uçucular›ndan çeflitlileri var. M›s›r'dan Münzile vilâyetinden, Foncistan padiflah› vi-
lâyetinden binlerce çeflit kufl bulunmaktad›r. Kaz, ördek, güvercin ve akit kufllar›n›n çeflitli ve
her ülkenin uçucu hayvan cinslerinden bulundu¤undan baflka ceylanlar, yaban eflekleri, sugan,
karaca, tablal›, ya¤murcu, geyik, yabani keçi, da¤ keçisi, Alman ay›s› ki fil kadar var, elhâs›l
Cenâb-› Kibriya bu yeryüzünde canl› olarak ne yaratt› ise bu ba¤da hepsi var. Zira bu Nemse
çesar›n›n bütün Hristiyan milletlerinin üzerinde nüfuzu oldu¤undan bu çeflitli eflyan›n eli alt›n-
da bulunmas› büyüklü¤ünden ileri geliyor olsa gerek. Bu ba¤da hiç ev yoktur. Ancak ikibin
kadar, özel elbiseler giyen bak›c› kefereleri bulunur. Onlar da sözünü etti¤imiz kulelerde otu-
rurlar. Gelene, gidene can ve baflla hizmet ederler.

Garip Bir ‹fl: Ba¤da, baz› garip kimseler yan›nda zemberekli lüleler var. Bilen kimse-
ler bu zembere¤e bas›nca zemberekten ç›kan su bilmeyenin üstünü, bafl›n› s›r›ls›klam ›s-
lat›p, gülüp seyrederler.

Bu ba¤da büyük bir havuz var. ‹çinde o kadar çeflitli bal›klar var ki hesab›n› Hüdâ bi-
lir. Geceleyin ba¤ bekçilerinin ellerinde bir çeflit kâfur billurdan meflaleler var ki onlar› ha-
vuzun kenar›nda yakarlar. Havuzun bir köflesinde bir kemer vard›r, o kemer içinden kü-
çük küçük kalyonlar, kad›rgalar ç›karlar. Bunlar birbirleriyle cenk ederler. Adamlar› top-
tan ve tüfekten olup kimisi havuzda bo¤ulur, kimi kalyonlar batarlar. Kalan kalyon ve ka-
d›rgalar böyle cenk edip, k›yamet kopard›ktan sonra tekrar o kemer içine girerler.

Yine geceleri ba¤ bekçileri havuz kenar›na var›p, bir çeflit alaca mumlar yakarlar. Ha-
vuz içinde bir sürü ç›plak insan görünür. Kad›n ve o¤lanlar birbirleriyle gürefl edip fuhufl
ederler. Su malaklar› fleklinde kimseler ç›k›p, a¤›zlar›ndan atefller ç›kar›p halk› kaç›r›rlar,
kendileri de havuz içinde kaybolurlar.

Yine ihtiyar ba¤ bekçileri havuzun kenar›nda neft ve katran gibi fena kokulu fleyler ya-
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karlar. Su içinde bafll› ve bafls›z adam leflleri görünür. Havuzun suyu dalgalan›p tekrar sa-
kinleflirdi. Sözü edilen atefller üzerine bekçiler, bir çeflit dar›, nohut, burçak ve bakla gibi fley-
ler dökerler. Havuz kenar›ndaki seyirciler o an kimi bafll›, kimi bafls›z, kimi sar›, kimi k›rm›-
z›, yeflil ve kara çehreli kimseler olurlar. Baz›lar› korkudan kendini bafls›z san›p bafl›n› yok-
larlar. Hatta pafla imam›n›n bir adam› kendini bafls›z görüp, havuza atlay›p bo¤uluyordu.
Bekçiler ç›kar›p kurtard›lar. Elhâs›l bu flehirde bir hafta oturduk. Her gün gelip, padiflah gi-
bi seyredip, e¤lenip, zevk ve safâlar ettik. Daha nice fleyler gördük ama yazmak imkâns›z-
d›r. Rum, Arap, Acem ve bütün kâfir ülkelerinde bu ba¤ gibi meflhur ve gözde bir yer yok-
tur. Hatta bir kral tahta ç›kt›¤›nda önce alay ile Beç'den buraya gelip, Sultan Süleyman'›n
halvethânesinde bafl papaz, krala k›l›ç kuflat›r. Sonra yine alay ile Beç kalesine girip taht›-
na oturur. Bu cihan ba¤›, Beç kalesine bir top menzili uzakl›kta, yüksek bir yerde, Alman
da¤› ete¤indedir. Bu yere böyle itibar edip, kale ba¤› yapmalar›ndan maksat fludur ki: Böy-
le büyük taht sahibi Süleyman Han buraya gelip, ikiyüzbin askerle üç ay Beç kalesini dövüp
ve k›fla kal›p, Beç kalesini alamay›p ota¤›n› b›rakt› gitti diye kendi nâmlar›n› yükseltmek için
bu kadar zengin hazine harcay›p böyle kale ve ba¤ yapm›fllar. «‹nflallah yine bizim için imar
edilmifltir. Hüdâ yine ‹slâm eline nacib etsin» dedim. Kötü görünüfllü bir adam bana: «Allah,
bu ba¤› ve kaleyi doksandörtte ‹slâm eline vermesin. Zira bu binalar› hep harab ederler» de-
di¤inde gözleri tas gibi oldu. Deli gibi bir kimse idi. Ama Allah yak›n zamanda ‹slâm aske-
rinin aya¤›yla bu flehir topra¤›na ayak basmay› nasib etsin. (Amin!). Bu bahçenin dört ya-
n›nda o kadar vezir, ayan ve ileri gelen keferelerin ba¤ ve bahçeleri var ki hesab›n› baflko-
miser bilir. Zira bu flehrin hâkimi odur. fiehrin do¤u taraf› tâ Tuna nehrine iki saatlik yere
var›nca ba¤ ve bahçeler ile akar. Sulardan geri kalan yerler asker konaklayacak yerlerdir.

Bu e¤lence ve gezi yerini görüp, kral›n iki kere ziyafetini yeyip, pafla kethüdas›na ve
adamlar›na kral taraf›ndan az, çok hediyeler verildikten sonra buradan ayr›ld›k.

Peflpehel fiehri Menzili: Burada bir hafta zevk ve sefalar ettik. Sonra vakars›z çesar ta-
raf›ndan bafl tercüman Mikel ve baflkomiser geldiler, «‹mparator hazretleri, Sultan›ma se-
lâmlar etti. Sabahleyin kutsal pazar günümüzdür. ‹nflallah alay ile flehre buyursunlar» dedi-
ler. Ayr›ca, «A¤›rl›k arabalar› ve bütün a¤›rl›klar önden gitsinler» diye çesar hazretleri buyur-
dular o dediklerinde pafla: «Kimsenin hükmü yoktur. ‹çinde padiflah›m›z›n hediyeleri vard›r
a¤›rl›klar bizden ayr›lmaz» dedi.

Elçi Paflan›n Tercüman ve Baflkomiser ‹le Söyleflmeleri: Kefereler derler: 
«Sultan›m›n a¤›rl›¤› önden gitsin demesinin maksad›, sultan›m›n kona¤› kaleden d›flar›da-

d›r. Siz saadetle, alay›n›zla kale kalabal›¤›ndan geçersiniz. Onun için a¤›rl›k önce gitsin.»
Pafla der:
«fiimdi araba ve develer d›flardan gitsin, katar kat›rlar› hepsi benimle gelsin.»
Komser:
«Sultan›m, çesar hazretleri azametiyle flöyle buyurdular ki» deyince pafla:
«Vallahi, dinsiz melun, bir daha senin a¤z›ndan çesar azametiyle flöyle buyurdu sözü-

nü iflitmiyeyim. Yoksa seni hançer kabzasiyle tepelerim. Azamet yaln›z Allah'a mahsus-
tur. Bizim Mekke ve Medine padiflah› bile «azametiyle» diyemez de sen ikide, birde aza-
metiyle dersin» dedi¤inde kâfirin konuflmaya mecali kalmay›p flafl›r›p kald›. Bunun üzeri-
ne tercüman Mikel:
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«Sultan›m, çesâr›n size çok selâmlar› olup dilerler ki; alaylariyle kalemize girerken san-
cak, bayrak ve alemlerini açmas›nlar: sancak s›r›klar›n› kald›rmas›nlar, omuzlar›nda götür-
sünler. Zira kale kap›s› alçakt›r, mehterhâneyi çalmas›nlar; benim mehterhânem paflan›n
önü s›ra çal›ns›n. Bizim sultanzâdeler ve vezir o¤ullar› paflan›n önü s›ra gitsinler. Paflan›n ar-
d›s›ra benim iç o¤lanlar›m yürüsünler, bütün sipahilerim, groflar, kaptanlar, erflekler ve bey-
lerim paflan›n önü s›ra gitsin diye buyurdular» deyince pafla o an bir atefl parças› olup:

«Bak›n kâfirler! Sizin beni bu flehirde bir hafta oturtman›z›n asl› ve sonucu buna m›
ç›kt›? Bu sizin etti¤iniz teklif ve as›ls›z sözler bize hürmet için midir, yoksa bizi alçaltmak
m›d›r?» dedi.

Kâfirler:
«Asla ve asla! Bu cevaplar sultan›m› alçalma¤a de¤ildir. Biz elçi pafla kardefllerimize

böyle ederiz. Engerüs kanunlar› ve usulleri böyledir» dediler.
Rüzgâr pafla der ki:
«fiimdi, sizin kanununuz öyle ise, bu dinsiz, kâfir âyin ve bât›l kanunlar›d›r. Ama biz ‹s-

lâm padiflah›n›n vezirleriyiz. Bizim ‹slama göre eskiden beri kanunumuz böyledir; ben Ru-
meli beylerbeyiyim. Teflrifat kanunumuz fludur ki padiflah taraf›ndan oniki yük akçe hâs›m
vard›r. Gerek görev yerinde, gerekse baflka görevde iken dava dinleyip suçlular› cezaland›-
r›p, öldürterek ve yedifler kat mehterhânemi çald›rtarak alay ederim. Alay›m›n içine yaban-
c› bir kimse koymam. E¤er girerse vurdururum. Ben Mekke, Medine, Kudüs, Ba¤dad, fiam
ve Haleb padiflah›n›n elçisi olay›m da niçin Resulullah sanca¤›n› açm›yay›m, niçin mehter-
hânemi çalm›yay›m, niçin alay›m›n içine kâfirleri koyup bütün a¤alar›m› da¤›tay›m ve niçin
kâfirlerin borular›n›, davullar›n› ve deccallar›n› çald›ray›m! Ey, flimdi sizin maksat ve mera-
m›n›z› anlad›m! Ben bu sizin teklifleriniz üzere krala varmam. Osmano¤ullar› kanununu boz-
mam. Beni di¤er elçilerle bir tutmay›n. Onlar Kanije eyâleti ve Tameflvar eyâleti pâyesiyle
gelirlerdi. Mal iste¤inde bulunup Osmano¤ullar› ›rz›na leke getirip, kral elinden flarap dedik-
leri haram› içerlerdi. Bana ise ne mal, ne menzil ve pis flarap lâz›m. Ancak padiflah›n na-
musu ve Muhammed'in namusu lâz›md›r. E¤er kânunumuz üzere beflyüzaltm›fl adet adam›-
na birer okka ekmek, birer okka et ile beflyüzbefl at›ma birer yem ve di¤er gerekli ihtiyaçla-
r›m›z› verirseniz uygun olur. ‹llâ kanunumuza uymay›p bize hakaret ederseniz ben burada
on y›l bütün adamlar›mla otursam süt ve hurma ile bolca nebat yedirip hepsine zîbâ, flib ve
alt›n kumafl giydirip otururum. Sizin bana iltifat etmedi¤iniz tek tek sadrazama bildiririm. Si-
zin de elçinizin ‹stanbul'da köpek yerine konmay›p ra¤bet ve iltifat edilmeyip, Galata mey-
hâneleri içinde pagurya, yengeç, kerevit, saguma, midye, istiridye, sümüklü böcek, kaplum-
ba¤a ve ahtopot yesin diye söylerim» dedikten sonra hemen:

«Tez divan efendisini ça¤›r›n, sadrazama halimizi bildirelim. Bütün askerleri ve Tatar as-
kerlerini da¤›tmas›nlar» deyip divan efendisine arz yazmas›n› tenbih buyururlar. O an tercü-
man›n ve baflkomserin ak›llar› bafllar›ndan gider. Paflan›n aya¤›na düflüp:

«Aman Sultan›m, lütfeyleyin, arz yazmay›n. Varal›m bir kere çesara dan›flal›m» derler. 
Pafla:
«Bre hey melun dinsizler! Söze gelince çesar flöyle büyük, böyle naml› falan faland›r,

dersiniz. Bunda çesara dan›flacak ne var? Çesardan baflka ifl bilir ve söz anlar adamlar›-
n›z yok mudur? Bizim Osmanl› vezirleri ifller görür, kaleler al›r, bozar, bozulur. Erdel kra-
l›n›, Bo¤dan ve Eflâk beylerini yerlerinden al›rlar. Erdel'de Yanve ve Varat kalelerini feth
ederler Padiflah›n haberi olmaz, sonra fetih mektubunu gönderirler. Ama sizler elçiye bir
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ekmek ve bir okka et fazla vermek için çesara dan›fl›rs›n›z. Yine de Osmano¤lu ile eflit ol-
ma¤a çal›fl›rs›n›z» dedi. Kâfirlerin özürleri kabahatlerinden büyük olup, bafl e¤ip sustular.
K›sacas› bu flekilde nice konuflmalar oldu. Allah'a flükür elçi paflam›z, yere batas› kâfirle-
rin sözlerine zerre kadar uymay›p, hepsine karfl› geldi. Bir hafta görüflmeler devam ettik-
ten sonra kral, elçi paflan›n her iste¤inin yerine getirilmesine raz› olur ve «Safa geldin,
hofl geldin, ayak getirip yüzümüz basa geldin. Ama kale içinden alay ile geçerken sancak-
lar›n› biraz e¤sinler» diye rica etmifltir. Daha önce «Sancaklar› açmas›nlar ve bafl afla¤› et-
sinler» demiflti. fiimdi «Biraz e¤sinler» demifl. Pafla hemen: «Asla, ben sanca¤› afla¤› ala-
cak ifl sahibi olamam, ancak burada ölürüm!» diye büyük yeminler eder. Sonunda kâfir-
ler çaresiz kal›p, hiçbir ricalar›n› kabul ettiremediler.

ALAY ‹LE BEÇ KALES‹NE G‹R‹fi‹M‹Z
Ne zaman ki sabah oldu bafl tercüman Mikel, baflkomiser ve ikinci vezir, paflan›n hu-

zuruna gelip yer öptüler. Paflaya:
«Çesar size selâmlar etti. Buyurun bütün isteklerinize göre alay›n›z olsun» deyip, kral

taraf›ndan cevahir iflli, sekiz atl› bir hintu araba getirdiler. Hakikaten krala ait, sanat ese-
ri bir araba ki gören kimsenin gözleri kamafl›r. Hemen Pafla:

«Ben arabaya binmem. Biz Osmanl›y›z. Bizim âdetimiz küheylan atlara binmek, cirit
oynay›p, savafllara gitmektir. Bizim ‹stanbul'da böyle arabalara avratlar biner. Bize lâz›m
de¤ildir» dedi¤inde:

«Siz bilirsiniz sultan›m» deyip, "kâfirler bir yana dururlar. Bütün ‹slâm askerleri alay için
haz›r olurlar. Yedifler tak›m mehterhâne ile hepsi z›rh ve silâha bürünüp durdular. 1074
(1663) senesi, zilkade ay›n›n ..... ci cumartesi günü idi. Bütün a¤›rl›klar ile tu¤lar› konakç›-
bafl› Beç'e götürdü. Adamlar›m›z konaklar›na kondular. Sonra hepsi silâhland›. Heybetli gö-
rünüfllü hazinedar a¤a ile seçkin, demir kuflanm›fl okçu iç a¤alar›, hazine katarlar› ve araba-
lar›, erdâle ve çanlar› çalan develer, sopalar›na bayraklar›n› süsleyip köslerini çalan çaflnigir
ve kilerciler, silâhl› olarak küheylan atlar› üzerinde, ellerindeki m›zraklar›na tak›l› çeflitli ipek
bayraklar› ile askerler ve a¤›rl›k dolu, süslü Nemse arabalar› kona¤a vard›lar. Bütün a¤›rl›k-
lar yerlefltirildi. Pazar günü sabah›, geriye kalan seyis ve haberci tak›m›, konakç›bafl›, hazine-
darbafl›, karakullukçular ve di¤er adamlar Peflhet flehrine geldiler. Bütün a¤alar atlara bindi-
ler. Ö¤leden üç saat önce bütün askerler haz›r oldular. ‹lk olarak deveciler ve meflalelerinin
saplar›na çeflitli atlaslar sar›p, meflale bo¤azlar›na de¤erli, nak›fll› ya¤l›klar ba¤lay›p, meflale-
lerini içlerine lâle, sünbül, menekfle, erguvan, gül, fulya ve reyhanlar ile süsleyip, edep üze-
re «Allah sultan›n vard›mc›s›d›r» diyerek geçtiler. Arkadan Tatar askeri, sonra çaflnigirler, ki-
lerciler, aflç›lar, müteferrikalar, reaya a¤alar›, bizimle gelen Budin, E¤ri, Kanije, ‹stolni, Belg-
rad ve Estergon a¤alar›n›n vekilleri geçtiler. Bunlarda silâhl›, z›rhl›, kaplan postlu, kartal ka-
natl›, arkalar›nda ve bafllar›nda Salihli, Yahyal›, Porçal› ve Gürzüilyas taçlar› ile yelken takke-
ler giymifl olup atlar› Haseni, Hüseyni, Tuna geçti k›nal› atlar ve yedekleri idi. Ellerinde kurt
tüyü sar›l› kosdaniçse s›r›klar üzerinde ipekli bayraklar, ellerinde ve bellerinde karabina tüfek-
ler ile atbafl› beraber geçtiler. Sonra Pafla delilleri ve gönüllüleri temiz, silâhl› olarak düzgün-
ce geçtiler. Onlar›n arkas›ndan atl› çift alay çavufllar› acayip görünüflleriyle, silâhl› olarak al-
t›n ifllemeli kaftanlar giyinip, alt›n ve gümüfl ifllemeli kemerler tak›n›p, kadife flalvarlar›, tur-
na ve flahin telli sar›klar› ile süslenip, atlar› dahi tak›mlar› ve çullar› ile son derece gösteriflli
olarak, ikifler ikifler çavufllar «Allahu ekber» diyerek geçtiler. Arkalar›ndan iskemle sahibi, ka-
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tar ve hüner sahibi kap›c›bafllar› silâhl›, alt›n ifllemeli samur kürkler giymifl olarak atlar› üze-
rinde, ikifler ikifler, yan yana geçtiler. Arkalar›nda da a¤alar›n silâhl›, kantar sar›kl› köçekleri
bulunuyordu. A¤alar›n önlerinde de birer, ikifler küheylan atlarla yedekçiler vard›. Bunlar›n
pefllerinden tu¤lar ve bayraklar önünde imam, müezzin, ben, paflan›n fleyhi, kad› efendi, di-
van efendisi, kap›c›lar kethüdas›, paflan›n o¤lu beyefendi gösteriflle geçildi. Arkadan askerle-
rin ortas›nda k›rk - elli kadar k›rm›z› flalvarl› cündiler atlar üzerinde ayakta durarak, haz›r at
üzerinde tepesi üzere durur halde çeflitli silâhflörlükler yaparak, birbirlerine topuzlar at›p, tu-
tup, at üzerinde ba¤dafl kurup, diz üzerinde e¤er üstünde oturup, h›zla at sürüp, atlar›n›n kar-
n› alt›ndan girip, öte taraf›ndan ç›k›p, at›n gerdan›na as›l›p yere bas›p tekrar ata binip, yine
at kofltururken at›n kolan›n› çözüp, at y›ld›r›m gibi flak›y›p giderken e¤eri alt›na al›p ç›plak at
ile kofltururken at› e¤erleyip, at üzerinde namaz k›l›p, at üstünde tek ayak üstü durup, kimi-
si uyuyup ve daha nice oyunlar yaparak geçerlerken kâfirler flafl›r›p kal›rlard›. Yine bu asker-
lerin ortas›nda pehlivanlar, gürzcüler, okçular, matrakç›lar, k›l›çç›lar, at ve deve s›çrayan peh-
livanlar, nice çift ya¤l› meflin toman giymifl yar› ç›plak pehlivanlar s›¤›r boyunduru¤u kadar
demir yaylar çekerek, yer yer birbirleriyle gürefl eden pehlivanlar, çeflitli oyunlar oynay›p, hü-
nerler göstererek geçtiler. Tu¤lar›n ard› s›ra paflan›n ah›r emiri a¤as› bütün saraçlar› ile elle-
rinde karg› kantar s›r›klar ile geçtiler. Sonra Padiflah›m›z›n çesara hediye gönderdi¤i oniki
bafl küheylan atlar -ki her biri Osmanl› has ah›r›n›n de¤erli atlar› olup, temiz gümüfl iflleme-
li çullar ile süslü idiler- yanlar›nda arap seyisler oldu¤u halde geçtiler.

Arkadan da bafl halife, krala verilecek çeflitli mücevherlerle süslü iki at geçti. Bunlar›n ar-
d› s›ra paflan›n ah›r kethüdas› ile dokuz adet alt›nlara bürünmüfl yedekçileri küheylan atlar
üzerinde geçtiler. Sonra alt›n tasl›, bafllar› beyaz, ablak telli on adet öncü asker iflli, mücev-
herli kuflakl› ve kadolare k›I›çlar› ile ikifler ikifler geçtiler. Arkadan da bizzat paflan›n sa¤›nda
ve solunda matrac› ve tüfekçiler, k›rm›z› çuha dolamalar› ile cevahirli Sinan pafla matras› -
ki k›rkbin kurufl k›ymetindedir-, vakarl› pafla ise alt›n z›rha bürünmüfl, küheylan at üzerinde
Rüstem gibi oturup, bafl›nda selimi sar›¤› ve sar›¤›nda iflli sorgucu, s›rt›nda samur kürkü, k›-
l›ç ve ok kuflanm›fl oldu¤u halde, peflinde k›rm›z› keçe üsküflü silahdar ve çuhadar, yüz çift
silâhl› iç a¤alar› hepsi küheylan atlar üzerinde, yanc›kl› ve bahri hotasl› iç a¤alar›n ellerinde
gümüfl sar›l›, siyah sa¤r›l› hafletler ile ikifler ikifler geçtiler. Daha sonra elli çift, silâhl› olarak
tokmak ve tüfekler ile mehter tak›m› geçti. Arkas›ndan paflan›n kethüdas› silâhl› adamlariy-
le birlikte geçti. Sonra sancaklar ve bayraklar. Sonra yedifler kat usta çal›c› mehterler segah
makam›nda bir hofl hava çalarak geçtiler. Sonra iç a¤alar›n saraçlar›n›n ellerinde karg› s›r›k-
lar› ile silâhl› olarak geçtiler. Sakalar, müflküllerini ve atlar›n› çeflitli çiçekler ile süsleyip, si-
yah meflin dolama elbiseleri ile geçerken yanlar›ndaki kokulu flerbetlerinden iki taraftaki se-
yircilere da¤›tmakta idiler. Bu flekilde padiflah alay› düzeni içinde Süleyman Han ota¤› bah-
çesi önüne var›ld›. Burada kral veziri olan Rodolkofl, kraldan paflaya mücevher e¤erli kü-
heylan bir at getirdi. Paflan›n gö¤sünü öptü. Di¤er sultan o¤ullar› ve vezir o¤ullar› ile di¤er-
leri atlar›ndan inip paflan›n ete¤ini öptüler. Pafla da yüzbin naz ile kral›n gönderdi¤i ata bi-
nip, biraz gittikten sonra tekrar indi. Zira melun kâfirler huysuz bir at getirmifllerdi. Pafla yi-
ne kendi at›na bindi. Gelen bütün kâfirler bizim alay›m›zdan ileri gittiler. Vezir de çesara git-
ti. Ancak bizim alay›m›zda pafla yedekleri önünde alt› vezir ile alt› adet kâfir borusu çal›n-
maktayd›. Paflan›n iç a¤alar› aras›na da vezir o¤ullar› ve sultan o¤ullar› kat›lm›fllard›. Bu fle-
kilde a¤›r a¤›r askerimizle gitmekte idik. ‹ki taraf›m›zda deniz gibi, kara flapkal› kefere aske-
ri s›ralanm›flt›. Beç kalesinin Poflpehel kap›s›ndan içeri girerken -hakikaten kap› küçük imifl-
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sancaklar›, bayraklar› ve tu¤lar› kokalar›ndan ç›kar›p, omuzlara al›n›p kale kap›s›ndan içeri
girildi. ‹çeri girer girmez tekrar sancaklar aç›ld› ve «Nasruri minallahi ve Tehun karîb» âyet-
leri okundu. Beç kalesinin bütün sokaklar›, dükkânlar›, alt›flar, yedifler kat saraylar›n›n pen-
cere ve balkonlar› insan dolu idi. Alay›m›z› seyrediyorlard›. Bu flekil üzere kale içinde bir sa-
at bazan kuzeye, bazan güneye sokak sokak gezdirdiler. Sonra Beç kalesinin kuzey taraf›n-
daki demir kap›lardan yine kütür kütür mehterhânemiz çalarak, flehir içi güm güm öterek
d›flar› ç›kt›k. Tuna nehri üzerinde, a¤aç gemi direklerinden yap›lm›fl bir köprüden geçtik.
Ada varoflunda paflay› kona¤›na b›rakt›k. Bütün a¤alara ve alt› adet kral vezirine -ki onlar
bizi alay ile k›lavuz olup getirmifllerdi- ve sultan o¤ullar›na pafla bir büyük ziyafet vermifltir ki
yemeklerin misk ve anber kokular›ndan kâfirlerin ve di¤erlerinin dima¤lar› kokuland›.

Yemekten sonra kral taraf›ndan baflkomiser ile tercüman Mikel geldiler. Paflaya:
«Çesar size çok selâm ettiler, yoldan gelmifllerdir, flu meyveleri ve macun ve içecekleri,

alt›n iflli çarflaf, yorgan ve çamafl›rlar› kabul edip, bir hafta istirahat edip, ertesi pazar günü
inflaallah onlar ile görüflürüz buyurdular» diye haber getirdiler. Yüz adet kefere ile o kadar
yiyecek, içecek ve giyecek geldi ki hepimize pay düflüp zevk ettik. Sonra pafla bu hediyele-
ri getiren keferelerin her birine onar alt›n bahflifl ihsan etti. Kefereler gittiler. Bizler de ko-
naklar›m›zda yerlefltik. Her gün çeflitli geziler yap›p, safalar ettik. Ama benim Tuna kena-
r›nda flahane bir iç aç›c› kona¤›m var idi.

U⁄URSUZ ALMANIN PAY‹TAHTI ENGERÜS KRALI 
(‹MPARATOR = ÇESAR)'NIN MÜLKÜ YAN‹ SA⁄LAM SUR OLAN 
BEÇÇ (KIZILELMA - V‹YANA) KALES‹N‹N YAPISI VE ÖZELL‹KLER‹

H›ristiyan tarihçilerinin bildirdiklerine göre bu kale ilk defa Hazreti ‹sa halifelerinden (ha-
varilerinden) fiem'un Safâ taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. fiem'un Safâ, Hazreti ‹sâ gibi çok yer ge-
zerdi. Bu Alman diyar›na u¤rad›¤›nda Menûcehir o¤ullar›ndan Mençuryan ile dost olmufl ve
fiem'un Safâ'n›n ö¤retmesiyle Mençuryan bu Beç kalesini yapm›flt›r. fiem'un Safâ: «Gelecek
Muhammed'in tarihinde «Zale» kelimesi ile Kostantinopol'e Süleyman gelince korkmay›n,
kaleyi pek yap›n. Sonra «Ganim» ve «Ganem» kelimeleri tarihlerinde Sultan Yusuf Muham-
med-i Zaman gelmesinden pek korkup Muhammedîler (Müslümanlar) ile bar›fl yap›n» diye
bu Beç kalesi için rumuzlu sözler söylemifltir. Bu sözler hâlen Beç kalesi içinde ‹stefan kili-
sesi içinde, bütün Macar, Nemse, Latin, Yunan tarihlerinde bu Beç K›z›lelmas›n› ve Rimpa-
pa K›z›lelmas›n› Osmanl›n›n alaca¤›na dair aç›kça belirtilmifltir.

Hakikaten fiem'un Safâ'n›n inci gibi sözleriyle iflaret buyuruldu¤u üzere zale tarihindeki,
Hicrî 935 (1528) senesinde Süleyman Han bu Beç kalesine gelmifltir. Sinan Pafla, Rüstem
Pafla, makbul (be¤enilmifl) iken maktul (öldürülen) ‹brahim Pafla kollar›ndan la¤›mlar at›lm›fl,
yürüyüfller yap›lm›flt›r. Tam Çerkez meydan›na kadar kâfirleri k›ra k›ra k›l›çtan geçirirler. Ka-
le duvarlar›nda ezanlar okurlar. Hisar içinde sonsuz ve hesaps›z mallar al›rlar. Allah'›n hik-
meti, yürüyüflte askerin arkas› ifllemeyip biraz gecikme olur. Kaleye giren gazilerden Day›
Çerkez ad›nda bir yi¤it cenk ede ede, ilerlerken kâfirler at›n› ve kendisini kurflunla vurup,
flehit ederler. Hâlen Beç kalesi içinde. Çerkez meydan›nda, bir kemer alt›nda yatmaktad›r.
Cesedi halen çürümemifltir. Sonra Alman da¤lar› ete¤i oldu¤undan bir gece öyle kar, tufan
ve boran olur ki bütün ‹slâm askerleri yok olma durumuna gelirler. Zira Süleyman Han bu
kaleyi kuflatmaya gelirken yollar üzerindeki altm›flalt› parça kaleyi fethetti¤inden geç kal›n-
m›fl ve askerler yorgun düflmüfllerdi. ‹slâm askerinin k›fla tutuldu¤unu haber alan kâfirler he-
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men büyük bir ordu ile ‹slâm askerlerini dört taraftan kuflat›r. Süleyman Han bu durumu ö¤-
renince bütün ifl görmüfl, tecrübeli erleriyle görüflme yapar. Süleyman Han:

«Murad›m, Beç kral› olan Ferdinand'a haddini bildirmek idi. Altm›flalt› parça kalesini al-
d›k. Beç kalesini bu hale getirdik. Burç ve duvarlar›ndan bir k›sm›n› harap ettik. Allah'›n hik-
meti k›l›ç gibi k›fl geldi. fiimdi alaca¤›m›z tedbir fludur ki; onikibin yi¤it ile, baz›lar› k›rkbin yi-
¤it ile Kas›m voyvoday› kumandan edip Tuna'n›n karfl› taraf›na geçip, Tuna köprüsünü ke-
selim. Karfl› taraftaki vilâyeti atefle vurup, av ve esir almadan bütün kâfirleri k›l›çtan geçirip
karfl›ya geçsinler» dedi. Kas›m voyvoda, padiflah›n ferman› ile k›rkbin ve onikibin yi¤it ile kar-
fl› tarafa Tuna'y› geçip, kâfirleri k›l›çtan geçirirken beri taraftaki kâfirler bu hali görünce Sü-
leyman Han'› arkas›ndan sarmaktan vazgeçerler ve Kas›m voyvoda askerini kovma¤a gider-
ler. Süleyman Han hemen 936 (1529) senesi Safer ay›n›n onalt›nc› günü Beç kalesi alt›nda
Süleyman ota¤›n› b›rak›r. Ama Ösek'teki büyük topu, hazineyi, Resulullah sanca¤›n› selâme-
te ç›kar›p ayn› ay›n yirmiikinci günü canlar›n› kurtar›p Budin'e gelirler. Lem'i Çelebi, Edirne-
li Mehmed Çelebi ve Celâlzâde Salih Çelebi tarihlerinde bu olay geniflçe anlat›lm›flt›r. Bizim
yazmam›za ihtiyaç yoktur. Ancak bu hakir Evliyâ, Beç kalesini görüp, gezmem sebebiyle ba-
z› durumlar› yazmam gerekti. Süleyman Han seksenyedibin asker ile Beç kalesini kuflatt›¤›n-
da yüzellibin Tatar askeri de av ve esir almak için Sâhib Giray Han ile gelmiflti. Süleyman
Han o gün Tatar Han'›n› K›r›m'a gönderdi. Tatar askeri ise Osmanl›ya lâz›md›r. Bu Beç ka-
lesi Alman da¤› ete¤indedir. K›fl› gayet kat› olup, di¤er ülkelerden üç ay evvel k›fl gelir. Beç
kalesini kuflatacak olan, bir y›l önce Budin'e gelip, k›fl› orada geçirip, Nevruz'dan evvel kar
alaca olma¤a bafllay›nca Beç alt›nda kar üzerine konaklamal›d›r. Sonra di¤er haz›rl›klar› gö-
rülünceye kadar ilkbahar da gelir. Deniz gibi Tatar askerini Osmanl› ordusu etraf›nda kon-
durup, kâfir ülkesinin her yan›n› vurdurup, yard›ma gelen di¤er kâfir askerlerini k›rd›r›p, ka-
leyi gere¤i gibi kuflatmak lâz›md›r. Zira bu Beç kalesi yedinci iklimde bulunmaktad›r. Astro-
nomi (Gök ilmi)'ye göre filozof Batlamyus'un dedi¤ine göre bu belde ..... enlem, ..... boylam,
..... derece ve ..... dakikad›r. Onun için k›fl› fliddetli olur. Biz bu Beç'de iken en uzun gün
olup onsekizbuçuk saat bir dakika idi. Süleyman Han zaman›nda Beç kalesi yal›n kat imifl.
Ama flimdi avc› elinden kurtulmufl gazal gibi kendini çekip, çevirip, o kadar metin ve sa¤lam
olmufl ki sanki Yecuc Mecuc seddi olmufltur. Hazret-i ‹sa'n›n havarilerinden fiem'un Safâ'n›n
rumuzunda Zale tarihinde Süleyman'dan korkmay›n dedi¤i ç›km›flt› ve Süleyman Han kale-
yi fethetmeden dönmüfltü. Ama inflallah ganim ve (ganem) sözleri tarihlerinde Osmanl›n›n
bu kaleyi kuflatmalar› muhtemeldir. Hüdâ fethini nasib etsin. Ama kâfir müneccimleri «Türk
askeri gelir ama Tatar bize yard›m edip Türk'ü bozar ve Türk vezirlerini k›r›p, esir ederiz. Bir
büyük kifli bu kale sebebiyle kaybolup, Türk'ten çok kale al›r›z» derler.

Beç Kalesinin Yeri ve fiekli: Bu kalenin güney taraf› Küçük Alman da¤lar› etekleri olup,
Beç bay›rlar›d›r. Tuna nehrini bir konak yerden böler. Bat›dan do¤uya do¤ru akan Tuna
nehri kalenin kuzey taraf› duvar›n› dö¤er. Tuna'n›n bu kale dibinden yolunu çevirip, yukar›-
dan kesip yine büyük Tuna'ya ak›t›lmas› mümkündür. Zira biz burada iken kale alt›ndan
akan Tuna s›¤ kal›p, çocuklar karfl›dan karfl›ya yürüyerek geçerdi. Sonra Türk askerinin su-
yun az akt›¤›n› görmemesi için çocuklar› suya sokmad›lar. Kalenin güney taraf›nda Beç neh-
ri akar. Kalenin k›ble taraf›ndaki hendek içinden ak›p, a¤aç köprü bafl›nda Tuna'ya kar›fl›r.

Kalenin Macarca ismi Gülvar (ofl)'d›r. Rumeli'de Beç nehri denir. Ama Beç, kalenin di-
binden akan küçük nehrin ad›d›r. Bu nehir Küçük Alman'dan gelir, bir hayat suyudur. Beç
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kalesi, Tuna kenar›nda iki katt›r. Her kat duvar› befler ad›m kal›nl›¤›nda sa¤lam ve kuvvetli
olup tu¤ladan yap›lm›flt›r. Tuna kenar› kat›n›n temeli hamam kubbesi ve fil büyüklü¤ündeki
tafllardand›r. Bu Tuna kenar› taraf› tam ikibin ad›md›r. On adet büyük tabyalar vard›r. Her-
bir tabyada biner adet kefere bekler. Zira bizim konaklar›m›za karfl› idiler. Her birinde elli-
fler parça balyemez toplar var. Kalenin su taraf› duvarlar› alçakt›r. Çünkü su taraf›ndan kor-
kular› yoktur. ‹ki kat duvar›n aralar› hayli enli, genifl meydanl› yoldur. Yapraktan, çal› ç›rp›
ve çalafltan kulübe dükkânlar vard›r. Fukara kefereler demir ve kömür gibi fleyler satarlar.
Tuna kenar› tamamen iskeledir. Bütün transa gemiler, buraya yanafl›rlar. Kay›klar, çarn›k-
lar, bal›kç›lar ve çeflitli sallar hep buraya gümrük binas› önündeki yerlerinde dururlar. Dört
kere yüzbin alt›n geliri olan gümrük emirli¤idir. Beç kalesi do¤udan bat›ya uzunlu¤una ya-
p›lm›fl olup badem fleklindedir. Tuna kenar›nda, alçak bir sahada yap›lm›flt›r. Küçük, büyük,
içinde ve d›fl›nda hepsi yirmiyedi adet tabyas› vard›r. Nâm› yüksek, amans›z ve imans›z bir
Alman kalesidir. Allah iman sahibine nasib etsin. Kalenin esas yap›s›nda olan oniki tabyas›
gayet sa¤lamd›r. Her birinde biner kifli bulunur. K›rkar - ellifler parça balyemez toplar› var-
d›r. Bunlar›n d›fl›ndaki tabyalar küçüktür. Bu kalenin duvar› üzerinde çevresinin uzunlu¤u
tam onbeflbin ad›md›r. Ama tabyalar› üzerinden ad›mlamaya bekçileri izin vermediler. E¤er
oradan hesaplayacak olsak yirmibin ad›m olurdu. Kalenin sekiz adet kap›s› vard›r. Befli bü-
yük caddelerin kap›lar›d›r. Üçü ise küçük kap›d›r. Tuna kenar›nda birkaç kap›s› daha vard›r.
Onlar›n isimlerini bilmiyorum. Küçük su kap›lar›d›r. Kalenin etraf› büyük hendekle çevrilidir.
Ancak Tuna kenar›ndaki iki katl› duvar› taraf›nda hende¤i yoktur. Bu hendek kenar›nca
a¤›r, a¤›r yürüyüp, elimde tesbihimle sayd›m, hende¤i s›ra tam ondokuzbinbeflyüzelli ad›m-
d›r. ‹kibin ad›m da Tuna kenar› idi. Bu hesap üzere Beç kalesi yirmibirbinbeflyüzelli ad›m-
d›r. Kalenin do¤u ve bat› taraf›nda iki bafllar› tâ Frenk kap›s›na kadar hende¤in içi Tuna neh-
ridir. Frenk kap›s› semtinde ikibin ad›ml›k hende¤in içi kurudur. Çay›r ve çimenli, verimli sa-
had›r. Bu taraf› seksen kulaç derinli¤inde hendektir ki Tuna nehri gelmemifltir. Her taraf›n
hende¤i yüzer ad›m eninde olup derindir. Ama hendeklerin iki bafllar› alçakt›r. Bat› taraf›
bafl›ndan hendek içine Tuna nehrinden büyük gemiler girip yatarlar. Hende¤in içi büyük li-
mand›r. Hendek içine bakan büyük toplar› var. Hende¤in d›fl›nda on adet toprak tabyalar›
kurudur. Büyük toplar bulunur. Bu tabyalar›n da ayr›ca hendekleri var. Ama hendekte su-
lar› yoktur. Zira bu tabyalar›n etraflar› ikifler, üçer kat ve her biri üçer, dörder hazneli lâ¤›m-
lard›r. Bu d›fl tabyalar›n etraflar› flarampodan kar›kl› metrislerdir.

GAZ‹ SÜLEYMAN HAN'IN KERAMETLER‹
Süleyman Han, bat› taraf›ndan kaleyi dö¤dü¤ünde y›kt›¤› yer halen virand›r. Her y›l bir

vilâyetten papazlar gelip, bât›l inançlar›nca dua edip, buraya bir duvar yaparlar ki ‹skender
seddi olur sanki. Duvar›n yap›lmas› tamam olunca Allah'›n emri ile duvar hemen temelin-
den y›k›l›p harab kal›r. Halen yine harab haldedir. Sonunda o y›k›k yerlere gemi tahtala-
r›ndan kalafatl› tahta duvar yapm›fllard›r. Sanki yamal› bir kaledir. Bu tahta duvardan ka-
leye ölüm gibi yokluk gelir korkusuyla bu y›k›k duvar›n önüne, Tuna kenar›na bir kat du-
var daha yapm›fllard›r. ‹ki kat olmas›n›n asl› budur. Tuna nehrini bu yeni duvar›n önünden
ak›tmalar›n›n sebebi de kalenin daha emniyetli olmas›d›r. Tahta kapl› y›k›k duvar›n bat› ta-
raf›nda hendek afl›r› büyük bir varofl vard›r. Burada bulunan kale gibi saraylar, kilise, ma-
nast›r, han, hamam, bedestan ve dükkânlar bin hazineye almazd›. Gânim tarihinde Türk
askeri bu kaleye gelip, bu varoflta siperlenip kaleyi döver diye korkular›ndan biz orada iken
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yedi kraldan askerler gelip, varoflta bulunan hanedan sahiplerine paralar verdiler ve evle-
rini yakt›lar. Üç ayda yerle bir edip, yer alt›na lâ¤›mlar aç›p, binlerce fleytanl›klar etmeye
bafllad›lar. Yedi aded metin tabyalar, hendekler ve flarampollar yapt›lar. Süleyman Han za-
man›ndan beri her sene onikibin kâfir gelir ve bu kalenin ifllerini görürler. Ayr›ca her vilâ-
yetten mühendisler gelip, kalenin sa¤lam ve dayan›kl› olmas› için hünerlerine göre yeni ilâ-
veler yap›p, tabyalar› Elbruz da¤›na döndürmüfllerdir. Kara taraf›ndaki duvar yirmifler ad›m
kal›nl›¤›nda, dolma, r›ht›m, y›k›lmaz bir yap›d›r. Otuz ad›m enlili¤indedir. Bu hesap üzere
bütün topra¤›yla bu kale duvar› elli ad›m kal›n duvard›r. Ama Frenk kap›s› taraf› Süleyman
Han zaman›nda top at›fl›ndan hayli yaralar aç›lm›fl. Onun için o taraf› gayet metin, fil ka-
dar büyük tafllarla yap›lm›flt›r. Bu kap›n›n iki yanlar›ndaki tafllar› yontma tafl de¤ildirler.
Hepsi yumru, yamr› tafllard›r. Bu taraf›n duvar› seksen arfl›n yüksekli¤indedir. Bu Frenk
kap›s› k›ble taraf›na aç›l›r. Budin ve Estergon taraf› oldu¤undan elçi pafla ile bu kap›dan
içeri girdik. Ama Babü'l-ebvâb kalesi kap›s› gibi üçer kat, e¤ri, bü¤rü yolu klemerer alt›n-
dan geçilir, karanl›k bir kap›d›r. Bu kap›dan kral saray›na bin ad›m kadar yak›n genifl cad-
dedir ki sanki divan yollar›d›r. Bu kap›n›n üzerinde, beyaz mermere iki bafll› alt›n ile ifllen-
mifl bir kara kufl resmi var ki iki bafl› kalk›k, kanatlar› aç›k, gagalar› korkunç flekildedir. Ha-
kikaten ustas› mermere öyle ifllemifl ki görenler o kuflu canl› zannederler. Di¤er kap›larda
da böyle birer garip eser vard›r. Her birini ayr› ayr› yazsak Beç kalesi özellikleri bir cild olur.
Ama bu kap› bütün kap›lardan sa¤lamd›r. Bütün kap›lar böyle üçer kat, metin, kuvvetli,
demirden kap›lard›r. Her kap›n›n önündeki hendek üzerinde yüzer ad›m uzunlu¤unda a¤aç
köprüler var. Köprüler üçer yerden makaralar ile kald›r›l›r. Köprüleri kap›lar›n önlerine sed
edip, siper yaparlar. Bu Frenk kap›s› taraf›n›n duvarlar› seksen arfl›n yüksekli¤inde oldu-
¤undan kale içinde kral saray›ndan baflka evler ve saraylar görünmez. Kiliselerin çanl›kla-
r› görünür. Kalenin, Beç suyu afl›r›, ba¤lar içinde biraz engeli vard›r. O taraftan kaleye top-
rak ve metris sürmek mümkündür. Bu kale, çepe çevre etraf›nda temeli alt›ndaki sokak so-
kak, küçük kemerler ile yer alt›ndan dolafl›l›r. O temel sokaklar›nda saçma toplar› haz›r du-
rur ki kuflatma s›ras›nda d›flar›dan kaleye lâ¤›m aç›ld›¤› anlafl›l›r. Temeldeki sokaklarda ge-
ce gündüz bekçiler gezerler. Temel içine d›flar›dan kimse girdi¤inde saçma toplar› ateflle-
yip yer alt›nda cenk ederler. Kalenin do¤u taraf›nda saray kap›s› denilen metin, üç katl› bir
kap›s› vard›r. Hendek afl›r›, elli ad›m uza¤›nda Beç nehri akar. Bu nehir üzerinde befl göz-
lü, kuvvetli bir köprü vard›r ama o kadar yüksek de¤ildir. Nehrin öte taraf› varoflun tabak-
hânesidir. Bütün deri iflleri görenler buradad›r. Saray kap›s› tabyas› üzerinde Allah taraf›n-
dan bir büyük k›lt›r a¤ac› vard›r. Yeryüzünde bu a¤ac›n benzeri yoktur. Kâfir ülkelerinin
papazlar› gelip, bu a¤ac›n gölgesinde oturup, ziyaret ederek ibâdet yaparlar. Bât›l inanç-
lar›na göre Hazret-i ‹sâ, halifesi fiem'un Safâ ile bu flehre geldi¤inde bir eserimiz olsun di-
ye asas›n› topra¤a sokar. Allah'›n emri ile burada bu k›lt›r a¤ac› biter. Görülmeye de¤er,
büyük bir a¤açt›r. Beç suyu köprüsünden afla¤› Tuna nehri kenar›nda köprü kap›s› vard›r.
Üç kat, demir kap›d›r. Bu kap› önünden akan Tuna nehri üzerinde gemi direklerinden ye-
di gözlü bir köprü vard›r. Elçi pafla, varofla bu köprüden gidip, gelir.

Soyte Varoflu: Nemçe lisan›nda Beç kalesinin bir ismi de Soyte'dir. ‹lk defa Beç burada
yap›lm›flt›r. ‹ki Tuna aras›nda, uzun bir odadad›r. Üçbin adet ba¤ ve bahçeli, bafltanbafla kâr-
gir, tahta ve kiremit örtülü, ikifler ve üçer katl› büyük evlerden kuruludur. Bütün elçi paflalar›
ve Budin taraf›ndan gelen elçileri burada otururlar. Tuna kenar›nda, Beç'e bakan güzel evler-
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dir. Altlar› hep anbar ve mahzendir. Tershâne iskelesi ve gemilerin yap›ld›¤› yerler hep bu
varofltad›r. Beç'te ne kadar Yahudi varsa hepsi bu flehirdeki saraylarda otururlar. Afla¤› evler-
de ise Nemse kâfirleri otururlar. Son derece zengin Yahudi tüccarlar› vard›r. Sap›k kral›n bu
varoflta görülmeye de¤er bir bahçesi vard›r ki bunu da her fleyi ile geniflçe yazacak olsak ay-
r› bir kitap olur. Ancak güzelli¤i ve geliflmiflli¤i flundan anlafl›l›r ki üçbin bahç›van›, yetmiflye-
dibin a¤ac›, yetmifl yerde her biri kral eseri olan köflkleri vard›r. Gören insan vallahi hayran
olur. Bahçenin a¤açlar›n›n gölgesinden topra¤a güneflin ›fl›¤› tesir etmez. ‹leri gelen kefere-
lerin ba¤lar›n›n etraf›na kale duvar› gibi sur çekilmifltir. Her biri ayn› flekilde tarh edilmifltir.
Bütün çamafl›r y›kay›c› kefereler bu varoflta otururlar. Beflyüz evli ayr› bir mahalledir. Beç fleh-
rinde asla bir evde çamafl›r y›kan›p çirkef su dökülmez. Bütün keferelerin giyecekleri burada
y›kan›r. Usta y›kay›c›lar vard›r. Y›kay›c› güzel k›zlar› meflhurdur. Bu varofltan baflka Beç ka-
lesinin etraf›nda befl adet büyük varofl daha vard›r. Alt› varofl iken biri daha yeni y›k›lm›fl ol-
du¤undan befl kalm›flt›r. Bizim oturdu¤umuz varofl ile alt› varofltur. Beç kalesinin do¤u tara-
f›nda, Beç suyu afl›r› Tabahâne varoflunda debba¤c›lar, güdericiler, kiriflçiler, boyac›lar, ko-
yun, s›¤›r ve domuz kasaplar› otururlar. fiehir içinde asla canl› kesilmeyip, kan ak›t›lmaz.
Üçüncü varofl Peflpehel varofludur ki daha önce anlat›lm›flt›r. Sonra Beç'in bat› taraf›nda, iki
saat uzakl›kta Tuna kenar›nda eski Beç varoflu kalesini ecinniler ele geçirmifltir. Ama varoflu
sa¤lamd›r. Bu anlat›lan varofllar›n alt›s›nda da komser hakimler vard›r. Varofllar›n hepsi ba¤
ve bahçeli, onarbin evlidirler. Her birinde k›rkar - ellifler kilisecikler, alt›flar, yedifler kale gibi
manast›rlar ve yüzer, yüzellifler dükkân vard›r. Alt› varoflun hepsinde toplam altm›flbin ev var.
Hepsinin büyü¤ü Peflpehel flehri varofludur. Ondan sonra bizim oturdu¤umuz varofltur.

Beç Kalesinin Tamamlay›c› Özellikleri: Beç kalesinin içindeki imaristan hepsi k›rkbin
odad›r. Çesar saray›ndan baflka alt›flar ve yedifler kat kârgir saraylar var. Hepsinin sofas›n-
da çeflitli balkonlar, pencereler, küçük köflkler var. ‹fllemeli divanhâneler toplam ikiyüzbin
pencerelidir diye baflkomser söylemifltir ki do¤rudur. Onlarda yalan söz olmaz. Bütün köfle-
bafllar›nda olan balkonlar›n babalar›nda ayr›ca tel kafes ile örülmüfl kubbeli, küçük balkon-
lar var ki onlarda bülbüller, papa¤anlar, tûtîler, kara tavuklar, sar› asmalar gibi hofl sesli kufl-
lar bulunur. Kalenin iç sokaklar› hesap üzere satranç nak›fl› fleklinde yap›lm›flt›r. Sokaklar›n
hepsi temiz kald›r›m döflelidir. Bu flehire attan baflka hayvan girmez. E¤er bir at pislerse he-
men dükkân sahipleri ve ev sahiplerinin adamlar› at pisliklerini silip, süpürürler. Ya¤mur ya-
¤›nca evlerden ve dükkânlardan o¤lan ve kad›nlar ç›k›p sokaklar› öyle silip, süpürüp, parla-
t›rlar ki bal dökülse yalan›r. Her sokak bafl›nda insan kolu kal›nl›¤›nda zincirler haz›r durur.
Her gece bu zincirleri köfleden köfleye gererler. Kuflatma s›ras›nda düflman kale içine atlar
ile ve yaya olarak yürüyüfl yapmas›n diye bu zincirleri gererler.

Çarfl›, Pazar ve Bedesten: Hepsi binbeflyüz dükkând›r. O kadar düzenli ve güzel yap›lm›fl-
lard›r ki her bir dükkânda bir M›s›r hazinesi mal vard›r. Her sokakta bir esnaf grubu dükkân-
lar› yer al›r. Saatç›lar, kuyumcular, kitap basmac›lar, berberler ve di¤er sanatç›lara ait sokak-
lard›r. Eflsiz sanat iflleri ve âletler yap›l›r. Ay ve günlü, tembihli, asma ve çalar saatler ifllenir.
Çeflitli canl›lar›n flekillerine benzer saatler yaparlar ki gözleri, elleri, ayaklar› hareket eder.
Gören kimse o hayvanlar› hayatta zanneder. Halbuki onlar› ustalar çark ile hareket ettirirler.
fiehirin içinde ne kadar de¤irmen varsa onlar› ne at, ne s›¤›r ve ne de insan çevirir. De¤ir-
menleri, kebap flifllerini, kuyulardan kovalarla su çekmeyi, ovalar›nda gezen arabalar› ats›z
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ve s›¤›rs›z olarak saat çarklar› ile hareket ettirirler. Görülmeye de¤er arabalard›r. Her araba
yollarda giderken yüz kantar yük çeker. On cam›z›n çeviremedi¤i arabalar› çarklar› çevirir.
Dar yerde rahat giderler ama yokuflta gidemezler. Yokufl afla¤› h›zla giderken araban›n ar-
kas›ndaki a¤›r bir yük sürter ve araba rahat gider. Araban›n üzerinde bir kifli olup elinde bir
çatal demir uçlu s›r›¤› vard›r. Onunla arabay› sa¤a, sola çevirir. E¤er araban›n h›zl› gitmesi-
ni isterse saat gibi araban›n çarklar›n› kurup h›zland›r›r. Bu çarkl› arabalar›n baz›s› hem ara-
bad›r, hem de dörder tekerle¤in yanlar›nda un de¤irmenleri vard›r. Baz›s›nda ikifler de¤ir-
men ifller. Bu de¤irmenli araba iki katt›r. Az yük götürürler. Acaip ve garip arabalard›r.

Di¤er Bir Garip Sanat: Bu Beç flehrinin içinde çeflitli demirden el de¤irmenleri vard›r.
Bir heybe veya çuvallara koyup sefere götürürler. Bir saatte iki kile un ö¤ütür. Gerçi bütün
âlet ve çarklar› demirdir ama hafiftirler. Sefer için çok elveriflli el de¤irmenleridir. Bundan
baflka bir çeflit sand›k içinde yine demirden un de¤irmenleri yaparlar. Bunlar› çarklar çevi-
rir. Bu¤day› hiç eksik etmeyip, çarklar› kurdukça beyaz un ö¤ütülür.

Di¤er Bir Sanat: Bir çeflit mum flamdan› yaparlar. Yar›m saatte bir mum fitili kesmek
için flamdan›n içinden gülünç bir adam ç›kar, elindeki makas ile mumun fitilini kesip yi-
ne flamdan›n alt›nda kaybolur.

Yine bir kutucuk içinde kav, çakmak ve kibrit ile ç›ra vard›r. Hemen tüfek çark› gibi
çak›nca ç›ra yan›p alevlenir. Da¤lar› yakar. Sefere gidenler için lâz›ml› fleydir.

Dörder ayakl› demirden çarklar vard›r ki et k›ymak, so¤an do¤ramak, tütün k›ymak ve
bunlara benzer ifller yapmak isteyen bu çarklar› kurup o saatte befl okka tütün, elli okka
eti öyle k›yar ki sanki macun yapar.

Yine demirden dört ayak üzerinde çarklar var ki kufl yeleklerinden yelpazeye benzer. Tir-
fle deriden, yahut güderiden yelpazelerdir. Hemen bu âletin çarklar›n› kurup s›cak havada
yan›na korsun. O döndükçe oda içinde rüzgârdan oturulmay›p belki kürk giymek gerekir.
K›sacas› bu flehir içinde binlerce çeflit bu gibi garip ve acayip sanat eserleri vard›r.

Kara ve Deniz Ticaret Hanlar›: Hepsi yetmifl adet küçük ve büyük hanlar› var. Ama yir-
misi kale gibi hanlard›r ki Yeni dünyadan, ‹spanya, Portekiz, Danimarka, ‹sveç, Felemenk,
Çek, Leh, Daniska, Karaku, Moskof, Çin, Maçin, H›ta, Huten, Fa¤fur, Acem, Özbek, Hind,
Irak, Arabistan, Rum ve yedi iklimden büyük tüccarlar mutlaka buraya gelip, bu hanlarda
binlerce yük çözüp, ba¤larlar ve binlerce milyon para kazan›rlar. Böyle büyük hanlard›r. 

Cana Rahatl››k Veren Hamamlar: Hepsi befl adet iç aç›c› hamamd›r. Hamamlar› Rum,
Arap ve Acem tarz›nda de¤ildir. Dört köfleli olup, bütün kubbeleri camd›r. Bu kubbelere va-
r›nca hamam›n dört yan›nda tafl merdiven ile basamak basamak kubbeye ç›kars›n. Merdi-
venin her basama¤› enlidir. Al›flkanl›¤›na göre ne kadar s›cak istersen o kadar kubbeye ç›-
kars›n. Gerçi kurnalar› vard›r ama Rumdaki gibi musluklar› yoktur. Soba kazanlar›n›n lüleli
çeflmelerinden hamamc›lar s›cak sular› k›rm›z›, ard›ç a¤ac› bakraçlar ile tafl›y›p kurnalara ko-
yarlar. Ayr›ca so¤uk su da haz›r ederler. Bu kubbe merdivenlerinin pek s›ca¤›na dayana-
mazsan birkaç basamak afla¤› inersin. Daha so¤uk istersen tâ afla¤› basamakta y›kan›rs›n.
Hekimler ve bilginler bu hamamlar› s›hhî flekilde düzenleyip her basamakta y›kanan kimse-
nin kirleri alttakilere dokunmay›p, bir kifli, di¤er bir kifliyi görmeyip, istedikleri flekilde y›ka-
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n›rlar. Havalar› ve sular› hofl, ayd›nl›k, ferah hamamlard›r. Geçmiflteki kiremit ustalar› öyle
yapm›fllar ki bu hamamlar›n içinde, dört köflede kubbe gibi camlardan yap›lm›fl sobalar var-
d›r. ‹çinde alev alev yanan ateflleri hamamda y›kananlar seyrederler. Onlar›n altlar›nda men-
fezler var. Hamam›n alt›na sobalardan alevler gider ve hamam s›cak olur. Cam sobalar üze-
rinde iri iri k›rm›z› akik benzeri tafllar var. Hamam pek s›cak olunca bu k›rm›z› tafllar› ha-
mamc›lar demir kürekler ile kald›r›p bir köfleye koyarlar ve hamam so¤ur. Yine demir kü-
rekler ile o tafllar sobalann üstüne konursa hamam tekrar s›cak olur. Soba kazanlar› bak›r-
dan olup çeflmeleri vard›r. Kazanlara kuyulardan çektikleri suyu dökerler.

Bu hamamlar›n tellaklar› ve hizmet edenleri hep kocakar›lard›r ki her biri sanki Resta-
lis, Calinus, Bokrat ve Sokrat gibi hekim kar›lard›r. Keseyi onlar sürüp flerbetlerler; k›r›k
ve ç›k›klar› olanlara ilâç yaparlar. Bütün hastal›klara tutulmufl olanlara hacamat (kan alma)
lar edip, flifleler ve yak›lar koyup tedavi ederler. Gariptir ki bu hamama giren keferelerin
ihtiyarlar› beyaz fota kuflan›rlar. Ama ne kadar genç ve çocuklar varsa hepsi ç›plak y›ka-
n›rlar. Hamamda oyunlar oynay›p zevk ve sefa ederler.

fiehrin on yerinde pazar meydanlar› vard›r. Yemifl pazar› meydan›, Ekmek meydan›,
Unkapan› meydan›, Çerkes meydan›. Süleyman Han zaman›nda bir Çerkes yi¤idi o yere
gelince at koyup kâfirleri k›ra k›ra gelir ve kendisi de flehit olur. Bir kemer alt›nda, o Çer-
kes yi¤idi at› üzerinde kendisini doktorlar›n dondurdu¤u flekilde, tunç gibi, silâh›, z›rh›, oku,
kalkan›, bafl›nda kalpa¤› ve elbisesiyle durur. At› da dondurulmufl olarak durur. Onun için
bu meydana Çerkes meydan› derler. Bu yi¤idi, tüfek ile flehit eden kâfiri Ferdinand kral ge-
tirtip: «Niçin böyle gazi yi¤idi hile ile vurup tüfek ile vurdun, e¤er yi¤it idiysen at›ndan y›k›p,
yi¤itlik ederdin, tüfekle vurup bafl›n› kesmezdin» diyen kral adalet edip, Çerkesi flehit eden
kâfiri Çerkes yi¤idinin karfl›s›nda bir duvar yapt›r›r. ‹flkence ile kâfiri duvar içinde öldürtür.
Hâlâ o dahi dondurulmufl olup duvar içinde pis cesedi durur. Di¤erleri Zindan meydan›, Kral
Saray› meydan›, Siyaset meydan›, Fil meydan›, Koç meydan› ve Stetan manast›r› meydan-
lard›r. Oldukça genifl pazar meydanlar›d›r ki her birinde pazar kurulur.

Akar Sulu Çeflmeleri: Çeflmeler, havuz, flad›rvan, sebil ve f›skiyeler ile çeflit çeflit mil ve
tafltan oyulmufl insan heykellerinin önlerinden, kara ve beyaz fillerin hortumlar›ndan, bak›r
ve ayg›rlar›n›n a¤›zlar›ndan, demir efleklerin a¤z›ndan, nice beyaz mermer arslanlar›n a¤z›n-
dan ve bir, iki, üç, yedi bafll› tunç ejderha heykellerinin a¤›zlar›ndan hayat sular› akar. Bun-
lar›n sular› büyük havuzlardan gelir, her bir havuz 10'a 10'dan genifltir. Beç kalesinde olan
akar sular hepsi bir çeflit hayvan heykellerinden akarlar.

Beç Kalesinin Seyre De¤er Yerleri: Önce sözü edilen Fil meydan›nda yüksek bir kemer
alt›nda tunçtan bir Fil heykeli vard›r. Dört aya¤› üzerinde durur. Gözleri, kulaklar› ve hortu-
mu devaml› hareket etmektedir. Ne zaman ki ö¤le vakti olur fil hemen bir kere kulaklar›n›
oynat›p, gözlerini devirip, hortumunu havaya kald›r›r. Yolun karfl› taraf›nda bulunan evlerin
damlar›na kadar hortumunu kald›r›p sonra gö¤süne vurur. Gö¤sü küp gibi güm güm ötüp
ses ç›kar›r. Me¤er gö¤sü saat çan› imifl. Tam oniki kere si¤nesine hortumuyla vurunca bilir-
ler ki günün yar›s› olmufl. Bir garip, görülmeye de¤er fil saattir. Buraya fil soka¤› derler.

Baflka Bir Yer: Yine bir köflede, yine bir kemer alt›nda beyaz bir fil daha var. Bu fil ge-
ce saat çalar. Güzel ve sevimli bir sanat eseridir. ‹çerisi tunçtur. D›fl› ise fil derisidir. Bunun
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da hareketleri siyah fil gibidir. ‹nsan hayrette kal›r.

Baflka Bir Yer: Bir köfle bafl›nda, biraz geniflçe meydanda, k›rm›z› bir mermer sütun üze-
rinde, büyük bir sofra kadar bak›r sini içinde, bak›rdan, alt›n yald›zl› bir tavus kuflu heykeli
var. Ö¤le vakti oldu¤unda tavuk bir kere kanat vurur. Bak›r sininin kenar›nda oniki defa
döndükçe oniki kere kanat vurur. Saatin sesinden insan›n kula¤› sa¤›r olur.

Baflka Bir Sanat Eseri: Baflka bir köflede tunçtan, alt›n yald›zl›, bir keçi heykeli var. Bu
da garip bir fleydir. Sanki bir teke keçidir.

Bir Baflka Eseri: Siyaset meydan› denilen yerde, yolun iki taraf›nda, kemerler alt›nda,
iki tane tunçtan koç vard›r. Üzerlerine koyun derisi geçirmifllerdir. Ö¤le zaman› oldu¤un-
da bu koçlar hareket ederler. Birer kere eflinip, birbirine tâ yolun orta yerinde bafllar›n›
vurup öyle tokuflurlar ki yer tir tir titrer. Ö¤le zaman› oniki defa bafl vurup, bafllardaki sa-
at çanlar› ses verir. E¤er bir kimseye ceza verecekleri zaman o adam› bu koçlar›n önüne
getirip ellerini ve ayaklar›n› ba¤lay›p, iki koçun tokuflaca¤› yerin ortas›ndaki kemere elle-
rinden ve ayaklar›ndan torba gibi asarlar. Suçlu suçunu saklarsa can› cehenneme gider.
E¤er koçlar›n vuruflmas›ndan korkar da suçunu itiraf ederse ya kurtulur, yahut siyaset
meydan›nda iki koç bu herife oniki kelle vururlar. Herif, tarif de¤il koçlar o bafllar› file vur-
salar filler ölür. Süleyman Han bu kaleyi kuflatmaya bafllad›¤›nda bu saatleri ve di¤er sa-
nat eserlerini gemilere koyup Prag kalesine götürmüfller, sonra yine getirmifller. fiehrin
sokaklar› hep bu sanat eserlerinin adlar› ile söylenmektedir.

Çok Garip Görülecek Bir Yer: Beç flehrinin içini gezerken hekimler çarfl›s›na u¤rad›m.
Yüz adet dükkân vard›r. Baz› dükkânlar›n önlerinde iskemleler üzerine beyaz beyaz sar›k-
l›, Boflnak kalpakl›, Teke ve Hamid külahl›, Tatar görünüfllü ve Tatar k›yafetli, elleri ve
ayaklar› demir zincirli Müslüman esirlerinin kimi kara arap, kimi genç yi¤itler, kimi ak sa-
kall› ihtiyar kimselerdir. Mahzun, boyunlar› bükük halde iskemleler üzerinde oturmufllar.
Önlerinde tunçtan havanlar, içlerinde besbâse kebabe, tarç›n, dârülfülfül, kakarla, zence-
fil ve di¤er ilâçlar› öyle çal›fl›p döverler ki sanki enselerinde çabuk dövün diye k›l›ç ile du-
ran adamlar var. ‹htiyar olanlar yavafl yavafl, dermans›z dövüp, sa¤›na soluna bak›p güç-
süz ve dermans›z kald›klar›ndan merhamet damarlar›m kabard›. ‹htiyar esirlere birkaç ak-
çe verelim diye kese ç›kard›m. Estergonlu Boflnak Ali Zâim engel olup «fiimdi ko, dur-
sun; akflama do¤ru yine buraya gelip, geçti¤imiz zaman ver. fiimdi bu esirlerin sahipleri
yanlar›nda duruyor. Verdi¤in akçeleri ellerinden al›rlar» dedi. Ben de do¤ru deyip keseyi
yine cebime koydum. Görmedi¤imiz çarfl›, pazar, mahalle ve imaret yerlerini seyrederek
akflama yak›n yine esirlerin yan›na vard›k. Onlar› seyrederken dükkânlar kapanma¤a bafl-
lad›. Birkaç kâfir gelip bu Müslüman esirlerin bellerinden kuflaklar›n› çözüp, bafllar›ndan
kalpaklar›, külahlar› ve elbiselerini al›p, her birinin koltu¤u altlar›na birer saat anahtar› so-
kup çevirdiler. Hemen bütün esirlerin elleri, bafllar›, gözleri ve kafllar› oynamaz oldu. Bafl-
lar›ndan sar›klar› ve s›rtlar›ndan elbiseleri al›nca gördüm ki bunlar, hepsi tunçtan yap›lm›fl
insan heykeli olup, saat gibi kurulup, çarklar döndükçe hareket edermifl. Ben hayret et-
ti¤imde arkadafl›m›z Ali A¤a dedi ki: «Evliya Çelebi, Allah r›zas› için flu esirlere birkaç ak-
çe» diye flaka etti. Gerçekten acayip ve garip fleylerdir.
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Geçmifl Üstadlar›n T›ls›mlar›: Bu Beç flehri içinde asla elbise y›kanmaz. E¤er y›karlarsa
parça parça eriyip gider. Sadece karfl›, bizim taraf›m›zdaki varoflta y›kan›r. Yukar›da anla-
t›lm›flt›r bu flehirde hiç kan ak›t›l›p hayvan kesilmez. E¤er kesilirse taun hastal›¤› yay›l›r. Ha-
len taun, sivrisinek, kara sinek, y›lan, ç›yan ve akrep görülmez. Karga, baykufl ve leylek fle-
hir içinde yoktur. Ama d›fl varofllar›nda vard›r. Hekimler bunlar› hep t›ls›m etmifllerdir.

Ünsüz Rahipler Kilisesi: Altm›flalt› adet patrik, metropolit ve papaz kilisesi vard›r. Her bi-
ri büyük manast›rlard›r ki sap›k krallar›n âyin yapt›klar› yerlerdir. Bunlardan baflka üçyüz
adet, flehrin içinde ve d›fl›nda küçük kiliseler de vard›r. fiehrin ortas›ndaki Stefan adl› manas-
t›r Rum, Arap, Acem ve di¤er yerlerde öyle büyük bir bina ve öyle sanat eseri bir kilise ya-
p›lmam›flt›r ve olmaz da. Bütün kara ve deniz gezginleri bunun efli yoktur derler. Hakikaten
do¤rudur. Ama ben Leh memleketini gezerken Daniska iskelesinde ve öte Macarda Kafle
flehrinde buna benzer büyük manast›rlar gördüm. Lâkin bu Beç flehrindeki Stefan manast›-
r› eski bir yap›, gayet güzel bir sanat eseridir. Burada bulunan mal ve hazinelerin, cevahirin,
süslü ifllerin ve k›ymetli fleylerin hesab›n› Allah bilir. Bu ana kadar seyretti¤imiz ve gördü¤ü-
müz kiliselerin hepsinden büyüktür Stefan kilisesi. Onalt› adet yüksek sütunlar üzerine yap›l-
m›fl baz› yerleri kârgir kubbelerdir. Baz› yerleri hovarnak tâklar› üzerine uzun servi a¤açlar›n-
dan yap›lm›fl, nak›fll› tavand›r. Alt›n yald›zl›, renkli, acayip ve garip, sanki sihirli nak›fllard›r.
Bu tavanlar üzerine has, mavi kurflun kaplanm›flt›r. Baz› yerleri de s›rçal›, çeflitli kiremitlerle
örtülüdür. Bu kiliseye uzaktan bak›ld›¤›nda damlar›n›n ve camlar›n›n billur, necef, moran ve
pencere camlar› ile üçyüz yerde insan boyundaki alt›n haçlar›n par›lt›s›ndan insan›n gözleri
kamafl›r. Bu büyük kilise, Kürdistan'da alt›n madeni olan Akra da¤› gibi par›lday›p, par›lt›s›
insan›n gözlerini kamaflt›r›r. Öylece, ›fl›k saçan bir da¤ gibi duran H›ristiyan kilisesidir.

Kilisenin içinde olan onalt› adet somaki, zenburî ve burkânî mermer sütunlar›n her biri onar
M›s›r hazinesi de¤erindedir. Bunlar Hazreti Süleyman'›n kar›s› olan Belk›s Ana'n›n do¤um ye-
ri olan Yemen diyar›ndaki Saba flehrinden getirilmifl olup yer yüzünde benzerleri yoktur. Kili-
senin uzunlu¤u arka kap›dan mihrab›na var›ncaya kadar üçyüz ayakt›r; geniflli¤i de yüzseksen
ayakt›r. Katlar ve taklar aras›nda balgamî, tutya, Ferh ve yeflim tafllar›ndan direcikler vard›r.
Bütün duvarlar›n yüzü, küçük ve büyük kubbeleri, içinden ve d›fl›ndan çeflitli k›ymetli tafllarla
süslenmifltir. Her bir kubbesinde, kap› ve duvar›nda, di¤er taklar› kenarlar›ndaki pervazlar› be-
yaz, siyah, yeflil, k›rm›z› renkli, eflsiz, k›ymetli tafllarla süslenmifltir. Her bir tafl›n flekli kiliseye
ayr› güzellik vermifltir. Kilisenin k›blesi taraf›nda la'l, yakut, zeberced, seylan, firuze, niflaburî,
akîk, sar› ve gök yakut, kehribâ, sedef ve Habefl lülüsü de¤erli tafllarla yap›lm›fl duvard›r. ‹ncil,
Zebur, Tevrat ve Kur'an bulunan dolaplar›n duvarlar› ve içi saf amber ile s›val›d›r. Dünyada ne
kadar kavim var ise onlar›n lisanlar› ile yaz›lm›fl, de¤erli eserlerden binlerce cilt kitap vard›r ki
onlara hizmet eden ayr› papaz ve adamlar› vard›r. Bir büyük kitapl›kt›r ki seyredilmesi gerekir.
Bu diyarlarda böyle kitap toplulu¤u yoktur. Ancak M›s›r'da Sultan Berkuk ve Sultan Ferec ca-
miinde, ‹stanbul'da Ebü’l-Feth camiinde, Süleymaniye'de, Beyaz›t ve Yeni Camide de hesab›-
n› Allah bilir kitaplar vard›r. Ama bu Beç'teki Stefan manast›r›nda kitap daha fazlad›r. Zira her
lisan›n yazarlar› resimli kitaplar›, teflrih kitaplar›, atlas minör, co¤rafya, Papa Monte adl› kitap-
lar gayet çoktur. Bizde resim haramd›r diye resimli kitaplar yoktur. Onun için bu Beç manas-
t›r›nda kitap çoktur. Hele ben, bafl papaz›n izniyle bu kütüphâneye girip, gezip gördü¤ümde
hayretler içinde kald›m. Amber ve misk kokusundan dima¤›m kokuland›.

fiimdi azizim bu uzun sözden ç›kar›lan mâna fludur ki: kâfir, kâfirli¤ince, Allah kelâm›d›r
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diye bütün kitaplar› haftada bir kere silip, süpürüp, temizleyen yetmifl - seksen kadar adam
var. Ama bizim M›s›r, ‹skenderiyesinde Attârîn camii derler büyük bir cami vard›r, yüzlerce
dükkân, han, hamam, mahzen ve nice hay›r yerleri oldu¤u halde cami harap olup kütüp-
hânesinde bulunan binlerce cilt k›ymetli kitaplar› da üzerlerine ya¤an ya¤murdan çürümüfl-
tür. Yakut Musta's›mî, Abdullah K›r›mî, fiemseddin Gamrâvî ve fieyh Cevflî yaz›lar› ile yaz›l-
m›fl k›ymetli Kur'an-› Kerimler hepsi ya¤murdan çürümüfller. Haftada bir kere cuma nama-
z›na varan kimse sözü edilen kitaplar› yiyen güvelerin, kurtlar›n ve farelerin seslerini duyup
da bir Muhammed ümmeti ç›k›p: «Bu kadar kitap telef oluyor, buna bir çâre bulal›m» deme-
yi akl›na getirmiyor. Zira onlar›n, kitaplara kâfirler kadar sevgisi yoktur. Hemen o camii bu
kilise gibi imar edip bak›c›lar› ve idarecileri o garip camiye ac›s›nlar. Bu Beç kilisesinin için-
de her gün bin adam bulunur. Onsekiz krall›k olan kâfiristan keferelerinin papazlar›, lâdika-
lar›, papalar›, ruhbanlar› bulunup, her H›ristiyan milletinin bu kilise içinde, birer köflede ma-
kamlar› var ki gece ve gündüz burada ilmî çal›flma yaparlar. ‹stolni Belgrad kâfir elinden gi-
deli nice krallar›, erflanlar› ve bafl papazlar› bu kilisenin mihrab› önüne ve kilisenin içine gö-
merler. ‹ki taraf› tamamen meflatl›k mezarl›¤›d›r. Ortas› tâ mihraba kadar ikiyüz sütun üze-
rine yap›lm›fl mahzendir ki burada olan alt›n hazinesinin hesab›n› Allah bilir. Para hazinesi
d›fl avlu alt›ndad›r. Hatta geçmifl kral k›zlar›ndan Ezâril Sun adl› k›z ölüp bir milyon paras›-
n› ve yüzmilyon alt›n›n› bu kiliseye vakfetmifltir, halen de durur. Bunun gibi nice milyon mal-
lar burada gömülüdür. Onun için ‹sveç kral› bir kâse dolusu flarab› içip der ki: «Bu ‹skender
tac ve taht› dedemin taht› bana haram olsun, Nemse'nin Beç kalesindeki Stefan manast›-
r›ndaki mala sahip olmay›nca. Bu ‹sveç devleti bana ve evlâd›ma haram olsun...» diye söz
verir. Tâ bu derece hesaps›z para vard›r. Burada bulunan binlerce avizeler ve eflyalar›n her
biri bir ülkenin kral›ndan ve sanat ustalar›ndan gelmifltir. O kadar alt›n, gümüfl iflli kandil,
flamdan, ç›ra¤dan, buhurdan ve mücmireler var ki görenin akl› gider. Ama bu kilise döfleli
de¤ildir. Yukar›da söyledi¤imiz tafllar, çeflitli eflyalar üzerine ifllenmifltir ki her biri kufl gözü
gibi ifllenmifl garip fleylerdir. Kilisenin etraf›nda tam üçbin adet iskemle vard›r. Cenab-› Hak
yeryüzünde ne yaratm›fl ise bütün varl›klardan ifllenmifl iskemleler var ki her biri bir kral›n
ve bir büyük kimsenin hayr›d›r. Üzerlerinde kâfirler oturup bât›l inançlar›na göre H›ristiyan
âyinleri yap›p, ibadet ederler. Bu kilise içindeki iskemlenin hiç biri birbirlerine benzemezler.
Kufl kemi¤inden, insan kemi¤inden, bal›k difli ve fil diflinden k›sacas› her çeflit iskemle var-
d›r. Kilisenin k›ble kap›s›n›n iç yüzünde sekiz adet sütun üzerine yap›lm›fl bir erganun mah-
feli var ki henüz zaman›m›z üstadlar›n›n öyle bir sanat eseri yapmalar› mümkün de¤ildir. An-
cak Estergon kalesindeki K›z›lelma camiinin içinde Süleyman Han mahfeli buna benzer.
Ama bu Beç mahfeli ondan yüksektir. Burada olan Hazreti Davut erganunu hiçbir diyar ke-
ferelerinin kiliselerinde yoktur. Tam üçyüz adet saz, davul, nekkâre, nefir ve çeflitli çalg›lar-
d›r ki ne diller ile söylenir ve kalemler ile yaz›l›r. Ancak görmek ve dinlemek gerekir. Bütün
sazlar sözü edilen mahfel üzerine süslenip, sazlar›n sa¤›nda ve solunda cam›z derisinden,
üstleri ve altlar› çam tahtas› körüklerdir. Üstündeki makaralar› ile papazlar› yukar› çekip bir
körük iner ve biri ç›kar ki bu sazlar›n rüzgârlar› kesilip ve sazlar ses verir. Her körü¤ü çek-
mek için yirmifler papaz görevlidir. Bu körüklerin yanlar›nda yüksek merdivenler durur.
E¤er kâfirlerin kötü günlerinde bu sazlar› çalmak istedi¤inde bu erganun ilminde yetiflmifl üs-
tadlar var ki mûsikide en yüksek derecede yetiflmifllerdir. Her biri sanki Pisagors Tevhidi,
Abdullah Faryabî, Gulâm fiâdî, Hüseyin Baykara derecesinde üstadlard›r. Bunlar gelip bu
erganun sazlar›n›n çarklar›n› ve burgular›n› vurup, bütün zembereklerini kurup, körüklerini
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çekme¤e bafllarlar. Bu körüklerin yanlar›nda olan merdivenlerden had›m Nemse o¤lanlar›
ç›k›p haz›r dururlar. Ne zaman ki körüklerin üst tahtas› yukar› ç›k›p, afla¤› inerken hemen
had›m o¤lanlar merdivenlerden inip, körüklerin tahtalar›na binip, körükler ile afla¤› inerler-
ken körüklerden bir çeflit rüzgâr ç›kar ki bütün sazlar› sars›p her sazdan ayr› çeflit ses ç›kar.
Dinleyenler hayran olurlar. Körü¤ün biri afla¤› inince üstündeki had›m o¤lanlar hemen mer-
divenden t›rman›p ç›karlar ve yine körü¤e binerler. Bu o¤lanlar sadece körüklere a¤›rl›k ol-
sun diye de¤ildirler. Bunlar›, sesleri bozulmas›n diye had›m etmifllerdir. Erganun sesiyle on-
lar da ahenk edip, hazin sesleri ile rehavî makam›nda Zebur âyetlerinden okurlar. Gerçi
Tevrat ve Zebur'u Yahudiler okur. Zira onlar Davudi ve Musevîdir. Ama bu Nemseliler H›-
ristiyand›r. Ya niçin bu Nemse halk› Zebur okurlar denilirse: Hazret-i Davut (a.s.) Zebur
âyetlerini okurlard›. Onlar›n saadetli zaman›nda Nemse kavmi Hazret-i Davut'a iman edip,
bütün âyinlerini ona göre yaparlard›. Sonra Davut âyini gidip H›ristiyan oldular. Hâlâ bu
Nemse'nin bât›l inançlar› üzere Hazret-i Davut, Zebur okurken erganun saz›n› çal›p, Zebur
âyetlerini hazin bir sesle okurlard›. Cenab-› Hak Hazret-i Davut'a bir hofl nefes verip Zebur
okurlarken bütün melekler onu dinleyip «subhâne'l-hallâkû» derlerdi. Erganun, Hazret-i Da-
vut'un mucizesidir. Zebur âyetlerini okurken binlerce imans›z iman ederlerdi. Halen bütün
milletler aras›nda Davut Nebi, Zebur okurken yüksek sesi meflhurdur. Hatta Kuran-› Azim-
de de buna dair âyet vard›r. Nemse papazlar› da bunu bilip, erganun çalarlarken bütün pat-
rikler ve rahipler rehavî makam›nda erganun çal›p Zebur âyetlerini okurlarken körükler üze-
rindeki had›m o¤lanlar da hofl sesleri ile Zebur âyetlerini okurlar. Bunlar› dinleyenin ci¤er-
leri kan, gözleri yafl olur. Gerçi Nemseliler Zebur âyetlerini okurlar ama, Hazret-i Davut'a
Haktan indi¤i flekilde de¤ildir. Zeburu kendi dillerine çevirmifllerdir. Ama bu erganun dec-
cal sesi gibi insan›n ci¤erlerini delen sese sahiptir. ‹nsan›n vücudundaki tüyleri ürpertir. Bil-
gisiz bir kimse dahi bunu dinlese Davut Nebi ve ‹sa mucizesidir. O erganun ise ne keramet
ne de mucizedir. Ancak sihirli gibi bir saz toplulu¤udur. Dinleyenin akl› periflan olur.

Bu kilisenin içinde, kötü günlerde, bafl papaz›n ç›k›p vaaz etti¤i bir kürsü vard›r. Bunu da
dil ile anlatmak güçtür. Bir mahfel de krallara ait bir köflkün içinde var ki Nemse üstadlar› ha-
kikaten hünerlerini bunda göstermifllerdir. Mühendis ve sanatkârlar var hünerlerini gösterip
bu kiliseyi ve çeflitli yerlerini yapm›fllar. Yer yüzünde öyle bir eser daha yap›lmam›flt›r.

Beç Kilisesinin Resim ve Heykelleri: Bu kilise içinde o kadar heykel, resim, put, nak›fl
var ki Uyvar fethinden sonra Leh vilâyetinde, Leh, Çek, ‹sveç, Macar, Donkark›z, Danimar-
ka ve Daniska iskelesindeki büyük kiliselerde bu kadar çok put görmemifltim. Hatta birkaç
papaz ile dostluk kurup onlara flaka olsun diye, hâflâ, sümme hâflâ «Sizin ne çok tanr›n›z var
ki her birine bafllar›n›zdan flapkalar›n›z› ç›kar›p, tap›p, secde edip geçersiniz» dedi¤imde on-
lar dedi ki: «Hâflâ, bunlar bize tanr› ola, Allah seni ve bizi yaratan birdir. Hâflâ biz bu resim-
lere tap›p, ibadet etmeyiz. Bunlardan o¤ul, nimet, devlet, dünya ve ömür istemeyiz. Bunlar
Peygamberimiz Hazret-i ‹sa ile havarilerin ve sonra gelen evliyalar›m›z›n, hükümdarlar›m›-
z›n resimleridir. Görüp, sayg› ile hay›r dua ederiz. Hepsinden çok Hazret-i ‹sa peygambere
sayg› gösteririz. Zira o Allah'›n ruhudur. Bizim dinimizde resim yapmak yasak de¤ildir. Pa-
pazlar›m›z vaaz ve nasihat ederlerken sizin fleyhleriniz gibi halka güzel sözlerle anlatmalar›
zor oldu¤undan resimleri ile peygamberleri, evliyalar›, cenneti ve bunlar›n güzel flekilde re-
simlerini yap›p anlat›r›z. Cehennemi de böyle zebaniler alev saçan flekilde, korkulu tarafiy-
le yap›p halka Allah'tan korkun diye anlat›rken bu resimleri gösteririz. Bunlara ibadet etme-
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yiz» diye cevap verdiler. Ama bu Nemse kral›n›n bahts›z taht› olan Beç flehri içindeki Ste-
fan kilisesinde bir çeflit cennet resmi var ki insan gördü¤ünde ruhunu teslim edesi gelir.
Aden cennetini Firdevs cennetini, Südre ve Me'va cennetini kat kat köflkler, nehirler, kev-
ser havuzlar›, ba¤lar, bahçeler, huriler, bütün melekler, arfl, kürsî, sayfa ve kalemler ile öy-
le bir cennet göstermifl ki resim yapmakta frenkler Hind ve Acemden üstün olmufllard›r. Bu
cennet resmine karfl›l›k zalim bir genç de elli ad›m uzunlu¤unda bir duvar yüzüne cehennem
resmi yapm›fl ki ben bu resmi gördü¤ümde Fatiha sûresinden «‹hdinass›râtelmüstakim» âye-
tini; Mizan ve teraziyi görünce Rahman sûresinde «Ve lâ tuhsirül mîzan» âyetini, esfel kuyu-
sunu gördü¤ümde Nisa sûresinde «innelmünâf›kîne fi'd-derki'l esfeli minennâr» âyetini; gay-
ya kuyusunu gördü¤ümde «Vevlün likülli» âyetini okudum. Veyl deresi, sakr yokuflunu, ta-
mu deresini, sicin deresi, sa¤ir beli ve di¤er cehennem derelerini nak›fl ustas› öyle nakflet-
mifl ki bir kere o cehennem içinde kullar›n neft ve katran atefli içinde yand›¤›n›, zebaniler
elinde, k›rbaçlar alt›nda feryat etti¤ini, akrep, ç›yan ve y›lanlar›n soktu¤unu görenler Nem-
rutluktan, firavunluktan, Karun fliddetli¤inden, çekifltiricilikten, ay›plamaktan, fesatl›ktan,
herkesi kötülemekten, zinadan, faizcilikten, kötü huylardan, flarap içmekten ve bütün kötü-
lüklerden tevbe edip temizlenir. Resimlerdeki bu ac› azaplar› gören yemekten ve içmekten
kesilir, elini ve ete¤ini dünyadan çekip, ömrünün sonunu ibadetle geçirir. ‹lâhi emir cennet
olmazsa da bari cennet ile cehennem aras› Araf olsun der. Nak›fl ustas› hünerini göstermek
için kilisede bir de Araf resmi yapm›fl ki bir taraf›n› gören sevinir, di¤er taraf›n› gören üzü-
lür. Beri tarafta Arasat meydan›n› gösterip binbir ayak bir ayak üzere, bir vaveyla ve kar›-
fl›kl›k içindedir. Bu flekilleri gören kimsenin vücudu tir tir titrer. Bu cennet, cehennem ve
araf resimlerinde gösterilenler denizde damla, güneflte zerre kadar dahi de¤ildir.

Bu manast›r›n üç kap›s› vard›r. Biri k›ble kap›s›d›r ki bu da anlat›lmas› güç kemerleri olan,
burma burma mermerden oyulmufl; sedef ifllemeli yüksek bir kap›d›r. Sol taraftaki kap› ra-
hipler kap›s›d›r. Sa¤ taraftaki kap› güneye aç›l›p kral saray› yoluna bakar. Bu kap›n›n sa¤
taraf›nda bir kule vard›r.

Görülme¤e De¤er Çan Kulesi: Bu büyük kilisenin dört köflesinde dört adet saat kulesi var.
Ama üçü küçük saat kulesidir. Bu sa¤ kap›n›n yan›ndaki yüksek kulenin yeryüzünde benze-
ri yoktur. fiimdiki dünya üstatlar› bir yere gelseler bir tafl› bir yere koyamazlar. Bu garip eser
siyah tafltan yap›lm›fl gibi duruyorsa da tafl de¤ildir. Alç› gibi macun yap›p dondurulmufltur.
Hakikaten ben o kadar dikkatli bakt›¤›m halde tafllar›n birbirlerine ba¤lanan yerlerini görme-
dim. Bu çan kulesinin içi tam yirmiyedi tabakad›r. ‹çinde bin adet rahip vard›r. En yüksek
k›sm›nda inip, ç›kma¤a güç ve kuvvetleri olan papaz hizmetlileri oturur. Onun alt›nda yirmi
yafl›na gelmifl küçük papazlar, onlar›n alt›nda k›rk - elli yafllar›ndaki rahipler, onlardan afla-
¤›da yetmifl - seksen yafllar›ndaki patrikler, en afla¤› k›sm›nda ise yüzelli - yüzaltm›fl yafllar›n-
daki kuvvetten kesilmifl, hesap ilmi ile u¤raflmaktan bir deri, bir kemik olmufl keflifller var. O
derece yafllanm›fllar ki kuvvetleri gitmifl, görünüflleri yetmifl, ömürleri yüzaltm›fla - yüzyetmi-
fle yetmifl, sohbetten kalm›fl, nicesi haftada bir defa iftar edip befl zeytin, on siyah üzüm, befl
hurma ve bir - iki fincan süt içerler. Baz›s› bu yiyecek ve içecekleri yirmi günde bir ayda bir
defa yer. Papaz ve rahipler var ki sap›k ladikalard›r. Hepsi de nane çöpüne ve lâdes kemi-
¤ine dönmüfller. Bunlar›n, yirmisine birden bir pehlivan yumruk vursa hepsi ölür. Allah'a flü-
kürler olsun «‹slâmda ruhbanl›k yoktur.» Yeteri kadar yeyip, ibadet edip savaflmaya, helâli-
mizle büyük cihat etme¤e kuvvet buluruz. Ama gerçekten bu kefereler yemek içmekten çe-
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kilip nice ifller görüp, zinde kal›p, hastal›klardan uzak kal›rlar. Perhiz ile nefislerini dahi öl-
dürmüfllerdir. Bu halde felsefe, t›p, hesap, cerrahî ve benzeri üçyüzyetmifldört çeflit garip ve
acayip bilgilere sahiptirler. Ama miras ilmi yoktur. Fakat hesap, hendese ve gök ilimleri bun-
lardad›r. Allah'›n emri bu kâfirlerde falc›l›k da yoktur. Kâfiristan›n bütün zina veletleri ve isim-
siz bilginleri, sanatkârlar› hep bu manast›r›n çan kulesinde toplan›p faydas›z ilim sohbetleri
ederler. En büyük saat çan› bu kulededir ki çan› hamam kubbesi kadard›r. Çekici at karn› ka-
dard›r ki ö¤le vakti bu saat onikiyi vurdu¤unda çan›n sesi iki konakl›k yerden duyulur. K›fl
günleri çan, çekicin vurmas›ndan parçalanmas›n diye çekicin önüne keçe ba¤lan›r. K›rk - el-
li çeflit saat vuruflu vard›r. Tatar gelip flehri ya¤ma edince ayr›, kötü günlerde, Sar› Salt›k,
Kas›m, H›z›r, ‹lyas, Nikola, Avustos ve K›z›l yumurta günleri ayr›, Ayabasyanma ve kral›n
özel bir ifli oldu¤u günlerde ayr› flekilde vururlar. Heybetli bir çand›r. K›rk hizmetlisi vard›r.
Saat vakitleri çan kendisi çalar, di¤er zamanlarda adamlar vururlar.

Garip Bir Görünüfl: Beç flehri içinde tam üçyüzaltm›fl adet manast›r ve duvarlar›n birer -
ikifler çanl›klar›nda dörtyüzyetmifl saat kulesi vard›r. Ne zaman ki ö¤le vakti olur önce bu
Stefan kilisesinin büyük saati bir kuru vurup daha sesi kesilmeden Beç kalesi içindeki bütün
saatlerin çanlar› bir anda çalarlar. Ama Rum'da bir adam›n iki saati olsa biri bir derece ve
iki dakika ileri, yahut geri olarak yürür. Ama Beç saatleri hepsi bir anda vurur. Saat kulele-
rinin en yükse¤i bu Stefan kilisesinin saat kulesidir. yediyüzyetmifl basamak tafl merdiven-
dir. ‹çinde üçyüz adet küçük, büyük patrik odalar› vard›r. Tepesinde bir alt›n top var. Tam
yüzelli vak›yye (117 kgr.) halis alt›n, top dolapt›r. ‹çi on sinik bu¤day al›r derler. Süleyman
Han 936 (1529) tarihinde bu Beç kalesini kuflatt›¤›nda bu yüksek kuleyi dövmeye k›yama-
m›flt›r. «Sonunda buras› Müslümanlara ibadet yeri olacakt›r, bu kule üzerinde alâmetim ol-
sun» deyip söz konusu alt›n topu yapt›r›p krala göndermifltir. Sap›k kral da o gece bu alt›n
topu çan kulesinin tepesine koydurmufltur. Onun için Beç kalesine bu alt›n top sebebiyle
«Alman Engerüs K›z›lelmas›» derler. Sonra Süleyman Han kaleyi fethetmeden gidince kral
Ferdinand, Süleyman Han'›n alt›n K›z›lelma topu üzerine alt›n bir ay ve gümüflten günefl res-
mi yapt›rm›flt›r. Süleyman Han kendi topu üzerine kâfirin baflka sesler koydu¤unu ö¤renin-
ce «Haz›r ol, üstüne seferim vard›r» deyip Alman seferine ç›kar. Bir y›lda 176 parça kaleyi
fethedip, illeri harap eder. Sonunda Ferdinand kral, Süleyman Han'›n topu üzerine koydu-
¤u ay ve günefl resmini indirip Süleyman Han ile bar›fl yapar. 1048 (1638) tarihinde Sul-
tan Dördüncü Murad Han Ba¤dad'› fethedip ‹stanbul'a gelince içki tevbesini bozup rahmet-
li olur. ‹brahim Han'›n tahta ç›k›fl›ndan sonra Nemse çesar›, Süleyman Han'›n bar›fl antlafl-
mas›na ayk›r› bir ifl edip, Süleyman Han'›n topu üzerine çatal, matal, haç gibi bir fley koy-
mufl. «Niçin bu haç flekilli fleyi Süleyman Han'›n K›z›lelma topu üzerine koydunuz» dedi¤in-
de: «Alt›n topun üzerine kufl konmas›n diye o haç flekilli çark› koyduk» diye cevap verdiler.
Hakikaten kufl konamaz. Rüzgâr›n esmesiyle o çark f›r›ldak gibi döner. Bunu da Süleyman
Han gibi o topun üstünden indirecek bir çeri padiflah elbette bulunur.

Bu kulenin dört yan›n›n içindeki kat kat kemerler içinde kârgir yap› odalar› var. Billur, ne-
cefi moran camlar ile süslü, nice sivri sivri, minare külah› gibi sivri kubbeler ile bezenmifl, üzer-
lerinde çeflitli alt›n haçl› âlemler var. Bu çarl›k kulesinin en afla¤› k›sm› ‹stanbul'un Galata ku-
lesi kadar kal›nd›r. Ama dört köfleli olup, siyah tafltan yap›lm›flt›r. Kulenin en yüksek yerine
kadar iç içe onyedi kat vard›r. En uç k›sm› sivri olup K›z›lelma topu bunun üzerindedir. Ku-
lenin tepesinden do¤uya do¤ru, üçer konakl›k mesafedeki Pajon ve Anporok kaleleri görü-
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nür. Kuzey taraf›nda Uyvar sahralar›, bat› taraf›nda Prag da¤lar› görünür. Tâ bu derece yük-
sek ve güzel bir çanl›kt›r. Allah onun minare olmas›n› ve ezanlar okunmas›n› nasip etsin.

D›fl Avlu: Bu kilisenin d›fl avlusunun bir taraf› demir pencereli olup d›fl› kral yoludur. Di-
¤er taraflar› ise ö¤renci odalar›d›r ki ikibin ö¤renci ö¤renim yaparlar. Odalar›n ortas› büyük
bir meydand›r. Bu meydanda çeflitli meyve a¤açlar› bulunur. A¤açlar›n gölgesinden topra-
¤a günefl düflmez. Baz› fakirler her a¤ac›n gölgesinde oturup, ufak, tefek fleyler satarlar.

fiifa Yeri Hastahâne ve T›marhâne: fiehrin iç kenarlar›nda, yedi yerde t›marhâne vard›r.
Hepsinden güzeli ve teflkilâtl›s› Stefan kilisesinin t›marhânesidir ki kral hastalansa buraya ge-
lir. Zira bu kilisede Eflatun, Bukrat, Sokrat, Batlamyus, Filkos gibi feylesof ve hekimler bu-
radad›r. Bütün kâfirler siyah elbise giyip, bafllar›na Eflatun flapkas› giyerler. Ama bunun he-
kimleri beyaz, sade giyinip, bafllar›na telâtin ve güderiden bir çeflit takke giyerler. Elleri de
daima eldivenden ç›kmaz. Zira elleri daima yumuflak olup, hastan›n nabz›na yap›flt›¤› an,
mutlaka hastal›¤› bilip ona göre ilâç verirler. Rabe suyu cenginde kral›n bir akrabas›n›n ba-
fl›na kula¤› yan›ndan bir kurflun girip kafas›n›n içinde kalm›fl.

Usta Cerrahlar: Bu yaral› kefere ne ölür ne iyileflir. Sonunda kral der ki: «Benim ecdad›-
m›n flifa evlerinde bu kadar para yiyen görevli usta cerrahlar var. Bu benim akrabama bir de-
va bulsunlar, yoksa hepsinin r›zk›n› keserim.» Stefan kilisesinin cerrah bafl›s›n›n buna ilâç ya-
paca¤›n› ö¤rendi¤imde cerrahbafl›ya var›p samimiyet kurdum. O an yaral›y› getirdiler. Bir se-
dir üzerine yat›rd›lar. Bafl› Adana kaba¤› gibi, burnu Mora patl›can› gibi her taraf› fliflmiflti.
Hekimbafl› orada bulunanlar›n hepsini d›flar› kovdu. Yan›nda bir adam› ve ben kald›k. S›cak,
caml› bir oda idi. Hemen yaral›ya bir fincan za¤feran gibi bir su içirdi. Yaral› kendinden ge-
çip mest oldu. Odan›n içinde bir mangal yak›p, bir köfleye koydu. Hekimin adam› yaral›y› ku-
ca¤›na ald›. Hekim, yaral›n›n bafl›n› kenarl› bir yere koyup kay›fl ile ba¤lad›. Keskin bir ustu-
ray› eline ald›. Yaral›n›n önüne oturdu. Herifin aln›n›n derisini iki kula¤›na var›ncaya kadar
çizdi. Sa¤ kula¤› yan›ndan derisini biraz yüzdü. Bembeyaz kafa kemi¤i göründü. Ama bir
damla dahi kan akmad›. Kula¤›n yan›ndan, flakak k›sm›ndan kafay› deldi. Demir mengene
sokup, mengenenin burgusunu burdukça herifin bafl›n›n kemi¤i ayr›lma¤a bafllad›. Yaral› o
an biraz hareket etti. Sonra yine mengeneyi burdukça kafatas›n›n kapa¤› difl difl aç›l›p, ense-
den tarafa beyni göründü. Bafl›n›n içi, kulaklar› aras›nda sümük gibi s›v›larla dolu idi. Beyni-
nin yan›nda tüfek kurflunu duruyordu. Befler dirhem çakmakl› tüfek kurflunu imifl. Beynin za-
r› yan›nda, kana bulanm›fl halde idi. Cerrah hemen ç›kar›verdi. Bana: «Gel, bak gör, bu in-
sano¤lunun bir lokma ekmek için bafl›na gelene» dedi. Ben, biraz ileri vard›m. A¤z›ma ve bur-
numa örtü koydum. Yaral›n›n kafas›n›n içine bakt›m. Allah'›n büyüklü¤ü insan›n beyni kafa
içinde sanki tavuk yumurtas›ndan yavrusu henüz ç›km›fl, gözleri, bafl›, burnu, kanatlar› bozul-
mufl gibi durur. Ama üzerinde kal›n, beyaz bir zar› var. Cerrah beni a¤z›m örtülü olarak ada-
m›n bafl›na bakt›¤›m› görünce bana: «A¤z›m ve burnunu örtüp niçin bakars›n» diye sordu.
Ben: «Bakars›n belki ya aks›r›r›m, ya öksürürüm, nefes al›p verirken adam›n bafl› içine rüz-
gâr girmesin diye a¤z›m› ve burnumu kapad›m» dedim. Cerrah: «Aferin, Allah mübarek et-
sin, sen bu ilmi ö¤renseydin iyi bir cerrah olurdun. Bak›fl›ndan anlad›m ki bu dünyada çok
fley görmüflsün» dedi. Sonra hemen acele ile yaral›n›n beyni yan›ndaki kurflunu ald›. Sar› sün-
ger gibi bir fley ile kurflunun ç›kt›¤› yerde p›ht›laflm›fl kanlar›, sar› sular› ald›. Süngeri flarap ile
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y›kay›p yine kafan›n içini ve beynin etraf›n› temizce sildi. Sonra yine kafay› yerine koyup te-
pesinden ve çenesi alt›ndan yass› kay›fllar ile s›k›ca sar›p, bir kutu alarak ortaya koydu.

Cerrahlar›n Hikmetinin Seyri: Yaral› adam›n daha önce bafl›n›n derisi kulaklar›na kadar
çizilmifl idi. O derileri birbirine yak›n getirip, o kutunun içinden iri, atl› kar›nca dedikleri bir
kar›ncay› al›p adam›n kafas›n›n derisinin kesilen yerlerine koydu. Aç kar›nca iki deriyi bir
yerden ›s›r›nca cerrah hemen kar›ncan›n belinden makas ile kesti. Kar›ncan›n bafl› iki deri
kenar›ndan ›s›rm›fl olarak kald›. Onun yan›na bir kar›nca daha ayn› flekilde yapt›. Bir kulak-
tan bir kula¤a var›ncaya kadar seksen adet kar›ncan›n bafl›na kesik deriler ›s›rt›ld›. Sonra
merhemler sürüp, sar›p, sarmalay›p adam› bir döfle¤in köflesine dayad›. Yanlar›na yast›klar
kondu. Bafltaki kurflun ç›kar›lan deli¤e fitil sokup onun da üzerine merhem sürüp sard›. Son-
ra oda içinde pis kokulu bir fley yak›ld›. Yaral›n›n burun deliklerine k›rk - elli y›ll›k flarap sü-
rüp, ellerine, kollar›na, gö¤süne, boynuna ve mümkün olan yerlerine de amber sürdü. Son-
ra yine oda içinde mum yak›ld› ve yemek getirildi. Biz yemek yerken tam bir saat olunca
yaral› adam gözlerini aç›p yemek istedi. Ona badem flurubu ve tavuk suyu ile befl dirhem
kadar flarap verdi. Yedi gün bu durumu seyrettim. Sekizinci gün adam biraz güç bulup ha-
reket etme¤e bafllad›. Onbeflinci günde kral›n yan›na gitti. ‹flte bu Beç kalesi içinde böyle
bilgili ve usta cerrah, hekimler ve bilginler vard›r.

Di¤er Bir Acayip Cerrah Olay›: Bir gün yine Kral Laslo adl› manast›r›n hastahânesini ge-
zerken Polonyal› bir usta cerrah ile tan›flt›m. Biraz Türkçe de biliyordu. Ondan ‹talyan ve
Nemse lisanlar›ndan baz› sözler yaz›p ö¤renirken ‹strinye flehrinden bir araba içinde, tulum
gibi fliflmifl, sar› bir adam getirdiler. Gözlerinden, kulaklar›ndan ve burun deliklerinden sar›
sular ve cerehatlar ak›yordu ki pis kokudan yan›na var›lam›yordu. Cerrah bu fliflmifl adam›
görünce: «Bu, k›rk gündür böyle olmal›, niçin bunu yirmi - otuz gün önce getirmediniz» de-
di. Hastan›n adamlar›: «Biz Felemenk vilâyetinin Amsterdam flehrindeniz. Yirmi gündür ara-
ba ile size gelirken günden güne bu kapudan›m›z›n hastal›¤› art›p, böyle tulum gibi fliflti» de-
diler. O an adam› ya¤ tulumu gibi arabadan indirip bir sedire yat›rd›lar. Bafl taraf› yüksek,
ayaklar› alçak ve orta k›sm› hacetini görecek flekilde idi. Hekim, s›ska adam›n elbisesini soy-
du. Bir çömlek içindeki sar› çamuru adam›n bütün vücuduna sürdü. Çamur kibrit gibi koku-
yordu. Adam›n a¤z›na ve burnuna bir su sürdü, bir sabunu sivriltip makat›na soktu. Sonra
adam›n ayaklar›n›n topuklar›n›n iç yüzlerinden, ellerinin nab›z yerlerinden, kuyruk soku-
mundan befl yerden derisini deldi. Bir kar›fl uzunlu¤unda, ya¤l› ç›ra a¤açlar›na k›rm›z› bir
merhem sürdü. A¤açlar› adam›n vücudunda açt›¤› deliklere soktu. Adama bir kâse beyaz
flerbet verip üstünü örttü. Ondan sonra baflka ifllerle meflgul oldu. Üç saat sonra Allah'›n bü-
yüklü¤ü, a¤açlar›n sokuldu¤u deliklerden o kadar k›rm›z›, sar›, balgam gibi, koyu, koyu fley-
ler akt› ki anlat›lamaz. Dördüncü saatte adam›n makat›na sokulan sabun ç›k›nca arkas›ndan
yirmi vakiyye kara, sar›, katran gibi pislik, safra, soda ve birbirine ba¤lanm›fl, top top, yum-
ruk kadar yedi adet solucan yuvalar› ç›k›nca adam feryat edip yiyecek isteme¤e bafllad›. Ona
bir kâse mavi flerbet verip baflka fley vermedi. Ben o gün Beç kap›lar› kapan›ncaya kadar
paflan›n yan›na gitmeyip bu durumu seyrettim. Tâ ikindi vakti oluncaya kadar adamdan kö-
tü kokulu, kara katranlar ve solucanlar ç›karken makat›ndan üç kar›fl uzunlu¤unda, y›lan gi-
bi, beyaz ve alaca, üstü sümüklü, gelincik bafl› gibi bafllar› olan, diflsiz, gözsüz, dilli, karn› bir
büyük elma kadar, k›rm›z› k›rm›z› solucanlar ç›kt›. Ayaks›z, gözleri kör solucanlar idi. Ada-
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m›n ellerinden ve ayaklar›ndan, ayr›ca makat›ndan cerahatlar ve sar› tutkallar akmakta idi.
Akflam vakti olunca adama sirkeli kebap ve bir kâse flarap verdi. Ben akflam olunca kona-
¤›m›za vard›m. Bütün gördüklerimi birer birer paflaya anlatt›m. Pafla ve di¤er dinleyenler
hep hayrette kald›lar. Sonra üçüncü gün yine hastahâneye vard›m. Adam› gördüm. Adam
tulum gibi iken incelip mesh olmufl. Ama yüzünde ve gözünde nur kalmay›p ar› gibi v›z›ld›-
yordu. Yüzü, gözü ve vücudu öyle buruflmufl ki, yüz yafl›ndaki adama dönmüfl. Halen elle-
rinde ve ayaklar›ndaki deliklerden sar› sular akmakta idi. Sonunda onuncu gün bütün has-
tal›klardan kurtulup, günden güne iyilik bulmakta idi. Yirminci gün ayak ve ellerinde aç›lan
delikler iyi oldu. Yüzünün rengi k›rm›z›laflt›. Cerraha bir kese kurufl verdi. Hastahâneye de
‹sa aflk›na befl kese vak›f edip vilâyetine gitti.

Görülmeye De¤er Di¤er Bir Cerrah›n Hüneri: Bir gün bir cerrah dükkân›nda otururken
bir kefere geldi. Cerraha bir Engerüs alt›n› verip: «Diflim a¤r›yor, ç›kar» deyip iskemle üze-
rine oturdu. Cerrah hemen eline milini al›p, adam›n difline mile ile vurunca adam feryat
edip: «‹flte a¤r›yan diflim odur» dedi. Usta cerrah bir mangal ile atefl getirip içine sar› pirinç-
ten tanbura telleri koydu. ‹ki flifle su ç›kard›. Biri mavi, biri k›rm›z› su idi. A¤açtan yap›lm›fl,
küçük, mafla gibi bir âleti eline al›p adam›n a¤z›n› açt›. A¤r›yan diflin etlerine flifledeki mavi
sudan sürdü. Elindeki a¤aç mafla ile difle yap›fl›p güçlük çekmeden, kolayca ve kan akma-
dan bir tane beyaz, üç çatal köklü difli ç›kard›. Sonra hemen ateflin yan›na gidip, tanbura
tellerinin birini ateflten ç›kard›. K›zg›n teli diflin köküne soktu. Tel, diflin ili¤i içinde c›z c›z
edince çürü¤ün içinden teli ç›kard›. Çürü¤ün içinden karaca bafll› ince, zay›f bir kurtca¤›z d›-
flar› ç›kt›. Di¤er k›zg›n teli al›p yine diflin çürü¤üne soktu¤unda bir kurtca¤›z daha ç›kt›. O
an difle el ile yap›flmadan difli yine ç›kard›¤› deli¤e koydu. Bu sefer öbür flifledeki k›rm›z› su-
dan su ve tuz sürüp, küçük bir tahta parças›n› diflin üstüne koyarak adama «Is›r flu tahtay›»
dedi. Adam tahtay› ›s›r›nca ç›kan difl yerine yerleflip kald›. «Bir daha a¤r›mas›ndan kurtul-
dun, eskisinden sa¤lam olur» dedi. «Ama el ile yap›flmay›ver.»

Ben bu hali görünce can›m yerine geldi. Zira Uyvar kalesi alt›nda cirit oynarken K›bleli
Mustafa Pafla difllerime bir cirit vurdu. Üç diflim sallan›r hale gelmiflti. O an cerraha diflleri-
mi gösterdim. O da k›rm›z› sudan difllerimin etlerine sürdü. Sonra bana da tahta parças›n›
›s›rtt›. Difllerim öyle sa¤lam oldu ki f›nd›k ve ceviz k›rabilirdim. Dünyalar kadar sevindim. Cer-
raha, bir Kaya Sultan ya¤l›¤› verdim. Sevindi. Bir küçücük flifle ile k›rm›z› sudan yar›m dir-
hem kadar su verdi ve bana dedi ki: «E¤er, yüz alt›n verirsen sana sular› kezzap gibi kaynat-
mas›n› ö¤reteyim. Hangi diyarda görürsen diflleri a¤r›yan adam›n diflini mavi su ile ç›kar›r,
içindeki ili¤i da¤lay›p difli yine ald›¤›n gibi yerine koyup, k›rm›z› sudan sürersin. Hemen bu
diyarda durma, para kazan» dedi¤inde ben elli alt›n verdim. «Yok, yüz alt›n olmay›nca ö¤ret-
mem» dedi. Ben de haset edip vermedim. Me¤er bin alt›n verip ö¤renilecek bir hüner imifl.

Yine bir gün bir keferenin üç kraliçka yani üç akçesini al›p, difline mavi su sürüp, diflini
eline verdi ve kefere gitti. Me¤er yerine difl koymak için birer alt›n al›rm›fl.

K›sacas› bu Beç'te olan hekimler, kan al›c›lar ve cerrahlar bir diyarda yoktur. Bunlarda gör-
dü¤ümüz hünerleri birer birer yazsak Ebu Ali Sina kanunu olur. Her ifllerini kolayca yaparlar.
Birçok cerrah dükkân›nda berberler vard›r. Gerçi bütün Nemseliler saçl›d›rlar. T›rafl olmazlar.
Ama yine bafllar›n›n orta yerlerini t›rafl edip, saçlar›n› kokulu sabunlar ile y›karlar. Yüzbinler-
cesi yetmifl - seksen yafllar›ndad›r. Sakallar›n› t›rafl ettirdiklerinde berber bunlar› yüksek bir is-
kemleye oturturlar. Ç›raklar adamlar›n saç›n› ve sakal›n› y›kay›p baflka iskemleye oturturlar.
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T›rafl olacak kimsenin oturdu¤u iskemle bir mil üzerinde olup f›r›ldak gibi döner. Berber t›rafl
ettikçe iskemleyi çevirip, hangi taraf›n› t›rafl etmek isterse iskemleyi çevirir ve kendisi otura-
rak kolayca t›rafl eder. Rum'daki gibi berber ayak üzeri t›rafl etmez. Dükkânlar› flad›rmanlar ve
çeflitli eflyalar ile süslüdür. Ama hastahânelerinde bulunan hay›r ve iyilikleri, eserleri, yiyecek
ve içecekleri bir diyarda yoktur. Her kim bu t›marhânelerde flifa bulursa, daha önce adam›fl
oldu¤u eflyalar› getirip verir. O kadar alt›n, gümüfl, bak›r, kalay sahan, tencere, sini, tepsi ve
flamdan var ki her t›marhânede on M›s›r hazinesi de¤erinde alt›n ve gümüfl kaplar bulunur. O
kadar alt›n ve gümüfl kebap fliflleri köflelerde dayal› durur. Her hastan›n hastal›¤›na göre alt›n,
gümüfl ve bak›r tencerede çeflitli yemekler piflirip hastalara verirler. Kilerlerinde kufl sütü ve
aslan sütü, hurmadan baflka her çeflit nebattan yiyecek ve içecek bulunur. Öyle usta aflç›lar›
var ki ne zaman bir kral bir krala, bir vezir ve bir elçiye ziyafet etse bu aflç›lar getirtilip çeflitli
yemekler piflirirler. Ama her yerin yeme¤i meflhur de¤ildir. Bütün kefereler perhiz edip, çatal
demir ucuyle elli dirhem yemek ve elli dirhem flarap yiyip, içerler. Yemek yerken Osmanl›lar-
dand›r. Hind, Sind ve Acemde dahi yemek yoktur. Sadece pilavlar› meflhurdur.

Her hastahânenin macun yerinde hekimbafl› oturur. Günde bir kantar macunu fakir
hastalara da¤›t›r. Yüzbinlerce hokka ve kavanoz macun, yiyecek ve içecek tatl›lar› vard›r.
Her hastahânede yazl›k ve k›fll›k odalar›nda çeflitli flad›rvanlar ve havuzlar var. K›fl odala-
r›nda hamam gibi sobalar›, yaz odalar›nda flad›rmanlar› olup pencereleri bahçelere bakar-
lar. Her hastan›n huyuna göre çalg›c›lar gelip, çeflitli sazlar çal›p e¤lenirler. Ama gariptir
ki bu Alman diyar›nda Rum'da ve Arabistan'daki gibi çok mecnun yoktur. Lâkin t›mar-
hânelerde ak›l hastas› çoktur ve çâreleri de yoktur.

Fakir ve Garipler Afl Evi: Onbir yerde yemek verilir. Gerçi hesapç›, hasis vilâyet olup k›tl›k
flehridir. Ama mutlaka her kral manast›r›n›n imaretlerinde bu¤day ve un çorbas› piflirilerek ki-
liselerde oturan patrik ve keflifllerle baz› fukaraya da¤›t›l›r. Stefan kilisesi ve kral saray› imareti
hepsinden büyük olup zengin, fakir, genç, yafll›, çocuk herkese bolca yiyecek da¤›t›l›r.

Bütün manast›rlar burada tamam oldu. Anlatt›¤›m›z manast›rlar›n hepsi kurflun örtülü de-
¤ildir. Stefan kilisesinin de baz› yerleri kurflunla örtülmemifltir. Nak›fll› tahta ve kiremit örtülü-
dür. fiehrin imaretleri ve yüzlerce saray› hep renkli kiremit, kurflun, sar› pirinç, k›rm›z› bak›r,
kalayl› teneke ve yer yer flendire tahta örtülüdür. E¤er bu flehrin özelliklerini gördü¤ümüz gibi
yazsak bir cilt kitap olur. Yaz›lmas› da mümkün de¤ildir. Allah bu flehri düflman eline düflür-
mesin. Zira bu flehre yabanc› ayak bassa viran olur. Hüda buray› ‹slamlar eline nasip etsin. Bu
flehrin hemen her fleyi be¤enilir ve meflhurdur. Bütün hekim, cerrah, berber, nakkafl, saatçi,
tüfekçi ve ç›kr›kç› sokaklar›n›n temizli¤ine; hâkimlerinin idaresine, al›fl verifllerinde ölçüsüne
dikkat ederler. Yalan söylemediklerine, adaletli davrand›klar›na, reaya ve berayan›n huzur için-
de olup zulüm etmediklerine, su ve havas›n›n güzelli¤ine, seven ve sevilenlerin temizlik ve za-
rafetine, de¤iflik flekilde kokulu çiçeklerine, herkesin birbiriyle iyi geçinip gariplere dostluk gös-
termelerine ve vilâyetlerinin her fleye karfl› güvenli oldu¤una Allah flahittir ki ‹slâm diyar›nda
böyle güvenli ve adaletli yer yoktur. Bu flehrin binlerce güzelliklerini yazsak bir y›lda tamam ol-
maz. Ancak biz istek ve maksad›m›z üzere sözümüze dönelim. Bu flehri alt› günde gezip, gör-
dük. Daha önce kral›n bir hafta sonra elçi pafla ile görüflelim dedi¤i günlerden yedinci günü
cumartesi olup bafl tercüman Mikel ve bafl komiser, defterdar paflaya gelip «Sultan›m, çesar
imparator, sultan›ma selamlar edip yar›nki gün müflerref olal›m diye buyurdular» dedi.
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1075 (1664) SENES‹ Z‹LH‹CCE AYININ ON BEfi‹NC‹ PAZARTES‹ (GÜNÜ) 
BEÇ TAHTINDAN (ÇIKIP) ENGÜRÜS ALMAN DD‹YARLARINDAN TA (ATLAS 

OKYANUSU) KENARLARINDA ‹SPANYA, DONKARKIZ V‹LÂYET‹, DAN‹MARKA 
V‹LÂYET‹, FELLEMENK V‹LÂYET‹NDE, AMSTERDAM fiEHR‹NE, LONÇATA V‹LÂYET‹, 

KOLONYA V‹LÂYET‹, HOLLAND‹YA V‹LÂYET‹, BRENNDEBURSK V‹LÂYET‹, 
BRAKA fiEHR‹, ‹S‹Z‹NE fiEHR‹ VELHASIL YED‹ KRALLIK YERDE TA VO NEHR‹ 

KENARINA KADAAR G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLAR HAKKINDADIR

Beç kalesinden oniki ad›m ve dört nefer kölem, candan eski dostum Hindi Baba Man-
sur, Baba Ahmed Bektaflî, Baba Turabî Selmanî, ‹spanya veziri ve yedibin asker ile kakt›k.
Allah'a s›¤›n›p, selâmetle ve zenginlikle dönmek için dua ettik. Bat› tarafta bizim konaklar›-
m›z olan ada içinde Tuna kenar›nca bafl› yukar› üç saat gittik. Tuna kenar›nda bir ormanl›k
içinde, bir kiliseli, beflyüz hâneli, ba¤l› ve bahçeli bir Nemse köyüne geldik. Burada yoldafl-
lar›m›z ile kay›klara binip Tuna nehrinin karfl› taraf›na geçtik.

Eski Beç Kalesi: Hazret-i ‹sa zaman›nda yap›lan eski Beç bu kaledir. Tuna kenar›nda,
küçük Alman da¤› burnunda yap›lm›fl yüksek bir kaledir. ‹çinde hiç kimse yoktur. «Bütün
cephânesi ve mallar› ile ecinne kavmi bu kaleyi ele geçirdi.» diye bütün kâfirler kaleyi oldu-
¤u gibi terketmifllerdir. Ama yine de güzel, sa¤lam, flekilli bir kaledir. Biz de yüksek da¤›n
tâ tepesine ç›k›p eski Beç'i seyretmeye koyulduk.

Eski Beç Varoflu: Tuna nehri kenar›nda büyük bir flehirdir. Kale ile bu flehir aras›nda bir
manast›r vard›r ki burada da kimse yoktur. Ama flehirde insan› çoktur. Üçbin kadar s›rçal›
kiremit örtülü, ba¤ ve bahçeli, çarfl› ve pazarl› güzel bir flehirdir. Burada kral›n kale gibi du-
varl› bir ba¤› vard›r ki diller ile anlat›lamaz, kalemler ile yaz›lamaz. Bütün yüksek köflkleri ve
binalar› bafltan bafla yeflil ile örtülü bir cennet bahçesidir. Beç halk› ikindi vaktinden sonra
Beç'ten yaya olarak buraya gelip sohbetler edip yine Beç kalesine dönerler, çok yak›nd›r.
Beç kalesine gelen Tuna'y› burada ana Tuna'dan ay›r›p, da¤lara ve bay›rlara arklar aç›p tam
üç saatlik yoldan Beç kalesine getirmifller. Ama yine burada sedler yapmak suretiyle Tuna'y›
Beç kalesi önünden kesmek mümkündür. Bu eski Beç'i ve d›fl varoflunu gördükten sonra yi-
ne bir kay›¤a binip, beri taraftaki kona¤›m›z olan köye geldik. Sabahleyin kâfir ‹spanya ve-
zirinin lotoryan borular› çal›nd›. Köyden kalk›p, Tuna nehrini dört yerden a¤aç köprüler
üzerinden geçtik. Her köprü befler gözlüdür. Tuna'n›n büyük kolu üzerindeki bir eski köprü
onbir gözlüdür. Buradan afla¤› tâ Estergon'a ve Budin'e var›nca Tuna üzerinde böyle a¤aç-
tan köprü yapmak imkâns›zd›r. Hep gemi üzerinde köprü yap›l›r. Zira bu yerlerde Tuna'n›n
ç›kt›¤› Alman da¤lar› yak›n oldu¤undan Tuna'n›n suyu azal›r ve direkler üzerinde köprüler
yap›labilir. Bu köprülerin karfl› taraf›nda Uyvar topra¤›nda yeni bina görülür.

Yeni Kale: Bundan önce Nemse çesar›n›n köprü bafl›nda beflyüz hâneli bir gümrük yeri
imifl. Her sene ‹sveç, Leh, Çek, ‹spanya, Fransa, Karul, Telemenk vilâyetlerinden gelen tüc-
carlardan ikiyüz milyon alt›n gümrük al›n›rm›fl. Sonra 1073 (1662) tarihinde Köprülüzâde
vezir Fâz›l Ahmed Pafla, Uyvar kalesini fethedince kâfirler korkuya kap›l›rlar. Beç kalesi va-
rofllar›n› Türkler vurmas›n diye bu Uyvar kalesi topra¤›yla Pajon kalesi topra¤›ndaki geçit
bafl›nda bir kale yapt›rma¤a bafllarlar. ‹ri, merdiven gibi pergelli ve gânyeler ile binan›n us-
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ta mühendisleri bir araya gelirler. Bütün hünerlerini bu kalenin yap›m›nda gösterirler. Düfl-
man bu kaleyi kuflatt›¤›nda kalenin flöyle olnlas› gerekir, böyle olmas› gerekir diye hesaplar
yaparlar. Yedi köfleli bir temel kazmak için ellibin iflçi toplan›r. Önce ipler ile kalenin teme-
li çevrilir. Sonra d›fl hendekler ve tabyalar ile kap›lar kaz›lma¤a bafllan›r. Temeller kaz›l›rken
ç›kan toz, toprak gö¤e yükselirdi. ‹çinde henüz bir ev yok idi. Sadece Tuna kenar›nda befl-
bin kadar asker alacak sazdan ve kam›fltan odalar, büyük toprak tabyalar yap›p, k›rk - elli
parça top konmufl idi. Daha önce mamur olan gümrükhâne köyü bu kaleye varofl olur. E¤er
bu kale tamamlan›rsa son derece metin ve dayan›kl› bir kale olur. ‹kiyüz yerde da¤lar gibi,
piflirilmifl k›rm›z› tu¤la haz›r durmakta idi. Bu kale tamamen tu¤ladan yap›lsa gerek. Kale-
nin temellerini ve kaz›lm›fl yerlerini seyredip yine kuzeye do¤ru ilerleyip ovalardan ve gelifl-
mifl köylerden geçip üç saat yol ald›k.

Yeni Kap› Güzel Tuncavar Kalesi: Daha önce küçücük bir palanga olup kral vezirinin
has› imifl. fiimdi Uyvar fetholundu¤undan beri Uyvar gazilerinin çetecileri ile poturac›lar›n›n
korkusundan tu¤ladan bu kaleyi yapm›fllar. ‹çine üçbin seçkin Nemse askerini koymufllar.
Uyvar'dan bu kaleye gelinceye kadar ve Ok nehrinden bu yana böyle yeni ve sa¤lam kale
yoktur. Tuna nehrinden alt› saat uzakl›kta, yeflil bir sahada yap›lm›fl olup hiç engeli yoktur.
Befl köflelidir. Üçbin askeriyle kapudan›, ‹spanya vezirini karfl›lamaya ç›k›p büyük bir göste-
ri ile kaleye girerken top at›fllar› ile flenlikler edildi. Bana ‹rem ba¤› gibi bir konak ve tahsi-
satlar›m›z verildi. ‹lk olarak kona¤›m›za kale kapudan› geldi. Elimizdeki kral›n yaz›s›na bak-
t›. Her ne emredildi ise hepsi yerine getirildi. On adet kad›n, on köle on kap flarap getirdi-
ler. fiarab› nöbetçi kâfirler y›lan zehiri gibi içtiler. Kad›nlar› reddettik. Köleleri al›koyduk. Sa-
bahleyin seher vakti kalk›p yola koyulduk. Dört saat kuzeye do¤ru gidip Ak Yaylay› geçtik,
öyle yüksek bir tepedir ki bütün ovalar afla¤›da nak›fl gibi ba¤, bahçe ve tarlalar ile görünür.
Oradan üç saat yokufl afla¤› gidip Pran nehrini geçtik ve An Pran kalesine geldik.

Alman An Pran Kalesi: Laslo kral yapt›rm›flt›r. 936 (1529) tarihinde Süleyman Han,
Beç'i kuflatt›¤›nda Kas›m voyvoda k›rkbin yi¤it ile aniden bu An Pran kalesini bas›p fethet-
mifltir. Ganimet mal› olarak bir fley almam›fl, bütün kâfirleri k›l›çtan geçirmifl, varoflunu ya-
k›p y›km›flt›r. Ama kale gayet sa¤lam ve kuvvetlidir. Yalç›n, k›rm›z› bir kaya üzerinde, beyaz
ku¤u kuflu gibi durur. Yuvarlak flekilli, yüksek bir kaledir. ‹çinde bin kadar tahta örtülü evle-
ri, bir manast›r› olup çarfl› ve pazar› yoktur. Afla¤› varoflu beflbin hâne, yedi kilise ve alt›yüz
dükkanl›d›r. Ba¤ ve bahçesinin içinden Ovo nehri akar. Ak yayladan do¤an Ovo nehri bu
kaleden befl saat afla¤›da güney yönüne ak›p Tuna nehrine kar›fl›r. Bu güzel varoflta ‹span-
ya vezirinin kona¤›na bitiflik bana da bir konak verilip hediyelerimiz gönderildi. Burada bir
gece zevk ve sefa edip, top ve tüfek at›fllar› ile flenlikler yap›ld›. Oradan kalk›p bat›ya do¤-
ru suyu ve havas› güzel ovalar içindeki köyleri geçip, befl saat yol ald›k.

Büyük fienoh Kalesi: Eski bir yap› oldu¤undan kimin yapt›rd›¤› bilinmemektedir. Ama de-
vaml› olarak Nemse çesar›n›n mülkü olmufltur. Yine Süleyman Han zaman›nda Kas›m voy-
voda burada hayli cenk etmesine ra¤men kaleyi alamam›fl, varoflunu yak›p y›k›p halk›n› k›l›ç-
tan geçirmifl, ganimet mal› almam›flt›r. Sonra kâfirler bu varoflu tamir etmemeye karar ver-
mifl ve varofl da halen harap olarak kalm›flt›r. Topraklar›nda ba¤, bahçe, bostan ve güllükler
bulunup içlerinde yirmi adet kârgir, büyük kiliseleri vard›r. Kale, Tuna nehri kenar›nda, tafl



yap›, yüksek bir kaledir. Benzeri yoktur. Ustalar› bu kaleyi Süleyman mührü gibi büyük tab-
yalar ile yedi köfleli olarak yapm›flt›r. Alt› kap›s› var. Alt› vilâyetten gelen kervan halk›ndan bu
kap›larda vergi al›n›r. Kalenin önünde Tuna nehri deve boynu gibi dolafl›p, güneye do¤ru al-
t› konakl›k mesafe yine Alman'a do¤ru ak›p sonra yine bat› yönüne akar. Kale kapudan› bi-
zi misafir edip, ‹spanya vezirine ve bana çeflitli hediyeler verip, büyük ziyafetler etti.

Kas›m Voyvoda fiehitli¤inin Ziyareti: Bu kalenin do¤u taraf›nda, yeflil bir sahada, Kas›m
voyvoda çenginde flehit olanlar›n k›rk yerde y›¤›n y›¤›n mezarl›klar›n› ziyaret ettik. Kâfirler bu-
rada onikibin Türk'ün yatt›¤›n› söylediler. Her y›¤›nda tunçtan bir iflaret yapm›fllar. Meselâ on
y›¤›nda tunçtan insan heykelleri, bir y›¤›n üzerinde tunçtan at heykeli, birinde k›l›ç, birinde kal-
kan, birinde tüfek, birinde ok vard›. Bütün flehitlerin atlar›n› öldürüp, silâhlar›n› dahi almay›p,
bir yerde gömüp üzerlerine toprak y›¤m›fllar ve silâh çeflitlerine göre tunçtan örnekler yapm›fl-
lar. Bütün flehitlerin etraflar›na kale ve tabur hendekleri gibi hendek kazm›fllar. Bir hayvan gi-
rip flehitleri çi¤nemezler. Kudretten flehitler üzerindeki gül, reyhan ve sünbül kokular› insan›n
dima¤›n› kokular. Bu ziyaret yerinin tâ ortas›nda mermer bir sütun üzerinde bir k›l›ç koymufl-
lar. Yani bu ölüleri k›l›ç ile k›rd›k demek isterler. Lâkin kendilerinin söylediklerine göre her se-
ne kas›m günlerinde bu Kas›m voyvoda askerleri üstlerine gökten Allah, Allah sesleri ile ala-
ca alaca nur ya¤arm›fl. Allah'a flükür hepsini ziyaret edip ruhâniyetlerinden yard›m istedik.

Bu kalenin ovalar›nda harap olmufl, o kadar büyük flehirler, kasabalar ve köyler var ki
anlat›lamaz. Me¤er Uyvar fetholundu¤u sene bizim askerlerden önce giden Haseki Paflaza-
de, Tatar askerleriyle tâ bu yerlere gelip, yak›p y›kt›klar›ndan buralar› viran kalm›flt›r. Uy-
var'dan buralara gelinceye kadar on dokuz konakl›k yerdir.(*)

(*) Evliya Çelebi'nin yazma kitab›nda burada bir sahifelik aç›k var. Buradaki bir sahifelik aç›¤›n
çok daha fazla olmas› gerekir. Çünkü yedi krall›k yeri iki buçuk y›l gezen Evliyâ'n›n anlatacak-
lar› en az bir cilt tutar. Çok yaz›k ki yedi krall›k yerde iki buçuk senelik gezisine dair bilgiler el-
deki befl nüsha eserin birisinde de yoktur. Her halde kaybolmufltur. Bu eseri asl›ndan yazan ki-
fli burada bu bahsin kenar›na flu aç›klamay› yapm›flt›r. «Merhum seyyah›n yedi krall›k yeri seya-
hat edip yazd›¤› seyahatname notlar› galiba kaybolmufl ki burada iki buçuk y›ldan sonra dönü-
flünden itibaren anlatma¤a bafllam›flt›r. Ben de ayr›ca bir sahife aç›k b›rakt›m.»

Oradan iki buçuk y›lda yine Beç kalesi beraberli¤inde sahraya konduk. Beç kalesi sa¤ ta-
raf›m›zda oniki saatlik yerde kald›. O gün ..... varoflunda zevk ve sefalar ettik. fiehri gezip,
dolaflt›k. Beç kalesi içinde kral›n dedesi ‹stefan kral›n yapt›rd›¤› manast›r›n vakf› güzel bir fle-
hirdir, ama kalesi yoktur. Üçbin adet kiremit örtülü, ba¤ ve bahçeli, yedi manast›rl›, çarfl› ve
pazarl› bir flehirdir. Oradan kalk›p güneye do¤ru befl saat gittik. Hiç da¤, tafl geçmeyip, ye-
flil çimenlik, otluk, düz ovalardan, geliflmifl güzel köyleri ve Ak yayladan akan sular› geçtik.

Kaflevar fiehri: Nemse çesar›n›n babas› yapt›rm›flt›r. Kale içindeki t›marhânenin vakf›d›r.
Ayr›ca hâkimi vard›r. Üç adet idarecisi vard›r. Biri Boranda manast›r› varoflunun hâkimidir.
Bu manast›r›n da yeryüzünde benzeri yoktur. Burada bulunan tabip, hekim, cerrah ve tefl-
rihat hiç bir yerde yoktur. Teflrih fludur: Bir hastal›¤a tutulmufl kimselerin kral›n izni ile, ya-
hut ölen kâfirlerin vasiyetleriyle karn›n› yar›p ölmelerine sebep olan hastal›¤a bakarlar. Ba-
z› cesetleri tuzlay›p, mumyalay›p bir dolapta saklarlar ve ölüm sebebi olan hastal›¤› yazar-
lar. Baz›s›n› derisiz, parçalanm›fl olarak sinirlerini ay›r›p saklarlar. Kimisini de deri, sinir ve
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damarlar›n› ay›r›p, kemiklerini teller ile birbirlerine ba¤lay›p yine bir dolapta saklarlar. Elha-
s›l bu büyük kilisenin her köflesinde olan dolaplar içinde insan cesetleri ve teflrihleri bulun-
maktad›r. Hepsinin ölüm sebepleri ve isimleri dolaplar›n üzerinde yaz›l›d›r. Binlerce görül-
me¤e de¤er fley bu Boranda kilisesinde bulunur. Bu flifa evinde flifa bulanlar t›marhâneye o
kadar alt›n ve gümüfl kazan, sahan, flifl, kalayl› bak›r kap, kacak yapt›r›p vakfetmifltir ki an-
lat›lmas› imkâns›zd›r. Kilisenin etraf› sanki bir ‹rem ba¤›d›r. fiehrin di¤er bir hâkimi de d›fl
varofltad›r. Gayet güzel, geliflmifl büyük bir flehirdir. Sekizbin adet altl› ve üstlü, kârgir yap›,
ba¤ ve bahçeli evlerden kuruludur. Lakin kalesi yoktur. Ama kaleden daha sarp etraf› gemi
direklerinden ve di¤er uzun a¤açlardan, kaz›kl› sa¤lam flaranpoldur. D›fl›ndaki derin hende-
¤inden Kans› nehri geçip Tuna nehrine kar›fl›r. fiehrin evlerinin ço¤u Tuna kenar›ndad›r.
Kat kat saraylar ve büyük duvarlar ile donanm›fl sokaklardan kurulmufltur. fiehirde bir gün
kald›ktan sonra tekrar Beç'e gidece¤im geldi. Zira bu flehir Beç topra¤›nda olup, on iki sa-
at yak›nl›ktad›r. Buradan gemilere binip karfl› Uyvar kalemiz olan tarafa geçtik. Do¤uya
do¤ru yedi saat ba¤ ve bahçeli, güzel köy ve kasabalar› geçtik.

.......... Kalesi: Uyvar sahibi Fargac› kapudan›n›n dedesi, Süleyman Han'›n korkusundan
yapt›rm›flt›r. Nemse çesar›n›n idaresindedir. Pajon kalesi hâkimi topra¤›nda, Tuna nehri ke-
nar›nda, toprakl›, sivri bir bay›r üzerinde dört köfle olarak yap›lm›flt›r. ‹ç kalesi yuvarlakt›r.
K›bleye aç›lan bir kap›s› var. Kale içinde kârgir yap› bir manast›r›, afla¤› varoflunda ikibin ka-
dar flendiye örtülü evleri ve birkaç çan kuleli manast›rlar› var. Ama d›fl k›sm›nda ba¤ ve bah-
çeleri hesaps›zd›r. Ço¤unlukla Beç kalesi âyân› ve Pajon kalesi ayan›n›n bu vadilerde verim-
li ba¤lar› vard›r. Buradan kalk›p bir saat gittik.

Koron'un Tac fiehri yani Pajon Kalesi: Laslo kral yapt›rm›flt›r. Daha önce küçük bir ka-
le imifl. Sonra Sultan Süleyman Han, Nemse çesarlanna ‹skender tac› olan Krune'yi ihsan
edince bu Pajon kalesi temelinden y›k›l›p yeniden yap›l›r. Onbin asker ile ‹skender tac› da
kaleye yerlefltirilir.

Pajon Kalesinin fiekli: Daha önce elçi pafla ile Beç'e giderken bu kale sa¤›m›zda kalm›flt›.
Ve görememifltik. Ama flimdi görmemiz nasip oldu. Tuna nehri kenar›nda ve nehrin kuzey
taraf›nda toprakl› bir bay›r üzerinde, Uyvar'a üç saatlik mesafede yap›lm›fl dört köfle, kuvvetli
bir kaledir. Do¤udan bat› taraf›na uzunlu¤una olan iç kalesi de Kanije kalesi gibi uzunlu¤una
dört köfledir. Ortas› inceciktir. Yani ensizdir. Kalenin bu ince yerinde gayet yüksek ve büyük
bir saray› var. Dört yan› balkon ve pencerelerle süslenmifl bir sarayd›r. Daha önceki krallara
ait olup flimdi de Nemse çesar›n›n özel saray› imifl. Budin, Estergon, ‹stolni Belgrad kaleleri
ellerinden ç›k›nca krallar Beç'i taht edinmifllerdir. ‹nflallah oradan da kaçarlar. Bu sözü edilen
Pajon saray› tam üçyüzaltm›flalt› adet billur, necef ve moran caml› pencereler ile donanm›flt›r.
Dört köfle t›pk› ‹stanbul'un Galata kulesi gibi dört adet kulesi vard›r. Onlar da kat, kat pence-
reler ile süslüdür. Dört kulesi de halis kurflun ile örtülüdür. Saray›n çevre uzunlu¤u iç kale gi-
bi bin ad›md›r. K›ble taraf›na aç›lan görülme¤e de¤er, sanat eseri bir kap›s› var. Saray›n etra-
f›ndaki hendek içinden Tuna nehri akar. fiimdi biz orada iken yüzbinlerce kâfir ›rgat ve bin-
lerce usta mühendis her diyardan toplan›p bu saray›n etraf›na bir bina ve güzel bir varofl yap-
mak için hendekler kazm›fllar ve iki yerden yüksek kap› koymufllard›. Biri karada Uyvar kale-
nin topra¤›nda ve biri bat› tarafta Tuna nehri kenar›nda konmufl idi. Bu iç kalede olan saray-
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da önceleri krallar gelip taç tak›p, k›l›ç kuflan›p sonra Beç'e giderlermifl. Zira Kruna dedikleri
‹skender tac› bu Pajen'de durdu¤undan Nemse halk› bu flehre Kudüs kadar sayg› gösterirler-
di. fiimdi Osmanl› elinde 1073 (1662) tarihinde Sultan Dördüncü Mehmed Han'›n veziri Köp-
rülüzâde Faz›l Ahmed Pafla, Uyvar kalesini ald›¤›ndan beri Nemse kral›, korkusundan ‹sken-
der tac›n› Pajon'dan kald›r›p Beç kalesinden alt› konak içeride Prag kalesine götürür. Hatta
biz elçi pafla ile Beç'e vard›¤›m›zda tac› alay ile Prag'tan Beç'e getirirler. Zira Pajon kalesi bi-
zim Uyvar kalemize üç merhale yak›n oldu¤undan bütün Nemse kâfirleri korkuya düflüp tac›
kald›rd›lar. Pajon'u imar edip onikibin asker koydular. ‹ç kale olan saray› flimdi kapal› olup,
içinde cephâneden baflka birfley yoktur. Saray›n etraf›na bat›dan, do¤uya beflbin ad›m uzun-
lu¤unda, iki katl›, derin hendek kaz›p, içinden Tuna nehrine ak›t›lm›flt›r. Bir k›sm›nda Tuna
gemileri ba¤lan›r. Tâ bu derece genifl hendeklerdir. Ayn› Roma kalesi hende¤i gibidir. Kenar-
lar›na da duvarlar yapm›fllar. Bu hendek düz yerde oldu¤undan iki kat hende¤in içinde Tuna
gemileri dolafl›p, girip, ç›karlar. Do¤u taraf›ndan bu hende¤e Ak Yaylalardan gelen Pajon
nehri ak›p, hendek içinde Tuna nehrine kar›fl›r. Bu hendeklerin etraf›nda onbir adet yeni ya-
p›lm›fl toprak tabyalar yapm›fllar ki her biri ‹skender seddine benzer sedlerdir.

Pajon Varoflu: Sanki akçe tahtas› gibi badem fleklinde yap›lm›flt›r. Bir taraf› Tuna kena-
r›nda, bir taraf› da Uyvar kenar›ndad›r. Bütün evleri ba¤ ve bahçeli, kârgir yap› olup flendire
tahta ile örtülüdürler. Üçbin adet güzel evlerdir. Bu varoflun çevre uzunlu¤u üçbin arfl›nd›r.
Yal›n kat duvarla çevrilidir. Yedi yerde kulesi vard›r. Üç kap›l›d›r. ‹çinde dört manast›r, dokuz
kilise olup baz› yerde meydanc›klar var. Beflyüz adet dükkân, üç han› bulunup kâfirler henüz
bu kalenin k›ymetini bilip yeni yeni imar etmektedirler. Kalenin kuzey taraf›nda da¤› ve tafl›
hep ba¤ ve bahçeliktir. Bu ba¤lar flehre o kadar aç›kt›r ki kalede bulunan kral saray›nda ve
afla¤› varofl içinde top ve tüfekten adam gezemez, kuflat›lmas› o kadar kolayd›r. Allah ‹slâm
eline nasib etsin. Burada da kral›n papintelerini Pajon kapudan›na gösterip üç gün sefalar
edip kraldan hediyeler ald›k. Sonra yan›m›za yoldafllar al›p kuzeye do¤ru bir gün gittik.

MACAR‹STAN V‹LÂYET‹
Ta akflama kadar gidip yüzlerce yeri geliflmifl köy ve kasabalar ile nice yerle bir olmufl

köyleri geçtik. Zira daha önce Uyvar'› kuflat›rken Hâcegi Paflazade, askeriyle bu köyleri ha-
rab etmifltik. Uyvar'› fethettikten sonra Tatar Hanzâde Ahmed Giray Sultan›m›n askeriyle
Ak yaylalardan içeri Tot vilâyeti ile Kor Macar› ve Ortu Macar vilâyetlerini ya¤ma ve talan
etti¤imizde bu köyleri harab etmifltik. Henüz üç y›ldan beri biraz imar edilmifllerdir.

Vak Nehri Sahili Menzili: Bu nehir Ak yaylalardan gelip, Uyvar'a yak›n geçip kâfirin ka-
le komran› dibinde Tuna nehrine kar›fl›r. Bir gece çad›rlar›nda Vak nehri sahilinde, çimen-
lik bir alanda yatt›k. Ertesi gün sabahleyin Vak nehrinin geçidini bulup, yüzbin güçlükle neh-
ri geçerek Uyvar topraklar›na düfltük. Köy ve kasabalar› geçtik. Nice yakt›¤›m›z köy ve fle-
hirlere rastlad›k. Ama yüzlerce yeni kilise ve manast›rlar yap›lm›fl idi. Bunlar meydanlarda
apaç›k kalm›fllar idi. Zira bu yerleri tâ Komran, Uyvar ve Ban kalesine var›nca yirmi konak
yerleri Tot vilâyetine kadar berbat etmifltik. Henüz yer yer imar edilmekte idi. Fakat, yüz -
yüzellibin kadar kifliyi esir ve bu kadar da mallar›n› ganimet olarak ald›¤›m›zdan üç seneden
beri güzel imar edilmiflti. Allah'a flükür üç sene sonra harab etti¤imiz bu yerleri yine imar
olur görmek nasib oldu. Buradan bu sahralar› da bir günde ›lgar ile geçtik.
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Jebel Kalesi: Yap›c›s› bilinmiyor. fiimdi Nemse çesar› idaresindedir. Pajon hâkimi ta-
raf›ndan tayin edilen Aliban kapudan idare eder. Topraklar› Tot vilâyetine aittir. Nice ke-
re Orta Macar hâkimi Topal Pale Topufl, Hersek bu kaleyi eline geçirmifltir. Daha önce
buraya Uyvar'dan birçok defa çete ve potureler se¤irtmifltik. Bu kaleyi görmek nasib ol-
mad›. Kale Macar halk› ile doludur. Hatta kale içinde Macar ve Nemseliler oturur. D›fl
köylerinde Tot ve Macar halk› vard›r. Kale, Pajon nehri kenar›nda, engelsiz, tu¤ladan ya-
p›lm›fl, sa¤lam ve metin bir kaledir. Befl köfleli, küçük bir kale olup iki kap›s›n›n biri gü-
neye, biri do¤uya aç›l›r. Befl köflesinde befl adet kahkaha var. Tabyalar› kuvvetli ve me-
tindir. Ama hende¤i o kadar derin, duvarlar› o kadar yüksek de¤ildir. Uyvar fethedildik-
ten sonra Nemse çesar›n›n fermaniyle yirmibin Tot halk› bu kaleye üflerler. Önceki flek-
linden ellifler ad›m her taraf›ndan kale duvarlar›n› enli ve bir kat hendek daha yapma¤a
bafllam›fllar. Varoflun etraflar›n› da befl Uyvar kalesi tutar›nda geniflletiyorlard›. Bütün halk
deniz gibi üflenti edip, çal›fl›yorlard›. Ama beni görünce Uyvar alt›nda al›nan ve Rabe cen-
ginde esir olan Müslümanlar›n hepsini saklad›lar. Lâkin Uyvar y›l› fetholan kalelerin kâfi-
re dönen halk› ile Uyvar köylerinin halk› ve Tot vilâyeti halk› bu afla¤› Yeni Jebel varo-
flunda yerleflmifl olup bu kaleyi imar ettiklerinden Uyvar kalesinde az kifli kalm›flt›. Bu Je-
bel kalesi ovas› o kadar ba¤ ve bahçeli yerdir ki üzüm bahçeleri ve bostanlar› bir konak-
l›k yeri süslemifllerdir. Buradan kalk›p k›ble taraf›na dokuz saat gittik.

Uyvar Geçit Kalesi: Uyvar fetholunduktan sonra elçi pafla ile Beç kalesine vard›k. Padi-
flah›n izni ile Nemse hududunda çesar›n bir kale yapal›m dedi¤i yer bu kaledir. Henüz ta-
mamlanmam›flt›r. Pajon nehri ile Vak nehri aras›ndaki ada içinde, Vak nehri kenar›nda ve
Vak nehri ile Pajon nehrinin kar›flt›¤› yerdedir. K›rk - ellibin kâfir toplan›p binlerce araba ile
tafl, kireç, kereste ve di¤er malzemeleri tafl›y›p, yeri, gö¤ü toz tutmufltu. Binlerce kâfir hen-
dekler kazma¤a ve kale temellerini açma¤a çal›fl›rlard›. Hatta kale temelini kârgir k›sm› r›h-
t›m duvar› bir adam boyu kadar toprak üstüne ç›km›flt›. Yirmi arfl›n kadar daha yükselirse
yetiflir derlerdi. Tâ o kadar sa¤lam ve derin hende¤i içinde Pajon ve Vak nehirleri gibi akar-
d›. Temeli bafltan bafla küçük küçük kemerler halinde olup, duvar› tam elli ad›m geniflli¤in-
de tu¤la, r›ht›m yap›d›r. Uyvar kalesi gibi flekli alt› köfleli ama, iki Uyvar kalesi büyüklü¤ün-
dedir. Kale hende¤inden d›flar› bir kat hendek daha kazmak için yeri iflaretlenip çizilmifl.
Ama daha kazmam›fllar. Lâkin yüzelli ad›m enli genifl hendekler kazm›fllar. Bu hesap üzere
bu kalenin yap›s› tamamlan›rsa Uyvar kalesinden sarp ve metin olur. Kale duvar› tamam-
land›kta temelden ve hendekten ç›kan topraklar› kale duvar› üzerindeki tabya üzerine yedi
adet, topraktan Elburuz da¤› gibi da¤lar yapm›fllar. Bu kaleye iki kap› açm›fllar. Uyvar kale-
yi yapma¤a bafllam›fllar. Ama ileri görüfllü kâfirlerin bu kaleyi bu yere, sa¤lam ve eksiksiz
bir flekilde yapmas›nda elbette bir fleytanl›k vard›r. Benim anlad›¤›m fludur ki, kâfir bu kale-
yi yap›p, içine k›rk - ellibin kâfir koyup, Pajon kalesini koruyup, f›rsat bulunca Uyvar kale-
sini Osmanl› elinden de kolayl›kla almak. Padiflah taraf›ndan bu kalenin yap›lmas›na izin ve-
rilmesi bir hata idi. Kötü tedbir oldu. Hüdâ, Uyvar kalesini düflmandan korusun. Hatta bu
kaleyi yapma bahanesiyle kale etraf›na yüzbin kadar kâfir toplanm›flt›. Ama henüz dört hi-
sar›nda evler ve manast›r yap›lmam›fl olup bütün kâfirler kale d›fl›nda çad›rlar›nda bulunu-
yorlard›. Uyvar paflas› Kurt Pafla kâfirlerin yapt›klar›n› padiflaha arz etti¤inde Kurt Pafla'n›n
bu bildirisine itimad edilmemifl ve onun yerine Küçük Mehmed Pafla tayin edilmiflti. Bu ka-
lenin yap›l›fl›n› gördükten sonra buradan kuzeye do¤ru befl saat gidip, harab köyleri geçtik.
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Galgofça Kalesi: Eskiden Uyvar hâkimi Kargac› kapudan›n dedesi yapt›rm›flt›r. Sonra
Nemse'nin çesar› ele geçirmifl. fiimdi kral, imparator taraf›ndan Pajon kapudan› idare
eder. Vak nehri kenar›nda küçük kârgir, tu¤ladan yap›lm›fl güzel bir yap› idi. Faz›l Ahmed
Pafla, Uyvar'› dö¤erken K›bleli Mustafa Pafla fiam eyâleti askeriyle ve kardefl Kazak aske-
riyle bu kaleyi kuflatmas› için görevlendirildi. K›bleli Mustafa Pafla yirmi gün, yirmi gece
bu kaleyi dö¤üp, fethi yaklaflm›fl iken Gürün üstünden Nemse çesar›n›n vezirinin Osman-
l› üzerine geldi¤i haber al›nd›. Bunun üzerine Galgofça'y› dö¤mekten vazgeçip, ‹slâm or-
dusuna gelmesi için sadrazam taraf›ndan emir geldi. K›bleli Pafla hemen kale alt›ndan
toplar› çekip fiam ve Kazak askerleriyle Uyvar alt›na yöneldi. Ben de Ak yaylalar cephe-
sinden üçbin asker ve bu kadar mal ile Galgofça kalesi alt›na geldim. Ama buray› fethe-
dip iyice görmeden K›bleli Pafla ile ‹slâm ordusuna geldik. fiimdi bar›fl dolay›s› ile hoflça
seyredip gördüm.

Galgofça Suru: Vak nehri kenar›nda, yeflil, düz bir ovada, dört köfleli, küçük bir kale
idi. Etraf›na flimdi Vak nehri kenar›nda sekiz köfleli, tu¤ladan, metin ve kuvvetli bir kale
yap›l›yordu. Eski Galgofça bu yeni kaleye iç kale gibi olmaktad›r. Bunun d›fl›na büyük bir
varofl çevrilmifl. K›bleli Pafla ile Kazak askerlerinin metrise girdikleri hendekler hep bu va-
rofltur. Bunun da etraf›na dolma flarampolu, r›ht›m büyük palanga ile sekiz da¤ gibi sü-
tunlar yapm›fllar. Bu tabyalara da büyük hendekler kaz›p içinden Vak nehrini ak›tmak is-
terdi. Bu Uyvar'a yak›n olan küçük kalelerin hepsini büyültüp Uyvar halk›n› bu kalelere
koyup gelifltirmede idi. Buradan Vak nehrine geçip Uyvar topraklar›nda oniki saat do¤u-
ya do¤ru gidip viran kasabalar› geçtik.

Litre Kalesi Menzili: Allah'a flükür Uyvar'›n fethi senesinde Siyavufl Pafla'n›n kardefli
Gazi Abaza Sar› Hüseyin Pafla ile fetihte bulunmufl ve ilk olarak Ezân-› Muhemmedi'yi
okuyup hizmette bulundu¤umuzu daha önce anlatm›flt›k. Ertesi sene Köprülüzâde Fâz›l
Ahmed Pafla, Belgrad k›fll›¤›nda iken kâfirler bu Litre kalesini ele geçirmifllerdi. fiimdi kâ-
fir elinde iken yine iki gece misafir olup buray› gezip, görmemiz nasib oldu. Cenâb-› Ba-
ri yâri k›l›p mülkünü gâh Müslümana gâh kâfirlere e¤lence için k›rat k›rat verir, yine ald›-
r›r. Sözün k›sas›, hemen kullar›na bu dünyay› e¤lence verir. Her padiflah bir vilâyet al›p,
bir mülke sahip oldum zannedip, yine o mülkü b›rak›p elden ç›kar›r. Cehennem olas› kâ-
fir bu Litre kalesini ‹slâm elinden alal› o kadar metin ve müstahkem edip, etraf›na kuv-
vetli tabyalar yapm›fl ki, Litre kalesi daha flimdiden sanki Kahkaha kalesi olmufl. ‹nsan gö-
rünce hayran kal›r. Kalenin zemini sert kayal› bir tepe üzerine kurulmufltur. Bafl papazla-
r›n haslar› sarp bir kale iken onbin kadar asker ile hesaps›z cephâne konmufl. Bizi kale-
ye getiren yoldafl kâfirler gidip o gece kapudanlar› ile bulufltular. ‹ç kalede Hünkâr camii
yapt›¤›m›z manast›ra vard›m. Mihrab ve minberini bozmufllar. Benim mihrab üzerine yaz-
d›¤›m «Küllemâ dahale aleyhâ zekeriyyel mihrâb» âyeti ve daha nice yaz›lar›m durmaktay-
d›. Son derece haz duydum. Bu kilise Hristiyanlar›n güvenli yeri oldu¤undan kefere ve fe-
cereler ile dolu bir kale olmufl.

Sabahleyin kale kapudan› bana kral›n fermanlar›n› verip nice ihsanlarda bulundu. Ya-
n›ma elli nefer kâfir arkadafl verdi. Oradan k›ble taraf›na üç saat yeflil sahalar ve güzel
köyleri geçip, Allah'a flükür ‹slâm diyar› olan Uyvar kalesi topra¤›nda bizim Soran kale-
miz topra¤›na ayak bast›k. Befl saat daha yol ald›k.
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Büyük Hududun Sonu fioran Kalesi Menzili: Rumeli eyâleti veziri Teko Pafla ile fethin-
de bulunmufltum. Burada da sabah ezan okumak bana nasib olmufltu. D›fl varoflu yak›l›p, iç
hisarda muhaf›z askerler konmufltu. fiimdi d›fl varoflu gayet güzel yap›lm›fl olup, mücahid
gazilerin mekânlar› olmufl. Hisar içinde bin adet seçkin yeniçeri, bin adet topçu, cebeci ve
di¤er hisar erleri vard›. O gece fioran'da yatt›k. Alman diyar›nda yedi krall›k vilâyetleri çe-
sar›n›n fermaniyle gördüklerimi ‹slâm askerlerine anlatt›m. Herkes hayrette kald›lar. Oradan
sabahleyin bana kale a¤as› arkadafllar verdi ve k›bleye do¤ru gittik.

Uyvar Kalesi Menzili: Allah'a flükür kale kap›s›ndan içeri ayak bas›nca kap› aras›nda ‹s-
lâm diyar›na ayak bast›m diye Hûda'ya flükür secdesi ettim. Sonra üç vilâyetin valisi Küçük
Mehmed Pafla Efendimizin saray›nda istirahate çekildik. fieref sohbetleriyle flereflenip, üç
gün can sohbetleri ettik. Uyvar kalesi fetholundu¤u yerden geniflleyerek, yap› olarak son de-
rece güzelleflmifl ve insan dolmufltu. Varoflun alt k›sm› ve camii, Litre nehri üzerindeki köflk-
ler, bal›k dalyanlar› ve binlerce güzel eserler ile Uyvar çok geliflmifl. Küçük Mehmed Pafla
yarar, bahad›r, yi¤it, hünerli ve bilgili bir kifli oldu¤undan etrafta bulunan kâfirler Mehmed
Pafla'dan korkular›ndan asla çete ve potura ile sald›ram›yorlar. Bunun için Uyvar toprakla-
r› rahat olup ucuzluk ve zenginlik olmufl. Her yan› ‹slâm askeri ile dolu. Dördüncü gün Meh-
med Pafla'dan hediyeler ve nimetler al›p, dostlarla vedalafl›p arkadafllar›m›zla yola ç›kt›k' K›b-
le taraf›na dokuz saat gittik.

Ci¤erdelen Kalesi Menzili: Kale dizdar›n›n yan›nda bir gece istirahat ettik. Sabahleyin
Tuna nehri üzerinden gemiler ile geçtik. Estergon kalesi menziline geldik. Estergon hâkimi
‹skender Bey'de bir gece misafir kal›p e¤lendik. Sabahleyin ‹stolni Belgrad paflas› Elhâc
Mustafa Pafla ile biraz hesab›m›z oldu¤undan onun yan›na gitmek üzere Estergon'dan yarar
k›lavuzlar al›p güneye do¤ru, da¤lar ve ormanlar içinden befl saat gittik.

Caan Bey Kalesi: Budin eyâletinde, ‹stolni sanca¤› topraklar›nda subafl›l›kt›r. Kalesi bir ba-
y›r dibinde, dört köfleli, kârgir, güzel bir yap›d›r. D›fl varoflu palanga hisard›r. Osmanl› aske-
ri Erdel seferinde iken Zirino¤lu ve Bagano¤lu, Macarlar› rahat ve ferah bulup, yetmifl, sek-
senbin askerle gelerek Budin etraf›nda nice kuvvetli kaleleri kuflatm›flt›. Zafer elde edeme-
diklerinden bu Can Bey kaleci¤inin d›fl varoflunu yak›p, y›karak zengin mal ve çok say›da
esir elde ederler. ‹ç kalesini alamadan yerlerine dönerler. Sonra ‹smail Pafla, Erdel seferin-
den gelip, bu kaleyi evvelkinden befl kat daha fazla imar edip metin, sa¤lam ve dayan›kl› ha-
le getirmifltir. Üçbin adet gönüllü, seçkin asker ile cephâne koymufltur. fiimdi halen varo-
flunda mükemmel hâneler yap›lmaktad›r. Su ve havas› güzel oldu¤undan ba¤ ve bahçesi
çoktur. Oradan güneye do¤ru, da¤lar içinden befl saat gittik.

‹stolni Belgrad Hisar›: Daha önce yap›l›fl›, isim verilmesi ve di¤er özellikleri Rabe suyun-
dan gelirken geniflçe yaz›lm›flt›. fiimdi yine velinimetimiz Mustafa Pafla'n›n kona¤›nda istira-
hat ettik. Tam bir hafta kendileriyle zevk ve sefalar ettik. Rabe seferi senesinde kendisine
satt›¤›m›z iki bafl kapudan o¤lu ile yüzbafl› esirlerimizin kalan paralar› ile elli adet bahad›r,
cesur ve naml› arkadafl al›p, bütün dostlar›m›z ile vedalaflarak do¤uya do¤ru alt› saat yol al-
d›k. Amans›z, imans›z, kâfirlerin karargâh› olan korkulu ve tehlikeli ormanlar› Allah'a flükür
selâmetle geçtik.
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Val Palangas› Menzili: Bu da Budin eyâletinde subafl›l›kt›r. Bu kaleyi hiç görmemifltim. K›t-
l›k ve amans›z bir yerde, bir dere içinde olup bir camii vard›r. Kârgir, yüksek kulesinin etraf›
gayet metin, dört köfleli palangad›r. Hepsi yüzelli neferi vard›r. Varoflu, çarfl› ve pazar›, han
ve hamam› yoktur. Gayet amans›z bir adad›r. Hatta bunu da Erdel seferi senesinde Zirino¤-
lu d›fl varoflunu atefle vermifl, orta hisar olan dört köfleli kulesi de varoflun ateflinden içindeki
üçyüz adet Müslüman ile yanm›flt›. Sonra ‹smail Pafla bu kaleyi yeniden yapt›rm›fl ve eskisin-
den daha iyi olmufltu. Ba¤ ve bostanlar› geliflmifltir. Oradan do¤uya do¤ru alt› saat da¤lar ve
ormanlar afl›p Hamza Bey palangas›n› geçtik. Sonra kuzeye do¤ru üç saat gittik.

Emin Yer Budin Kalesi: Daha önce nice kere özellikleri yaz›lm›flt›r. Burada Budin veziri
Gürcü Mehmed Pafla Efendimize misafir olduk. Nemse çesar›n›n bar›fl mektubunu verdik.
Bar›fl anlaflmas› yap›ld›¤›ndan, Uyvar eyâletinin güven alt›nda oldu¤u haberlerinden mem-
nun oldu. Bunun karfl›l›¤›nda bana üç adet eyâletlerinin kalelerinin yoklamalar›n› tu¤ral› pa-
diflah emirleri ile ihsan etti.

BUD‹N'DEN E⁄R‹ EYÂLET‹NDE HATVAN, SUNLUK SEGED‹NN KALELER‹ 
SANCAKLARI, TAMEfiVAR EYÂLET‹NDE ÇANAD, L‹PVE, MEDOVA, GÖLE VE 

D‹⁄ER SANCAKLARI, VARAT EYYÂLET‹NDE SENKÖY SANCA⁄I ‹LE D‹⁄ER 
KALELER‹N YOKLAMASINA G‹TT‹⁄‹M‹Z MENZ‹LLER‹ ANLATIR

Besmele ile Budin önünde, Peflte kalesi köprüsünden Tuna nehrini geçtik. Peflte'den el-
li adet yarar nefer k›lavuz ald›k. Hepsi talika denilen arabalara silahl› olarak binip on saat
do¤uya do¤ru tepe ve kumsal yerleri geçtik. 

Küçük Geçkeemet Köyü Menzili: Budin vezirlerinin haslar›d›r. Halk› Macar'd›r. Budin ve-
zirinin bütün otunu ve otlu¤unu bunlar getirir. Oradan do¤u taraf›na oniki saat gidip aman-
s›z yerleri, kumsal çölleri, a¤açl› ormanlar› ve nice köyleri geçtik.

Hatvan Sanca¤› Kalesi: Buray› üç sene önce görmüfl idik. fiimdi tekrar görmek nasib ol-
du. Kaleden k›rk - elli parça top at›fl› yap›ld›. Yoklama flenlikleri yap›ld›. Bir alay serhad ga-
zileri oldu¤undan kolayl›kla neferlerinin hepsinin yoklamas› yap›ld›. Olmayanlara göz yum-
duk. Hepsini tam olarak sicil defterine kaydettik. Bana üçyüz kurufl ayak bast› paras› veril-
di. Sabahleyin buradan yüzelli adet, arabal›, silahl›, tüfek atan arkadafllar al›p, k›ble yönüne
do¤ru yedi saat gidip, güzel köyler geçtik.

Sunluk Kalesi: Gaziler Somluk derler. Yani somunluktan de¤ifltirilmifl olarak Somluk,
Sonluk derler. Gerçekten Spu denilen beyaz somun ekme¤i yeryüzünde yoktur. Yapan Ko-
ca Lafllo kral Orta Macar'a ra¤men Macar topra¤›nda bu kaleyi yapm›flt›r. Sonra Erdellile-
rin eline geçmifltir. Daha sonra da Kurs Maçan eline girmifltir. 959 (1551) tarihinde Süley-
man Han'›n ferman› ile ikinci vezir Ahmed Pafla Tameflvar kalesini fethedip E¤ri kalesinin
fethine giderken daha önce Budin veziri Had›m Ali Pafla bu Sunluk kalesini kuflat›p, metri-
se girmiflti. Hisar içinde kuflat›lm›fl bulunan kâfirler aman dilemek üzere iken Serdar-› âzam
Ahmed Pafla da yer götürmez asker ile yard›ma gelmekte idi. Bunu haber alan kâfirlerin
hepsi bir gece kaleyi b›rak›p kimi Tise nehrinden, kimi karadan birer tarafa kaçm›fllard›. Bu
durumu üzüntü ile ö¤renen ‹slâm askeri düflman›n pefline düfler. Binlerce kâfiri k›l›çtan ge-
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çirirler. Kale kapudan›n› esir al›rlar. Sunluk kalesi bu flekilde fethedilir. Sultan Süleyman'a
müjde haberleri gider. Sonra 896 (1490) tarihinde yine Orta Macar hâkimi Topal Palatnofl
kral›n dedesi buray› ele geçirip imar etmifltir, 1005 (1596) tarihinde Sultan Üçüncü Meh-
med Han fethetmifltir... Paflan›n bizzat padiflah›n deniz gibi askeriyle E¤ri savafl› için yola
ç›kt›¤›n› haber alan kâfirler ‹slâm ordusuna karfl› durmaya güçlerinin yetmiyece¤ini anlay›n-
ca kaleyi vire ile teslim edip canlar›n› kurtar›p gittiler. ‹slâm askerleri kaleye selâmetle girdi.
Kalenin fetih müjdesi ile anahtarlar› padiflaha gönderildi. Padiflah›n ferman› ile E¤ri, Ekre
eyâletinin sancak beyinin merkezi yap›ld›. Halen Sunluk beyinin padiflah taraf›ndan has›
400.000 akçedir. Zeameti 9, t›mar› 300'dür. Alaybeyi, çeribafl› ve yüzbafl›s› vard›r. Bu liva-
n›n padiflah kanunu üzere sefer zaman›nda cebelileri ve paflas›n›n askeriyle toplam üçbin
askeri olur. Sipah kethüda yeri yoktur. Ama kap›kulu serdar›, Budin ve Ekre yeniçerileri ser-
dar›, kale dizdar› ve beflyüz adet hisar eri bulunur. fieyhülislâm, nakibüleflraf›, yüzelli akçe
pâyeli kad›s›, sancak beyi, voyvodas›, muhtesibi, bacdâr›, mimar›, gümrük ve haraç emirle-
ri ile di¤er âyân ve eflraf› vard›r.

Sunluk Kalesinin fiekli: Tise nehri kenar›nda, çimenli düz bir sahada, dört köfleli, dolma
palanga, metin bir hisard›r. Dolma r›ht›m duvar› tam onbefl ad›m kal›nd›r. K›bleden do¤u-
ya do¤ru uzunlu¤una olup, do¤u taraf›n› Tise nehri döver. Bat› taraf›ndan Hatvan kalesi
içinden gelen Zako nehri ak›p kara taraf›ndaki hendek ile varofl hisar› hende¤i içinden do-
lafl›p Tise nehrine kar›fl›r. Bu kalenin dört taraf›nda dört adet büyük tabyas› ve üç adet sa¤-
lam kap›s› vard›r. Biri bat› taraf›na varofla aç›lan büyük kap›d›r. Biri do¤u taraf›na bostanla-
ra aç›l›r. Di¤eri de iskele kap›s›d›r. Varofl ile kale hende¤i aras›nda akan Tise nehri üzerin-
de a¤aç bir köprü var. Varat ile Göle kaleleri taraflar›ndan gelen kimseler bu köprüden ge-
çerler. Kaledeki Hünkâr camii kârgir minareli, kubbeli bir camidir. Evleri flendire tahta ör-
tülü eski tarzda yap›lm›fl, katl›, güzel, kârgir hânelerdir. Kalenin içi dar oldu¤undan evlerinin
ba¤ ve bahçeleri yoktur.

Sunluk Varoflu: Kalenin bat› taraf›nda, uzunlu¤una dört köfleli, güzel bir varofltur. Kuzey
taraf› ve do¤u taraf› derin hendektir. ‹çinden Zako nehri akar. Tise nehri taraf›nda ve kale-
ye giden semtinde varoflun duvar› yoktur. Varoflun befl adet tabyas› vard›r. Hatvan kalesi ta-
raf›na aç›lan büyük bir kap›s› ile bir u¤run kap›s› vard›r. Dükkânlar›, medreseleri, dervifller
tekkesi, camii, s›byan mektebi, iç aç›c› hamam› ve tüccar hanlar› olup hiç çeflme yoktur. Ti-
se ve Zako nehirlerinin sular›ndan içip kullan›rlar. Tise nehri bu flehrin do¤u ve kuzey taraf-
lar›nda, Orta Macar ile Leh vilâyeti aras›ndan, Seçan - Samur da¤lar›ndan iki kol halinde
do¤up, do¤uya do¤ru akarlar. Bir kolu Leh ve Morava vilâyetleri ile Hotin ve Bender kale-
lerine u¤rayan Turla nehridir ki Akkirman kalesi önünde Karadeniz'e dökülür. Seçan - Sa-
mur da¤›n›n bat›s›ndan do¤up, Leh, Erdel, Orta Macar'da H›svare kalesi ile ikiyüz parça ka-
leye u¤ray›p Osmanl› hududunda Ekre eyâletinde bu Sunluk kalesi ile Segedin ve di¤er ka-
lelere u¤ray›p Yitil kalesi dibinde Tuna'ya kansan kolu da Tise nehridir. ‹çinde Turla ve Tu-
na nehri gemilerinin gezdi¤i büyük bir nehirdir.

Bu kale düz, çöl ve sahada iki büyük nehir kenar›nda kurulmufltur. Varoflundan d›flar›
Dara¤ac› semtine do¤ru ba¤. bahçe ve bostanlar› cihan› süslemifltir. Kalenin yan›nda Ada
ba¤› denilen bir gezinti ve e¤lence yeri vard›r ki dört yan›n› Tise ve Zako nehirleri çevirir.
‹rem ba¤›ndan iz verir bir gezinti yeri olup sanki Cennet bahçeleridir. Burada da flehitlerin
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mezarlar› vard›r. Oradan köprü ile geçilir. Zako nehrinin karfl› taraf›nda olan ba¤, bahçe ve
bostanlar› da say›s›zd›r. Burada da flehidler kabristanl›¤› var ki gönül vermifllerin ziyaret ye-
ridir. fiehrin su ve havas›n›n güzelli¤inden seven ve sevilenleri dünyaca meflhurdur. Bütün
halk› Boflnak gazilerdir. Ço¤unlukla ticaret ile geçinirler. Bir alay iyi huylu, ahlâkl›, a¤›rbafl-
l›, yumuflak, dindar kiflilerdir ki Allah yolunda canlar›n› veren mücahidlerdir. Dilleri yine Bul-
gar, Tinur, Lâtin ve Macarca'd›r. Zira vilâyetleri Macar ülkesidir.

Burada da üç gün sohbet edip, kale neferlerini yoklad›k. Bana ikiyüz kurufl, bir at, bir
Macar kölesi ayak paras› ile ikiyüz adet silahl› arkadafl verdiler. Oradan bütün dostlar ile ve-
dalafl›p, güneye do¤ru, çöl içinden binbir güçlükle dualar ederek dört saat gittik.

Çögrad Kalesi: Seleflti kral taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 953 (1546) tarihinde Süleyman
Han, Segedin kalesi fethine giderken padiflah›n gücüne karfl› koyamayan kale halk› kaleyi
b›rak›p kaçm›fllard›r. Sultan Üçüncü Mehmed'in kay›tlar› üzere Sunluk sanca¤› topraklar›n-
da eminliktir. K›rk keseye emânettir. Tise nehri kenar›nda dört köfleli, küçük bir palanga ka-
ledir. Dolma, r›ht›m duvar›, on ad›m kal›nl›¤›ndad›r. Etraf›nda iki kap›s›, befl sa¤lam tabya-
s› vard›r. ‹kiyüz adet neferi, kale dizdar›, Sunluk kazas›, naibi, Ekre yeniçerisi, serdar›, mi-
mar›, bâcdar›, haraç a¤as› ve muhtesibi var. Süleyman Han camiinden baflka cami yoktur.
Mescidleri, medresesi, küçük bir tekkesi, s›byan mektebi ile bir han› vard›r. Hamam› yok-
tur. Çarfl› ve pazar› azd›r. Ba¤ ve bostanlar› çoktur. Göle kalesi hendeklerinden akan Kefl-
refl nehri Erdel diyarlar›nda Macar da¤lar›ndan gelip burada Tise nehrine kar›fl›r. Suyu pek
be¤enilmez. Orta Macar kâfirlerinin sald›r›lar›ndan dolay› zay›f düflen Çögrad kalesi halk› za-
y›f oldu¤undan buradan yoklama için birfley almad›m. Yaln›z bütün neferlerinin yar›s›n› si-
lahlat›p tabla denilen arabalara doldurarak yola ç›kt›k.

SEGED‹N SANCA⁄INA G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLAR
Çögrad kalesinden kalk›p do¤uya do¤ru onalt› saat gidip, çöl yerleri, Geçkemet köyleri

içinden susuz bölgeleri geçtik. O gece mecbur kalarak Geçkemet çölünde yatt›k. Sabahle-
yin befl saat k›bleye do¤ru gittik.

Geçkemet Büyük Varoflu Menzili: Budin vezirinin has›d›r. Amans›z bir çölde binden faz-
la saz ve kam›fl örtülü Macar evleri, üç kilise ile yer yer küçük dükkânlar var. Hepsi Orta
Macar katanas› kâfirleri burada yat›p, yemlenip, yiyeceklenip etraf ve vilayetlerde avlan›rlar.
Geçkemet Macar›n›n k›zlar›, saray› ve ba¤lar› meflhurdur. Hâkimleri ellerinde gümüfl de¤-
nekle dolafl›rlar. Halk›n›n iyi bir huyu vard›r. Bu varofla bir müslüman misafir gelse Macar
katanas›na söylemezler ve Müslümana Macar katanas› var demeyip, birbirlerinden saklar-
lar. Müslüman›n yan›na arkadafllar verip onu serbest bir yere getirirler. Zira Budin vezirinin
ferman› böyledir. Buradan ayr›l›p k›rl›k yerlerde k›bleye do¤ru yol ald›k.

Bankkofça Palangas›: 952 (1545) tarihinde Süleyman Han yapt›rm›flt›r. Segedin kale-
si sanca¤› topra¤›nda Ekre kalesi kulu hakemlerinden yedi yük akçe eminliktir. Sa¤lam
ve güzel bir kaledir. Tam ikiyüz adet gönüllü, isim yapm›fl gazi kula sahiptir. Hatta orada
misafir iken Orta Macar'›n Semendire ve Gülvar kalelerinden Bankofça kalesi dibinde
beflyüz kâfir pusuya yatm›flt›. Kale kap›s› aç›l›nca sözü edilen ikiyüz yi¤it, beflyüz kâfire
karfl› ç›kt›. Göz aç›p kapay›ncaya kadar büyük bir cenk oldu. Bir anda kâfirden elli kelle
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ile yirmi adet üç yarar katana nefer esir, yüz bafl katana at› ve bu kadar ganimet mal› al›p
sevinç flenlikleri yapt›lar. Ben de bu gazilere merhamet edip kale yoklamas› paras› alma-
d›m. Sadece bir Macar kölesi, iki çift karabina çarkl› tüfek ald›m. ‹kiyüz yi¤it ile vedalafl›p
bat›ya do¤ru, yine çöl k›rlar›nda tepeler aflt›k.

Eski Kaleça Palangas›: Süleyman Han ile Mohaç ovas›nda savaflan ve o savaflta yenile-
rek bir batakta ölen Kral Lagofl yapt›rm›flt›r. Sonra Süleyman Han bu kaleyi Süleyman Pa-
fla eliyle fethetmifltir. Kale Tuna nehrine bir saat yak›nl›ktad›r. Ama Tuna nehri taflt›¤›nda
bu kale alt›na kadar gelir. Kalenin etraf› batakl›k oldu¤undan gayet sarp bir kaledir. ‹skele-
sinin karfl›s› Tuna nehri afl›r› Budin yolunda Nohflin kalesidir. Ama kalesi Segedin sanca¤›
topra¤›nda, Ekre kulu kalemlerinin eminli¤idir. Yedi yük akçe has iltizamd›r. Bütün kap› ve
duvarlar› iki kat dolma palangad›r. ‹ç kat›nda iki adet dört köfleli, dayan›kl›, güzel kuleleri var
ki Süleyman Han kaleyi fethetti¤inde kâfirler bu kulelere kapan›p iki gün savaflt›ktan sonra
kimisi kemendlerle kaçm›fl, binlercesi de k›l›çtan geçirilmifltir. Kalanlar› da esir al›nm›fllard›r.
Hakikaten sa¤lam kuleler olup kuvvetli kap›lar› vard›r. D›fl varofl kalesinin k›bleye bakan bir
kap›s› önünde asma, makaral› a¤aç köprüsü var. Her gece bekçiler köprüyü kald›r›p, kale
kap›s›na siper ederler. Köprünün alt› tamamen sudur. Hendek içinde bal›klar oynafl›rlar.
Köprünün önünde bir cami, üç dükkân ve bir küçük han var. D›fl varoflta eski bir kilise de
var. Onda bulunan mermerler üzerindeki ifllemeler ancak Estergon kalesinde, Alman diya-
r›nda, Nemse çesar›n›n eski taht merkezi olan Prag kalesinde olur. Ama bu kale halk› fakir
ve gariptirler. Hepsi altm›fl nefer kulu oldu¤undan bunlardan da birfley almad›m. Buradan
ayr›l›p k›ble yönüne do¤ru yirmi nefer kul ile on saat batakl›klar içinden, biraz da çimenlik-
ler ve ormanl›k yerlerden köyler geçtik.

Baye Palangas›: Yapan› bilmiyorum. Ama eski bir kaledir. 954 (1547) tarihinde Süley-
man Han, Maktul ‹brahim Pafla eliyle fethetmifltir. Kalesi Segedin sanca¤› topra¤›nda, Tu-
na nehri kenar›nda, iki kat kuvvetli ve dayan›kl› bir kaledir. Yüzelli akçe flerif kazad›r. Ekre
yeniçerisi, serdar›, seksen adet hisar eri, baçdar›, muhtesibi, gümrük emini, haraç a¤as› ve
mimar a¤as› vard›r. Kale, Tuna kenar›nda, dört köfleli, iki kat büyük bir iskeledir. Baçka ve
Laflka vilâyetlerinin büyük liman iskelesi oldu¤undan dokuzyüz akçe Ekre kuluna sahiptir.
Bu flehrin karfl› Tuna nehri kenar›nda Bate iskelesi var.

Baye Kalesinin fiekli: ‹ki kat, dört köfleli, palanga duvarl›, geliflmifl, kuvvetli bir surdur. ‹ç
hisarda iki cami vard›r. Biri Sinan Pafla câmiidir. Eskiden büyük bir Hristiyan kilisesi imifl.
fiimdi Müslümanlar›n ibâdet yeridir. Minaresi binan›n kulesidir. Kap›s›n›n önündeki hayat
suyu olan kuyusunun yan›nda kalenin u¤run kap›s› vard›r. Bir de büyük kap›s› var ki bat› ta-
rafa bakar. Mahkeme yeri bu kap›n›n iç yüzündedir. Bu iç hisarda elli adet, flendire tahta ile
örtülü, güzel evler ve onbefl adet küçük dükkân vard›r. Baflka eserler yoktur. Bu kap›n›n d›-
fl›ndaki d›fl varofl da bir kat dolma büyük palangad›r. ‹çinde üçyüz adet altl›, üstlü, genifl, flen-
dire tahta örtülü güzel evler var. Bir mescidi, bir tekkesi, bir medresesi, bir mektebi, bir ha-
n›, bir hamam› ve yüzelli adet dükkân› var. ‹skele oldu¤undan halk› gayet zengin ve garip
dostu kimselerdir. Bu varoflun bütün odalar› tahta döflelidir. Zira topra¤› ya¤murdan oynak,
çatlak ve batak olur. Bunun da iki kap›s› vard›r. Biri iskele kap›s›d›r, bat› yönüne aç›l›r. Di-
¤eri k›bleye aç›lan ve Sobbar flehrine gidilen büyük kap›d›r. Mezarl›¤› iskele bafl›ndad›r.
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Eminhâne de buradad›r. Bu iskele taraf› minare boyu yüksek yerler ve bay›rlard›r ki insan
afla¤›, Tuna'ya bakmaya cesaret edemez. Buradan da kale yoklamas›n› al›p yüzelli kadar
adam alarak k›ble taraf›na sekiz saat gittik.

Sombor Eski Palanga fiehri: Alman Engürüs krallar›ndan Iflkan yapm›flt›r. Eski zaman-
da büyük bir flehir imifl. Halen baz› yerlerde kal›nt›lar› görülür. 959 (1551) tarihinde Süley-
man Han vezirlerinden Pertev Pafla fethetmifltir. Kalesi Segedin sanca¤› topra¤›nda genifl
bir sahran›n bat› taraf›nda dört köfle, palanga yap›, kuvvetli bir kaledir. ‹ç hisar› kârgir bir
kaledir. ‹çinde ancak dizdarhânesi var. Baflka bina yoktur. Bu kalenin kap›s› önünde hen-
dek afl›r› Süleyman Han camii ve hamam› vard›r. Küçük, kiremit örtülü camidir. Bu yer d›fl
kaledir. ‹çinde hiçbir ev yoktur. Sadece ikiyüz adet dükkân ile çarfl› ve pazar› bulunur. Ço-
¤u kuyumcu dükkânlar›d›r. Her gece bu kale bekçileri bunlar› bekleyip, kap›lar› kaparlar. D›-
flardan hiç kimse giremez. K›sacas› bir kurflunlu, kârgir camii, kiremit örtülü han›, oniki adet
de bekçi neferi vard›r. Ama savafl s›ras›nda ikibin seçkin, atl› askeri ç›kar. ‹ki flâhî topu olup
hiç barutu yoktur. Zira iç ildir diye siyah barutu yoktur.

D›fl Varoflu: Bu varofl, kalenin k›ble taraf›nda, ba¤l› ve bahçeli, bostanl› büyük bir va-
rofltur. Ondört mihrab camii vard›r. Hepsinden büyü¤ü Pafla Camiidir. Befl camiinde cu-
ma namaz› k›l›n›r. Di¤erleri mahalle mescidleridir. ‹kibin adet, kiremit ile örtülü, altl› ve üst-
lü, güzel, büyük evleri var. Pafla saray› en güzelidir. Sanki ‹rem ba¤›d›r. Burada bir hafta
kald›k. Gönlümüzü diledi¤imiz gibi e¤lendirip, hofl sohbetler ettik. Bu flehrin akar sular›
yoktur. Dört yerinde hayat sulu kuyular› vard›r. Zengin bir flehirdir. Bir at yemi bir kufl gö-
zü akçeye, bir kuzu on akçeye, bir araba kavun ve karpuz befl penz'e sat›l›r. Halk›n hepsi
Macar de¤ildir. Eflâk keferesidir. Bu yerler Macaristan topraklar›d›r. Yahfa ve Laflka vilâ-
yetleri say›l›r. fiehirde iki medrese vard›r. Dervifl tekkesi iki adettir. S›byan mektebi alt› adet
olup iki adet han ve bir tane hamam› vard›r. Dükkânlar›n hepsi çarfl› kalesindedir. Paflas›-
n›n zengin ve fakire nimeti boldur. Halk›n ço¤u tüccard›r. Serhadli elbiseleri giyerler. Sa-
vafl s›ras›nda flehirden ikibin yarar cirid atl› asker ç›kar. Bir gün Pafla Camii avlusunda bir-
kaç ihtiyar ile serhad durumunu konuflurken küçük bir çocuk oyun oynuyordu. Babas› ço-
cu¤a «Niçin cemaat önünde edepsizlik edip, oynars›n» deyip öyle vurdu ki zavall› çocuk
sanki yere yap›flt›. Orada oturanlar hemen yerlerinden kalk›p «Bire adam, bu o¤lan› niçin
böyle tokat ile halk aras›nda vurup haysiyetini ayaklar alt›na att›n» dediler. Çocu¤un baba-
s›, «Terbiye için Allah aflk›na dövdüm» deyip flu beyiti söyledi:

«Babas› dövse o¤lunu ahaldir, 
O¤ul candand›r derler meseldir.»

«Bu benim o¤lumdur, döverim, esirgerim. Bu çocuk sizin neyinizdir?» deyince oradaki-
ler «Senin ci¤erpâren evlâd›n ise, bizim serhaddimizin gülü ve gözümüzün nuru bir gazi yi-
¤it olacakt›r. Birkaç y›l sonra kâfirden intikam alacakt›r. fiimdiden tokat ile gözünü korku-
tursan yar›n da bir gün kâfirin külenginden... korkup, kâfirle yaka, yakaya gelemez. Bu ser-
had o¤lanlar›n› dövme» deyip çocu¤un babas›n› azarlay›p, rezil ederek çocu¤un da gönlünü
al›rlar. ‹flte böyle yi¤itlerine sayg›l› ve sevgilidirler.

Bu flehir Ekre kulu kalemidir. Bütün gelirleri Ekre kulu taraf›ndan al›n›r. Tuna nehrine
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bir saat mesafedeki iskelesi Erdud kalesine karfl›d›r. Erdud ise Tuna nehri kenar›nda büyük
bir iskeledir. Metin bir kalesi vard›r.

fiaban Baba ve Hümam Dede ‹mam Efendi ziyaretleri buradad›r. Bu flehirden bir akçe
yoklama almad›m. Ancak pafladan yüz alt›n, bir at ve bu flehirde k›fllayan tatarlar›n kaçak-
lar›ndan üç nefer köle ile yarar yoldafllar hediye ald›m. Sombor flehrinden k›bleye do¤ru,
oval›k içinden giderek sekiz saat yol ald›k.

Baç Eski Kalesi: Menucehir o¤ullar›ndan Bejder Ban yapt›rm›flt›r. Macardan bozma Ma-
car kavmi Beç'i budur. Sonra yanl›fl olarak Baç kalesi demifllerdir. Birçok devlet eline geç-
mifl eski bir kaledir. 932 (1525) tarihinde bizzat Süleyman Han kuvvet ile Macar elinden al-
m›flt›r. Halen Süleyman Han kay›tlar› üzere Ekre eyâletinde Segedin sanca¤› beyinin kanun
üzere idare merkezidir. Yüzelli akçe kazad›r. fieyhülislâm, nakibüleflraf›, kale dizdar› iç il ol-
du¤undan sadece seksen adet hisar eri, sipah kethüda yeri, Budin ve E¤ri yeniçeri serdar›,
muhtesibi, baçdar›, gümrük emini, haraç emini, mimar a¤as› ve subafl› vard›r.

Baç Kalesinin fiekli: Bu kale Tuna suyundan olma bir göl içinde olup, dört köfleli, tu¤la-
dan yap›lma güzel bir yap›d›r. Bat›ya aç›lan bir kap›s› olup önünde asma makaral› köprüsü
vard›r. Köprünün bafl›nda iki adet sa¤lam yap› büyük kule ve üzerlerinde sekiz tane flahane
top var. Kulelerin üzerleri flendire tahta ile kubbe örtülüdür. Kale içinde dizdar, kethüda,
imam, müezzin, mehterbafl› ve topçubafl› evlerinden baflka hiç bina yoktur. Kalenin ortas›n-
da, büyük bir kule içinde Payya kuyusundan niflan verir bir zindan› var. Her gece bütün vi-
layet ayan›n›n esirleri burada hapsedilir. Bekçileri nöbet tutarlar. Bu zindan›n yan›nda Sü-
leyman Han Camii vard›r ki, eski tarzda yap›lm›flt›r. Kalenin alt› tamamen bofl olup, kemer-
li olarak yap›lm›flt›r. Zira batak yerdedir. Yine bu kale içinde göle bakan büyük bir kule var
ki üzerinde bulunan seyir yerinden flehrin her yan› ve bütün sanat güzellikleri seyredilir. Ka-
lenin çevre uzunlu¤u yediyüz ad›md›r ki Macar Beç'i dedikleri bu iç kaledir.

D›fl Varofl: Tamamen dolma çit, palanga duvard›r. Ama gayet metin ve sa¤lam yap›l-
m›flt›r. Zamanla baz› yerleri y›k›lm›fl, iç il oldu¤u için idarecileri tamir ettirmemifller. Bu va-
roflun çevre uzunlu¤u tam üçbinaltm›fl ad›md›r. Etraf› iç kalenin sazl›¤› ve batakl›¤›d›r. Sade-
ce bir taraf›nda yolu vard›r. Kap›s› iki adettir. Biri k›ble taraf›nda d›fl varofla aç›l›r. Di¤eri y›l-
d›z taraf›nda ba¤ ve bahçelere aç›l›r. Varoflta ikiyüz adet altl› ve üstlü, tahta avlulu, kiremit
örtülü, genifl evler vard›r ki ço¤u kireç ve tafl duvarl›d›r. Karfl› kap›s›n›n iç yüzünde Mütedey-
yin Pafla Camii ve yan›nda mahkemesi var. Bu varoflun da dükkân, han, hamam›, imaret
ve medresesi yoktur. Ama d›fl büyük varoflda iki halvetli küçük bir hamam›, eski çarfl›s›nda
yüz adet küçük dükkân, yeni çarfl›s›nda yüzk›rk adet dükkân olup k›ymetli ve k›ymetsiz mal-
lar bulunur. Bedestan yoktur. Sekiz mihrab vard›r. Hepsinden büyü¤ü Eski Camidir. Eski-
den kilise imifl. Fetihten sonra Sultan Süleyman Han camiye çevirtmifl. K›rk ad›m uzunlu-
¤unda, otuz ad›m enindedir. Eskiden çanl›k olan yeri flimdi Ban'›n evidir. Minarenin tepe-
sindeki külah› ‹stanbul'daki Bostanc› külah› gibi kurflunlu külaht›r. Süleyman Han bu Baç ka-
lesini ya¤ma ettirdi¤inde bu gün cami olan kiliseye binlerce kâfir mallar› ve çocuklar› ile ka-
panm›fllard›. Yedi gün savafl›p, binlerce mücahid gazi flehidlik flerbetini içtikten sonra seki-
zinci gün kilise ele geçirilmifltir. Binlerce esir ve milyonlarca kese para al›nm›fl, gaziler gani-
met alm›fllard›r. Varoflta ikiyüz adet ba¤l›, bahçeli, altl› ve üstlü, genifl evler olup, hepsi ki-
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remit ile örtülüdür. Bey saray› varoflun en güzel evidir. Lâkin bu varofl palanga hisar içinde
de¤ildir. Zira hudud sonunda oldu¤undan etraf›na sur çekmemifller. fiehrin su ve havas› gü-
zel oldu¤undan bütün serhadlerin âfl›klar› aras›nda Baç güzelleri meflhurdur. Gayet zengin
bir flehirdir. ‹skelesi k›ble taraf›nda, iki saat uzakl›kta, Tuna kenar›nda Budin yolu üzerinde
Serun sanca¤› topra¤›nda Satin palangas›d›r. Bir bay›r üzerinde görülür. Baç halk› Boflnak-
ça ve Poturca konuflurlar. Hepsi ticaret ile geçinen Müslüman kimselerdir. Yine hepsi de
serhadli elbisesi gibi kalpak giyerler. Erke¤i ve kad›n› gayet edepli gezerler. Nimetleri bol bir
alay O¤uz halk›d›r. Kalenin hende¤inin karfl› taraf›nda Ferhad Baba Sultan ziyareti bulun-
maktad›r. Buradan da yoldafllar al›p alt› saat k›ble yönüne do¤ru gittik.

Votok Palangas›: Kimin yapt›rd›¤›n› bilmiyorum. Ama eski yap›, büyük bir palanga imifl.
Biraz harab olmaya yüz tutmufl. Süleyman Han zaman›nda Vezir Ahmed Pafla 935 (1528)
tarihinde Macar elinden alm›flt›r. Halen Süleyman Han kay›tlar› üzere Segedin sanca¤› top-
ra¤›nda voyvodal›kt›r. Kalesi Tuna nehri kenar›nda, dört köfleli, dolma duvarl› bir palangad›r.
Dizdar›, seksen adet hisar eri, yeniçeri serdar› ve Baç kazas› naibi olup baflka hakimi yoktur.
Dört aded mihrabd›r. Biri Süleyman Han Câmiidir. Di¤erleri mesciddirler. Yüzseksen adet ev
bulunup, kiremitli oldu¤u kadar fakir evleridir. Buradan do¤uya do¤ru yedi saat gittik.

Kobla Palangas›: Lâtin, Boflnak ve S›rp lisanlar›nda kobla su kalesi demektir. Zira burala-
r› Macaristan de¤ildir. S›rp ve Boflnak vilayetleridir. Belgrad sahibi S›rp kral› yapt›rm›flt›r. Sü-
leyman Han zaman›nda ikinci vezir Serdar Ahmed Pafla fethetmifltir. Süleyman Han kay›tla-
r› üzere Segedin sanca¤›nda eminliktir ki Ekre kulu kalemindendir ve naibliktir. Kale dizdar›,
elli adet kulu, yeniçeri serdar› vard›r. Kalesi Tuna nehri kenar›nda, befl köfleli, dolma palanga
duvarl›d›r. Hisar içinde ikiyüz adet kiremitli, darac›k evler var. Dört mihrabd›r. Bir han, bir ha-
mam, bir tekke, az›c›k dükkânlar› var. Buradan yoldafllar al›p do¤uya do¤ru befl saat gittik.

Titel Kalesi: Bunu da Belgrad kalesi sahibi yapt›rm›flt›r. 932 (1525) tarihinde Süleyman
Han fethetmifltir. ‹brahim Pafla nice kere kâfir içine girdiyse de sonunda ikinci vezir Ahmed
Pafla ile Ulama Pafla fethetmifltir. Segedin sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Dizdar›, yirmi
adet kale neferi, naibi, muhtesibi, yeniçeri serdar›, emini, haraç a¤as› ve mimar a¤as› var-
d›r. fieyhülislâm›, Belgrad'da oldu¤undan yerine nakibüleflrâf› bulunur.

Kalenin fiekli: Büyük Tise nehrinin nehirlerinin anas› Tuna nehrine döküldü¤ü çimenlik
bir alanda, dört köfleli, küçük bir kaledir. Çevre uzunlu¤u bin ad›md›r. Bir cami, iki mahalle
mescidi, üç medrese, iki tekke, dört s›byan mektebi, bir hamam ve hanlar› var. Güzel çarfl›
ve pazar› olup dükkânlar› seksen adettir. Gayet ifllek ve geliflmifl iskele oldu¤undan üçyüz
adet tuz mahzeni ve evleri var. Zira Erdel diyar›nda tuz madeni olan Tuzda flehrinden kaya
tuzu Deve kalesine gelip oradan da gemilerle bu kaledeki tuz mahzenlerine getirilir. Sonra
buradan bütün Erdel vilayetine da¤›t›l›r. Onun için bu Titel kalesi halk› tuz tüccarlar›d›r. ‹çle-
rinde çok zenginleri vard›r. Misafir seven, garip dostu, ikramc› kimseler bulunur. Süleyman
Han Segedin kalesini fethettikten sonra bu kaleye gelirken hisar içinde kalan kâfirler padi-
flahtan korkular›ndan sofralar›nda piflmifl yemeklerini b›rak›p etraf yerlere kaçm›fllard›. Bu-
raya giren Müslüman gaziler sofralardaki yemekleri zehirli zannedip yememifllerdi. Sonra fle-
hirde birçok kör ve kötürüm ihtiyar papazlar: «Bu yemeklerden yeyin, vilayetimiz halk› pa-
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diflah›m›za bu kaleyi nimetimizle verelim deyip ziyafet haz›rl›yarak her biri bir tarafa gittiler,
e¤er itimat etmezseniz bu yemeklerden önce biz yiyelim» deyip önce kendileri yediler. Son-
ra ‹slâm askerleri yediler. Bu büyük ziyafetten hofllanan Süleyman Han: «Bu Segedin, Yafl-
ka, Laflka ve Titel kalelerinin nimetlerini bol eyle Allah'›m» diye hay›r dua eder. Halen bu Ti-
tel kalesi vilayetlerinin nimetleri boldur. Sonra yemeklerden önce yiyen hasta ve illetli papaz-
lar›n ellerine birer ferman verilip her türlü vergiden af edildiler. fiehrin havas› hofl sevilen ve
seveni boldur. Kalenin karfl› taraf› Tuna afl›r› Salankamen ve Varadin kaleleridir. Hatta Ga-
zi Süleyman Han bu Titel kalesini fethettikten sonra Tuna nehri üzerindeki köprüden Vara-
din kalesine geçmifltir. Zira Varadin kalesi bir sene önce fethedilmiflti. Titel kalesinden yok-
lama paras›n› ve yoldafllar al›p, kuzey taraf›na alt› saat giderek köylerden geçtik.

Sente Kalesi: Belgrad kral› akrabalar›ndan bir Frenk kapudan› bu kaleyi yapt›r›p tamam-
land›¤›nda bütün iflçi ve mimarlar› isyan edip Frenk kapudan› öldürerek kaleye sahip olmak
isterler. Kapudan hemen askeriyle cenge bafllay›p isyan eden iflçilere «Sente bafl» yani otu-
run, el kald›rmay›n deyip devam edenleri tamamen k›rar. Onun için ad› Sente olarak kal-
m›flt›r. 932 (1525) tarihinde Süleyman Han, S›rp elinden alm›flt›r. Segedin sanca¤› topra-
¤›nda, Tise nehri kenar›nda, düz, yeflil bir sahada, dört köfleli, küçük bir palangad›r. Kale
dizdar›, yirmi adet hisar eri, emini ve naibi olup di¤er idarecileri Titel kalelerindedir. Hisar
içinde kiliseden bozma bir cami, birkaç yararl› küçük dükkân vard›r. Bahçeleri çoktur. Bu-
radan ayr›l›p k›rl›k ovada sekiz saat yol ald›k. Geliflmifl, güzel köylerden geçtik.

Sobocka Palangas›: Sobosko da derler. Hersek Bocka yapt›rd›¤›ndan do¤rusu Soboc-
ka'd›r. S›rp hanlar›ndan iyi idareci bir Hersek imifl. 932 (1525) tarihinde Süleyman Han fet-
hetmifltir. Sonra 1002 (1593) tarihinde Sultan Üçüncü Murad Han zaman›nda Macar kâ-
firi bu kaleyi kuflat›p cenge bafllarlar. Hisarda kuflat›lm›fl bulunan Müslümanlar bir taraftan
yard›m gelmedi¤ini görünce bir gece f›rsat bulup, çocuklar›n› ve yak›nlar›n› atland›r›p, ha-
z›rlanarak seher vakti kalenin kap›lar›n› açarlar. Cehennem olas› kâfirler domuz gibi horla-
y›p uyurlarken «Allah! Allah!» diyerek kâfirlere k›l›ç vurup yol açarlar ve Geçkemet ovas›n-
da cenk ederek binlerce kâfiri k›l›çtan geçirirler. Sonra Budin kalesi önündeki Peflte kalesi-
ne sa¤, salim girerler. Allah'›n hikmeti Sobocka kalesi dizdar›n›n bir koçu bile yaln›z bafl›na
kaleden ç›k›p kaçan askerlerin arkas›ndan ayr›lmay›p onlarla birlikte Peflte kalesine gelir.
Sonra kâfirler Sobocka kalesini ele geçirirler.

Kale sahibi olduk diye sevinilirken yine ayn› y›l içinde Sinan Pafla Yan›k kalesi savafl›-
na giderken bu Sobocka kalesini tekrar fethederek geçip gider. O günden beri kale ‹slam-
lar›n elindedir. Halen Segedin sanca¤› topra¤›nda gümrük emânetidir. Dizdar› ve yüzelli
adet yi¤it erleri vard›r. Gece ve gündüz Orta Macar ile cenk ve savafl ederler. Zira Macar
kral› olan Tlemnos bu kalenin miras ile sahibi oldu¤undan her an f›rsat gözetip kale üze-
rine katana askerleri gönderir. Ama her seferinde de üzgün ve kederli olarak dönerler.
Çünkü belde halk› gayet bahad›r ve güçlü kimselerdir. Budin ve Ekre yeniçerileri serdar,
naibi, muhtesibi, baçdâr›, emini, haraç a¤as› ve mimar a¤as› vard›r. Kalesi k›rl›k bir ova or-
tas›nda olup, bat› taraf› küçük bir göldür. Gölde çeflitli, lezzetli bal›klar olur. Sobocka kale-
si bu gölün kenar›na iç kale fleklinde yap›lm›flt›r. Yüksek, kârgir, küçük bir kaledir. Dolma
r›ht›m palangad›r. Saz ve kumafl ile örtülü yüzk›rk adet ev vard›r. Ba¤ ve bahçeleri çoktur.
Buradan da yoldafllar al›p alt› saat yol gittik.
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Martenos Eski Kalesi: Lâtin dilinde yap›c›s›n›n ismiyle söylenen eski bir kaledir. Bunu da
932 (1525) senesinde Segedin kalesiyle ayn› günde Süleyman Han alm›flt›r. Segedin san-
ca¤› topra¤›nda Ekre kulu kalemlerinden eminliktir. Kale dizdar›, onbefl adet neferi ve Se-
gedin kad›s› naibi vard›r. Baflka idareci yoktur. Kalesi Tise nehri kenar›nda, dört köfleli, kü-
çücük bir palangad›r. Ama iç kalesi yine dört köfleli olup küçük, kârgir bir kaledir. Büyük
d›fl varoflu sazla örtülü yüzelli hânelidir. Bir kiliseleri vard›r. Bu varofl reayas› serbest zeamet-
tir. Buradan Segedin kalesine karadan dolaflmak ne belâd›r. Onun için bütün atlar›m›z› ge-
milere koyup Martenos gölünden Segedin'e geçtik.

Segedin Gölü: Çepeçevre onbir göldür. Çeflitli, lezzetli bal›klar ç›kar. Bal›kç›lar avlad›k-
lar› bal›klar›n onda birini emine verirler. Bir kimse bir bal›k alamaz. Zira devlet mal› say›l›r.
Bu gölü bir saatte geçip, atlar ile do¤uya do¤ru gittik.

Sa¤lam, Güvenli, Metin Segedin Kalesi: Süleyman Han ile kale kâfirleri çok zorlu cenk
ve cidal edip, kalenin fethinde güçlük çekildi¤inden Süleyman Han «fiu seg (köpek, it) din-
ler de kale vermezler mi?» derken Allah'›n emri ile kale feth olunur ve ad›na Seg-e-din (ya-
ni dinine ihanet eden köpek demek olur) denir. Kalenin ilk yap›c›s› Orta Macar ban› Pran-
soban'd›r. 932 (1525) senesi zilhicce ay›nda serdar-› muazzam Maktul ‹brahim Pafla, Süley-
man Han'dan bir konak ileride kap› kulu askeri ve k›rkbin asker ile öncü olarak giderken
Segedin kalesine üç merhale kald›¤›nda kale civar›n›n ya¤ma ve talan edilmesi için Serm ve
Semendire gazileri ile Gazi Bâli Bey'i ileri gönderir. O kadar mal, para, eflya al›rlar ki hesa-
b›n› Allah bilir. Hemen arkadan Serdar ‹brahim Pafla da kale alt›nda metrise girip cenge
bafllar. Üç gün, üç gece savafltan sonra Süleyman Han deniz gibi asker ile gelir. fiiddetli sa-
vafllardan sonra kâfirler güçsüz kal›p aman ile kaleyi teslim ederler. Silahs›z alt›bin kadar kâ-
firin hepsi Sunluk kalesine gittiler. Segedin kalesindeki kiliseler putlardan temizlendi ve Müs-
lümanlar›n ibadethâneleri oldu. Sonra uzak görüfllü ve tedbirli Süleyman Han kalenin yeri-
nin çok iyi fakat, kendisinin küçük oldu¤unu düflünür. Hemen Koca Mimar Sinan'a ferman
edip kalenin d›fl k›sm›na kârgir, tu¤la yap› bir kale daha yapt›r›r. Görenin akl› gider. Sanki
‹skender seddidir. Osmanl›lar kale yapamaz derler. Vallahi istese Ye'cuc ve Kahkaha sedle-
ri gibi kaleler yapar. Ama Osmano¤ullar›n›n asl› Mahan vilayeti tutar›ndand›r. ‹mar edilmifl
yeri sevmezler. Bir kale, bir ülke al›nca hemen harab ederler.

Segedin Kalesi fieekli: Çevre uzunlu¤u tam dörtbin ad›md›r. Yedi adet büyük, sa¤lam
ve kuvvetli kuleden meydana gelmifltir. Her kule biribirine ba¤lant›l›d›r. Bunlardan Su ku-
lesi Tise nehri kenar›nda olup en büyü¤üdür. Her kulede küçük, büyük k›rkar - ellifler adet
top bulunur. ‹ki kap›s› olup biri do¤u taraf›ndaki ba¤ ve bahçelere aç›l›r. Ama devaml› ka-
pal› tutulur. Gerekti¤inde aç›l›r. Di¤er kap›s› kuzeye aç›lan Sunluk kap›s›d›r. Kalenin do-
¤u taraf›n›n duvar›n› Tise nehri döver. ‹skele de bu taraftad›r ve bütün Tise ve Tuna ge-
mileri buraya yanafl›rlar. Lâkin Tise nehri büyük taflk›nl›k etti¤inden kale duvar›n› yer, yer
y›km›flt›r. Çünkü kalenin dört bir yan›n›n etraf hende¤ini Tise nehri dolafl›r. Kâfirlerden
kalan kale flimdiki iç kaledir. D›fl kalenin içi o kadar mamur ve güzel de¤ildir. Burada Sü-
leyman Han'›n bir minareli camii vard›r. Kale duvar›n›n iç yan› dolma toprakt›r. D›fl va-
roflunun etraf› çepeçevre dolma r›ht›m, palanga duvard›r. Hepsi üçyüz adet, flendire tah-
ta örtülü altl› ve üstlü evler vard›r. Bir hamam, bir han, küçük, büyük onbir adet kilise var-
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d›r. Ama viran kilisesi çoktur. ‹kiyüz adet dükkân, bir medrese, iki tekke ve iki adet de
s›byan mektebi var. Varoflunun etraf›ndaki hende¤i de Tise nehri dolan›r. K›sacas› Koca
Süleyman Han acayip, metin ve dayan›kl› bir kale yapm›flt›r. Ama beceriksiz idareciler
elinde harab olmaktad›r. Dizdarl›¤› tam teflkilâtl› bir a¤al›kt›r ve üçyüz adet isim yapm›fl,
yi¤it kullar› vard›r. Hatta biz orada iken Orta Macar'dan dörtyüz katana asker geldi. Ka-
lenin d›fl›nda hankalar y›¤›nlar›n›n arkalar›nda Müslümanlar› kuflatt›lar. Seher vakti ‹slâm
askerleri d›flar› ç›k›nca çata çat, küta küt bir cenk yap›ld›. Beflli a¤as› Sübhanzâde, Mar-
tolos'un a¤as› ve onbir yi¤it flehidlik flerbetini içtiler. Sonunda savafl meydan› gazilere kal-
d›. Elli âdet kâfir k›l›çtan geçirilip otuz adet kâfir de esir edilip zincire vuruldu. Bir kapu-
dan›n da sancak ve haçl› bayra¤› ile seksen kadar at› ele geçirilip gazilere ganimet oldu.
Bütün gaziler alay ile kaleye gelip, flenlikler yaparak flehit helvalar› yendi ve flehitler def-
nedildi. Bu derece naml›, yararl›, hünerli, dilâver yi¤itleri vard›r. Ama fakirdirler. Onun
için bunlardan yoklama paras› almad›m. Onlar da bana hediye olarak iki seir, iki katana
at› ve iki Macar tüfe¤i verdiler. Kanun üzere Baçka sanca¤› denilen iflte bu Segedin kale-
sidir. Segedin beyi bazan burada bazan da Baç kalesinde oturur. Kanun üzere paflas›n›n
has› 50.000 yük akçedir. Dokuz adet zeamet olup, üçyüz t›mar› vard›r. Alay beyi, çeri-
bafl›s› ve yüzbafl›s› vard›r. Yine kanun üzere cebelüleri ve beyinin askeri ile savafl s›ras›n-
da dörtbin askeri olur. fieyhülislâm›, nakîbüleflraf› olup, yüzelli akçelik müflis kazad›r. Ek-
re yeniçerileri serdar›, gümrük emini, haraç emini vard›r. Bütün Segedin livas›nda hay-
mehâne reayâlar› -ki yirmidörtbin haraçd›r- hepsi Ekre kulu kalemleridir. Cebecibafl›, top-
çubafl›, oniki adet kale kulu a¤as›, muhtesib a¤as›, baçdâr›, mimarbafl›s› ve di¤er hâkim-
leri bulunmaktad›r. Allah iman›n› nasib ede. Zira Orta Macar'da bu kale sedlerin seddi ol-
mufltur. Cenâb-› Hak halk›n› da zengin ve uzun ömürlü etsin.

Segedin sanca¤› burada tamamland›. Buradaki bütün mücahidler ile vedalaflt›k. Yan›-
m›za yarar yoldafllar al›p kale dibinde atlar›m›z ile birlikte gemilere bindik. Tise nehrinin
karfl› taraf›na geçtik.

TAMEfiVAR EYALET‹NDE ÇANAD SANCA⁄I TOPRA⁄INA AYAK BASIP 
Y‹NE KALELER YOKLAMA⁄A G‹TT‹⁄‹M‹Z MENZ‹LLLER‹ VE KALELER‹ ANLATIR

Tise nehrinden Çanad kalesine giderken do¤u taraf›na do¤ru bir ok menzili gitti¤imiz-
de büyük Morofl nehri sahiline var›l›r. Bu Morofl nehri tâ Erdel vilayetinde Kolçovar yay-
lalar›ndan ç›kar. Nice flehirlere, varofllara, Hojde ve Deve kalelerine u¤ray›p, birçok kü-
çük akar sular›n da kat›lmas›yla bat›ya do¤ru akarak Tameflvar'da Livo kalesinden geçe-
rek bu Segedin kalesi yan›nda Tise nehrine kar›fl›r. ‹kisi deniz gibi akarak daha önce ad›
geçen Titel kalesi dibinde Tuna nehrine dökülürler. Sonra gemilerle Morofl nehrinin kar-
fl› taraf›na geçtik. Bazan ovada, bazan ormanl›k içinden, bazan da Morofl nehri k›y›lar›n-
dan giderek tam alt› saat yol ald›k.

Cihad Evi yani Çanad Kalesi: Menucehir o¤ullar›ndan Doy ban Gavr yapt›rm›flt›r. Nice
hükümdarlar›n ellerinden geçe geçe geliflmifltir. 958 (1551) tarihinde Erdel kral› Betlen Ga-
bor elinden Süleyman Han'›n ikinci veziri Serdar Ahmed Pafla, Ulama Pafla ve Gazi Küçük
Bâli Bey'in yard›mc›lar› alm›flt›r. Sonra yine kâfirlerin eline geçmifltir. Üçüncü Mehmed Han
zaman›nda 1007 (1958) tarihinde Sat›rc› Mehmed Pafla tekrar alm›flt›r. Kaçan kâfirleri de
k›l›çtan geçirip esir etmifltir. Süleyman Han kay›tlar› üzere Tameflvar eyâletinde ayr› sancak
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beyi merkezidir. Mirlivas›n›n has› 400.000 yük akçedir. Bütün zeameti on adettir. T›mar sa-
hibi 600 olup hepsi de silahl› gazilerdir. Alay beyi, çeribafl› ve yüzbafl›lar› vard›r. Beyinin bin
nefer adam›yla zeamet, t›mar ve cebelüleri savafl s›ras›nda alt›bin asker olur. Sipah kethüda
yeri, kap›kulu yeniçerisi, serdar›, yeniçeri kale dizdar›, üçyüz adet temiz, silahl› kale kulu,
fleyhülislâm, nakibüleflraf›, yüzelli akçelik kad›s›, yedi adet nahiye bafl›, 240 adet nahiye kö-
yü, muhtesibi, baçdâr›, gümrük emini (Tameflvar'dand›r), haraç emini (Tameflvar'dand›r),
mimar›, bin adet tu¤ sahibi nefer a¤as›, âyân›, topçubafl›, cebecibafl› ve martalosan a¤as›
vard›r. Ama kap›kullar› a¤as› yoktur.

Çanad Kalesi fiekli: Morofl nehrine iyi ok at›c› bir kiflinin ok menzili uzakl›¤›nda bir çöl-
de yap›lm›flt›r. ‹ç kalesi kârgir yap›d›r. Dört köfleli olup çevre uzunlu¤u tam yediyüz ad›md›r.
Bafltanbafla r›ht›m tu¤la ile yap›lm›fl sa¤lam bir hisard›r. Hisar içinde dört adet kiliseden boz-
ma minareli camii vard›r. Hünkâr camii iç kalededir. ‹mam müezzin, dizdar, kethüda, meh-
terbafl› evleri ile cephânelik, anbar ve mahzenleri de bu iç kalededir. fiahâne balyemez top-
lar› var. ‹ç kalenin iki kat metin, kuvvetli demir kap›lar› ile hendek aras›nda bir yer alt› zin-
dan› var ki, Cehennem kuyusuna benzer. Zindana bitiflik tamamen tu¤ladan yap›lm›fl büyük
bir de kulesi vard›r.

Çanad Varoflu: Sözü edilen iç kale hende¤i d›fl›nda cemaati bol olan bir mescid var. fie-
rî mahkeme de buradad›r. Bu varofl r›ht›m dolma, çit palangad›r. Bat› taraf›nda bir kap›s›
vard›r. Varoflun çevre uzunlu¤u tam bin ad›md›r. ‹çinde altl› ve üstlü tahta flendire ve kire-
mit örtülü, geniflçe yüzseksenbefl ev var. Beyzade evi en güzelidir. Buna bitiflik viran bir ma-
nast›r› ve sekiz adet dükkânc›¤› var. Bu orta varoflun bütün sokaklar› tahta kald›r›m döfleli-
dir. Zira k›fl› fliddetli olup, ya¤murlar›ndan çamuru çok olur.

Büyük D›fl Varoflu: Hepsinden genifl, geliflmifl, etraf› tamamen a¤aç direkler ile çevri-
li, yal›n kat dolma, palanga hisard›r. Üç adet sa¤lam ve büyük kap›s› vard›r. Do¤uya, ba-
t›ya ve kuzeye aç›l›rlar. Genifl, bahçeli, kârgir duvarl›, porsa kap›l›, k›rm›z› kiremit ile ör-
tülü, güzel evleri üçyüz adettir. Baz› yerlerde saz ve kam›fl örtülü, kulübe gibi hüzünlü fa-
kir evleri bulunur. Oniki adet camii var. Hac› Osman A¤a Camii yeni yap›lm›fl flirin bir
camidir. Orta kale kap›s› önünde kalenin fatihi Küçük Bâli Bey camii olup kendisi de kâr-
gir yap› güzel bir kubbe içinde yatmaktad›r. Di¤erleri mesciddirler. Çanad beyi saray› bu
camiye yak›n garip bir konakt›r. Üç adet medrese vard›r. Dervifl tekkesi de üç adettir.
Dört adet s›byan mektebi, üçyüz adet esnaf dükkân› olup bedestan› yoktur. Ama her tür-
lü de¤erli ve pahal› mallar bulunur. Bir küçük hamam› ile üç küçük tüccar han› olup ker-
vansaray hanlar› yoktur. Zira her ileri gelen kiflinin evinin kap›lar› misafirlerine aç›kt›r.
Baflka yerlerden gelen garip kiflileri hanlara muhtaç etmezler. Çünkü bu varoflta orta va-
rofltan daha çok zengin kifliler vard›r. Bu varoflun d›fl›nda da evler çoktur. Ama ne kadar
olduklar›n› bilmiyorum. Etraf›nda palanga duvarlar› yoktur. Lâkin ba¤ ve bahçeleri çok-
tur. Vilâyet halk›n›n hepsi suyu Morofl nehrinden tafl›rlar. Havas› ve suyu gayet hofl oldu-
¤undan seven ve sevileni çoktur. Sihirbaz yafll› kad›nlar› da çoktur. Gördüklerimizden bi-
ri flöyle idi: Yedi y›ld›r bir Tatar yi¤idini sihir ile eflek yapm›fllar. Bir köflede durup saman
ve ot yiyordu. Ekmek verince onu da yiyordu. ‹nsanlar ile görüflmeyip a¤z›ndan salyas›
ak›yordu. ‹nsana aval aval bak›p, gece gündüz put gibi durur. Bazan eflek oldu¤unu ha-
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t›rlay›p segah makam›nda Acem neyi gibi an›rd›¤›ndan sesini duyan kimsenin ödü patlar.
Benim de gönlüm incinip Allah kurtars›n demekten baflka çaremiz olmad›.

Vilâyet çok zengindir. Bütün halk› k›fl geceleri birbirlerine ziyafetler verirler. Hepsi gazi,
tüccar ve hac›d›rlar. Bunlar da Boflnakça konuflurlar. Serhadli elbiseler giyinip, erkek ve ka-
d›nlar› edeplice gezerler. Yi¤itleri devaml› flekilde hudut boylar›na çete ve potureye giderler.
Bu flehri de imkân oldu¤u kadar gezip, gördük. Kale yoklamas›ndan üçyüz kurufl ald›k. Yi-
ne yi¤itler ile tekrar k›ble taraf›na üç saat gittik.

Beflova Kalesi: Erdel kral› Afon Mecal yapt›rm›flt›r. 958 (1551) senesinde Süleyman Han
veziri Koca Mehmed Pafla fethetmifltir. Çanad sanca¤›na ba¤l› voyvodal›kt›r. Kalesi Morofl
nehrinin sular›ndan oluflmufl batakl›k bir göl kenar›nda, dört köfleli, küçük bir palangad›r.
Çevre uzunlu¤u bin ad›md›r. Dizdar›, seksen adet kale neferi ve Çanad kazas› naibi olup bafl-
ka idarecisi yoktur. Kiliseden çevrilme bir camii ile iki mescidi, bir medresesi, bir tekkesi, iki
mektebi, küçük bir hamam›, bir han›, sekiz adet dükkân›, ayr›ca iki adet tahta örtülü han› var.
Ba¤ ve bostanlar›nda yetiflen karpuz ve kavunu o kadar lezzetli, sulu ve bol olur ki bir araba
kavun ve karpuzu bir beflli¤e verirler. Morofl nehri taflt›¤› zaman kale yan›ndaki batakl›¤› su
bast›¤›nda kavun ve karpuz k›ymetli olur. Ama en k›t zaman›nda bile bolluk bir palangad›r.
Buradan yine k›ble taraf›na ovalardan ve Tise nehri kenar›nca sekiz saat gittik.

Sevimli Beci Kalesi: Erdel kral› Yonak ‹stefan yapt›rm›flt›r. Nice kere Osmanl›lar›n eline
girip ç›km›fl sonunda 958 (1551) tarihinde Süleyman Han zaman›nda Koca Mehmed Pafla
fethetmifltir. Çanad sanca¤›na ba¤l› voyvodal›kt›r. Uzun Mehmed Pafla evkaf›, Beç'in Kerk
kazas› nâibli¤idir. Dizdar›, k›rk adet hisar eri, muhtesibi, Ekre yeniçerisi, serdar›, gümrük emi-
ni, Tameflvar kulu taraf›ndan yedi yük akçe ile iltizam ile muhtesibi, baçdar› ve haraç emini
vard›r. Kalesi Tise nehri kenar›nda dört köfle, tu¤ladan yap›lm›fl küçük, güzel bir kaledir. Çev-
re uzunlu¤u beflyüz ad›md›r. Hende¤i içinden Tise nehri akar. Bir iskele kap›s› ile bir u¤run
kap›s› vard›r. ‹skele bafl›nda bir han›, elli adet mahzenleri, kiliseden çevrilmifl bir camii, bir
medrese, üç mektep, bir tekke, bir hamam, k›rk dükkân ile hepsi yüz adet kiremit ve saz ör-
tülü tek katl› evleri vard›r. ‹skele büyük oldu¤undan halk› ço¤unlukla tuzculuk ve bal›kç›l›k ya-
parlar. Hanedan sahili zengin, garip dostu kimseler olup ço¤u hac›d›rlar. Hepsi serhadli elbi-
sesi gibi kalpak giyerler. Oldukça geliflmifl, flirin bir kasabad›r. Ba¤ ve bahçeleri çoktur. Bu-
radan da yoklama paras›n› al›p, do¤uya do¤ru, köyleri ve ovalar› geçip alt› saat yol ald›k.

Büyük Evkaf Beflkelek Palangas›: Beçkelek de derler. Türkçede befl kavun demektir. Da-
ha önce kâfirler elinde iken anlams›z, küçük bir palanga imifl. 958 (1551) tarihinde Sultan
Süleyman fiah zaman›nda Koca Sokullu Tavil Mehmed Pafla Erdel elinden alm›flt›r. Korku-
lu ve tehlikeli katanalar›n pusu yeri oldu¤undan Mehmed Pafla, padiflah›n ferman› ile kale-
yi geniflletip, gelifltirmifltir. Büyük bir varofl yapm›flt›r. Padiflah›n emri ile bu flehirde oturan-
lar her türlü vergiden affedilmifllerdir. Hiç kimsenin bozam›yaca¤› flekilde bir vakfiye yaz›l›p
vakfedilmifltir. Vakfiyeyi bozan›n Firavun ve Yezid'in lanetine u¤ramas› yaz›lm›flt›r. O¤uldan
o¤ula geçmektedir. fiimdi ‹brahim Hanzade efendilerimiz mütevellisidirler. Bu flehrin bütün
han, cami, hamam, ziyafet yeri, medrese, tekke, mektep, mescit ve çarfl›, pazar› ile di¤er
yap›lar› hep üstün ak›l sahibi Sokullu Mehmed Pafla eserleridir. Halis kurflun ile yap›lm›fl kâr-
gir yap›lard›r. Gümrük vergi ve di¤er gelirleri vak›f taraf›ndan al›n›r. Tek idarecisi mütevel-
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lisidir. Gerçi Çanad sanca¤› topra¤›ndad›r, ama sancak beyi asla kar›flmaz. Yüzelli akçelik
flerif kazad›r. Müftü, nakip, emin ve bacdar› var. Ama yine vak›f taraf›ndan emini elindedir.
Bu kaleden ‹brahim Hanzade beyefendimiz için bir akçe bile almad›k ve vermezler idi. Bu
kale dibinden akan Tekir nehri Erdel diyar›ndan gelip binlerce ba¤, bahçe ve bostanlar› su-
lay›p, afla¤›da Morofl nehrine kar›fl›r. Tise nehri de Tuna'ya kar›fl›r. Buran›n su ve havas›n›n
güzelli¤inden güzelleri de çoktur. Vergi vermediklerinden halk› zengin tüccar ve pazarc›lar
olup, hac›lar› da çoktur. Serhadli elbiseleri giyip, beturca konuflurlar. Bütün halk› Eflâk ve
S›rpl› olup gayet itaatkârd›rlar. Buradan do¤uya do¤ru bazan oval›k, bazan da mefle orman-
lar› içinden sekiz saat yol ald›k.

Fenlak Kalesi: Koca Mahmut Pafla fethetmifltir. Tameflvar vezirinin iki yük akçelik has›
ve voyvodal›¤›d›r. Bir yar bafl›nda, küçük, kârgir ve güzel bir kale oldu¤unu daha önce Ser-
dar-› muazzam Ali Pafla ile Varat savafl›na giderken bu kaleyi geniflçe anlatm›flt›k. fiimdi tek-
rar anlatmaya gerek yoktur. Kale yoklamas› paras›n› al›p do¤uya do¤ru Morofl nehri kena-
r›nca iki saat gittik.

Yeni Arat Kalesi: 958 (1551) tarihinde Erdel kral› elinden Sokullu Mehmed Pafla alm›fl-
t›r. Daha sonra Köprülü Mehmed Pafla Yanova kalesi fethine giderken bu kaleyi ayr› bir
yerde yeniden yapm›flt›r. Buray› da Ali Pafla ile Varat seferine giderken etrafl›ca anlatm›fl-
t›k. fiimdi daha geliflmifl olarak Köprülü Mehmed Pafla evkaf› olmufl. Buradan da Morofl
nehri kenar›nca ormanlar içinden alt› saat gittik.

Lipve Kalesi: Bu da Süleyman Han zaman›nda ikinci vezir Ahmed Paflan›n kumandan-
l›¤›nda fetholunmufl ve fetih esnas›nda Ulama Pafla flehit olmufltur. Tameflvar eyaletinde ay-
r› sancak beyi merkezidir. Varat seferine giderken bu da geniflçe anlat›lm›fl idi. Buradan ge-
miye binerek Morofl nehrinin karfl› k›y›s›na geçtik.

Radna Palangas›: Buray› da daha önce anlatm›flt›k. Buradan do¤uya do¤ru da¤lara do¤-
ru yar›m saat bazan yayan, bazan ata binerek bin güçlük ile ilerledik.

Solmos Kalesi: 959 (1552) tarihinde Süleyman Han'›n fermaniyle ikinci vezir Ahmed
Pafla, Erdel elinden alm›flt›r. Morofl nehri kenar›nda gö¤e do¤ru yükselmifl yüksek, fakat kü-
çük bir kale oldu¤u daha önce etrafl›ca anlat›lm›flt›r. Oradan kuzeye do¤ru sazl›k, batakl›k
ve mefle ormanl›klar› aras›ndan korkulu ve tehlikeli pusu yerlerinden geçip sekiz saat gittik.

Logoofl Kalesi: Bunu da 959 (1552) senesinde ikinci vezir Ahmed Pafla, Erdel elinden al-
m›flt›r. Yanova topra¤›nda, yüksek, küçük, kârgir bir yap› oldu¤u evvelce anlat›lm›flt›r. Ora-
dan yine kuzeye do¤ru dört saat gidip Ci¤er deresini geçtik.

Yanova Kalesi: Sultan Dördüncü Mehmed'in veziri Köprülü Mehmed Pafla, Erdel kral›
Rakofçio¤lunun elinden alm›flt›r. Serdar Ali Pafla ile Varat savafl›na giderken bu kaleyi de
etrafl›ca anlatm›fl idik. fiimdi Yanova veziri Cerrah Kas›m Pafla'dan hediyeler ve kale nefer-
lerinin yoklama paras›n› al›p yine yüzelli adet yi¤it ve silahl› yoldafllar ile ayr›ld›k.
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GÖLE KALES‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLAR HAKKINDADIR
Yanova kalesinden bat›ya do¤ru bir saat gidip Yanova'n›n Cikola köyüne, oradan yine

bat›ya do¤ru Saranda köyüne geldik. Yanova topra¤›nda geliflmifl bir Eflâk köyü olup ze-
amettir. Yine bat› semtine do¤ru k›rl›k alanda ilerleyip Sedergin köyüne geldik. Göle sanca-
¤› topra¤›nda, geliflmifl, Eflak ve Macar halk› köyü olup serbest zeamettir. Bu köyde Orta
Macar katanas› kâfiri korkusundan damlar› üzerine güvenilir gözcüler koyup, atlar›m›za yem
kestirip biraz istirahat ettik. Gece yar›s› yine atlan›p, silahlan›p haz›r olduk. Tehlikeli ve kor-
kulu çölleri, kâfir yata¤› pusu yerleri içinden tam sekiz saat gittik.

Metin Hisar Carkula yani Göle (Güle) Kalesi: Pertev Pafla bu kalenin fethinde çok a¤la-
d›¤›ndan gaziler bu kaleye Göle (Güle) demifller. Tarihçi Yenvan bu kalenin Karadeniz ke-
nar›nda Akkirman kalesi sahibi Salsafo¤lu kral Salsat'›n yapt›rd›¤›n› yazar. Sonra Menuce-
hir o¤ullar›ndan Erdel vilâyeti ban› Pejder Ban yapt›rm›flt›r. Daha sonra yüzlerce kere bu ka-
le hükümdarlar eline geçmifl, her biri istedi¤i flekilde tamir edip gelifltirmifllerdir. Süleyman
Han Gazi (Allah s›rr›n› uzun etsin, mekân›n› Cennet etsin), Zirino¤lu vilâyeti merkezi olan
Sigetvar kalesi üzerine gittiklerinde saadetle Belgrad'a geldiler. Tameflvar eyaleti veziri Ah-
med Pafladan adamlar gelip bu Göle kalesinin Erdel kâfirlerinden flikâyette bulundular. Sü-
leyman Han hemen gazaba gelip üçüncü vezir Pertev Paflaya seksenbin asker, k›rk parça
balyemez top, yüz parça flâhi top ve yüzbinlerce âlet ile yüz kese para verip Göle kalesi üze-
rine kumandan ederek Tuna nehrinin karfl› Tameflvar taraf›na geçirir. Kendisi de Resulul-
lah sanca¤› ile ordunun bafl›na geçip Sigetvar üzerine var›p dövme¤e bafllar. Beri tarafta Ga-
zi Pertev Pafla, Tameflvar veziri Ahmed Paflay› öncü asker edip süratle ilerleyip Göle kale-
sine var›r. Kaleyi aman ve zaman vermeden kuflat›r. K›rk gün, k›rk gece ateflli cenk edilir.
Top, güp sesleri ve çarpmalar› ile Göle kalesinin nice yerleri harap edilir. Kale alt›nda olan
deniz gibi gölün bir taraf›na da¤ gibi toprak sürüp, kalenin y›k›lan yerlerinden gaziler yürü-
yüfle geçerler. Kâfirleri k›ra k›ra d›flardaki üç kat hisar› ele geçirip ezân-› Muhammediler oku-
nur. K›l›çtan kurtulan kâfirler iç kaleye kapan›p can ve gönülden cenge haz›rlan›rlar. Hisar
içindeki kâfirler derlermifl ki: «Ey Türk askeri, Sigetvar kalesi alt›nda sizin padiflah›n›z Süley-
man hasta olup ölmüfl, biz size bu kaleyi verenlerden de¤iliz.» Ak›ll› Pertev Pafla, kâfirlerin
bu sözleri yalan da do¤ru da olabilir, biz tedbirli olal›m diye düflünüp gece, gündüz kaleye
göz açt›rmadan sald›r›r. Yedi koldan iç kaleye hücum eder. Sonunda k›rkbeflinci gün iç ka-
leden kâfirler haçl› bayraklar›n› aç›p teslim olurlar. Vire ile iç kale, k›l›ç ile d›fl kale fethedil-
mifl oiur. Müjdesini ve anahtarlar›n› Sigetvar alt›nda olan padiflaha gönderdikte me¤er Gö-
le kalesi fetholundu¤u an Süleyman Han «‹rci'î ilâ rabbike» emri ile rahmetli olmufl. O saat-
te Sigetvar kalesi de k›l›ç ile Sokullu Mehmed Pafla taraf›ndan fetholunmufltur. Onun için
birçok Osmanl› tarihlerinde «Sigetvar kalesi ile Göle kalesini Sultan Süleyman'›n ölüsü alm›fl-
t›r» diye yazm›fllard›r. Gerçekten öyle olmufltur diye mermer de kazm›fllard›r.

Sonra Pertev Pafla bu Göle kalesini gere¤i gibi tamir edip, lâz›m gelen bütün mühimmat
ve malzeme ile onikibin asker koyar. Fetihten sonra Tameflvar eyaletinde ayr› bir sancak
merkezi edip kendileri Sigetvar kalesi alt›na giderler. Kanun üzere Göle sanca¤› beyinin ha-
s› 340.000 yük akçedir. Zeamet sahibi onüç adet, t›mar› beflyüz adettir. Alay beyi, çeri ba-
fl› ve yüzbafl›lar› vard›r. Savafl esnas›nda kanun üzere t›mar sahiplerinin cebelüleri ile beyi-
nin askeri ve kale neferlerinden toplam sekizbin adet seçkin, silahl› askeri olur. Kanun üze-
re fleyhülislam›, nakibüleflraf›, üçyüz akçe pâyesiyle kad›s›, sipah kethüda yeri, yeniçeri ser-
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dar›, Ekre ve Budin serdarlar›, yeniçeri oca¤›ndan kale dizdar›, oniki adet tu¤ sahibi kale
a¤as›, toplam binsekizyüz adet gazi, yi¤it, Rüstem gibi kale neferi, topçubafl›, cebecibafl›,
gümrük emini, haraç emini, muhtesip a¤as›, bacdar›, mimar a¤as›, kapudan› ve di¤er a¤a-
lar, âyân ve eflraf› bulunur.

Göle Kalesinin fiekli: Tiye sahras› gibi k›rl›k, çöl bir yerde bulunmufl olup etraf› batakl›k
ve çatakl›kt›r. Hiçbir taraftan engeli yoktur. Kerfl nehri bata¤› içinde büyük bir kaledir. Kerfl
nehri ta Erdel vilâyetinden, Siçevar kalesi ve Litan da¤lar›ndan toplan›p gelerek Yanova ka-
lesi hendeklerinden ve flehir içinden ak›p gelir. Bu Göle kalesi etraf›n› sulayarak büyük, ba-
takl›k bir göl olur. Buradan bat› taraf›nda Ekre eyaletinde Çö¤rad kalesi hende¤i önünde bü-
yük Tuna nehrine kar›fl›r. Göle kalesinin iç hisar› tamamen tu¤la, r›ht›m, kârgir yap›d›r. Ka-
le k›rk arfl›n yüksekli¤indedir. Dört köflelidir. Befl adet yüksek kuleli iç kalesi vard›r ki kule-
leri tamamen dar›, bu¤day, çeltikli pirinç, di¤er malzemeler ve savafl âletleri ile doludur. ‹ç
kalede sadece dizdar a¤as› oturur. Birkaç anbar, cephânelik, bir kuyu olup baflka fley yok-
tur. Bu iç kale kap›s› bendere karfl› olup, kap›ya k›rk basamakl› a¤aç merdiven ile ç›k›l›r. Sa-
vafl s›ras›nda merdivenler iç kaleye çekilip, kaleye bir taraftan ç›k›lmaz. Bu kap›n›n aras› da
iki kap›l›d›r. ‹ki kap› aras›nda cehennem kuyusuna benzer bir zindan vard›r. Her gece bü-
tün flehir ayan›n›n esirleri burada hapsedilir. Sabahleyin yine ç›kar›l›p esirleri çal›flt›r›rlar. Bu
iç kale ile d›flar›daki üç kat kalenin hendekleri yoktur. Hepsi batak içindedir. Ancak büyük
d›fl varoflun bat› taraf›ndaki orta kap›s› önünde bulunan az bir hendek üzerindeki a¤aç köp-
rü ile geçilir. O hendekten de Kerfl nehri akar. Bu iç kalenin dört adet kulesi ortas›nda seci
kule hepsinden yüksek olup buradan vilâyetin bütün ovalar›, tarlalar› kâ¤›t gibi görünür.
Yüksek, ahflap bir köflk vard›r. Etraf›nda flâhî toplar bulunur ki bu toplar bir fersah yerden
kufl kondurmazlar. Köflkün üzerinde gece gündüz birkaç kale nöbetçisi gözcülük ederler. Bir
taraftan düflman gelirse kale dizdar›na haber verilip, top atarlar. fiehir ileri gelenlerinin ba-
z›lar› bu köflke ç›k›p sohbetler ederler. Elhas›l bir diyarda böyle iç hisar görülmez. Kefere za-
man›nda bu iç hisar›n d›fl›nda bir kat tu¤la yap› kale duvarlar›n›n temelleri halen görülmek-
tedir. Me¤er kuflatma s›ras›nda Pertev Pafla iç kaleyi döverken bu kaleyi y›km›fl. E¤er bu du-
var tamir olunsa Göle kalesi ‹skender seddi gibi olur.

Orta Varofl: Orta varofl iç kalenin üç taraf›n› kuflat›r. ‹ç kalenin k›ble taraf› batakl›kt›r. Bu
orta varoflun duvar› göl kenar›nda, k›rk ayak eninde r›ht›m, dolma, palanga duvar olup yir-
mi arfl›n yüksekli¤indedir. Derin bir batakl›k içinde, dört köfleli bir sur olup, çevre uzunlu¤u
ikibin arfl›nd›r. Büyük yap›n›n üzerinde yedi adet yedi iklimden ve yedi seyyareden iz verir
Ye'cüc seddi gibi görülmeye de¤er kaleler var ki her birinde yetmifler parça küçük, büyük
balyemez toplar bulunmaktad›r. Burada sadece elli adet flendire tahta örtülü evler, bu¤day
anbarlar› olup anbarlar›n içinde dar›, bu¤day, arpa ve di¤er ürünler doludur. Varofl iki kap›-
l›d›r. Biri su kap›s›, biri büyük kap›d›r. Kârgir kemerli yap›lard›r.

‹kinci Kat Varofl: Bu büyük varofl orta varoflu kuflat›r. K›rk ad›m enlili¤inde, r›ht›m, me-
tin, kuvvetli, dört köfleli, palanga duvard›r. Bu varofllardan birbirine geçilen ara geçitler var-
d›r. Yukar› k›s›mda bulunan Süleyman Han camii güzel bir camidir, üstü kiremit ile örtülü-
dür. Kârgir bir mimarisi vard›r. Varoflta yüz adet ev olup, flendire tahta örtülüdürler. Bu ka-
t›n kale kap›s›n›n üstünde bulunan saat kulesindeki saatin çan sesi bir konakl›k yerden iflitilir.
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Kârgir kule kuzeye aç›lan kemerli demir kap›d›r. Kap›n›n önündeki büyük d›fl varofla geçilen
kap› üzerinde de kârgir yap›, yüksek bir kule var ki atefl saçan kirpi tüyü gibi dizilmifl toplar›
haz›r halde durur. Bu kule ve kap› önünde büyük d›fl varofla geçmek için Kerfl nehri üzerin-
de yüz ad›m enli, a¤aç bir köprü vard›r. Sa¤lam bir köprüdür. ‹kinci kat varoflun çevre uzun-
lu¤u ikibinbeflyüzelli ad›md›r. Alt› adet büyük tabyas› üzerlerinde onar parça balyemez topla-
r› ile su hizas›ndaki mazgal deliklerinde insan s›¤acak kadar flayka toplar› var. Bu sözü edilen
iki kat iç hisar›n etraf›nda hendek yerine tamamen Kerfl nehri dolan›r. fiehir içinde kay›klar-
la gezilir. Her evin pencere ve balkonlar› ile bahçelerindeki küçük köflkler hep Kerfl nehri ke-
nar›ndan. Herkes köflklerinde çeflitli bal›klar avlarlar. Herkes evden eve kay›klar ile gidip ge-
zerler. Garip ve acayip bir flehirdir. Sanki Avrupan›n Venedik flehridir. Ama onun denizi çe-
kildi¤inde halk yaya olarak gezerler. Burada ise gölde devaml› olarak kay›klar ile gezilir. Bü-
tün sevgililer gece gündüz nehirde gezerler. Bal›klar gibi insan bal›klar› flenlikler ederlerken
nice âfl›klar Kerfl suyundaki dilberlerle zaman geçirirler. Bu flehirde birçok yerde gemiler ile
gezinirler ama iç kale bu anlat›lan varofllar›n do¤u ve k›blesindeki Yanova kalesi taraf› tama-
men sazl›k, kam›fll›k, batakl›k ve çatak bir göldür. Asla top eremez büyük bir göldür.

Üçüncü Kat Büyük Varofl: Sözü edilen ikinci kat büyük varoflun bat› taraf›nda son derece
geliflmifl, flenlikli, dayan›kl› bir hisard›r. Etraf› öbür varofllar gibi dolma r›ht›m, yal›n duvar de-
¤ildir. Yal›n kat, çit palanga duvard›r. Bunun da hendek olacak yerinde çepeçevre Kerfl neh-
ri akar. Befl köfleli bir hisard›r. Çevre uzunlu¤u dörtbin germe ad›md›r. Nice kere adamlar›m
ile ad›mlam›fl›md›r. Üç adet sa¤lam kap›s› vard›r. K›ble taraf›na bat› kap›s›, bat› taraf›na orta
kap› aç›l›r. Do¤u taraf›na da Yanova kap›s› aç›l›r. Bu kap›lar sanki Acem'de Hazar denizi ke-
nar›ndaki Demirkap› kalesi kap›lar›d›r. Bunlar da demir, yeni kap›lard›r. Kuzey taraf›nda iki
adet küçük su kap›s› daha vard›r. Bunlar flehrin özel ve halk kap›s› olup yol de¤ildir. Bu hesa-
ba göre iç kale ile anlat›lan dört kat kalenin içinde ve d›fl›nda ........ adet büyük kap› ile yedi
yerde a¤aç köprü vard›r. Bu büyük d›fl varoflta binaltm›fl kadar ba¤l› bahçeli, flendire tahta ör-
tülü, güzel evler vard›r. Bütün sokaklar› bafltan bafla tahta kerfl kald›r›m döflelidir. Zira bu fle-
hir batakl›k bir göl içinde kurulmufl oldu¤undan zemini çamur olup flehrin ve evlerin içi hep
tahta direkler döflelidir. Ayn› Kanije, Tameflvar, Sigetvar ve Kapoflvar kalelerinin sokaklar› gi-
bidir. Dört mahalle olup dört camii vard›r. Süleyman Han camii, Ali Bey camii kurflunlu gü-
zel bir camidir. Hay›r sahibi Ali Bey de caminin kabristanl›¤›nda kurflunlu bir kubbe içinde yat-
maktad›r. (Allah rahmet eylesin). Bu iki cami ve Ali Bey türbesinden baflka kale içinde kurflun
ile örtülü geliflmifl hayrat yoktur. ‹ki camiden baflka kârgir minareli ibadet yeri de yoktur. Di-
¤erleri hep mahalle tekkesidir. Üç adet medrese ve üç adet dervifl tekkesidir. S›byan mektebi
üç tanedir. On tane tüccar han›, bir tane de Ali Bey hamam› var. ‹kiyüz adet dükkân var. Be-
destan› yoktur ama her çeflit k›ymetli eflya bulunur. Hepsi d›fl varoflta üç tane kilise var. Bu-
ran›n bütün eserlerini ve mevkilerini yazsak bir cilt olur. Burada flehir içinde evden eve, ba¤-
dan ba¤a, de¤irmenden de¤irmene herkes ve yoldafl dostuna kay›kla gezer. Böyle garip, gö-
rülme¤e de¤er bir flehirdir. Su ve havas› güzel oldu¤undan gül yüzlü güzelleri be¤enilir. Ama
gayet edepli kad›n, erkek ve gençlerdir. Gündüz kad›nlar› kap› d›flar› hamama bile ç›kmazlar.
Herkes evinde sobal› hamam›na girer. Bütün halk› biraz Türkçe bilirler. Eflâk ve Macarca bi-
lirler. Bir alay serhad elbisesi giyen çuka ve kalpakl› gaziler ve tüccarlard›r.

Bafl›mdan geçen bir olay: Bu kaleye arkadafllar›m, kölelerim ve seyislerimle ilk olarak gi-
rerken seher vakti idi. Kale kap›s› aç›ld›¤›nda gördüm ki dört, beflyüz cirit atl› silahl› gaziler
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kale kap›s›ndan d›flar› ç›kmaktalar. Ben de köprü bafl›nda dururken hemen Kasabzâde Beh-
lul A¤a ve Dizdar A¤a ile birçok gazi beni görünce: «Elhamdülillah, u¤urdur, Osmanl› yüzü
gördük. A¤a seni u¤ur tuttuk, hele dur, bizimle beraber çeteye ve potureye gidelim. ‹flte
Ba¤dale tepesinde kâfirin katana boyaklar› bizi katlan›r, durma gidelim» dediler. Bakt›m
Ba¤dale dedikleri yüksek tepenin dibinde kar›nca gibi kara flapkal› ve kara saçl› kâfirler ça-
ta, çat durmaktalar. Allah'›n hikmeti ben o taraftan geldim, kâfirler beni görüp, hiç hareket
etmemifller. Herhalde kale halk› duyar diye susup yatm›fllar. Ben o kâfirlerin çoklu¤unu gö-
rünce: «Vallahi gaziler beni u¤ur tutmay›n, ben bir u¤ursuz adam›m. Zira k›rkalt› y›ld›r saç›-
m›, sakal›m› t›rafl edip çullak› afla¤› tuttum. Yanova'dan ›lgar ile geldim, atlar›m›z yorgun-
dur.» diye nice anlams›z özürler buldum, özürümü asla kabul etmeyip: «Tâ biz sana sabah-
tan rast gelip u¤ur ettik, bre durma yürü, bre durma yürü!» diye her kafadan ses gelip, ba-
fl›ma üflüflüp, elim, ete¤im öptüler. Sonunda kölelerim ve eflyalar›m› kaleye gönderdim.
Dört adam›mla gazilere kar›flt›m. Bismillah, Allah'a tevekkül ederek gazaya niyet ettim.» de-
yip kaleden yüz - yüzelli ad›m kadar ç›kt›k. O an kâfirler tepe arkas›ndan at tepip, savafl
meydan›na girdiler. Atbafl› birlikte durdular. Beri bizim tarafta da gaziler atbafl› omuz omu-
za, silahl› olarak haz›r durdular. Hemen o anda bana ilham gelip:

«Gülbank, gülbank-› Nebi, s›rr-› Muhammed el-arabî. Gerçekler ve haz›r ve gaib ve rica-
lü'l-gayb ve ümenâ ve budalâ ve evlâd ve cemi'ervâh-› enbiyâ ve evliyâlar›n ervahlar› haz›r
ola. Gerçek erenler demine hû diyelim hu!» deyip bir gülbank-› Muhammedi çekince bütün
gaziler «Allah! Allah!» deyip ileri at sürdüler. Kâfirler ile aram›zda bir tüfek menzili mesafe
kald›. Ard›mda Göle kalesine bir nezaketle bakt›m. Kalenin burç ve barular›n› sancak ve bay-
raklarla süslemifller. Dört kat kaleden davullar çal›n›yordu. Bütün burç ve barular›n üzerin-
de küçük, büyük herkes el aç›p, hay›r dua etmekteydiler. Ben de hemen askerimiz aras›n-
da yüksek sesle, «Fetih sûresi»nden «Ve yensurehullahu nasren azizen» âyet-i flerifini oku-
dum. O an kâfirlerden gök demire bürünmüfl bir kâfir, küheylan at›n› meydana tepip, bir
yaya edâsiyle savafl meydan›nda at bafl› çekip: «Hani benim bugünkü gün külüngüm alt›n-
dan can›n› kurtar›r, Kasabo¤lunu meydan›ma okudum, gelsin!» deyip, el kald›r›p, birkaç nâ-
ra eder. Hicaps›z flaraptan gözleri kan çana¤›na dönmüfl olarak ileri, savafl meydan›na ge-
lip, yine Kasabo¤lunu meydana istedi. Beri taraftan Kasabo¤lu, gazilerine: «Hay›r duadan
unutmay›n, sizi Allah'a ›smarlad›m» deyip cenk meydan›na at s›çratt›. Meydanda birkaç ke-
re at›na muflvar kurup kâfire bir kere hamle etti. Bu hamle bofla gitti. Kâfir de elindeki Fer-
hadî külünk ile Kasabo¤luna bir hamle etti. Allah'a flükür onun da hamlesi bofla gitti. Kasa-
bo¤lu hemen ikinci hamleye geçip elindeki yedi okkal›k Hemedan demirini yedi yaprak flefl-
periyle kâfire bir Kasab hamlesi yapt›. Kâfirin kellesindeki mi¤ferparçaland›. Herkesin gözü
önünde kâfirin beyni d›flar› ç›k›p, at›ndan tepesi üstü y›k›ld›. Kâfirin at› hemen kâfirlere do¤-
ru kaçt›. Kasabo¤lu at›ndan inip, at›n›n dizginini koluna geçirip, yaya olarak dal sat›r pehli-
van› olup, kâfirin kellesini pis vücudundan ay›rd›. Kâfirin kellesinin a¤z›ndan e¤er kafl›na ka-
fl›na yumru¤u ile vura vura geçirip Allah'a flükür salimen gazilerin ve mücahitlerin içine gi-
rince asker içinden bir «Allah, Allah» sesleri gö¤e yükseldi. Kâfir taraf›ndan hemen yine iki
nefer gök demirlere bürünmüfl olarak ortaya ç›k›p biri Dizdarzâdeyi, biri Behlülo¤lu'nu iste-
diler. ‹ki gazi, kâfirin üzerine at b›rakt›lar. O an ikisi de kâfirlere aman ve zaman vermeyip
atlar›ndan aktar›p, kellelerini kesip ‹slâm taraf›na gelirken bütün kâfirler hemen ‹slâm aske-
ri üzerine «ya Jorj, ya Jorj!» deyip hücum ettiler. Beri taraftan ‹man ordusu da «Allah, Al-
lah!» deyip sald›rd›. ‹ki taraf birbirine kar›ld› ve kat›ld›. Kaleden yüzlerce top at›ld›. Tam bir
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saat çata çat, küta küt cenk olup, savafl meydan› kandan bir haliç oldu. Kâfirler cesetleri ile
meydan dolup, bir anda ikiyüz kâfir yerle bir oldu. Dörtyüz kadar silahl›, z›rhl› kâfir esir edi-
lip, zincire ba¤land›. Hepsini yan›ma getirdiler. Me¤er ben cenk içinde «Feth-i flerif» okuya-
rak kendimden geçip kalm›fl›m. K›l›ç art›¤› kâfirler kaç›nca yüzlerce gazi ile kaleden ç›kan
binlerce kifli atl› ve yaya olarak ö¤le vaktine kadar kâfirlerin peflinden kovalad›lar. Yüzbefl
kelle ve yetmifl esir daha getirdiler. O gün, o gece kalede top flenlikleri ve oda sohbetleri ya-
p›ld›. On gün, on gece Göle kalesinde güle, güle zevk ve safa ettiler. ‹flte bu derece gazi ve
mücahitleri vard›r. Hüdâ hepsini kötülükten korusun (Amin!) Bu savaflta onyedi gazi flehit
oldu. Birer birer cenaze namazlar› k›l›n›p defnedildi. Savafl mal›ndan ruhlar› için helvalar pi-
flirilip fakirlere da¤›t›ld›. Bana da bu cenk mal›ndan bir kese yoklama paras› ve iki esir ver-
diler. Yine o an iki esiri gazilere satt›m. Hak berekât versin.

Kalenin üzümü, kavunu, karpuzu, eri¤i, bal›, suyu ve beyaz ekme¤i herkesçe be¤enilir.
Bütün reayas› Eflâk ve Macar halk› oldu¤undan flehir gayet zengin ve ucuzluk yerdir. Zira
Eflâk, Macar ve Bo¤dan kâfirleri çiftçi olup çok çal›flkand›rlar. Elhas›l Osmanl› ülkesinde
böyle zengin, sa¤lam, dayan›kl› bir kale yoktur. Allah âfât ve belâlardan korusun.

Göle Kalesinin Ziyaret Yerleri: Bat› kap›s›ndan d›flar›da a¤aç köprü bafl›nda «fiehitler te-
pesi» ziyaret yeri var. Yüzbinlerce flehit yatmaktad›r. Himmetleri haz›r ola. Sonra bu kale-
deki bütün dost ve arkadafllarla vedalafl›p, yüzelli adet temiz, silahl› yoldafllar›m›zdan arka-
dafl al›p Topçu kap›s›ndan d›flar› ç›kt›k. Yedi saat y›ld›z rüzgâr› taraf›na gittik. Ovalar ve or-
manlardan geçtik.

Salanta Palangas› Varoflu: Eskiden kâfir yap›s› küçük bir hisar imifl. Sonra Pertev Pafla
Göle kalesini fethetti¤inde bu Salanta kalesini de geniflletir. Gün geçtikçe yer yer harap olur.
Budin veziri Nasuh Paflazade Hüseyin Pafla bu Salanta kalesi alt›nda Orta Macar, Kurs Ma-
car›, Erdel Macar›, Sigel Macar ve Hayduflak Macarlar› ile büyük cenk edip, Allah'›n hikmeti
üçüncü günün cenginde Hüseyin Pafla Budin askeriyle ve di¤er askerlerle yenilip yetmiflbin
asker flehit olmufltur. Hüseyin Pafla sadece iç a¤alariyle kal›p, kaçar. Halen bu Salanta ova-
s›nda ziyaret yeridir. Bu kadar gazi, mücahit, iman sahibi flehit oluncaya kadar yüzbinikiyüz
kâfir k›l›çtan geçirilmifltir. Pis leflleri yedi yerde y›¤›l›d›r. Zira bu serhadlerde bir savafl yerine
bütün halk toplan›p gerek Müslüman, gerek kâfiri da¤lar gibi y›¤›p üzerlerine toprak y›¤›p,
‹slâm askerleri üzerine yeflil tahtadan bir s›r›¤› üzerine bayrak tak›p dikerler. Kâfir askeri y›¤›-
n› üzerine de a¤açtan haçlar dikerler. Müslümanlar›n ve kâfirlerin iflaretleri budur. Bu usul bir
kanundur. Hâlâ bütün serhadlerde Nasuh Paflazade Hüseyin Paflan›n Salanta sahras›nda üç
gün, üç gece büyük cenk edip, yüzbin kâfiri k›r›p sonunda kendisi de yenilgiye u¤rad›¤› her-
kesçe bilinmektedir. O zamandan beri Salanta kalesi yer yer harap durmaktad›r. Varoflu ise
gayet mâmurdur.

Salanta Varoflu: ‹kibin evli, Eflâk ve Macar halkl›, iki hakimli, üç kiliseli, birkaç dükkan-
l›, hesaps›z ba¤ ve bahçeli geliflmifl, güzel bir varofltur. Göle kalesi kulunan kalemlerinden-
dir. Buradan ayr›l›p, y›ld›z taraf›na befl saat gittik.

Fektebatur Paalangas›: Bu kale içinde nice yüz y›l yaflam›fl bir papaz keflifl varm›fl. Ölünce
onun parasiyle mezar› üstüne büyük bir kilise yapt›r›p, kiliseye papaz›n ad›n› verip Fektebatur
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manast›r› demifller. Sonra 1071 (1660) tarihinde Serdar Ali Pafla ile Varat fethine gitti¤imiz-
de Siyavufl Paflan›n kardefli Abaza Sar› Arslan Hüseyin Pafla Tameflvar askeriyle burada ko-
naklam›flt›r. Gelene gidene ve ‹slâm askerine güvenli bir yer olsun diye buraya asker üflürüp,
bir haftan›n içinde bu Fektebatur kalesini yeniden yapt›rd› ki hâlen geliflmifl olup Yanova ka-
lesi ile Varat kalesi aras›nda güvenilir bir yer ve iman sahiplerinin palangas› olmufltur. Varat
topra¤›nda Karakerfl nehri kenar›nda, etraf› ormanl›k, dört köfleli, metin, r›ht›m dolma duvar-
l›, beflyüz ad›m çevreli bir müstahkem palangad›r. ‹çinde dizdar›, elli adet hisar eri, cephâne-
li¤i, flâhî toplar›, befl dükkânc›¤› ve bir han› vard›r. Sözü edilen Fektebatur manast›r›n› Hüse-
yin Pafla, Sultan Mehmed camii yapm›flt›r. Kale kap›s› bat›ya aç›lan a¤aç bir kap›d›r. S›k bir
mefle ormanl›¤› içinde oldu¤undan korkulu ve tehlikeli bir yer olup Macar kâfiri askeri her an
eksik de¤ildir. Zira Yanova ile Varat aras›nda önemli bir geçit ve u¤rak yeridir. Bu kale hen-
de¤inden akan Varakerfl nehri Erdel vilâyetinde Kolojvar kalesi da¤lar›ndan ve fiicevar kalesi
derelerinden ak›p gelerek bu Fektebatur kalesine u¤ray›p, Göle kalesini sulayarak Ekre eyale-
tinde Sunluk kalesi yan›nda Tise nehrine kar›fl›r. O kadar güzel su de¤ildir. Bu kaleden ç›k›p
y›ld›z rüzgâr› taraf›na düzlük ve ormanl›k tehlikeli yerleri geçip befl saat gittik.

Kermensaray - Varat Kalesi: Allah'a flükür bu afla¤›l›k kulunuz 1071 (1660) tarihinde
serdar-› muazzam Köse Ali Pafla ile buran›n fethinde bulundum. ‹lk defa fetih ezanlar›n› oku-
dum. Nice kere içlerinde bulunduk. ‹mar olmadan önce hisarda bulunan t›ls›mlar›, eski za-
man pehlivanlar›n›n tunçtan dökülmüfl heykellerini gördük. Bunlar› bütün gaziler ile seyre-
dip, flenlikler yaparken kumandan Ali Pafla Efendimiz beni Bosna diyar›na Varat kalesi fe-
tihnamesiyle Melek Ahmet Pafla Efendimize gönderdi. Ilgar ile gidip efendimizin nice ihsan-
lar›n› gördüm. Yine Melek Ahmed Pafla Efendimiz yan›nda kal›p Bosna'dan Zirino¤lu vilâ-
yetleri ile Venedik'te Moran ve Doduflk›r vilâyetlerini gezip, gördükten sonra efendimiz ile
Bosna'dan görevden al›nm›fl olarak ayr›ld›k. Rumeli eyaleti görevi ile yine Erdel vilâyeti se-
ferine serdar Ali Pafla ile giderken Tameflvar alt›nda Seydi Ahmed Paflay› bir cuma günü Ali
Pafla kendi odas›nda flehit edip, Seydi Paflan›n bafl›n› devlet kap›s›na gönderdi. Sonra De-
mirkap›'dan Erdel diyar›na girip, tam on ay Erdel diyar›nda seyahat ettik. Sonra Erdel'e
Apofi Mahat adl› bir kâfiri kral tayin ettik. Erdel vilâyetinden ikiyüzbin esir ç›kar›p emin ve
aman olduk. Daha önce Seydi Ahmed Paflan›n yenip, öldürdü¤ü Rakofçio¤lu kraldan geri
kalan üçbin keseyi al›p s›hhat ve selâmetle Tameflvar'da k›fllad›k. Ben, Melek Ahmed Pafla
ile ‹stanbul'a geldim. Sultan Ahmed'in k›z› Fatma Sultan› Melek Ahmed Pafla ald›. Pafla, dev-
let kap›s›nda kubbe alt›nda iken rahmetli olup, bir garip kald›k. Sonra ben hakir, Köprülü-
zâde Sadrazam Ahmed Paflan›n yan›nda görev ald›m. 1073 (1662) tarihinde Uy var fethin-
de bulundum. 1074 (1663) senesinde u¤ursuz Rabe seferinde yenilgiye u¤rad›k. Allah'a flü-
kür o yenilgide can ve bafl kurtar›p, selâmetle Uyvar alt›na geldi¤imizde Nemçe çesar› bar›-
fla yanaflm›flt›. Bir küçük elçisi ç›k›p Belgrad'a geldik. Bizim elçimiz Kara Mehmed Pafla ile
Nemse çesar›na gitti. Ben de birlikte gitmifl idim. Alman diyar›n› nice zaman gezip gördük-
ten sonra Nemçe çesar›n›n yaz›s› ile ikibuçuk sene yedi krall›k yere daha önce anlatt›¤›m›z
flekilde dolaflm›flt›m. Üçüncü y›lda Budin veziri olan Gürcü Mehmed Paflaya gelip, sohbet-
leri ile flereflendi¤imizde bana, Ekre, Tameflvar ve Varat eyaletlerinin kale yoklamalar›n› ih-
san etti. Yukar›da anlat›ld›¤› flekilde ad› geçen eyaletlerin bütün kalelerini gezip, görerek sü-
ratle gidip Beç, Prag, Okyanus (Bahr-i Muhit), Donkark›z, Danimarka, ‹sveç, Çek ve Tot vi-
lâyetlerinden üçüncü y›lda Allah'a flükür yine s›hhat ve selâmetle döndük. Daha önce 1073

666

Osman BAYMAK



(1662) tarihinde fethinde bulundu¤umuz Varat kalesine gelip Varat valisi olan Arnavut H›-
s›m Mehmed Pafla saray›nda istirahat ettik. Gece, gündüz fleref sohbetleri ile flereflendik.
Varat kalesini, varoflunu, ‹rem ba¤lar›n› gezdim. Feth etti¤imizde ‹slâm askeri elinde harap
idi. fiimdi o kadar geliflmifl ki kalesi, varofllar›, sokaklar›, mahalle ve camileri, ba¤ ve bahçe-
leri ile sanki cennet ba¤› olmufl.

Seyri Vâcib, Metin Hisar Varat Kalesi: 1071 (1660) tarihinde ‹brahim Han o¤lu Sultan
Dördüncü Mehmed zaman›nda Seydi Ahmed Pafla, Çavuflzâde Mehmed Pafla, Çatalbafl Pa-
fla, H›s›m Mehmed Pafla, Cerrah Kas›m Pafla, Abaza Sar› Hüseyin Pafla, Yenter Hasan Pa-
fla ve di¤er vezir ve mirmiranlar›n yard›miyle Köse Ali Pafla, Varat kalesini fethetti. Tarihle-
ri flöyledir:

«Varat'› ald› adûndan
Ali Paflay› dilîr»

Di¤er bir tarih:
«Varat al›nd›, Erdel erzel oldu.»

Nice sanat ifli tarihleri vard›r ama bu kadarla yetindik. Halen bu kale Dördüncü Mehmed
Han kay›tlar› üzere ayr› bir eyalet ve vezirliktir. Padiflah taraf›ndan vezirinin has› Rumeli ve-
ziri has› gibi onbir kere yüzbin akçedir. Mal defterdar›, t›mar defterdar›, defter emini, çavufl-
lar kethüdas›, çavufllar emini, çavufllar kâtibi, defter kethüdas›, kâ¤›t emini, mahlul kâtibi,
kaleler tezkerecisi, tarihçi efendi, mükâtaac› efendi, flehir emini efendi, beytül’-mâl emini,
beytül'-mal kâtibi, beytül'-mal naibi, mimar a¤a, gümrük emini, haraç emini, muhtesib a¤a-
s›, bacdar›, muhtesib naibi, fleyhülbeledi, sipahiler kethüda yeri, alt› oda yeniçeriyle bir ha-
seki a¤a, yeniçeri a¤as›, üç oda cebecilere cebeci bafl›, üç oda topçulara topçubafl›, la¤›m-
c›bafl›, humbarac› bafl›, çal›c› mehterbafl›, alay beyi, çeribafl›s›, yüzbafl›s›, sekizyüz t›mar er-
bab›, befl nefer zeameti vard›r. Kanun üzere bütün t›mar erbab›n›n cebelüleri ile paflan›n
kendi askeri toplam sekizbin asker olur. Oniki adet tu¤ ve tablhâne sahibi kale a¤alar› var.
Meselâ: Dizdar a¤a, sa¤ kol a¤as›, sol kol a¤as›, beflli a¤as›, martolos a¤as›, gönüllü a¤as›-
n›n sa¤ kolu, gönüllü a¤as›n›n sol kolu, yerli topçubafl›, yerli cebecibafl›, humbarac› bafl› gi-
bi a¤alard›r. Kale dizdar› her gece kale kap›lar›n›n anahtarlar›n› kap› kulu yeniçeri a¤as›na
teslim eder. Defter kay›tlar›na göre üçbin adet kale kuludur ki Budin, E¤ri ve Kanije kalele-
rinde böyle seçkin asker yoktur. Bu hesap üzere vurufl s›ras›nda kuflat›lma yerinde yirmibin-
seksen adet silahl› asker olup, yirmibin asker de kuflatma s›ras›nda Varat eyaleti kalelerin-
den yard›ma gelirler. Kanun üzere fleyhülislâm›, nakibüleflraf› olup, üçyüz akçe pâyesiyle fle-
rif kazad›r. Toplam dokuzyüz adet nahiyesinde üçyüzk›rk parça kimi itaat eder, kimi isyan-
c› nahiye köyü vard›r. Her sene kad›ya adalet üzere alt› kese gelir olur. Paflas›na k›rksekiz-
bin kurufl gelir olur. Bedava pazar ve panay›r yerinden sekizbin kurufl da vergi al›p üçbin as-
ker beslemesi ferman olunmufltur. Padiflaha bayram hediyesi vermesi de flart olunmufltur.
Tam hudut yeri olmufl, yeni fetih bir eyalettir. Do¤u taraf›nda Erdel vilâyeti kâfiri, kuzey ta-
raf›nda Kurs Macariyle Orta Macar, bat› taraf›nda Nemçe kâfiri vard›r. Allah korusun.

Varat eyaleti dört sancakt›r; Senkuy sanca¤›, Paymero kalesi sanca¤›, Belnofl kalesi san-
ca¤›, ‹fllenkor kalesi sanca¤›. Buhar nahiyesinin sancak beyi merkezi olmas› için H›s›m Meh-
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med Pafla devlet kap›s›na arz etmiflti. Tatar (posta) Nasuh, ulakl›kla henüz daha Edirne'ye
gitmiflti. Buhar nahiyesi güzel bir sancak olur. Erdel diyar›n›n seçkin yeridir. Yediyüz parça
köye sahiptir. Di¤er sancaklar küçüktür. Halk› Tot ve Macar olup gayet itaatkârd›rlar. Zira
Seydi Ahmed Pafla ile üç sene bu kâfirleri k›r›p zor ile itaat ettirdik. Varat eyaletinde elliden
fazla kale de iki k›l›ç alt›nda itaatkârd›rlar. Yani kâfire de haraç verirler. Buna raz›d›rlar. Oni-
kibin hâne haraç sadece Köprülü evkaf› vard›r. Di¤erleri devlete ait kay›tl› olup kalesi kulla-
r›n›n kalemleridir. Bütün Varat eyaletinde yirmiikibin haraç kay›tl›d›r. Haraç a¤as›na, haraç
bafl›na yar›m kurufl geçim harc› konmufltur.

Varat Kalesi Yeri ve fiekli: Varat kalesi, Erdel ülkesinin ‹skender seddidir. Kral Rakof-
çi'nin taht merkezi idi. fiimdi ‹slâm elinde olup Mekke ve Medine vakf›d›r. Onikibin alt›n Me-
dine'ye surre gelir. Kalesi Olesi da¤› dibindedir. Bu da¤›n k›blesinde Kerfl nehri afl›r› bir top
menzili uzakl›kta, genifl, yeflil bir sahada, befl köfleli, tu¤la yap›, güzel bir kaledir. Sanki Ma-
gosa kalesidir. Olesi da¤› kalenin engelidir. Aralar›ndan fiebefl Kerfl nehri akar. fiebefl Kerfl
nehri ta Erdel vilâyetinde fiebeflvar kalesine, oradan bu Varat kalesi dibinden ve hende¤i
içinden akarak bat› taraftan Göle kalesiyle Sunluk kalesi aras›nda Tise nehrine kar›fl›r. Ole-
si da¤›, Varat'›n poyraz taraf›nda yüksek bir tepedir. Hatta kuflatma s›ras›nda bu yüksek da-
¤›n tepesinden Yenter Hasan Pafla, kaleyi yedi parça top ile dövmüfltü. Ama kaleye o ka-
dar zarar verici isabetler almam›flt›. Zira hayli uzakl›ktad›r. Su afl›r› olup, deniz gibi hendek
suyu afl›r› da oldu¤undan top güllesi kaleye varmadan suya bat›p kal›rlard›. Zira kale hende-
¤inin eni tam yüzyirmi ad›md›r. ‹çi deniz gibi fiebefl Kerfl ile doludur. K›rkyedi arfl›n derinli-
¤inde büyük hendektir. Ta hende¤in orta yerinde, su içinde kaleyi kuflatan ensiz bir hendek
daha vard›r. O hendek onyedi arfl›n derinli¤indedir. Bu hende¤in suyu yerlidir. Kerfl nehri-
nin suyunu kesseler bu hende¤in suyu yine kal›r. Bu hendek içinde çeflitli bal›klar vard›r. Ka-
lenin çevre uzunlu¤u ikibinbeflyüz ad›md›r. Befl büyük tabyal›d›r. Her birinde onikifler adet,
k›rm›z› çullu arabalar üzerinde balyemez toplar var. Di¤er kalelerde oldu¤u gibi tabyadan
tabyaya var›lmaz. Her tabyan›n baflka baflka kap›lar› ve baflka baflka cephânelikleri, ayr› ka-
pudanlar›, ayr› nöbetçileri vard›r. Her tabya üçer köfle olup, her köflesinde birer kârgir kub-
beli karakollar› bulunur. Her tabyan›n hendek suyuna bakan üçer adet balyemez flayka top-
lar› var. Kale duvar› hendekten yukar› k›rk mimar arfl›n› yüksekli¤inde ve on arfl›n enli¤in-
de, tu¤la bina olup yirmi arfl›n duvardan yukar› da¤ gibi toprak y›¤›l›d›r. Bu toprak üzerin-
de de on arfl›n enli derin bir hendek içinde nice fleytanl›klar ve hileli fleyler bulunur. K›ble-
ye bakan tabyan›n temelinden yukar› kale duvar›n›n yar›s›nda kaleyi sarm›fl bir tafl kuflak var-
d›r. Kale duvar› tu¤la ve yontma tafl ile yap›lm›flt›r. Yüksek, metin ve kuvvetli bir kaledir.
1007 (1598) tarihinde Sultan Üçüncü Mehmed zaman›nda bu Varat kalesini Sat›rc› Pafla
befl ay döve döve yerle bir etmiflti. Ama bütün askerler Varat'›n ba¤ ve bahçelerinde zevk
ve safa etmekte idi. Beflinci ayd›r ya¤murlar›n çoklu¤undan ve k›fl›n bafllamas›ndan el, ayak
tutmay›p asker aras›nda k›tl›k ve yokluk bafl gösterdi. Tatar Han dahi Sat›rc› Paflaya dar›l›p
K›r›m'a dönmüfl idi. Bunun üzerine ‹slâm askeri isyan edip Varat kalesini fethetmeden üzün-
tü ile geri döner. O fliddetli k›flta a¤›rl›klar, cephâne ve hazine selâmetle Tameflvar'a getiri-
lir ve orada k›fllan›r. Kâfirler de hallerine bin flükür edip, Varat kalesinin harap olan yerleri-
ni tafl ve k›rm›z› tu¤la ile tamir ederler. Bu kalenin bat› taraf›nda sadece bir kap›s› vard›r.
Ama üç katl› olup, kuvvetli demir kap›lard›r. Kap› üzerinde tafltan mermer ustas› öyle s›¤›r
bafllar› yapm›fl ki sanki canl› gibidir. Bu heykellerin iki yan›nda adam el ve ayaklar› ile da-
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vul, boru ve cephâne çeflitleri oyulmufltur. Gayet sanat eseri resimlerdir. Kap›n›n iç yüzü-
nün sol yan›nda, bir saat kulesi var. Çan›n›n sesi bir konakl›k yerden iflitilir. Kale içinde on
dükkân, iki hamam, ikiyüzelli adet flendire tahta örtülü, kârgir yap› asker odalar›, üç yerde
at de¤irmenleri, yeniçeri a¤as› kulesi önünde bir cehennem kuyusu zindan› olup, baflka eser
yoktur. Birkaç küçük meydan vard›r.

‹ç Kale: D›fl kalenin içinde bir iç kale olup, bin ad›m çevre uzunlu¤undad›r. Befl adet fla-
hane yüksek kulenin ikisi k›rm›z› kiremitli kubbe ile örtülüdür. Üç adet kulesinde de cephâne,
mühimmat ve erzak ile doludurlar. ‹ç kalede yeniçeri a¤as› ve yeniçeriler, cebecibafl› ve cebe-
ciler, topçubafl› ve topçular ile yerli kullar› otururlar. Sanat ifli, kat kat, kârgir yap›, kiremit ve
flendire tahta ile örtülü gayet güzel saraylar vard›r. Burada oturanlar›n ço¤u asker kiflilerdir.
‹ç hisar›n etraf›nda hiç hendek yoktur. Çünkü büyük kalenin ortas›nda kurulmufltur. Dört ka-
p›s› vard›r ama birisi ifller, di¤er üçü kapal›d›r. Aç›k olan kap› üstünde Sultan Dördüncü Meh-
med Han camii olup kiliseden çevrilmedir. Nurlu bir Müslüman ibadet yeridir. Bunun nazik,
sanat eseri yeni yap›lm›fl, yüksek, güzel bir minaresi var ki tek parçadan yap›lm›fl yuvarlak bir
servi gibidir. Camiin üzeri bir çeflit k›rm›z› kiremit ile örtülüdür ki sanki sihirli bir eserdir. Sö-
zü edilen eserlerden baflka bir eser yoktur. ‹ç kalenin ortas› bir meydand›r.

D›fl Varofl: Kaleden d›fl varofla tahta bir köprüden geçilir. Üç yerden makaralar ile her
gece köprüyü bekçiler kald›r›p kale bir ada gibi kal›r. Hendek köprüsünden varofla bat› ta-
raf›na giderken köprünün sol taraf›nda üstü tahta ile örtülü, ahflap, sanat eseri bir lonca köfl-
kü vard›r. fiehrin bütün ileri gelenleri ve yabanc›lar› bu köflkte oturup dinlenirler. Gayet gü-
zel bir dinlenme ve e¤lenme yeri küçük köflktür. Bu köprü bafl› ile varofl çarfl›s› aras› yani
kale önü, hendek kenar›n›n kaleyi kuflat›r flekilde genifl bir meydand›r. Buras› her gün kala-
bal›k bir pazar yeri olur. Hamdolsun Varat flehrini geliflmifl olarak gördük. Fetih s›ras›nda
y›k›k ve viran b›rakm›flt›k. Daha önce bu Varat kalesi kâfir elinde iken Melek Ahmed Pafla
sadrazam olunca Erdel kral› Rakofçi o¤luna iki kere ulakl›kla gelip buray› görmüfltüm. Ka-
lenin dört yan›nda ‹rem ba¤›ndan iz verir yedi adet büyük varoflu olup, her birinde ayr› çe-
flit kalabal›k pazar yeri olur. Hâlâ o zamandan beri bu pazar›n kale önündeki meydanda ku-
rulmas› eski bir âdet haline gelmifltir. Bütün genç k›zlar ve kad›nlar gizlice elbiselerini bu pa-
zara getirip satarlar. Bu meydan›n kale taraf› bafltan bafla kahvehâne, bozahâne ve di¤er yi-
yecek ve içecek satan esnaf dükkânlar›d›r. Varoflta befl adet küçük hamam var. Biri Olesi
kap›s›n›n iç yüzündedir. Di¤er dördü çarfl› içinde güzel hamamlard›r. ‹badet yerleri onyedi
tanedir. Üçünde cuma namaz› k›l›n›p, cemaatleri çoktur. Varat fatihi Köse Ali Pafla Camii
kiremit örtülü, tamamen kârgir yap›, bir minareli, yeni camidir. Avlusu yoktur. Çünkü dar
bir yere yap›lm›flt›r. Çarfl› ve pazar›n en kalabal›k yerinde oldu¤undan cemaati çoktur. Bir
camii de mahalle içinde Köprülü Mehmed Pafla camiidir. K›rm›z› kiremit ile örtülü, bir mi-
nareli, kârgir yap›, genifl avlulu bir camidir. Bu s›rada Köprülü'den emir bekleyip camii kur-
flunla örtmek isterlerdi. Di¤er bir cami de Tafl kap›s› dibinde Küçük Mehmed Pafla Cami-
idir. Hakikaten küçüktür ve bir k›sm› kiremitlidir. Henüz minaresi yoktur. Di¤er ibadet yer-
leri mahalle mescidleridir. Üç adet medresesi vard›r. S›byan mektebi dört adettir. ‹ki yerde
dervifl tekkesi, üç adet tüccar han›, bir adet fakirlere ziyafet yeri vard›r ki, Köprülü Mehmed
Pafla hayr›d›r. Yedi adet susuzlu¤u gideren sebil, befl adet ayd›nl›k hamam olup bin adet kâr-
gir yap›, altl›, üstlü, kiremit ve flendire tahta örtülü evlerdir. Daha önce kâfir zaman›nda ye-

669

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR



di varoflta onikibin adet mamur, güzel saraylar oldu¤unu görmüfltük. Dükkânlar›n say›s› üç-
yüzdür. Sipahi pazar› ve kale önündeki pazar yeri halen güzel ve mamurdur.

Âyân Saraylar›: Pafla saray›, Defterdar Ahmed Efendi Saray›, iç hisarda Yeniçeri A¤as›
Saray›, Olesi varoflunda Panço Hüseyin A¤a Saray›, Karamanl› Ali Befle Saray›. Ayr›ca ni-
ce soba evli ve hamaml› hanedanlar vard›r. Ama ancak bunlar› yazd›k. Bu varoflun dört ya-
n› ba¤dan ve bahçeden görünmez olmufl. Ama daha önce ‹slâm askerleri bu kaleyi kuflatt›-
¤›nda bütün ba¤, da¤ ve hanedanlar› ile birlikte her yan› harab etmifllerdi. Hamd olsun befl
y›lda yine ba¤ ve bahçeleri gelifltirilmifl, güzel bostanlar› yetiflmifltir.

Büyük Varofl: Bu büyük varofl dört köflelidir. Bütün sokaklar› hesap ilmine göre kâfir za-
man›nda satranç nak›fl› gibi döflenmifltir. Varoflun çevre uzunlu¤u onbinelli germe ad›md›r.
Varofl, büyük kalenin do¤u tarafiyle k›ble taraf› d›fl›nda di¤er k›s›mlar›n› kuflatm›flt›r. Bunun
da hende¤i içinden Kerfl nehri akar. Varoflun etraf› tamamen dolma r›ht›m, yeni yap› du-
vard›r. Güzel bir palangad›r ki duvar›n›n üstünde araba gezebilir. Çepeçevre oniki adet sa¤-
lam, dayan›kl› tabyas› olup hepsinin üstleri flendire tahta örtülü, sivri, sivri tahta bayrakl›,
kubbelidir ve karakol yerleri bulunur. Tabyalar›n en büyü¤ü Kad› tabyas›d›r. Di¤erleri Ali Pa-
fla tabyas›, Küçük Mehmed Pafla tabyas›, Yeniçeri tabyas›, H›s›m Mehmed Pafla tabyas› ve
Sinan Pafla tabyas› ile nice kuvvetli tabyalard›r. Her bir tabyada befler, alt›flar adet flâhî,
klamborna ve darbren toplar bulunur. Varofl dört kap›l›d›r. Do¤u taraf›nda Ali Pafla kap›s›
kârgir, tahta kanatl› sa¤lam kap›d›r. Yine do¤u taraf›n›n öte poyraz yönündeki köprü bafl›n-
da Olesi varoflu kap›s› sade, güzel bir kap›d›r, yani kârgir de¤ildir. Bat› cephesinde Tafl ka-
p› kuvvetli, tafl yap›, büyük bir kap›d›r. K›ble yan›nda da De¤irmen kap›s› sade, tahta kanat-
l›, büyük bir kap›d›r. Bu varoflun dört yan›n› çeviren hende¤i içinden Kerfl nehri akt›¤›ndan
sözü edilen kap›lar›n önlerinde a¤aç köprüler olup bu köprülerden geçilir. Her kap›da iki-
fleryüz silahl›, kale neferi bekler. Kap› önlerindeki lonca köflklerinde oturup, hay, huy ede-
rek nöbet beklerler. Hendeklerin kenar›nda birçok yerde Kerfl nehri üzerinde bulunan su de-
¤irmenleri dönüp, ince beyaz un ç›kar›rlar.

Varat'›n Pazar ve Panay›r›: De¤irmen kap›s›n›n d›fl k›sm›nda, kaleden bin ad›m uzakl›k-
ta, k›ble taraf›ndaki bir alanda büyük bir pazar ve çarfl› dükkânlar› ile hanlar var ki Solos pa-
zar› derler. Ama dükkânlar›n ço¤u halas, melas ve palastan yap›lma kulübe fleklinde hazin
haldedirler. Yani kârgir yap› de¤ildirler. Yaz, k›fl haftada bir gün pazar günü büyük bir pa-
zar kurulur. K›rk - ellibin kifli burada toplan›r. Pafla askeri, subafl› ve yeniçeri askerleri silah-
l› olarak buraya gelirler. Akflam vakti yine herkes da¤›l›r ve yerlerine giderler. Burada pazar
vergisinden hazineye gelir sa¤lan›r. Kale neferlerine gelir kaydedilmifltir. Hepsi dörtbin adet
dükkând›r. Genifl yollar› satranç nak›fl› gibi döflelidir. Burada y›l bafl›nda bir kere kâfirin k›-
z›l yumurtas›ndan k›rk gün önce y›l pazar› kuruldu¤unda Hind, Yemen, Acem ve Garp'ten
yüzbinlerce kâfir Macar ve di¤er milletlerin tüccarlar› toplan›r. Varat sahras› çad›r ve yükler-
le süslenir. Yirmi gün, yirmi gece yenip, içilip, e¤lenilip, binlerce yük mal sat›l›r. Binlerce
yük çeflitli mallar al›n›p, ba¤lan›p, M›s›r ve Rum hazinesi kadar kâr sa¤lan›r. Burada k›rk gün
önceden Yanova ve Varat eyaletleri askerleri silahl› olarak gelip tam bir, iki ay Varat sah-
ras›nda çad›rlar kurup kal›rlar. Pazar bozulup, tav tavlan›p, sav savland›ktan sonra Varat ve-
zirinin izni ile korumak için gelen askerler de yerlerine dönerler. Osmanl› Devleti'nde böyle
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panay›r, yani böyle pazar yeri ancak Ösek kalesi panay›r›, Dolyan panay›r›, Alasonya pa-
nay›r›, Maflkolar panay›r› ve Yanya panay›r› kurulur. Ama bu Varat panay›r› gayet büyük ve
kalabal›k olup görülmeye de¤er bir yerdir.

Olesi Varoflu: Büyük varoflun poyraz taraf›nda, Kerfl nehri afl›r› Olesi denilen büyük bir
varofltur. Kâfirler zaman›nda buras› da ‹rem ba¤›ndan iz verir, hükümdarlar›n hasretini çek-
ti¤i bir meram ba¤› idi. fiimdi yine geliflmektedir. Dizdar› ve kale neferleri ayr›d›r. Alt› a¤a-
l›kt›r. Üçyüz neferi ve martoloslar› vard›r. Çevresi kavisli Kerfl nehri kenar›ndan da¤lar ete-
¤inde yap›lm›fl, dolma çit palanga r›ht›m duvard›r ki uzunlu¤u binseksen germe ad›md›r.
Hendekleri henüz temizlenmemifl alçak hendektir. Varat'a bakan k›sm›ndan Kerfl nehri ak-
t›¤›ndan bu k›s›mda palanga duvar› yoktur. Lâz›m da de¤ildir. Lâkin ensesinde çay›r ve ba¤-
lar taraf›nda palangas› ve tabyalar› vard›r. Bütün çevresinde yedi adet sa¤lam ve dayan›kl›
tabyad›r. Varoflun iki kap›s› vard›r. Biri k›ble taraf›nda köprü bafl›nda, Kerfl nehri kenar›nda
büyük varofla ve kaleye gidilen büyük kap›d›r. Di¤eri poyraz yönüne bakan Siguy kap›s›d›r.
Bunlar a¤aç kanatl› kap›lard›r. Varofl içinde üçyüz adet sendire tahta örtülü, kârgir yap›, iki-
fler kat, mamur evler vard›r. Panço Hüseyin A¤a burada oturur. Daha önce kâfir zaman›n-
da bu varofl da Aspazi ba¤› gibi mamur idi. Ama Varat kalesi fethinden sonra yine kâfir an-
s›z›n gelip bu varoflu yak›p, y›km›flt›. fiimdi yeniden geliflmektedir. ‹ki kahvehânesi, befl dük-
kân›, bir han›, iki mektebi, bir camii ve üç adet mahalle mescidi var. Daha önce kâfirler za-
man›nda varoflun evlerinin çat›lar› kiremit ile örtülü idi. fiimdi ço¤u flendire tahta ile örtülü-
dür. Bu Olesi varoflunun ensesindeki da¤lar bafltan bafla ba¤l›k ve bostanl›kt›r. Havas› gayet
güzel oldu¤undan halk› zinde kiflilerdir. Seven ve sevilenleri güzellikte havas› gibi hofl ve gü-
zel olup meflhur Macar k›zlar› vard›r. Ama yeni fetih oldu¤undan halk›n ço¤u Rum kimse-
lerdir. Serhadli Boflnak halk› azd›r.

Yetifltirilen Ürünler: Yaz - k›fl sebze ve bitkileri eksik de¤ildir. Hatta k›lç›ks›z bir çeflit de-
ve difli bu¤day› yetiflir ki bundan Haleb kalkan› kadar büyük beyaz ekmek piflirirler, sanki
nurdur. Üzümü, eri¤i, armudu, lahanas›, kavunu ve karpuzu öyle bol olur ki bir araba ka-
vun ve karpuz iki beflli¤e ve bir okka et bir penze sat›l›r. Sözün k›sas› gayet zengin bir vila-
yet feth olunmufltur. Cenâb-› Hak ‹slâm elinde kalmas›n› nasib k›la. Ama bütün reayas› Ef-
lâk ve Macar'd›r.

Nehirleri ve ‹çecek Sular›: Kale hende¤i ve flehir içinde akan Kerfl nehri Erdel diyar›n-
dan gelip Tise nehrine kar›flt›¤› daha önce yaz›lm›flt›. O kadar iyi su de¤ildir. Zira devam-
l› olarak bu sudan içenlerin bo¤azlar›nda kuflka yani ur olur. Onun için çok kimse kuyu
sular›ndan içerler.

Macar müneccimleri, bu büyük flehrin gök ilmine göre beflinci iklimde olup .... arz, ....
tül, .... derece ve dakika oldu¤unu söylerler.

Bu flehri diledi¤imiz gibi gezip, gördük. Sonra Sadrazam Köprülü o¤lu taraf›ndan elçi pa-
flaya gelen padiflah›n emri Varat divan›nda okundu. Nemçe çesar› huzurunda Nâme-i Hü-
mayun okunup bar›fl antlaflmas› yap›ld›. Nemçe çesar›n›n ricas› ile Varat kalesi yan›nda
Hayduflak vilayeti içinde Sigelhit kalesi yoklama ferman› okundu¤unda Varat hâkimi H›s›m
Mehmed Pafla ve bütün serhad askerleri bu emre göre hareket edip «Bize en faydal› olan
Sigelhit kalesini y›kt›rmay›z, inflallah gelecekte Erdel elinden feth edip, içine asker koydu¤u-

671

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR



muzda Varat kalemiz taze can bulur. ‹ç il oldu¤undan geçilmez sed olup serhat halk›m›z ra-
hat eder» dediler. Getirdi¤imiz padiflah emrine, Budin veziri Mehmed Pafla'n›n fermanlar›-
na, Elçi Pafla efendimizin mektuplar›na, Nemçe çesar›n›n bar›fl mektuplar›na asla önem ver-
meyip ve Padiflah emrine uymay›p Sigelhit kalesinin y›k›lmas›na raz› olmad›lar. Allah'›n hik-
meti bu emirlere uymay›p Sigelhit kalesini y›kmad›klar›n›n üçüncü günü padiflah taraf›ndan
bir silahflör ve hünkâr kap›c›bafl›, Varat valisi H›s›m Mehmed Pafla'ya bir ferman getirir. Di-
vanda okunur. Fermanda denir ki:

«Sen ki Varat veziri Mehmed Pafla's›n. Sana Hatt-› fierifim vard›kta Varat eyâletinde ne
kadar askerin var ise kalk›p Nemçe çesar› dostumuzun ricas›yla Varat kalesi yak›n›nda Er-
del diyar›n›n Hayduflak nahiyesinde Sigelhit kalesini y›k›p yerle bir edesin ve bizim Varat fet-
hi sulhunda viran kalacak Erdel'in Adurban kalesi yine Erdel kral› bin sulha ayk›r› ifl edip
Adurban kalesini tamir edip içine Nemçe ve Erdel ve Hayduflak kâfir askerleri komufl. ‹mdi
Hatt-› fierifim vard›kta hükümetinde olan Varat eyaleti askeriyle kalk›p cephâne ve balye-
mez toplar dahi götürüp kral çesar dostumuzun ricas›yla Sigelhit kalesini harab edip bizim
taraf›m›zdan Adurban kalesini y›kas›n.»

Ferman okundu¤unda o ân Varat vezirinin tu¤lar› ile çad›r ve a¤›rl›klar› Varat'›n Ole-
si taraf›na ç›kar›ld›. Dellallar ba¤›r›p, üç günde yirmibin asker topland›. Beflinci günde Ya-
nova eyaleti askeriyle Cerrah Kas›m Pafla da yirmibin asker, yirmi flâhî ve üç balyemez
top ile gelip Varat askerine kar›flt›. ‹ki ayd›n fikirli vezir bir yere geldi. Bütün serhad ayan-
lar›yla görüflüldü. «Tevekkel al' Allah» deyip yedi balyemez, k›rk flahî top ve k›rkyedibin
asker silahlan›p haz›r oldu.

VARAT V‹LÂYET‹NDEN ERDEL D‹YARININ HAYDUfiAK V‹LÂYET‹NE
VE D‹⁄ER KALELERE G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLAR

Varat alt›nda haz›r durumda iken Erdel vilâyetinin, Hayduflak nahiyesinin, Kurs vilayeti-
nin, Orta Macar vilayetinin ve Varat eyaletinin ne kadar kefere hâkimleri, papazlar›, sipahi-
leri, paral› askerleri varsa Kas›m Mehmed Pafla'ya gelip «Seferiniz mübarek olsun» deyip, he-
diyelerini verdiler. Bütün kefere askerleri ‹slâm ordusuna öncülük edip itaat ederek kalelere
Mehmed Pafla'y› götürürlerdi. Varat'tan kalk›p bat›ya do¤ru giderek, mamur köyleri geçtik.

Kral De¤irmeni Vadisi Menzili: 1071 (1660) tarihinde Varat kalesi feth olup, hisar için-
den aman ile d›flar› ç›kan kâfirleri Siguy kalesine salimen getirip, teslim edip, kale kapuda-
n›ndan H›s›m Mehmed Pafla hediyeler ald›ktan sonra dönmekte iken pusu kurulmufl bir yer-
den üçbin kadar kâfir ç›k›p paflaya bu Kral de¤irmeni denilen yerde sald›rm›flt›. Üç saat ka-
dar büyük bir cenk ettik. Sonunda H›s›m Mehmed Pafla kas›¤›ndan kurflun ile vurulup, ya-
ral› olarak bir kenara çekildi. Yaral› oldu¤unu kimseye belli etmeden askeri cenge teflvik
ederdi. Hamd olsun zafer kazan›l›p, kâfir hezimete u¤rat›lm›flt›. Bu kadar kelle ve esir ile ‹s-
lâm ordusuna Varat alt›na gelindi. O zaman Mehmed Pafla «Ben yaraland›m,» diye haber
etti. Yüzlerce usta cerrahlar bir yere gelip Mehmed Pafla'n›n kas›¤›ndan kurflunu ç›karama-
d›lar. Allah'›n yard›m› ile bu sevinçli seferde Mehmed Pafla ile yaraland›¤› bu yere yine ge-
lip, konaklad›k. Bir gün önce ben, Mehmed Pafla'n›n kurflun sapl› yerine bir fitil ile tavflan
yüre¤i ya¤› koymufl idim. Hemen orada Mehmed Pafla, «Bire medet, kas›¤›m!» diye feryad
ederken cerrah Kas›m Pafla gelip «Nedir birader?» diye sorup, Mehmed Pafla'n›n yaras›na
ince mil soktu¤u gibi henüz kâ¤›da sar›lm›fl alt› dirhemlik bir kol tüfe¤i kurflunu ç›karm›flt›.
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Mehmed Pafla k›rk koyun kurban edip üç kese riyali fakirlere sadaka da¤›tt›. Böylece kur-
flun yaras›ndan kurtulmufltu. Allah'›n hikmeti alt› y›l önce burada vurulup, alt› sene yaral› ge-
zip, yedinci sene bafl›nda yine bu Kral de¤irmeni yan›nda flifa bulmufltu. Ertesi günü bura-
dan yine büyük bir alay ile hareket ettik. Bat› tarafa do¤ru da¤l›k, ormanl›k ve meflelikler
aras›ndan pusu yerlerini geçip befl saat yol ald›k.

Senkuy Kalesi: Beten Gabor'un pis dedesi olan Betegor kral yapt›rm›flt›r. 1071 (1660)
tarihinde Arnavud Sinan Pafla fethetmifltir. Varat eyaletinde ayr› sancak beyi taht›d›r. Dör-
düncü Mehmed Han kanunu üzere padiflah taraf›ndan 300.000 akçe has› var. Yedi ze-
amet, alt›yüz t›marl›d›r. Alay beyi, çeribafl›, yüzbafl›, sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar› ka-
le dizdar›, befl adet kale a¤as›, üçbin adet neferi, mükemmel cephâneli¤i ve yüzelli akçe pa-
yesiyle kad›s› vard›r. Bütün t›marlar›n›n kanun üzere cebelüler ile beyinin askeri toplam› se-
fer zaman›nda alt›bin asker olur.

Kalenin fiekli: Varat kalesinin kuzey bat› taraf›nda, alt› saat uzakl›kta, da¤lar, ba¤lar ve
batakl›k aras›nda bir yerde bir havaleli, befl köfleli, kârgir bir yap›d›r. Ama bir küçük kalecik-
tir. Lâkin gayet sarpt›r. Çevre uzunlu¤u binyediyüz ad›md›r. Do¤uya aç›lan bir demir kap›-
s› vard›r. ‹çinde Sinan Pafla Camii, bir mescidi, bir cephâneli¤i, erzak ambarlar› ve on adet
dükkân› vard›r. Baflka bina ve hamam› yoktur. Kalenin bütün vas›flar›n› yazmak gerekmez.
Varat kalesini gören aynen bunu görmüfl olur. Nice kale kap›s› Kanije'ye benzerse bu da
Varat'a benzer, sanki Varat'›n o¤ludur. Varoflu henüz mamur de¤ildir. Buradan kuzey yö-
nüne geliflmifl köyleri, meflelikleri ve da¤lar› geçip, befl saat yol ald›k.

Erdel Hududu Yani Sigelhit Kalesi: Bafllang›çtan beri Erdel kalelerindendir. Yap›c›s›n› bil-
memekteyim. Varat fetholundu¤unda Ali Pafla kayd›na göre bu kale Erdel'in Hayduflak vila-
yetinde kalm›flt›r. Alt›yüz parça köyü Buhar nahiyesine ba¤lan›p Varat köyleri olmufltu. Bu
kale bizim Varat kalemize yak›n oldu¤undan Nemçe kral›, korkusundan, bar›fl yap›l›rken bu
kalenin y›k›lmas›n› rica etmiflti. Zira sonlar›ndan endifleli ve uzak görüfllü kâfirler öyle düflün-
düler ki, «Osmanl› Varat kalesini ald›, e¤er bu Sigelhit kalesini de al›r ve böyle sarp bir kale-
ye asker korsa bütün Erdel vilayetini, Hayduflak ülkesini ve Orta Macar vilayetini eline geçi-
rir» diye önceden bu Sigelhit kalesinin y›k›lmas›n› rica etmiflti. Bizim serdar H›s›m Mehmed
Pafla k›rkbin asker ile kalenin alt›na vard›¤›nda Nemse çesar› taraf›ndan da k›rk - ellibin ka-
dar insan, kazma, çapa ve kürekleri ile üçbin kantar siyah barut ve ikibin kadar kazan kum-
baralar getirip kalenin her taraf›nda haz›r durmakta idiler. Kale içinde olan Nemçe askeri de
hemen yaya olup, silahlar› ile Macar kalesine gittiler. Kalede bulunan di¤er ev sahipleri halk
da çoluk, çocuklar›n› al›p «Hey gidi Sigelhit kalesi, senin k›ymetini Osmanl› bilmedi, keflke
Osmanl› elinde olayd›.» deyip kaleden ç›k›p, a¤lafl›p feryad ederek gittiler. Hemen arkadan
k›rk - ellibin kadar kâfir kara kar›nca gibi kalenin etraf›na üflüflüp, kaleye yirmiyedi yerden
lâ¤›mlar kazarak siyah barut ile o nazl› kalenin kap› ve duvarlar›n› atefle verdiler. Bütün bi-
nalar batakl›k içine düflüp kale bir günde yerle bir edildi. O an kale içinde onikibin, k›l›ç sa-
hibi Hayduflak askeri ve halk› bafl kald›r›p: «Bu kalemiz harab olduktan sonra flimdiden geri
biz Nemse kral›na ba¤l›y›z, Varat kalesine ba¤l› olmay›z,» deyip Varat halk› olmaktan ç›k›p
gittiler. Bir anda darma da¤›n›k oldular. Lanet olas› Nemse kral› acayip nezâkette büyük top-
luluk sahibi oldu. Ama ne fayda. Elçi paflam›zla Nemse kral›na Beç kalesi içinde bulufltu¤u-
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muzda bar›fl yap›lan yerde Nemse çesar›, elçi pafladan bu Sigelhit kalesinin y›k›lmas›n› rica
etti¤inde ben cahil ve fakir, elçi paflaya yavaflça «raz› olmay›n» dedim. Hamd olsun sözümü
dinleyip kalenin y›k›lmas›na izin vermedi. Sonunda Nemçe çesar› Osmanl› Devleti kap›s›na,
kendi elçilerine haber gönderdi. Saadetli padiflah›m›zdan izin ald›lar. Hatt-› fierif Varat'a ge-
lince ferman ile kaleyi berbad ettik. Ama Varat kalesine kay›tlanm›fl yirmidörtbin reayadan
olduk. Emir ve ferman padiflah›nd›r.

Sigelhit kalesi bizim Macar hududunda, bir batakl›k içindedir. ‹skender seddi gibi, yuvar-
lak flekildedir. Dokuz tabyal›d›r. K›rm›z› tu¤ladan yap›lm›flt›r. Bat› yönüne bakan bir kap›s›
vard›r. Ferman sahibi Gazi Seydi Ahmed pafla Efendimizle Erdel diyar›nda kuvvet ile yüzalt-
m›fl parça kaleyi ele geçirip, içlerine girip, hepsinin hediyelerini alm›flken, bütün kaleler ita-
at etmiflken bu Sigelhit kalesi sarp ve metin oldu¤undan Seydi Ahmed Pafla'ya bir Girit
mang›r› vermedi ve paflaya binyediyüz parça alarga topu at›p asla u¤ur etmedi. Sonunda
Seydi Ahmed Pafla gönülden «Hay›r olsun, gidi kâfir Sigelhit kalesi» deyip üzüntü ile b›rak›p
gitmiflti. Yani tâ bu derece sarp ve metin, deniz gibi batak içinde bir kale idi. Bu defa bir ba-
hane ile Osmanl› eline geçmekte iken, harab etmeye içine girdi¤imizde ç›kmasa idik, feth
olunmufl olurdu. ‹slamlar›n elinde bir Kahkaha kalesi olmufl olurdu. Ama flimdi her taraftan
lâ¤›mlar ile zavall› kale harab edildi ki sadece temelleri kald›. Elhâs›l Erdel de öyle kale yok
idi. Buradan kuzeye do¤ru giderken kalenin y›k›ld›¤› devlet kap›s›na bildirildi. Sonra bütün
‹slâm askerleri ile üç saat da¤lar ve tafllar afl›p Paymezo sahras›na geldik.

Paymezo Kalesi: Bu da Erdel vilayetinde iken Varat feth olundu¤unda içindeki kâfirler Os-
manl› korkusundan kaleyi vire ile vermifllerdi. Bütün, cephânesini de Varat'a getirmifllerdi.
fiimdi yetmifldokuz parça geliflmifl nahiye ve köyleri ile kalesi hepsi ‹slamlar›n elinde olup, hal-
k› itaat etmektedirler. Kalesi Paymezo da¤› ete¤inde kurulmufl, yüzü Paymezo ovas›na bakar,
dört köfleli, küçük, tafl yap›, güzel bir kaledir. Buradan yine kuzeye dört saat gittik.

Planofl Kalesi: Bin adet geliflmifl, flenlikli Macar ve Eflâk reayal›, güzel köyleri olan bü-
yük bir nahiyedir. Kay›t s›ras›nda bu nahiye Varat'a ba¤lanm›flt›r. Gayet zengin bir yerdir.
Güzellerinin hiçbir diyarda efli yoktur. Hisar› bir bay›r ete¤inde, alt› köfleli, kârgir bir yap›-
d›r. Süleyman Han zaman›nda Betlen Gabor kral yapt›rm›flt›r. Buna Macar halk› Betlengor
derler. fiimdi nahiyesi ve reayas› ile Osmanl› elindedir. Kalesi yine reaya elinde olup Os-
manl›ya ba¤l›d›r. Buradan kalk›p do¤uya befl saat gittik.

Henut Nahiyesi ve fiebeflvar Kalesi: Üçyüz adet geliflmifl köylü Henut nahiyesidir. Asker
kefereleri Hayduflak halk›d›r. Bu nahiye içinde fiebeflvar kalesi düz bir yerde ve ormanl›k bir
da¤ ete¤inde kurulmufltur. 1082 (1661) tarihinde serdar Ali Pafla ile Erdel savafl›na gidip kral
Kimyanofl'u öldürüp Apofi Mihal'i kral yapt›¤›m›z sene bu fiebeflvar kalesini yak›p, ganimet
mal› ald›¤›m›z zaman bunun özelliklerini geniflçe anlatm›flt›k. Buradan kuzeye alt› saat gittik.

Kozasunluk Nahiyesi vve Hadatvar Kalesi: Bu büyük nahiye de Varat fethinde kaydolup,
üçyüz parça geliflmifl köyünde onyedibin Macar ve Eflâk reayas› ‹slâm elinde Varat'a ba¤l›-
d›r. Kalesi kefere elinde kalm›flt›r. Yüksek bir da¤ ete¤inde, Orta Macar elinde, küçük fakat
güzel bir kaledir. ‹çinde kefere oldu¤undan girip, göremedik. Ama kapudanlar›, H›s›m Meh-
med Pafla'ya hediyelerini getirip, ‹slâm askerlerine büyük ziyafetler edip, top flenlikleri ya-
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parak ba¤l›l›klar›n› gösterdiler. Buradan da kuzeye do¤ru da¤lar içinden ilerledik.

Çehivar Kalesi ve Beflosunluk Nahiyesi: ‹kiyüz parça güzel köylerinde yedibin adet re-
ayas› kay›t s›ras›nda Varat'a kaydedilmifltir. Ama kalesi Erdel keferesi elinde olup içinde
Nemse askeri vard›r. Bütün ‹slâm askeri ile kale alt›nda çad›rlar kurup istirahat edildi. Ka-
leden top flenlikleri yap›ld›. Serdar H›s›m Mehmed Pafla'ya ve Cerrah Kas›m Pafla'ya he-
diyeler getirip, büyük ziyafetler verdiler. Yemekten sonra kale kapudan›na büyük ikram-
larda bulunuldu. Kalenin flekli, Ali Pafla zaman›nda anlat›lm›flt›. Buradan bat› taraf›na,
da¤lar içinden gittik.

fiomlovar Kalesi ve Nahiyesi: Varat fethi kayd›ndan sonra kalesi ve nahiyesi Erdel ke-
feresi elinde kald›. Metin ve sarp bir kaledir. Gerçi kâfir elindedir ama 1071 (1660) tari-
hinde Ali Pafla ile Erdel'i fethetti¤imizde bu fiomlovar kalesi Ali Pafla'ya itaat etmiflti. fiim-
di H›s›m Mehmed Pafla'ya da itaat edip, flenlik toplar› at›p, askere ve iki vezire ziyaretler
edip, hediyeler verdiler. Kefere elinde bu fiomlovar büyük nahiyedir. Askerleri Hayduflak-
l›d›r. Buradan bat› taraf›na befl saat gidip, Tise nehri kenar›nda nice köyleri geçtik.

Sokmar Kalesi ve Nahiyesii: Önceden ve sonradan hep Erdel kral› idaresinde kalm›fl-
t›r. Tise nehri kenar›ndad›r. 1071 (1660) senesinde Erdel diyar›n›n Sigel vilayetini Budin
veziri ‹smail Pafla ile fethedip muzaffer olarak ‹slâm ordusuna kat›ld›¤›m›zda Tatar askeri
ile bu Sokmar kalesini Tise kenar›nda vurup, geliflmifl nahiyelerinden yirmiyedibin esir al-
d›¤›m›z› daha önce anlatm›flt›k. Buradan Tise nehri kenar›nca yine kuzeye do¤ru gittik.

Aranyofl Mekfluvar Kalesi ve Nahiyesi: Geliflmifl nahiyedir. Halen Erdel'e ba¤l›d›r. Bu-
nu da 1071 (1660) tarihinde Ali Pafla ile harab edip itaat ettirmifltik. fiimdi yine itaat gös-
terip, kapudan› hediyeler getirerek, büyük ziyafetler verdi ve top flenlikleri etti. Buradan
yine bütün askerimiz ile bazan Tise nehri kenar›nca bazan da¤lar ve meflelikler içinden
‹fltuvar kalesine geldik. Buras› da Sokmar nahiyesine ba¤l›d›r. Oradan Karol, Kak, Kolu
kale ve nahiyelerinden geçtik ki bunlar da Sokmar'a ba¤l›d›rlar. Bu sözü edilen kaleleri ve
nahiyeleri de daha önce yazm›flt›k. Ali Pafla ile Erdel fethine giderken bu kaleler, itaat et-
medikleri için yerle bir edilip kâfirleri esir etti¤imizi geniflçe anlatm›flt›k. Ama o zaman-
dan bu yana tekrar imar edilmifl. Serdar Mehmed Pafla'ya ve Cerrah Kas›m Pafla'ya ka-
pudanlan gelip, top flenlikleriyle hediyelerini getirip, büyük ziyafetler verdiler.

Sabofl Nahiyesi ve Ebram Kalesi: Devaml› olarak kâfir elinde olmufltur. Mamur bir ka-
ledir. Ali Pafla zaman›nda bu kaleye u¤ramam›flt›k. Ama Sabofl nahiyesini berbad edip,
yedibin adet esir alm›flt›k. fiimdi yine imar edilmifltir. Ebram kalesi bir da¤ ete¤inden
uzak, ‹skender seddi gibi kale imifl. Beflyüz parça top at›fl› edip, flenlikler yaparak, kale
kapudan› ile ileri gelenleri hepsi kale d›fl›na ç›k›p, hediyelerini getirerek ziyafetler verdi-
ler. Bu Ebram kalesi Menucehir o¤ullar›ndan Yejder Ban'›n yap›s›d›r. Veraset yolu ile ge-
le gele Rakofçi o¤lunun olmufl. Üçbin askere sahiptir. Sa¤lam, dayan›kl› güzel bir kale-
dir. Lâkin küçüktür. Kuzey taraf›na Tokay iskelesi ve Tokay kalesi yak›nd›r. Ebram kale-
sinin içine girip, gezip, görmemize kale kapudan› izin vermedi. Ama Beç kalesinde Nem-
se çesar›n›n bana yedi krall›k yeri gezmem için verdi¤i izin kâ¤›d›n› Ebram kalesi kapuda-
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n›na gösterince hemen ayak üzere kalk›p, yaz›y›, yüzüne, gözüne sürüp, benim elimi
öpüp o kadar sayg› ve ikramda bulundu ki ben ve adamlar›m hayrette kald›k. Ayr›ca ba-
na bir kese kurufl, iki Nemçe kuyruksuz at›, iki saat, bir Macar çukas›, alt› adet çarkl› kol
tüfe¤i, adamlar›ma onar adet Macar alt›n›, birer donluk çuka kumafl verdi. Sonra, hüküm-
dar ziyafeti verip kaleden yedi parça top at›fl› yap›larak kale bedenleri, çesar›n›n bayrak-
lar› ile süslendi. Buradan ayr›l›p bat›ya do¤ru gittik.

Bulgar Kalesi ve Büyük Nahiyesi: Tise nehri kenar›nda, yüksek bir da¤ üzerinde, dört
köfleli, güzel bir kaledir. Daha önce Ali Pafla zaman›nda bunu da görmemifltik. Erdel'e ba¤-
l›, Hayduflak kulunda küçük bir kaledir. Bunlar da serdar›m›za itaat ettiler. Hediyeler getirip,
ziyafetler verdiler. Nahiyesi çok geliflmifltir. Halk› ve kapudanlar› hepsi Sigelhit kalesini yak-
t›¤›m›za a¤laflt›lar. «Keflke Osmanl› elinde olayd›» dediler. Buradan yukar› k›s›mda, Tise neh-
ri karfl›s›nda da¤lar ete¤indeki Hasvar kalesine geldik.

Büyük Hasvar Kalesi: Orta Macar topra¤›ndad›r. 1071 (1660) tarihinde Serdar Ali
Pafla ile Tise nehri kenar›na vard›¤›m›zda Ali Pafla'n›n kethüdas› Hüseyin A¤a ve Tamefl-
var veziri Sar› Abaza Hüseyin Pafla ile Tise nehrinin karfl› taraf›na geçip Hasvar kalesine
vard›¤›m›zda Zolumu o¤lunu krall›¤a istemifl ve Zolumu, o¤lunu vermeyip, bizi Hasvar ka-
lesinden kovmufltu. O zaman buray› geniflçe yazm›flt›k. fiimdi Tise nehrinin karfl› taraf›-
na geçtik ama Hasvar kalesine varmad›k. Uzak mesafeden seyrettik. Sonra Tise nehrin-
den kuzeye do¤ru iki gün gittik.

Orta Macar'da fiarbatak Kalesi: Hakikaten batakl›k içinde y›kt›¤›m›z Sigelhit, Kanije, ‹s-
tolni ve Sigetvar gibi batak içinde bir kaledir. Kapudanlar› ve di¤er idarecileri serdar›m›za
hediyeler ve ziyafetleri ile geldiler. Buradan bat›ya do¤ru Tise nehri kenar›yla gittik.

Tokaay Kalesi: Orta Macar topra¤›nda, Tise nehri kenar›nda olup Topal Platonafl, Her-
sek'in idaresindedir. Seyre de¤er bir ‹skender seddi oldu¤unu, Ali Pafla zaman›nda yazm›fl-
t›k. Buradan da do¤uya do¤ru bir konak mesafe gittik.

Kafle Kalesi: Orta Macar ve Marofl ban› idaresinde oldu¤u daha önce Ali Pafla zama-
n›nda istedi¤imiz flekilde görüp, gezdi¤imiz etrafl›ca anlat›lm›flt›. Ama flimdi yine gördük.
Bu Kafle kalesi iremi yak›n›nda bir vadide derin bir su kuyusu var. Bu sudan demir üzeri-
ne dökülünce demir o an k›rm›z› bak›r olur. Adamlar›m›n heybelerinde birer nal var idi.
Bu suyun özelliklerini k›lavuzlar›m›zdan dinledi¤imizde hat›ram›z› hat›rlad›k. Ali Pafla bu
suya demir sürmüfl ve demir bak›r olmufltu. fiimdi yine hemen heybeden bir nal ç›kar›p
bu kuyu suyundan sürünce nallar bir anda k›rm›z› bak›r oldu. H›s›m Mehmed Pafla ve
Cerrah Kas›m Pafla'ya getirip gösterdi¤imizde hayrette kald›lar. Adamlar›n› gösterip su-
dan getirterek nallara sürdüler. Onlar da hemen k›rm›z› bak›r oldular. Meselâ k›rm›z› ba-
k›r› sirkeye koysalar nas›l bak›r eriyip cengâri boya olursa bu kuyunun suyunu da demire
sürünce demir k›rm›z› bak›r olur. Kafle flehri yak›n›nda meflhur bir kuyudur. «Allah her fle-
ye kadirdir.» Ama bu temiz kokulu toprakta nice görülmeye de¤er fleyler vard›r. Yazma-
ya kalksak seyahatimize engel olur. Sonra Serdar Mehmed Pafla bütün ifl görmüfl ihtiyar-
larla görüflmeler yap›p, hep birlikte karar ald›lar.
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HAYDUfiAK V‹LAYET‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLAR HAKKINDADIR
Bu amber kokulu verimli yeryüzünde k›ble taraf›na dokuz saat gittik.

Büyük Adurban Kalesi: Yap›c›s›n› bilmiyorum. Kalesi genifl, çimenlik bir düzlükte, Bu-
har nahiyesinde, bademi fleklinde, yontma tafl ile yap›lm›flt›r. Hatta Gazi Seydi Ahmed
Pafla d›fl varoflunu y›km›fl idi. fiimdi eskisinden daha geliflmifl flekilde imar edilmifltir. Bü-
tün kefere askerleri Varat kalesine ba¤l›d›rlar. Ama kaleleri yine Hayduflak kefereleri elin-
dedir. Gayet güzel köyleri var. Kaleye giremedik. Ama uzak mesafeden gördük. Gayet
geliflmifl bir kaledir. Kale kapudan› ve adamlar› hediyelerini ve ziyafetlerini getirdiler. Top
flenlikleri yapt›lar. Buradan kalk›p y›ld›z taraf›na befl saat gittik.

Eski Tatar Kalesi: Hep Macar elinde kalm›fl olup virand›r. Macaristan'da ilk olarak bu ka-
leyi Menucehir o¤ullar›ndan Maverâünnehir'den bu bölgeye gelen dört kardefl burada top-
raktan dört adet y›¤›l› kaleler yaparlar. Tafl ve r›ht›m dolma olmay›p büyük toprak y›¤›l›,
hendekli sur kalelerdir. Onun için bunlara Tatar kalesi derler. Bu Menucehir o¤ullar›n›n dör-
düne di¤er kefereler sorup; «Siz kimlersiniz?» derler. Bunlar da Fars diliyle «Biz mençâr›z»
yani «Dört adam›z» derler. Git gide bunlara, «Mencar» diye söylenip de¤iflik olarak Macar
demifllerdir. fiimdi Macar, Mencar'dan de¤iflme olarak meflhur olmufltur. Onun için Fars di-
linden Macar dili türemifl olup Macar dilinde çokça Farsça sözler bulunur. Macar'›n asl› Me-
nucehir'dir ki eski millettir. Hâlâ bu toprak kaleleri büyük bir varofltur. Ama toplar› ve tüfek-
leri yoktur. Halen Varat kalesindeki Köprülü Mehmed Pafla Câmii'nin evkaf›d›r. Lâkin hal-
k› Macar'd›r. Topra¤› Hayduflak topra¤›d›r. Bu Tatar kalesinin bir efli de Ekre kalesi yak›-
n›ndaki Sultan Üçüncü Mehmed kalesidir ki Ekre fatihidir. Onun yedi krall›k ile cenk edip
bozuldu¤u ve sonra kâfiri hezimete u¤ratt›¤› Hr›fltofl yaylas›nda Menucehir o¤ullar›n›n bir ka-
lesi de yine topraktand›r. O da harab haldedir. Ama bu Hayduflak'taki ona göre daha ma-
mur durumdad›r. Sonra bu Tatar üzerinden kuzeye do¤ru üç saat gittik.

KKeflkaraki Kalesi: Menucehir o¤ullar›ndan Sekban Ejder yapt›rm›flt›r. Nice hükümdar
imar etmifltir. Elden ele geçip, flimdi Erdel kral› Apofi Mihal idaresinde olup, Hayduflak'a
ba¤l›d›r. Yeflil bir sahrada metin bir kaledir. Rahmetli Seydi Gazi Ali Pafla ile bu kaleye
aman ve zaman vermeyip büyük varoflunu yakarak binlerce esir ve bol miktarda mal al-
m›flt›k. Varat kalesi fethinden sonra bu kalenin halk› itaat etmifl ve buras› Köprülü Meh-
med Pafla evkaf› olmufltur. Buradan bat›ya do¤ru befl saat geliflmifl köyleri, da¤ ve ba¤la-
r› geçip gittik.

Büyük Dubroçin Vadisi: Süleyman Han'dan beri bu varoflun halk› Osmanl›ya ba¤l› kal-
m›flt›r. Eski kay›tlarda Ekre eyaleti kalemlerinden idi. fiimdi Varat eyaletine ba¤l›d›r. Her
sene padiflaha k›rkbin adet Engürüs alt›n› haraç verirler. Budin, Ekre, Varat ve Yanova
paflalar›na yüzlerce postav çuka ve di¤er çeflitli hediyeler ile hintu arabalar› verirler. Bu
varoflta 12.800 adet bafltanbafla flendire tahta örtülü, altl› ve üstlü kârgir yap›, ba¤l› ve
bahçeli ev vard›r. Oniki adet elleri gümüfl de¤nekli idareci hâkim bulunur. K›rk adet ma-
nast›r› olup, kale gibidirler. Üçyüz adet çuka dokuyan dükkân› ve beflyüz adet de çeflitli
fleyler sat›lan dükkânlar›nda hep kad›nlar sat›fl yaparlar. Üçyüz adet soka¤› tertemizdir.
Varoflun etraf› derin hendektir. Etraf›na aç›lan kap›lar› alt› adettir. Bu varofl hende¤i ile
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bir kaleden daha sarpt›r. Etraf da¤lar›nda yetmiflyedibin ba¤ vard›r. Elhâs›l bu varofl Ma-
car diyar›n›n M›s›r'›d›r. Gayet ucuzluk ve zengindir. Verimli ovalar›nda bafltanbafla, tah›l,
üzüm ve bostan yetiflir. Al ve beyaz üzümü, armudu, eri¤i, has ve beyaz ekme¤i hiçbir
yerde yoktur. Süleyman Han Budin'i Alman kral› elinden ald›¤› zaman bu Dubroçin hal-
k› Süleyman Han'a «Gazan mübarek ola» deyip iki çift ekmek getirirler. Her bir ekme¤i
yüzer çift domuz k›zaklarla çekerek Süleyman Han'›n huzuruna getirip hediye ederler. Sü-
leyman Han, «Vilayetiniz zengin olup evlatlar›n›z çok ola» diye ellerine muafnâme verir.
Halen soy ve soplar› çok olup, adam bafl›na birer alt›n haraç, koyun hakk› ve ba¤ hakk›
verirler. Di¤er vergilerden muaft›rlar. Onlar flimdi Varat kalesinin tamirine yard›m eder
oldular. Buran›n su ve havas› güzel oldu¤undan güzellerinin say›s› çoktur. Burada da ser-
dar›m›za büyük ziyafetler ve de¤erli hediyeler verildi. Sonra kuzey yönüne do¤ru gidip,
da¤lar ve köyler geçtik.

Poçay Kalesi: Eskiden beri Erdel kral› idaresindedir. fiimdi Varat eyaletinde, kalesi ve
nahiyesinin bütün harac› Varat'›nd›r. Lâkin varoflunu Varat fethinden önce Seydi Ahmed
Pafla ile yakm›flt›k. Kalesinden de aman ile yetmifl kese para al›p gazilere da¤›tm›fl idik.
O zamanlardan beri güzel bir sur olarak durmaktad›r. Mamur ve flenlikli kalesi bir gölün
sahilinde, dört köfleli bir yap›d›r. Kale içinde güzel, tahta örtülü evleri ve kiliseleri vard›r.
D›fl varoflun etraf› hendektir. Buraya ba¤l› yerler de geliflmifl, güzel yerler olup Varat ka-
lesi kalemlerindendir. Oradan da ovalar›, da¤lar› ve ba¤lar› geçip yedi saat gittik.

Küçük Adurban Kalesi: Varat bar›fl›nda eyalet yaz›lm›flt›r. Kalesi yüksek bir tepe üze-
rinde iken y›k›lm›fl, nahiyesi Varat kalesi vezirine has kaydolmufl idi. Ama flimdi Erdel kra-
l› olan Apofi Mihal'in bar›fl anlaflmas›na ayk›r› olarak bu Küçük Adurban kalesini tamir
edip, içine asker koydu¤u padiflaha arz olunmufltur. Saadetli padiflahtan derhal bir fer-
man gelip: «Küçük Adurban kalesini kâfir elinden al›p kaleyi yerle bir edesin» diye H›s›m
Mehmed Pafla'ya emredilmifl idi. Serdar Mehmed Pafla hemen o an bu kale alt›na var›p,
kaleye aman ve zaman vermeden gün do¤arken bütün gaziler metrislere girmifllerdi. Da-
ha dört adet balyemez top kalenin sinesine vurunca kalenin nice yerinden burç ve boru-
lar› ile beden diflleri havaya uçup, kale y›k›lm›flt›. Kale içindeki kâfirler durumu görür gör-
mez «El aman, ey seçkin Osmanl› askeri!» deyip kale burcuna beyaz aman bayraklar›n›
diktiler. Haçl› bayraklar›n› da indirip vire ile kaleyi verdiler. Bütün kâfirler silahs›z olarak
Poça kalesine gittiler. ‹slâm askeri kaleye girip iki günde kale duvarlar›n› yerle bir ettiler.
Bütün cephâne ve toplar ile di¤er a¤›rl›klar› Varat kalesine gönderdiler. Sonra kalenin y›-
k›lmas› ferman›n› getiren Dergâh-› âli kap›c›bafl› Mustafa A¤a'ya devlet kap›s›na dönmek
için izin verildi¤inde hemen ben de Serdar Mehmed Pafla'dan ve Cerrah Kas›m Pafla'dan
izin al›p bir kese yolluk, üç at ve üç Macar kölesi ile birçok hediye ve adam al›p kap›c›-
bafl› Tameflvar taraf›na giderken ben de Erdel kral›na gitmek istedim. Serdar Mehmed
Pafla ve Kas›m Pafla'dan Erdel kral›na mektuplar ald›m. ‹slâm ordusu muzaffer kuman-
danlar›yla Varat'a, Cerrah Kas›m Pafla da Yanova'ya giderken onlarla vedalaflt›m.
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KÜÇÜK ADURBAN KALES‹NDEN 
ERDEL KRALINA G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLARI ANLATIR

Bütün arkadafllar›m›zla birlikte Küçük Adurban kalesinden k›ble taraf›na do¤ru sekiz sa-
at gidip, da¤lar ve tafllar ve sarp yollar› aflt›k.

Bohar Nahiyesinde Merfat Köyüü: Kasaba gibi, bin evli, sâz Macar köyüdür. Varat kale-
sine ba¤l›d›r. Buradan do¤u taraf›na yedi saat gidip, yüksek da¤lar ve ovalar› geçtik.

Karesi Nahiyesinde Suvac Köyü: Geliflmifl büyük bir nahiyede Suvac köyü eskiden Er-
del'e ba¤l› idi. fiimdi Varat'a ba¤l›d›r. Buradan yine do¤uya do¤ru sekiz saat giderek nice
köyleri geçtik.

Haz›rbafl Yani Savafl Evi - Halmafl Hisar›: Yap›c›s› bilinmiyor. 1071 (1660) tarihinde
Seydi Ahmed Pafla ile berbat etmifltik. fiimdi onar›lm›fl olup Varat'a ba¤l›d›r. ‹çinde Erdel
kâfiri vard›r. Nahiyesi büyüktür. Hepsi Varat'a kay›tlanm›flt›r. Kalesi üç köflelidir. Engelli, da-
yan›kl›, güzel, tafl yap›d›r. Halmafl yaylas› dibinde yap›lm›fl oldu¤undan engel yerler hep ba¤-
l›kt›r. Bat› taraf› Cahikâd nahiyesidir ki büyük nahiyedir. Hayduflak kâfirine ba¤l›d›rlar. Si-
gelhit kalesini y›kt›ktan sonra Cahikad halk› Varat'a gelmez oldular. Hayduflak kâfiri de
Nemçe çesar›na ba¤land›. Buradan da do¤u yönüne alt› saat gittik.

Büyük, Eski fiehirr Bohar Varoflu: Erdel vilayetinde böyle geliflmifl, flenlikli, ‹rem ba¤› gibi,
büyük flehir ve eski nahiye yoktur. Tâ Menucehir o¤ullar› zaman›ndan beri oturulan eski ev-
leri vard›r. Böyle yeflillikli, bitkili, verimli bir diyar görmedim. ‹lk defa Seydi Ahmed Pafla ile,
sonra iki defa Serdar Ali Pafla ve Küçük Mehmed Paflalar ile bu büyük nahiyeden yetmifler,
seksenerbin esir ve çok miktarda mal al›p, binlerce ‹slâm askeri sahras›nda konaklay›p, yüz-
binlerce hayvan nebat ve ürünlerini yemifl, denizde damla, güneflte zerre kadar eksilmemifl
idi. Hatta Ali Pafla ile geldi¤imizde 1059 (1649) senesinde bu Bohar flehrini yerle bir etmifl-
tik. Alt› seneden beri eskisinden daha güzel hale gelmifltir. Baz› köyleri Varat kalesine ba¤l›-
d›r. fiehir Samufl nehri kenar›nda bir ‹rem ba¤›d›r. fiehir idarecilerinin anlatt›klar›na göre yir-
miüçbin flendire tahta örtülü ev vard›r. Yetmifl adet büyük kilise ve manast›r, üçyüzelli adet
de¤irmen, ikibin adet dükkân ile süslenmifl, yetmiflbin ba¤ ile bezenmifl bir flehirdir. Su ve ha-
vas›n›n güzelli¤inden kad›nlar›n›n güzelli¤i ve nezaketi bir diyarda yoktur. Bütün kad›nlar› gü-
zel yüzlü, terbiyeli, güzel huylu, ay gibidirler. Macarca aç›k ve seçik konuflurlar.

Be¤enilen fieyleri: Beyaz ve has spu ekme¤i, armudu, k›rm›z› yanakl› elmas› meflhurdur.
Hatta meyveleri di¤er ülkelere götürülür. Meyvesi uzun zaman tad›n› ve tazeli¤ini korur, lez-
zeti bozulmaz. fiehrin etraf› ba¤l›k, bostanl›k ve bahçeliktir. Aralar›ndaki akar sular›n kenar-
lar›ndaki köflklerde zevk ve safa edip, yeyip, içerler. O kuflluk ba¤lar içinde bülbüllerin hofl
ve hazin ötüflleri insan› kendinden geçirir. Kokulu, temiz topra¤›n›n çamurundan Çin fa¤fu-
ru gibi kâseler, tabaklar, sürahiler yap›l›r ki, hiçbir yerde görülmez. Hatta bana birkaç renk-
li kâse ve bardaklar verdiler, onlar› Rum'a getirdim, görenler portakal ifli zannettiler. Elhâs›l
bütün kâfirleri hünerli kimselerdir. Bu flehirde bana çok ilgi gösterildi. ‹kiyüz adet, silahl›
adam verdiler. H›s›m Mehmed Pafla'n›n verdi¤i adamlar geriye döndüler. Sonra Bohar fleh-
rinden kalk›p, güneye do¤ru befl saat gittik.
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Bele Sunluk Nahiyesi: Daha önce ‹slâm askeri ile bu Bele Sunluk nahiyesinin bir yan›n-
da konaklam›flt›k. fiimdi Frau köyü yak›n›nda konaklad›k. Frau, kral kar›lar›n›n adlar›d›r. Bu
köy kral›n kar›s›n›n has› oldu¤undan Frau köyü derler. Gayet güzel bir köydür. Erdel'e ba¤-
l›d›r. Burada bizim Varat kalesine ba¤l› köyler tamam oldu. Ve Varat'tan beri geçtikten son-
ra gelen il ve vilayetler hep Erdel'e ba¤l›d›r. Ama halk›, binlerce köyü Varat eyaletine ze-
amet ve t›mar, vezir, defterdar ve defter emini haslar› olarak kaydolmufltur. Buradan do¤u-
ya do¤ru befl saat gittik.

Köyvar Kalesi: Macarca tafl kale demektir. Ama hudud halk› bu kaleye Çatal kale der-
ler. Zira gerçekten iki çatal, yüksek bir tepe üzerinde, karfl› karfl›ya iki kaledir. Ama biri-
birine gidilebilir. Bu kale halk› evvelce Serdar Ali Pafla'ya itaat etmedi¤inden bir gecede
binlerce top att›. O gece Melek Ahmed Pafla Efendimiz Rumeli eyaletine sahip oldu¤un-
dan Rumeli askerinden üçbin askeri gece yar›s› pusuya koydu. Kendileri sabahleyin kâfi-
re bek gösterince kâfirler hemen kaleden domuz sürüsü gibi ç›k›p görünen askerimizin
üzerine hücum etti. Bir hayli cenk ve çat›flmadan sonra bizim askerimiz yan verip kaçar
fleklinde olunca kâfirler askerimizin pefline düflerek kovalar iken kaleden bir hayli uzakla-
fl›nca Melek Ahmed Pafla Efendimizin geceden pusulara koydu¤u askerler yedi bafll› Ej-
der gibi pusudan ç›k›p «Allah! Allah!..» diyerek sald›r›r. Kâfirler iki asker aras›nda kal›p,
topa tutulmufl maymuna dönerler. K›r›la k›r›la canlar› kurtulmaz. Rumeli gazileri ganimet
mal› ile zengin olurlar. Afla¤› dere kenar›ndaki varoflu yakt›lar. Ama flimdi içinde iki gece
misafir olduk. Kapudan ile konuflurken Melek Ahmed Pafla’n›n bunlar› k›rd›¤›n› hat›rlat-
t›m. Kendileri de hayret edip, «Bize Seydi Pafla bile dokunmad›. Ama gidi Melek Pafla ba-
ba bize iyi k›l›ç vurup çok mal ald›» dedi. Ben de kaleyi seyredip, yap›l›fl flekline hayret et-
tim. Acayip, garip, metin ‹skender seddi gibi kale imifl. Bu kale gerçi Erdel'e ba¤l›d›r ama
Rakofçi o¤lu Murde'nin miras› oldu¤undan üçerbin asker ile Rakofçio¤lu anas›na ba¤l›d›r-
lar. Kalenin Samufl nehri afl›r›, k›ble taraf›ndan bir hayli uzak yerde engeli vard›r. Bu ka-
leyi seyrettikten sonra k›ble yönüne befl saat gittik. Önce Macar köyü olan Küre köyüne,
dört saat sonra Samufl nehri kenar›nda Oranyar köyü yani a¤alar köyüne geldik. Gayet
güzel ve büyük bir köydür. Yine k›bleye do¤ru giderken Samufl nehri kenannda köyleri,
nice sarpl›k da¤lar›, dere ve tepeleri, belen yerleri geçip alt› saat yol ald›k.

Samufl Kalesi Menzili: 1069 (1658) tarihinde bu kale Ali Pafla'ya itaat etmedi¤inden, va-
roflu y›k›lm›fl idi. Ama flimdi eskisinden daha mamur olmufl. Kalesi bir gölün içinde olup,
Samufl nehrinin Varat kalemiz taraf›nda de¤ildir. Beri, Erdel taraf›nda Bele Sunluk nahiye-
sindedir. fiarbatak, Sigelhit ve Kanije gibi batakl›kta, sarp bir kaledir. Buradan do¤uya do¤-
ru yedi saat gittik.

Dejvarofl fiehri: Bunu da 1069 (1658) tarihinde Ali Pafla ile geldi¤imizde öyle yak›p, y›k-
m›flt›k ki görenler acaba burada bir eser var m›yd›? derlerdi. fiimdi o kadar mamur olmufl
ki ‹rem ba¤› gibi yeni bir flehir olup kale gibi manast›rlar›, han, saray ve dükkânlar› ile süs-
lenmifl. Ama kalesi olmad›¤›ndan flehrin etraf›na yal›n kat çit palanga ile, derin hendekler
kaz›l›p, yerde köprülü kap›lar yapm›fllar. Buradan k›ble taraf›na gidip, mamur yerleri geçip
görülmeye de¤er yerler seyredip, yedi saat yol ald›k.
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Kolojvar Kalesi: Bana bu kaleye yedi kere gelmek nasib oldu. Üç keresi Melek Ahmed
Pafla Efendimiz sadrazam iken 1062 (1651) tarihinde sadrazaml›ktan al›n›p Silistre eyaleti
verildi¤inde Rakofçi o¤lu isyan ederek Leh vilayetini ele geçirmeye giderken Silistre'den ›l-
gar ile Erdel vilayetine girmifltik. Rakofçi o¤lunu bu Kolojvar'da bulup, Melek Ahmed Pafla
Efendimizin mektuplar›n› verip Rakofçi'den mektuplar al›p gitmifltim. Sonra yine iki kere
geldim. Dördüncü geliflimiz 1071 (1660) tarihinde Seydi Gazi Ahmed Pafla ile oldu. Bu Ko-
lojvar kalesi sahras›nda Rakofçi'nin yüzseksenbin askerini k›l›çtan geçirmifl, Rakofçi o¤lu da
bu cenkte yaral› olarak kaçm›fl, anas›n›n Maman kalesinde ölüp can› cehenneme gitmiflti.
Böylece Osmanl› Devleti Tameflvar hududunda güvenli hale gelmiflti. Beflinci geliflimiz
1072 (1661) tarihinde Serdar›, Muazzam Ali Pafla ile oldu. Alt›nc› geliflimiz yine Ali Pafla
ile dönüflte u¤ram›flt›k. fiimdi bu Kolojvar'a yedinci geliflimizdir. Hatta benim bu Erdel diya-
r›yla Leh ve Moskof ülkelerine o kadar çok seferler edip, gezmelerim olmufltur ki bir daha
görmeye nefret etmiflimdir. Ama Cenâb-› Hak nasib k›l›p yine gelip ziyaret ettik. Bu Koloj-
var kalesinin Erdel diyar›n›n ortas›nda kurulmufl büyük, metin, kuvvetli bir kale oldu¤unu da-
ha önce geniflçe anlatm›flt›k. Bu kale Samufl nehrinden uzakt›r. Samufl nehrinin Varat ka-
lemiz taraf›nda, Varat'a üç merhalelik bir yerde, Macar hududundad›r. Bu yere kadar yaz›-
lan Erdel kaleleri Varat'›n gün do¤usu taraf›ndad›rlar. Ama bu Kolojvar kalesinden ta Erdel
Belgrad›na var›nca k›ble taraf›na gidilir. Bu Kolojvar kalesinde duydum ki Erdel kral› Apofi
Mihal, Hayduflak vilayetine gitmifl. Mecbur olarak biz de geri dönüp o taraflara gitmemiz
gerekti. Kolojvar'dan bazan kuzeye, bazan bat›ya, bazan da güney taraflar›na bir hafta ge-
zip, nice köy, kasaba, kale ve seyretti¤imiz yerler çoktur. Ama meflhur olmayanlar› anlat-
makta fayda yoktur. Nice menzillerin isimlerini daha bilmiyoruz. Ad›n› bilmedi¤imiz bir
menzilden kalk›p befl saat gittik.

Kalo Kalesi: Daha önce Rakofçi lanetinin taht› oldu¤unu Ali Pafla zaman›n› anlat›rken yaz-
m›flt›k. Zira bu metin ve kuvvetli kale Ali Pafla'ya itaat etmeyince varoflu y›k›lm›fl, hesaps›z mal
al›nm›flt›. fiimdi gayet mâmur gördük. Kalesi genifl bir uz içinde, befl köfleli, güzel bir yap›d›r.
Ama küçüktür. Buraya Samufl nehri do¤u taraf›ndan gelir. Hayat suyudur. Bu kalede bir ge-
ce misafir olduk. Kapudan›ndan hediyeler ve yoldafllar ald›k. Samufl nehrini atlar ile geçtik. Ye-
di saat yol al›p köyleri ve tarlalar› geçerek Lense menzilinden bat›ya do¤ru befl saat gittik.

Samuc fiehri: Bunu da Ali Pafla zaman›nda yerle bir etmifltik. fiimdi onar›lm›fl. fiehir Sa-
mufl nehri kenar›nda, iç aç›c›, gönül ferahlat›c›, ‹rem ba¤› bir yerde kurulmufltur. Bu sözü edi-
len Samufl nehri tâ Senyal da¤lar›ndan do¤up, Tise nehrine yak›n akarak, yirmi parça kale-
den Sokmar, Karul, Ahtuvar, Yenamin, Kalo kaleleri sahralar›nda nice varofllar›n ve nahiye-
lerin köylerini sulay›p, Kalo nahiyesinde Tise nehrine kar›fl›r. Buradan kalk›p befl saat gittik.

Torde Varoflu: Bu yerin da¤lar›ndan tuz keserler. Bu ibret verici hali görmeyen dünyay›
gezip, dolaflt›m demesin. Allah korusun, yer alt›n›n tuz ç›kar›lan ma¤aralar›nda kanl› ve h›r-
s›zlar› çal›flt›r›p, tuz keserler. Asla insana benzemeyen bir alay korkunç çöl yabanisine ben-
zer, adam görünüfllü suçlulard›r ki Ferhat gibi güçlü külünkler ile da¤c› misal yüksek da¤la-
r› ma¤ara ma¤ara delip tuz ç›kar›rlar. K›rkbin alt›n gelir getiren büyük emanettir. Bütün hu-
dud boylar›na tuz bu Torde flehrinden gider. Gayet lezzetli tuzdur. fiehir halk› hepsi tuzcu-
durlar. Hatta Ali Pafla 1071 (1660) senesinde bu flehri viran edip, yüzlerce esir alm›fl oldu-
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¤unu daha önce yazm›flt›k. fiimdi acayip mâmur olmufl. Tuz ma¤aralar›n› gezip, gördük.
Buradan alt› saat k›ble taraf›na gidip, Dijle köyünü geçip, befl saat daha gittik.

Entvar Kalesi: Bu da evvelce buraya geldi¤imizde mâmur küçük, güzel bir kale ve bü-
yük bir varofl idi. Budin veziri Çarhac› ‹smail Pafla, Budin askeriyle buray› yak›p, y›k›p, vi-
ran edip, halk›n› esir etti¤i daha önce anlat›lm›fl idi. fiimdi evvelkinden bin kat daha gü-
zel imar edilip, gelifltirilmifl. Ama kalesi daha yeni onar›l›yordu. Kalesinin engeli olan da¤-
lar hep ba¤l›kt›r. Güzelleri çoktur. Halk› çal›flkan ve s›hhatli kiflilerdir. Zira su ve havas›
güzel, binas› ve tarlalar› çoktur.

Zenvar Varoflu: Eskiden kale imifl. 1070 (1659) tarihinde Yanova y›l›nda Tatar Han›
kardefl Kazakla buraya gelip, kaleyi berbat etmiflti. Halen o halde kalm›fl. Ama geliflmifl, gü-
zel ve büyük varoflu var. Benzeri Orta Macar diyar›nda ancak Dobrovçin flehridir. Ali Pafla
zaman›nda y›k›lm›flsa da yine imar olunmufltur. Ben daha önce görmemifl idim. Bir da¤ di-
binde kurulmufltur. Tamamen ba¤ ve bahçeler içindedir. Suyu ve havas› güzeldir. Buradan
ayr›l›p, k›bleye do¤ru gidip, da¤lar afl›p bizim Yanova kalemizle Göle kalemize u¤rayan Kerfl
nehri bafl›ndan atlar ile geçtik. Oradan k›ble taraf›na da¤lar› afl›p Jedek köyü menziline gel-
dik. O kadar mâmur köy de¤ildir. Buradan da iki saat k›bleye do¤ru yol ald›k.

fiebeflvar Kalesi: Serasker Ali Pafla ile vard›¤›m›zda berbat etmifltik. fiimdi evvelkinden bin
kat daha mâmur ve geliflmifl olarak gördüm. Buradan k›ble yönüne dört saat gidip Kalbesin
köyü menziline geldik. Merhum olan Köprülü vezirin ç›ra¤› Barçay kral›n has› köyüdür. Bu-
radan bir saatte ismini bilmedi¤im küçük bir varofla, befl saat daha gidip da¤lar içindeki Yo-
nac köyü menziline geldik. Gayet güzel bir köydür. Halk› Kara Eflâk kâfiridir. Buradan tâ Saz
Maçan vilayetine var›nca halk›n hepsi Kara Eflâk't›r. Zira Eflâk vilayetinde beyleri son dere-
ce zulüm ettiklerinden bütün Eflâk halk› adaletlidir diye Erdel diyar›nda yerleflip krala birer al-
t›n haraç verirler. Baflka vergileri yoktur. Ama Kara Ulah halk› temiz de¤ildir. Macar halk› ve
askeri temizdir. Oradan yine k›bleye do¤ru da¤lar ve ormanlar afl›p sekiz saat gittik.

Erdel Kral›n›n Taht› Erdel Belgrad'› Kalessi: Bu yeryüzünde dört Belgrad vard›r. Rume-
li'de Arnavud Belgrad›, Tuna Belgrad'› ve ‹stolni Belgrad'› Bu Erdel Belgrad'› gayet geliflmifl
ve mâmur idi. 1069 (1658) tarihinde Yanova fethine giderken K›r›m Han› Mehmed Giray
Han Sultan kardefl Kazak ile bu Belgrad'› kuflat›r. Bir günde fetheder ve yakar. 1071 (1660)
tarihinde fieydi Ahmed Pafla ile yine berbat ettik. Sonra imar olunur. Sonra yine 1071
(1660) senesinde Serdar-› Ekrem Ali Pafla ile gelip harab etti¤imizi daha önce geniflçe an-
latm›flt›k. Ama flimdi Apofi Mihal, kalesini, kiliselerini, çarfl› ve pazar›, hamam ve hanlar›,
saray ve hanedanlar› tâ Morofl nehrine var›nca ve bir taraf› da tâ dar a¤ac›na var›nca öyle
imar etmifl ki anlat›lamaz. Krallara ait olan u¤ursuz saray o kadar mâmur ve süslü olmufl ki
benzeri ancak Çek vilayetinde, Çek kral›n›n saray› ola. Allah'a flükür kral› burada bulduk.
Büyük bir divânda bulufltuk. «Hey Evliya Çelebi! Hofl geldin» deyip sayg›da bulundu. Zira da-
ha önce Ali Pafla ile Erdel diyar›nda tâ Tise nehri kenar›na ve Yaflgil vilayetine var›p geldik-
ten sonra Odvarhil kalesi alt›nda bu keferenin elinden Melek Ahmed Pafla Efendimiz yap›-
fl›p, Serdar Ali Pafla'ya götürmüfl ve ba¤›ms›z kral olmufltu. Bu suretle Melek Ahmed Pa-
fla'n›n asaleten ç›ra¤› oldu¤undan geçmifl hukukumuz vard›. fiimdi bize bir hayli sayg› ve ik-
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ramda bulunup, yan›nda tahta oturdum. Varat veziri H›s›m Mehmed Pafla'n›n, Yanova ve-
ziri Cerrah Kas›m Pafla'n›n mektuplar›n› krala verdim. Okundu¤unda aya¤a kalk›p, son de-
rece memnun kald› ve: «Niçin sizin Varata' yak›n Sigelhit kalesini ve Adurban kalesini yak-
t›lar? Bir gün size lâz›m olurdu» dedi. 

Ben «Sigelhit kalesinin y›k›lmas›n› Nemse çesar› imparatoru rica etti. Onun için yakt›k.
Adurban kalesini Ali Pafla bar›flta y›k›p, siz yine yapm›fls›n›z. Padiflahtan ferman gelip y›k-
t›k» dedim. Son derece üzüldü. Sonra koynumdan Nemçe çesar›n›n bana verdi¤i yedi kral-
l›k yer için yaz›s›n› Erdel kral›n›n eline verdi¤imde akl› bafl›ndan gitti. Ayak üzeri kalk›p çe-
sar›n kâ¤›d›n› divânda bulunan bütün kâfirlere gösterince bütün kâfirler bafllar›ndaki çeflitli
kalpaklar›n› ç›kar›p, benim verdi¤im kâ¤›da do¤ru sanki secde edip, flükrettiler. Kral›n göz-
lerinin hemen yafl ile doldu¤unu gördüm. Tercümanlar çesar›n yaz›s›n› okudular. Kral he-
men kalk›p, benim koltu¤uma girip: «Hofl geldin, yüzüm basa geldin, benim eski dostum»
diyerek beni çekip kendi evine götürdü. Büyük ikramlarda bulundu. Kendi saray›nda üç adet
oda döfletti. fieker, tarç›n ve karanfile kadar her türlü yiyece¤i verdi. Gece, gündüz, kendi-
si, Mayfera adl› kar›s› ve bu kadar güzel Macar k›zlar›yla e¤lenirdim. Allah biliyor, gecemiz
kadir gecesi, gündüzümüz kurban bayram› ve Harzemflah nevruzu idi. Ama yine adamla-
r›mla befl vakit namaza devam edip Ezan-› Muhammedi'yi yüksek sesle okumam›za engel
de¤iller idi. Ama Çek vilayetinde iken kral saray›nda adamlar›m›n yüksek sesle ezan okuma-
lar›na engel olmufllard›. Ezan› alçak sesle okurduk. Bu Erdel kral› yan›nda zevk ettik. Ertesi
gün yedi sand›¤›mdan Nemse çesar› veziri Koca Rodolkofl'un, vezir Platonafl'›n, vezir Zo-
za'n›n, vezir Manti Kokul'un, bafl erfleklerin ve baz› kimselerin mektuplar›n› Erdel kral›na ver-
dim. Son derece memnun kald›. Çesara bizim elçi Kara Mehmed Pafla'n›n buluflup, nice ik-
ramlarda bulunuldu¤u ve ne yüzden buluflup, nas›l ifllem yap›ld›¤› hakk›nda sordu¤u sorula-
ra cevaplar verdim. Sonra yine bizi kona¤›m›za getirdiler. Tam üç hafta padiflah gibi çeflitli
avlarda bulunup, zevk ve sefalar ettik. Sonra bana üçyüz Erdel alt›n›, bir kese Nekban Ejder
kalesi kuruflu, bir partav çuka, on top kumafl, befl karabina tüfek ve befl saat hediye etti. Ka-
r›s› May Frau da ayr›ca hediyeler verdi hatta iç o¤lanlar› dahi çuka hediye ettiler. Kral, Ef-
lâk ve Bo¤dan beylerine, ifl erlerine, Leh kral›na ve varsal›¤a, Tameflvar vezirine, Yak a¤a-
s›na Kalgay Sultan ve Nureddin Sultan'a, K›r›m Han› Mehmed Giray Han'a götürmek için
yükte hafif, bahada a¤›r hediyeler ile mektuplar, Eflâk ve Bo¤dan beylerine mektuplar ver-
di. Yan›ma da üçyüz adet yararl› kâfir yoldafllar koflup, kral ve di¤er ifl erleriyle vedalaflt›k.

ERDEL BELGRAD'INDAN TAMEfiVAR, EFLÂK VE BO⁄DAN 
V‹LAYET‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLAR HAKKINDADIR

Viçan  Kalesi: Daima Erdel krall›¤›na ba¤l› kalm›flt›r. Morofl nehri kenar›nda büyük bir fle-
hir idi. 1068 (1657) senesinde ‹smail Pafla yakm›fl idi. fiimdi o kadar mâmur olmam›fl. Ka-
lesi Morofl nehrinin karfl› taraf›nda ucu gökle beraber bir yalç›n, yüksek da¤ bafl›nda yap›lm›fl
olup, dört köfleli, kârgir yap›, güzel bir kaledir. Nice dert ve belâ çekip kaleye ç›kt›k. Gezip
görmeme izin vermediler. Ancak kapudan› d›flar›da ziyafet verdi. Biraz hediyeler verip gittim.
Bu kale halk› Erdel kral›na isyan eden kefelerdir. Buradan bat›ya do¤ru sekiz saat gittik. 

Sazvar Kalesi: Kalesi bir su kenar›nda ve bir da¤ ete¤inde, kargir, tafl yap›, güzel bir ka-
ledir. Güzel bir varoflu vard›r. Bunu da Ali Pafla yak›p, y›km›flt›r. fiimdi yine eskisi gibi imar
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edilmifl. Zira gayet verimli, zengin oval›, ba¤ ve bahçeli yerdir. Oradan bat› yönüne yedi sa-
at Morofl nehri kenar›yla gidip bir çok köyü geçtik. 

Devevar Kalesi: Morofl nehrinin karfl› taraf›nda yüksek bir kaledir ki Erdel vilayetinde,
Çek ve Leh’de böyle Kahkaha gibi bir kale yoktur. Morofl köprüsünden geçip, kalede bir
gece misafir kald›k. ‹stedi¤imiz kadar gezip, seyrettik. Bat› taraf›ndaki yüksek da¤lar bu ka-
leye engeldir ama onlardan bu kaleye asla zarar yoktur. Hiçbir flekilde bu kalenin yan›na va-
r›lmaz. Hatta Ali Pafla ile 1071 (1660) tarihinde Erdel’e girdi¤imizde bu kale itaat etmemifl
ve ‹slam askerine Morofl suyunu içirmemifl oldu¤unu geniflçe yazm›fl idik. Sonra Varat ka-
lesine giderken bizim Litove kalesinden bu Deve kalesine Varatl› Ali A¤a, biraderini esirlik-
ten kurtarmaya gelmifltik. Bu kaleyi gezip, görüp kapudan›ndan hediyeler al›p, k›ble yönü-
ne üç saat sahralar içinde gittik. Luna bo¤az›n› afl›p Barçay kral köyüne geldik. Büyük, ma-
mur Macar ve Eflak köyüdür. Oradan alt› saatte Hasek (Haçek de derler) ve sahras›n› geç-
tik. Yine bat›ya do¤ru ‹skender Zülkarneyn’in yapt›rd›¤› Demirkap›’y› geçtik. Hamd olsun
selametle geçtik. Ama 1071 (1660) tarihinde Ali Pafla ile Erdel seferinden geldi¤imizde bu
Demirkap›’n›n iç yüzünde Hasek sahras› taraf›nda kar üzerinde konaklad›k. Üç gün, üç ge-
ce esir k›r›ld›. Büyük bir k›tl›¤›n baflgösterdi¤ini de evvelce anlatm›flt›k. Hamd olsun flimdi
selametle Demirkap›’y› geçtik. Bat›ya do¤ru, yokufl afla¤› ‹slam diyar› içine gittik. fiebefl ka-
lesine geldik, daha önce buray› etrafl›ca anlatm›flt›k. Oradan yine bat›ya do¤ru alt› saat gi-
dip Logofl kalesine geldik. Bunu da Köprülü Mehmed Pafla’n›n 1069 (1658) senesinde Ya-
nova fethine giderken fethetti¤ini ve iki kere geçti¤imizi evvelce yazm›flt›k. fiimdi bu Logofl’a
u¤ramadan yine bat› yönüne dört saat yol ald›k. Tameflvar kalesine geldik. Vilayetin valisi
olan Cerrah Kas›m Pafla, Yanova’da oturdu¤undan Erdel kral›n›n mektuplar›n› ve hediye-
lerini Tameflvar’daki Kaymakam Ahmed A¤a’ya verdim. Burada bir gece misafir olduk. Sa-
bahleyin Ahmed A¤a’n›n mektuplar›n› ve hediyeleri ile adamlar› al›p Tameflvar’dan ayr›ld›k.

EFLAK V‹LAYET‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLARI ANLATIR
Tameflvar’dan ayr›l›p arkadafllar ile bir saatte Ordun köprüsünü geçtik. Bu köprü alt›

gözlü, büyük bir a¤aç köprüdür. Alt›ndan akan Tameflvar nehri Erdel diyar›ndan do¤up fie-
befl ve Logofl kalelerinin hendekleri içinden geçerek bir k›s›m akar sular›n da kar›flmas›yla
bir kolu Tameflvar kalesi hende¤inden ak›p Pençovan palangas›n› geçip Tuna nehrine ka-
r›fl›r. Ordun köprüsünü geçtikten sonra yedi saat sahra içinden k›bleye do¤ru gittik.

Verse Kalesi: Bu serhadleri befl, alt› sene gezip, dolaflm›flt›m. Ama bu Verse kalesini
görmemifltim. S›rp krallar›ndan Destot yapt›rm›flt›r. Fetih babas› Sultan Mehmed Han za-
man›nda Gazi Bâli Bey fethetmifltir. Sonra Erdel kâfiri ele geçirmifl, 936 (1529) tarihin-
de Süleyman Han zaman›nda ‹kinci Vezir Ahmed Pafla Tameflvar fethine giderken bu ka-
leyi de fethetmifltir. fiimdi Tameflvar eyaletinde voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe kazad›r. Sipah
kethüda yeri ve yeniçeri serdar› vard›r. Ama iç il oldu¤undan yukar› kale dizdar›, neferle-
ri ve imareti yoktur. Kalesi ucu gökle beraber yüksek bir da¤ üzerinde, badem fleklinde,
tafl yap›, güzel bir kaledir. Fakat baz› yerleri harabt›r. ‹çinde k›fl günleri flehrin ileri gelen-
lerinin çobanlar› koyunlar›n› k›fllat›rlar. Baflka insan oturmaz. Bu kale dört yan›ndan alt›-
flar, yedifler konakl›k yerden görünür. Bat› ve k›ble taraflar› uçsuz, bucaks›z sahrad›r. Bu
Verse kalesinin afla¤›s›ndaki bir gölce¤iz kenar›nda dört köfleli, dolma ve r›ht›m yap› gü-
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zel bir palanga vard›r. Çevre uzunlu¤u tam dörtyüz ad›md›r. 936 (1529) tarihinde Tamefl-
var fatihi ikinci vezir Ahmed Pafla, Erdel kâfiri için bu afla¤› varofl palangas›n› yapt›rm›fl-
t›. Erdel eflkiyalar› flehri ya¤ma edemezler. Dizdar›, yirmi hisar erin, dört adet flâhî top ve
yeteri kadar da cephânesi vard›r. Kale içinde tahta örtülü ve tahta minareli bir cami, se-
kiz adet yine tahta örtülü nefer evleri var. Kalenin k›bleye bakan a¤aç kanatl› bir kap›s›,
kap› önünde a¤aç bir köprü ve hendek kenar›nda da güzel bir mahkeme yeri var. Kale-
nin bat› taraf› küçük bir göldür. ‹çinde çeflitli bal›klar avlan›r.

Verse D›fl Varoflu: Bu afla¤› palanga, kalenin k›ble taraf›ndan üçyüz adet altl›, üstlü,
genifl, tahta örtülü evlerden kurulmufltur. Üç mihrapt›r. Mahkeme önünde bir camii olup
çarfl› içinde oldu¤undan cemaati çoktur. Di¤erleri mahalle mescidleridir. Bir medrese, bir
tekke, iki mektep, bir hamam, iki han, yüzon dükkân, üç sebilhânesi vard›r. Buran›n da
evleri tahta örtülü, ba¤l›, bahçeli genifl evlerdir. Bütün sokaklar› kumsalca bir yer oldu-
¤undan kald›r›m› azd›r. Zira o kadar çamur olmaz. fiehrin do¤u taraf› tamamen ba¤l›kt›r.
Havas›n›n güzelli¤inden halk› s›hhatlidir. K›rm›z› üzümü çok lezzetlidir. Buran›n suyu bi-
raz ac›cad›r. Halk› zengin tüccarlard›r. Son derece ucuzluktur. Zengin bir yerdir. Güzelle-
ri çoktur. Halk› garip dostudurlar.

Bu Tuna nehrinin Tameflvar taraf›nda ve Eflâk taraf›nda görmedi¤im flehirler oldu¤un-
dan Tuna kenar›yla gitmeye karar verip Verse voyvodas›ndan yarar k›lavuzlar al›p k›bleye
do¤ru alt› saat gittik.

Yeni Palanga: Fetih babas› Mehmed Han Gazi zaman›nda Gazi Bey, S›rp kâfiri elinden
alm›flt›r. Zamanla harab oldu¤undan 1072 (1661) tarihinde Varat fatihi ikinci vezir Ahmed
Pafla, Sultan üçüncü Mehmed Han'›n ferman›yla eski temeli üzerine yeniden yapt›rm›flt›r.
Tuna nehri kenar›nda, dört köfleli, dolma r›ht›m ile yap›lm›fl güzel bir bina oldu¤undan ad›-
na Yeni Palanya derler. Ama ilk yap›s› eskidir. Hisar içinde bir Hünkâr camii, elli adet tah-
ta örtülü evleri vard›r. Sadece paflan›n saray› bafltan bafla kiremit örtülüdür. Medova beyi
burada oturur. Üçüncü Mehmed kayd› üzere Tameflvar eyaletinde Medova beyinin merke-
zidir. ‹ki tu¤lu paflalara da sadaka olunmufl güzel bir sancakt›r. Beyinin has› 260.080 akçe-
dir. Bütün zeameti onüç neferdir. T›mar sahibi yüzyirmiüç adettir. Çeribafl›s›, yüzbafl›s› ve
alay beyi vard›r. Sefer zaman›nda kanun üzere zeamet ve t›mar sahipleri ile beyinin asker-
leri toplam beflbin seçkin asker olur. Hepsi Tameflvar muhafazas› ile görevlidirler. Kanun
üzere sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, kale dizdar›, yirmi adet kale neferi, yüzelli akçe
paye ile kad›s›, muhtesibî, emini, bacdâr›, flehir kethüdas› ve yedi adet kale a¤alar› vard›r.
fieyhülislâm ve nakibüleflraf› yoktur.

Yeni Kalenin fiekli: Tuna nehri sahilinde bir bay›r üzerinde dört köfleli bir palanga olup
iki kap›l›d›r. Kap›n›n biri do¤u taraf›na aç›l›r. Di¤eri küçük kap›d›r ki bu kap›dan yirmi basa-
makl› merdiven ile Tuna kenar›na inilir. Tuna taflt›¤›nda on basamak kal›r. Varofl taraf›na
aç›lan büyük kap› üzerinde yüksek bir köflk vard›r. fierî mahkemesi de civar›ndad›r. Kap›
önünde genifl ve derin hende¤i üzerinde makaral› a¤açtan köprü var. Bu köprüden geçip
büyük varofla varmak için Tuna üzerinde yüz ad›m gidip, bir a¤aç köprüden daha geçildik-
ten sonra varofla girilir. Bu hesap üzere kaleyi Tuna nehri kuflat›r ki bir ada gibidir. Zira Tu-
na'dan ayr›lm›fl bir kol daha vard›r.
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Büyük Varofl: Önce sözü edilen köprünün bafl›nda elli adet dükkân, bir han, bir camii
vard›r. Hepsi üç mihrapt›r. Dört mahallesi var. ‹kisi Müslüman, ikisi kâfir mahallesidir. Üç-
yüz adet ev olup, ba¤l›, bahçeli, flendire tahta örtülü güzel evlerdir. Güzel bir de hamam var-
d›r. Ama temmuz günleri oldu¤undan kullan›lmaz haldedir. Bütün halk› Tuna nehrine girer-
ler. fiehir ileri gelenleri ise evlerindeki sobal› hamamlar›na girerler. Zira her evde, çömlek-
ten soba bulunur. fiehrin bat› taraf›ndan Karaflva nehri akar. Bu yere yak›n Tuna'ya dökü-
lür, hofl sudur. Ama küçüktür. Bu nehrin do¤du¤u yer Erdel vilayetinin Karaflva da¤lar›d›r.
Ondan ak›p Verse kalesiyle bu Yeni kale ovas›ndan ak›p Tuna'ya kar›fl›r. Turhal nehri de
Çalmafl yaylas›ndan gelip bu flehrin do¤u taraf›n›n dibinde Tuna'ya kar›fl›r. Yeni palangadan
arkadafllar›mla bir gemiye binip Tuna'n›n karfl› taraf›na k›ble yönüne geçtik. Karfl›ya geçer-
ken çeflitli güçlükler çektik.

Naml› Kale ‹hram Hisar›: 897 (1579) tarihinde bizzat Sultan Bayaz›d Veli yapt›rm›flt›r.
Budin eyaletinde Semendire sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe payesiyle kaza-
d›r. Nahiyeleri ve köyleri geliflmifltir. Sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, kale dizdar›, elli
adet neferi, fleyhülislâm›, nakibüleflraf›, muhtesibi, gümrük emini, bacdar›, haraç emini, mi-
mar a¤as› ve alt› nefer kale a¤alar› vard›r.

‹hram Kalesinin fiekli: Tuna nehri kenar›nda, yalç›n bir kaya üzerinde, befl köfleli, befl
adet sa¤lam ve kuvvetli kuleli, beflyüz ad›m çevre uzunlu¤unda, iki kat sert, yontma tafl
ile yap›lm›fl, metin bir kaledir. Befl kulesi de flendire tahta örtülü, sivri kubbeli yüksek ku-
lelerdir. Hisar içinde bir Hünkâr camii, bir dizdar evi, kulelerde cephâneler ve erzaklar›
ile bir su kuyusu olup baflka bir eser yoktur. Bat› taraf›na aç›lan bir demir kap›s› olup, iki
kat kap›lar›n aras› silah ve aletler ile donanm›fl olup kap›c›lar beklerler. Gerçi iç ildir, düfl-
mandan emindir ama da¤lar›n S›rp ve Bulgar h›rs›zlar›ndan korkup kap›y› devaml› bek-
lerler. Zira bütün flehir ayanlar›n›n k›ymetli eflyalar› bu iç kalede sakl›d›r. Bu kale kap›s›
olan yüksek kale biribiri içinde iki katl›, sanat ifli bir kuledir. Bu kap›n›n üst efli¤i kemeri
üzerinde flu tarih yaz›lm›flt›r:

«Ey veya hayrest bedez câm nev 
Rûnemâ billurdur cencân hamrâh nev»

Sene: 897 (1491)

Ayn› bu nak›fl üzere yaz›lm›fl. Kalenin toplar› çoktur. Do¤u taraf›nda hende¤i vard›r.
Ama çok dard›r. Bat› taraf› yalç›n kayal›kt›r. Tuna kenar›nda oldu¤undan bu kayal›k taraf›n-
da hendek yoktur.

‹hram Kallesi Varoflu: Bayezid Veli bu yere gelip bir ihram üzerinde konaklam›fl ve bu ih-
ram›n yerinde bana bir kale yap›n diye emir buyurmufl ve mübarek ihram›n etraf›na tafllar
koymufltur. Bunun için bu kaleye ‹hram kalesi ad› verilmifltir. Kalenin yeri halen ihram bü-
yüklü¤ünde olup yüksek bir kaledir. fiirin ve güzeldir. Kalenin k›ble taraf›nda biraz engeli bu-
lunur. Yüksek bir k›sm›nda büyük bir varofl yap›lm›fl. Henüz birkaç ay evvel yanm›fl oldu-
¤undan baz› yerleri harab haldedir. Kalenin önünde tafl yap› bir han› durmaktad›r. Tamefl-
varl› Cimcime defterdar›n hayr›d›r. fiehir henüz imar edilmifl olup ikiyüz kadar flendire tah-
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ta örtülü yeni yap›lm›fl evleri var. Yirmi adet dükkân› da yeni yap›lard›r. Bir camii var, bu
da yanm›fl oldu¤undan vak›f taraf›ndan yapt›r›lmaktayd›. Kaleden afla¤›da küçük bir hama-
m› var. Elhâs›l bu varofl o kadar geliflmifl de¤ildir su ve havas›, ba¤ ve bahçeleri güzeldir.
Halk› Rumeli usulü giyinirler. Boflnakça, S›rpça, Bulgarca ve Türkçe konuflurlar. Bu flehri
de gezip gördükten sonra yine gemiye binip karfl› tarafta tekrar Yeni Palanga'ya geldik. Er-
tesi günü yine gezip, görmek için birkaç arkadafl ile Tuna gemisine bindik. Tuna nehrinin
yukar› taraf›na bat›ya do¤ru çeflitli güçlüklerle befl saat gittik. Tuna'n›n karfl› güney taraf› ki
Semendire kalesi taraf›d›r, o tarafa yanafl›p bir saat daha gittik.

Göc Binas› Yani Göylöc Kalesi: Bir Göylöc kalesi de Bosna eyaletinde Hersek sanca¤›
topra¤›nda deniz kenar›nda Bore kalesinin kuzeyinde Acemga sahras› sonunda, yüksek bir
da¤ üzerinde yap›lm›fl olan Göylöc kalesidir. Bu ise Tuna Göylöcüdür. Fetih babas› Sultan
Mehmed Han zaman›nda Gazi Bâli Bey eliyle S›rp kral›n›n elinden güç ile al›nm›flt›r. fiimdi
Budin eyaletinde Semendire sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Semendire kad›s› nâibli¤idir.
Kalesi, Tuna kenar›nda düzlük bir yerde, befl köfleli, üç katl› tafl yap›, güzel bir kaledir. Çev-
re uzunlu¤u tam binalt›yüz germe ad›m olup, k›ble taraf›nda büyük kap›s›, liman taraf›nda da
su kap›s› vard›r. Eski yap› oldu¤undan beyaz kale de¤ildir. Yani yo¤un bir eski kaledir ki ka-
p› ve duvarlar› karaca, baz› yerleri alaca ve y›k›kt›r. Semendire kalesi gibi acayip ve garip on-
yedi adet sivri, tahta külahl› kubbeleri var. ‹ç kalesi d›fl kat kaleden yüksektir. Yirmi parça flâ-
hî topca¤›zlar› var. Ama befl adet topu acayip görünüfllüdür. ‹ç kalesi küçüktür. Sadece diz-
dar, kethüda, imam ve müezzinin evleri vard›r. Cephâneleri, erzak ambar›, bir hünkâr camii
olup tahta örtülüdür. Afla¤› Tuna'ya inen bir su yolu, bir kap›s› olup baflka birfley yoktur. D›fl
kalede yüzk›rk adet flendire tahta örtülü evler var. Hepsi iki mihrabt›r. ‹ki mahalledir ve kara
taraf› metin hendeklidir ki içinden Tuna nehri akar. fiehir d›fl›ndaki da¤lar, hep ba¤l›kt›r. Be-
yaz ve sulu kiraz›, siyah eri¤i ve armudu be¤enilen fleyleridir. Su ve havas›n›n güzelli¤inden
güzelleri çoktur. Güzel k›zlar› gayet edeplidirler. Vilayet halk› Macar Zuvar, Bera Buhar olup
hac›s› çoktur. ‹yi huylu, yumuflak a¤›r bafll›, cömert, garip dostu Boflnak adamlard›r. Son de-
rece namusludurlar. ‹ki yerde medresesi ve mescidleri vard›r. Bu kalenin do¤u taraf›na yak›n
büyük Morova nehri, Çaçka, Rudnik ve Alacahisar da¤lar›ndan toplan›p Belgrad'›n Yo¤udeb-
na semtindeki a¤aç köprüden geçip bu Göylöc kalesi yak›n›nda büyük nehir Tuna'ya kar›fl›r.

Buradan yine gemiye binip, bir saat yokufl afla¤› inip, tekrar Yeni Palanga kalesine ge-
lip Ali Medova Beyinden arkadafllar al›p, flehir kenar›nda Turhal nehrini geçtik. Befl saatte
Gazi Ali Bey'in adamlar› ile da¤lar› ve sarp yollar› geçtik. ‹ki saat daha Tuna nehri kenar›y-
la do¤uya do¤ru gittik.

Eski Medova Palangas›: S›rpça'da bal ovas› demektir. Ama söylenen de¤iflik ad› geçerli
oldu¤undan, Modova derler, Eskiden kanun üzere Medova Beyi'nin taht merkezi buras› idi.
Fatih zaman›nda Gazi Bâli Bey fethetmifltir. Tuna kenar›nda dört köfleli, iki kap›l›, viranca
küçük bir palangac›kt›r. ‹çinde elli adet tahta örtülü nefer evleri, tahta minareli küçük bir ca-
mii, dizdar›, üçyüz adet hisar eri ile yeni palanga binas› ve voyvodas› var. Baflka yöneticile-
ri yoktur. D›fl varoflunda ikiyüz adet ba¤l› ve bahçeli, flendire tahta ve saz örtülü reaya evle-
ri, küçük bir tahta örtülü camii, bir ekmekçi dükkân› olup han›, hamam› ve baflka dükkân›
yoktur. Ama bal› o kadar meflhur oldu¤undan Medova derler. Buradan yine bir gemiye bi-
nip Tuna nehri üzerinde bir saat afla¤› do¤ru ak›p Semendire topra¤›na geçtik.
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Güvercinlik Evi Yani (Âfliyan) Güvercinlik Kalesi: Rumeli'de Dimetoka yak›n›nda bir Gü-
vercinlik kalesi daha var. Ama harabt›r. ‹çinde insano¤lu yoktur. Bu Tuna Güvercinli¤i ise
geliflmifl bir kaledir. Fetih babas› zaman›nda Said ve fiehid Koca Mehmed Pafla, S›rp elin-
den kuvvet ile fethetmifltir. fiimdi Budin eyaletinde, Semendire sanca¤› topra¤›nda voyvo-
dal›kt›r. Kethüda yeri, yeniçeri serdar›, kale dizdar›, elli adet hisar eri, emini, haraç emini,
bacdar›, muhtesibi, mimarbafl›, mirahur a¤as› yedi adet kale a¤as›, fleyhülislâm› nakibülefl-
raf› yüzelli akçe payesiyle kad›s› ve yüzk›rk adet nahiye köyü vard›r. Kalesi Tuna nehri sa-
hilinde ucu gö¤e yükselmifl yüksek, yalç›n bir kaya üzerinde, alt› köfleli, kârgir, yontma tafl
ile yap›lm›fl metin, yedi kuleli güzel bir kaledir. Befl kulesi yalç›n bir tepe üzerinde, iki adet
kulesi de Tuna kenar›ndad›r. Sarp, yüksek kulelerdir. Kalenin dört yan› yalç›n kayal›k oldu-
¤undan bir yan›ndan asla lâ¤›m, metris ve sibe ile girip zafer kazanmak mümkün de¤ildir.
Sanki sütunsuz bir da¤ gibi Tuna içine uzanm›fl yüksek bir burun üzerinde yap›lm›fl yüksek
bir kaledir. ‹ç kalede yedi ev, bir erzak ambar› kulelerinde çeflitli cephâne ve zahire için k›r-
m›z› dar› durur. Bir Mahmud Pafla camii, bat› taraf›na aç›lan bir demir kap›s› var. O kap›-
n›n kulesinden afla¤› tâ Tuna nehrine inen garip bir su yolu vard›r ki acayip bir sanatt›r. D›fl
kalede, afla¤› Tuna kenar›nda üç mahalle ve üç mihrap vard›r. Hac› Ali Camii Tuna kena-
r›nda yeni bir camidir. Di¤erleri mesciddirler. Medrese, tekke, s›byan mektebi, Koca Meh-
med Pafla'n›n yapt›rd›¤› bir hamam, elli adet dükkân olup bedestan ve imareti yoktur. Ama
Mahmud Veli Pafla sefer zaman›nda bu kale halk›na hay›r dualar edip gayet zengin kimse-
leri olur. Tah›l ve sebzeleri boldur. Bat› taraf›nda Tuna sahilleri hep ba¤l›k ve bahçeliktir.
Havas› mutedil olup di¤er flehirlerden biraz s›cakt›r.

Bu kaleyi de gezip, görüp yine arkadafllar›m›zla gemiye binip, hemen kale karfl›s›nda,
Tuna içerisindeki adaya geçtik.

Baba Sultan Ziyareti: Bir sivri kaya üzerinde iki tane yüksek a¤aç vard›r. Dede Sultan bu
iki a¤ac›n gölgesinde yatmaktad›r. Allah'›n hikmeti y›lda bir kere Tuna nehrinin bütün ba-
l›klar› bu Baba Sultan adas› kenar›na gelip öyle y›¤›l›rlar ki Tuna'mn iki kolu çeflitli bal›klar
ile donan›p, bal›klar›n y›¤›lmas›ndan Tuna'mn üzerinden biraz bal›k ya¤› akar. Ta bu dere-
ce bal›klar y›¤›l›p, Baba Sultan'› ziyaret ederler. Burada bal›klar›n ziyaret günleri bal›k avc›-
lar› ve baflka bir kifli bile bal›k avlamazlar. Bal›klar da o gün asla insandan kaçmazlar. Ziya-
ret yerine gidenler nice bal›klar› ellerine al›p yine suya korlar. Burada gördüm ki bal›¤›n di-
li yoktur. Zira ‹stanbul premesi ve kay›klar› kadar bal›klar yedi bafll› ejder gibi bafllar›n› ne-
hirden d›flar› ç›kar›p, ma¤ara gibi a¤›zlar›n› aç›p su içtiklerinde a¤›zlar›n›n içine bakt›m ki as-
la dilleri yoktur. Bal›¤›n su içmesi, bafl›n› sudan ç›kar›p rüzgâr içmesidir. Bu konuda bal›k da
insan gibidir. E¤er bal›k d›flar› ç›k›p su yerine rüzgâr› çok içerse ölür. ‹nsan da suya girip su
çok içerse bo¤ulur. Ama insana rüzgâr zarar etmez. Bal›klara da su zarar etmez.

KITA
fiu mâhiler ki deryâ içredir deryây› bilmezler, 
Hem ak›l olan âdem tehlikedir yaya girmezler 
Benî âdem dahi bir içre asla r›yh› görmezler, 
Acîb s›rr-› Hüdâd›r kim bu s›rra kimse ermezler.

Elhâs›l bu adac›k içinde Baba Sultan'›n ziyaretgâh›na gönül sahipleri ve bütün Güvercin-
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lik halk› her zaman gidip, topra¤›na yüzlerini sürerler ve ziyaret ederler. Ben de ziyaretle-
rinde bulunup, mübarek ruhlar›ndan yard›m iste¤inde bulundum. Oradan yine gemi ile afla-
¤› akt›k. Tuna'n›n Güvercinlik bo¤az›ndaki yüksek kayalarda binlerce güvercin yuvas› oldu-
¤undan bu kaleye Güvercinlik kalesi derler. Nice kimseler bu kayalarda Eflâtun'un güvercin
toplamak için t›ls›m› vard›r derler. Ama ben t›ls›m› görmedim. Yalan haramd›r. Allah'›n s›r-
r›d›r. Bu kayalarda yüzbinlerce güvercin yuvalar›nda bulunan yavrular› ne y›lan, ne ç›yan, ne
flahin, ne do¤an ve za¤nofl kufllar› avlamazlar. ‹nsano¤lundan da hiç kimse bu kayalara ç›-
k›p güvercin yavrular›n› almazlar. Bu güvercin kayas›n›n iki taraf› gö¤e kadar yükselmifl dar
kayalar›n aras›nda Tuna nehri öyle h›zl› akar ki ok atsan suya ermez. Bütün gemiler de y›l-
d›r›m gibi flak›y›p geçerler. Bu derece dar bo¤azd›r. Ziyaret yeri olan Baba kayas›n›n bir ok
menzili karfl› taraf›na yani Tameflvar topra¤›na geçtik.

Tuna Varat› Kalesi: Tameflvar eyaletinde, Tuna nehri kenar›nda, yalç›n bir kaya üzerin-
de sarp bir kale imifl. Mahmud Pafla velî, Güvercinlik kalesini fethedip bu kaleyi balyemez
toplar ile Güvercinlik kalesinden döver. Varat içinde bulunan kâfirler «Elaman! Ey Osmanl›
askeri,» diyerek aman ile kaleden ç›k›p Erdel'e giderler. Halen elimizde olan Varat kalesini
bu Varat ad›yla yapt›klar›ndan ad›na Varat derler. Di¤er bir söylenifle göre ise evvelce anla-
t›ld›¤› üzere Varat kalesi içinde Menücehir o¤ullar›n›n tunç ve alt›ndan yald›zl› atlar›n›n hey-
kelleri t›ls›m oldu¤undan var atlardan galat olarak Varat denmifltir diye halk a¤z›nda söyle-
nir. Ama bu Tuna Varat› o zaman kâfir taraf›nda oldu¤undan sa¤›ndan ve solundan kalesi-
nin nice duvarlar› lâ¤›mlar ile harab edilmifltir. Baz› kuleleri ile cehennem kuyusu gibi zinda-
n› halen durmaktad›r. Gayet metin, genifl ve sarp kale imifl. Bunu da gezip, görüp Tuna ile
yukar› do¤ru yine, Medova kalesine geldik. Orada dizdardan arkadafllar ald›k. K›lavuzlar ile.
atlar›m›za binip befl saatte ›lgar ile Gazi Ali Bey derbendinden tepe afla¤› inip, yine Tuna
kenar›yla oval›k yerlerde yol ald›k.

Labakova Palangas›: Osmanl› yap›s›d›r. Tuna kenar›nda, Tameflvar eyaletinde, Medova
Beyi'nin has›d›r. Subafl› idaresinde naibliktir. Dizdar› ve altm›fl neferi var. Kethüda yeri ve
yeniçeri serdar› yoktur. Kalesi Tuna nehrinden ikiyüz ad›m uzakçad›r. Düz, genifl, yeflillik,
a¤açl›k bir sahadad›r. Dört köfleli, küçücük bir palangac›kt›r. ‹çinde befl hânesi vard›r. Diz-
dar, kale mehteri ve kethüdas› olup, baflka bir eser yoktur. Hende¤i iki katt›r. Kâfir zaman›
gayet mâmur imifl. Befl adet top, kap›s› önünde hendek afl›r› varoflunda tahta minareli, tah-
ta örtülü bir camii var. Bu varoflta yüz kadar ba¤ ve bahçeli Müslüman evleri ve yüz kadar
da kefere evleri var. Hepsi tahta örtülü ve tahta avlulu fukara evleridir. Hamam›, han›, çar-
fl› ve pazar› asla yoktur. Ama ba¤ ve bahçeleri gayet çoktur. Bu kalenin karfl›s›ndan gezip,
görmek için gemiyle bir anda karfl›ya geçtik.

Güzel Dobrinova Kasabas›: Semendire sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r ve naibliktir.
Kalesi harabça olmufl, evleri Tuna kenar›nda düzlük, çimenlik, meflelik, dinlenmelik bir
yerde da¤lar›n ete¤inde olup ba¤ ve bahçeli ikiyüz adet tahta örtülü, tahta avlulu güzel ev-
lerdir. Mahsulleri çok oldu¤undan, Lâtince Direnova yani Eniova demek olur. Bir tahta
örtülü ve bir tahta minareli camii, bir ekmekçi dükkân› olup, baflka imareti yoktur. Hal-
k›n hepsi Tuna gemicileridir.

Buray› da gezip, görüp gemiyle tekrar karfl› tarafta Labakova'ya geçtik. Dizdardan k›la-
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vuzlar ald›k. Befl saat do¤uya do¤ru gittik. Nice uçurum kayalar üzerinden gidip, Tuna ke-
nar›nda bir ba¤l›, bahçeli ve çay›rl› yerde çad›rlar›m›z ile konaklad›k. Etraf köylerden koyun,
kuzu, yiyecek ve içecekler getirdiler. Adamlar›m›z yemek piflirmeye bafllad›lar. Bu s›rada
ben hemen birkaç arkadafl ile bir gemiye binip Tuna'n›n karfl› taraf›na geçtim.

Dernakova Kasabas›: Semendire sanca¤› temiz topra¤›nda voyvodal›k ve naibliktir. Eski-
den geliflmifl bir palangas› var imifl. îç il oldu¤undan harap olup imar olunmam›flt›r. Ama flim-
di Tuna kenar›nda, bir da¤ ete¤inde ve genifl bir dere a¤z›nda tamamen ba¤l› ve bahçeli gü-
zel, flirin bir kasabad›r. Bir camii var, ancak minaresi tahtadan olup, küçük bir camidir. Bir
de mescidi vard›r. Keferesi çoktur. Hamam, han›, çarfl›s› ve pazar› yoktur. Sadece bir ekmek-
çi dükkân›, bir bozahânesi, bir bal›kç› dükkân› vard›r. Bütün imaretleri tahta örtülü ikiyüzon-
yedi evdir. Su ve havas› güzeldir. Buran›n da halk› hep Tuna gemicileridir. Ayan ve eflraf›
yoktur. Ama bahçe gibi ba¤lar› çoktur. Buray› da gezip, gördükten sonra gemi ile tekrar be-
ri tarafa Dernakova'ya geçtik. Yine dizdardan k›lavuzlar al›p do¤u taraf›na dört saat gittik.

Tahtal› Girdab: Allah korusun bu girdapta her sene yetmifl - seksen parça Tuna gemisi
parça parça olup binlerce insan ölür. Gerçi dar bir bo¤az de¤ildir ama Allah'›n emri Tuna
nehri içinde beri taraftan karfl› tarafa kadar bal›k s›rt› gibi tahta, tahta döfleli tafllar ve kaya-
lar oldu¤u için buraya tahtal› girdab derler. Tuna nehrinin buradaki ak›fl›na, feryat ve figa-
n›na insan dayanamaz. Burada bir transa gemiyi bin adam iplerle zorla çekip kurtar›rlar. Ba-
z› gemilerin halatlar› kopup gemiler bin parça olur. Hatta Tuna içinde morina bal›klar› ve
kerfl bal›klan tahtal› kayalar›n aras›ndan geçerken sersem olurlar. Kiminin beli k›r›l›p kara-
ya düflerler. Hakikaten zorlu bir girdapt›r. Hûda gemileri ve insanlar› o girdab›n ac›s›ndan
korusun. Bu tahtal›dan afla¤›s› selamettir. Bu yerleri de görüp, gezdikten sonra yine arka-
dafllar ile Tuna kenar›nca do¤uya do¤ru befl saat gittik.

Üç Kule Menzili: Medova topra¤›nda bu üç büyük kule eskiden mâmur imifl. Erdel kâfi-
ri harab etmifl. Zira bu üç kulenin kuzey taraf›ndaki da¤lar ve yaylalar›n arkas› hep Erdel vi-
layetinin Kolçavar kalesi yaylalar›d›r. Bu üç kule yerinden bir gemiye binip Tuna ile karfl›
Fethülislâm kalesi taraf›na geçtik.

Poraça Kasabas›: Bu yer Vidin sanca¤› topra¤› ve Fethülislâm kalesi kad›s›n›n naibli¤i-
dir. Vidin subafl›s› hakimidir. Bu flehir Tuna nehri sahilinde bir dere a¤z›nda ensesindeki
da¤lar hep ba¤l›kt›r. Ba¤lar›nda kargalar ba¤lar›n üzümlerinden yedikçe ba¤lar›n sahipleri
kargalardan feryad edip a¤larlar. O ba¤l› da¤lar›n ete¤inde kurulmufl, bir kasabac›kt›r. Bir
cami, üç mahalle mescidi, bir han›, bir hamam›, on adet dükkân›, bir medresesi, bir tekke-
si ve bir mektebi var. Buran›n da halk› hep gemicidirler. Suyu ve havas› gayet hofltur. Bu
kasaba Tuna nehrinin bir buca¤›nda kurulmufl olup, büyük bir limand›r. Tahtal› girdab›ndan
kurtulan Tuna'n›n transa adl› gemileri hep bu limanda yatarlar. Bu kasabay› da gezip gör-
dükten sonra tekrar karfl›ya üç kule taraf›na geçtik. Oradan k›lavuzlar al›p do¤uya do¤ru Tu-
na kenar›nca befl saat gittik.

‹nlik Kalesi: Bu yerler, dar, fena bir bo¤azd›r ki Tuna'n›n iki taraf› ucu gö¤e baflçekmifl
yalç›n kayalar üzerinde karfl› karfl›ya iki tane kale var ki, her biri derbend gibidir. fiimdi bu
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iki kalenin içlerinde hiç insan yoktur. Lâkin Tuna gemileri buradan geçtiklerinde gemiler Tu-
na haydudu bas›p, ya¤ma etmesinler diye ‹rflova Beyi bu bo¤azda înlik kalesine ve karfl› ta-
rafta Gühpeflte kalesine de Vidin Bey'i tüfekliler koymufllar. Tuna kapudan› da gemiler ile
bu ‹nlik bo¤az›nda oniki parça f›rkateler ile yalpa aleste haz›r olup Tuna gemilerinin bura-
dan geçmelerini sa¤larlar. Zira bu ‹nlik kaleleri bo¤az› Tuna üzerinde gerçekten korkulu bir
girdapt›r. Bu bo¤azda her zaman Tuna kâfirleri gemileri bas›p ya¤ma ve talan ederler. Kâ-
fir zaman› bu iki kaleden birbirlerine Tuna üzerinde insan kolu kal›nl››¤nda kat, kat demir
zincir gerip bir gemi de¤il bir ç›rn›k bile geçirilmezmifl. Zincirlerin dolap yerleri halen iki ta-
raftaki kayalarda görülür. Bu iki yan›ndaki kayalar› Madyano¤lu Yanko (ilk defa ‹stanbul ka-
lesine temel b›rak›p yapt›ran) nun kardefli Yenvan kral bu kayalar›n Tuna kenarlar›n› oyup
iki araba geçecek kadar genifl kesme yollar yapm›fl. Halen Tuna gemileri kaptanlar› kal›n
palamar ipler ile gemileri bu kesme kayalar›n yolunda güçlükle çekerler. Zira bu dar bo¤az-
dan Tuna nehri yokufl afla¤› y›ld›r›m gibi akt›¤›n› göz farketmez.

Elhâs›l bu kayalar› Ferhat dahi kesemez. Öyle bir dar ve heybetli bir bo¤azd›r ki bütün
askerler bu dar yerden geçtiklerinde gemi kaptanlar›n›n ba¤›r›fllar›ndan da¤lar gök kub-
besi gibi güm, güm gürleyip ses verir. Görülmeye de¤er bir yerdir. Sözü edilen bu iki ta-
raf kalelerin altlar› Tuna nehrine bakan kayalar delik, delik ma¤aralard›r. ‹nlik Beyi tara-
f›nda olan kale bir kaya üzerinde oldu¤undan Yenvan bu kale kayas›n›n ard›n› bir hayli
kesip Tuna'y› ak›t›p kaleyi bir ada gibi yapmak istemifl ama ömrü yetmemifl ve öyle kal-
m›fl. Bu kayay› böyle kesip Tuna'y› ak›tmak öyle insan ifli de¤ildir. E¤er öyle olsa idi bu
înlik kalesi ‹skender fleddi olurdu. Hatta kâfir zaman› bu bo¤azdan geçen bütün gemiler-
den gümrük al›n›r imifl. Buray› flöyle bir görüp geçtik. Garip bir yerdir. Bu ‹nlik beleni ge-
çip do¤uya do¤ru dört saat Tuna kenar›nca gittik.

Köhne ‹rsova Kalesi: Fetih babas› (Fatih) emirlerinden Gazi Bâli Bey, Erdel kâfirinin
elinden alm›flt›r. Nice sene bofl ve kullan›lmaz halde kalm›flt›r. 933 (1526) tarihinde Sü-
leyman Han zaman›nda Tameflvar fatihi ikinci vezir Ahmed Pafla tamir ettirerek Tamefl-
var eyaletine ba¤lat›p sancak beyi merkezi yapm›flt›r. Halen Süleyman Han kanunu üze-
re beyinin has› 310.000 akçedir. Merkez livas›nda zeamet sahibi onüç t›mar› beflyüzelli-
alt›'d›r. Alay beyi, çeribafl›s› ve yüzbafl›s› vard›r. Kanun üzere cebelüleri ile beyinin askeri
savafl s›ras›nda toplam üçbin seçkin asker olur. Kanun üzere bu sancakta sipah kethüda
yeri, yeniçeri serdar›, kale dizdar›, yüzelli adet hisar eri, azab a¤alar›, mertolos a¤alar›,
gümrük emini, muhtesibi, bacdar›, haraç emini, mimar a¤as› ve flehir kethüdas› vard›r.
fieriat taraf›ndan fleyhülislâm›, nakibüleflraf›, yüzelli akçe payesiyle kad›s› ve yetmifl adet
nahiye köyleri var. Kalesi Tuna nehri kenar›nda dört köfleli, dolma r›ht›m, güzel bir pa-
langad›r. Çevresinin uzunlu¤u sekizyüz ad›md›r. ‹ki kap›l›d›r. Biri Tuna kenar›nda do¤u
taraf›na bakar, küçük a¤aç kanatl› kap›d›r. Di¤eri bat› taraf›nda, Tuna kenar›nda varofl
kap›s›d›r. Kalenin güney taraf›n› Tuna dö¤er. Ama kuzey taraf› engelli yerlerdir. Hendek-
leri alçakt›r. Kalede beyin saray› bütün hanedanlardan güzeldir. Tuna kenar›ndaki duvar
üzerinde çeflitli köflkler ve konaklar vard›r. Tahta flendire örtülü evleri elli adettir. Büyük
kap› dibinde, Tuna'ya bakan küçük, ferah bir camii var. Cemaat› çok olur.

‹ç Kale: Kâfir zaman›ndan kalm›fl, dört köfleli, tafl yap› güzel bir kaleciktir. ‹çinde sadece
dizdar›, imam, müezzin ve mehterbafl›s› oturur. Zindan kulesi dibinde, iç kale kap›s› üzerin-
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de bir saat kulesi var ki tahta örtülüdür. Saatinin çan› bir fersah yerden duyulur. Bu kalenin
bat› taraf›nda, genifl bir alanda büyük varofl kurulmufltur.

Büyük Varofl: Üçyüz adet altl› ve üstlü, kimi kârgir, kimi flendire tahta örtülü evlerdir. Bir
camii, bir mescidi, bir medresesi, bir mektebi ve yüzon adet dükkân› vard›r. Bedestan› yok-
tur. Lâkin her çeflit mal bulunur. Kalenin hendek kenar›nda bir hamam› ve bir tüccar han›
var. Tuna nehri kenar›nca mâmur, bahçeli Rum keferesi evleri ve bir kiliseleri var. Kalenin
engeli olan bay›rlar› tamamen ba¤lar, halk›n›n ifli a¤lard›r. Hepsi bal›k avlarlar. fiehrin do¤u
taraf›ndaki da¤lar›n ard› Eflâk vilâyetidir. Bu flehir hudud sonunda olup Eflâk serhaddidir.

Burada sancak beyinden Eflâk beyine yaz›lm›fl mektuplar ald›m. Eflâk diyar›n›n bu trflo-
va taraf›ndan gidelim diye düflündü¤ümüzde «Eflâk kâfiri henüz isyan üzeredir. Tuna'n›n kar-
fl› Fethülislâm taraf›ndan gidip, Vidin'den yahut di¤er iskelelerden Eflâk vilayetine geçin» di-
ye karar verdiler. Hemen orada atlar›m›zla gemilere binip Tuna nehrini geçtik. K›bleye do¤-
ru, Tuna kenar›ndan selametle yol ald›k.

Garip ve Acayip Demirkap› Girdab›: Garip, korkulu ve tehlikeli bir adad›r. Rum'da, Arap ve
Acem ve bütün Avrupa gemicileri aras›nda meflhur olmufl bir Tuna nehri girdab›d›r. Otuzalt›
y›ld›r yedi iklime seyahat etmekte olup, onsekiz padiflahl›k ve krall›k vilayetlerde birçok derbend
gibi demir kap›lar gördüm, önce Diyarbekir eyaletinde fiat nehri bafl› yak›n›nda Ergani kalesi
ile Ç›narl›dere aras›nda ‹skender'in fiat nehri aks›n diye kayalar› kestirdi¤i Ergani demir kap›s›
denilen kap›. Biri Misis kalesinden öte giderken derbend durumunda olan demir kap›. Di¤eri
Râh›meflakkat demir kap›s›. Biri fiirvan ve fiumah› kaleleri ile Da¤›stan padiflah›n›n Tarha
adl› ülkesinin yak›n›nda, Hazer denizi kenar›nda ‹skender Zülkarneyn'in yapt›rd›¤› demir
kap›d›r ki Arap tarihlerinde ona «Rabülebvâb» derler. Osmanl›lar elindeyken hile ile Acem-
ler alm›flt›r. Halen Acemlerin elinde bulunan Demir kap› kalesidir. Hakikaten o da sarp bir
demir kap›d›r. Biri de nice kere geçti¤im ve bu ay içinde de geçti¤imiz Erdel vilayeti demir
kap›s›d›r. Biri u¤ursuz, Hürbafl demir kap›s›d›r. Biri ‹stanbul'da Kâ¤›thâne nehri üzerinde
t›ls›ml› demir kap›d›r. Binlerce kifli bu demirkap›da yok olmufllard›r. Bir demir kap› da M›-
s›r vilayetinden ‹svan vilayetine giderken Nil nehri içinde Selat bo¤azlar›n›n bulundu¤u yer-
deki demir kap›d›r. Buradan da bir geminin yüküyle geçmesi imkâns›zd›r. Nice gemiler
yüklerini boflalt›p geçerler. Gayet aksi derbend halidir. Gerçi say›lan bu demir kap›larda ha-
len demir kap› yoktur. Ancak ‹skender-i Zülkarneyn bu demir kap›lar› yapt›rd›¤›ndan bu
yana Hazreti Risâletin do¤umuna kadar 882 sene geçmifltir. Demir kap›lar› yok olmufl
ama kal›nt›lar› halen görülmektedir. Bu anlat›lan demir kap›lardan en zorlusu bu Tuna de-
mir kap›s›d›r. Her sene yüzlerce gemi ve binlerce insan burada yok olurlar. Elhâs›l fiattü-
larap nehrindeki Yemzod fleddinden daha güçlüsü ve tehlikelisi bu Tuna demir kap›s›d›r.
Ama bu demir kap›y› ‹skender-i Zülkarneyn yapt›rmam›flt›r.

Tuna Demir Kap›s›n›n Yap›s› ve fiekli: Bu Demirkap› denilen yerde akan Tuna nehrinin
içinde s›ra, s›ra hamam kubbesi kadar iri tafllar vard›r. Hatta Tuna nehri temmuz ay›nda al-
çald›¤› zaman merdlik gösterisi yapan genç yi¤itler tafltan tafla s›çray›p oyunlar oynarlar. Bu
flekilde nehrin bir taraf›ndan öbür yakas›na geçilebilir. Lâkin her zaman o büyük tafllar gö-
rünmez. Ancak Tuna'n›n alçald›¤› zaman olur. Onun için bu tafllar sebebiyle nice gemiler par-
çalan›rlar. Ne zaman ki Tuna tafl›p coflkun halde akarsa bu tafllar su alt›nda kal›r ve gemiler
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rahatl›kla geçerler. Ama yine de korkarlar. Bu girdab› geçen gemiler ister afla¤›da, ister yu-
kar›da olsun her Tuna transa gemileri sekiz adamla giderler. Allah korusun baz› gemiler tafl-
lara vurup, yahut yedek ipleri kopunca gemi bir kenara vurur ki gemi ve adamlar› yok olur-
lar. Onun için nice evhaml› tüccarlar gemilerinden ç›k›p, biraz karadan gidip, gemiler girdap-
tan kurtulunca yine gemilere binerler. Bu girdap yerinde Tuna'n›n ç›kard›¤› gök gürlemesi gi-
bi seslere insan dayanamaz. Sesler bir konak yerden duyulur. Buradan afla¤› gemiler gider-
ken y›ld›r›m gibi giderler. Yukar› giden gemiler bir k›s›m yüklerini afla¤›da boflalt›p, bütün gi-
yecekleri arabalara ve ufak kay›klara yükleyip Demir kap›'dan yukar›da da¤lar gibi y›¤arlar.
Sonra bofl gemileri kal›n halatlar ile biner - binbeflyüzer kifli derd ve belâ ile Allah, Allah di-
yerek çekerler. Yukar›daki yükleri befl, alt› günde yine gemilere yükleyip gidecekleri vilayet-
lere giderler. Burada gemileri geçiren ayr› usta adamlar vard›r. Girdab›n her yan›n› tafl ve tafl,
tehlikeli yerlerini bilirler. Gemilerin selametle geçmelerini sa¤larlar. Bu ifli yapan k›lavuz kifli-
ler Morali olup, her gemiden gemisine göre befleryüz, ikifleryüz kurufl al›rlar. E¤er gemilere
bir zarar olursa kanunen gemilerin paras› o adamlara ödetilir. Elhâs›l Okyanus denizindeki
okyanus girdab›, Murat nehrindeki Ca'ber kalesi bo¤az›, Cayka nehrinde Maskük Zenun ka-
lesi bo¤az›, Erdel nehrinde yine Maskük Hefldek kalesi girdab›, Hazer Denizi'nde Demirkap›
kalesi bo¤az›, Karadeniz'in bo¤az›, fiattülarab nehri üzerinde Nemrud bo¤az›, yine bu Tuna
nehrinde înlik kalesi girdab›, yine Tuna nehrinde Tahtal› girdab› hepsi tehlikeli ve korkulu yer-
lerdir. Ama bu Demirkap› bo¤az› Okyanus girdab›ndan daha zorlu, ac› veren, amans›z bir bo-
¤azd›r. Ama yapmad›r. Tahtal› ve ‹nlik bo¤azlar› gibi kendinden olma de¤ildir.

Demirkap› Girdab›n›n Sebebi: Tarihçi Yunanl› Yenvan ki ‹stanbul flehrini kuran Madyan
o¤lu Yanko'nun kardeflidir, bu Yenvan 346 sene yaflam›flt›r. Filozof Aristo ak›ll›, yanl›fl
inançl› bir kral idi. Ama kendi tarihinde «Hazret-i Süleyman o¤lu Ruhbeam'a iman getirmi-
flim» diye yazm›fl. Sözün k›sas› bu Yenvan, Alman, Erdel, Çek ve Leh kral› olup Tuna sa-
hillerini çok gezmifl bilgili ve ak›ll› bir kral idi. Ama Melik Ruhbeam'dan duyar ki «Babam
Hazret-i Süleyman Kudüs-i fierifte ve Mescid-i Aksa'y›, Sahretullah'› ve Kudüs'ü öyle imar
etti...» diye Melik Ruhbeam Kudüs'ün imaretlerini anlat›nca hemen kral Yenvan'›n Kudüs'ü
ziyaret etmek için gitme arzular› hareket eder. Hiç durmadan yol al›p ‹stanbul topra¤›nda
olan Makedonya flehrine gelip kardefli Medyan o¤lu Yanko ile buluflur. Görse ki kardefli ‹s-
tanbul kalesini yapmaya bafllay›p bir ucu Sarayburnu'nda, bir ucu güney taraf›nda iki konak-
l›k yerde tâ Silivri flehrinde, di¤er ucu kuzey taraf›nda Terkos kalesinde Karadeniz'i kesip Si-
livri kalesi dibinde Akdeniz'e kar›flt›rmak üzere dört kat hendek kesmifller. Yine Berkoz (Ti-
erkoz)'dan Karadeniz kenar›yla Karadeniz bo¤az› yerinden tâ Kurflunlu mahzen burnuna,
oradan Galata, Kas›mpafla ve Hasköy'den Kâ¤›thâne, deresi üzerinden köprüler ile Eyyu-
be'l-Ensârî kap›s› olan yerde kale çevresi tamamlans›n diye bu on saf yeri kuflatan kale hen-
deklerinin yerini gören Yenvan kral kardefli Madyano¤lu Yanko'ya derki:

«Bre birader, ne acayip olmayacak sevdaya düflmüflsün. Kazd›¤›n yer on konakl›k yeri
kuflat›r. Hendekler üzerine kale yapmak imkâns›zd›r, bre birader.» deyince o da «‹nflallah
Hazret-i Süleyman himmetiyle ve o¤lu Ruhbeam padiflah›m›z›n duas› ile bu Makedonya
flehri etraf›na bir büyük Makedonya kurar›m ki içinde bin parça kent ola ve etraf› üçer kat
hendek ve üçer kat duvar ola,» der. Yenvan kral: «Behey birader, Melik Ruhbeam padifla-
h›m›zdan bildi¤imiz bilgilere göre yine bizim Yunan padiflahlar›m›zdan Aleksand›r, yani ‹s-
kender adl› naml› bir ulu padiflah›m›z, Muhammed'in gelece¤inden 881 y›l evvel, Karade-
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niz bo¤az›n› kesip Karadeniz'i Akdeniz'e ak›t›rken bu senin kuraca¤›n Makedonya flehrini ve
Kaydfane k›z›n›n flehirlerini Karadeniz'in suyu harab edecektir diye Süleyman Peygamberin
o¤lu Ruhbeam kral efendimizden dinledim» dedi¤inde Madyan o¤lu Yanko der ki:

«Evet, ben de kral Ruhbeam ve babas› Süleyman kraldan öyle iflittim. Ama ben de ön-
ce Karadeniz'i Terkoz kalesi yapaca¤›m bo¤azdan kesip Aaztl› derelerinden Karadeniz'i tâ
Silivri kalesi dibinde Akdeniz'e kar›flt›raca¤›m. Bu kazd›¤›m yeri on konakl›k yer kuflatacak
kale etsem gerek» dedi. Yenvan.

Kral der: «‹mdi birader, Allah ile ahdim olsun ve Davut nebi dini hakk› için olsun, bu bü-
yüklükte kale yapt›r›p tamamlarsan ben de Kudüs'ten gelip bu kale temelini görem, bu se-
nin Makedonya ki ben de Tuna nehrini senin kale içinden ak›tam.» diye söz verip Kudüs'e
gider. Kral Yanko hemen «Benim hayat›mda kardeflim Yenvan'›n hayrat› olmas›n» deyip Is-
t›ranca da¤lar›nda akan bütün sular› ‹stanbul içine ak›tmaya söz verip ‹stanbul içinde K›rk-
çeflme s›rt›ndaki afla¤› kat su kemerlerini yapt›r›r. Bir y›lda k›rk çeflme sular›n› Eyüp Sultan
s›rt›ndaki da¤lar› deler. Tâ o günden beri ‹stanbul'a su girer. Sonra Osmanl› padiflahlar›n-
dan Sultan Süleyman Han (Rahmet ve gufran üzerine olsun) ‹stanbul içinde K›rkçeflme,
Ebülfeth ve Sultan Bayezid Velî sular›n›n yetmedi¤ini görüp ‹stanbul'dan bir konak uzakl›k-
ta Karadeniz yak›n›ndaki da¤larda olan sular› büyük havuzlara toplay›p, Mimar Sinan'›n he-
sab› ve iflçili¤i ile tâ ‹stanbul'un içlerine kadar kat, kat su kemerleri yapt›r›r. Sultan Mehmed
Camii avlusu yan›ndan kemerleri geçirip daha önce yap›lm›fl olan Madyan o¤lu Yanko'nun
yapt›rd›¤› K›rkçeflme bafl›ndaki alçak ve kara tafll› kemerler üzerine bir kat kemer daha yap-
t›r›r. Bâb-› hümayun önünde terazi ile Yeni Saray'a su girip orta kap›da kuyulara dökülür.
Oradan bostanc› oca¤›nda dolapç›lar atlar ve s›¤›rlar ile sular› çekip has hareme, padiflah
mutfa¤›na, helvahâne, ekmekhâne, has ah›r, iç o¤lan, hamam ve çeflmelere sular da¤›l›p
hay›r ifllenir. ‹stanbul halk› su ihtiyaçlar›n› giderir. Daha önceki Osmanl› padiflahlar›na ve
hiçbir hakana böyle hay›r yapmak k›smet olmam›flt›r. Hatta bina emini ve mimarbafl› Sinan
bin Abdülmennan a¤alar›n kay›tlar›na göre Süleyman Han sadece bu su hayr›na 896.383
flori harcanm›flt›r. fiimdiki hesaba göre 2241 yük akçe eder. E¤er ‹stanbul içindeki Madyan
o¤lu Yanko'nun su kemerleri üzerine yeni kemerler yap›lmasa idi 3000 yük akçe ederdi.
K›rkçeflme kemerlerini ve su yollar›n› da tamir ettirmekle de üçbin yük akçe masraf dilmifl-
tir diye yaz›lm›flt›r. Sözün özeti ve meram›n sonu yine konumuza dönelim.

Ne zaman ki Madyan o¤lu Yanko, ‹stanbul içine bu K›rkçeflme sular›n›n kemerlerini yap-
t›r›p önce K›rkçeflme suyunu ak›t›r, bütün halk bu sudan içerler. ‹stanbul'un temellerini yer
alt›ndan toprak üstüne ç›kar›rlar. Hatta su duvarlar› bir insan boyu yükseldi¤i s›rada kral
Yenvan Kudüs'ün ziyaretinden büyük a¤›rl›klarla döner. Kardefli Madyan o¤lu Yanko ile bu-
luflur. ‹stanbul'un temellerinin bir iki adam boyu yükseldi¤ini görünce alt›yüzbin insan›n gay-
ret ve çal›flmalariyle elbette bu kalenin ortaya ç›kaca¤›n› anlayan kral Yenvan, kardefli kral
Yanko'ya der ki: «Birader, Allah mübarek eyleye, yirmi y›lda bu kale tamamlan›r. Ben de
yeminim üzerine Alman diyarlar›na var›p, hesap ve usturlap ilimlerine göre Tuna suyunu
senin Makedonya flehri içine ak›tay›m.» Yanko, utanc›ndan bizim K›rkçeflme suyumuz ye-
ter diyemeyip önleyemedi. Yenvan hemen kardefli Yanko ile vedalafl›p ‹stanbul'dan ayr›l›r.
Süratle yol al›r. Hesap ilmine göre Tuna suyunun ‹stanbul'a gelece¤i yollar›n flakul ve tera-
ziler ile yüksekli¤ini ölçer Tuna kenar›nda Severin kalesine gelir. Tuna nehrinin bu Severin
kalesinden ‹stanbul'a gidece¤ini hesaplar. Zira oran›n arazisi ‹stanbul arazisinden yedi arz
yüksektir. Ama iflin sonunu düflünen ileri görüfllü Yenvan kral, tahmin edip bu Severin ka-
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lesinden iki konak uza¤a Tuna kenariyle biraz daha yüksek k›sm› gider. Sekizinci arzda De-
mirkap› denilen yerde yükseklik hesaplan›r. Anlar ki Tuna nehri ‹stanbul'a baflafla¤› y›ld›r›m
h›z› ile akar. Hemen o an Alman'›n yedi krall›k yerinden, Felemenk, ‹sveç, Çek, Leh, Tot,
Korul, Macar, Moskof Rus askerlerinden bir milyon kifli iflçi yiyecek ve içecekleriyle bu Tu-
na nehrinin bulundu¤u yere gelir. Önce bu Demirkap› denilen yerde bir demir kap› yapt›-
r›r. Oradan içeri ta Vidin, Ni¤bolu, Surva ve Musrar da¤lar›ndan ve Ferankaya balkanlar›n-
dan bir milyon kifli hesap üzere sözü edilen vilâyetleri ve da¤lar› delerler. Karinabat kasaba-
s› s›rt›ndaki da¤lar› da delip nice yerlerindeki derelere sed ve kemerler yapar. Bir y›lda Tu-
na suyu yollar› Ist›ranca da¤lar› s›rtlar›ndan Cisli köyü bay›rlar›na, oradan ‹stanbul'a bir mer-
hale kala Azadl› köyüne gelir. Buradan afla¤› ‹stanbul'a var›nca yokufl afla¤› gitmesi kolay
olur. Su yollar› arazi üzerine ç›kar›l›r. Taklal› köyü derelerinden geçip Topkap› ile Edirneka-
p› aras›ndaki girdesinden ak›p kalenin duvar›ndaki demir ›zgaralardan, ‹stanbul'un iç hisa-
r›ndan, Yenibahçe içindeki Aksaray deresinden, Langa'n›n üç kalesi ortas›ndan ak›t›l›p Ak-
deniz'e (Marmara denizi) kar›fl›r der. Yanko da bu yollarda ‹stanbul yak›n›nda yard›m edip
Tuna'n›n gelmesini bekledi¤ini kardefli Yanvan'a haber gönderir. Yanvan da Tuna suyu ‹s-
tanbul'a çok aks›n diye yüzbinlerce iflçi Tuna nehri içinde ceraskal ilmi ile hamam kubbesi
büyüklü¤ünde, biri Demirkap› önünde Karaflvarflova taraf›nda fil büyüklü¤ünde tafllarla da¤-
lar y›¤arlar. Sonra Tuna önü kapan›r. Bu Demirkap› önünde girdap olan yerdeki tafllar›n
Tuna içinde Madyan o¤lu Yanko'nun kardefli tarih sahibi Yenvan'›n y›¤d›¤›n› yine Yenvan
kendi tarihinde geniflçe yazar. Tuna yollar›n› Demirkap›’dan o kazm›flt›r. ‹stanbul yak›n›nda
Madyan o¤lu Yanko'nun yapt›rd›¤› K›rkçeflmelere Yenvan, Tuna'y› ak›tmak için ayr› bir yol
da kazm›flt›r. Yedi y›lda bu su yollar› ta Demirkap›dan ‹stanbul'a var›nca tamam oldu¤unda
Yenvan kral vezirlerine der ki:

«‹flte ben sözümde durup Davud dini aflk›na bu su yollar›n› tamam ettim. ‹flte ben Make-
donya flehrinde kardeflim Yanko krala gidiyorum. Siz k›z›l yumurtan›n ilk günü bu Demirka-
p›da kurbanlar kesin. ‹çine birkaç adam inip suyu koyverin» diye tembih eder. Sonra h›zla yol
al›p ‹stanbul'a k›z›l yumurtan›n ilk günü girer. O an me¤er ikindi vakti imifl. Tuna nehrini De-
mirkap›'da sabahleyin koyuvermifller. Burada Yenvan kardefli Yanko ile bulufltu¤unda:

«Yâ kardeflim, hani Tuna suyu gelmedi!» deyince Yenvan kral hemen gururlan›p der ki:
«Bu sabah Tuna'y› Demirkap›dan koyverdiler. Onu bir avrat gibi saç›ndan sürüyüp getir-

medim, köpek gibi ard›ma düflüp gelmektedir» deyince o an, Allah'›n hikmeti Tuna nehri,
‹stanbul yak›n›ndaki Azadl› köyü deresinden yokufl afla¤› ‹stanbul'a akarken Allah'›n emri ile
geriye döner. Bir kolu Büyükçekmece’de, bir kolu Küçükçekmece’de kaynay›p deniz gibi
göl olur ve denize kar›fl›r. ‹flte Çekmece göllerinin kayna¤› Tuna nehridir. 1040 (1630) ta-
rihinde ‹brahim Han›n tahta ç›k›fl›nda Büyükçekmece gölünde Tuna bal›klar›ndan bir mori-
na bal›¤› ç›kar. Topkap›l› Mustafa A¤a o bal›¤› Kara Mustafa Paflaya, o da Sultan ‹brahim'e
getirir. Sultan ‹brahim'in ilk tahta ç›k›fl›nda Tuna'n›n morina bal›¤›n› yiyip Diyarbak›r'›n için-
den ulaklar›n getirdi¤i Hamravat suyundan içmiflti. Hâlâ yine Çekmece göllerinde Tuna'n›n
s›¤a, istofa ve sum bal›klar› ç›kar. Tuna nehrinin bir kolu da Karadeniz sahilinde, Varna ka-
lesi yak›n›nda Duya de¤irmenlerinin suyudur. Di¤er bir kolu da K›rkkilise flehri yak›n›nda
Yenihisar ve P›narhisarda ç›kar. Zira onlarda da bazan Tuna bal›klar› ç›kar diye yafll› kifliler
söylerler. Hatta ben bir kere Fatma Sultan›n o¤lu Süleyman bey merhum ile k›rk - elli kifli
beraber befl, on tane meflale, fanus ve mumlar yak›p Azadl› köyündeki Tuna nehrinin akt›-
¤› ma¤aralara girdik. Bir saat yol ald›k. Ma¤aralar›n dörder, befler adam yüksekli¤indeki ka-
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nallar›nda Tuna nehrinin çamurlu sular›n›n akt›¤›n› gördük. Hayret verici bir haldir. Daha
ileri gitmek istedik ama çaylak ve güvercin kadar yarasa kufllar› üstümüze kanatlariyle çarp-
t›lar. Hepimizin elbiseleri yarasa kuflu pisliklerinden berbat olup geriye döndük.

Sonra 1061 (1650) tarihinde efendim Melek Ahmed pafla sadrazaml›ktan al›nd›¤›nda
kendisine özü eyaleti ihsan olundu¤u zaman Rusçuk kalesinden beni Vidin naz›r›n›n hesap-
lar›n› görme¤e gönderdi. Bu sebeple Tuna sahillerinde defalarca seyahat ettim. O sene Tu-
na nehri o kadar alçalm›flt› ki nehrin içinde ad› geçen kral Yencan'›n Demirkap›da doldur-
du¤u hamam kubbesi, fil cüssesi büyüklü¤ündeki kayalar görünüyordu. O yerde Tuna ke-
nar›nda yüzlerce kifli ile Demirkap›y› görmemiz nasip oldu. O Demirkap›n›n yeri ve Tuna
içinde olan girdap fleddi Fethiislam kalesi taraf›nda, bir yar kenar›nda olup bir saray kap›s›
kadar demir kafes kap›d›r. Demirlerinin kal›nl›¤› insan beli kal›nl›¤›nda vard›r. Ama zaman-
la kap›n›n yans› çamur içinde kalm›flt›r. Üst k›sm› da bir insan boyu kadard›r. Ama flimdi
Osmanl› padiflah› istese yollan temizleyip Tuna nehrini ‹stanbul'un Aksaray semti içinden
ak›tmas› kolay bir ifltir. Ama çok masraf ister. Faydas› da az olur. Hak Teâlâ Sultan Meh-
med'e, Sultan Bayezid'e ve Sultan Süleyman'a bol bol rahmet etsin, bütün ‹stanbul halk›n›
Tuna'ya ve di¤er suya muhtaç etmediler. Hak Tealâ öyle istemifl ki ‹stanbul halk› Tuna su-
yunu içmesinler. E¤er içmifl olsalar çoluk, çocuk, küçük büyük herkesin huylar› baflka olup
idare edilmeleri güç olurdu. Kad›nlar› âsi huylu olurlard›.

Sözün sonu, sözü edilen Yenvan kral, Tuna nehrinin geri döndü¤ünü görünce bir ah çe-
kip, ruhunu teslim eder. Yanko kral, Yenvan'm cesedini Zeyrek bafl› kilisesinde defn eder.
Nam›na ancak Yenvan tarihi kal›r. Bir de Demirkap›'da Tuna'ya sed yapt›¤› büyük girdap ka-
l›r ki bütün gezginler ve gemiler aras›nda meflhur olmufltur. Bu Demirkap›’dan afla¤› tâ Fet-
h-i ‹slâm kalesine var›nca Tuna nehri içinde adalar vard›r. Her adan›n aras› ikifler ve üçeryüz
kadar bal›k dalyanlar›d›r. ‹ki saatlik yere var›nca o k›sm›n Tunas› içinden bir bal›k bile kurtul-
may›p avlan›r. Tuna kenar›nda her ne kadar kaleler var ise gelirleri bu bal›k dalyanlar›ndan
sa¤lan›r. Büyük emanettir ki Vidin sanca¤› beyinin yetmifl yük akçe ile iltizammdad›r. Hatta
Özü kalelerinin bütün askerleri de bu mukataadan maafllar›n› al›rlar. Ben bu yerleri seyrede-
rek alt› saatte do¤u taraf›na, Tuna kenar›nca yüksek a¤açlar› seyredip yol ald›m.

DÂR-I ‹SLAM fiEHR‹ YAN‹ FETH‹ ‹SLÂM KALES‹
Ebû'l-Feth Mehmed Han emirlerinden Gazi Bâli Bey yapt›rm›flt›r. Vidin sanca¤› topra-

¤›nda, yüzelli akçelik kazad›r. Yüzyetmifl adet köyü vard›r. Sipah kethüda yeri, yeniçeri ser-
dar›, dizdar›, üçyüz adet kale neferi, muhtesibi, bacdar›, bal›k emini ve haraç emini vard›r.
Kalesi Tuna nehri kenar›nda, bir bay›r üzerinde, dört köfleli, oniki adet tahta örtülü yüksek,
kârgir kuleli sa¤lam bir yap›d›r. Kale iki kat duvarl›d›r. Hende¤i ve k›bleye bakan demir bir
kap›s› vard›r. Kap›n›n üzerindeki kule içinde uzun minareli Süleyman Han camii var. Ayr›-
ca dizdar evi de var. Kalenin çevresi binyüz ad›md›r. Tafl bina metin bir kaleciktir. Tuna ke-
nar›nda olan dolma hisardaki evler harapt›r. ‹çlerinde kimse oturmaz. Tuna nehri taraf› üç
kat kale duvar›d›r. Orada efli olmayan toplar var. Cephânesi ve silahlar› mükemmeldir. Ka-
le kap›s› önünde bir namaz yeri meydan› ve cenaze kald›rma tafl› bulunur.

Varoflun ‹çi: Bu kalenin k›ble taraf›nda d›fl varoflu hepsi dört mihrapt›r. Dörtyüz adet ba¤-
l› ve bahçeli, flendire tahta örtülü, k›rm›z› kiremit kapl›, tek ve katl›, genifl, kârgir evlerdir.
Hepsinden gösterifllisi Mustafa A¤a ve Çal›k Osman Pafla’n›n evleridir. Büyük türbe kap›la-
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r› var. Dükkânlar› elli adettir. Hepsi çarfl› içindedir. Yine çarfl› içinde güzel, havas› hofl ve
ayd›nl›k bir hamam› var. Han› da bir tanedir. ‹çinde zengin tüccarlar kal›rlar. Medresesi iki
tanedir. ‹ki dervifl tekkesi ve befl adet de s›byan mektebi var. Hepsi Tuna kenar›nda elli ka-
dar cephâne dükkân› ve elli adet bal›k mahzeni bulunur. Zira halk›n hepsi zengin bal›kç›lar-
d›r. Son derece garip, dost ve fukara sever ikram› bol kimseleri var. Suyu ve havas› güzel
oldu¤undan seven ve sevilenleri kuvvetli aflkla ba¤l›d›rlar. Zira Tuna suyunun gere¤i budur.
Buran›n halk› Boflnakça, Türkçe ve Eflakça bilirler. Hepsi k›rm›z› kalpak ve serhadli elbise-
si giyerler. Yüz renkleri k›rm›z›ms› olup kad›nlar› ve çocuklar› zevk sahibidirler. Hovarda
kimseler olup bilgili kimse yoktur. Ancak genç yi¤itleri çarfl› ve pazarda iyi kopuz, dilli dü-
dük ve ça¤›rtma düdük çalarlar. fiehrin d›fl›nda ba¤ ve bahçelerin hesab› yoktur. Bu flehir-
de üç gün, üç gece zevk ve sefalar edip Çal›k Osman Pafla ile nice kere ava gittik. Oradan
bir gemiye binip atlar›m›z ile Tuna nehrini geçtik.

EFLÂK V‹LÂYET‹
Ben nice kere bu Eflâk diyar›na geçtim. Gezip dolaflt›m. Üç kere savafl ettik. Çeflitli gani-

met mallar› ald›k. Ama bu taraflarda görmedi¤imiz köy ve kasabalar› anlat›r›z. Önce Feth-i
‹slâm kalesinin karfl›s›nda, Tuna nehri kenar›ndaki Çirnas köyünde konakland›. ‹kiyüz hâne-
lidir. ‹ki kilise üç manast›r› vard›r. Eflâk Beyi taraf›ndan tayin edilen bir boyar kâfirin idaresin-
dedir. Boyar, voyvoda demektir. Bu nahiyenin disiplini boyar elindedir. Beflyüz kâfir askere
sahiptir. Yüzelli parça kasaba benzeri köy buraya ba¤l›d›r. Ama kâfirler di¤er az›nl›klara kar-
fl› son derece zâlimdirler. Vilâyetleri güvenlidir. Bu köyden atlar›m›za binip, birkaç adet kefe-
re arkadafl al›p bir ok menzili gittik.

Eski Severin Kalesi: Gazi Bâli Bey, Semendire kalesinden bu kale üzerine serasker ola-
rak gelip fethetti¤inde kaleyi nice yerinden la¤›m ile harap etti. Tafllariyle demir kap›lar›,
cephâneleri ve toplar›n› karfl› tarafa geçirip Feth-i ‹slâm kalesini yeniden yapt›. Hâlâ bu Se-
verin kalesinin Tuna kenar›nda baz› kuleleri durur. Bu kalenin yap›lmas›n›n sebebi Yenvan
tarihinde flöyle anlat›l›r: O zamanda Eflâk vilayeti Erdel Macar›n›n elinde idi. Tuna'n›n kar-
fl› taraf›nda Feth-i ‹slâm yeri Vodin, Blevo, Srobovi, Leskofça, Lotça, Ni¤bolu ve Rastovi
adl› kaleler de hepsi Eflak kâfirleri ve Lazo¤ullar› ellerinde imifl. Sonra bu Severin kalesin-
den Tuna'n›n karfl› taraf›nda sözü edilen varofllara ve flehirlere geçmek için Eflâk ban'› Ko-
ca Mihalko ban, Tuna üzerine oniki göz büyük bir köprü yapar. Köprünün her tâk› Ayasof-
ya kilisesi kemerleri kadar yüksek ve derindir. Köprünün öte bafl›nda yani Feth-i ‹slâm ka-
lesi taraf›nda büyük bir kale de yapt›r›p ad›n› Sevri kalesi koyar. Hâlâ bu Severin kalesi ve
karfl›da Sevri kale, orta yerde Tuna nehri üzerinde oniki gözlü görülecek köprünün ve iki üç
kalenin sadece kal›nt›lar› kalm›fl. Ama o as›rda bu üç kalenin Tuna nehri köprüsü gibi su
üzerinde bir büyük köprü yapmak için oldukça kuvvet sahibi olmak lâz›m. Binlerce y›l bu
büyük köprü Tuna üzerinde ayakta kalm›fl. Ta ki 761 (1359) tarihinde Bursa flehrinden Ga-
zi Hüdavendigâr, Rum diyar›na geçip Edirne kalesini Rum kral› Edrona kral›n elinden al›p,
küçük Makedonya olan Filibe ve Sofya flehirleri ile Üsküp kalesini, ayr›ca yüz adet kaleyi de
fethederek Tuna kalelerine gelir. Bu s›rada kâfirler haber al›p Severin ve Sevri kalelerinde
savafla haz›rlan›p beklerler. Allah'›n hikmeti Gazi Hüdavendigâr Kosova'da yedi kral kâfiriy-
le cenk edip, yedi kral›n askerini k›r›p, zafer kazan›r. Yenilgiye u¤rayan Eflak kral› k›l›ç ar-
t›¤› kalan bütün askerleri ile kaçarken Belviyeli Gazi Mihalo¤ullar› eflkinci askeriyle kaçan Ef-
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lâk askerini k›ra k›ra kovalay›p Tuna üzerinde olan Severin ve Sevri kalelerinin köprüsüne
gelen kâfirler kalabal›ktan köprüyü geçemediler. Müslüman gaziler de onlar› k›l›çtan geçirip
binlercesinin pis canlar›n› cehennem zebanilerine ›smarlad›lar. Eli k›l›ç tutan kâfir kalmay›n-
ca ‹slâm askeri hemen Allah, Allah deyip k›l›ç vurarak Tuna köprüsünden geçip yedi gün,
yedi gecede Eflâk, Bo¤dan ve Erdel diyarlar›n› ya¤ma ve talan edip, harap ederek zengin
ganimet mal› ile Severin ve Sevri kalelerine geldiler. Bu iki kaleye muhafazas› için koyduk-
lar› gazilere hisse verip, iki kaleyi de yer yer y›k›p selametle Kosova sahras›na geldiler. Bu-
rada gördüler ki Gazi Hüdavendigâr sahrada k›r›lan düflman askerlerini gezip dolafl›rken Mi-
lofl Koblanl› adl› bir kâfir askeri ölüler aras›ndan kalk›p Gazi Hüdavendigâr'› b›çak ile vurup
flehit eder. Gerçi kâfiri de ‹slâm askeri parça parça ederler ama ne fayda, padiflah› sahip k›-
ran elden gitti. ‹slâm askerleri periflan olur. Gazi Murad Han'›n cesedini Bursa'ya getirip es-
ki kapl›ca yan›ndaki camii avlusuna defnederler. Allah'›n rahmeti üzerine olsun.

Sonra kâfirler bu Tuna üzerinde yapt›klar› köprüyü yapt›klar›na piflman olup «kötü bir
tedbirimizle Osmanl› askerinin beri Eflâk topraklar›na geçme¤e yol etmifliz» diyerek köp-
rüyü y›karlar. Sonra Kosova'da Murad Han'›n flehit oldu¤unu duyup köprüyü y›kt›klar›na
üzülürler. fiimdi o zamandan beri o köprü harap olarak kalm›flt›r. Ne zaman ki Tuna neh-
ri temmuz ay›nda alçal›r, o vakit köprünün su içindeki on iki kademe boyundaki duvarla-
r› görünür. Horasandan ve tu¤ladan yap›lm›flt›r. Burada bana bu köprü ayaklar›n› gör-
mek nasip olmufltur. Ama ayaklar›na göre köprünün oniki göz olmas› gerekir. Bu Seve-
rin ve Sevri kalelerini görüp gezdikten sonra yine Eflâk vilâyeti topra¤›nda do¤uya do¤-
ru befl saat meflelikler içinde gidip Flordin menziline geldik. Buradan yine do¤uya do¤ru
dört saat gidip Porofluk iskelesi menziline, oradan üç saatte Kalafat iskelesi menziline gel-
dik. Buras› da yüz evli, geliflmifl bir köydür. Bir boyar idaresindedir. Bütün Eflâk vilâyeti-
nin Tuna kenar› iskelelerinin idaresi bu boyar›n elindedir. Bu boyarl›kta atlar›m›z› b›rak-
t›k. Bir gemiye binip Tuna'n›n karfl› taraf›nda Vidin kalesine vard›k.

Vidin Kalesi: Daha önce 1070 (1659) tarihinde Ni¤bolu paflas› Kad›zâde fiehit ‹bra-
him Pafla ile Uyvar savafl›na giderken bu Vidin kalesi ve flehrinin özellikleri geniflçe yaz›l-
m›flt›r. O k›sma bak›la. Tekrar yazmaya gerek yok. Ama flimdi çarfl›dan baz› eflyalar al›p
eski dostlarla görüfltük. Buradan ayr›l›p yine gemi ile Eflak taraf›na geçtik ve Kalafat kö-
yünde yatt›k. Sabahleyin boyardan arkadafllar al›p do¤uya do¤ru yol ald›k. Önce Boyana
köyüne geldik. Sonra s›ras› ile Poyeflti, Pesenkola ve Orç köylerini geçtik. Bu köylerin
hepsi Kalafat iskelesi boyar›n›n idaresinde, befler, alt›flaryüz evli, ba¤l›, bahçeli, büyük ma-
nast›rlar› olan geliflmifl kâfir köyleridir. Oradan üç saat meflelik içinden gidip Berk köyü-
ne, sonra Komofltiz köyüne geldik. Zil nehri kenar›nda üç manast›rl› ve bin evli geliflmifl
bir kenttir. Jil nehri Erdel vilâyetinden gelip buraya yak›n Rahova kalesi önünde Tuna
nehrine kar›fl›r. Buradan Sadoka, Kokolna köylerini geçtik. Bu köylerin mefle orman›
içinde büyük bir manast›rlar› var ki sanki Meram ba¤›d›r. Buradan üç saat gidip do¤u ta-
rafta Jil iskelesi menziline geldik.

Jil ‹skelesi Menzili: Jil nehri kenar›nda, beflyüz evli, geliflmifl bir köydür. Jil nehri Er-
del'in Brasav da¤lar›ndan gelip, burada Tuna nehrine kar›fl›r. Ayr› bir boyar idaresinde-
dir. Geliflmifl bir iskeledir. Atlar›m›z› burada boyara b›rakt›k. Ben birkaç adam›mla bir ge-
miye binip karfl› tarafta Rahova kalesine geldik.
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Rahova Kalesi: Kürdistan vilayetinde, Bitlis kalesi yak›n›nda Rehova ovas› sonunda Raho-
va adl› küçük, sarp bir kalecik var. ‹çinde çobanlar otururlar. Bu Tuna kenar›ndaki Rahova
geliflmifl bir kaledir. S›rp kral› yapt›rm›flt›r. Y›ld›r›m Bayezit Han fethetmifltir. Fethinde güçlük
çekti¤inden fetihten sonra kalenin baz› yerlerini y›km›flt›r. Bir da¤ bafl›nda, Tuna kenarlar›na
var›nca, sar› toprakl› bir bay›r üzerinde, beflgen fleklinde, tafltan yap›lm›fl güzel bir kale imifl.
Ama gün geçtikçe iç il oldu¤undan gözden uzak kal›p daha çok harap olmaktad›r. ‹çinde sa-
dece befl ev, bir cami ve viran bir hamam› var. Baflka eser yoktur. Sultan Ahmet Han zama-
n›nda çok geliflmifl imifl. Eflâk beyi olan koca Mihal kâfiri Tuna nehri donunca isyan edip,
yüzbin kâfir askeriyle Osmanl›lar›n Tuna kenar›ndaki yüzyetmifl parça kale ve flehirlerini ya¤-
ma ve talan etti¤inde bu kale de harap edilmifltir. O zamandan beri bu kalenin içi harap kal-
m›flt›r. Yüksek bir da¤›n tepesinde oldu¤undan halk kaleye inip ç›kmakta güçlük çekti¤inden
tamir edilmemifltir. Afla¤› varoflu kaleden yüz ad›m afla¤›da, Tuna nehri kenar›nda, bir dere
a¤z›ndad›r. Bütün evleri bir bay›rl› s›rta, birbiri üzerine yap›lm›flt›r. Dörtyüz evli bir kasaba
olup evlerin hepsi flendire tahta örtülü, kârgir yap›lard›r. Bir camii vard›r. Onu da Hac› Mus-
tafa adl› bir tüccar henüz yapt›rm›flt›r. Ayr›ca bir mescid, bir medrese, bir tekke, onbefl kadar
dükkânc›k ve bir hanca¤›z› var. Ni¤bolu sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe pâye-
siyle, yetmifl parça nahiye ve köyü olan flirin bir kazad›r. Bütün ba¤ ve bahçeleri flehrin s›r-
t›ndaki da¤lardad›r. Su ve havas› gayet hofltur. Halk› fakir olup ticaret yaparlar.

Buray› da gezip, gördükten sonra tekrar bir gemiye binip karfl›ya Eflâk taraf›na geçtik.
Orada boyardan arkadafllar al›p do¤uya do¤ru yol ald›k. Dört saatte Dobolen köyünü geçip
Batka köyünde dinlendik. Bütün boyarlar›n bize arkadafl verdi¤i keferelerin her biri ulak bey-
girleri ç›kar›rken bütün köy kâfirleri ellerinde t›rpanlar›, harbeleri ve k›l›çlar› ile üzerimize hü-
cum ettiler. Bir saat onlarla çarp›flt›k. Bizden bir at yaraland›. Onlardan bir çocuk öldü. So-
nunda çarp›flmaktan vaz geçildi. Onlar›n ölen bir at› yerine bizim bir at›m›z› al›koyup götü-
rürlerken geriden boyarlar› yetiflip at›m›z› al›koyup, «Siz bizimle cenk edersiniz, biz de yak›n-
da Tatar ve Osmanl› elinde esir olmaktan henüz kurtulduk» diye köy kethüdas› olan kefere-
ye vurdu. Sonra bizimle arkadafl olup giderken «Zor ile ulak atlar› almay›n, zira bu Eflâk ke-
fereleri âsidirler» diye nasihatler edip gittik. Do¤uya do¤ru befl saat gidip Ejlen köyüne, ora-
dan da K›rla köyüne geldik. Burada bir gemiye binip, karfl›ya geçerek biraz dinlendik. Bu su-
yu bol nehir ta Erdel diyar› yaylalar›ndan bu Eflâk vilâyetine gelinceye kadar üçyüz adet kü-
çük nehir kar›fl›r. Ni¤bolu kalesi karfl›s›nda, Çul kalesi yak›n›nda nehirlerin anas› olan Tuna'ya
kar›fl›r. ‹çinde baz› ufak gemiler ve kay›klar ile çarn›klar ifller. Eflâk vilâyetinden Osmanl› vilâ-
yetlerine mal getirip, götürürler. Bu nehri gemilerle geçtikten sonra yine do¤uya do¤ru gidip
yar›m saatte Çul kalesine geldik.

Çul Kalesi: 745 (1344) tarihinde Ni¤bolu kalesini Y›ld›r›m Bayezit Han fethetti¤inde
Eflâk kâfirleri yine isyan edip Eflâk'› tekrar fethetmiflti. Sonra Eflâk taraf›nda Ni¤bolu kar-
fl›s›nda bir kale yapma¤a bafllar. Ama son derece batak ve çatakl› yer oldu¤undan bütün
reayadan ve askerlerden yüzbinlerce çul torba ve garar var ise toplat›r. Torbalara çal›lar
doldurulup bata¤a at›l›r ve batakl›k doldurulur. Buraya bu kaleyi yapt›klar› için Eflâk hal-
k› kaleye Çul kalesi demifllerdir. Çevresi üçyüz ad›md›r. Küçük bir kalecik oldu¤undan bu-
na kule de derler. Sonra d›fl k›sm›n›n Y›ld›r›m Han o¤lu Çelebi Sultan Mehmet küçük bir
varofl yapt›r›r. Etraf›na sa¤lam palanga duvar çeker. Beri Tuna nehri kenar›na kap›lar ya-
par. Çul kale, bir iç kale gibi ortada kal›r. Galata kulesi gibi yuvarlak, sanat eseri, üstü
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flendire tahta örtülü, sivri kubbe gibidir. ‹çinde dizdar evi, anbar ve cephâneden baflka bir
fley yoktur. Do¤u taraf›nda küçük, demir bir kap›s› ve önünde a¤açtan asma bir köprüsü
vard›r. Ama d›fl varoflu üçyüz evlidir. Reayas› oturur. Ayfle Sultan has›d›r. On yük akçe il-
tizamd›r. Gerçi Eflâk topra¤›ndad›r ama Ni¤bolu sanca¤›na ba¤l› naipliktir. Eflâk vilâyeti
içinde ekilecek bir hayli topra¤› vard›r. Sonra bu kaleden yine atlar›m›zla gemiye binip
Tuna nehrini, karfl›ya ç›k›p Ni¤bolu kalesine geldik.

Ni¤bolu Kalesi: 740 (1339) tarihinde Y›ld›r›m Bayezit Han Gazi fethetmifltir. Sancak be-
yinin merkezi olarak kayda geçti¤ini daha önce geniflçe yazm›flt›k. fiimdi Çelebi Hasan Pa-
flal› Çerkez Ömer A¤a'da üç gün, üç gece kal›p sohbetler ettik. Ömer A¤alardan ve Ni¤bolu
mütesellimi Mehmed A¤a'dan Eflâk beyine yaz›lan sevgi mektuplar› ile hediyeler ve arkadafl-
lar ald›k. Bütün dostlar ile vedalaflt›k. Bir gemiye binip tekrar karfl›da Çul kalesine geçip ka-
le dizdar›ndan da arkadafllar ald›k.

EFLÂK TAHTI OLAN BÜKREfi fiEHR‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLAR HAKKINDA
Önce bu vilayete nice kere seyahat edip, defalarca savafllar ettik, avlar ald›k. Ama bu yol-

lara hiç gelmemifltik. Çul kalesinden do¤uya do¤ru üç saat gidip Mayli köyüne geldik. Bizim
kule nahiyesidir. Oradan yine do¤uya gidip önce Uluc sonra Komflan köylerine geldik. Bun-
lar geliflmifl Eflâk köyleridir. Bunlar› geçip befl saatte birçok köyleri geçip Palusin köyüne gel-
dik. Palusin nehri kenar›ndad›r. Palusin nehri Erdel da¤lar›ndan gelip, büyük nehir Ergene'ye
kar›flan küçük sudur. Buradan bat›ya do¤ru biraz gidip Varflan varofluna geldik.

Varflan Varoflu Meenzili: Ayr› bir boyarl›kt›r. Eflâk vilayetinin gayet güzel yerleridir. Öyle ki
balmumu yerde biter. S›caktan yerler çatlay›p, bal ar›lar›n›n azg›nlar› yerin çatlaklar›nda bal
yap›p kal›r. K›fl günlerinde bolca ya¤mur ya¤d›¤›ndan yerler fliflip, yar›klar› delip, bütün bal-
mumlar› d›flar› ç›kar. ‹flte Eflâk diyar›nda balmumu yerde biter dediklerinin asl› budur. Haki-
katen gayet verimli nahiyedir. Boyar›na seksen kese iltizam olur. Boyar› alt›yüz adam› ile hü-
kümet edip ve vilayetin etraf›n› her zaman dolafl›r. Kasabas› düz, genifl, çimenlik bir sahada
kurulmufltur. Bin evli, yedi manast›rl›, bir hanl› ve üçyüz dükkanl› kasabad›r. Bu flehirde y›lda
bir kere büyük panay›r yani pazar kurulup, k›rk gün, k›rk gece Hind, Sind, Arap, Acem ve
Rum'un tüccarlar› çeflitli mallar getirip sat›p, al›rlar. Allah'›n hikmeti ben orada iken kiraz ce-
miyeti günleri idi. Cihan› kara flapkal›, kalpakl› kâfirler pazar yerini süslemifllerdir. Üç gün, üç
gece burada bütün kefereleri, genç k›zlar› seyredip buradan ayr›ld›k. Yedi saat yol al›p Deli-
orman kasabas›na geldik.

Deliorman Kasabas› Menzili: Nehir tâ Erdel’den gelip, bu kasabadan geçerek Çuyan neh-
rine kar›fl›r. Bu Deliorman nahiyesi köylerden ibarettir. Ayr› bir kasaba de¤ildir. Ama boyar-
l›k olur. Geliflmifl bir nahiyedir. Buradan kalk›p Körtün köyünü geçtik. A¤açl› da¤lar içinden
geçerken Laveho, Rajovi ve Ercifl nehirleri kenar›nda, çimenlik bir sahada Yeseçin köyü
menziline geldik. Bu ad› geçen nehirler Boyzar taraf›ndan Erdel vilayeti yaylalar›ndan gelip
Eflâk vilayetinden geçerek Tuna nehrine kar›fl›rlar.

EFLÂK'IN MERKEZ‹ BÜYÜK BÜKREfi fiEHR‹
Sultan Dördüncü Mehmed Han zaman›nda Köprülü Mehmed Pafla sadrazam iken Bo¤-
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dan diyar›nda Burunsuz Kostantin isyan edip Yafl flehrine kapanarak ‹smail, ‹brail ve ‹shakç›
flehirlerini harab etmiflti. Eflâk vilayetinde Kenan Pafla sultan› Atike sultan elinde büyüyüp
o¤ullu¤u olan Civan Urum «Mihne Çelebi» denilen melun, Osmanl› hanedan›n›n sevilen kifli-
si iken Eflâk beyi olmufl, sonra da isyan edip k›rk - ellibin Müslüman tüccar› Eflâk'ta k›l›çtan
geçirmiflti. Yer köyü kalesinde Fazl› Pafla, Han Arslan Pafla, Kanakç› Kara Ali Pafla ve nice
paflalar› da Yer köy'de kapat›p cenk etmiflti. Bo¤dan beyinin isyan etti¤ini de haber alan Köp-
rülü Mehmed Pafla, Yedikule’de hapis bulunan eski Bo¤dan beyi Leopot'un o¤lu ‹stefan be-
yi Bo¤dan'a bey tayin eder. Gazzazzâde Ahmed A¤a da sancak a¤as› olur. K›zlar a¤as› Faz-
l› A¤a Efendimiz beni Gazzazzâde Ahmed A¤a'n›n yan›nda görevlendirdi. Edirne'den süratle
‹stefan Bey ile ç›k›p onyedi günde ‹smail flehrine vard›k. Toplam yirmibin asker olduk. Ama
çamapur askeri gibi her milletten Ermeni, bakkal, çakkal, bozac› ve meyhâneci hep vard›.
Yaln›z Yahudi yok idi. Bu kadar çamapur asker ile ‹smail flehrinden kalk›p ikinci menzilde Al-
lah'a flükür Bucak tatar› ile Mehmed Giray Han ile Mübarek Giray Kalga Sultan'›n k›rkbin rüz-
gâr gibi askeri ile bulufltuk. O gün, o gece ›lgar edip Bo¤dan'›n Yafl flehri içine kapanan Bu-
runsuz Kostantin'e bir Muhammed sat›r› vurduk. O saatte kâfirlerin murdar lefllerini beyaz kar
üzerine y›¤›n, y›¤›n ettik. K›l›çtan kurtulanlar› ba¤lad›k. Kaçanlar›n pefllerine Kalga Sultan ile
düfltük. Ben hakir dahi gençli¤imiz ile birlikte se¤irtip üç gün, üç gecede Eflâk vilayetine ayak
bast›k. Oradan da üç günde çapul b›rak›p yaka, y›ka aniden Bükrefl flehrini bast›k. Çok say›-
da esir ve ganimet mal› ald›k. fiehri atefle verdik. O kadar büyük flehir bir anda yerle bir ol-
du. Sonra Barkos flehrini vurup, oradan da o kadar mal ald›k. Oradan Yerköyü kalesi önün-
de Eflâk beyi olan Mihne Civan'›n taburunu bozup, k›rkbin askerini k›l›çtan geçirdik. K›l›çtan
kurtulanlar da can korkusuyla Tuna nehrine kendilerini at›p bo¤uldular. Daha önce bu savafl-
lar›m›z› geniflçe anlatm›flt›k. ‹flte Bükrefl flehrini yak›p y›kt›¤›m›z o zamandan bu güne kadar
flehir o kadar geliflmifl ki, sanki ‹rem ba¤› olmufl.

Bükrefl fiehri: Macar Arsak tarihinde ilk kurucusu flöyle anlat›l›r: Hazreti Ömer'in halife-
li¤i zaman›nda fleriate göre bir k›sas karar›na raz› olmayan Kureyflo¤ullar› kabilesinden Ce-
belülhimme ad›nda biri Hazret-i Ömer'den kaç›p Antakya'da Rum Kayser'ine s›¤›n›r. Cebe-
lülhimme'ye fiam Trablusu denizi sahillerinde sarp, kayal›k da¤larda yer verilir. O da bura-
larda yerleflip kaleler yapt›r›r. Halen oralara Cebelülhimme ad›na Cebeliye derler. Sonra
Hazret-i Ömer Kudüs'ü fethedince Cebelülhimme orada duramay›p korkusundan kar›s› ve
çocuklar› ile gemilere binip onyedi çocu¤uyla birlikte Akdeniz'den geçip ‹spanya'ya var›rlar.
Orada kendilerine yerleflmeleri için Avlanya da¤lar›nda Karilifl da¤› verilir. Birkaç o¤ulu da
‹stanbul'da Ceneviz k›ral›na gelirler. Birine Karadeniz sahilinde Abazid'e Esâre da¤lar›n›, Çe-
rakis'e Çerkes da¤lar›n›, Lazki'ye Köbne da¤lar›n› verir ki Laz kavmi olur. Kureyfl adl› o¤u-
lu da Tuna sahillerinde gezdirir. Bu Kureyfl gezip, dolafl›p temiz ve güzel bir yeri be¤enip
orada yerleflir ve gelifltirir. Bu flehri Ebu Kureyfl kurdu¤undan yanl›fl söylenifl ile Bükrefl der-
ler. ‹flte ünlü tarihçi Macar Arsak böyle anlat›r.

Hatta Erdel vilayetinde Seydi Ahmed Pafla ile k›fllad›¤›m›zda Sin kalesinde bir Macar esi-
rimiz vard›. O tarihi geniflçe okuyup, ondan dinlemifl ve yazm›flt›m. Bükrefl flehri nice hüküm-
darlar›n eline geçtikten sonra 793 (1391) tarihinde Eflâk elinden Sultan Y›ld›r›m Bayez›d eliy-
le fetholunup Osmanl›ya geçmifltir. Kalesi fetih s›ras›nda yerle bir edilmifl olup bir daha yap-
t›r›lmad›. Kal›nt›larda bir kale iflareti kalmam›flt›. Zira Y›ld›r›m Han zaman›nda bu Eflâk kâfi-
ri onbir kere isyan etmiflti. Hele bir y›l içinde yedi defa isyan edip Y›ld›r›m Han birisinde Si-
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nob yani Sinap kalesinden Eflâk'a geçmifl ve yedisinde de kâfirleri k›rm›flt›. Bir y›lda yedi ke-
re y›ld›r›m gibi yetiflti¤i için Emir Sultan ona «Bayezidim sen y›ld›r›m oldun» dedi¤inden Ba-
yezid'e «Y›ld›r›m Bayezid Han» dediler. Hatta Eflâk'› yedinci bozuflunda Tatar askeri Eflâk kâ-
firi ile birlik olmufltu. Zira o s›rada Tatar hanlar› Osmanl›lara ba¤l› de¤illerdi. Tâ Sultan ‹kin-
ci Bayezid Velî zaman›nda Kili, Akkirman ve Kefe kaleleri fethedilirken Mengli Giray Han,
Osmano¤ullar›ndan Bayezid Han'a ba¤l›l›¤›n› bildirmifl ve bir o¤lunu da rehin vermiflti ki Ye-
dikule'de göz hapsinde dururdu. Sonra Gedik Ahmed Pafla, Ceneviz Frenki elinden Kerhale
kalesini al›p fetih müjdesiyle ‹stanbul'a geldi¤inde onun ricas› üzerine Mengli Giray Han'›n o¤-
lunu Yedikule hapisinden ç›kar›l›p, kendisine Edirne yak›n›ndaki Yanbolu flehrinde padiflah
has› verildi. O zamandan beri görevden al›nan hanlar, han o¤ullar› ve sultanlar Yanbolu, Es-
limye, K›z›la¤aç, Tavflanbeli, Zagra ve Zagra Yenicesi'nde yaflarlard›. Süleyman Han Malta,
Olin ve Rodos kalelerini fethettikten sonra görevden al›nan Tatar hanlar› ve rehin sultanlar
Rodos kalesine gönderilmeye baflland›. Ama Fetih babas› Sultan Mehmed Han Gazi, ‹stan-
bul'u fethetti¤inde Kostantiniye patri¤i yani rahiplerin ve keflifllerin bafl› Hazret-i Peygam-
ber'in mübarek ellerinin ceylan derisi üzerine ifllenmifl nak›fl›n› Sultan Mehmed'e gösterir. Sul-
tan Fatih Peygamber'in avucunu yüzüne sürer. Bunun üzerine patrik, Hazret-i Osman'›n ya-
z›s›yla yaz›lm›fl olan bütün papazlar›n haraç ve di¤er bütün vergilerden affedilmifl olduklar›na
dair muafnâme ile Emevî, Abbasî, Çerakize, Ekrad ve Türkmen padiflahlar›n›n muafnâmele-
rini de Mehmed Han'a gösterir. Sultan Mehmed de ayn› flekilde muafnâmesini patri¤e verir.
Her türlü vergiden affedilirler. Fatih Sultan'›n, Resulü Ekrem'in pençesinin nak›fl›n›n mübarek
kendi ellerinin resmi oldu¤una flüphesi kalmaz. Bu resmin niçin papazlarda bulundu¤unu Ak-
flemseddin Hazretlerinden sorar. Onlar da flöyle anlat›rlar:

«Hazret-i Resulü Ekrem çocuklu¤unda amcas› Ebû Talip ile Basra flehrine ticarete gelirler.
Buhayra adl› papaz Hazret-i Resulü görünce, bildi¤im bu ahir zaman peygamberi olacak Mu-
hammed emindir, gördü¤üm de çocuklu¤unda Hazretin gölgesi yere düflmez, üstünde bir
parça bulut gezer, asla günefl tesir etmez, muhakkak bu Muhammed olacakt›r» deyip ilâhî il-
ham ile kalben flehadet eder ve «hele bu o¤lan k›rk yafl›nda olup, buna nübüvvet tac› geldi-
¤inde ne var ki iman getiremem» deyip üzüntüye kap›l›r ve Ebû Tâlib'e «Bu o¤lan senin ne-
yindir?» diye sorar. Ebû Tâlib: «Bu o¤lan benim kardeflim Abdullah'›n o¤ludur ki babas› Me-
dine yak›n›nda Dârüttâbea denilen yerde ticarete gidip fiam'dan gelirken merhum olur. Nâ'fl›-
n› Medine'den Kabe'ye getirip defnettirdim. Bu Muhammed'in do¤umundan alt›nc› senede
annesi, Abdullah'›n han›m› Âmine Hatuna kardeflimin miras›n› almak için Medine'ye gittim.
Bu Muhammed'i alt› yafl›nda iken yan›mda götürmüfltüm. Bir ay orada kal›p Abdullah'›n mal-
lar›ndan az, çok bir fleyler bulup yine Mekke'ye Muhammed ve annesiyle gelirken Mekke ya-
k›n›nda Ebva denilen yerde annesi de vefat etti. Nâfl›n› Mekke'ye getirip defnettirdim. Bu Mu-
hammed babadan ve anneden öksüz kald›¤›ndan bütün Kureyfl kabilesi ona Yetim Muham-
med derler. Kardeflimin o¤lu oldu¤undan benimle birlikte ticaret için bazan fiam'a bazan Bas-
ra flehrine getiririm» diye Ebû Tâlib bu hikâyeleri Buhayra papaza anlat›r. Bilgili ve ileri gö-
rüfllü papaz der ki: «fiimdi müjde sana, bu senin kardeflinin o¤lu âhir zaman peygamberi Mu-
hammed olacakt›r. Bütün dünya bunun ümmeti olup Arap, Acem, Hind, Sind, Tatar ve
Türkmân Müslümanlar› elinde olacakt›r. Bu yeryüzüne ayak bast›¤›nda o gece nice kere yüz-
bin alâmetleri dünyada görülmüfltür. Nemrud'un atefli, Kisra'n›n taht›, Ayasofya'n›n kubbesi
Rum K›z›lelmas› kubbesi, Alman K›z›lelmas›, Budin'in manast›rlar›n›n çanlar›, ‹stanbul'un 366
adet t›ls›m›, hepsi bu o¤lan›n do¤du¤u gece y›k›ld›. Ey Ebû Tâlib, sen bu o¤lan› Mekke düfl-
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manlar›ndan pek koru. Böyle vilayet vilayet ticaret için gezdirme. ‹nflallah bu temiz masum
k›rk›na erdi¤inde ben buna iman getiririm. Ama hele flimdi bizi ceylan derisi üzerine mürek-
keple sa¤ elinin pençesini bas›p, pençesinin nak›fl› bende dursun. E¤er ömrüm olursa o pen-
çe bende durup, onun sebebiyle vergiden affedilirim. Benden sonra di¤er papazlar›n herhan-
gisinde bu Muhammed'in elinin nak›fl› bulunursa vergiden muaf olurlar» der. Ebû Tâlib, pa-
paz Buhayra'n›n hat›r› için: «Yâ Muhammed, flu kâ¤›da mürekkeple bir parma¤›n› bas» diye
rica eder. Hazret de amcas›n›n ricas›n› kabul edip, bir kâse içindeki mürekkebe mübarek fla-
hadet parma¤›n› bast›ray›m derken papaz Buhayra h›rsa kap›l›p, Hazret-i Risâletin mübarek
eline yap›fl›p büsbütün mürekkebe bat›r›p ceylân derisi kâ¤›da bast›r›r. Ama, Allah'›n emri ile
eski mürekkeb siyah iken mübarek elinin nak›fl› kâ¤›t üzerine yeflil olarak nûru mübin gibi ba-
s›ld›. Papaz Buhayra bu mübarek elin nak›fl›n› al›p, öpüp, bafl›na koyup sonra mücevherli bir
kutu içinde saklar. Keremli o¤ul Hazret, bundan hofllan›p: «Yâ Buhayra, bu benim elimin göl-
gesiyle cihan kâfirleri ele geçirilsin. Bu benim pençem her kimde bulunursa o, vergiden af
edilip, hâkim ola» diye buyururlar. Sonra bu Buhayra ölüp, Resulün pençesi Ruha'daki Azer
kilisesindeki papaz Angeli'ye geçer. Ondan Kudüs'teki bafl ruhban olan Felvarli'ye döner. On-
dan gele gele ‹stanbul patrikli¤inde karar k›lar.»

Akflemseddin Hazretleri böyle hikâye edince ‹stanbul Patri¤i: «Evet padiflah›m, bizim ta-
rihlerimizde de böyle yazar» deyip, Akflemseddin Hazretlerinin anlatt›klar›n› güzel sözler ile
tasdik eder. Bunun üzerine Fetih babas› Sultan Mehmed:

«Efendi, ben bu flerefli elin resmini bu murdar papazlardan al›p hazineye koyar›m» dedi-
¤inde bütün papazlar padiflah›n aya¤›na düflüp: «Hepimizi k›rars›n. Sonra Hazret-i Muham-
med'in kendi mübarek eliyle bize emanet verdi¤ini al›rs›n» diye feryad ederek: «Padiflah›m, bu
mübarek elin resminden bir tane daha Rum Papa K›z›lelmas› ki Rumiyetü'l-Kübrâ'da Rim Pa-
pa hazinesinde, bir resim de Van gölü içinde «Akdim var» adas›ndaki Ermeni kilisesi papaz-
lar›nda durur. Biz bu mübarek resmi onlardan daha iyi flekilde mücevherler içinde sakl›yoruz.
Bu bizim bütün kâfir ülkeleri papazlar›ndan daha üstün olmam›za sebebtir. Biz de bundan if-
tihar ederiz» diye bütün papazlar, rahipler, keflifller, patrik Vladika ve keflifl Palafl Poflan rica
ederler. Mehmed Han, ricalar›n› kabul edip: «Ama bir hoflça, temiz flekilde saklay›n, bir ke-
fere el vurup, görmesin» diye tembih eder. Bir de ferman yaz›p buyururlar ki:

«Benden sonra o¤ullar›m ve o¤ullar› bu emaneti papazlardan al›rlarsa Firavun, Karun ve
Yezid'in lanetini almak isteyenlerin üstüne olsun.»

Ayr›ca bir ferman daha yaz›p:
«Bu mübarek elin resmi kimin elinde olursa o, bütün patriklerin üzerinde olup bafl patrik

Palafl Poflan Mesih milletinden olup bütün kâfir ülkesine hükmü geçer ola» diye buyururlar.
Sonra o papaz da Fetih babas›'n›n bu derece ikram ve ihsan edip, her ricas›n› kabul etmesi-
ne karfl›l›k Urfa'daki Azar kilisesinde olan ve ruhaya sar›l› bulunan Hazret-i Resulü Ekrem'in
elinin resmini getirtir. Me¤er resmin sar›l› oldu¤u mendil Hazret-i ‹sa'n›n mübarek yüzünü sil-
di¤i su, o mübarek yüzünün aksi mendile geçip kal›r. O mendil, Antakya kalesinde mübarek
bafl› bulunan Habib Neccar'›n eline geçer. Ondan havarilerden fiem'un Safa'ya, ondan Ruha
papazlar›na geçer. Onlar da Hazret-i Peygamberden mübarek elinin resmini sar›p saklarlar.
Bir defa kirlendi diye mendili y›kamak isterler asla su de¤mez ve bir damla su tesir edip ›slan-
maz. Mendili atefle korlar yanmaz. ‹sa'n›n mucizesidir deyip saklarlar. Nihayet burada ‹stan-
bul patri¤i, Fâtih'in ihsan etti¤i muafnâmelerden haz duyup Hazret-i ‹sa'n›n yüzü nefesli men-
dili mübarek el resminin d›fl taraf›na sar›l›k olarak hediye verir. Fatih o kadar memnun olur
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ki, hemen mendili nurlu yüzüne sürüp saklarlar. O zamandan beri özel hazinede zarfiyle be-
raber saklan›r. Sonra Fatih papaza flöyle der:

«Bre papaz, bana bir yeni dünya ba¤›fllad›n. Dile benden ne dilersen?.»
Bafl patrik bafl›n› yere koyup, padiflah›n huzurunda yeri öpüp: «Padiflah›mdan ricam ve

temennim odur ki, büyük deden Y›ld›r›m Bayez›d Han (s›rr› uzun olsun), 789 (1387) tarihin-
de Eflâk vilayetini fethedip ele geçirdi¤inde o zaman benim Burakloha kardeflimi Eflâk bey-
li¤ine getirir. Allah'›n hikmeti bütün halk kardeflim etraf›nda toplan›p Y›ld›r›m Han'a isyan
ederler. O sene haraçlar›n› vermezler. Y›ld›r›m Han da hemen ›lgar ile Anadolu iskelelerin-
den Sinob'a gelir. Oradan beflyüz parça gemilere binip, karfl›ya geçip ans›z›n Eflâk vilayetini
basar. Binlerce Eflâk kâfirini k›l›çtan geçirir. Birçok beyini de esir edip, zincire vurur. O za-
man kardeflim de esir olur. O zamandan beri günahs›z iken Bursa kalesinde hâlâ hapistir. Pa-
diflah›mdan ricam odur ki, bizde emanet olan Hazretin mübarek elinin resmi hürmetine ve
sizde emanet olan Allah'›n kulu mendili hürmetine olsun benim kardeflimi hapisten ç›kar›p yi-
ne Eflâk beyli¤inin sadaka olarak verilmesini rica ederim» der ve yer öper. Mehmed Han:

«Kardeflin yine isyan ederse senin halin nice olur?» der.
Bafl patrik:
«Padiflah›m, siz ihsan ediniz. E¤er isyan ederse Abbaso¤ullar›ndan Harun Reflid tâ Ba¤-

dad'dan Seyyid Battal Gazi ile ‹stanbul'a gelip, feth edip, Silivrikap›s›'ndaki zincirli servi yay-
las›ndaki k›zlar kilisesini kale yap›p, Ayasofya kilisesinin çaml›¤›na Seyyid Battal'›n Eliye kra-
l›m›z› ast›¤› gibi siz de beni o halkaya as›p, âleme ibret olay›m. Yine kardeflim beydir. ‹syan
etmeyece¤ine ben kefil olurum. Sene bafl› tamam olmadan Eflâk hazinesi için kanun üzere
üçyüz keseyi padiflah›ma bir gün, bir gecede teslim edeyim» der.

Fetih babas› Mehmed Han, bu sadakat gösteren hofl söz ve edalardan memnun kal›r. He-
men bir ferman yaz›p patri¤in kardeflini Bursa hapishânesinden ç›kart›r. Geldi¤inde görse ki
bir meyhâne eskisi ve kemer sahibi bir keflifl yine Eflâk beyi olmufltur. Eflâk'a vard›¤›nda ada-
let üzere olur. Padiflah hazinesini ›lgar ile devlet kap›s›na gönderir. Bu Kureyfl flehri ile Ber-
kofl flehrini öyle ma'mur eder ki bu iki büyük flehir Belgrad ve Edirne gibi olur. Bir y›l sonra
koca bey ölür. O¤lu yine ‹stanbul patri¤inin kefaletiyle ba¤›ms›z bey olur.

Sözün k›sas›, Fâtih, Bayezid Han ve Birinci Selim zamanlar›nda Eflâk beyleri hep ‹stan-
bul patriklerinin kefalet ve korumalar›yla bey olurlar. Eflâk vilayetinde isyan olmay›p, Osman-
l›lar rahat edermifl. Bayezid Han ve Birinci Selim zamanlar›nda Bo¤dan beyleri, Tatar han-
lar›n›n ricas›yla bey olup o tarafla sakin geçinirlermifl. Sonra Süleyman Han zaman›nda Rüs-
tem Pafla tamah edip Bayezid Han kanunundan fazla vergi istedi¤inde Eflâk ve Bo¤dan Sü-
leyman Han'a karfl› isyan eder. Süleyman Han bizzat kendisi Bo¤dan'a sefer ederek güç ile
fetheder ve Yafl flehrinde bir cami yapt›r›r ki flimdi kilise yapm›fllar. Ne çâre ‹slâm gayretini
kay›r›r kalmad›. Eflâk'› da fethedip Berkofl ve Basen flehrinde birer cami yapt›r›p flimdi eser
ve temelleri bile kalmam›flt›r. Burada yine esas konumuza gelelim.

Gerçi bu Eflâk vilayetini ilk defa Y›ld›r›m Beyazid Han fethetti ama Süleyman zaman›nda
fazlas›yla imar edilmifl ve beylerine önem verilmiflti. Mora Paflas› pâyesiyle iki tu¤lu idiler.
Sancak, bayrak ve yedekleri, mehterhâneleri, matarac›lar ve tüfekçileri, sat›rlar›, ah›r emini,
pazara gideni, alt› nefer, çuhadar›, alt› adet saraçlar›, bir divan efendisi, onar adet sekban bö-
lükbafl›lar› hep padiflah taraf›ndan Müslüman kimselerden verilirdi. Eflâk ve Bo¤dan beyleri-
ne tâ bu derece yetki verildi. ‹lâ inflallah bütün beyler öyle muhteflem Müslüman askerleriyle
hüküm sürerek hükümet edip, padiflah mal›n› toplarlard›. Kendi gücüne göre ne kadar tur-
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nas ve ne kadar piyade tüfeklisi asker olaca¤›n› kendi yaz›p bilir. Ama hâlâ kanun üzere san-
caklar› ard›nda Osmanl› mehterhânesi çalar, önü s›ra alarkada keferelerin borular› ve davul-
lar› çal›n›rd›. Hâlâ kanun üzere yüzelli akçe pâyesiyle bir kad›s› vard›r. Zira Müslüman tüccar-
lar çoktur. Nice seri davalar olur. Müslüman a¤alara kanun üzere imam ve müezzinler var-
d›r. Beylerin bilgin, olgun ve yol gösterici hocas› olur. Kendisine ait olan keferelerden yafll›,
yetmifl adet sayg› gösterilir hatmânlar›, kapudanlar›, poparo, emuse logofetleri vard›r. Bun-
lar yeri gelince anlat›lacakt›r. Bütün vilayette 670 adet boyar ve emus hâkimleri var. Hepsi,
idaresi alt›nda 3600 adet, çiftlikli geliflmifl köyleri vard›r. Her biri bir çarfl›, pazar ve büyük bi-
nalar olan köylerdir. Yüzyirmi adet flehir olup, her birinden bir hazine gelir olur. Afla¤›da an-
lat›lacakt›r. Bu Eflâk vilayetinde asla kale yoktur. Hepsini Tatar ve Osmanl› harab etmifltir.
Zira verimli vilayet oldu¤undan halk› Karun zenginli¤ine sahip olup, kiremit flarab içip utan-
maks›z›n bütün kâfirleri isyan ederler. Onun için Tatar ve Osmanl› bunlar› k›ra k›ra nice bey-
lerini de esir ederek kalelerini de harab ederler. Osmanl›, isyanlar›na bakmay›p yine de ayn›
bey tayin eder. Bu vilayetin beylerinin tayinleri ve al›nmalar› Osmanl› padiflah›n›n elindedir.
Ama Tatar han›n›n ricas›yla tayin olunan bey isyan edemez. E¤er isyan ederse Tatar han,
K›r›m vilayetinden üç gün, üç gecede yüzbin asker ile Bo¤dan vilayetine ve Eflâk vilayetine
girip, halk› k›r›p, nice beyini esir edip zincire ba¤layarak flehirlerini yak›p, y›kar.

Bu vilayetin uzunlu¤u, geçen günlerde u¤rad›¤›m›z bizim Osmanl› hududundaki Iss›zavo
kalesinden do¤u taraf›nda Fohflen flehrine var›nca tam onbefl konakt›r. Fohflen flehrinin öte
do¤u taraf› Bo¤dan vilayeti hudududur. Eflâk vilayetinin eni, kuzey taraf›nda Erdel vilayeti ile
komfludur. Tuna kenarlar›na var›nca befler, alt›flar ve üçer konakl›k yerleri vard›r. Osmanl›
Devleti'ne ba¤l› reayâl›, mâ'mur, flenlikli, büyük bir vilayettir. Üç yerde bak›r, gümüfl, zümrüt,
alt›n, cevher ve güherçile madenleri vard›r. Hele Okna adl› tuz madenleri görülme¤e de¤er-
dir. Her sene bir M›s›r hazinesi gelir olur. Zift, neft, katran ve balmumu madenlerinden bafl-
ka yetmiflalt› çeflit maden ve ürünleri vard›r. Burada üretilen bal, ya¤, past›rma ve nebat an-
cak Erdel vilayetinin Buhar nahiyesinde olur. Bu vilayette olan at, s›¤›r, cam›fl ve koyunun
hesab›n› Allah bilir. Ama deve, kat›r ve eflek asla bulunmaz, yer yer keçiler vard›r.

Ebû Kureyfl yani Bükrefl fiehri: fiehir bay›rl› bir yerde kurulmufltur. fiehir içinden Dum-
boflse nehri akar. Bu nehirin iki taraf› flehirdir. Bir taraftan bir tarafa yirmibir yerden a¤aç
köprülerle geçilir. Büyük bir flehirdir ama kalesi yoktur. Ondört büyük manast›r› vard›r. Her
biri birer kale gibi duvarl›d›r. Koca Mihal Kilisesi bir bay›r üzerinde, kârgir odal› kilisedir. Ka-
s›m Voyvoda manast›r›, Asbot Vikola manast›r›, Kostantin bey kilisesi, Erdol bey kilisesi, Sa-
r› Salt›k kilisesi, Meryemana kilisesi. Bu kiliseler hepsi demir kap›l›, kale gibi manast›rlard›r.
Özellikle kral koritas› yani bey saraylar›.

Bey Saray›: fiehrin tam ortas›nda olup, etraf› kal›n mefle a¤açlar›ndan yal›n kat palanga
duvarl› sarayd›r. Saray›n içinde çeflitli kârgir odalar, salonlar, güzel bir manast›r var. Sara-
y›n dört yan›n› ikiyüz adet altl› ve üstlü tüfek atar trabanas yani yeniçeri odalar› sarar. Sara-
y›n ortas› genifl bir meydand›r. Bir taraf› büyük ah›rd›r. Divanhânesinden içeri iç o¤lanlar›
odalar›, çeflitli küçük köflkler, harem odalar›, domine yani beyin kar›s›n›n odalar›, hamam-
lar› ve yüzlerce yap›lar ile donanm›flt›r. Süslü bahçeleri ile de bezenmifltir. Osmanl›n›n bir
tarafa seferi oldu¤unda kanun üzere Eflâk beyi onikibin asker ile sefere kat›l›r. Su afl›r› kar-
fl›s›nda hofl haval› bir hamam vard›r. Bu flehrin onikibin evi saz ve sendire tahta örtülü, ço-

705

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR



¤u tek katl› evlerdir. Kârgir yap›lar› azd›r. Zira kefereleri yedi, sekiz y›lda bir isyan eder, Ta-
tar ve Osmanl› bu flehri yakarlar. Yine o y›l içinde evlerini yaparlard›. Bin kadar dükkân›n-
da hep güzel k›zlar oturup sat›fl yaparlar. Dükkânlar›n altlar› mahzen olup çeflitli flaraplar,
bal suyu, horluka ve mudanya adl› içkiler bulunur. Lâkin ba¤lar› yoktur. Zira fliddetli k›fl› olur.
Her mevsim isyan ettiklerinden flehirlerini, ba¤ ve bahçelerini Osmanl› ve Tatar harab eder-
ler. Olan ba¤lar›n›n da üzümleri ekfli olur. Hepsi yedi adet tüccar han› ve gümrük hanlar›
vard›r. fiehir günden güne imar olmaktad›r.

‹slâm Misafirhânesi: Padiflah taraf›ndan ve sadrazamdan baflka gelen Müslümanlar için
flehir d›fl›nda Bombo ve Çise nehirlerinin karfl› taraf›nda bir a¤aç köprü bafl›nda, han gibi,
elli odal›, kârgir bir saray var. Saray›n içinde bir mescidi olup ayr› mezarl›¤› ve iç aç›c› bah-
çesi bulunmaktad›r. Özel adamlar› olup hepsi keferedir. Bey taraf›ndan gelen yiyecekleri afl-
bazlar piflirir. Bu saraya bitiflik su afl›r›, ferah bir kad›nlar hamam› var. Su ve havas› gayet
güzel oldu¤undan flehirde güzeller çoktur. Özellikle bakire k›zlar› bafllar›na siyah kâküllerini
tak›p, sar› pabuç ile edal› edal› yürüdüklerinde insan›n akl› periflan olur. Ama ço¤u fahifle-
ciklerdir. Bütün kad›nlar yüzü aç›k gezerler. Zîbâ, dîba, flîb, zurbâf ve renkli fistanlar giyer-
ler. Ama bütün kefereleri mavi dolamur, çuka, kontufl ve serhadli giyip, bafllar›na Tatar kal-
pa¤› giyerler. Küçük ve büyüklerinin bo¤azlar›nda alt›ndan, gümüflten veya pirinçten bir haç
as›l›d›r. Zira bu kefereler H›ristiyan olup kitaplar› ‹ncil'dir. Bât›l âyinleri ve bayram yerine
acayip günleri yani K›z›l Yumurta, Rumlarla ayn›d›r. Ermenilerle de hofl geçinirler. Yahudi-
leri hiç sevmezler. Bilginler çoktur. Kimya, felsefe ve astronomi ilminde ileridirler. Hatta fle-
hirlerinin imar tarihi için akrep burcunda, merh beytinde mâi diye bulmufllard›r. Onun için
merih cellat, Tatar düflman avlard›r. Birkaç senede bir gelip k›l›ç vururlar. Astronomi ilmi-
ne göre flehirleri beflinci iklimdedir.

fiehrin be¤enilen fleylerinden bal›, ya¤›, balmumu ve horluka denilen rak›s›, francala de-
nilen beyaz ekme¤i meflhurdur. Beyinin tayini ve görevden al›n›fl›nda padiflaha bir kese, sad-
razama ikiyüz kese, bütün ifl erlerine de ikiyüz kese gelir olur. Binbeflyüz kese de beyine ka-
l›r. ‹kibin kese de vilayet zabitlerine, boyarlara, hatmanlar›na, kapudanlara gelir sa¤lan›r. Her
sene üçyüz kese padiflah hazinesine gelir. Süleyman Han kanunu üzere saray mutbah›na üç-
yüz keselik bal, ya¤, balmumu ve tuz getirilir. Tersane içinde üçyüz keselik s›¤›r gönü, gemi-
leri ya¤lamak için don ya¤›, esirlere kara kendir bezi ve gömleklik bez verirler. Her y›l Silist-
re paflas›na onar kese, bu kadar çuka, atlas, birer nak›fll› araba ve çeflitli hediyeler gönderir-
ler. Di¤er mirlivalara da hediyeler gönderirler. Tatar hanlar›na her y›l birer h›nta araba yükü
çeflitli hediyeler ile elli bafl yorga beygir ve yirmi kese para gönderdiklerinden baflka yine her
y›l Tatar han› taraf›ndan bir mirza a¤a gelip yüz f›ç› bal al›r. Ayr›ca a¤aya da on kese verip
gönderirler. Bal a¤as› adiyle söylenen bir a¤al›kt›r. ‹stanbul'da padiflah mutbah›na koyun, sad-
razama günlük, kapu kethüdas›na bin okka et, üçbin okka koyun eti, molla ve kazaskere, ‹s-
tanbul kad›s›na, ileri gelen kiflilere de belli fleyler gönderirler. Gerçekten bunlar gibi binlerce
masraflar› vard›r. Ama vilayetlerinden befl M›s›r hazinesi gelir sa¤lan›r.

Bu flehrin birçok durumunu ö¤rendik. Ama âlem yazar› gibi her fleyi yazmak mümkün ol-
mad›¤›ndan bu kadarla yetindik. Kendi halimizle meflgul olduk. Bir gün bey ile binlerce asker
atlan›p gezintiye ç›kt›k. Do¤u taraf›na bir saat gittik. Kolentina nehri sahiline vard›k. O kadar
büyük, de¤ildir. Bafl› kuzey taraf›ndaki da¤larda olup yak›nd›r. Nehrin kenar›nda beylere
mahsus büyük bir köflk var. Bütün krallar burada zevk ve safalar ederler. Burada bulunan kü-
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çük bir gölden ve akan bir p›nardan çeflitli bal›klar avlay›p beye hediye getirenlere bahflifller
verilir. Bu güzel yerde içip e¤lenirler. Hakikaten güllük, çimenlik, lalelik, k›fll›k bir yerdir. Bin-
lerce güzelli¤i ve nimetleri insana hayat verir... Bir tarafta çalg›c› ve flark›c›lar rehâvî maka-
m›nda flark›lar söylerler. Bir yanda da çimenlik bülbülleri hazin sesleriyle ötüflüp, oynafl›rlar.
Hakikaten su ve havas› güzel, gün görmez, yüksek a¤açlar›n gölgesinde, yeflillikler üzerinde
gerek Müslümanlar, gerekse Müslüman olmayanlar, bütün yarat›klar çok, çok olup, zevk ve
flevk edip, gayretli padiflaha dua ve flükür ederler. Sözün k›sas› böyle bir meram ba¤› Ulah
ülkesinde görmedim. Cenab-› Hak daima gelifltirip, kullar›n› flen ve sevinçli eylesin. Burada
büyük bir ziyafet olunmufltur ki, her bir aç kimse bo¤az›na kadar doyup, her insano¤lu ema-
net bulmufl gibi telafl ile yediler. Ziyafetten sonra yeme¤in hazm› için atlara binip bat›ya do¤-
ru avlanmaya gittik. Kölentina manast›r›nda da bafl vornik akflam ziyafeti verdi. Bu da aca-
yipten idi. Üçyüz adama hediyeler verdi. Bana da bir yorga beygir e¤er tak›m› hisse de¤di.
Oradan yine atlara binip binlerce meflalelerle mehterhâneler çal›narak yats› vakti büyük bir
alay ile Bükrefl flehrine döndük ve istirahata çekildik.

fiehir ‹darecilerinin ‹simleri ve Rütbeleri: Bafl Logofet: Bütün boyarlar›n yani beylerin ba-
fl›d›r. Bütün vilayetin mührü onun elinde durur. Küçük Vornik: vilayetin yar›s› onun idare-
sindedir. Gelen dâvalar› o dinler. ‹kinci Vornik: Vilayetin yar›s›n›n davalar›n› da bu dinler.
Bafl hatman: Bütün vilayet askerinin bafl kumandan›d›r. ‹kinci hatman: Bu da vilayetin as-
kerini toplar. Postilik: Beyin kapucular kethüdas›d›r. Behrail ve Kopar: Bunlar›n ikisi de be-
yin güvenli kimseleridir. Daima bunlar›n elinden flarap içer. As batar: Beylerin yan›nda k›-
l›ç tutar silahtar gibidir. Vestiyar: Defterdar. Komisin: Ah›r emiri, Ziyenkâr: Arpa emiri.
Üçüncü logofet: Tezkerecidir. Ama Müslüman divan efendisi ayr›d›r. Avflar: Bafl kap›c›ba-
fl›d›r. fiatrar: Çad›r mehterbafl›s›. Kamarafl: Bey hazinedar›. Armafl: Asesbafl›d›r. Allah ko-
rusun, suçlulara bunlar iflkence ettiklerinde Erdel diyannda bile öyle iflkence etmezler. ‹stol-
nik: ‹skemleci. ‹stonik: Çaflnigirbafl›. Tah: Çavufllar kethüdas›. Boyar: Nahiye beyleri. Perk-
lâb: Hakimler. Kolçar: Kilercibafl›. Medenenkâr: Sofrac›bafl›. Selçar: Kasabbafl›. D›rabans
a¤as›: Yeniçeri a¤as›. Emofl: Gümrük emiri... 

Daha binlerce kendilerine ait deyimler vard›r. Biz bu kadar› ile yetindik. Bu adlar› say›-
lan idareciler flehrin düzen ve intizam›nda padiflah taraf›ndan görevlendirilirler. Ad› geçen
bu rütbe sahipleri hepsi temiz, silahl› asker kiflilerdir. Bunlar›n sancak ve bayraklar›nda iki
kanatlar›n› açm›fl, flahin kuflu resmi vard›r. Her rütbe sahibinin ko¤ufllar›nda bir çeflit davul-
lar çal›n›r ve alay alay olup silahlanm›fl olarak giderler.

Penz Denilen Paralar›n›n fiekli: Eski zamanda, Osmanl›n›n ç›k›fl›ndan evvel bunlar da ay-
r› krall›k idi. Alt›n ve gümüfl madenleri oldu¤undan Patka denilen befllik, Yozkat denilen al-
t›n ve tayka ad›yla kurufl keserlerdi. Osmanl› idaresine geçtiklerinden sonra paralar› kald›r›l›p
sadece bak›rdan kesilen penz adl› paralar› vard›r. Penz, Bükrefl ve Berkafl flehrinde kesilirdi.
fiimdi onu da kesmez oldular. Eski penzler ve Erdel penzleriyle al›fl verifl ederler. Penzlerinin
bir yan›nda beylerinin ismi, bir yan›nda Hazret-i ‹sa'n›n resmi ve tarihi vard›r.

Ak Eflâk Halk››n›n Dili: Bo¤dan halk› ile bunlar H›ristiyand›rlar. Ama mezheplerinde baz›
fleyler birbirine karfl› ve de¤ifliktir. Dilleri ayn›d›r. Baz› lakaplar› tekil olmay›p ayr› özel sözleri
vard›r. Paralar›n› hesaplarken flöyle sayarlar:
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Uno 1, Dövi 2, Tri 3, Patri 4, Tenes 5, fiefl 6, Sapt 7, Opet 8, Novi 9, Zefl 10, fiovne
11, fiodvi 12, fiitri 13, fiipatri 14, fiisefl 15, fiiflefl 16, fiisapt 17, fiiopt 18, fiinovi 19, Dö-
vizefl 20, Trizefl 30, Patrizefl 40, Seneflzefl 50, fieflzefl 60, fiabtzefl 70, Obetzefl 80, Novizefl
90, Osute 100. Bu hesaplar Leh, Erdel, Ulah, Tot ve Korul dillerine benzer.

... Allah, ... peygamber, peyna ekmek, apa su, karn et, perenze tulum peyniri, kafl kafl-
kaval peyniri, mel bal, onet ya¤, ferina un, oçto sirke, laytakro yo¤urt, oye koyun, perun erik,
meri elma, peri armut, eflkorefle ovez, perumberk güvem yemifli, çoma üzüm, persefl flefta-
li, flerfl kiraz, peflne viflne, noka ceviz, evo yumurta, gayna tavuk, gananoruflka M›s›r tavu¤u,
ganaska kaz, perumeb güvercin. Zeynkoç fled: Gel otur buraya; Iskolida dec; Kalk, var git;
Dadavruc: Arpa getir; Onda doc jeviyon?: A¤am nereye gidersin?; Uskul: Kalk.

Bunlar gibi nice yüzbin söylenen kelimeleri vard›r. Yazmad›k, ama dünya seyahatine ç›-
kan ve insano¤luna hizmet eden kimselere her dilden bilmeleri lâz›md›r. Senden hofllanma-
y›p, aleyhine bir söz söylediklerini anlay›p, bilesin. Karn›n› doyurmak için, yiyecek ve içecek-
ten birfley isteyecek kadar bilmek gezginler için mutlaka lâz›md›r. Hatta kurtulmak için, her
fleyin cehaletinden, bilmek ye¤dir. Özellikle böyle kâfir ülkesine düflünce veya çok dillerinden
mutlaka bilmek gerekir. Ama konuflmak daha iyidir.

Bu Bükrefl'i de gezip, gördük. Beyden Bo¤dan beyine, B›ld›r kaymakam›na, Yal› a¤as›na,
Akkirman a¤alar›na, Özü beyine, K›r›m han› olan Mehmed Giray Han Efendi'me, o¤lu ser-
dar Ahmed Giray Sultan'a, Kalga Sultan'a ve Nureddin Sultan'a mektuplar ve hediyeler ald›k.
Eflâk beyi bana da bir kese kurufl, bir samur bâce kürk, iki yorga at ve iki beygir hediye etti.
Adamlar›ma da yirmifler alt›n ve çuka kumafllar verdi.

EFLÂK V‹LÂYET‹NDEN BÜKREfi fiEHR‹NDEN 
KIRIM V‹LÂYET‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z MENZ‹LLER HAKKINDADIR

Bükrefl flehrinden kalk›p kuzey yönüne do¤ru sahralar, bay›r ve çay›rlar içinde mâ'mur ve
flenlikli yetmifl parça ‹rem ba¤› gibi köyleri befl saatte geçtik. 

‹kiinci Taht Büyük Terkovifl fiehri: Bu flehri de Cebelülhimme o¤lu Ebû Kureyfl kurmufl-
tur. Sonra Erdel kral›, Leh kral› ve nice devletlerin eline geçmifl bir vak›f flehirdir. Bir kere Ti-
mur Han, bir kere Toktam›fl Han ve nice kereler Tatar hanlar› bu flehri yakm›fllarsa da yine
imar olunmufltur. 782 (1380) tarihinde Y›ld›r›m Bayezid Han, Ulah kâfirinden alm›fl ama yi-
ne kâfirlere geçmifltir. 975 (1567) tarihinde Süleyman Han flehri fethetmifltir. Eflâk beyleri-
nin bir taht merkezi de budur. Eskiden büyük bir flehir imifl. Daha önce buray› görmemifl
idim. fiimdi viran buldum, henüz imar olunmaktad›r. 1071 (1660) tarihinde Eflâk beyi olan
Mehne Civan Bey isyan etti¤inde bütün pazarc› Müslümanlar› k›r›p, mallar›n› alm›fllard›r.
Yerköyü kalesinde serdar Fazl› Pafla'y› ve üç veziri kapat›p cenk ederken ben Bo¤dan vilaye-
tinde, Yafl flehrinde Tatar askeriyle Burunsuz Kostantin'i Yafl alt›nda bozup k›rm›flt›k. Sonra
Eflâk diyar›ndan ak›n ve çapul b›rak›p, Eflâk diyar›n› yak›p ganimet mallar› ile binlerce esir
ald›k. Ayn› anda bu Terkovifl flehrini de Konakç› Kara Ali Pafla ile Dobruca ve Deliorman as-
kerleri bask›n yap›p, hesaps›z mallar›n› alarak flehri yak›p, y›km›fllard›. fiimdi beflyüz kadar
flendire tahta ve saz örtülü evleri henüz imar edilmektedir. Sadece dokuz adet kale gibi, kâr-
gir manast›rlar› kalm›fl. Ba¤ ve bahçeleri dahi viran idi. Hepsi elli kadar dükkân›, iki adet ha-
n› var. fiehir yüksek bir yerde kurulmufl. Su ve havas› gayet güzeldir. Zira Erdel vilayeti yay-
lalar›na çok yak›nd›r. Biz burada bey boyar ile zevk ve safalar ederdik. Bu s›rada ‹stanbul'dan
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bir kefere ulak geldi: «Bey azlolunmufltur. Esir Debecio¤lu ...... beye Eflâk eyaleti sadaka olun-
du» dedi. Orada bulunan kâfirler, kaymakam ve boyarlar flafl›p kald›lar. Hemen ulak ile Bük-
refl'e görevden al›nan beye haber gönderdiler. Ertesi gün büyük bir alay ile yeni Eflâk beyi
Esir Debecio¤lu ...... bey, iskemle a¤as› ve sancak a¤as›yla gelip bu ikinci taht flehri Terko-
vifl'de iskemle a¤as›n›n koydu¤u padiflah taraf›ndan gönderilen iskemle üzerine oturdu. Önü-
ne padiflah›n ihsan etti¤i tu¤lar, sancak ve bayraklar kondu. Eline topuzu al›p divan toplant›-
s› yapt›. Bütün rütbe sahibi boyarlar beye ba¤l›l›klar›n› bildirip yerlerine oturdular. Sonra pa-
ra toplanmas›na baflland›. O gün arkadafllar›mla birlikte yeni beye tebrik için gittik. Beni gö-
rünce: «Hay, can›m Evliya Efendi, bre safa geldin! Ya biz seni Beç krall›¤›ndan Alman diya-
r›na gitti diye iflittik. Bre sen hofl geldin!» diyerek hoflça karfl›lad›. Kendisine bafl›mdan geçen-
ler, yedi krall›k yeri ikibuçuk y›lda seyahat etti¤imi anlatt›m. Son derece hoflland›. Bana bir
konak döfletip paralar verdi. Tam bir hafta onunla da zevk ve sefalar ettik. Sonra ondan da
Bo¤dan beyine, Tatar Han›na ve Han o¤ullar›na mektuplar ald›m. Bana iki yorga ve üç bey-
gir ile iki top çuka, iki top kumafl ve üçyüz kurufl verdi. Ayr›ca yoldafllar da ald›m.

BO⁄DAN V‹LÂYET‹ ÜZER‹NDEN 
KIRIM V‹LÂYET‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLARI ANLATIR

Terkovifl'den ç›k›p do¤uya do¤ru yedi saat gittik.

Ç›rpa Köyü Menzili: Eflâk beyinin has›d›r. Beflyüz evli, mâ'mur, flenlikli, bahçeli bir köy-
dür. Bu köyde acayip flekilli, garip, korkunç yüzlü, ihtiyar bir kefere gördüm. Bütün uzuvlar›
yerinde idi. Ama bafl› boynundan ensesine do¤ru tahta gibi yass› idi. Bir kula¤›, bir gözü ve
bir kafl› tahtan›n bir taraf›nda; bir kula¤›, bir kafl› ve bir gözü tahtan›n sa¤ taraf›ndayd›. San-
ki alt› olacak yeri, a¤z›, burnu ve çenesi tahtan›n kenar›nda idi. Tahtan›n iki taraf›nda ikifler
tane deve difli gibi diflleri d›flar› ç›km›fl. Ama gerdan yeri biraz tahta gibi yass› bafl›ndan kal›n-
ca olup, kulaklar› iki taraf›nda fil kulaklar› gibiydi ve devaml› oynarlard›. Kulaklar›n›n içinde
neft ya¤› gibi bir sar› su ak›p sinekler üflüfltü¤ünden kulaklar› oynard›. Gözleri ö¤ü kuflu göz-
leri gibi yuvarlakt›. Ama o kadar güzel kirpikleri ve nergis gözleri vard› ki görenler hayran ka-
l›rd›. Kafllar› a¤z›ndaki b›y›klar›na kar›flm›fl, sanki kafllar› ile b›y›klar› bir yarat›lm›fl. Sakal yeri
yani çenesi tahta gibi yass›n›n bir kenar›nda ç›km›fl oldu¤undan hepsi k›rk - elli kadar k›llar-
d›. Her ne bulursa yerdi. Hatta, bir manast›r önünde oturmufl, bütün gelip, geçen kefereler
ona her çeflit yiyecek ve içecek getirirlerdi. Ço¤unlukla bu¤day, arpa ve saman çok yerdi. Fil
ve cam›z kadar su içerdi. Kalk›p çarfl› pazarda gezinir, ar› gibi v›z›lday›p, söyleflirdi. Yatt›¤› za-
man arkas› üstü yatar, baflka türlü yatamazd›. Acayip bir hikmettir. (Allah her fleye kadirdir).
Bunu seyrettikten sonra Prahova nehrini geçtik. Serine köyü menziline geldik. Boyarl›, gelifl-
mifl bir köydür. Yüksek bir manast›r› var. Oradan befl saatte yine do¤uya gidip Yaloniçse neh-
rini anlarla geçtik ve ayn› yönde alt› saat daha gittik.

Kerkeçse Kasabas›: Evvelce gayet mâmur iken görmüfltük. 1071 (1660) tarihinde Bo¤-
dan ve Eflâk isyan ettikleri zaman ben Bo¤dan'›n Yafl flehrinden düflman avc›s›, rüzgâr sürat-
li Tatar askeri ile çapul çevirip, buraya geldik. Bu Kerkeçse köyünün mallar›n› al›p, köyü ya-
k›p, y›km›flt›k. fiimdi yeniden imar olunmaktad›r. fiehir bir ovada kurulmufltur. Ba¤ ve bah-
çeli, iki manast›rl›, elli dükkanl› bir Eflâk flehridir. Boyar hakimi Eflâk beyinin yaz›s›na göre
hareket edip bütün yiyecek, içecek ve yol harçl›¤›m›z› verip ikramlarda bulundu. Oradan kal-
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k›p Prahova nehrini tekrar geçip, bir ovada dört saat do¤uya do¤ru yol ald›k.

Bozo Kasabas›: Bu da ayr› bir boyarl›kt›r. Burada da boyar bizi son derece ikramlarla a¤›r-
lad›. Bir gece rahat ettik. Bu flehir düz bir alanda kurulmufltur. Beflyüz hânelidir. Biri yeni, bi-
ri eski iki manast›r› vard›r. Yüz dükkanl›, ba¤ ve bahçeli, flirin bir kasabad›r. Güzelleri dahi
pek flirindir. Oradan kalk›p yine do¤uya do¤ru giderken flehir kenar›nda Pozavi nehrini atlar-
la geçtik. Befl saat ovada yol ald›k.

Güzel Remlik fiehri: Bu da ayr› boyarl›kt›r. Bu flehrin boyar› beni güzel bir saraya kondur-
du. ‹kramlarda bulundu. Bu güzel flehir Remlik nehri kenar›nda, yüksek bir yaylan›n ete¤in-
de kurulmufl, ba¤l›k ve bahçeliktir. Alt› adet manast›r› var. Beflyüz kadar dükkân›nda k›zlar
oturup al›fl verifl ederler. Buran›n hakimi olan boyardan para ve yoldafllar ile iki talika araba
al›p a¤›r yüklerimizi arabalara yükledik. Ordan yine do¤u taraf›na do¤ru alt› saat gittik. Ya¤-
murdan güç ile büyük bir sahra içinden giderken Güherçile madeni menziline geldik. Burada
konaklad›k. Ya¤mur dinip, hava aç›ld›. Etraf› biraz seyrettik. Evvelce bu genifl ovada Eflâk ve
Bo¤dan krallar› k›rk gün, k›rk gece cenk etmifllerdi. Hepsi birbirini k›l›çtan geçirmifller. Lefl-
leri yüksek bir da¤ gibi y›¤›lm›fl olup üzerleri toprak örtülü olarak halen durmaktad›r. Bu te-
penin ete¤inde, bir çitle çevrili sahada ayr› bir emin oturur. Bütün o köy halk› vergiden mu-
aft›rlar. Bunlar da¤dan güherçile ç›kar›rlar. Eski zamanda bu da¤a gömülen kâfir kemikleri ç›-
kar›l›r. Onlar da güherçile olmufllar. Kazanlarda kaynat›l›p, beyaz güherçile yap›l›r. Hatta ben
‹sveç ve Lâtin krall›klar›n› seyahat ederken kâfirler insan kemiklerini ateflte yak›p, külünden
beyaz barut yaparlard›. Tüfekten kurflun at›ld›¤›nda asla karadut ç›kmaz, tüfek ses vermeden
kurflun hedefini vururdu. Bu Eflâk vilayetinde bu adamlar›n kemiklerinden güherçile yap›ld›-
¤›n› görünce hayret ettim. Bu güherçile madeni üzerinde ayr› bir emin oturur. Hayli gelir sa¤-
lar. Buray› da gezip, görüp, yine do¤uya do¤ru dört saat gittik.

Fokflan Büyük fiehri: Karfl› karfl›ya iki büyük flehirdir. Ortalar›ndan Bovul nehri akar. Ef-
lâk taraf›ndakinin hakimi Eflâk beyi taraf›ndan tayin olunur. Köprünün karfl› taraf›ndaki fleh-
rin hakimi Bo¤dan beyinin boyar›d›r. ‹ki taraf da yeni yap›lm›fl güzel flehirlerdir. 1071
(1660) tarihinde Tatar ile bu iki flehri harab edip, burada hayli av alm›flt›m. Buras› tâ kuzey
taraf›nda Erdel diyar›n›n Braflov da¤lar›n›n dibine var›nca bu Fokflan suyu hudududur ki öte
taraf› Bo¤dan vilayetidir. Yani suyun do¤u taraf› Bo¤dan, bat› taraf› Eflâk't›r. Bu Fokflan
nehri Erdel vilayetlerinden Sigel vilayeti da¤lar›ndan gelir. Fokflan flehri içinde a¤aç köprü-
ler alt›ndan geçip güneye do¤ru akar. Tuna nehrine kar›flt›¤› yere kadar yine do¤u taraf›
Bo¤dan ve bat› taraf› Eflâk vilayetleridir. ‹kisinin aras›nda bu nehir hududdur. Fokflan köp-
rüsünün beri bafl›nda Eflâk beyi taraf›ndan tayin olunan bir gümrük emini oturur. Gelen gi-
denden pazar vergisi al›rlar. Köprünün karfl› taraf›nda da Bo¤dan beyi emini gümrük al›r.
Gayet büyük eminliktir. Her gelen geçen keferelerden haraç al›rlar. ‹kiyüzbin kurufl gelir
olur. ‹ki taraf flehir de gayet geliflmifl limanlard›r. Halen de geliflmektedirler. Evvelce yakm›fl-
t›k. Hamd olsun flimdi yine imar olmufl gördük. ‹ki tarafta beflerbin adet flendire tahta örtü-
lü, sazdan ve saz örtülü, altl› üstlü güzel evler var. Ama ço¤u tek katl›d›r. Yine iki taraf›n ye-
difler adet kârgir yap› manast›rlar› var ki Tatar ile bu flehre bask›n yapt›¤›m›zda binlerce kâ-
fir bu kiliselere kapan›p, hayli cenk ettikten sonra kiliseleri ele geçirip içlerindeki kefliflleri ve
di¤er keferelerin kimini k›r›p, kimini esir etmifltik. fiimdi kiliseler daha iyi imar olunmufl.
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Özellikle Eflâk hududu taraf›nda Eflâk beyi olan Lugorofllu Zimmi bey bir manast›r yapt›r-
m›fl ki gayet güzel olup evkaf› çoktur. ‹çinde bir hayat suyu kazm›fl ve bir imaret yapm›fl ki
hergün bu¤day çorbas› piflirilip Meryem Ana ruhu için yoksul keferelere, Müslüman ve Müs-
lüman olmayan yolculara birer ekmek parças› ile adam bafl›na birer çanak çorba da¤›t›rlar.
Ben Alman diyar›ndan sonra bu flehre gelinceye kadar yedi krall›k yer gezip, gördüm, böy-
le bir ziyafet yeri yaln›z burada gördüm. Alman, Donkark›z ve Danimarka vilayetlerinde afl
evleri çoktur. Ama bu Fokflan flehrinin Eflâk taraf› köyleri mâ'mur ve geliflmifl olup Fokflan'a
yak›n köyler oldu¤undan Fokflan flehri de gayet zengin ve mâ'mur olmaktad›r.

Fokflan fiehri Panay›r›: Bu flehrin Eflâk taraf›nda y›lda bir kere yaz panay›r› kurulur. Y›l-
da bir kere de Bo¤dan taraf›nda güz panay›r› kurulur. Ben flimdi Eflâk taraf›ndaki Temmuz
pazar›na rastlad›m. Garip ve acayip fleyler seyrettim. Yedi iklim, dört köfleden yüzbinden faz-
la kara flapkal›, renkli çuka kalpakl› tâ Kalibrak, Turan, Çin, Maçin, Fa¤fur ve Mahan vilayet-
lerinden Ademo¤ullar› mallar› ile gelip binlerce çal›dan, çad›rdan, iklimden yapt›klar› dükkân-
larda ve flehir kenar›ndaki kârgir yap› dükkânlarda zengin kâfir tüccarlar› dîba, flîb, zurbat, at-
las gibi mallar›n› satarlar. Yük çözüp, yük ba¤larlar. K›rk gün, k›rk gece omuz omuza durup
herkes çeflitli fleylerini satarlar. Ama Eflâk taraf›nda beflyüz adet dükkân ve Bo¤dan taraf›n-
da da yine beflyüz adet eski dükkân olup onlarda da her çeflit de¤erli eflyalar sat›l›r, k›rk gü-
nün üç gün, üç gecesi yüzbinlerce kandil, ç›ra, fânus, meflale, balmumu ve di¤er mumlar ile
çarfl› pazar ayd›nlan›r. Her diyar›n flark›c› ve oyuncular› her köflede erganun ve lotriyan bo-
rular›n› çalarlar. Binlerce fahifle de sazl› ve k›ll› fas›llar› çal›p, can sohbetleri edip zevk ve se-
falar ederler ki hiçbir diyarda görülmez. Üç gün, üç gece bunlar› seyrettik. Eflâk vilayetinden
karfl›ya geçtik. Bo¤dan flehri boyar›ndan arkadafllar ald›k.

Bo¤dan Vilayeti Hududu: Fokflan flehrinden do¤u taraf›na üç saat gittik. Pokna nehrini
atlarla geçtik. Bu nehir Secova da¤lar›ndan gelip Tuna'ya kar›fl›r. Oradan da befl saat daha
gidip Seret nehrine geldik. Bu nehir Erdel vilayeti ile Lek vilayeti aras›ndan do¤ar, güney ta-
raf›nda Bo¤dan vilayeti içinden akarak Tuna kenar›nda Kalas kalesine yak›n bir yerde Tu-
na'ya kar›fl›r. Bu Seret nehrini gemiyle güçlük çekerek geçtik ve dört saat daha gittik.

Tikveç fiehri: Burada Bo¤dan boyar› oturur. Ba¤l› ve bahçelidir. Ama dükkâns›z ve ma-
nast›rs›zd›r. Bulad nehri kenar›nda bir küçük kasabac›kt›r. Ama nahiye köyleri geliflmifltir. Bu-
lad nehri yine Bo¤dan denizinden gelip Seret nehrine kar›fl›r. Buradan yine do¤uya do¤ru al-
t› saat gidip, Bulad nehri kenar›nca, genifl bir vadi içinde, safî ba¤l› ve bahçeli, yüz parça
mâ'mur köyleri geçtik.

Berlad Kasabas›: Bo¤dan boyar› idaresindedir. Sarp bir bay›r üzerinde kurulmufltur. ‹kiyüz
adet tahta flendire ve saz örtülü evlerdir. Hepsi ikiyüz dükkân› ve bir bay›r ete¤inde kale gibi
manast›r› var. Ama ba¤ ve bahçeleri yoktur. Buradan da k›lavuzlar ve arabalar ald›k. Yine
Bulad deresi vadisi içinde alt› saat gittik. Sonra Bulad deresini sol tarafta, da¤lar içinde b›ra-
k›p dört saat daha gittik. Vesloy nehrine geldik. Bu nehir de Bo¤dan da¤lar›ndan gelip Tu-
na nehrine kar›fl›r. Atlar ile geçilen bir küçük sudur. Bu Su kenar›nca ilerledik.

Vesloy KKasabas›: Bo¤dan topra¤›nda, boyar idaresindedir. fiehir bir bay›r üzerinde ku-
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rulmufltur. Ba¤s›z, bahçesiz, çarfl› ve pazars›z üçyüz adet tahta ve saz örtülü evlerden ve bir
kiliseden ibarettir. Bulad nehri vadisi burada son buldu. Yine bu flehir boyar›ndan arabalar
ve k›lavuzlar ald›k. Gece yar›s› mehtapta kalk›p Bulad deresi kenar›yla alt› saat gittik. Sabah-
leyin Bulad nehrini sol taraf›m›zda b›rakt›k. Do¤u taraf›nda karfl›m›za Isk›nt› deresi ç›kt›. Bu
dere kenar›yla alt› saat gittik.

Isk›nt› Kasabas›: Bu da Bo¤dan boyar› idaresindedir. Eski yap› kal›nt›lar› yüksek, toprakl›
bir bay›r üzerindedir. Üçyüz adet tahta ve saz örtülü evleri, dükkânlar› ve manast›rlar› var.
Ama flehir halk› taun hastal›¤›ndan da¤lara kaçm›fllar. Hayli yorgun olmam›za ra¤men ora-
da dinlenemeyip yine do¤uya do¤ru da¤lar› ve ormanlar› geçip, dört saat yol ald›k.

Galata Kasabas› Menzili: Bo¤dan taht› olan Yafl flehri gölü kenar›nda ayr› bir boyarl›kt›r.
Evleri güzeldir. Çarfl›s›, pazar›, ba¤ ve bahçeleri geliflmifl olup bir manast›r› vard›r. Buradan
gölü bir saatte dolaflt›k.

Bo¤dan Keferesinin Taht Beldesi Kalafl, Yani Eski  Geliflmifl Belde Yafl fiehri: Evvelce Le-
opol Bey'in o¤lu ‹stafan Bey, Enderun'dan Bo¤dan beyi olarak gönderilmiflti. Tatar askeri ile
bu Yafl flehrinde Burunsuz Kostantin'e k›l›ç vurup, flehri ya¤ma ve talan edip ‹stafan Bey'in
Yafl flehrine hakim oldu¤u sene flehir hakk›nda geniflçe bilgiler yazm›flt›k. fiimdi bu geliflimiz-
de bey ile buluflup Eflâk beyi ve Ni¤bolu beyi Mesleme'nin mektuplar› ile Beç kalesinde Nem-
se kral›n›n bana verdi¤i aman kâ¤›d› ve tayinat defterlerini kendisine verdim. Bo¤dan beyi,
Nemse çesar›n›n yaz›s›n› yüzüne, gözüne sürdü. Aya¤a kalk›p sayg› duruflunda bulundu. Di-
van efendisi Mehmed Efendi'nin kona¤›na bitiflik bir kona¤› istirahat için bana verdi. Ulufe ve
belli ücretlerimizi verdi. Üç gün istirahat ettik. Dördüncü gün yol mektuplar›n›, boyarlar›na,
bender beyine, bal a¤as›na, bizzat Tatar han› Efendimize ba¤l›l›k mektuplar› ile hediyeler ver-
di. Elli adet silahl› kefere ile arabalar ve bir kese yol harçl›¤›, adamlar›ma da yüz alt›n ald›k.

BO⁄DAN D‹YARINDAN KIRIM V‹LAYET‹NE 
G‹TT‹⁄‹M‹Z MENZ‹LLER HAKKINDADIR

Önce Yafl flehrinden gün do¤usuna do¤ru üç saat gittik. Jota nehri tâ Leh vilayetinden ge-
lip burada Pezen nehrinden ayr›l›p sonra yine Pezen'e kar›fl›r. Büyük sudur. Bu iki nehri bir
gemi ile geçtik. ‹ki saat daha gittik. Büyük nehir Purut, tâ Leh vilayetinden, da¤lardan gelip
Tuna nehrine kar›fl›r. Büyük bir nehir olup kenar›nda Sosore köyü geliflmifl bir köydür. Bü-
yük bir manast›r› vard›r. Kazak vilayetinden gelen bütün kefereler hep burada konaklarlar. ‹fl-
lek bir yerdir. Bu köyün Pür kulâb› bizi konaklatmad›. Vamufl derhal gemiler getirtti. Purut
nehrinin karfl› taraf›na gemiler ile geçtik. Pür kulâb vamufl ve boyar kefereleri bizi u¤urlad›lar.

EEski, Harab Çoçore Kasabas›: Yafl flehrinden kalkan kervanlar ve Yafl'a gidecek olan tüc-
carlar hep bu Çoçore kasabas›na konarlar. Zira Purut nehri kenar›nda oldu¤undan bütün
gümrük burada al›n›r. Eski usul budur. Yetmifl yük akçelik büyük iltizamd›r. Bu Çoçore kasa-
bas› eskiden büyük bender (liman) imifl. Halen saraylar›, çarfl› ve pazarlar› ile bütün sokakla-
r›n›n kal›nt›lar› görülmektedir. Revan ve Ba¤dad fatihi Gazi Sultan Dördüncü Murad Han za-
man›nda Ak Kazak ile Eflâk ordular› burada savafl›rken Bo¤dan beyi olan Leopol Bey, Ka-
zaklara galip gelece¤i s›rada sabahleyin ans›z›n rüzgâr h›zl› Tatar askeri yetiflip burada Kazak-
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lara ve Bo¤danl›lara bir cengiz sat›r› çeker ki halen bütün kâfirlerin kemikleri da¤lar gibi te-
pe, tepe y›¤›l›d›r. Kazaklar burada bir tabur çevirmifltir ki bir günde ancak dolafl›l›r. Bu büyük
Tatar fethinden sonra Tatar askeri Çoçore flehrini yak›p, çok miktarda mal ile K›r›m'a gider-
ler. O as›rdan beri Çoçore flehri hep harab kalm›flt›r. fiimdi kasaba gibi bir nahiyeciktir. Yüz
hânesi, bir kilisesi, elli kadar dükkân› ve Purut nehri kenar›nda gümrük binas› vard›r. Bura-
dan kalk›p do¤uya do¤ru bay›rlar ve da¤lar aflt›k. Sekiz saat bay›rl› bir vadi içinde gittik. Tefl-
revan nehri küçük bir sudur. Da¤lardan gelip Seret nehrine kar›fl›r. O dere kenar›nca gidip,
sol taraf›m›zda, bir vadi içindeki Perklâb köyünü geçtik. Üç saat yine do¤uya do¤ru gittik.

Keflno Kasabas›: Bu da geliflmifl bir boyarUkt›r. Testrol nehri kenar›nda mâ'mur bir
kasabad›r. Sanki güzel bir flehirdir. Onyedi kilisesi vard›r. Ama manast›r› yoktur. Küçük
dükkânlar› çoktur. Bütün evleri saz örtülüdür. Bu vilayet köylerinin evlerinin ço¤u saz ile
örtülüdür. Hatta ba¤ ve bahçelerinde bulunan a¤açtan yap›lm›fl köflklere fahifleler gelip,
adam›n dizine otururlar. Buray› da geçip, befl saat do¤uya do¤ru gidip Beflnere nehri ke-
nar›ndaki Bopoj ve Sahara köylerini geçtik. Bu nehir de Leh vilayetinden gelip büyük Se-
ret nehrine kar›fl›r. Sahara köyünde bir gece misafir olduk. Acayip zevk ve sefa ettik. Ora-
dan kalk›p yine do¤uya do¤ru giderken Loçin köyünü geçip Bonafl nehrine geldik ve bu-
rada akflamlay›p, sabaha kadar sohbetler ettik. Zira bu köy Bo¤dan vilayetinin hudud kö-
yüdür. Bender sanca¤› topra¤› ile komflu oldu¤undan halk› gayet sayg›l› ve ba¤l›d›rlar. Bu-
radan yine do¤uya do¤ru üç saat gittik...

Dârüsselâm Vilayeti Benderâbâd Kalesi Livas›: Buraya ayak bas›p Pafla köyüne gel-
dik. Üçyüz hâneli, iki kiliseli, geliflmifl bir Osmanl› köyüdür. Bender Beyinin hass›d›r. Voy-
voda idaresindedir. Halk›n hepsi Osmanl›ya ba¤l› ve sayg›l› Bo¤dan keferesidir. Köy, Tur-
la nehri yak›n›ndad›r. Buradan kalk›p yine do¤uya do¤ru meyilli yerlerden gittik.

Süleyman Han Yap›s›, Aman Yerii Benderâbâd Hisar›: 1068 tarihinde buran›n yap›-
l›fl sebebini ve kalenin fleklini Leh ülkesine Rakofçio¤lu cengine giderken etrafl›ca anlat-
m›flt›k. fiimdi burada bulunan ahbablar›m›zla görüfltük. Kale a¤as›ndan arkadafllar al›p,
do¤uya do¤ru yola ç›kt›k. Yeniköy, Koban, Lonta ve Luvaza köylerini yedi saatte geçip
Çobluca Pazar köyü menziline geldik. Sonra Sultan Suvat›, Korkmaz, Hac› Hasan K›flla-
s› köyleri (ki bu kasaba gibi köylerin Bender kalemiz topra¤›nda ve Bal A¤as› idaresinde
olduklar›n› 1067 tarihinde ayr› ayr› yazm›flt›k) ni geçtik.

Han K›fllas› Menzili: Bal a¤as› burada oturur. Me¤er o s›rada K›r›m vilayeti Han› Meh-
met Giray Han Hazretleri sefere geldi¤inde bu Han K›fllas›nda konaklam›fl. Bu hakir ku-
lun cam yerine geldi. Hemen efendim, padiflah›m Mehmet Giray Han Hazretlerinin fle-
refli huzurlar›na vard›m. Bafl vurup, Tatar lisan›nca sesler edip, sadalar ç›kar›p, bafl›mdan
çalmam› tafllay›p, huzurunda bafl koyup, savsa¤lay›p, gözlerimden yafllar ak›tarak, fleref-
li ellerini öptü¤ümde Han bana:

«Bire kar›ndafl, yoldafl kar›ndafl›m Evliya! Sen hofl geldin. Kanden bu görüp gelesin! Sen,
benim o¤lum Ahmet Giray Sultan›mla Uyvar seferinde ve Rabe seferi bozgunlu¤unda be-
raber idin. Sonra sen Alman kral›na elçi pafla ile gitmiflsin. fiimdi kanden gelesin?» dedi. 

Ben ettim:
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«Valahi padiflah›m benim bu seferlerde bafl›mdan geçenler ve gördüklerim çoktur.
Ama Nemse kral›ndan fleyler al›p, Okyanus denizi kenar›nda Donkark›z, Danimarka,
Lonçat, Felemenk, Amsterdam, ‹sveç, Çeh, Tot, Macar, Erdelistan ülkeleri ile, oradan
Osmanl› ülkesi, sonra Eflâk, Bo¤dan elhas›l padiflah›m Uyvar seferinden beri yedi krall›k
yeri ve nice ban ve hersek vilayetlerini tam üç y›lda dolafl›p Elhamdülillah padiflah›m›n
mübarek yüzlerini burada yine gördüm. fiimden sonra öldü¤üme gam yemem.»

Dedim, yine Han'›m›n elini öptüm. Diz dize oturup nice sohbetler ettik. Sonra Han:
«Evliyam, biz de bu Akkirman alt›ndan Koban Bucak Tatar› ile Adil Nogay Tatarlar›-

n› K›r›m'a götürmek için padiflah›n ferman› üzere geldik. Ama Allah biliyor, Tatar bizim-
le urufl eder gibi» dedi. 

Ben:
«‹nflallah padiflah›m, Mekke ve Medine padiflah›n›n fermaniyle sizin K›r›m askerine on-

lar karfl› duramazlar. E¤er karfl› gelirlerse hemen k›rk kifli ile (Velâdiyatü) suresini okuyup,
Nogay askeri üzerine üfürelim. Allah Teâlâ'n›n emri ile onlar hezimete u¤ray›p, bizler za-
feri kazan›r›z» dedim.

Han bu cevab›mdan hofllan›p, bana iki at, bir Samur kafas›, don ve yüz alt›n ihsan et-
ti. Bal A¤as› Ahmet A¤a'n›n yan›nda bana konak verdi. Konak ban›m›z Ahmet A¤a ol-
du. Sözün k›sas›, han hazretleri üç gün, üç gece Nogay Tatar› ve Bucak ile görüflmeler
yapt›. Ad› geçen Tatarlar yurtlar›n› b›rak›p K›r›m'a gitmeye raz› olmad›lar.

Han:
«Biz sizi geçen günlerde gelen ferman gere¤ince urup, flapup, elbette K›r›m'a götürü-

rüm» dedi.
«Han’›m, e¤er kadirsen bizi K›r›m'a götür. Seninle urufl edip, yurdumuzda k›r›l›p, se-

nin askerini ve seni sokmay›z, bildi¤inden kalma.» deyip gittiler. Ertesi gün oldu. No-
gay'dan bir Tatar sabahleyin Han'a gelip dedi ki:

«Padiflah›m, mina, yani iflte Nogay ve Banl› Tatarlar› birleflip, atlan›p, silahlan›p
Han'›m›n üstüne sald›rmaya gittiler» deyip Han'› haberdar etti ve Tatar kayboldu.

AKK‹RMAN YAKININDA MEHMED G‹RAY HAN ‹LE AD‹L NOGAY VE 
BUCAK TATARININ ETT‹⁄‹ BÜYÜK URRUfiU ANLATIR

Ayn› ay›n ..... günü hemen Han da, Taragl›, Mansurlu, fiirinli, Sicvitli, Evlanl›, Erkab-
l›, Dayerli, Kersli, Çekoflkeli ve Erbatl› askerlerinden oluflan seksenyedibin adet fedai, sa-
dakl›, savatl›, kufl kol atl›, zorlu K›r›m askerleriyle atlan›p haz›r oldular. Öte taraftan da
Adil Nogay ve Bucak Tatar› k›rk - ellibin asker ile Han askerine karfl› haz›r oldular. Cenk
bafllay›nca önce Nogay askeri atbafl› beraber olup yuyu sesleriyle Han'›n askerinin kap›-
kulu askerleri üstüne düflüp, iki bafltan ‹slâm askerleri birbirlerine girdiler. Öyle ok ya¤d›r-
d›lar ki güneflin tesiri yere geçmez idi. At ve asker ba¤›r›fllar› gö¤e yükseliyordu. Tam üç
saat Sultanî ok ya¤muru olup sonunda Han taraf› (velâdiyatü dabhan) suresi hürmetine
Nogay Tatarlar› yenilgiye u¤rad›lar ve kaçt›lar. K›r›m askeri de pefllerine düfltü. Nogayl›-
lar obalar›na vard›klar›nda kad›nlar›ndan utan›p, geriye dönüp öyle bir vurufl ettiler ki Ho-
flenk fiah, Cengiz Han, Tohtam›fl Han, Timur Han ve Mengli Giray Han’dan beri böyle
bir savafl olmam›flt›r. Zira bir yanda Adil Giray askeri, bir yanda obalardaki kad›n, çocuk
ve çoluklar› K›r›m askeri üzerine üflüp evvelki cenkten daha çok bu obalar içinde K›r›m
askeri flehit olmufltur. Han dahi bunlar› bir flekilde men edemeyip ö¤le vakti Nogay aske-
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rinden el kald›ran kalmay›p, Nogay obalar›n› ya¤ma ve talan ederek, binlerce bakire k›z›
i¤fal edip kanlar içinde b›rakt›lar. Nice evli kad›nlara erkeklerinin önünde tecavüz ettiler.
O kadar mal al›p o kadar utanç verici rezillikler ettiler ki böyle kötülü¤ü Tatar Hülâgû
Ba¤dad'a, Buhtunnâs›r da ..... Kudüs ve M›s›r'a yapmam›flt›r.

‹ki Taraf›n Kavgas›n›n Sebebi: Daha önce bu Adil Nogay, Sendak Nogay, Urmit No-
gay ve Kör Yusuf Mirza Nogay itleri K›r›m yar›madas› vilâyeti d›fl›nda, Ur kalesi civar›n-
da Heyhat sahras›n›n sonunda, K›r›m'a bitiflik yerlerde konup, göçüp, zevk ve safa ede-
rek Hanlara otlak hakk› verirlerdi. Ayr›ca K›r›m diyar›n› ve Osmanl› vilâyetlerini ya¤, bal,
s›¤›r, koyun, kuzu ve Ak-Kazak, Moskov, Leh ve Karako vilâyetlerinden ald›klar› esir ve
mallarla ‹slâm diyar›n› zenginlefltirirlerdi. Allah'›n hikmeti ..... senesinde Kalmuk padiflah-
lar›ndan Tayfli fiah ve o¤lu Urmit fiah, Koya Kalmak fiah, Meyuncak fiah, Çin, Fa¤fur
ve Mahan vilâyetlerinde fliddetli k›fltan ve etraf›nda olan ‹slâm kavmi Turan'dan kaç›p
Moskov vilâyetine gelirler. Burada birkaç sene kal›rlar. Sonra orada da isyan edip Mos-
kov diyar›ndan az›nl›k olan on iki kere yüzbin Müslüman Hefldek kavmi gece, gündüz bu
Kalmuk padiflahlar› ile çarp›flt›klar›ndan mallar› kalmaz. Sonunda Saray flehri yak›n›nda
‹dil nehrinin karfl› taraf›na Heyhat sahras›na geçerler. Orada da fliddetli k›fltan, Ulu No-
gay derdinden, bir yandan Koban nehri kenar›nda yerleflmifl bulunan Çerkez kavmi ve
Da¤›stan askeri derdinden Azak kalesi alt›na gelirler. Orada da Osmanl› askeriyle cenk
ede ede, Azak muhafazas›nda bulunan Gürcü - Mustafa Pafla ile büyük bir cenge giriflir.
Kendilerinden yetmifl m›zrak muscak flah düfler. Hûda yâr etmeyip Azak veziri Mustafa
Pafla da Kalmuk elinde m›zrak ile flehit olur. Sonra Kalmuk kâfirleri Azak alt›nda Derin,
Olut ve Mofl nehirlerini geçerler. K›r›m d›fl›nda yerleflmifl bulunan Adil Nogay ve fieydak
Nogay illerini vurup, çok miktarda zengin mal al›p yine Azak taraf›na giderler. Bu ac› ve
kötü durumu Adil Nogay ve di¤er Nogay mirzalar› Mehmet Giray Han'a bildirirler. Meh-
met Giray Han:

«Ne çâre! Korkar›m ki bir gün bu ayaklanan sar› ›rk Kalmuklular› K›r›m adas›na Ur a¤-
z›ndan yahut Çekiflke ve Erbat bo¤azlar›ndan içeri girerler. Bizi Köprülü o¤lu, Uy var se-
ferine davet etmifl. Bu Kalmuk'a nas›l cevap verip sizin intikam›n›z› alay›m» der.

Nogayl›lar hemen hikmet haberini Lokman'dan ald›k deyip Han'a otlak hakk› verme-
den bir gün geçip durmadan giderek K›lburun kalesine, oradan Özü nehrini gemilerle ge-
çip Özü kalesine, oradan da beflinci günde Turla nehrini geçip Akkirman dolaylar›nda
yerleflirler. Burada Bender beyine, Bal A¤as›na ve Bucak Tatar›n›n Ur a¤alar›na vergiler
verip rahatça yatarlar. Ama birkaç aydan fazla rahat durmazlar. Bo¤dan ve Akkirman
halk›n›n binlerce hayvanlar›n› çal›p, yollar› keserler. Güvenli yol kalmaz olur. Buralar›n
halk› Padiflaha flikâyette bulunurlar. Padiflah taraf›ndan derhal Dergâh-› Âli kap›c›baflla-
r›ndan Halil A¤a ile, Mehmet Giray Han hazretlerine ferman gelir. fiöyle ki:

«Sen ki Mehmet Girays›n, Nogay eflkiyalar›n› Akkirman›m topra¤›ndan kald›r›p K›r›m
vilâyetine koyas›n.»

Ferman gelir gelmez Mehmet Giray Han Kalgay Sultan ile K›r›m'dan k›rkbin asker
gönderir. Nogayl›lar yerlerinden bir ad›m ayr›lmay›p, Kalgaya (deh) deyip derler ki: «Biz
padiflaha kul olup, arabalar›m›z› k›r›p, her kölesi evli kaydolunup Akkirman'da Sultan Ba-
yezit Han reayas› olarak yaz›ld›k» deyip Kalgay Sultana emirler ve fermanlar gösterirler.
Kalgay Sultan, Nogay Tatar›n›n bu flekilde cevap verip kalkmad›klar›n› Han'a bildirir.
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Ama ellerinde emir ve hatt-› flerif vard›r diye bildirmez. Han, hemen seksenyedibin asker
ile önceden gelen fermana göre K›r›m'dan hareket eder. Akkirman alt›nda Nogayl›lar ile
cenk eder. Nogay› k›r›p, geçirip ya¤ma ve talan eder. ‹flte Nogay ile böyle büyük bir sa-
vafl olmas›na sebep budur. Allah'›n hikmeti bu savaflta bulunmufltuk. Ama Allah biliyor,
Nogayl›lar›n bir fleyine el sürmedim. Özellikle ganimet mallar›n›n en iyilerinin yan›nda bu-
lunmufltum. Adamlar›m›n ald›¤› eflyalar› dahi tafl›t›p onlara da en ufak bir fley ald›rmam›-
fl›md›r. Ama ileri görüfllü Mehmet Giray, Akkirman askerinin köylerini ya¤ma ve talan et-
tirmemifltir.

AKK‹RMAN ALTINDAN KIRIM V‹LÂYET‹NE G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLARI ANLATIR
Yan›k Kalesi Menzili: Daha önce buray› anlatm›flt›k. Bir Yan›k kalesi de Nemse Çasâ-

r› elinde, Tuna kenar›nda vard›r. Ama bu Yan›k kalesi Turla nehri kenar›nda Osmanl›la-
r›n elindedir. Bu kalenin önünde Turla nehrinin bir kolu akar. Onun üzerindeki a¤aç köp-
rüden bütün Tatar askeri, ya¤ma ve talan olunan Nogay halk› ile hayvanlar› geçip kam›fl-
l›k, sazl›k ve batakl›klar içinden alt› saat yol ald›k.

Meyak Geççidi Menzili: Turla nehri kenar›nda, zorlu bir geçittir ki deniz gibidir. Han
burada gemilerle Turlay› geçip, karfl› tarafta küçük bir çad›rda konaklad›. Sonra bütün Ta-
tar askeri hemen Turla nehrine urdular. Ben de Allah'›ma s›¤›n›p, iki at ile karfl› tarafa se-
lâmetle vard›m. Çok flükür Kur'an-› Kerimim ve nice kitaplar›m, Eflak ve Bo¤dan beyle-
rinin Han'a verdikleri hediyeleri asla ›slatmad›m. Orada hediyeleri ve mektuplar› Han'a
teslim ettim. Han son derece memnun oldu. Eflak ve Bo¤dan beylerinin durumlar›n› sor-
du. ‹yiliklerini ve tutumlar›n› arzettim. Ama Allah'›n büyüklü¤ü bu kadar yüzbin hayvan
Turla nehrine girdiklerinde Turla nehri deniz gibi bulunup sanki akmaz oldu. Hemen bü-
tün atl› Tatarlar, suyun alt yan›ndan göz kapay›p açmaya kadar çabucak geçtiler. Ama
koyun, s›¤›r ve di¤er hayvanlar ile insanlar ba¤›r›p, ça¤›r›p bir hay, huy ile geçmifllerdir
ki sanki mahfler günüydü. Beri tarafa geçenler selâmetle çad›r ve obalar›n› kurup giye-
ceklerini kurutma¤a bafllad›lar. Zira ya¤ma olunan Nogay kavminin çoluk çocuklar› çok
idi. Nice koyun, at, s›¤›r ve insan bo¤uldu.

Miyak Baba Sultan Ziyareti: Tatarlar Ya¤l› Baba derler. Zira bir defas›nda vilâyet halk›
bu azizden bir keramet isterler. O da buyururlar ki; «Bizde bir fley yoktur, bofl torba gibi bir
kifliyim ve evliyalara keramet göstermek kad›nlar›n hay›z bezini göstermesi gibidir. Ahire-
te göçmek görünüyor. Var›n kuzular bende bir keramet yoktur» diye ricalar eder. Sonun-
da ellerinden kurtulamay›p, hemen o an Turla nehrine bakarak: «Yâ büyük nehir, Allahu
teâlân›n emri ile saf, sar› semen ya¤› ak» der. Allah'›n izni ile o an Turla nehri sar› say ya-
¤› akma¤a bafllar. Üç gün, üç gece ya¤ ak›p Karadeniz'in yüzünü ya¤ kaplar. Akdeniz'e bi-
le ya¤ ak›p bütün deniz kenar›nda bulunan limanlar›n halk› o kadar ya¤ toplarlar ki anla-
t›lamaz. Bu flekilde keramet gösterdi¤inde ruhunu teslim eder ve Sultan› orada defneder-
ler. Sonra geçmiflteki Hanlar mezar›n üstüne kârgir bir kubbe yapt›r›rlar. Halen orada yat-
maktad›r. Etraf›nda da binlerce flehit yatmaktad›r. Eskiden bu Miyak Baba Sultan yak›n›n-
da metin bir kale varm›fl. Kal›nt›lar› halen durmaktad›r. Bu bölgede otlayan hayvanlar›n ya-
¤› öyle çok olur ki miyak ya¤› diye sat›l›p, her yerde meflhur olmufl misk gibi kokulu bir
ya¤d›r. Yine burada otlayan koyunlar›n bir ço¤unun difllerinin alt›n gibi sar› oldu¤unu söy-
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lerler ama ben görmedim. Nice gaziler bu vadilerde kimya otu bulundu¤unu söylerler, hat-
ta birçok kere Leh ve Frenk kâfirlerinin bu yerlerde ot ve bitkiler toplad›klar›n› görmüfller-
dir. Buradan kalk›p Han ile kuzeye do¤ru Karadeniz sahiliyle onbefl saat gittik.

Büke Bula¤›: Hoca Bay'›n bükesinin koyunlar› bu yurtta otlarm›fl. Onun için buraya
büke bula¤› derler. Tatarcada büke hâtûn kad›nc›klara derler. Meflhur galat› kad›nc›kt›r
ama asl› hatuncuktur. Sonra bütün Tatar askeri ile bat› tarafta Kazak vilâyeti içine gidil-
di. Çünkü Berzen nehrini bafl taraflar›ndan yaya olarak geçmek gerekiyordu. Deniz ke-
nar›ndan gemi ile geçmek çok güç idi. Ama ben, Han ile gemilere binip, Berzen nehrini
geçip, sekiz saat daha gittik.

Çakkirman yani Özücan Kalesi: Daha önce 1067 tarihinde geçti¤imiz bu beller ve ka-
leleri etrafl›ca anlatm›flt›k. Tekrar›na hacet yoktur. Zira o mübarek senede bu Özü Kale-
sinde k›rkbin Kazak ile yedi gün, yedi gece büyük cenk etti¤imiz anlat›lm›flt›. Bu Özü ka-
lesi a¤alar› Han için yüz parça gemi ve sal haz›rlad›lar. Han ve askerleri gemilere binip
karfl› tarafa geçtiler. Askerin hayvanlar›ndan at ve s›¤›rlar› bafl›na birer rubu, koyun bafl›-
na da birer akçe alm›fllard›. Ben de Hüdaya s›¤›n›p selâmetle karfl› tarafa geçtim ki bura-
s› K›r›m topra¤›nda Heyhat sahras›n›n bir ucudur.

K›lburun Kalesi Menzili: Buray› da daha önce 1068 tarihinde geniflçe anlatm›flt›k.
Heyhat sahras› bu K›lburun kalesi ile son bulur. Buradan kalk›p do¤uya do¤ru sahra için-
de onbefl saat gittik.

Kupkuyu Vadisi Menzilli: Özü nehri ile Karadeniz aras›nda kumsal bir alanda biraz tat-
l› sulu kuyular oldu¤undan Tatar halk› buraya kupkuyu derler. Yani çok kuyulu yerler de-
mektir. Bina diye bir fley yoktur. Ancak kâfirlerin yollar› üzerinde pusu yerleri çoktur.
Oradan kalk›p do¤uya do¤ru oniki saat gittik.

Sar›kam›fl Menzili: Özü nehri kenar›nda korkulu, tehlikeli ve kam›fll›k bir yerdir. Kazak
kefereleri o kam›fll›k içinde gizlenip gelen geçenleri avlay›p esir ederek zincire ba¤larlar.
Buradan da yine do¤uya do¤ru yol ald›k.

Çorga Menzili: Özü nehri ile Karadeniz aras›nda ince bir yoldur. Karadeniz taflt›¤›nda
yolu kapat›p Özü nehri ile kar›fl›r. Özü nehri tafl›nca Karadeniz'e kar›fl›r. K›lburun dedik-
leri bu ince yoldur. Ama güvenli bir yerdir. Zira Kazak kâfirinin saklanacak yerleri yok-
tur. Oradan yine do¤u taraf›na Heyhat yolu ile onbir saat otlu ve sulu yerlerden gittik.

Bahfleli Menzili: Burada da ac› ve tatl› kuyular vard›r. Nice askerler burada yatmakta-
d›rlar ve ileride Gez kuyuya geçtiler.

Baydipi Menzili: fiiddetli bir k›flta tipi ve boradan nice zengin boylar burada so¤uktan he-
lak olduklar› için Tatarlar buraya Baydipi derler. Oradan da yine do¤uya do¤ru befl saat gittik.

G›gac Gölü: Özü nehrinden ayr›lm›fl büyük bir koldur. Bazan Kazaklar s›rtlariyle ka-
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y›klar›n› getirip bu gölde avlan›rlar. Bu gölü geçip yine do¤u taraf›na befl saat gidip, bu
çöllerde ac› sular içip, Kazak ve Kalmuk korkusunu çekip, süratle ilerledik. Bu çöl saha-
da K›lburun kalesinden do¤uda K›r›m adas› a¤z›nda ta Ur kalesine var›nca otuz saatlik yer
Heyhat sahras›d›r. fienlik ve sevindirici hiçbir fley yoktur. Hatta günefl çölde do¤ar, çöl-
de batar. Ama bu Heyhat Küçük Heyhatt›r. Do¤udan bat›ya uzunlu¤u doksanyedi konak-
t›r. Do¤u taraf› Hazar denizinde son bulur. Bat› taraf› da sözü edilen K›lburun'da son bu-
lur. Acem tarihçileri bu Heyhat'› K›bçak çölü diye yazarlar. Ama bu Heyhat'a bitiflik ta
Moskov vilâyeti içinden bir y›ll›k yol olan Çin, Maçin, Fa¤fur, Forak, K›rlar vilâyetine va-
r›nca Büyük Heyhat't›r. ‹çinde gulyaban ve yaban adamlar› ile di¤er cins hayvanlar bulu-
nur. E¤er seyahatimiz nasip olursa bunlar› ayr› ayr› anlat›r›z inflaallah. Özü nehri kena-
r›nda, Heyhat sahras› ucundaki K›lburun kalesinden bu Ur kalesine gelince ve Ur'un d›-
fl›ndan ta Azak kalesine var›nca on günlük yer Osmanl› idaresindedir. Ur kalesinden içe-
ri K›r›m adas› ortas› Hanlar›nd›r. Ama K›r›m adas› etraflar›ndaki kaleler yine Osmanl›la-
r›nd›r. Ancak bu Ur kalesi ile Güzelce ve Bahçesaray yak›n›ndaki Cufud kaleleri Hanla-
r›n olup di¤er kaleler Osmanl›lar›nd›r. Hele, Allah'a flükür s›hhat ve selâmetle Han haz-
retleriyle bütün ‹slâm askerleri ve ya¤ma edilen Nogay halk› birlikte Ur kap›s›ndan içeri
girerken Han hazretlerine Ur kalesinden yüzlerce flâhî top at›fl› yap›l›p flenlikler edildi. Ur
beyi Karafl Bey gelip Han ile bulufltu.
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D‹METOKA KALES‹
Bir Rum Kral›n›n iki kardefl o¤ullar› imifl. Birinin ad› Dimo, di¤erinin Doko imifl. Bu iki kefe-

re kardefl birlikte bu kaleyi yapt›rd›klar› için Dimodoka demifller. Bu isimden bozma Dimetoka
diye söylenmektedir. 762 tarihinde Y›ld›r›m Bayezit, Gabi-Ferhat Bey eliyle fethetmistir. Daha
önce yedi kere kuflat›ld›¤› halde al›namam›flt›r. Sonunda Ferhat Bey kral›n birini avda avlay›p esir
eder. Öbür kardefli Rum kefereleri ile kaleye kapan›r. Kaleden d›flar› ç›kmayan Doka adl› kral
reaya olmak flart›yla kalenin anahtarlar›n› Ferhat Beye teslim eder. Sonra ‹slam askerleri kaleyi
ele geçirirler. Yoksa bu kale öyle, top, güp ile fetholunacak kale de¤ildir. Kuflatma s›ras›nda ka-
firler kale içinde oldu¤u halde bar›fl anlaflmas› yap›ld›¤›ndan kalede dizdardan baflka müslüman
yoktur. Kalenin içinde hepsi yüz adet kargir yap›, kiremit örtülü evler vard›r. Dizdar, narin bir
kulede oturur. Bir kiliseleri vard›r. Rumeli eyaletinde Edirne Bostanc›bafl›s›na, ba¤l› Sultan Baya-
zit vakf› olup voyvoda yönetimindedir. Yüzelli akçe payeli kazad›r. Eski bir taht merkezi oldu¤un-
dan Sultan Bayazit Veli burada nice zaman kalm›flt›r. Hatta Birinci Selim Han, babas› Bayazit
Veli'den saltanat› zorla ald›ktan sonra Bayazit Han›, eski taht merkezidir diye bu Dimetoka'ya
sürgün göndermifltir. Ama Bayazit Han, Havsa denilen yerde merhum olmufl ve nafl› ‹stanbul'a
getirilerek kendi caminin mihrabi önünde defnedilmifltir. Y›ld›r›m Han›n o¤lu Musa Çelebi Sul-
tan dahi burada otururdu. Zira av ve avc›l›¤› gayet çoktur. Halen yukar› kalede görülmeye de¤er
bir padiflah saray› var. Tamamen kurflun örtülüdür. Küçük köflkleri, odalar› ve sofalar› vard›r. Ka-
lesi yüksek, k›rm›z› bir yalç›n kaya üzerinde, do¤udan bat›ya do¤ru uzunlu¤una badem fleklinde-
dir. Befl k›s›mdan meydana gelmifltir. Çevresinin uzunlu¤u ikibinbeflyüz ad›md›r. Kalenin en yük-
sek yeri içten ve d›fltan ma¤aralard›r. ‹ki katl› duvarlar›n›n üzerinde birer adet sa¤lam kuleleri var-
d›r. Kalenin hende¤i yoktur. Zaten hendek olacak yeri de yoktur. Zira kalenin baz› yerleri iki mi-
nare boyu yüksekli¤inde uçurum ve yak›n kayalard›r... Özellikle bat› taraf› ki K›z›l nehri akar,
Za¤nos ve fiahin yuval› kayalard›r. Onun için bu kalenin hiç hende¤i yoktur. K›z›ldeli nehri ka-
lenin güney taraf›n› da çevreler. Bu K›z›ldeli nehri kenar›nda büyük afla¤› varofl vard›r. Etraf›nda
kale duvar› yoktur. K›z›ldeli suyu afl›r› güney taraf›ndaki da¤lar afla¤› varoflun engelidir, iç kale de
ona engeldir. Yukar› kalenin iç kalesi iki katt›r ve iki kuledir. Birine K›z kulesi, di¤erine cephane
kulesi derler. Bu iki k›s›m hisar›n birbirlerine geçmeye iki kap›s› vard›r. Kuzey taraf›na bakan bir
bölme hisar daha vard›r ki gayet metin duvarl›d›r. Hünkar saray› da iç kale gibi bölme hisard›r.
Bu saray ve bölme duvar› ‹slam padiflahlar› yapt›rm›flt›r. Kalenin üç kap›s› vard›r. Biri iç kale ka-
p›s›d›r, güneye bakar. Biri yine iç kale kap›s› olup kuzeye aç›l›r. Di¤eri afla¤› kat kap›s›d›r. Çöm-
lekçiler taraf›na aç›l›r. Bu üç kap› da hünkarlara mahsus kap›lard›r. Yukar›da padiflah saray› var-
d›r. Di¤er kap›lardan bat›ya aç›lan kap› Köprü kap›s›d›r. K›ble taraf›na aç›lan Çarfl› kap›s›d›r. Bü-
tün halk bu kap›lardan girip ç›karlar. Bu iki kap› aras›nda bir bölme var ki küçük bir hisar gibi-
dir. Bu hesap üzere Dimetoka kalesi alt› katt›r. Afla¤›daki iki kap›n›n d›fltaki kap›dan içeri girer-
ken sa¤ taraftaki duvarda mermer üzerine celi yaz› ile yaz›lm›fl flu tarih vard›r.

«Devr-i adlinde o flah-i keremin 
Yap›lub old› k›la-› mesned 
Sarf idüb mal›n› himmet itdi 
K›ld› bu hizmete sa'y-› bî had 
Didi tarihin aninçün Tigi 
Kapu a¤›rl›¤› sultan Ahmed.»

Sene 1054
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Bu tarihin sa¤ köflesinde Yunanca olarak Hazreti Peygamberin saadetle dünyaya geldik-
leri temel at›ld›¤›n›n tarihi yaz›l›d›r. Garip bir yaz›d›r.

Afla¤› Varofl: On iki mahalledir. Kiremit örtülü alt›yüz adet altl› üstlü kargir yap›, yontma
tafl duvarl› güzel evleri vard›r. Ba¤l›, bahçeli, güllü, gülistanl› evlerdir. Oniki adet cami ve mes-
cidi var. Y›ld›r›m Bayazit Han cami hepsinden büyüktür. Dört köfle duvar üzerinde ve içinde-
ki dört adet kargir direk üzerinde tahtadan yap›lm›fl acayip ve garip sanat iflli bir kubbesi var.
Tek minarelidir. Dört köfleli tahta kubbenin üzeri kurflun örtülüdür. Gece, gündüz camiin ce-
maati çok olur. Camiin avlusu yoktur. Bundan baflka da cami yoktur. Mescitleri içinde cami
olmaya uygun olanlar› vard›r. (Nasuh Bey Mescidi) bir sultan cami gibi kubbesi kurflun kapl›
mescitlidir. (Kurt Bey mescidi), (Pazarl› Bey mescidi) yani Alaca Mescid diye söylenen, (Anka
El-Vasi mescidi) (Oruç Pasa mescidi), (Kap›c› mescidi), (Tatarlar mescidi), (Haraçç› mescidi),
(Zincirli mescid), (Abdal Cündi mescidi) ve köprü bafl›nda (Gazi Ferhat Bey mescidi) hepsi ki-
remit örtülü mübarek mescitlerdir. Medreseleri dört tanedir. Bayaz›t medresesi, Oruç Pafla
medresesi... Tarikat ehli için dervis tekkesi befl adettir. Befl adet S›byan mektebi, iki adet de
aflevi vard›r. Y›ld›r›m Bayaz›t Han ve Nasuh Bey imareti kurflun örtülü aflevleridir. Fakir ve
zengine yiyecekleri boldur. Hanlar›ndan Nasuh Bey han› hepsinden büyü¤üdür. Kervansa-
raylar› iki tanedir. Üç adet ayd›nl›k hamamdan köprü bafl›ndaki hamam bazen ifller, bazen
harap durur. F›s›lt› hamam›n›n suyu ve havas› gayet hofltur. Rahatl›k veren iç aç›c› bir ha-
mamd›r, iflli bir kemer alt›nda bir delik var. O kemer alt›ndaki kurna bafl›nda bir adam otur-
sa ve öte bafl›nda da bir adam oturup, a¤z›n› deli¤e koyup konuflsa öbür bafl›ndan dinlenir.
Yani iki adam birbirleriyle konuflurlar. Onun için bu hamama F›s›lt› hamam› derler. Afl›k ve
mafluklar sözler edip, murat edip, murad› verecek deliktir ki f›s›lt› deli¤i ve f›s›lt› hamam› der-
ler. Ulu caminin önünde bulunan hamam›n tarihi de fludur:

«Yapd› bu hamam› sultan Osman
Cuy-› Kevser da cennetde su
Haz›r ilaç olub tarih didim 
Has›l› hamam› ruflendir bu.»

Sene...

Ayr›ca yetmifl adet ev hamamlar› vard›r. Koca Solakbafl›n›n evinin hamam› hepsinden
güzel ve feraht›r derler. Ama ben görmedim. Yüz adet dükkanda her fley bulunur. Kargir
yap› bezestan› yoktur. Çömlekçi ve çardakç› dükkanlar› iki yüzden fazlad›r. Çarfl›n›n içi
yer, yer kendili¤inden beyaz kald›r›md›r. Havas› ve suyu gayet güzel oldu¤undan güzelle-
ri nazik endaml›d›rlar. Hepsinin yüz renkleri k›rm›z›d›r. Zira Deli K›z›l nehrinden içerler...
Tatl›, hazm› kolaylaflt›r›c› hofl bir sudur. Bu su Tanr›verdi da¤›ndan do¤ar. Kalenin alt›n-
daki oniki gözlü, tafl temelli direkler üzerinde mefle direkleri döfleli büyük köprünün alt›n-
dan geçip, kalenin daha afla¤›s›ndan bir top menzili uzakta k›bleye do¤ru akar ve Arda,
Tunca ve Meriç nehirlerinin birleflti¤i yerde bu K›z›l Deli nehri de onlara kar›fl›r. Hepsi bir
yerden Enez kalesi yak›n›nda Rum denizine dökülürler. Dimetoka'n›n ba¤ ve bahçelerin-
de yetiflen s›ral›, sulu üzümü ile ayvas› be¤enilen meyvelerindendir. K›rm›z› Dimetoka bar-
da¤›, kasesi, çanaklar› ve ibrikleri de meflhurdur.

Ziyaret Yerleri: Bu flehir eski bir taht merkezi oldu¤undan binlerce seçkin kifliler bura-
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da yatmaktad›r. Biz sadece ziyaret ettiklerimizi yazd›k. Kale alt›nda (Hasan Baba), (Sofi
Samî Baba), (Tebriz Baba), (Mursal Baba), (Gazi Ferhat Baba), mezarl›k içinde (Mollac›k
Efendi), (Ayvad Baba) Allah'›n rahmeti üzerlerine olsun.

Buradan kalk›p güney taraf›na befl saat gidip (Kara Yenli), (Hisarc›k), (Salt›k), (Mand›ra),
(Sofulu) ve (Kara P›nar) köylerini geçtik. Bunlar kafir ve müslüman köyleridir. Hepsi de ser-
best zeametlerdir. (Vukuf köyüne) geldik. Burada Ahmet Bey o¤lunda misafir olup safalar et-
tik. Bu köyün d›fl›nda (Zindan Baba Sultan) ziyareti bulunmaktad›r. Oradan güneye do¤ru bir
saat gittik. (Aç›kbafl Baba Sultan) ziyaretine geldik. Asl›nda (Afl›k Baba Sultan›d›r. Etrek kav-
mi (Aç›kbafl Tatar) derler. Bu iki muhterem zat Rum diyar›na Orhan Gazi o¤lu Süleyman Pa-
fla ile geçen k›rk kiflidendir. Allah'›n rahmeti üzerlerine olsun. Bunlar›n savaflta bulunduklar›
kafir tarihlerinde de yaz›l›d›r. Onlar›n yan›nda (Kad›nlar mezar›) ziyareti var. Herkes taraf›n-
dan ziyaret edilir. Buraya yak›n garip bir akar çeflme vard›r. K›rk y›lda bir Kadir gecesi saba-
ha kadar süt akar. (Zendel Baba çeflmesi) derler. Garip bir çeflmedir. Buradan yine güneye
gidip (Yelkenci) ve (Koyun eri) köyleri geçip befl saat bazan do¤uya, bazan güneye gittik.

Eski Ferecik Kalesi: Bir Rum keferesi yapt›rm›flt›r. 759 tarihinde Orhan Gazi o¤lu Sü-
leyman Pafla fethetmifltir. Kuflatma s›ras›nda güçlük çekildi¤inden fetihten sonra iki kalesi-
ni de Tanr›verdi da¤› ete¤inde ‹slam askeri y›km›flt›r. Kal›nt›lar› halen görülmektedir. Bu
flehir hepsi yedi mahalledir. Müslüman mahalleleri flehrin güzel yerleridir. Kefere mahalle-
leri kenardad›r. Kamusu beflyüz adet altl›, üstlü, kiremit örtülü, kargir, ba¤l›, bahçeli genifl
evlerdir. Ev sahibimiz Mehmet A¤an›n, Ramazan A¤a ve Kör A¤an›n evleri hepsinden gü-
zel evlerdir. ‹ki kilise, yedi adet mihrapt›r. Çarfl› içindeki kiliseden çevrilmifl Süleyman Pa-
fla Camiinin cemaati çok olur. Kurflun örtülü eski bir ibadet yeridir. Minaresi sol taraf›nda-
d›r. Di¤erleri Y›ld›r›m Bayaz›t Han o¤lu Musa Çelebi camii, ‹brahim A¤a camiidir. Mescit-
leri fieyh Sinan mescidi, Sadrettin mescidi ve Pazaryeri mescitleridir. ‹ki adet medrese, befl
adet s›byan mektebi iki adet tekke, yüz adet dükkan vard›r. Tüccar hanlar› befl tanedir.
Çarfl› içindeki Ekmekçizade Ahmet Pafla han› hepsinden ifllek, kiremit örtülü, büyük bir
hand›r. Bu han›n mütevellisi ‹stanbul'da Kuruçeflmede oturan ekmekçi hakimidir. Sadece
suyu ve binas› güzel bir hamam› olup bu da Ekmekçio¤lu Ahmet Pafla hayr›d›r.

Erecik fiehrinin Yeri: Toprakl› bir bay›r üzerinde, Tanr›verdi da¤› ete¤indedir. K›ble
taraf› Enez kalesine do¤ru genifl ve verimli ovad›r. fiehirden Meriç nehri afl›r› ‹psala Ka-
lesi dört saatlik yerdir ki görünür.

fiehrin ‹darecileri: fiehir Rumeli eyaletinde olup Sultan Bayaz›t Veli evkaf›d›r. Müte-
velli idaresindedir. fieyhülislami, Nakibüleflraf› vard›r. Yüzelli akçe payesiyle kad›l›kt›r.
Köyleri elli adettir. Sipah kethüdas› yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi, flehir kethüdas›, ha-
raç emini ve flehir naibi di¤er hakimleridir. fiehrin su havas› güzel oldu¤undan güzelleri
ve bütün meyveleri be¤enilir. Özellikle güzel ve tatl› suyu kara da¤lar›ndan büyük kemer-
lerle getirilip flehir çeflmelerine ve camilere da¤›t›l›r.

Buradan Tanr›verdi da¤lar›n› geçip, dereler, tepeler, da¤, ba¤ ve uzak giderek ve ka-
fir haydut korkusu çekerek bat›ya do¤ru gittik.

Kara Güvercinlik Kalessi: Tuna nehri kenar›nda bir Güvercinlik kalesi daha vard›r. Ev-
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velce yaz›lm›flt›r. Bu Güvercinlik kalesini Orhan Gazi zaman›nda Ece Tekub ad›ndaki ak-
rabam›z fethedip, yer yer y›km›flt›r. Halen kalesi bir k›z›l yalç›n kaya üzerinde, befl köfle-
li, tafl yap› bir kale imifl. Harap haldedir, içinde keçiler yatar. Afla¤› varoflu genifl bir vadi
içinde, yalç›n kayalar alt›nda, beflyüz evli, Bulgar kafiri köyüdür. Hiç müslüman yoktur.
Bütün evlerde birer küçük han vard›r. Misafir, tüccar, çiftçi bütün gelip gidenler evlere ko-
nup, herkes paras›yla yiyip içip konup, göçüp giderler. Gayet güzel k›zlar› vard›r ki yol
üzerinde, pazar yerinde durup, bir yolcu görseler «A¤a, benim evime kon, bak benim ek-
me¤im ak, pakt›r, evimin afla¤›s› ve yukar›s› pakt›r, ak akçene bakmam, senden bir fley
saklamam, sana iyi bakar›m» deyip, o kadar dil döküp, gönül al›p, seni istedi¤in yere kon-
durup, sayg› gösterirler. Ama bir Girit mang›r› ba¤›fllamazlar. E¤er haklar›n› vermezsen
bütün avratlar bafl›na üflüflüp, bir iyi kötek atarlar. Zira vergi vermez büyük bir derbent-
tir. Akflamdan sonra haklar›n› al›p k›zlar ve kad›nlar hepsi kaçarlar. E¤er senden hoflla-
n›rlar ise sabahleyin kahvalt› için yiyecekler getirip, yedirip, içirip, yollarlar. Buras› da Ba-
yaz›t Veli evkaf›d›r. Sonra bu köyden k›ble taraf›na afla¤› do¤ru yar›m saatlik bir yerde vi-
ran bir kale daha vard›r. Onu da seyredip sa¤ taraf›ndaki da¤lar içinde dört saat gittik.
(Kara kayal› köyü) menziline geldik. Bunlar müslümand›rlar. Buras› da Bayaz›t Veli Han
vakf›d›r. Orada Yeniçeri Muslu Pafla'n›n evinde misafir olduk.

fiabc›lar Kasabas›: Bir da¤ ete¤inde, bir camili, iki hanl›, iki yüz, kiremit örtülü evli,
bütün vergilerden muaf bir kasabad›r. Müslüman ve müslüman olmayan halk›n hepsi flab
ç›kar›p, hazine için emine verirler. Sekiz yük akçe büyük iltizamd›r. Allah'›n hikmeti bu
kasabada bir kölem kaç›p yer yar›ld›, yere geçti. Bir anda can›m bafl›ma s›çray›p, at›ma
binip tekrar Ferecik menziline geldim. Kad›dan yol izinleri al›p tam bir hafta Ferecik ka-
zas› ve köylerini kuzeye, güneye, do¤uya, bat›ya gezip, ta S›çanl› da¤lar›na, yollar›na ve
bellerine var›nca aray›p Allah'a flükür sonunda elime geçirdim. Ayaklar›n› ba¤lay›p, gön-
lünü k›r›p yine tekrar Ferecik'e var›p o¤lana bir iki Evliya k›rbac› kerametini gösterdim.
Sonra yüklerimizi atlara yükleyip güneye do¤ru iki saat gidip, fiahinli köyünü geçtik.

Nefes Sultan Tekkesi Menzili: Yüksek bir da¤›n üzerinde, büyük bir Bektafli tekkesidir.
Akdeniz içinde ‹mroz adas›, Enez Kalesi ve ‹psala Kalesi ovalar› tamamen bu tekkeden gö-
rülür. Bu tekkenin yaz meydan›, k›fl meydan›, misafir yerleri, zengin mutfa¤›, ah›r›, kileri,
mescidi, nurlu türbesinin kubbesi ve di¤er binalar› bafltan bafla kurflun örtülü olup, bütün bu
eserlerin hay›r sahibi Ekmekçio¤lu Ahmet Paflad›r. K›rk-elli kadar temiz, afl›k, kanaat sahi-
bi, fakir derviflleri vard›r. Her biri birer köflede, Allah yolunda, halktan uzak, bilgili kifliler
olup, baz›lar› gelen gidene hizmet edip geçinirler. Zengin mutfaklar›nda ay ve y›l, herkese
nimetleri aç›k ve boldur. Tekkenin meydan›nda bir hayat suyu sarn›c› var ki Temmuz gün-
lerinde sanki buz parças›d›r. Acayip ve garip bir de¤irmeni olup bütün Enez ovas›ndan,
Mekri kalesi taraflar›ndan ve Dimetoka taraflar›ndan insanlar gelip bu yelde¤irmeninde un
ö¤ütürler. Gariplik flundad›r ki bu kadar yüzy›ldan beri bu de¤irmenin bir yerine herhangi
bir zarar gelmemifl ve tafl› hiç al›nmam›flt›r. Bu yüksek da¤›n üzerinde Edirne flehrinden ge-
len üç adet büyük nehir deniz gibi ak›p, Enez kalesi yak›n›nda Rum denizine dökülüflleri o
kadar güzel görünüfllüdür ki görülme¤e de¤erdir. Nefes Sultan dört köfleli, üzeri kurflun kap-
l› bir yüksek kubbe alt›nda yatmaktad›r.Yine bu nurlu kubbenin içinde, duvar yüzüne bir bey-
timizi yaz›p, ruhu için «Tebareke» suresini okuyup, hediye ettik. Nurlu kabrin etraf›nda o ka-
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dar Kur'an-› Kerîm, kandil, flamdan ve çesitli avizeler var ki bir M›s›r hazinesi de¤erindedir.
Dervifller her ziyaretçinin üzerine gülsuyu serperler ve çeflitli kokular yakarlar. Ziyaretimizi
bitirip buradan ayrld›ktan sonra afla¤› inip, bir saat gittik.

Il›ca (S›cak Su): Bu Nefes Sultan tekkesinin afla¤›s›nda bir ›l›ca var. Rum, Arap, Acem,
Belh, Buhara, Ferengistan, Bursa elhas›l yedi iklimde yedi yüz yetmifl adet (baba) lar gör-
düm. Hepsini ziyaret ettim. Ama Budin kalesindeki Yeflil direkli ›l›cas›, sofiyenin babas›
ve bu Nefes Sultan kapl›cas› kadar faydal›s›n› görmedim. Hatta Sultan Dördüncü Meh-
met bu kapl›caya girip, faydas›n› görmüfl ve «Vallahi, Bursa ›l›calar›ndan güzeldir» deyip
Nefes Sultan'a ç›k›p ziyaret ederek buyurmufllard›r ki:

«Bu Nefes Sultan bizim Osmano¤ullar›m›z temiz soyundan Y›ld›r›m Bayaz›t Han o¤lu
Düzmece Mustafa Çelebi'dir. Dünya ile iliflkisini kesip bu tekkede kendisini yaln›zl›¤a b›-
rakm›flt›r. Yak›nlar›ndan habersiz ve uzak kal›p zevk ve safa etmekte idi. Sonra bir Düz-
mece Mustafa ç›k›p onu Edirne'de uzun çarfl› bafl›nda idam ederler ve flehzade Mustafa
as›l›p, derdinden kurtulduk derlerdi. Ama flehzade Mustafa ise Nefes Dede adiyle bu tek-
kede hizmet eden bir padiflah idi.»

Diye bu hikayeyi anlatm›flt›r. Sonra Nefes Sultan dervifllerine hediyeler ve ba¤›fllar ve-
rip «Bizim soyumuzdand›r, nurlu türbesine bir hoflça hizmet edin» diye tembih edip gider.
Gerçekten bu Nefes Sultan›n, Y›ld›r›m Han o¤lu Mustafa Çelebi oldu¤una flüphe yoktur.
Kendisi kanaat kap›s›nda dervifllikte iken keramet denizinden bir k›ymetli tafl ç›kar›p sa-
tar ve paras›yla bu ›l›can›n kubbelerini, camekanlar›n›, halvet, havuz ve flad›rvanlar›n› bafl-
ka bir ad ile yapt›r›p, k›rk yedi yafl›nda iken vefat eder ve onu Nefes Sultan ad›yla bu tür-
bede defnederler. Allah'›n rahmeti üzerine olsun. Bu ziyaretimizi de tamamlad›ktan son-
ra güneye do¤ru gittik.

Padiflah Korusu: Büyük bir ormanl›k, çal›l›k ve balkand›r ki Osmanl›n›n k›rk bin bafl
at›, k›srak, tay ve hergeleleri burada k›fllay›p, gezerler. Sultan›n ah›r emiri taraf›ndan gö-
revlendirilen koru a¤alar›, buraya bak›p, bir a¤ac› keseni cezaland›r›rlar. Buradaki koru
a¤alar›nda biraz dinlendik. Kahvalt›dan sonra alt› saat gittik.

Marile Eski Kalesi: Rum krallar› yap›s›d›r. Y›ld›r›m Han kumandanlar›ndan Ferhat Bey
fethetmifltir. Kalenin baz› yerleri y›k›kt›r. Kefereleri padiflah korusuna hizmet ederler.
Hepsi de vergiden muaft›rlar.

Mekri Kalesi: Bir Mekri kalesi de Rodos adas›n›n karfl›s›nda, do¤u tarafta, Anadolu top-
raklar›nda Alaiye sanca¤›nda, bir körfez bitiminde vard›r. Ama bu Rumeli Mekri'si ondan
daha güzel ve bak›ml›d›r. Gazi Evrenos fethetmifltir. Kale, Akdeniz kenar›nda, dört köfleli,
tafl yap›, eski ve güzel bir kaledir. Çevresinin uzunlu¤u bin ad›md›r. Duvarlar›n›n baz› yerle-
ri y›k›kt›r. Bay›rl›, dereli, tepeli ve kayal› bir sahada yap›lm›flt›r. Ama deniz kenar›ndaki iç hi-
sar› dayan›kl› ve sa¤lamd›r. Halen Rumeli eyaletinde yüzelli akçe payesiyle Ferecik kazas›n-
dan ayr›lm›fl küçük bir kazad›r. Mütevelli taraf›ndan yönetilir. On parça köyü de Bayaz›t Han
vakf›d›r. Kay›t s›ras›nda yaz›c›lar Mekri flehri ile nahiye ve köylerini dörtyüz adet ev olarak
yazm›fllard›r. fiehirde iki yüz adet kiremit örtülü, altl›, üstlü, kargir yap› Rum evleri vard›r.
Müslümanlar› Rumlardan azd›r. Müslüman evleri elli hanedir. Yüzellisi de u¤ursuz kefere ev-
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leridir. Kefere evlerinin kap› ve pencereleri küçücük ve yüksektedirler. Atl› misafirler gelip
konaklamas›nlar diye kap›lar›n› küçük ve merdivenle ç›k›l›r flekilde yüksekte yapm›fllard›r.
Befl adet ibadet yeri olup Y›ld›r›m Han cami hepsinden büyük ve güzeldir. Dizdar ve nefer-
ler bu kalede otururlar. Sipah kethüda-yeri, Yeniçeri serdar›, ayan› ve flehir ileri gelenleri d›fl
varoflta otururlar. Bu varoflta bir cami, bir mahalle mescidi, bir tekke mescidi, bir medrese,
bir mektep, befl adet tüccar han›, dere kenar›nda bir hamam ve hepsi yirmi adet küçük dük-
kan vard›r. fiehrin içinde ve tam ortas›ndaki bir yalç›n kayadan billur gibi berrak bir ak su
ç›kar ki Temmuz ay›nda üç yudum rahatl›kla içilemez. O kadar so¤uktur. Son derece haz-
m› kolaylaflt›r›r. Bir adam bir kuzu yiyip, bu sudan içse o an ac›k›p, yine yemek ister. fiehir
içinde bulunan on iki göz de¤irmenleri bu su çevirir. Oradan evlere da¤›t›l›r. Bu suyun kay-
na¤› yine kale içinde bulunan büyük bir ç›nar a¤ac›n›n kökleri aras›ndaki kayalardan akan
turna gözü gibi sulard›r. Zaten bu Mekri flehri bu ç›nar ve su ile meflhur olmufltur. fiehrin
havas› ve suyu gayet güzel ve ›l›man oldu¤undan nice güzel Rum k›zlar› ve gençleri vard›r.
Ba¤ ve bahçelerinde nar, incir ve dutu çok olur. Havas›n›n ve suyunun sebebiyle da¤›, tafl›
zeytinlik ve ormanl›kt›r. ‹stanbul'dan buraya gelinceye kadar zeytin a¤ac› pek azd›r. Zira o
taraflar›n k›fl› sert olur. Ama bu Mekri üç iklimin ortas›nda bulundu¤undan havas› yumuflak-
t›r. Onun için flehrin kuzey taraf›ndaki da¤lar hep ba¤l›kt›r. Halk› da dinç ve sa¤l›kl›d›rlar.
fiehrin k›ble taraf›nda, yirmi millik mesafede Akdeniz içinde (Semadirek adas›) otuz befl mil-
lik sahay› kaplar. Geliflmifl bir liman ve güzel bir kalesi vard›r. Cezayir eyaletinde Kaptan Pa-
fla'n›n yönetimindedir. Mekri ve Ferecik kazalar›n›n kefere halk› hiç Rumca konuflmay›p,
Türkçe'ye yak›n bir çeflit çatak lisanlar› vard›r. Halk›n hepsi aba ve kebe giyerler. Buradan
kalk›p kuzeye do¤ru üç saat gidip (Karanl›k dere) denilen yeri geçtik.

Musa Çelebi Köyü Menzili: Y›ld›r›m Bayaz›t Han›n o¤lu Musa Çelebi'dir. Babas› Y›ld›-
r›m Han, Timur Han olay›nda yenilgiye u¤ray›p ateflli hastal›ktan merhum oldu¤unda bu
Musa Çelebi, Edirne hakimi olup Rumeli eyaletinde kendi bafl›na padiflah olarak nice fe-
tihler yapm›flt›r. Sonra Anadolu'da bulunan kardefli Çelebi Sultan Mehmet hepsinin iste-
¤i ve karar›yla Osmanl› Padiflah› oldu. Çelebi Sultan Mehmet kardefli Musa Çelebi'ye
adamlar gönderip, «Gel birader, hakir uluca kar›ndafl›ndan biat eyle» dedi. Musa Çelebi
söyle cevap verdi: «O Anadolu padiflah›d›r. Ben Rumeli padiflah›y›m. Kardeflim, ta Mek-
ke, Medine, M›s›r, fiam, Kudüs ve Irak padiflah› olmay›nca benim ona biat etmem ihti-
mali yoktur.» diyerek gelen mektubu parça parça edip, elçiyi kovdu. O da bu durumu
Anadolu'da bulunan Çelebi Sultan Mehmet Han'a bir bir anlatt›. Mehmet Han asker top-
lay›p dünya devleti için iki kardefl birbirleriyle öyle bir savafl yaparlar ki anlat›lamaz. Al-
lah'›n emri ile Musa Çelebi yenilgiye u¤ray›p da¤lara kaçar. Bu köye s›¤›nmak ister ama
köylüler Musa Çelebi'ye aman ve zaman vermeyip flehit ederler. Bafl›n› da Çelebi Meh-
met Han'a getirip hediye umarlar. Hemen adaletli Mehmet Han: «Bre gidiler, biz dünya
devleti için bir çat›flma ettik, kardeflim size vard›kta niçin bana diri olarak getirmediniz, si-
ze ferman varmadan kardeflimi niçin öldürdünüz?» deyip bu köy halk›n›n hepsini öldür-
düler. Sonra Musa Çelebi'nin nafl›n› Bursa'ya getirip babas›n›n yan›na defnettiler. Onun
için bu köye «fiehit Musa Çelebi Köyü» derler.

Oradan sonra köylerden afla¤› inip Gümülcine ovas›nda bat›ya do¤ru giderek Erçay
nehrini geçip bir saat gittik. Karacao¤lan nehrini de geçip Musa Çelebi köyünden sonra
alt› saat yol ald›k.
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Rumiçne Vilayeti yani Gümülcine Kalesi: Gümülcine ve Gümürcine yaz›l›r. Asl› «Gümlü-
cin» dir yanl›fl söylemifl olarak Gümülicin'den Gümülcin diye söylenmektedir. Bu ismin veril-
mesinin sebebi fludur. Bu kale 774 (veya 764) tarihinde Gazi Evrenos eliyle Rum ve Yahudi
kefereleri elinden al›nm›flt›r. O an kalenin içinde bir yahudi olup bütün bu eyalet onun idare-
sinde imifl. Kavala sahibi olan Kanalikos bu yahudiyi defterdar yapm›fl ve ad›n› da Gümliçin
demifllerdir. Çin ve Maçin yahudilerinden olup ‹skender Zülkarneyn'e elçilik ile gelip Rum di-
yar›n›n havas›ndan ve suyundan hofllan›p bu flehirde yerleflmifl ve kaleyi imar etti¤i için (Güm-
licin) kalesi ad› verilmifltir. Sonra onun çocuklar› ve çocuklar›n›n çocuklar› Gazi Evrenos'a ka-
leyi flartl› olarak vermeye raz› olmufllard›r. fiart olarak bütün yahudiler kale içinde kalacaklar-
d›. Bu flekilde kaleyi Gazi Evrenos'a teslim ederler. Fakat fetihten sonra kale içindeki yahudi-
ler ile kiptiler yani çingeneler birbirleri ile geçinemez olmufllard›r. Bu kale ‹skender zaman›n-
dan beri bizimdir, siz para kuvvetiyle zorla ele geçirdiniz diye Gazi Evrenos'un önünde büyük
kavgalar ve tart›flmalar olmufltur. Sonunda yine yahudilerin kalede kalmalar› ama kale nefer-
lerinin çingenelerden olmas› kabul edilerek anlaflma yapm›fllard›r. Bugüne kadar yahudiler
hep kalede kalm›fllard›r. Bu flehirde halen yahudi ve çingeneler birbirlerinin bafl düflman›d›r-
lar. ‹flte Gümülcine'nin bu flekilde adland›r›lmas› Gümliçin denilen yahudi taraf›ndan kurulmufl
olmas›d›r. Ama Yunan dilinde bu flehre Rumçine denir. Filozof Filgos'un temiz ve güzel bir
k›z› var idi. Ad›na Rumçine derlerdi. Cüzzam hastal›¤›na tutulup, babas› bu k›z› bu flehre b›-
rak›r. fiehrin su ve havas›n›n güzelli¤inden k›z hastal›ktan kurtulur ve bu flehri ilk defa imar
eden Rumçine'dir. Sonra Gümliçin, çingenelerden korkusundan kale yapt›rm›flt›r. Nihayet
Gazi Evrenos eliyle ‹slam eline geçmifltir. Bu flirin ve büyük flehir flimdi Rumeli eyaletinde, yü-
zelli akçe payesiyle kazad›r. Nahiyeleri ve köyleri iki yüz adettir. fieyhülislami, nakibüleflraf›,
ayan›, sipah kethüdas› yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi, flehir emini ve çingene beyi vard›r.

K›ptite Kavminin Durumu: Rumeli çingenelerinin Firavundan bu yana as›l vatanlar› bu
Gümülcine flehridir. Firavun soyu halk› birbirleri aras›nda yemin etseler «M›s›r hakk› için
ve Gümülcünemiz hakk› için» diye yemin ederler. Anadolu çingenelerinin as›l vatanlar› ise
Mentefle sanca¤› topra¤›nda Balat flehridir. Fatih Sultan Mehmet bu çingeneleri Balat'ta-
ki ‹stanbul'a sürdü¤ünde onlar›n yerlefltikleri yere halen Balat mahallesi derler. Sultan
Mehmet Han, Gümülcüne'den de ‹stanbul'a çingene sürmüfltür. Ama Anadolu çingene-
leri ile Rumeli çingeneleri birbirleriyle iyi geçinemezlerdi. Rumeli k›ptileri kafirler ile k›z›l
yumurta günleri yap›p, Müslümanlar ile Kurban bayram› edip, yahudiler ile de kam›fl bay-
ramlar› yaparak belli bir mezhebi kabul etmediklerinden cenazelerinin namazlar›n› cami-
lerde k›ld›rmazlar. Bunun için çingenelere ait E¤rikap› d›fl›nda ayr› bir mezarl›k yeri veril-
di ve ölüleri için iki haraç al›nmas› ferman olundu. Sonra Rumeli çingeneleri eski flehir-
leri olan Gümülcüne'ye göçüp gittiler. Anadolu'nun Balat flehri çingeneleri ise ‹stanbul'un
Balat mahallesinde müsüman fleklinde kald›lar. fiark›c›l›k ve çengilik yaparak geçinirler.
Onun için bu Gümülcüne flehrinde çingene beyi oturur. Zira Gümülcüne etraf›nda seçkin
çalg›c›, kalpazan yani kalp para yapan ve h›rs›zl›k eden k›ptiler çoktur. Her kavmin, her
h›ristiyan milletin mutlaka çingeneleri vard›r. Ama bu Gümülcüne etraf› çingeneleri çok
say›da olup meflhur h›rs›zlard›r.

Gümülcine Kalesinin fiekli: Bir ovada yap›lm›flt›r. Befl köfleli olup engeli yoktur. Tu¤-
ladan yap›lm›fl, kargir, güzel bir kaledir. Çevresinin uzunlu¤u bin ad›md›r. Kalenin yar›s›
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gelen gidenler için misafir hanlar›d›r. Biraz yeri meydand›r. Kalenin iki kap›s› olup hen-
de¤i yoktur. Bir kap›s› k›ble taraf›na çarfl› meydan›na bakar. Bir kap›s› da do¤uya aç›l›r.
Duvarlar›n›n baz› yerleri harapçad›r. Cephane ve toplar› yoktur. ‹ç ilde oldu¤undan cep-
hane, dizdar ve kale neferleri bulunmaz. Ama yahudileri çoktur.

Varoflu: Gümülcüne flehri onalt› mahalledir. Evleri kiremit örtülü, altl›, üstlü, ba¤l› ve
bahçeli olup dört bin adettir. Ba¤ ve bahçelerinin etraflar› kam›flla çevrilidir. fiehrin için-
de fiikarl› çay› denilen güzel ve tatl› bir su akar. Bu küçük nehir üzerinde befl ve de a¤aç
köprü vard›r. Suyun iki taraf› flehir oldu¤undan bu köprülüden geçilir. fiehre yak›n akan
Kalfa çay› ile birleflip Akdeniz'e dökülürler. Bu iki nehir flehrin kuzeyinden yayladan ge-
lip binlerce ba¤ ve bahçeleri, bostanlar› sulay›p akarlar.

Cami ve Mescitleri: Hepsi onalt› mihrapt›r. Hepsinden mamur ve güzeli çarfl› içinde-
ki cemaati çok olan (Eski Cami)dir. Kurflunsuz, eski yap› bir camidir. K›ble kap›s› üzerin-
de tarihi yaz›l›d›r. (Yeni cami) bütün kubbeleri kurflun örtülü, sanat iflli, ayd›nl›k, güzel bir
camidir. Çeflitli pencereleri, mihrab›, minberi, müezzin mahfili ve kürsüsü bu kadar güzel
bir cami de¤il bu flehirde Rumeli eyaletinde bile yoktur. Caminin içinde Yakup Musta's›-
mî yaz›s›na benzer Hüsnü hat ile lacivert kaflîler üzerine ve di¤er yerlere, kap›lar üzerine
yaz›lm›fl birçok ayet-i kerimeler vard›r. 

Yenimahalle Camii: ‹ç aç›c› bir ibadet yeridir. 
Çulha Camii: Gayet hofl bir camidir. Haci 
Bevvâbin Camii: Bu da ferah bir ibadetgaht›r. 
Bunlar meflhur camilerdir. On bir adet mahalle mescidi vard›r. Cebehane Mescidi, Ga-

zi Evrenos Mescidi ve Tekke Mescidi meflhurlar›d›r. Medreseleri befl adettir. Yeni cami
medresesi kurflun kubbeli olup talebeleri ve hocalar› vard›r. S›byan mektebi yedi yerde-
dir. Yenicami mektebi hepsinden mamurdur. Tekkelerinden Gazi Evrenos tekkesi en
meflhurudur. fiehrin sebilleri çoktur. Eski camiin sa¤ taraf›nda iki sebil en büyü¤üdür.

Di¤er ‹mmaretleri: ‹ki adet fakirler için aflevi vard›r. Bunlardan Gazi Evrenos imaretinin
sabah ve akflam çeflitli nefis yemekleri boldur. Her üç adama ve befl adama birer sini ye-
mek devaml› olarak verilir. Her misafirinin atlar›n›n bafl›na birer yemlik vak›f taraf›ndan
mütevelli verir. Gayet büyük bir vak›ft›r. ‹ki adet hamam› olup Eski hamam Gazi Evre-
nos'undur. Yeni hamam da Yeni camiin sahibi Ahmet Efendinindir. Güzel, ayd›nl›k bir
hamamd›r. Tüccar hanlar› on yedi tanedir. Bunlardan onu bekar odalar›d›r. Dört yüz adet
dükkan bulunup her çeflit sanatkar ve esnaf vard›r. Kargir yap› bedestan› yoktur. Ama ye-
di iklim diyarlar›n›n k›ymeti mallar› burada bulunur. Haftada bir kere bütün köylerden ge-
lenler flehrin yüksek a¤açlar›n›n gölgelerinde, k›ble taraf›nda oturup, mallar›n› meydana
koyup satarlar, öyle büyük pazar olur ki bir ucu ta mezarl›¤a var›p insan denizi olur. Bu
pazar yerinin k›blesi taraf›ndaki bahçeler içinde Papaz kuyusu denilen bir hayat suyu var-
d›r. Temmuz ay›nda dahi suyu buz gibidir. O kuyunun a¤z›nda büyük bir mermerden a¤›z-
l›k vard›r. Mermer ustas› o mermerin etraf›na çeflitli resimler yapm›fl ki her biri canl› gi-
bidir. Zaman›m›z ustalar› bunlar› yapmaktan acizdirler. Bu flehrin su ve havas›n›n güzelli-
¤inden güzelleri de pek meflhurdur. Halk› son derece garip dostudurlar. fiehrin ovas› ve-
rimli olup çeflitli ürünler yetifltirilir.
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Gümülcüne'nin Ziyaret Yerleri: fiehir içindeki imaret mescidinde Gazi ...... Bey ziya-
reti: Bas›nda fleb külahi, üzerinde c›ga telleri ve di¤er silahlar›, etraf›nda Kur'an-› Kerim-
ler, ›ra¤an ve flamdanlar ile bezenmifl nurlu bir kabirdir.

Sait fiehit ziyareti: Yeniçeri oca¤›ndan kul kethüdas› Çelebi Mustafa A¤a'n›n kabridir.
Meflhur tafl›nda yaz›l› bulunan tarihi fludur:

«Her görenler bir dua idüb diye tarihini
Günc-i firdevs ola menzilgâh-› ruh-› Mustafa»

Sene 1001

Yeniçeri oca¤›na Hac› Bektafl Veli'den beri böyle bir kerem sahibi, Allah yolunda bir mert,
yi¤it bir veli gelmemifltir. Rumeli vilayetinde Arnavutlu¤un ilbasan Sanca¤› topra¤›nda bulu-
nan Pekin adl› kalede do¤mufltur. ‹stanbul'da yetiflip Yeniçeri oca¤›nda kul kethüdasi olarak
ün yapm›flt›r. 1061 tarihinde Melek-Ahmet Pafla efendimiz sadrazaml›ktan al›n›nca yerine
Siyavufl Pafla sadrazam oldu. Siyavufl Pafla herkesten emin olmak için Bektafl A¤ay›, Yeni-
çeri a¤as›n›, bu kul kethüdas›n›, Sar› katibi ve nice günahs›z kimseleri öldürttü. Bundan bafl-
ka efendisi Sultan Murat'›n validesi Kösem Sultan da öldürülmüfltü. Siyavufl Pafla kendisi elli
dört gün sonra ac› bir görev ile sadrazaml›ktan olup periflan bir halde Rumeli'ye gelir. «Ah
kul kethüdas› Çelebi Mustafa A¤a'y› haks›z yere öldürttü¤üm yoluma geldi» diye s›zlanarak ye-
ni görevine gider. Bu rahmetli Çelebi Kethüda Mustafa A¤a'n›n ruhu için Fatiha.

K›ptilerin yani Çingenelerin Dilleri: Bu yeryüzünün yedi ikliminde bulunan her milletin
kendilerine mahsus dilleri vard›r. Allah'›n emri her milletin de çingenesi vard›r. Bunlar bulun-
duklar› yerin milletinin dilini konuflurlar. Anadolu'daki Balat flehrinin çingeneleri ayr› dilden
konuflurlar. Rumeli'deki Gümülcüne k›ptilerinin dilleri de baflkad›r. Bu diyarda ve di¤er Os-
manl› ülkelerinde bu kavim, M›s›r'da Firavun, Hazreti Musa ile büyük bir cenk eder. Kalzem
denizi -ki M›s›rda Süveyfl denizidir- bu denizin Tih sahras› taraf›nda Klobder bo¤az› denilen
yerin girdab›nda Firavun alt› yüz bin askeri ve her çeflit silah› ile bo¤ulur. Bu savaflta bulun-
may›p kurtulan Firavun kavmi Hazreti Musa'n›n bedduas› ile M›s›r'da duramay›p çesitli ülke-
lere da¤›l›rlar. Açl›k ve yokluk içerisinde mendeburlar vatans›z kal›p, da¤larda ve bellerde ya-
flamaya bafllarlar. fiehirden flehre h›rs›zl›k yaparak gezerler. Bu çingene kavmi M›s›r'da iken
ilk firavun olan Melik Velid bin Dufa zaman›nda ve Melik Avn zaman›nda o kadar zengindi-
ler ki her biri birer Karun mal›na sahip idiler. Sonra bu Firavunlar ile Melik Avn, M›s›r'› ele
geçirdi¤inde Melik Eymen ile Melik Delfiye birbirleriyle Said Ali'de cenk etmekte iken Melik
Avn, M›s›r'da ölür. Evinde kendisini kufl y›rt›p, parça parça eder. Sonra yerine Reyan bin Ve-
lid Melik olur. K›ptiler ona Nehravus derler. Yusuf Nebi Aleyhissselam›n Firavunu iflte budur.
M›s›r'da Aynüflsems fiehrini taht merkezi yapar. Çok say›da çingene askeri edinir. Sonunda
Diyarbekir'de Amelika kavminden Ebü Kapufl Gâkin ‹bn Kayhum Padiflah M›s›r'a gelir. M›-
s›r azizinin veziri Bernafl adl› Asaf dilaver, Amelika'ya karfl› ç›kar, iki taraf birbirleriyle tam üç
sene cenk ederler. Yüz binlerce çingene kavmi M›s›r'da öldürülür. K›l›çtan kurtulanlar da bu
Rum diyar›na göçerler. Onun için Rum diyar›nda çingeneler çoktur. Sonra Yusuf Peygam-
berin firavunu Amelikal›lara galip gelip Amelikal›lar ta Musul’a kadar kaçarlar. Firavun Re-
yan zafer kazand›¤› için Hazreti Yusuf’a iman getirir. Hazreti Yusuf otuz yafl›nda iken Melik
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Reyan'›n veziri olur. Melik Reyan yüz yirmi sene melik olup ölür. Yerine o¤lu Daram melik
olur. Çingeneler ona Dimos derler. Babas› Melik Reyan'›n iman ve inanc›na göre hareket et-
meyip son derece zalim kafir olur. Hazreti Yusuf buna da vezir olup, ‹slam’a getirmeye gay-
ret ederdi. Bu da yüz yirmi yafl›nda ölüp yerine kardefli Darum melik oldu. K›ptiler Platis der-
ler. O da ölünce yerine o¤lu Madanos, baz›lar› Meâdinos derler melik oldu. ‹brahim Peygam-
berin sahifelerini okurdu. Ama Zuhal putuna tap›p, bütün çingeneleri öldürttü. Yüz binlerce-
si de vilayet, vilayet kaçt›. Meâdinos hayatta iken büyük o¤lu Kekâs›m› melik yapt›. Bu da
putperest olup M›s›r'daki ehramlar› y›kmaya kalk›flt› ise de M›s›r halk› engel oldular. Kâs›m
da öldükten sonra yerine kardefli Ensas melik oldu. Birçok tarihçiler buna Melik A¤sas der-
ler ve yaz›lanlara göre alt›nc› Firavundur. Ondan sonra o¤lu Latos melik oldu. Sudan maliki
Tulmay, Latas'› tutup öldürtüp M›s›r'a melik oldu. Baz›lar› Musa Nebi zaman›ndaki firavunun
Talmay oldu¤unu söylerler. Ama do¤rusu Musa Peygamberin firavunu Velid bin Musab't›r.
Kürdistan›n Musul flehrinden ç›km›flt›r. Bunun hakk›nda dahi çesitli söylentiler vard›r. Baz›la-
r› Firavun Amelika kavmindendir derler. Do¤rudur, çünkü Amelika kavmi Diyarbekir, fieh-
rizor, Musul ve Nusaybin'den ç›km›flt›r. Bu söylenti do¤ru ve geçerli olan›d›r. Baz›lar› da Mu-
sa devrindeki Firavunun k›pti oldu¤unu söylerler. O zamanda ise k›pti kavmi dünyaya da¤›l-
m›flt›. Sonra gün geçtikçe Amelika kavmi ortadan kalk›p, k›ptiler Velid bin Musab'› melik
yapt›lar. ‹flte Musa'n›n Firavunu muhakkak budur. Zira hafla tanr›l›k iddias›nda bulunup bu ci-
handa ne kadar çingene kavmi varsa hepsine hediyeler verip, ikramlarda bulunarak etraf›na
toplad›. Onlara tövbeler olsun (sizin rabbinizim) dedi. Binlerce de¤erli kitaplar›m›zda ve tef-
sirlerimizde Hazreti Musa ile firavunun aras›nda geçen bütün olaylar yaz›l›d›r. Hazreti Musa
zaman›nda Firavun kavmi iki kola ayr›l›r. Bir kolu yukar›da anlatt›¤›m›z flekilde Kalzem deni-
zinde, Klobder bo¤az›nda bo¤ulmufltu. Onlardan kurtulanlar› Rum diyar›na kaçt›lar. Bir ko-
lu da ne Firavun, ne de Hazreti Musa taraf›nda olmayan k›pti kavmidir. Hazreti Musa bu ka-
vimden flikayetçi olmay›p onlar için hay›r dua etti¤inden halen M›s›r vilayetinde sevilen bir
kavim olarak yaflamaktad›rlar. Her hanedanda birer k›pti okur, yazar vard›r. Son derece dü-
rüst keferelerdir. Çok güzel yaz› yazarlar. Kendilerinin okuduklar› tarihleri vard›r. Hazreti ‹d-
ris kalemi üzere yaz›lariyle her günkü yaflant›lar›n› yazmaktad›rlar. Hazreti ‹dris’ten beri ge-
çen olaylar› yazd›klar› de¤erli tarihleri vard›r. Gayet çal›flkan ve gayretli kiflilerdir. Gerçi ha-
len hristiyanlar ‹ncil, Zebur ve Furkan okurlar. Ama Tevrat okumazlar. Müslümana sevgi gös-
terirler. Rum ve yahudileri sevmezler. Hatta Hazreti Ömer (R.A.) in halifeli¤i zaman›nda Amr
‹bnü'l-As hazretleri kumandas›nda ‹slam ordusu M›s›r üzerine geldi¤inde k›pti meliklerinden
Mukavkas, Amr ‹bnü'l-As hazretlerine yard›m etmifl ve Rum kefereleri elinden ‹skenderiye,
Reflid, Dimyat, Askalan kaleleri ile Casani, Yafa ve M›s›r flehirleri al›nm›flt›r. ‹slamlara bu de-
rece sevgileri vard›r. Ama kendileri hristiyand›r. Hepsi siyah ferace giyip, bafllar›na beyaz ve
mavili alaca s›r›k sararlar. Gösteriflli elbiseler giyerler. Irz sahibi kefere k›ptilerdir. Bütün pey-
gamberlere iman ederler. Melik Tutis, Hazreti ‹brahim'e iman edip ona bir k›pti k›z› hediye
gönderir. Ad› Bin Hacer idi. Hazreti ‹smail o k›pti Hacer adl› cariyeden do¤mad›r. Onun için
Hazreti Peygamber buyurmufllard›r ki: «K›pt taifesi k›zlar›ndan Hacer anam›zdan ceddimiz
Hazreti ‹smail dünyaya gelmifltir. Temiz, Kabab›ta soyundand›r.» Sonra Hazreti Risaletpenah
zaman›nda M›s›r meliki Melik Mukavkas, Hazreti Peygambere olan sevgisinden dolay› Zün-
nun adl› bir M›s›rl› ile ona Ya¤fur adl› bir h›mar, Düldül adl› kat›r flekilli bir at, Zülfikar adl› bir
k›l›ç ve iki adet de temiz, güzel, k›pti k›z› hediye gönderdi. Hazreti Peygamber bu hediyeler-
den Ya¤fur adl› h›mar› kendisi ald›. Düldül adl› kat›r ile Zülfikar adl› k›l›c› Hazreti Ali'ye ver-
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di. O temiz, güzel k›zlar› gördü¤ünde Zünnun'dan bu k›zlar hakk›nda bilgi istedi. Zünnun el-
çi, «Ya Resulallah, bu k›zlar›n ikisi de kardefltirler.» deyince Hazreti Peygamber: «Mezhebi-
mizde iki k›zkardefli tutmak olmaz.» deyip cariyenin birini flair H›san'a hediye etti. Abdurrah-
man bin H›san bu k›zdan do¤du. Hazreti Peygamber de Marya adl› k›z› ald›. ‹brahim ad›n-
daki o¤lu bu cariyeden do¤du. Hazreti Risaletpenah k›pti kavmi için dua etti¤inden elçi olan
Zünnun M›srî, Hazreti Peygamberin keremlili¤ini ve olgunlu¤unu görüp, flahadet parma¤›n›
kald›r›p iman ederek müslüman oldu. Peygamberin huzurunda Hazreti Ali, elçi Zünnun M›s-
rî tabib ve hekimlere öncü, pir oldu. Sonra Amr bin As ile M›s›r'›n fethine gelip fieyh Ukbe
Cüheyni ile burada flehit oldu. ‹mam fiafii kabri yak›n›nda birbirlerine yak›n olarak yatmak-
tad›rlar. Hazreti Peygamberin duas› bereketiyle k›pti kavmi M›s›r'da huzur ile yaflamaktad›r-
lar. Ama Hazreti Musa'n›n bedduas› ile de Rumdaki k›pti kavmi yani çingene kabileleri hor,
alçak, fakir ve yoksul yaflay›p, ölülerinden bile vergi al›n›r. Bir çeflit kavimdir ki bunlar Fira-
vunun askeri iken Cenab› Allah bunlar hakk›nda ayet-i kerime göndermifltir. Hakikaten bun-
lar cabbar, h›rs›z, nursuz, dinsiz, mezhepsiz, müslüman fleklinde, kefere bile olmayan kimse-
lerdir. Kendilerine ait özel dilleri vard›r.

Bu Firavun kavminin binlerce kötü sözleri vard›r. Zira bunlar gece gündüz birbirleriy-
le kavga edip küfür ve kötü sözler ederler. Bir k›rm›z› alt›n (Flos) için birbirlerini öldürür-
ler. Yahut bir mang›r için «büyük efendiye yok, paflaya gidelim.» diye kad›ya gelip dava
ederler. Davalar›n›n sonucu bir mang›ra ç›kar. Onun için çingenelerin davalar›na kulak
verilmez. Ama M›s›r k›ptilerinin a¤›zlar›ndan kötü bir söz ç›kmaz ve iflitilmemifltir. Ana-
dolu'nun Balat flehri çingeneleri ve Rumelinin k›ptilerinin yanlar›nda onlar gül suyudur.
Bu k›pti kavimlerinin oniki çeflit dilleri vard›r. Cenab-› Hak di¤er kullar›n› bunlar›n kötü-
lüklerinden korusun. Dünya gezgini olanlar için bunlar›n da dillerinden anlamas› gerekir.
Her ne kadar yavan ve köhne sözler ise yazd›¤›m›z için ay›planmas›n. Zira bu çingeneler
«Can›m, ci¤erim» dediler mi iflini hemen gördü demektir.

Bu Gümülcüne flehrini gezip, görüp, zevk ve safalar etti¤imiz s›rada, ev sahibimizin
o¤ullar›ndan birinin üç o¤lu vard›. Bir gece bu o¤lanlardan biri ile benim bir kölem kay-
boldular. Ev sahibini zorlay›p, «senin çingene o¤lunla benim kölem kayboldu.» dedim. O
da birkaç yak›n›n› al›p, ben ve dört kölem ile birlikte silahlan›p, da¤ ve bahçeleri arama-
ya koyulduk. Bu sebeple gezdi¤imiz ve gördü¤ümüz yerler afla¤›da anlat›lm›flt›r.

Gümülcüne’den ç›k›p o gün belirsizce bazan do¤uya, bazan bat›ya gittik. Boyar ve Ka-
vala kaleleri ile Ifllak kasabas›n› geçtik. Hepsinde dizdar, serdar, kethüda, naib, kad›, ha-
kim, zabit ve eski tan›d›k kimselere kaybolan kölemi anlat›p sordum. Tâ Drama kalesin-
den gezi yeri olan yüksek ç›narlar bölgesindeki büyük havuz kenar›nda atbafl› çekip, Çele-
biler evinde misafir olduk. O gece bütün dost ve tan›d›klar›m›za kaçan kölemizi haber et-
tik. Sabahleyin Drama flehrinden do¤u taraf›ndaki da¤lar içine do¤ru bir merhale gittik.

Rohan Yani Orhan Kasabas›: Rumeli eyaletinde Selânik sanca¤› topra¤›ndad›r. Baz›
zaman Drama kazas›na ba¤l› nahiye olur. Baz› zaman yüzelli akçe payesiyle ayr› kaza
olur. Sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi, nâibi, âyân ve eflraf› vard›r. Naki-
büleflraf› yoktur. Geliflmifl güzel bir flehirdir. Sidrekap›s› kasabas›, bunun do¤u taraf›nda
olup bir konakl›k yerdir. Büyük bir camii, mescitleri, hamamlar›, kargir binalar›, hanlar›,
misafir saraylar›, medrese ve tekkeleri, s›byan mektepleri, yeteri kadar çarfl›s› ve pazar›
olan büyük bir beldedir. ‹ki yerde sa¤lam, metin kalesi varm›fl. Rum keferesi zaman›nda
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büyük bir flehir ve liman imifl. Orhan nehri, Sofya'n›n Rile da¤lar›ndan gelip, Ostrumca
da¤lar›ndan da baz› nehirler ile birleflerek Demirhisar ve Siroz flehirleri da¤lar›ndan ak›p,
nice tarladan ve topraklar› sulay›p, Türbelik kasabas› yak›n›ndan geçip, Orhan kasabas›n-
dan Rindene denilen bo¤azda Akdeniz'e dökülür. Burada eskiden büyük bir hisar varm›fl.
Bütün Rumeli k›y›lar›nda Kavala kalesinden sonra bu kale gelirmifl. Bunu Yunanl› ‹sken-
der yapt›rm›fl. Yunanl›lar ona Aleksand›r kral derler. Sonra bu genifl suru Gazi Hüdaven-
digar yani Sultan birinci Murat feth ederken güçlük çekti¤i için fetihten sonra bütün du-
varlar›n› ve kap›lar›n› y›kt›rm›flt›r. Yer, yer kal›nt›lar› durmaktad›r. Urkat kasabas› buraya
iki fersah yak›nl›ktad›r. Eskiden ikisi bir flehirmifl. Ba¤ ve bahçelerinin sonu belli de¤ildir.
Buraya yak›n Rindene bo¤az›nda Urfat nehrini gemilerle geçerken Venedik kafiri gemi-
leri göründü. Bu kasabay› gezerken de kaybetti¤imiz kölemi dost ve tan›d›klara tarif edip
yakalanmas› için ricalarda bulundum. Buradan do¤uya Selânik yolunda gittik.

Küçük Beflik Kasabas› Menzili: Selânik sanca¤› topra¤›nda Sidrekap›s› nahiyesindedir.
Camii, mescitleri, medresesi, mektebi, hanlar› ve yeteri kadar dükkanlar› vard›r. Ba¤lar›,
bahçeleri ve gölünde çeflitli bal›klar› vard›r. Buradan güneye do¤ru gittik.

Büyük Beflik Kasabas› Menzili: Bu da Selânik sanca¤› topra¤›nda Sidrekap›s› kasaba-
s›na ba¤l›, Beflik gölü sahilinde, genifl, yeflil bir sahada camili, mescidli, medreseli, s›byan
mektepli, tekkeli, çeflitli tüccar hanl›, kervansarayl›, de¤erli eflyalar› bulunan çarfl› ve pa-
zarl›, ayd›nl›k hamaml›, ba¤, bahçe ve bostanl› bir kasabad›r. Havas› ve suyu güzel, top-
raklar› verimlidir. Nâibi, sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, âyân ve eflraf› vard›r. Evle-
ri altl› ve üstlü, kagir yap›l› güzel evlerdir.

Beflik Gölü: Hayat sulu bir göldür. Selânik kalesinin bat› taraf›nda, bir merhaleye yak›n
uzakl›ktad›r. Uzunlu¤u oniki mil, geniflli¤i yedi mildir. Bu gölün güney taraf›nda yüksek bir
da¤ vard›r. O yüksek da¤›n kuzey taraf› Sidrekap›s› nahiyesi da¤lar›d›r. Gölün suyu sözü edi-
len da¤lardaki büyük bir nehir gibi gölden ç›k›p Rinde bo¤az› denilen yerde iki da¤›n aras›n-
dan akarak yar›m konak yer gidip Urfat nehri ile bu Beflik gölünün aya¤› birleflir. Rinde bo-
¤az›nda Akdenize dökülece¤i yerde Selânik, Kavala ve di¤er yerlerden gelip, gidenler gemi-
lerle Urfat nehrini geçerler. Baflka bir fleyle geçmek mümkün de¤ildir. Zira bu kadar padiflah-
lar buraya kâgir, büyük bir köprü yapt›ramad›lar. Çünkü suyun a¤z› enine ve boyuna iki mi-
le yak›n sazl›k ve batakl›k bir göldür. ‹çinde çeflitli y›lan bal›klar› ve çeflitli bal›klar yetiflir. Bir-
çok vilayete tuzlu y›lan bal›¤› buradan gider. Ayr› tüccarlar› ve ayr› bal›k emâneti emini var-
d›r ki Selânik'te oturan çiftçi Yahya A¤a'n›n onyedi yük akçe iltizam›d›r. Bu gölde ç›kan ba-
l›klar› hiçbir diyarda yoktur. Turna, Velya ve Kefal bal›¤›ndan baflka nice irili, ufakl› bal›klar
avlan›r. Bu bal›klar› eminin izni olmadan avlayanlar cezaland›r›l›rlar. Bu göl üzerinde oturan
emin a¤aya da kaçan kölemizi tarif edip, bulunmas›n› rica ettik.

Beflik Kasabas›n›nn S›cak Sular›: Bu kasaban›n karfl›s›nda yine Sidrekap›s› topra¤›nda,
Beflik gölü sahilinde, yeflil bir sahada bir ›l›ca vard›r. Biraz kibrit kokuludur. Gümüfl yü-
zükleri alt›n gibi sarart›r. Alt›nlar› ise öyle parlak eder ki sanki za¤feran sar›s› olur. Son
derece s›cak oldu¤undan suyuna herkes girmeye dayanamaz. Biraz so¤uk su kat›p ›l›flt›-
r›l›r. Çok faydal› bir sudur. Cüzzam ve frengi hastal›¤›na iyi gelir. Ama Bursa kapl›calar›
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gibi mükemmel, kubbeli binalar› yoktur. Bu kapl›cay› da gördükten sonra Beflik gölü ya-
k›n›ndaki Yenipazar kasabas›na geldik.

Yeni Pazar Kasabas›: Beflik gölü sahili yak›n›nda, düz bir alanda, da¤lar ve korular ete-
¤inde geliflmifl, flirin bir kasabad›r. Daha önce küçük bir belde imifl. ‹kinci Selim Han za-
man›nda Sokullu Koca Vezir Mehmet Pafla çok para harcay›p burada nurlu, büyük bir ca-
mii, mescidi, medrese ve s›byan mektebi, tekke, hamam, aflevi, sanatkar ve tüccar han›
yapt›r›p buray› gelifltirmifl, büyük flehir haline getirmifltir.

Halk› her türlü vergiden muaf tutulmufl oldu¤undan buras› her gün biraz daha geliflti-
rilmektedir. Bu da Sidrekap›s›'na ba¤l›d›r. Selânik'ten ‹stanbul'a gidenlerin u¤rak yerleri-
dir. Nâibi, hakimi, mütevellisi, yeniçeri serdar›, kethüda yeri, âyân ve eflraf› vard›r. Daha
önce bu kasabay› görmüfl idim. fiimdi vard›¤›m›zda Cuma namaz›n› Sokullu Mehmet Ca-
mii'nde k›ld›k. Hakikaten nur üstüne nurlu bir camidir. Bütün hayratlar› kurflun örtülü bi-
nalard›r. Cuma namaz›ndan sonra befl-onbin adam toplan›p, pazar kurdular. Bu pazar
yerinde etraf köylerden ve nahiyelerden çok kimse toplan›r. Onun için kaçan kölemizi
bulmak için tellallar ba¤›rt›p bütün pazarc›lara haber verdik. Bulana elli kurufl vermeye
söz verdik. Mütevelli Ramazan A¤a'da misafir olduk. fiirin bir kasabad›r. Gölü yine Beflik
gölüdür, vak›f taraf›ndan ayr› emiri vard›r. Buradan kalk›p k›bleye do¤ru gittik.

Sidrekapsi Kasabas›: Selânik'te Ayasofya kilisesini yapt›ran Ay Sof adl› melikenin Sid-
rekapsin ad›ndaki bir kardefli burada oturup buray› imar etti¤i için onun ad›n› vermifller-
dir ve Yunanl›lar buraya Sidrekapsi demifllerdir. Bir kardefli de Atabiraz adl› flehzade idi.
Dünyay› terk edip, Hazreti ‹sa yolunda gidip, temiz bir papaz olup Aynaroz'u imar etti¤i
için oraya da Aynaroz derler. Ama bu Sidrekapsin adl› bân Aristo ak›ll› bir filozof oldu-
¤undan Sidrekapsi da¤lar›ndan gümüfl madenlerini bulmufl ve bu madenleri ç›kar›p çok
zengin olmufltur. O kazand›¤› para ile Sidrekap›s› flehrini imar ettirmifltir. Halen Selânik
sanca¤› topra¤›nda ayr› bir kasabad›r. Sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi,
bâcdâr› ve harac emini vard›r. Hepsinden güçlüsü gümüflhane eminidir. Ceza vermek, as-
mak onun yetkisindedir. Usturlab (Gök ilmi) ilmine göre bu flehir örfi ikliminin yirmi se-
kizindedir. Selânik flehri de öyle olup bu flehir, Selânik'in güneydo¤usu taraf›ndad›r. Bu
flehir ile Selânik flehrinin aras› iki konaktan eksiktir. Sidrekapsi, Akdeniz kenar›ndan iki
fersah içeride, karada da¤lar ve ormanlar içinde geliflmifl, flirin, küçük bir kasabad›r.

‹maretleri: Camii, mescid, medrese, tekke, mektep ve hanlar› ile iki aded hamam› var-
d›r. Hamam›n›n biri çift olup kad›nlar girer. Çarfl›s› ve pazar› hayli vard›r. Hesap etmedim.
Zira içimde ac› vard›. Çok fazla mal›m ile kölem kaçt›¤›ndan bu flehirleri gönül huzuru ile
gezip, göremedim. Akdeniz flehrin do¤usunda ve yak›n›nda oldu¤undan lodos rüzgar›nda
denizin dalgalar›n›n sesi duyulur. fiehrin su ve havas› gayet güzeldir. Sular› flehre kanallar ile
getirilir. Ba¤ ve bahçeleri çok, meyve ve ürünleri boldur. K›fl günlerinde kuzusu ve o¤lak ke-
çisi her zaman tazedir. Da¤lar›nda keklik, çul, karaca, ya¤murca ve di¤er ev hayvanlar› çok
olur. fiehrin güney taraf›nda halis gümüfl madeni vard›r. ‹nsan kolu kal›nl›¤›nda üç damar-
d›r. Sidrekapsi da¤›nda olan a¤açlar bir diyarda yoktur. Bu a¤açlar› bir kifli asla kesemez.
Kesen olursa hemen cezaland›r›l›r. Bu gümüfl madeni Sadrazam›n kethüdas› Ebulhay›r ‹b-
rahim A¤a'n›n mal›d›r. Her sene onar, onbirer kantar gümüfl elde eder. Geçmifl padiflahla-
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r›n zaman›nda elde edilen gümüflten akçe keserdi. fiehrin içinde halen bir darphâne vard›r.
Sultan Dördüncü Murat zaman›nda akçe kesilip üzerinde (Sultan Murad ‹bn Ahmed Han
azze nasarahu duribe fî sidre kap›s›) diye yaz›l›rd›. Sonra Sultan ‹brahim Han zaman›nda Ka-
ra Mustafa Pafla bunu yasak etti. Ama Osmano¤ullar› kanunu idi ki k›rk yerde gümüfl ma-
deni olup, k›rkyedi hilafet sahibi oldu¤u yerlerde, yetmiflyedi büyük liman flehirlerinde ve gü-
müfl madeni olan yerlerde sikke kesilirdi. Mesela Cezayir, Tunus, Trablus, M›s›r, Habefl, ‹s-
van, Yemen, Lahsa, Basra, Ba¤dad, Musul, Amid, Tebriz, Erzurum, Canca, Bayburd,
Amasya, Sivas, Marafl, Antep, Halep, fiam, Gazze, Kudüs, fiam Trablus'u, Antakya, Ada-
na, Konya Aksaray, Kastamonu, Tire, Manisa, ‹zmir, Silifke, Gümüfl, Sinop, Bursa, Kütah-
ya, Adalya, K›br›s, Trabzon, Kefe, ‹stanbul, Edirne, Sofya, Belgrad, Vidin, Bosna, Serep-
rincse, Novabodra, Karatova, Üsküp, Selbasan, Ohri, Yanya, Mora, ‹nebaht, Atina, Selâ-
nik, Siroz, Kavala, Preveze ve bu Sidrekapsi'de sikke kesildi¤ini ben dahi bilhassa biliyorum.
Buralarda kesilen sikkelere sahip olup kulland›m. Hatta merhum Sultan Süleyman (Allah
rahmet eylesin ve ba¤›fllas›n), pederime bir kese lonca sikkesinden ihsan etmifl ve babam-
dan da bana bir haylisi kalm›fl idi. Bunlar›n dördü bir dirhem s›rma gümüflü gibi halis akçe-
ler idi. fiimdi bu Sidrekapsi ve di¤er darphaneler ‹brahim Han'dan beri kullan›lmaz halde-
dir. Ama gümüfl madenleri devaml› ifllemektedir. Burada son derece zengin kimseler var-
d›r. Buradaki dostlara ve tan›d›klara da bafl›m›za bela olan ve yol harçl›¤›m›z› götüren köle-
mizin bulunmas› için ricalarda bulunduktan sonra do¤uya do¤ru, da¤lar içinde ilerledik.

Aynaroz Nahiyesi: E¤er bu da¤larda, bellerde ve Akdeniz sahilinde olan küçük, büyük
kaleleri, derelerde ve tepelerde bulunan kilise ve manast›rlar ile içlerinde olan papazlar› bir
bir anlatsak papaznâme kitab›na benzer bir eser olur. Ama haftada bir defa iftar eden bin-
lerce papaz, lâdika, keflifl, ruhban, patrik, rahip ve ma¤disi denilen palas, cehennem atefl-
li¤i var ki aç durmaktan insanl›ktan ç›k›p, gözleri çukur, çukur olup, ... vilayeti demiri gibi
ezilmifl fanusa dönmüfl kefereler var. Ayda bir iftar edip, befl zeytin, befl tane hurma ve befl
fincan süt içen ihtiyar erflaklar› var ki, hareketten ve söz söylemekten aciz, dal gibi ince,
belleri bükülmüfl, gözlerinin nurlar› dökülmüfl kafirler de var. Yine perhiz ile yaflam›fl, iki-
yüz yetmifl yafl›na basm›fl ihtiyarlar da vard›r. Burada bulunan bilgili papazlar bir diyarda
yoktur. Ancak Rum'da, K›z›lelma'da, Bec'de, Prag'da ve bizim Atina flehrinde bulunur. Her
biri birer ifl yaparlar. Çeflitli ifllenmifl sapl›, yuvarlak halkal›, halkas› kendi a¤ac›ndan birlik-
te oyulmufl kafl›klar, arka kafla¤›lar›, kâseler, beflikler, dervifl zerdifleleri ve renkli talibeler
oyarlar ki, sanki sihirli eserlerdir. Her yerden buraya gelenler hazineler b›rak›rlar. Burada
olan günefl pençeli, güzel yüzlü, tatl› sesli güzelleri saçlar›n› tarad›klar›nda afl›klar›n›n ak›l-
lar› darmada¤›n›k olur. Bu ay yüzlü hizmetkârlar gelen gidenlerin hizmetlerine haz›r olup,
her istenileni yerine getirirler. Kiliselerinde zengin ve fakir herkese her çeflit yiyecek ve içe-
cek ikram edilir. Çünkü Hazreti ‹sa'dan beri bu keferelerin adetleri böyledir. Bu Aynaroz
nahiyesinde her köyde bir kilise vard›r. Üçyüzaltm›fl adet kilise ve manast›r vard›r derler.
Ama saymad›m. Bunlar halen Padiflah kanunu üzere ‹stanbul'da bulunan bostanc›bafl› ta-
raf›ndan yönetilirler. Bostanc›bafl›n›n bir hasekisi gelip gere¤ini yerine getirir. Bir kimse-
nin gelip de bu papazlara bir zulüm etmesi asla mümkün de¤ildir. Zulüm edeni bostanc›-
lar hemen döve, döve manast›r ketenine döndürürler. Bu manast›rlar›n en büyü¤ü (Aya
Ladra) kilisesidir. Di¤erlerinden (Tonayovero), (Kutulmufl), (Paydoradol), (Tariçse), (Iskara-
pora) kiliseleri de büyük kiliselerdir. Manast›r› görülmeye de¤er sanat eseri bir yap›d›r. Bu-
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rada bulunan çocuklar bir kilisede yoktur. Bu manast›r›n bir köflesinde kapal› bir kap›s› var-
d›r. Peri çocu¤u yüzlü bir hizmetçiye: «fiu kap›y› seyredelim» dedi¤inde, «Orada Hazreti
‹sa'n›n ‹ncili vard›r» deyip bize kap›y› açmad›. O an hat›r›ma flöyle bir beyit geldi:

«Dünkü gün kiliseye vard›m komad› g›lmân beni,
Ahd›m olsun kovay›m mahflerde ‹sa'ya seni.» 

deyip di¤er fleyleri seyretmeye koyulduk. Bu kiliselerin her biri birer kale gibidir. Bu-
rada iki gün kal›p, sonra güneye do¤ru gittik.

Lanakza Kasabas›: Baz›lar› Lanza, baz›lar› Lâyeza derler. Gazi Evrenos bu kaleyi kuflat-
t›¤›nda kale tekfuruna elçi gönderip Lâniza (kavga, dövüfl, savafl etmeden) kaleyi teslim et-
mesini ister. Hakikaten nizâ etmeden kalenin anahtarlar›n› elçiye teslim eder. Onun için bu
kaleye (Lâniza) diye isim verdiler. Ama meflhur galat olarak birçok kifliler Lanza derler. Pe-
rugan ve Çatalkanlar (Lankza) derler. Rum melikelerinden Selânik'in sahibi Ayasof kad›n
yapt›rm›flt›r. Il›cas›n›n hastalar› için imar etmifltir. Selânik sanca¤› topra¤›ndad›r.

Lankza Gölü: Bu ac› sulu gölcü¤ün do¤usu Siroz flehridir. Bat›s› Sidrekapsi'dir. Bu iki
flehrin ortas›nda genifl bir göldür. Çevre uzunlu¤u yedi mildir. Baz› yerleri s›¤d›r. Derin
olan yerleri alt› zira ve on zira derinli¤indedir. Suyu ac› ve bulan›kt›r. Zira, yer yer batak-
l›k, sazl›k ve kam›fll›kt›r. Gölün kuzey taraf›nda bir fley yoktur. Birkaç yerde harap köyler
ve harap kiliseler vard›r. Köylüler haydud denilen h›rs›zlar›n derdinden bezmifllerdir. K›fl
günleri bu gölde o kadar kaz, ördek, ku¤u, bal›kç›l, saka ve karabatak gibi çeflitli kufllar
vard›r ki hesab› bilinmez. Bu kasabalarda yaflayanlar›n hepsi rum keferesi, bulgar fecere-
si ve Eflak hr›stiyan› olup k›fl günlerinde sözü edilen kufllar› tüfek ile vurup avlarlar.

Lankza Il›calar›: Bu kasaban›n d›fl›nda, Selânik sanca¤› topra¤›nda çimenlik, kuflluk, la-
lelik, a¤açl›k bir yerde güzel yap›lar› ile geliflmifl bir ›l›ca var. Suyu normal s›cakl›ktad›r. Yük-
sek kubbesinin alt›nda büyük bir havuzu ve etraf›nda kurnalar vard›r. Havuzun d›fl›nda akan
s›cak suyun topland›¤› s›cak zeminde çamurlu bir k›s›m var. Bütün a¤r›lara, cüzzama ve
frengi hastal›¤›na tutulmufl kimseler bo¤az›na kadar bu çamura girip, dayanabildikleri kadar,
yar›m saat kalsalar Allah'›n emri ile hastal›klar›ndan kurtulurlar. Hatta kiraz mevsiminde Se-
lânik'in bütün ileri gelen kiflileri çad›rlar›, yiyecek ve içecekleri ile bu kapl›caya gelirler. Bu-
rada bir, iki hafta veya bir ay kal›p, havuza girip, zevk ve safalar ederler.

Lankza hummas› meflhurdur. Nice uzak vilayetlerden hastalar gelip, kapl›caya girip, fli-
fa bulup giderler. Tâ bu derece çok faydalar› vard›r. Oradan ayr›ld›ktan sonra bir gün gittik.

Avrathisar Kazas›: Buray› Selânik adl› sap›k kral›n kar›s› yapt›rd›¤› için Avrat hisar› de-
mifllerdir. Gazi Evrenos taraf›ndan fethedilmifltir. Bir vadinin ortas›nda dayan›kl›, yontma
tafl ile yap›lm›fl bir kale imifl. Zamanla iç ilde kald›¤›ndan önemi kalmam›fl ve yer yer ha-
rab olmaya bafllam›flt›r. Ama biraz gayret ile onarmak mümkündür. Bugün için içinde diz-
dar›, neferleri ve cephanesi yoktur. Bu kale Selânik sanca¤› topra¤›nda nahiye ve köyle-
ri ile geliflmifl bir kazad›r. Selânik'in kuzeybat›s›ndad›r. Selânik ile aras› iki konaktan biraz
eksiktir. Süratle bir günde gidilir.
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Avrathisar Varoflu: Evleri kâgir, kiremit örtülü, ba¤l› ve bahçelidirler. Sular› boldur ve
tatl›d›r. Camileri feraht›r. Mahalle mescitleri, medresesi s›byan mektebi,
…………………………. …..flak, insanlar› güzeldir. Avrathisar adiyle meflhur oldu¤undan
bütün halk› kad›n gibi hal ve hareketleri olup erkekleri de kad›n gibi konuflup, giyinirler.
Bilgili, sanatkar, temiz, namuslu, uysal kiflilerdir. Yöneticilerine karfl› son derece sayg›l›d›r-
lar. Halk›n›n ço¤u sanatkar ve tüccard›rlar. Rum, Bulgar ve S›rp halk›ndand›rlar. Yüzelli
akçe payesiyle kad›s›, voyvodas›, muhtesipleri, flehir kethüdas›, haraç emini, sipah kethü-
da yeri ve yeniçeri serdar› vard›r. Selânik flehrine yak›n oldu¤undan fieyhül-‹slam› ve naki-
büleflraf› yoktur. Burada da kad›ya ve bütün tan›d›klara kaçan kölemizi anlat›p bulunmas›
için ricalarda bulunduk ve tellallar ba¤›rtt›k. Sonra buradan ayr›l›p bir gün gittik.

Toksanbuz Kasabas›: Selânik sanca¤› topra¤›nda, genifl bir alanda kurulmufl, geliflmifl
bir kasabad›r. Camii, han›, hamam›, çarfl›s›, ba¤ ve bahçeleri vard›r. Siroz flehri ile Selâ-
nik aras›nda vezir-i azamlar›n hass›d›r. Bir vezir-i azam a¤as›n›n idaresindedir. Nâibi var-
d›r, ama kethüda yeri, yeniçeri serdâr› yoktur. Zira Siroz flehri ve Selânik kalesi yak›nd›r.
Halk›n hepsi kefere oldu¤undan güzel bir kilisesi ve güzel Rum ve Bulgar k›zlar› var.

Toksanbuz Gölü: Bu gölün do¤u taraf›nda Siroz flehri yak›nd›r. Do¤udan bat›ya do¤-
ru uzunlu¤una olup çevre uzunlu¤u onüç mildir. ‹çinde birkaç yerde sazl› ve kam›fll› ada-
c›klar vard›r. K›fl›n bu adac›klarda karabatak, tahta botlar, serhab ve di¤er kufllar dinlenip
dururlar. Avc›lar kay›klar ile avlan›rlar. Gölde çeflitli bal›klar yetiflir. Onlar› da avlay›p g›-
dalan›rlar. Burada vezir-i azam›n hass› a¤as›na kölemiz için rica edip, etraf köylere adam-
lar gönderildi. Oradan ayr›l›p yine bir gün gittik.

Doyran Kasabas›: Baz›lar› Toyran, niceleri de Doryan yazarlar. Do¤rusu Doyran'd›r.
Gazi Evrenos Bey buraya gelip çok say›da asker ile konaklay›nca bu vilayetin kefereleri
‹slam askerlerine büyük ziyafet verip doyurduklar›ndan fetihten sonra ad›na Doyuran de-
mifller ve bu flehre hay›r dua etmifllerdir. Onun için buras› zengin ve geliflmifl bir kasaba-
d›r. Bu güzel kasaba Selânik kalesinin bat› taraf›nda olup Avrathisar'›na iki konaktan bi-
raz eksiktir. Ben bir günde geldim. Selânik flehri, Avrathisar› ve bu Doyran kasabas› bir-
birlerine saç aya¤› gibidir. Doyran, gayet zengin ve geliflmifl bir beldedir. Selânik topra-
¤›nda yüzelli akçe payesiyle kazad›r. Sipah kethüda yeri, yeniçeri serdâr›, vekili, muhte-
sibi ve voyvodas› vard›r. Evleri kagir yap›, kiremit örtülü, altl› üstlü, ba¤ ve bahçeli, genifl
evlerdir. Kâgir sultâni çarfl›s› vard›r.

Doyran Gölü: Bu gölde çeflitli bal›klar avlad›k. Çok lezzetli yemesi olur. Bilhassa tur-
na ve sazan bal›¤› çok olur. Gölün çevre uzunlu¤u onüç mildir. Kasaba gölü kenar›nda
kurulmufltur. Kasaba halk› gölün suyunu kullan›rlar. Halk›n ço¤u Rum ve Bulgar kefere-
leridir. Müslüman azd›r. Zira serbest vezir hass›d›r. Burada da kaybolan kölemiz için tel-
lallar ba¤›rtt›k. Kölemi bulana elli kurufl vermeyi vadettim. Müjde edene de yirmi kurufl
vermeye ahd ettim.

ZZiyaret Yerleri: (fieyh Mehmet Doyranî) Doyran yak›n›ndaki Gölbafl› köyünde dünyaya
gelmifltir. Sofya'da kutuplar›n kutbu (Balî Efendi) nin halifelerinden olmufltur. Tarikat öncüsü,
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keramet sahibi, ulu sultand›r. Birçok kerametleri görülmüfltür. Gazi ‹brahim Pafla'n›n sayg›s›-
n› kazand›¤›ndan kendi do¤um yeri olan Gölbafl› köyüne güzel bir cami, mescid, tekke, afl evi
yapt›rm›flt›r. Kabri de tekkesi'nin yan›ndad›r. Herkes ziyaretine gelir. Allah s›rr›n› mukaddes
etsin. (Halis efendi), (fiucâ efendi) ve daha nice ziyaretlerde bulunup, ruhaniyelerinden yar-
d›m istedik. Allah'›n rahmeti üzerine olsun. Allah'›n hikmeti, bu sultanlar› ziyaret edip ruhani-
yelerinden yard›m diledi¤imiz gece kona¤›m›zda binlerce bozuk fikir ile uykuya yatt›¤›m›zda
bir rüya gördüm. fiöyle ki: ‹htiyar bir kifli gelip beni uyand›rd›. Rüyamda gördü¤üm flekilde
ayn› ihtiyar yata¤›n›n yan›na oturdu ve bana dedi ki: «Ey o¤ul, flehrimiz Doyran'a hofl geldin.
Seni mal›nla ve kölenle doyurur. Sen bizim ruhumuz için yine Kur'ân-› Azim oku. Bu da¤lar-
da, bellerde ve yollarda bafl›bofl ne gezersin. Geriye dönüp Gümülcüne'ye giderken kay›p kö-
leni ve paran› Gümülcüne'den al, di¤er kölelerini al›p acele Girit savafl›na git. Üçüncü y›lda
Kandiye'nin fethinde bulun. Eceline kadar Arabistan'da, Mekke ve Medine'de seyahat edip
ömrünün bir k›sm›nda saadet evine kavuflas›n» deyip kayboldu. Kölemin biri merak edip ba-
na: «A¤a, sizinle söyleflen kim idi, bütün kap›lar içeriden kilitli, bu adam nereden geldi ve flim-
di nereye kayboldu» diye sordu¤unda Allah'a flükür vücuduma bir dinçlik geldi. Rahatlat›c› ha-
berlerden sevinç duydum. Saate bakt›m gece yar›s› henüz olmufltu. «Sübhanallah» dedim. Ar-
t›k gözüme uyku girmiyordu. Sabahleyin adamlar›m ve Gümülcüne'deki ev sahibimle atlar›-
m›za bindik. Doyran halk› ile vedalafl›p geriye, kuzeye do¤ru bir gün gittik.

Ayvas›l Gölü Kenar› Menzili: Kasaba gibi geliflmifl büyük bir köydür. Bu gölün kena-
r›nda eski zamanda Aya Vas›l ad›nda ulu bir papaz taraf›ndan kuruldu¤u için onun ad› ile
söylenip Ayavas›l demifller. Rum dilinde (aya) evliya demektir. Vas›l diye de ay›ya derler.
Sonra Gazi Evrenos flehri ve kaleyi harab etmifl ve bu kadar› kalm›flt›r. Gölün etraflar› ga-
yet mamurdur. Göl, Selânik'ten bir mil uzakl›ktad›r. Selânik'in güney ile bat›s› aras›nda
kal›r. Bir bak›fla göre de Beflik ile Selânik aras›ndad›r. Zira bu göl ile Beflik aras› yar›m
konak yerdir. Ayvas›l gölünün çevre uzunlu¤u on mildir dediler. Çeflitli bal›klar›ndan ka-
ra sazan› ve turna bal›klar› çok olur. Göle yak›n köylerden gelip burada bal›k avlarlar. Av-
lad›klar› bal›klar› Selânik'te getirip taze, taze sat›p kazanç sa¤larlar ve vergilerini de bu göl
eminine verirler. Gölün sekiz, dokuz ve on kulaç derinli¤inde yerleri vard›r. Gölün aya¤›
Beflik gölüne kar›fl›r. Gayet tatl› sulu bir göldür.

Buradan kalk›p bütün gün kuzeye do¤ru gidip, Urfat kasabas›na geldik. Buradan yine
bir gün gidip Kavala kalesi menziline geldik. Acaip, büyük bir kaledir. Kaleyi görmeden
acele ile yola devam ettik. Uykumda rüyamdan uyan›p gözümle gördü¤üm ermiflin dedik-
lerini düflünüp, acaba ne görece¤iz diye merak ediyordum. Sabahleyin endifleli düsünce-
lerle giderken Sar› fiaban adl› kasabaya girdik. Karfl›m›zdan bir alay adam geliyordu. Be-
nim yüzümde siyah örtü oldu¤u halde gidiyordum. Bir de gördüm ki, kaçan kölem k›ya-
fet de¤ifltirip, bafl› afla¤› bir at›n üstünde gider. O an düflünmeye gücüm kalmad›. Gümül-
cüne'deki ev sahibiyle hemen baltalara sar›l›p, o¤lana birkaç balta vurup at›ndan düflür-
dük. Di¤er kölelerim de hemen yakalay›p ba¤lad›lar. Bu s›rada birden etraf›m›za befl, on
atl› üflüfltü. Hepsi flaflk›na dönmüfllerdi. Kimi köle bizimdir, kimi papaz›nd›r, kimi bir ada-
m›n bize borcu vard›, borcuna karfl›l›k verdi, diye birbirini tutmayan sözler söylediler.

Ben onlar›n sözlerine bakmay›p o¤lana birkaç balta daha vurup «Sand›ktaki harçl›k al-
t›nlar hani» diye sordu¤umda: «‹flte bu ev sahibi a¤an›n çingene o¤lan›ndad›r» dedi. Bir de
gördük ki ev sahibi, o¤lunu asker aras›nda bir eflek üzerinde, k›yafet de¤ifltirmifl olarak
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bulup, yan›ndaki fahiflesiyle birlikte meydana getirdi. Hani param›z diye sordu¤umuzda,
hiç korkusuz «‹flte param dedi¤in efle¤in semeri içindedir» dedi. Efle¤in semerini parça
parça ettik. Bütün alt›nlar› bulduk. Yaln›z onüç alt›n eksik idi. Bre mal eksik derken se-
mer içinden benim bir gümüfl at tak›m›m ç›kt›. Me¤er o da kay›p imifl. Hemen kölem:
«Ben bu tak›m kayboldu¤u için kaçt›m. Me¤er bu çingenede ç›kt›. Beni bu ayart›p, bütün
alt›nlar› bu çald›r›p, o ald›.» deyince bütün kervan halk› hayrette kal›p: «Adam›n gerçek-
ten kölesi imifl» dediler. Köleyi, çingeneyi ve fahiflesini birbirlerinin ellerinden ve boyun-
lar›ndan ba¤lad›lar. Köse fiaban kasabas› hakimine haber gönderdiler. Hakim adamlar›
ile gelip, kervan halk›n› çevirip, «Sizde elin kaçan kölesi bulunmufl» deyip dev gibi asker-
leri hepsini zincire vurup geriye döndürdü. Köse fiaban hakimiyle geriye gidip Köse fia-
ban kasabas›na geldik. Burada çingene onüç alt›n›m›n kölemi ata bindiren adamda oldu-
¤unu söyledi. Alt›nlar›m› al›p adam› hapsettiler. O gün yola gidip, tekrar Gümülcüne ka-
lesi menziline geldik. Ev sahibimiz, hemen çingene o¤lan›, çarfl› bafl›ndaki imaret köfle-
sinde di¤er çingenelere ibret olsun diye ast›rd›. Ben de kölemi ikiyüz aded sopa vurup,
yol harçl›¤›m›z olan alt›nlar› tamam olarak ald›m. Sonra adamlar›m, atlar›m ve eflyalar›-
m›z ile toparlan›p yola koyulduk.

GÜMÜLC‹NE'DEN YEN‹CE VE SEREZ TARAFLARINA
G‹TT‹⁄‹M‹Z MENZ‹LLER‹ ANLATIR

O gün Akp›nar köyü menziline, Eflek Çelebi köyünü, fiendilli, Keçiler, Çepelli, Ahir-
yanl› ve Müslümanl› köyleri geçildi.

Mesinehisar Menzili: Büyük ‹skender zaman›nda Akdeniz adalar›ndan Mesine adas›-
n›n bir bân'› gelip Büyük ‹skender'den izin al›p bu hisar› yapt›rd›¤›ndan Mesinehisar der-
ler. Yüksek bir da¤›n ete¤inde, düz ve genifl bir yeflil alanda, dört köfleli, tafl yap› güzel
bir kale imifl. Orhan Gazi'nin o¤lu Süleyman Pafla fethedip, baz› yerlerini y›kt›rm›flt›r. Ha-
len o flekilde harab olarak yat›p kalm›flt›r. ‹çinde koyun k›fllalar› vard›r. Oradan sonra Ker-
biçli, Su S›¤›rl›¤›, Babal› ve Yass› köylerini geçtik. Bu köyler hepsi Mesinehisar da¤› ete-
¤inde irem ba¤lar› gibi geliflmifl köylerdir. Gümülcüne'ye ba¤l›d›rlar. Topraklar› verimlidir.
Hepsi de zengin köylerdir.

BBori Kalesi: Yunan tarihlerinde yaz›ld›¤› üzere Flikos k›z› Mori adl› melike taraf›ndan
yapt›r›ld›¤› için Mori ad› verilmifl olup galat olarak Bori derler. Nice hükümdarlar›n eline
geçtikten sonra Orhan Gazi o¤lu Süleyman vas›tasiyle ‹slamlar›n eline geçmifltir. Evrenos
Bey fethetmifltir. fiimdi Rumeli eyaletinde Gümülcüne kazas›na ba¤l› Gazi Muradiye ema-
netidir. Büyük bir emanettir. Bütün gelirleri vakfa gider. Mürtezikalara ayl›k verirler. Ka-
le, deniz kenar›nda, yerden yirmi arfl›n yükseklikte, tafltan yap›lm›fl, sa¤lam ve kuvvetli bir
kale imifl. Yer, yer harab olmufltur. Dört köflelidir. Çevre uzunlu¤u binyüz ad›md›r. Etra-
f›nda hende¤i yoktur. ‹çinde elli aded Rum keferesi evleri ve befl aded dükkan› olup bafl-
ka birfley yoktur. ‹ki kap›s› vard›r. Biri deniz kenar›nda k›bleye bakar di¤eri bat› taraf›nda
olup Karasu'ya bakar. Kalenin kuzey taraf›nda kaleye bitiflik bir duvar çekilmifltir. Ta ka-
leden da¤lara var›nca bir saat uzunlu¤unda, metin bir duvard›r. Buradan ne bir kervan,
ne de bir kimse geçemez. Kalenin deniz kap›s›ndan geçilip orada gümrük vergisi al›n›r-
m›fl. Gümrük binalar›n›n kal›nt›lar› halen yer yer görülür.
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Bori Gölü: Bu kale önünde k›bleye bakan bir körfez vard›r. Denizin bo¤az› a¤z›na var›n-
ca k›rkyedi mil çevre uzunlu¤unda genifl bir deniz gölüdür. ‹çinde binlerce çeflit bal›k avla-
n›r. Ayr› bir eminliktir. Emini yüz aded adamiyle bu gölü idare eder. Bunu da Gazi Murat
Han mütevellisi sat›p gelirini vakfa verir.

Bu kaleyi geçtikten sonra yar›m saat güneye gidip, K›z›lca köyü menziline geldik. Bura-
da Ahmet Çavufl'un evinde misafir olduk. Bir cami, bir hamam, bir han olup, ba¤ ve bah-
çesi verimli, akar sular›, bol güzel bir köydür. Oradan da bat›ya dogru iki saat ovada gittik.

Karasu Yenicesi fiehri: Rum keferesinin büyük flehirlerinden bir belde imifl. Gazi Ev-
renos Bey fethetmifltir. Rumeli eyaletinde, Selânik sanca¤›na ba¤l›, yüzelli akçe payesiy-
le kazad›r. Geliflmifl nahiyeleri ve köyleri vard›r. Voyvoda taraf›ndan yönetilir. fieyhülisla-
mi, nakibüleflraf›, âyân›, muhtesibi, flehir nâibi, flehir kethüdas›, harac emini, sipah ket-
hüda yeri ve yeniçeri serdar› var. Genifl bir ovada, Karasu nehri yan›nda, dörtyüz adet ki-
remit örtülü, altl› ve üstlü, ba¤ ve bahçeli güzel evlerden kurulmufltur.

‹skeçe nehri flehir içinden akar. ‹skeçe da¤lar›ndan gelip Karasu nehrine kar›fl›r. Kara-
su nehri de ‹skeçe yaylas›ndan, Veterye ve Usturumca da¤lar›ndan toplan›p Sar› fiaban
kasabas› yak›n›nda Akdeniz'e dökülür. Karasu flehrinin en büyük camii çarfl› içindeki Sul-
tan Ahmet Han vezirlerinden Ekmekçizâde Ahmet Pafla camiidir. Görülme¤e de¤er bir sa-
nat eseridir. Camiin güzelli¤i ve zerafeti diller ile anlat›lamaz, kalemler ile yaz›lamaz. Ben-
zeri ancak ‹stanbul'da Ebu Eyyüp Ensari yak›n›ndaki Zal Pafla camii olur. Bütün kubbeleri
kurflun örtülü, avlusunun etraf› mermer sütunlar ile çevrili, iç aç›c› bir camidir. Cemaati çok
olur. fiehrin ayr›ca mescitleri, bir medresesi, üç adet s›byan mektebi, iki adet tekkesi, bir
hamam› ki Koca Mustafa Pafla hayrat›d›r, bir aflevi, küçük-büyük on bir tane han› vard›r.
Hepsinden mükellefi misafir saray› olup bütün kubbeleri kurflun örtülüdür. K›rk ocakl› bir
kervansarayd›r. Bu da Ekmekçizade Ahmet Pafla hayrat›d›r. Di¤er hanlar tüccar hanlar›-
d›r. Bedestan› yoktur. Elli adet dükkan vard›r. Her çeflit mal bulunur. Yirmi adet debba¤
dükkan› ‹skeçe nehri kenar›ndad›r. fiehrin yer, yer ba¤ ve bahçeleri olup havas› ve suyu-
nun güzelli¤inden güzelleri de çoktur. fiehrin güney bat›s›ndaki ‹skeçe (Karasu) da¤›na bü-
tün flehir halk› Temmuz ay›nda yaylama¤a ç›karlar.

............. Kasabas› (asl›nda ad› yoktur): Karasuya ba¤l›d›r. Kethüda yeri ve yeniçeri
serdar› yoktur, ‹skeçe flehri da¤lar› ete¤inde kurulmufltur. Befl yüz adet ba¤l›, bahçeli, ki-
remit örtülü ev olup, evlerin bütün pencereleri k›ble taraf›na bakar. Halk›n yar›s› müslü-
man, yar›s› keferedir. Bir camii, üç mescidi, bir hamam›, bir medresesi, iki han›, iki tek-
kesi ve yeteri kadar dükkan› vard›r.

Buradan kalk›p güneye do¤ru tipi, bora ve ya¤mur alt›nda Karasu nehri kenar›nca bir
saat gittik ve Karasu geçidi bafl›na geldik. Daha önce bu nehri birkaç defa s›¤›r arabalar›
ile geçmifltik. Köprü tutmaz, delice akan büyük bir nehirdir. fiimdi Köprülüzade Faz›l Ah-
met Paflan›n yapt›rd›¤› büyük bir a¤aç köprü var. Kal›n ve uzun a¤aç sütunlar nehrin di-
bine kak›lm›flt›r. Bu köprüden karfl›ya geçtik.

Ahmetaabad Kasabas›: Buras› da Köprülüzade vezir Faz›l Ahmet Paflan›n hayrat› oldu-
¤undan ad›na Ahmetabad denmifltir. Ama henüz binlerce kifli ve usta buray› imar etmek-
tedirler. Hepsi iki yüz adet, kiremit ve saz örtülü, ba¤s›z, bahçesiz yeni yap›lm›fl evlerdir.
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Bir camii, bir tekkesi, iki adet kiremit örtülü, yeni yap›lm›fl han›, yirmi befl adet sazdan,
kam›fltan yap›lm›fl faydal› dükkanc›klar vard›r. Daha yeni imar olunmaktad›rlar. Allahu
Teâlâ daha güzellefltirip, dünya döndükçe kalmas›n› nasip eylesin. Bu yeni kasaban›n ku-
zeyindeki yüksek bir tepe üzerinde (Kuflluk Baba) tekkesi olup, imareti yoktur. Buradan
bir saat k›ble taraf›na, Akdeniz kenar›na yak›n yüksek a¤açl› orman içinde yol ald›k.

Sar› fiaban Kasabas›: Kavala sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Düz, kumsall›k bir alan-
da iki yüz evli, bir cami, iki han, bir hamam, elli dükkan, bir medrese ve bir tekkeli geliflmifl
bir kasabad›r. Lakin Karasu köprüsü bafl›nda Ahmetabad kasabas› olal›dan beri bu kasaba
yoldan üç saat uzakta kald›¤›ndan o kadar ifllemez olmufltur. Buradan güney ile bat› aras›n-
da, deniz kenar›nda üç saat gidip Kavala ›l›cas›n› geçtik ve üç saat daha gittik.

Eski Kavala Hisar›: Hazreti Süleyman Nebi'nin o¤lu Melik Recaim zaman›nda bu kaleyi
Flikos hekim yapt›rm›flt›r. Soyu beflinci kuflakta Hazreti Süleyman'a ulafl›r. Baz› Yunan ta-
rihçileri bu Flikos'a Süleyman Peygamberin o¤lu Melik Recaim'in o¤lu Flikos'tur derler. Rum
Yunan hükümdarlar›ndan büyük bir hükümdar olup, Süleyman'›n bu Kavala kalesinin bu-
lundu¤u yerde Belk›s Ana için yapt›rd›¤› köflkün yerine Flikos, Kavala kalesini yapt›rm›flt›r.
Kalenin yönetimini Kavala ad›ndaki bir o¤luna b›rakt›¤› için ad›na Kavala kalesi denmifltir.
Rum tarihlerinde de Kavala derler. Sonra bu Flikos ünlü bir hükümdar olur. Rum, Arap,
Acem, Horasan ve Maveraünnehir'e var›nca iki yüz parça büyük flehirleri ve halk› yönetimi
alt›na al›p, ‹ran ve Turan halk›ndan ald›¤› vergilerle bu Kavala kalesini ve Selânik flehrini ku-
rar. Sonra Hazreti Muhammed'in do¤umundan 889 y›l önce Büyük ‹skender dünyaya ge-
lir. Flikos'un yan›nda yetiflip o¤lu Kavalis ile bir yerde olgunlaflt›lar. Onun için Rumlar ‹sken-
der'e Flikos Aleksand›r derler. Baz›lar› da bu ‹skender'e Flikos'un o¤ludur derler. ‹skender'in
saltanat müddeti otuz y›l sürmüfltür. Otuz y›lda dünyaca ünlü bir hükümdar olup, yedi yüz
parça büyük flehirler kurdurur. Karadeniz'i Akdenize kat›p, karanl›k denizi buz üzerinden ge-
çip Ye'cuc ve Me'cuc seddini yapt›r›r. Bu Kavala flehrinde ölüp bir adada defnetmifllerdir.
Mezar› halen bilinmemektedir. Kendinden sonra o¤lu Rohanya padiflahl›¤› kabul etmemifl,
Kavala'da Flikos manast›r›nda papaz olmufltur. ‹skender'den sonra yine kendi soyundan
Batlaymus ad›nda ünlü bir filozof olan Aristo padiflah oldu. Rum dilinde Batlaymus büyük
hükümdar demektir. Bu Kavala'da nice hay›r ve iyilikler etmifltir. Batlaymus, Hazreti Zeke-
riya'ya iman getirmifltir. Sonra Yahudiler Hazreti Zekeriya'ya bir iftira edip, testere ile tepe-
sinden afla¤› iki parça biçip flehit ettiklerinden bu Batlaymus Zekeriya peygamberin flehit
edildi¤ini duyup Kavala kalesinden binyediyüz parça gemi ile Halep ‹skenderununa ç›kar.
Hazreti Zekeriya'n›n kan›n›n öcünü almak için bir günde yüzaltm›flbin yahudiyi k›l›çtan ge-
çirir. Hazreti Zekeriya'n›n kabri üzerine bir ibadet yeri yapt›r›r. Halen Hazreti Zekeriya tam
ortas›nda Ulu cami içinde yatmaktad›r. Kral Batlaymus öcünü ald›ktan sonra yahudilerden
elde etti¤i mal ve para ile Kavala'ya gelir ve müslüman olarak ölür. Cesedi Aynaroz flehrin-
de Aleksandr kilisesinde defnedilmifltir. Yerine o¤lu fieflufl Atagor kral olur. Makedonya fleh-
ri olan ‹slambol'u imar eder. Bu Kavala flehri binlerce devletin eline geçer. Nihayet 786 ta-
rihinde Gazi Hüdavendigar yani Birinci Murat Han, buray› Rum keferesi elinden al›r. Ce-
neviz kafiri de Sak›z adas›ndan binlerce gemi ile gelip Kavala kalesini ele geçirirler. 907 ta-
rihinde Sultan Bayaz›t Veli, Mora vilayetinde Muton ve Koron kalelerinin fethine giderken
bu Kavala kalesine u¤ray›p, fethedip gider. Halen Cezayir eyaletinde yani Kaptan Pafla'n›n
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yönetiminde derya beyi sanca¤› merkezidir. Süleyman Han kanunu üzere beyi, iki parça ka-
d›rga ile memur oldu¤u sefere gider. Paflas›n›n padiflah taraf›ndan hass› 240.000 akçedir.
Zeameti oniki adettir. Timar› 235'dir. Alay beyi ve çeribafl›s› vard›r. Kanun üzere timar sa-
hipleri sefer zaman›nda iki bin asker olur. fieyhülislam›, nakibüleflraf›, âyân› ve yüzelli akçe
payesiyle kad›s›, nahiyeleri ve köyleri vard›r. Eyalet sanca¤› yedi kazaya ayr›l›r. Kazalardan
beyine y›lda dokuz bin kurufl gelir olur. Kad›ya da iki bin kurufl gelir sa¤lan›r. Sipah kethü-
da yeri, yeniçeri serdar›, topçubafl›, cebecibafl› a¤alar›, birer oda kap› kullar› ve bir oda ye-
niçeri a¤as› vard›r. Zira Venedik kafirinin donanmas› her zaman Kavala kalesi alt›na gelir-
ler. Bu sebepten kale muhafazas›nda çok say›da asker bulundurulur. Ayr›ca flehir nâibi,
muhtesib a¤as›, kale dizdar› a¤as›, yedi adet kale a¤alar›, üçyüz adet kale neferi, flehir ket-
hüdas›, flehir emini, bacdar›, haraç emini, liman kapudan› ve mütevelli a¤as› vard›r. Hepsi-
nin amiri mütevellidir. Zira Maktul ‹brahim Pafla'n›n büyük tevliyetidir.

Kavala Kalesinin fiekli ve Yeri: Akdeniz kenar›nda, Rumeli k›y›s›nda, iki taraf› deniz
sivri bir burun üzerinde, sivri, yalç›n bir kara kayada, yontma tafl ile yap›lm›fl, sa¤lam, da-
yan›kl›, badem fleklinde güzel bir hisard›r. ‹ç kalesi kaya üzerinde tam üçbin ad›m çevre
uzunlu¤undad›r. Kap›s› k›bleye bakar. Burada dizdar oturur. Bütün cephane, silah ve mü-
himmat bu iç kalede olup her gece burada padiflah mehteri çal›n›r. Aynaroz nahiye ve
köyleri buradan oldu¤u gibi görünür. Bu iç kalenin önünde yine bir yalç›n kaya üzerinde
bir kat bölme hisar daha vard›r. Buraya orta hisar derler. Bunun da iki kap›s› vard›r. Bir
kap›s› kuzeye bakar, di¤er kap›s› güneye aç›l›r. Bu bölme Orta hisarda Diyarbekirli hat-
tat Niflanc› Osman Pafla vilayet valisi olup, flehri yönetir. Görülme¤e de¤er, ünlü bir sa-
rayda oturur. Kendi askerlerinden baflka yedi kazan›n askeri emrinde haz›rd›r. Orta hisar
ikiyüz evlidir. Kaya üzerinde oldu¤undan ba¤ ve bahçeleri yoktur. Camilerinden Alaca ca-
mii ayd›nl›k, ferah bir camidir. Bütün Akdeniz buradan görünür. Bey camii ve sohta ca-
mii de güzel camilerdir. Kilise mescidi de güzel bir yap›d›r. Ayr›ca iç kale mescidi de var-
d›r. Evleri kargir, tafltan yap›lm›fl güzel binalard›r. ‹ç kale son derece sa¤lam yap› oldu-
¤undan üçyüz adet hisar yeri vard›r. Küçük, büyük elli adet top bulunur.

Afla¤› Kavala Kalesi: Beflyüz adet kat kat üstüne, altl› ve üstlü, kâgir yap›, sa¤lam ev-
leri vard›r. Bahçeleri seyrektir. Hepsi befl mahalledir. Etraf› bir denizden bir denize var›n-
ca orta hisar› ve iç kaleyi kuflatan varofl kalesidir. Ama kaç bin ad›m oldu¤unu bilmiyo-
rum. ‹ç kale, orta hisar ve bu Afla¤› varofl hisar›n›n toplam yedi kap›s› vard›r. Afla¤› va-
roflun kuzeye bakan kuvvetli kap›s›na ‹stanbul kap›s› derler. ‹skele kap›s› güneye kale li-
man›na aç›l›r. Bu liman kap›s› yan›nda üç adet alt› gözlü kad›rga fleflhanesi vard›r ki ha-
kiminin kad›rgalar› her an burada haz›r durur. Bu liman kap›s›n›n d›fl›nda iki han, befl dük-
kan, nice mahzenler ve bir adet sebil evi vard›r. Liman› bin parça gemi alacak büyüklük-
tedir. Çok iyi demir tutar, yatak ve s›¤›nacak güvenli bir limand›r. K›ble, güney ve do¤u-
su rüzgarlara karfl› emin de¤ildir. Ama kuzey, y›ld›z, bat› ve karayelden emin bir liman-
d›r. Afla¤› kale hepsi befl mihrapt›r. Hepsinden büyü¤ü cemaati bol, Sultan camii benze-
ri, mavi kurflun örtülü kubbeli, yüksek bir minareli, Sultan Süleyman Han vezirlerinden
makbul olan Gazi ve fiehit ‹brahim Pafla camiidir ki mutlaka görülme¤e de¤er gönüllere
ferahl›k veren, nurlu bir sanat eseridir. Dil ile anlat›lmas› mümkün de¤ildir. El-hâs›l bu ca-
mi, aflevi, bilginler medresesi, s›byan mektebi, dervifller tekkesi, misafir han›, mescidi. Be-
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zestan›, çarfl›s›, rahat hamam›, sebil evi ve di¤er hay›r eserleri hepsi ‹brahim Pafla'n›n
olup bütün imaretleri hep kurflun örtülüdür. Yüksek ve uzak bir mesafeden bu afla¤› fleh-
re bak›ld›¤›nda gömgök kurflun ile örtülü, geliflmifl bir flehir görünür. Bu hay›r eserlere
karfl›l›k Sultan Süleyman (Allah›n rahmeti ve ma¤fireti üzerine olsun), bir konak yerden
da¤lar› ve belleri deldirip, bir kayadan bir da¤a tam altm›fl gözlü kemerler ile bir hayat su-
yu getirmifltir. Kemerin yüksekli¤i seksen Mekke zirad›r. Bu görülme¤e de¤er eser Fle-
kos'un Kavala kalesine karfl›l›kt›r. Bu flehri hayat suyu ile sulam›flt›r.

D›fl Demirkap› Kalesi: Bu yazd›¤›m›z afla¤› kaleden baflka bir kat büyük sur daha var-
d›r ki ta kuzey tarafta olan Demirkap› denilen derbentten bu kale liman› kap›s›na kadar
tam üç saatlik büyük bir kaledir. Ama yal›n katt›r. Lakin bütün köflebent ve direkleri ile
burçlar› kat kat üstündedir. Bugün bu surun baz› yerleri y›k›lm›fl haldedir. Biraz masraf ile
onarmak mümkündür. Zira nice burç ve barolar› oldu¤u gibi durmaktad›r. Öyle büyük bir
kale imifl ki tam k›rk adet da¤ ve yüksek bay›rlar› kuflatm›flt›r. Mutlaka görülmesi gereken
bir eserdir. Yaya olarak ad›mlamaya gücüm yetmedi¤inden sabahtan at›ma binip, sarp
kayal›k da¤lar› dolafl›p, gezerek at ile bir günde devredip, akflam vaktinde Osman Pa-
fla'n›n yan›na geldi¤imde tam on dört saatte devretmifl oldum. Ama atlar›n ayaklar›nda
nallar› kalmad›. Ta bu derece kayal›k da¤lar› kuflatm›fl bir büyük kaledir. Yunan tarihleri
bu dört kalenin eski durumlar›n› öyle anlat›rlar ki hemen hemen k›rkbin hanenin kap›la-
r› gümüfl tahtadan imifl. Oniki adet esnaf›n her biri de ikifler bin dükkan imifl. Tam üçbin
kilise ve manast›r varm›fl. Bütün bu eserlerin kal›nt›lar› görülmektedir. Halen bu kalenin
kap› ve duvarlar› sa¤lam olan Kavala kalesini kuflatm›fl olup, büyük kalenin demir kap›-
s›ndan baflka bir yerden Kavala kalesine girmek mümkün de¤ildir. Bu demir kap›n›n iki
taraf›nda yüksek taç kuleleri vard›r. Buradan içeri giren üç saatte Kavala'ya gelir. Bu ka-
lenin içi ba¤ ve bahçeliktir. Da¤ etekleri, kara, kara kayalard›r. Yüksekleri kalenin burç
ve duvarlar›d›r. Bu flehrin havas› a¤›rd›r. Zira deniz kenar›nda ve tamamen kara tafll›kt›r.
Temmuz ay›nda cehennem s›ca¤› gibi s›cak olup insan kavrulur. Bahçelik ve ba¤l›k yer-
lerinde yüksek servi a¤açlar› olur. Bu flehirden bat›ya do¤ru tafll›k yollardan gittik.

Taslak Kasabas›: Kavala sanca¤› topra¤›nda Bereketli kazas›na ba¤l›d›r. Genifl bir vadi
içinde, onbefl adet kiremitli ve kayagan örtülü küçük hanl›, onbefl dükkanl›, bir hamaml›, iki-
yüz adet kiremit örtülü, ba¤l›, bahçeli güzel evleri olan flirin bir kasabac›kt›r. Buradan da ya-
r›m saat gidip, nice dost ve ahbab›n bizi davet etti¤i Preveflte kasabas›na geldik.

Preveflte Kasabas›: Yüksek bir da¤›n ete¤inde kurulmufltur. Urfat kasabas›n›n do¤u-
sunda, Kavala kalesinin bat›s›nda olup Urfat'a ve Kavala'ya birer konak yerdir. Gerçi kü-
çük bir kasabad›r ama etraf›nda birkaç nahiyesi vardir. Buras› da Kavala sanca¤› topra-
¤›nda nâiplik ve voyvodal›kt›r. Üçyüz adet, ba¤l› ve bahçeli, kaygan tafl› örtülü güzel ev-
lerdir. Bir küçük camii, bir mescidi, dört adet hanca¤›z›, bir hanc›¤› ve yeteri kadar da
dükkanc›klar› vard›r. Burada bir gece misafir olduk. Güzel, güzel yemekler yedik.

Rahova Kasabas›: Burada da yemek yeyip, gezip dolaflt›k. Kavala sanca¤› topra¤›nda
voyvodal›k ve nâipliktir. Üçyüz evlidir. Bir camii, bir mescidi, bir hamam› ve iki han› vard›r.
Bu kasaba Preveflte kasabas›n›n sa¤ taraf›ndad›r. Burada fazla kalmay›p ayn› gün ayr›ld›k.
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Küçük Bereketli Kasabas›: Bu da Kavala sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Ama ayr›
kazad›r. O kadar geliflmifl ve büyük kasaba de¤ildir. Ama bol akarsulu bir alanda bulun-
du¤undan ba¤ ve bahçeleri cihan› tutmufltur. Meyvelerinden eri¤i her yerde ün yapm›fl-
t›r. Hazm› kolaylaflt›r›c›, mayhofl, küçük, küçük sar› renkli eri¤in o kadar güzel hoflaf› olur
ki insan›n ci¤eri tazelenir. Hatta Osmanl› Saray›'n›n iç kilerci bafl›lar› taraf›ndan bir a¤a
buraya gelip, yüklerce erik kurutup her y›l saraya götürür. Özel olarak bir erik a¤as› ge-
lir. Bu kasaban›n her yan› ba¤l›kt›r. Evleri birbirinden seyrektir. Ama kaç hane oldu¤unu
bilmiyorum. Çünkü evler bir düzen üzerine yap›lmam›flt›r. Köy evleri gibidirler. Cami,
han, mescit, hamam ve yeteri kadar da dükkan vard›r. Buradan kuzeye do¤ru Drama yo-
lu üzerinden bir saat gittik.

Filibecik Kalesi: Kavala hududunda Gazi Evrenos fethetmifltir. Hekim Flikos'un yaz
günlerinde oturdu¤u taht yeri imifl. Kalesi halen sivri bir tepe üzerinde, yuvarlak flekilde
durmaktad›r. Burada bulunan hamam kubbesi kadar beyaz mermer tafllar› bir kalede yok-
tur. Ancak fiam eyaletinde Baalbek kalesinin tafllar› bu kadard›r. Kaleyi yapan usta ve
mühendislerin gösterdikleri hüneri bir kalede göremeyiz. Kalenin içinde insan yoktur.
Afla¤› varoflu da o kadar geliflmifl de¤ildir. Bir köy kadar yetmifl, seksen kadar, kayagan
örtülü evler kalm›fl, Fakat burada acayip ve garip eserler çoktur. Bütün eserler somaki
mermerden yap›lm›flt›r. Gören kimseler vallahi hayran kal›rlar. Buraya benzer yerlerden
Anadoluda Ayd›nc›k, Milas, Ayaslu¤, Balat, Van denizi kenar›ndaki Ahlat flehirleri hara-
beleri vard›r. Bu Filibecik kalesinin kayalar› dibinde turna gözü gibi hayat sular› kaynak-
lar› var ki, Temmuz ay›nda sanki buz parças›d›rlar. Her akarsu çeflitli havuzlara ak›p, a¤›z-
lar›na kadar dolup, sonra taflarak etrafa akarlar.

Bu havuzlar›n yak›n›nda dört köfleli, hamam kubbesi gibi beyaz bir mermerin küçük
kubbesi vard›r. Eski zamanda bir pehlivan o tafl› arkas›na al›p da¤lardan buraya getirip,
Flikos'un k›z›n›n mezar› üstüne koymufl. Bir mermer ustas› da bu mermeri oyup güzel bir
kubbe yapm›fl. Görülecek bir sanat eseridir. fiimdi bu tafl› onbin adam bir yere gelse dur-
du¤u yerden hareket ettirmeleri mümkün de¤ildir. Ama eski as›rlarda bunu bir pehlivan
kald›r›p, arkas›na vurup, da¤dan getirmifltir. Bu mermer kubbe üzerinde Flikos'un k›z›n›n
ve tafl› getiren pehlivan›n isimleri yaz›l›d›r. Pehlivan›n ad› Amalaka diye yaz›lm›fl. Burada
daha binlerce tek parça mermerden yap›lm›fl sanduka mezarlar ve çeflitli eserler var. Bun-
lar›n hepsini yazmaya kalksak ayr› bir kitap olur. Buradan yine bat›ya do¤ru gidip Bulgar
köyü olan Poyran köyünü geçtik.

Doksad Kasabas›: Drama ovas›nda, Drama kazas›na ba¤l›, ‹ren ba¤› benzeri, üçyüz ev-
li, bir cami, bir mescit, bir hamam, birkaç han ve birkaç dükkanl› güzel bir kasabad›r. Su-
yu, havas› ve mevkii güzeldir. Verimli bir nâiplik olup vak›f kasabad›r. Ben buralar› hiç
görmedi¤imden bazen kuzeye, bazen güneye, bazen do¤uya ve bat›ya gidip kasaba, ka-
saba gezmekte idim. Buradan yine kuzeye do¤ru gidip Çatalca koyunu geçtik.

Drama Kasabas›: Kavala'ya alt› saat yak›nl›ktad›r. Da¤ ete¤inde kurulmufltur. Bütün
evlerin ve binalar›n yüzleri k›ble taraf›na bakar. fiirin bir kasabac›kt›r. Evlerin hepsi kire-
mit örtülü olup üçyüzaltm›fl adettir. Dört adet mihrapt›r. Camii güzeldir. Bir medresesi,
bir mektebi, bir tekkesi, bir hamam› ve iki han› var. Ba¤ ve bahçeleri gayet çoktur; Pa-
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muk çok yetifltirildi¤inden halk›n hepsi çad›r bezi ifllerler. Osmanl› ülkesinin her yan›na
çad›r bezleri buradan gider. Havas› ve suyu güzel oldu¤undan güzelleri de çoktur. Bura-
dan bir saat güneye gittik.

Drama Kalesi: Bu kale de Flekos ve ‹skender'in yaylas›d›r. Yunanca (Dîr ema) bu ‹rem
ba¤›n›n ad›d›r. Gazi-Hüdavendigar Birinci Murat Han zaman›nda Gazi Evrenos, Rum ve
Bulgar keferesi elinden kuvvet ile alm›flt›r. Halen voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe payesiyle ka-
zad›r. Nahiyeleri ve köyleri geliflmifltir. Son derece verimli bir kazad›r. Onun için reayas›
gayet zengindirler. Kanunlara ve idarecilere sayg›l› ve sad›kt›rlar. fieyhülislami, nakibülefl-
raf›, sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, flehir naibi, muhtesibi, bacdar›, flehir kethüdas›
ve haraç a¤as› vard›r. Ayan ve eflraf› da gayet çoktur. Drama kalesi hay›rl› bir orman için-
de, dört köfleli, tafltan yap›lm›fl, köhne bir kaledir. Çevre uzunlu¤u ikibin ad›md›r. Dizda-
r›, kale neferleri ve cephanesi yoktur, iki kap›s› vard›r. Biri do¤uya, di¤eri bat›ya aç›l›r.
Hisar içinde ikiyüz adet kiremitli, kargir, küçük evler var. Kalenin etraf›nda hendek yok-
tur. Bey camii adiyle güzel bir sanat eseri camii olup, cemaati azd›r.

Varoflu: Yedi mahalledir. Alt›yüz adet ba¤ ve bahçeli, altl› ve üstlü, kargir, genifl ve gü-
zel evlerdir. Büyük Sultan camileri ve di¤er camileri hepsi oniki mihrapt›r. Çarfl› içindeki
Eski Cami sultan Bayaz›t Veli'nindir. Eski tarzda yap›lm›fl, dualar›n kabul olundu¤u bir ca-
midir. Molla camii, Ak Mehmet A¤a camii, Büyük Tekke camii, Küçük Tekke camii ve
bunlardan baflka yedi adet de mahalle mescitleri di¤er ibadet yerleridir. Ayr›ca iki medre-
se, üç s›byan mektebi, iki tekke, on adet küçük han, bir adet hamam ve bir adet tafll› de-
re içinde, nehrin iki taraf› flehir oldu¤undan dere üzerinde a¤aç köprü vard›r. Bu tafll› de-
re kenar›nda üçyüz adet dükkan vard›r. Ama bezestan› yoktur. Bazan bu dere tafl›p, ke-
nar›nda bulunan dükkanlar› sel götürür. Sonra yine yaparlar. Çarfl› içinde tahtadan yap›l-
m›fl yüksek bir saat kulesi var ki saatin çan›n›n sesi uzak mesafeden duyulur.

Mesire Yeri: Drama flehrinin ortas›ndaki Eski Cami önünde Subafl› denilen büyük bir ha-
vuz vard›r. Göl büyüklü¤ünde bir havuzdur ki Rum, Arap, Acem, Belh, Buhara, Horasan
ve Alman'da böyle bir mesire yeri ve güzel bir havuz yoktur. Yüzden fazla hayat suyu turan
gözü gibi, saf, billur benzeri sular büyük ve küçük havuzlara akarlar. Her bir Kevser suyun-
dan Temmuz ay›nda insan huzur içinde bu sulardan içemez. Ta bu derece so¤ukturlar. Bu
havuzlar›n etraflar›nda çeflitli sofalar, köflkler, küçük, küçük odalar vard›r. Hepsinden büyü-
¤ü olan büyük havuz içine befl yüz insan s›¤ar. Havuzun içi, d›fl› ve kenarlar› tamamen be-
yaz mermer döflelidir. Bu havuzlar›n etraf›ndaki vadide yüksek ç›nar a¤açlar› ve di¤er çeflit-
li a¤açlar, gölgeleri ile vadiyi donat›rlar. Bu kadar a¤ac›n gölgesine asla günefl etki etmez.
Zira bu büyük a¤açlar›n her biri biner yafl›nda olmufl. Hüdan›n eseri yüksek ç›narlard›r. Her
bir ç›nar›n tepelerinde yüzbinlerce çeflitli kufllar yuva yapm›fllard›r. Binlerce çeflit kufl da
a¤açlar›n gölgesinde cilveler ve oyunlar yaparak flak›rlar ve orada bulunan afl›klara safalar
bahflederler. Buras› Drama flehrinin halen gezinti ve e¤lence yeridir. Özellikle bayram gün-
lerinde ve Nevruz Sultan günlerinde çocuklar bu a¤açlara sal›ncak kurarlar, afl›klar da bura-
da e¤lenip oynafl›rlar. fiehre gelen misafirler ve gezginler de buralarda gezinti yap›p safa
ederler. A¤açlara ve köflklerin duvarlar›na yaz›lar yazarlar. Bu yeflilli¤in etraf›nda alçak ve
yüksek duvarlar olup, duvarlar›n üzerinde zenginlerin yapt›rd›¤› küçük köflkler, balkonlar,
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odalar vard›r. Buralarda oturup oyuncular›, flark›c›lar›, hokkabazlar› ve canbazlar› seyreder-
ler. Çocuklar, afl›klar, küçük büyük dilberler havuzlara girip, gümüfl bal›klar› gibi yüzüp,
oyunlar oynarlar. Her biri birer hüner ile atlay›p, z›play›p, birbirleri ile kucak kuca¤a olup,
görüflüp, öpüflüp oynafl›rlar. Bunlara kimse engel olmaz. fiehrin kanunudur diye adet edin-
mifllerdir. Bayram günlerinde gece gündüz bu havuzlar›n etraf›nda yiyecek ve içecek sat›c›-
lar› doludur. Herkes küçük birer dükkan yap›p, bezeyip, donat›p, geceleri binlerce kandiller
yak›p al›flverifl yaparlar. El-hâs›l bu kadar zaman yapt›¤›m gezilerde böyle e¤lence yeri gör-
medim. Bütün ariflerin, afl›klar›n ve sad›klar›n topland›¤› bir yerdir. Dünya durdukça devam
etsin. Drama flehri bir yayla ete¤inde oldu¤undan havas› ve suyu güzel olup, güzelleri de
çoktur. ‹nsanlar› nazik, kibar, narin ve garip dostudurlar. Halk›n hepsi tüccar, sanatkar kim-
selerdir. Gelen gidenlere nimetleri boldur. Bulgarca ve Rumca konuflurlar. Erkekleri çukur,
atlas, kaftan, kâmha, darayi giyip bafllar›na sar›k sararlar. Kad›nlar çuka ferace giyip, yass›
bafll› olup bafllar›na beyaz örtü örtüp edeplice gezerler. Rençber kimseler olup kazançlar›
iyidir. fiehrin k›ble taraf› genifl, verimli bir ovad›r. Onun için ucuzluk ve zengin bir flehirdir.
Ovan›n k›ble taraf› yüksek da¤d›r. Yaz ve k›fl tepesinden kar eksik olmaz. Buradan da yüz-
lerce akar su dolup ovada bulunan köy ve kasabalar›, tarlalar› sularlar. Bu yüksek da¤ befl
konakl›k yerden görünür. fiehrin ensesiyle kuzey taraf›d›r. Bir top menzili uzakl›kta Karl›
da¤ diye söylenir ki hakikaten karl› da¤d›r. Bir yan› da Pernaz da¤›d›r. Bu da¤lar›n da üzer-
lerinden kar eksik olmaz. Eski zamanlarda Flikos'un yayla¤› imifl. Halen bu flehir halk› o yük-
sek da¤lara yaylama¤a ç›karlar. Drama, flehrinin her evinde, ba¤ ve bahçelerinde akan bü-
tün sular hep Karl› ve Pernaz da¤lar›ndan gelir. Drama'n›n çad›r bezi meflhurdur. Zira pa-
mu¤u pek de¤erlidir. O kadar ince ketenleri ifllenir ki bir gömleklik bezi bir kam›fl içine ko-
yup ‹stanbul'da vezirlere, büyük kimselere, hatta bizzat padiflaha hediye götürürler. Elhas›l
bu derece geliflmifl bir flehirciktir. Cenab-› Hak koruyucusu olsun.

Burada dost ve yak›nlar ile vedalafl›p ayr›ld›k. Bat›ya do¤ru giderken flehrin yak›n›nda-
ki Turtohor nehrini atlar›m›zla geçtik. Bu nehir Pernaz da¤›ndan gelir. Sonra ‹spança
nehrini geçtik. Bu da Karl›kova da¤lar›ndan gelir. ‹ki nehir birleflip flehrin havuzlar›n› dol-
durup taflan sular da bunlara kar›flarak Kavala kalesi yak›n›nda Akdeniz'e dökülürler. Bu-
radan Oyalgur, Raçan, Ays›rat ve ‹sfelenoz köylerini geçip Preveflte kasabas›n› sol yan›-
m›za b›rak›p alt› saat gittik.

Zihne Kalesi: Siroz kral› Zihne ad›nda bir hükümdar yapt›rd›¤›ndan onun ad› ile isim-
lendirilip Zihne demifllerdir. Eski bir belde olup 776 tarihinde Gazi Evrenos Rum kefere-
sinin elinden kuvvet ile alm›flt›r. Halen Rumeli eyaletinde, Selânik sanca¤› topra¤›nda Sul-
tan Süleyman vakf› olup, mütevelli yönetimindedir. Yüzelli akçe payesiyle kad›l›kt›r. Ge-
liflmifl köy ve nahiyeleri vard›r. Kaksi flehrinin güneyinde, afla¤› k›s›mdad›r, iki yan› kud-
retten hendeklidir. Toprakl› bir bay›r ve sivri bir burun üzerinde, tafl yap›, küçük, viranca
bir kaleciktir. Fetihten sonra y›k›ld›¤›ndan dizdar› ve neferleri yoktur.

Zihne fiehri Varoflu: Bu belde, Gayya kuyusu ve cehennem kuyusu gibi uçurum, hay›rl›,
korkulu ve tehlikeli bir alanda, k›rm›z› toprakl› bir zeminde kurulmufl iki mahalleden ibarettir.
‹kiyüz adet kiremit örtülü, altl› ve üstlü, kargir yap› evlerdir. Evler birbiri üzerine, darac›k ara-
l›klarla yap›lm›flt›r. Hatta baz› evlerin ölü y›kayacak yerleri bile yoktur. Küçük küçük evcikler-
dir. Ev sahibimiz Emir Molla Çelebi'nin, mütevellinin ve mahkeme hakiminin evleri hepsin-
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den büyüktürler. Bütün yollar darac›k ve iniflli, yokuflludur. Arabalar asla giremez. Acayip ve
garip sarp yerlerdir, insan›n yerleflece¤› yer de¤ildir. Lakin Süleyman Han›n vak›f yeri oldu-
¤undan günden güne büyümede ve geliflmektedir. Zira ovas› genifl ve topraklar› verimlidir.
Da¤lar›nda yer yer ba¤lar› vard›r. fiehrin camilerinden Eski cami Sultan Bayaz›t Velinindir.
Eski tarzda yap›lm›fl, üstü kiremit örtülü, nurlu bir camidir. Bir adet mahalle mescidi var ki ca-
mi olmaya elveriflli genifl bir mescittir. Bir medrese, bir sibyan mektebi, bir tekke, Eski cami
önünde küçük bir hamam, iki adet tüccar han›, elli adet dükkan flehrin di¤er imaretleridir.
fiehrin havas› ve suyu güzel oldu¤undan güzelleri de çoktur. Zihne'nin kasesi ve barda¤› mefl-
hurdur. Zira topra¤› çok elverifllidir. Çin fagfurlar› gibi buran›n da kase ve gözeleri her tara-
fa hediye olarak gider. Halk a¤z›nda flu m›sra meflhur olmufltur:

«Her flehrin bir begenileni var Zihne'nin bardak
Serezek gözlü çoktur evleri çardak.»

Zihne halk› son derece garip dostudurlar. Hak teala hepsini mutlu edip, gönüllerince
muratlar›n› ihsan etsin. Buradan kalk›p bat›ya do¤ru gittik. Porya, Sarusakl›, Topulyan
köyleri ile Lanyan nehrini geçtik. Bu nehir Serez yaylas›ndan gelip Siroz nehri ile birle-
flerek Akdenize dökülür. Ad› geçen köyler hepsi Siroz sahras›nda olup, onlar› ve tarlala-
r› dört saatte geçtik.

KRAL KALEYOROZ'UN TAHT MERKEZ‹ ESK‹ KALE S‹ROZ fiEHR‹
Yunan ve Latin tarihlerinde bu büyük blok hakk›nda pek çok fleyler yaz›lm›flt›r. Onla-

r›n yazd›klar›na göre eski zamanda bu büyük flehir üç günde dolafl›l›rm›fl. Burada Kalebu-
roz ad›nda bir sap›k kral flehre sahip olup, Luka adiyle hâflâ tanr›l›k iddias›nda bulunmufl.
Mafluklar panay›r› denilen yerde y›lda bir kere saçlar›na ve sakallar›na çeflitli mücevherler
dizip kendini halka gösterirmifl. Rum kefereleri ona Kaleyoroz derlerdi. Yani büyüklerin
büyü¤ü, peygamberlerden iyi demek oluyor. Bu flehir de onun taht yeri idi. Binlerce dev-
letin eline geçtikten sonra 777 tarihinde Gazi Evrenos fethetmifltir. Ama kafirler tekrar ele
geçirmifllerse de 786 tarihinde Gazi Evrenos tekrar alm›fl ve bir daha kafirlerin eline geç-
memesi için kalesini yer yer y›km›flt›r. Süleyman Han›n kayd› üzere Rumeli eyaletinde, Se-
lânik sanca¤› topra¤›nda büyük vak›ft›r. Mütevellileri soydan soya geçer. fiehrin idaresi on-
lar›n elindedir. Suçlular› yakalamak, cezaland›rmak, gelirleri toplamak hep onlara aittir.
Mütevelliden baflka fleyhülislam›, nakibüleflraf›, ayan› ve eflraf› da vard›r. Üçyüz akçe paye-
siyle kazad›r. Köyleri ve nahiyeleri geliflmifltir. Sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, üç yer-
de flehir naibi, muhtesip a¤as›, flehir kethüdas›, flehir subafl›s›, bacdar› ve haraç a¤as› var-
d›r. Kale dizdar› ve neferleri yoktur.

Siroz Kalesinin fiekli: Yunan lisan›nda ad› Bigadobor'dur. Gazi Hüdaviendigar bu ka-
leyi kuflat›p, birçok yerinden y›kt›ktan sonra ‹slam gazilerine bugün yürüyüfl yap›ls›n, di-
ye emreder ve yürüyüflten sonra kale fethedildi¤inden Farsça bugün denen «Siruz» ad› ve-
rilmifl. Ama halk a¤z›nda de¤iflik olarak Serez diye söylenir. Resmi kay›tlarda Siroz diye
yaz›l›d›r. Çelebi Sultan ‹sa'n›n taht yeri olmufltur. Da¤lar›nda gümüfl madenleri oldu¤un-
dan Osmanl› sikkesinin darphanesi vard›r. «Azze nasarahu duribe Siroz» damgal› akçesi-
ni çok görmüflüzdür. Siroz kalesi bir da¤ ete¤inde, afla¤› flehrin do¤usunda, bir yalç›n ka-
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ra kaya üzerinde, do¤udan bat›ya do¤ru uzunlu¤una yap›lm›fl, befl köfleli, tafl yap›, güzel
bir ifl kaledir. ‹ki kap›s› vard›r. Biri do¤uya, biri bat›ya aç›l›r. Ama kap›lar›n›n kanatlar›
yoktur. Kalenin içinde bir tek insan da yoktur. Sadece birkaç harap ev; befl adet su sar-
n›c› ve bir adet viran kilise vard›r.

Afla¤› Varofl Hisar›: Bu surun içi insano¤lu ile donat›lm›flt›r. Hepsi Yahudi, Rum, Er-
meni, Latin, Bulgar ve S›rp kefereleridir. On adet mahalledir. ‹kibin adet kiremit örtülü
evlerdir. Zengin tüccar evleri oldu¤undan mükemmel ve düzenli evlerdir. Bu kalenin ka-
p›lar› dört tanedir. Birine Bal›kpazar› kap›s› derler, k›ble taraf›na aç›l›r. Biri do¤u taraf›na
aç›l›r. Biri bat›ya, biri de iç kaleye aç›l›r. Bu kap›lar›n hepsinin a¤açtan kanatlar› vard›r.
Bacdar›, bekçileri ve yasakç› yeniçerileri bulunur. Bu kale dört köfleli olup tu¤la ve tafl ile
yap›lm›flt›r. Duvarlar› alçakt›r. Burçlar› y›k›k, hendeksiz, top, tüfek ve cephanesiz bir ka-
ledir. Çevre uzunlu¤u tam dörtbink›rk ad›md›r. Hisar içinde Rum, Yahudi, Ermeni ve La-
tin kiliseleri var. Yer yer ifllek dükkanlar› bulunur.

D›fl Varofl Siroz fiehri: Genifl bir ovada kurulmufltur. Ba¤l›, bahçeli, son derece ma-
mur ve flenlikli, geliflmifl bir flehirdir. fiehir kethüdal›¤›ndan resmi kay›tlar›na göre tam k›r-
kalt› mahalledir. Bunlardan on mahallesi yukar›da yaz›lan kalede olup Rum ve yahudi ma-
halleleridir. Otuz mahallesi bu flehir içinde müslüman mahalleleridir. Ahmet Pafla mahal-
lesi, Kurba¤›l›k mahallesi... Hepsi küçük, büyük, dörtbin adet altl› üstlü, kargir yap›, por-
ta kap›l›, ba¤l›, bahçeli, bafltan bafla k›rm›z› kiremit örtülü düzgün ve mükellef evlerdir.
Her evde birer akar su olup, fiskiye, havuz ve flad›rvanlar›ndan f›flk›r›p ba¤ ve bahçeleri
sularlar. fiehirde tam doksanbir mihrap ibadethane vard›r. Onikisinde cuma namaz› k›l›-
n›r. Afla¤› çarfl› içindeki (Eski cami), kurflun kapl› kubbesi ve yüksek, yuvarlak bir minare-
si olan eski bir ibadethanedir. Dar bir alanda oldu¤undan avlusu yoktur. Sadece k›ble ka-
p›s› önündeki avluda bir havuzu vardir. Musluklar›ndan cemaat abdest al›r. Kap›s› üzerin-
deki tarihten Sultan Murat zaman›nda 787 tarihinde yapt›r›lm›fl oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Zeyni Kad› Camii: Kubbesi mavi kurflun ile örtülü güzel bir camidir.
Ahmet Pafla Camii: Bütün kubbeleri, medrese, mektep ve di¤er imaretleri hep kurflun

örtülüdür. Bu gönüllere ferahl›k veren nurlu camii tam olarak anlatmak mümkün de¤il-
dir. E¤er mihrap, minber, müezzin mahfeli ve k›ble kap›s›ndaki sanat hünerlerini etrafl›-
ca anlatmak istesek çok uzun söz olur. Bu camiin benzeri ancak Üsküp'teki Yahya Pafla
camiidir. Ama bu camiin avlusu bir diyarda yoktur. Kadife gibi yeflil çimenli, yüksek a¤aç-
l›, her çeflit kufllar›n c›v›ldaflt›¤›, yeflillik bir avludur. Binlerce a¤ac›n gölgesinde çok say›-
da cemaat oturup ilmi sohbetler ederler. Avludaki yüksek servilerin kokular›ndan insan›n
dima¤› kokulan›r. Bu servilerin benzerleri ancak ‹stanbul'daki Tersane bahçesinde, Has
bahçede ve Kule bahçesinde görülür. Elhas›l Rum ve Acem'de ün yapm›fl nurlu bir cami-
dir. K›ble kap›s› üzerinde celi yaz› ile yaz›lm›fl süslü bir tarih kitabesi vard›r. 

Di¤er camiler de flunlard›r: Makramal› camii, Alaca camii, Selçuk Sultan camii, Nurlu Tür-
be camii, Koca Mustafa Pafla camii ki bu cami büyük, bir sanat eseri camidir. Bütün imaret-
leri, medrese ve mektebi kurflun ile örtülüdür; Kara Ahmet camii, Kara Hasan camii, Abdi-
zade camii, Ali Bey camii ve Namazgah musallas›. Bu camilerin hepsini ayr›, ayr› etrafl›ca
anlatm›fl olsak imaretname adl› bir kitap yazm›fl oluruz. Ancak bu camilerin ço¤u kurflun ör-
tülü kubbeli, büyük camilerdir. Cami, tekke ve mescitleri ile Siroz flehri tam doksanbir mih-
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rapt›r. Medreselerinden Ahmet Pafla medresesi kurflun örtülü büyük imarettir. Ögrencilerinin
ve hocalar›n›n geçimleri vak›f taraf›ndan sa¤lan›r. Selçuk Sultan medresesi de kurflun kapl›-
d›r. Özel olarak darülhadis ve darülkurra medreseleri yoktur. Yirmibir adet s›byan mektebi
vard›r. Ahmet Pafla, Koca Mustafa Pafla ve Selçuk Sultan mektepleri meflhurlar›d›r. Tekke-
lerinden (Saçl› Emir Sultan) tekkesi Halveti tarikat›n›n büyük tekkesidir. (Mustafa Pafla) tekke-
si de büyüktür. Çeflmeleri tam yediyüzon adettir. Her evde bir çeflme olduktan baflka mahal-
leler içinde her köflebafl›nda da bir çeflme akar. Çarfl›, pazar ve malelerde ayr›ca yetmifl yer-
de sebil suyu vard›r. Kayabal› ve Selçuk Sultan sebilleri ünlüleridir. fiehir içinde akan akar su-
lar›ndan Kale kayas› dibinden akan imaret suyu denilen su gayet tatl› ve hazm› kolaylaflt›r›c›
bir sudur. Ayr›ca flehir içinde ikibinaltm›fl adet Silvan kuyusu gibi ev kuyular› vard›r. Siroz fleh-
rinin ikibin adet dükkan› gerçi Halep, Bursa, fiam ve M›s›r gibi kargir yap›, kubbeli dükkan-
lar de¤ilse de dokuz kubbeli, kurflun örtülü ve dört adet demir kap›l› bezestan› içinde zengin
ve de¤erli mallar al›p, sat›l›r. Befl adet flehir hamam› vard›r. (Eski hamam) Hayreddin Pafla-
n›nd›r. (Debba¤lar hamam›) eski tarzda yap›lm›fl, suyu ve havas› hofltur. (Ak hamas›), (Alaca
hamam) ve (fieyh Efendi hamam›) yap›lar›, havas› ve sular› güzel hamamlard›r. Bunlardan
baflka binaltm›fl kadar ev hamam› ve elli kadar da övünülecek saray hamam› oldu¤u söylenir.

fiehirde onyedi adet zengin tüccar han› bulunur. Dokuz adet de bekar odalar› var. Bun-
lar›n hepsinin bekçi, odac› ve kap›c›lar› vard›r. Bu odalarda oturanlar›n hepsi birbirlerine
kefil olurlar. Sanatkar kimselerdir. Akar sular›n üzerinde gayet güzel kargir köprüler yap›l-
m›flt›r. (Ahmet Pafla köprüsü) hepsinden gösteriflli ve büyü¤üdür. Görülme¤e de¤er büyük
aflevleri vard›r. Yukar› ve orta hisarda Yahudi, Ermeni ve Latin kiliseleri olup en eskisi Rum
kilisesi olan Kral Talka zaman›nda yap›lm›fl olan›d›r. fiehrin havas›n›n yumuflak ve ›l›man
oldu¤undan halk›n›n yüz renkleri k›rm›z›d›r. Zinde ve güçlü olduklar›ndan baflka erkekleri
uzun ömürlü olurlar. Peri yüzlü k›zlar›, genç yi¤itleri çoktur. Halk›n hepsi garip dostudur-
lar. Erkekleri samur Boflnak kalpa¤› giyip Rumeli gazileri gibi s›kma çuka dolamalar›, gü-
müfl dü¤meli çakfl›rlar›, yine gümüfl kopçal›, kabad› pabuçlu ve serhaddi kontufllu dilberle-
ri vard›r. Halk›n ço¤u Rum, Bulgar, Çatak ve Yörüklerdir. Beyaz aba ve kebeler giyerler.
Bütün kad›nlar› Râbiye Adviye gibi örtülü olup, feraceler giyip, bafllar›n› beyaz tülbent, yüz-
lerini siyah tüller ile örtüp edeplice gezerler. fiehirde kullan›lan kölelerin ço¤u kara, zengi
araplard›r. Cariyeleri de siyah zengiye Habefllilerdir. fiehrin misafirhanelerinde bütün ge-
lip gidenler konup, göçerler. Siroz'un ovalar›nda yetifltirilen bafll›ca ürünleri börülce, bak-
la, nohut ve mercimektir. Befliktepesi denilen yerde Hazreti ‹sa'n›n tafltan bir befli¤i var ki
her hastan›n derdine göre bir su ç›kar ve bu sulardan içerler. Ayr›ca tah›llardan pirinç, bu¤-
day, arpa ve pamuk çok olur. fiehrin gezi ve e¤lence yerlerinden olan Kaleard› denilen ge-
nifl, yeflillik ve a¤açl›k alanda halk›n ço¤u tatil ve bayram günlerini e¤lenerek geçirirler.
Afl›klar, dost ve arkadafllar hep burada toplan›p, e¤lenip, sohbetler ederler. Nas›l ki Ana-
dolu vilayetinde Konya'n›n Meram'›, Malatya'n›n Aspuro'su, ‹stanbul'un Göksu, Ka¤›thane,
Sar›yer'deki Selim han mesireleri meflhursa bu Siroz flehrinin Kaleard›'s› meflhurdur. Ah-
met Pafla camiinin yeflillik, a¤açl›k ve kuflluk avlusu da dindar ve edepli kiflilerin mesire ye-
ridir. Zira cami avlusudur. fiehrin Zihne taraf›nda Gazi Evrenos ile birlikte ilk olarak bu fleh-
re giren onsekiz gazinin atlar›n› ba¤lad›klar› kaz›klar halen onsekiz adet yüksek ç›nar ha-
linde durmaktad›r. Buras› da ayr› bir güzel mesire yeridir. Bu kuru at kaz›klar›n›n böyle ye-
flil a¤aç olup, büyümesinden bu kiflilerin keramet sahibi olduklar› anlafl›lmaktad›r. Bu Siroz
flehrinin binlerce fleyi be¤enilir. Ama ela gözlü, çak›r gözlü, aln› sakar, ayaklar› segil k›na-
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l›, semiz, güzel dombay ve gümüfl cam›fllar› Kürdistan’›n Van diyar›nda ve Adana'n›n Tar-
sus flehirlerinde bile yoktur. Bir çift cam›fl ikiyüz kurufla kadar sat›l›r.

Dört araba yükünü bir cam›fl arabas›na yükleseler çeker. Siroz flehrinin yollar› ve cad-
deleri üçer, dörder araba yan yana s›¤acak flekilde genifltir. Hepsi iri ve beyaz tafllar ile
döfleli kald›r›ml›d›r. Her köfle bafl›nda akan çeflmelerin sular› tafl›p, çarfl› ve pazar sokak-
lar›n›n kenarlar›ndan akarlar. Baz› caddelerin kenarlar› ve baz› meydanlar çeflitli a¤açlar-
la ve asmalarla bezenmifltir. Rumeli diyar›nda benzeri yoktur. Ancak Avrupa'n›n Donkar-
luz, Danimarka, Loncat, Amsterdam ve Kafle flehirleri böyle çeflitli a¤açlar ile bezenmifl-
tir. ‹slam flehirleri aras›nda bu Siroz, son derece güzel, büyük bir beldedir. Dünya durduk-
ça böyle devam etsin. Zira vilayet halk› ile çeflitli iliflkilerde bulunup, gerek flehirde gerek-
se yaylalarda nice kere sohbetler ve fas›llar ettik.

Siroz flehrinin kuruluflu terazi burcunda oldu¤undan flehir halk› da birbirleriyle terazi gi-
bi dengeli geçinip kendi hallerinde, kazanç ve geçim yolunda bir alay tüccarlard›r. Bir s›n›f›
ayan önde gelen kiflilerdir. Bir zümresi âim, salih, mü'min, imam, hatip, fazilet sahipleri ve
sairlerdir. Sanata düflkün ve hünerli kiflilerdir. Musikiyi severler. Saz, söz, çengi, rübap, ku-
düm, ney, tanbur gibi sazlar çalarlar. Siroz flehri do¤udan bat›ya uzunlu¤una ta Ahmet Pa-
fla mahallesinden Mustafa Pafla tekkesine var›nca tam dörtbin germe ad›md›r. Geniflli¤ine
de iki, üç ve dörtbin ad›m gelir yerleri vard›r. Sadece flehrin içi ad›mlan›p d›fl bahçe ve ba¤-
lar ad›mlanmam›flt›r. Bu flehrin bulundu¤u alan için kara ve deniz gezginleri ile buraya ge-
len gidenler öyle genifl bilgiler yazm›fllar ve söylemifllerdir ki bu flehre (Sa¤ kol yolu) demifl-
lerdir. ‹stanbul'dan Budin yoluna da (Sol kol yolu) derler. Yine ‹stanbul'dan bu iki yol aras›n-
da kalan yollar ta güneyde Mora vilayetine var›nca (Erkek yol), Sofya'dan Bosna ve Her-
sek'e varan yola da (Difli yol) denir. Ard›ndan Arnavutlu¤un ‹lbasan, Avlunya ve Delvine san-
caklar›na varan yola (O¤ul yolu) ad› verilmifltir.

Siroz'un Etraf›nda Bulunan Kazalar, Kasabalar ve Kaleler: K›ble taraf›nda iki konakl›k
mesafede Selânik kalesi, Urfan ve Sidrekap›s› kasabalar›; do¤u taraf›nda bir konakl›k
uzakl›kta Rahova, Dreveflte, Vafllak ve Doksat kasabalar›, Zihne kalesi ve Bereketli kaza-
s›; Kuzey taraf›nda Nevrekop kasabas› ve Razlok kazas›; Y›ld›z rüzgar› taraf›nda Usturum-
ca kasabas› ve Mafluklar panay›r›; bat›s›nda dört saatlik yerde Demirhisar, Menlik, Vutri-
ne, Rumili ve Petric kazalar› vard›r. Ad› geçen bu kasabalar›n hepsi Siroz flehrinin paza-
r›na muhtaçt›rlar.

Siroz Yaylas›: Bu flehrin k›fl mevsiminde havas› gayet hofl ve ›l›man olur. Temmuz
ay›nda da fliddetli s›cak olur. fiehri k›ble taraf› genifl ovad›r. Y›ld›z rüzgar› ve bat› taraf›
kat kat üstüne yüksek yayla ve da¤lard›r. Rum kitaplar›nda bu da¤a (Ana da¤›) derler.
Anadolu'da Bingöl, Göksun ve Kayseri'de Ercifl yaylalar› meflhurdur ama Siroz'un bu
Anada¤› yaylas› Rum, Arap ve Acem'de meflhurdur. Eski zamanda sap›k kral Luka'n›n
tahtgâh yaylas› imifl. Bu yaylaya ancak bir günde ç›k›labilir. ‹kibin yayla evi, k›rk adet ca-
mi ve mescit, bir hamam, iki han, bir medrese, bir tekke, bir s›byan mektebi, beflyüz adet
dükkan ve daha nice binalar ve eserler vard›r. fiehir halk› y›lda bir kere bu yaylaya ç›k›p,
tam alt›, yedi ay zevk ve safalar ile ibadetler ederler ki anlat›lamaz. Sonra zaman› gelip
flehre döndüklerinde befl, alt› ay odalarda s›ra sohbetleri ederek ifllerine, güçlerine bakar-
lar. Allah'›n hikmeti bu mübarek senede Girit savafl›na giderken Siroz flehrindeki ahbap
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ve dostlarla bu yaylaya ç›k›p, onyedi gün zevk ve safalar ettik. 1078 y›l› Ramazan bayra-
m›n› bu yaylada geçirip Hüseyin Baykara toplant›lar› yapt›k. Hakikaten öyle bir gönülle-
ri ferahlat›c› yerdir ki yaylada tam üçyüzyetmifl adet akar su olup, her biri bir hayat suyu-
dur. Hafiflikte hafif, temizlikte temiz, eflsiz, Kevser flarab› tad›nda sulard›r. Hepsi de haz-
m› kolaylaflt›r›c› sular oldu¤undan bir adam semiz bir koyun yiyip bu sulardan bir kase iç-
se, derhal yine ac›k›r. Yaz mevsiminde burada bütün halk kürk giymeye muhtaç olur.
Temmuz ay›nda biraz kar ya¤ar. K›fl›n so¤u¤undan daha so¤uk olur. Bu yayla flehrinin
çarfl›, pazar ve caddelerinde, herkesin hududunda yüksek çam ve nice çeflit a¤açlar var-
d›r ki hesab›n› Allah bilir.

‹bret Verici Bir T›ls›m: Bu yaylan›n k›ble taraf›nda (Ay› kayas›) denilen t›ls›ml›, tek par-
ça halinde bir kaya vard›r. Bu kayan›n içinde mücevherli, halis alt›ndan yap›lm›fl bir ay›
heykeli oldu¤undan buna (Ay› Kayas›) derler. Bugüne kadar zemheri so¤uklar›nda ay›lar
k›rk gün inlerine çekilip, k›rk birinci gün inlerinden ç›k›p, önce bu kayaya t›ls›ml› ay›n›n
yan›na gelip etraf› seyrederler. Eski zamanda bu t›ls›m› kral Luka t›ls›mc›lar›na yapt›rm›fl.
Panzehiri olan her ay› gelip, o kaya üzerine panzehirini kusup giderlermifl. Sonra sihir,
büyü ve t›ls›m yapanlar o ay›lar›n panzehirini al›p, onunla çeflitli sihirler ve ak›l almaz hü-
nerler yaparlarm›fl. Sonra bu yayla Osmanl›lar›n eline geçince, bat›l› halk› bir marifet il-
mi ile bu t›ls›ml› ay›y› bozup, alt›n ve mücevherleri al›p giderler, izleri halen durmaktad›r.
Ama yine her y›l erbain günlerinden sonra ay›lar bu kayaya ç›karlar. Bu kaya Nuh tufa-
n›nda kudret eli ile meydana gelmifl, yüksek bir kule gibidir. Kayan›n tepesinden ta üç
günlük yollardaki köy, kasaba ve yüksek da¤lar seyredilir.

Di¤er Bir ‹bret Verici Eser: Yine bu yaylan›n bat› taraf›nda (Kerdek kayas›) denilen
yüksek bir kaya vard›r. Alemlerin yarat›c›s›, bu yalç›n kayay› iki çatal olarak yaratm›fl. Her
biri Süleymaniye minarelerinin üç kat yüksekli¤indedir. ‹ki çatal›n aras› ikifler ve üçer zi-
ra aral›kl›d›r. Bir kayan›n tepesinde ancak bir çad›r kurulabilecek kadar yer vard›r. Bu ka-
yalardan afla¤› bakan›n ödü patlar. Allah korusun, afla¤›s› cehennem kuyusu gibi dereler-
dir. Ama bu flehrin nice gençleri ve hünerli yi¤itleri mertlik iddias›nda bulunup bir kaya-
dan bir kayaya atlay›p geçerler. Hakikaten büyük bir cesaret ve hüner iflidir. Burada bir
hay›r sahibi bu kayalara ç›kanlar›, bir kayadan bir kayaya atlayanlar› seyretmek için bir
bina yapt›rm›fl ki bundan yeryüzü nak›fll› gibi görünür. Yaylada ayr›ca binlerce e¤lence
yeri ve gezi yeri vard›r. Ama bu kadarc›k anlatmakla yetindik.

Siroz flehrinin kuzey taraf›nda, da¤lar içinde, yar›m merhale mesafede bir ›l›ca vard›r,
ama o kadar s›cak sulu de¤ildir. Fakat çok faydal›d›r. Bilhassa cüzzam hastal›¤›na çok iyi
gelir. Geçmiflte hay›r sahipleri bu ›l›can›n üzerine kargir, kubbeli bir bina, sofalar, came-
kanl› odalar ve havuzlar yapt›rm›fllar. Temmuz ay›nda etraftaki köy ve kasabalardan pek
çok kimse gelip, çad›rlar›n› kurup bir iki ay burada e¤lenip, zevk ve safalar ederler.

Siroz fiehrinin Ziyaret Yerleri: Ahmet Pafla Köprüsü dibinde (Pir dede Sultan) ve
(fieyh Bedreddin Sultan). T›ls›ml› olan Beflik tepesi yak›n›nda milletin fleyhi, devletin kut-
bu, insano¤lunun öncüsü (fieyh Hazret-i Muslihiddin Sultan), Kurba¤al›k mahallesinde ev-
liya ve asfiyalar›n büyü¤ü (fieyh Mecnun Baba) fieyh Saçl› tekkesinde (fieyh Hazret-i Emir
Sultan) ve onun yak›n›nda (Hazret-i Mahmut fieyh Maksud Dede), Anadolu'da Tokat fleh-
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rinde do¤mufltur. ‹stanbul'da Zincirli servi denilen yerde Koca Mustafa Pafla camii fleyhi
Sünbül Sinan Efendinin halifelerinden olup, olgunluk çevresine geldi¤inde Sinan Efendi,
Dede Maksud'u maksat ve meram›na er gördü¤ünde Siroz flehrinde Seccadeniflin oldu.
Bu görevde iken seccadesini tekkesine döfleyip, Siroz'da Emir Sultan Tekkesi yan›nda
defnedilmifltir. (fieyh Hazreti Yahya Efendi), Erdebilzâde namiyle tan›nm›flt›r. Bu da Emir
Sultan tekkesinin avlusunda yatar. (fieyhzâde Abdurrahman Efendi) ve (fieyh Necmi)
efendiler de Emir Efendi tekkesinde yatarlar. Allah'›n rahmeti üzerlerine olsun.

Bu Siroz flehrini de arzu ve isteklerimize göre gezip, görüp, befl, on tane bilgili dost-
lar›m›z ile safalar ederek bat›ya do¤ru da¤lar› ve mamur yerleri geçip dört saat gittik.

Demirhisar Kalesi: Rum krallar› yapt›rm›flt›r. Birçok hükümdar›n eline geçtikten son-
ra Gazi Birinci Murat Han vezirlerinden Timurtafl Pafla, kaleyi Rumlar›n elinden ald›¤› için
Timurhisar'dan galat olarak Demirhisar derler. Rumeli eyaletinde, Selânik sanca¤›na ba¤-
l› voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe payesiyle kazad›r. Sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar› ve
muhtesibi olup, dizdar› ve hisar erleri yoktur. Kale yüksek bir kaya üzerinde, befl köfleli,
tafl yap›, sa¤lam ve güzel bir kaledir. ‹ç il oldu¤undan hisar içinde hiç kimse yoktur. Hal-
k›n hepsi afla¤› flehirde otururlar. Demirhisar varoflu alt›yüz evlidir. Evleri kargir yap›, alt-
l› ve üstlü, kiremit örtülüdür. fiehrin ayan ve eflraf› ve halk›n ço¤u ticaret ve sanat ile u¤-
rafl›rlar. Ba¤ ve bahçeleri çoktur. Sulu ve iri taneli nar› meflhurdur. Demirhisar, Siroz fleh-
rinin bat›s›nda kal›p yar›m merhale kadar uzakl›ktad›r. Buran›n da havas› ve suyu güzel,
güzelleri çoktur. fiehrin yak›n›ndaki ›l›cadan civar halk› çok yararlanmaktad›r. Her y›l
Temmuz ay›nda binlerce kifli çad›rlar›yla gelip bu ›l›can›n etraf›na yerleflirler. Buradan yi-
ne flehre gelip (Elmevla Abdullah Kemâli) türbesini ziyaret ettik. Demirhisar'da üç gün
zevk ve safalar ettikten sonra buradan ayr›l›p dört saatte yine Siroz flehrine geldik. Sa-
bahleyin Siroz'daki dost ve yak›nlar›m›zla vedalafl›p güneye do¤ru Siroz sahras› içinde yol
ald›k. Demirhisar nehrini a¤aç köprüden geçtik. Bu nehir kuzeyde Samakov, ‹stib ve Kös-
tendil da¤lar›ndan gelip Koçna ve Dopniçse kasabalar› aras›nda toplan›p, yüzlerce köy ve
kasabalar› sulad›ktan sonra Siroz ovas›ndan geçerek güneyde do¤uya do¤ru akarak Be-
flik kasabalar› yak›n›nda Akdeniz'e dökülür. Bu yerde nehri gemilerle geçerler. Elhas›l bu
Siroz sahras›nda üç yerde a¤aç köprülerden sular› geçip Selânik köylerinde olan Demir-
ci, Baflköy ve Kabayan mamur köylerini geçerek befl saat bazan, güneye, bazan da k›b-
leye do¤ru yol ald›k.

Tayc›lar Gölü Kenar›ndaki Yayc›lar Köyü: Bu köyde misafir olup bir gece zevk ve sa-
falar ettik. Beflyüz evli köydür. Yar›s› Rum ve Bulgar kefereleri, yar›s› da müslümand›r.
Halk›n hepsi yay yaparlar. Onun için buraya Yayc›lar köyü derler. Gölün Selânik taraf›n-
da geliflmifl bir köydür. Camii, mescidi, birkaç dükkan› ve güzel bir han› vard›r. Göl, Se-
lânik'in bat› taraf›nda bir konakl›k mesafeden az uzakl›ktad›r. Çevre uzunlu¤u befl mildir.
Suyu biraz ac› olup içinde bal›k ve üzerinde uçuflan kufllar yoktur. Ama midye ve istirid-
ye gibi deniz böcekleri çok olup kefereler yerler. On kulaç, yedi kulaç derinli¤inde yerle-
ri vard›r. Cenab-› Hak bu gölün kenarlar›nda çok lezzetli tuz yaratm›fl olup, koyun, at ve
di¤er hayvanlara bu tuzdan yedirdikleri için gayet semiz olurlar. Bütün Selânik kazalar›-
na, nahiyelere ve kasabalara tuz buradan gider. Buradan kalk›p do¤uya do¤ru gidip Gö-
ze, Voyvodal›, Ekno ve Lenbit köylerini geçtik.
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YAHUD‹ D‹YARI YAN‹ SELAN‹K ADLI 
RUM KRALININ TAHT MERKEZ‹ SELAN‹K fiEHR‹

Yunan, Rum, Latin, S›rp, Ma¤disi ve K›bti tarihçilerinin ileri gelenlerinin yazd›klar›na
göre, bu flehri ilk önce yapt›ran Hazret-i Süleyman Aleyhisselamd›r. fiöyle ki, Belk›s
Ana'y› Saba flehrinden perilerle getirtip ve taht›n› da rüzgar ile getirtip, Belk›s Hatununa
cihan› gezdirip seyrettirirken, Belk›s Ana, ilk defa Rum diyar›nda, Atina flehri topra¤›n-
da, seyir yeri adl› yüksek bir mevkii görüp burada büyük bir köflk yapt›r›r. Bunun kal›nt›-
lar› halen görülmektedir. Sonra Süleyman Nebi'nin ferman› ile rüzgar, Süleyman'›n ota-
¤›n› hava üzere götürürken Belk›s Ana bu Selânik'in yerinden de hofllan›r ve burada da
Yedikule denilen ve halen ç›narl›k olan alanda da büyük bir köflk yapt›r›r. Hazret-i Süley-
man Nebi, Selânik topra¤›nda uzun zaman bütün ins, cin, vahfli hayvanlar, kufllar, peri
ve devler ile otururlar. Sonra buradan kalk›p hava üzerinden tahtiyle birlikte Kavala kale-
sine, buradan Bozanta flehriyle ‹slambol'un Ayasofya yerine, buradan Tarb-› Efzun (Trab-
zon) kalesinde Bozda¤›nda, sonra Bursa'da, sonra Edincik'de, sonra Ayasuluk'da, sonra
fiam Ba'albek'esinde, sonra Kudüs-ü fierif'de ve di¤er yerlerdeki üçbin aded yerde Ana
hat›r› için ibret verici köflkler yapt›rm›flt›r. Tufan'dan sonra yeryüzünü Hazret-i Süleyman
imar etmifltir. Halen bu binlerce eserin kal›nt›lar› yer yer görülmektedir.

Daha sonra Hazret-i Süleyman'›n o¤lu Melik Rac'im zaman›nda Zekeriyya Peygamber
dünyaya gelip, bunlar›n saadetli zamanlar›nda Filozof Filikos ortaya ç›kar. Hazret-i Zeke-
riyya'ya iman getirip, Rum diyar›nda naml› bir padiflah olup, Kavala kalesi ve bu Selânik
kalesi yerinde Hazret-i Süleyman'›n yapt›rd›¤› büyük köflkün bulundu¤u alanda Selânik
kalesini Hazret-i Risalet'in do¤umundan 898 sene evvel yapt›r›p, yönetimini de büyük o¤-
lu Selenik adl› talihli ve yi¤it flehzadesine vermifltir. Halen onun ad›yla söylenip Sele-
nik'den bozma olarak Selânik diye söylenir. Ama Yahudi kavmi Selenik der. Di¤er lisan-
larda da ayr› flekilde söylenir.

Sözün k›sas›, bu eflsiz kale günden güne rum elinde imar olunup sa¤lam, dayan›kl›,
afl›lmaz, büyük bir diyar olmufltur.

Ne zaman ki Mukaddes topraklarda (Arz-› Mukaddes) yahudiler Hazret-i Zekeriyya'y›
flehid ettiler ve nübüvvet ve risâlet mührü ile hilafet tac› sikkesini Hazret-i Yahya'ya dök-
tüler. Hazret-i Yahya yahudi kavmini yine dine davet etti. O asr›n sap›k kral› olan ......
adl› kral, k›z›n› nikah ile almak için Yahya Nebi'den fetva istedi. Yahya Nebi, dinimiz ve
mezhebimizde bu do¤ru de¤ildir, diyerek fetva vermedi. Bunun üzerine yahudi kavmi
ayakland›lar ve Yahya Nebi'ye «Meryem Ana akraban, bir bakir k›z iken niçin babas›z ‹sa
do¤du?» diye, bunu da bahane ederek Hazret-i Yahya'y› Kudüs'ü flerife bir merhale ya-
k›nl›kta Nablus flehri yak›n›ndaki Sabastiye köyünde flehid ettiler. Mübarek bafl›n› fiam-i
fierifde Ümeyye Camii içinde, mübarek cesedini de Sabastiya kilisesi içinde yer alt›na
koydular. Sonra Hazret-i Yahya'ya daha önce iman getirmifl olan Buhtunnasr, Yahudile-
rin Hazret-i Yahya'y› flehid ettiklerini iflitince, Kürdistan'dan befl kere yüzbin rum tarifesi
ile yürüyüfle geçip, Yahya Nebi'nin kan›n›n intikam›n› almak için Kürdistan'dan Haleb,
fiam ve Kudüs'e gelinceye kadar yüzbinlerce yahudiyi k›l›çtan geçirdi, her diyarda Cey-
hun ve Seyhun nehirleri gibi yahudi kan› ak›yordu. Safet flehrine geldi¤inde bir günde
yüzyetmiflbin yahudiyi kad›nlar› ve çocuklar› ile birlikte öldürmüfltür. Halen Safed flehri
derelerinin nice yerlerinde yahudi kan›n›n akt›¤› yerler ve kayalar görülmektedir. Bura-
dan k›l›çtan kurtulan yüzbinlerce yahudi, Yafa, Askalan, Akka, Sayda, Beyrut ve Halile
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(Cebeliye) kalelerinden gemilerle kaç›p bu Selânik flehrine gelmifllerdir. Binlerce hile ve
fleytanl›klar ile Selânik kalesine girmifller ve bir gece bask›n yap›p, flehirde bulunan bütün
rumlar› öldürüp, Selânik kalesini ellerine geçirmifller ve yüzk›rk y›l sahip olmufllard›r.
Onun için rum tarihçileri bu Selânik flehrine yahudi diyar› derler. ‹çlerinde Karanî (Kara-
yî) mezhebinde bir hükümdar yahudi vard›. Bu hükümdar Akdeniz içinde, Sak›z adas›n-
daki Ceneviz kefereleriyle anlaflma yap›p, onlarla birlikte Selânik kalesine tek bafl›na sa-
hip oldu. Böylece yahudiler yetmifl sene daha Selânik'e hükmettiler. Arz-› Mukaddes'te
bir tek yahudi kalmay›p, bizim Selânik diyerek Rumeliyi tamamen doldurdular. Bu durum
üzerine Rum krallar›ndan Agafltafl adl› kral Makedonya flehrinden yani Filibe flehrinden
yürüyüfle geçip, alt› kere yüzbin rum askeri ile Selânik üzerine gelip, flehri kuflatt›. Fakat
tam savafl s›ras›nda Cenneviz kafirleri bin parça gemi ile gelip yahudilere yard›mda bulu-
nunca rumlar zafer bulamad›lar. Sonunda Cenevizliler, yahudiler ile rumlar›n aras›na gi-
rip, onlar› bar›flt›r›p, aralar›nda bir andlaflma yapt›rarak Selânik'e ortak sahip olmalar›n›
sa¤layarak bar›fl yapt›rd›. O as›rdan bu yana halen yahudi halk› Selânik'te doludur. Ama
o as›rda Selânik hakimi, rum taraf›ndan Ayasof adl› bir melike kad›n idi. fiehrin içindeki
Ayasofya kilisesini o yapt›rd›. ‹slambol ve Trabzon'daki Ayasofya camilerini (kiliselerini)
de bu kad›n yapt›rm›flt›r. Ondan sonra yediyüz sene geçip, ‹slambol'u imar eden Kons-
tantin ve onun annesi Helena, Selânik'e sahip olmufllar ve bunlar da Selânik'te bir büyük
kilise yapt›rm›fllard›r. O¤lu Konstantin'in izniyle bin milyon akçe ile Kudüs'e giden Hele-
na, Kudüs'te Kamâme'yi yapt›rd›. Selânik flehrinde binlerce yahudiyi k›l›çtan geçirip, Se-
lânik'te kendi bafl›na melike oldu. Yahudiler az›nl›kta kald›lar. Elhâs›l bu Selânik flehri yüz-
lerce nesilden el de¤ifltirip, nihayet 792 tarihinde Osmano¤ullar›ndan Gazi Hüdavendi-
gar yani Orhan Gazi'nin o¤lu Sultan Birinci Murat vezirlerinden Gazi Evrenos Bey'in eliy-
le rumlardan fethedilmifltir. Halen Süleyman Han'›n kayd› üzere Rumeli eyaletinde ayr›
bir sancak beyi merkezidir. Fakat beyi Rumeli veziriyle sefer etmeyip, Cezayir veziri Ka-
pudan paflalar ile sefere kat›l›r. Üç parça palya âleste forsakefl kad›rgalara sahip olup de-
nizde sefer için görevlidirler.

Pafla’n›n Padiflah taraf›ndan hass› 280.832 akçedir. Zeameti 36, timar› 262 adeddir.
Selânik Yörükân ocak beyinin zeameti 400 adettir. Top çeken Yörüklerinin üzerlerine
görev verilmifl olup sefer zaman›nda cam›fllar› ile balyemez toplar› çekerler. Bu zeamet
ve timar sahibi Yörükler oca¤› beyininin askeri, paflas›n›n askeriyle birlikte sefer zama-
n›nda kanun üzere cebeIiIeri ile toplam alt›bin aded seçkin, silahl› asker haz›r olurlar.
Ama bu askeri s›n›ftan baflka bu sancakta onikibin Yörük eflkinci askeri ve çatakan aske-
ri vard›r. Bunlara Defter-i Hakanide müslüman Selânik Yörükleri derler. Kendilerine
mahsus beyi, tabl, alem, tu¤ ve mirlivas› vard›r.

fier'i (Hukuki) Yöneticileri: Beflyüz akçe mevleviyet payesiyle Hanefi fleyhülislam›, fia-
fi'i, Maliki ve Hanbeli mezheblerinden müftileri, nakibüleflrâf›, beflyüz akçe mevleviyet ile
fierif ve Aziz efendi mollas› vard›r.

Mollas›n›n sözü çok geçerli oldu¤undan pafla ve müsellimleri ile beyi bu mollan›n yan›n-
da söz söyliyemezler. Üç aded kazas›n›n köyleri geliflmifltir. Sanca¤›n›n kazalar› ve ba¤l›
köylerinin nicesi kayda al›nm›fl olup nicesi daha kayda al›nmaktad›r, ki yeri geldikçe anla-
t›lacakt›r. Mollas›na ba¤l› olan kazalar› Kesendire, Sidrekapsi ve Aynaroz kazalar›d›r. Ay-
naroz kazas› deniz kenar›nda, ada fleklinde bir burunda kurulmufltur. Üçyüzaltm›flalt› aded
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manast›rlar› vard›r. Mollas›n›n Selânik flehri içinde de dört yerde naibli¤i vard›r. Çarfl› niyâ-
beti, Kelemerye niyâbeti, M›s›r çarfl›s› niyâbeti ve Muhtesib a¤a niyâbetleridir. Bunlar hep-
si fler'i hakimleridir. Ayr›ca örf› (idari) hekimleri de vard›r. Birincisi Sipah Kethüda yeri, son-
ra Yeniçeri serdar›, Yeniçeri oca¤›ndan Yeniçeri çukas› için gelir toplamaya gelen Selânik
a¤as›, bafl çavufl, divan efendisi, küçük çavufl, bir oda yeniçerisi, cebecibafl›, topçubafl› hep
örfi hakimleridir. Birer oda askerleriyle ‹stanbul'dan gelip muhafaza ederler. Elbasan, Oh-
ri, Vüçitrin, Üsküp, Prizren sancaklar›n›n askerleri dahi muhafaza ile görevlidirler.

Zira Venedik kafirlerinin donanmas›, Malta, Düka, Papa ve Mesine kafirleri donanma-
s›ndan korkuldu¤undan bu Selânik'te k›rkbin asker bulunmaktayd›. Dört aded kale dizda-
r› vard›r. Yukar› ve ›çkale dizdarlar›, Kelemerye kalesi ve Ortahisar dizdarlar›. Bunlar›n
herbirinin ayr› ayr› neferleri ve cephanelikleri vard›r. Küçük ve büyük balyemez toplar›
bulunur. Hepsi k›rk aded a¤al›kt›r. Kale neferleri de bulunur. Sa¤ kol a¤as›, sol kol a¤a-
s›, beflli a¤as›, Azap hisar› a¤as›, martolosân a¤as›, yerli topçu a¤as›, yerli cebeciler a¤a-
s›, barutçular a¤as›, pasbân a¤as›, muhtesib a¤as›, bacdar a¤as›, didebân a¤as›, kolcu a¤a-
s› hepsinden üstünü Gümrük emini, fiehir emini, haraç emini, mimar a¤as›, mutemed ba-
fl›, flehir subafl›s›, çöplük subafl›s›... baruthane emini ve kethüdas› ile katibleri, üçyüz aded
baruthane neferleri ki görülme¤e de¤er, ibret verici neferlerdir. Baruthanesi dahi ibret ve-
rici, seyredilecek güzel bir yap›d›r ki yeri geldi¤inde anlat›lacakt›r. Elhâs›l, Sultan Süley-
man Han Kanunu üzere bu Selânik kalesinin hakim subay ve askeri kiflileri yukar›da sa-
y›lanlard›r ki genel olarak edindi¤imiz bilgilere göre yazd›k.

Selânik Kalesinin Yeri ve fiekli: Akdeniz'in Rumeli sahilinde yüz mil uzunlu¤unda bir
körfezin bat› taraf›n›n sonunda meydana gelen halicin temiz, kumsal liman›n›n kenar›n-
da bulunmaktad›r. ‹ç kalesi toprakl› ve kayal› bir yüksek tepenin üzerinde yap›lm›fl üç kö-
fleli beyaz tafltan yap›lma, sa¤lam, dayan›kl›, afl›lmaz, geçilmez, güzel, eski ve ünlü bir ya-
p›d›r. Böyle güzel ve mamur bir yap›n›n Akdeniz sahillerinde benzeri yoktur. Kalenin
uzunlu¤u sahil k›sm›nda üç mildir, kara taraf›na geniflli¤i iki mildir. Kuzey taraf›nda Hor-
tac Sultan da¤lar› iç hisara uzaktan havaledir ki asla top eriflmez. Kalenin iki taraf› kara-
d›r. Güney taraf› Akdeniz'in bir körfezidir ki bu körfez do¤udan bat›ya uzunlu¤una mey-
dana gelmifltir. Hisar›n içinde bulunan bütün evler birbirleri üzerine kat kat olarak bu kör-
fez denizine bakar flekildedirler. Bat› taraf› tâ Vardar Yenicesine var›nca on saatlik bir
sahraya bakan güzel evlerdir.

Selânik Hisar›n›n Çevre Hesab›: Vardar kulesi tophanesiyle ki deniz kenar›nda kale-
nin bir köflesi burnunda yap›lm›flt›r, bu burundan Vardar tophanesi kap›s›na var›nca tam
üçyüz ad›md›r. O kap›dan d›fl hendek kenar›nca Vardar kap›s›na kadar da üçyüz ad›md›r.
Bat› tarafa bakan bu kuvvetli kap›dan Mevlevihane kap›s› denilen Yenikap›'ya kadar tam
dörtyüz ad›m olup, bat› tarafa aç›lan sa¤lam bir kap›d›r. Buradan kuzey tarafa yokufl yu-
kar› ve kale duvar› d›fl›ndan dere ve tepeler afl›p bazan bat› tarafa do¤ru da gidip Gâziler
kulesine kadar hep yal›n kat sa¤lam duvard›r. Bu Gâziler burnundan do¤u taraf›na, ta Ye-
dikule'ye var›nca iki kat sa¤lam ve metin kale duvar›d›r ki an›lan Yenikap›'dan ta Yediku-
le'ye gelince hendek yoktur, tam üçbinyediyüz germe ad›m duvard›r. Ama binyüz ad›m-
l›k yerin duvar› yal›n kat, sa¤lam kale duvar›d›r. Geri kalan binsekizyüzelli ad›m› Yediku-
le'ye gelince iki kat kuvvetli duvard›r. Yedikule'den güneye do¤ru yokufl afla¤›, d›flar›dan
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kule kap›s›na var›nca beflyüz ad›md›r. Bu kap› do¤u taraf›na aç›l›r. Buradan yine güney
taraf›na yokufl afla¤› gidip Kelemerye kap›s›na var›nca ikibinüçyüz ad›md›r. Bu kap› da
do¤u yönüne aç›l›r. Oradan afla¤› yine güney taraf›na yönelip, düzce yerde gidip, deniz
kenar›nda bulunan sa¤lam yap› Kelemerye kulesi burnuna var›nca bin ad›md›r. Ta Yedi-
kule'den yokufl afla¤› bu Kelemerye kulesi burnuna gelince dahi hendek yoktur. Yal›n kat
sa¤lam, yüksek kale duvar›d›r. Ama bu Kelemerye kulesinden d›fltan deniz kenar›nca
ad›mlamak müflkildir. Zira bu taraf› deniz dö¤er. Bu sebebten Kelemerye kap›s›ndan içe-
ri girip, Kelemerye Kalesi Divanhânesi kap›s›na kadar ve buradan ta iskele kap›s›na tek
kale duvar›n›n iç yüzünden ikibin ad›md›r. Burada iskele kap›s›ndan d›flar› ç›k›p ta Vardar
kulesine var›nca bat›ya yönelik gidip tam bin ad›md›r. Burada Selânik kalesinin üç köfle-
si aras›n›n ad›mlanmas› tamam olur. Bu Vardar kulesi bat› tarafa bakan köflededir. Bu kö-
fleden ta Kelemerye kulesi köflesi burnu k›ble taraf›na bakar. Bu iki köfle aras› deniz ke-
nar›nda liman taraf›d›r. Yine Kelemerye kulesinden yokufl yukar› kuzey taraf›na Yediku-
ledir ve kara taraf›d›r, buradan ta Vardar kulesi köflesine var›nca bafl afla¤› bat› tarafa ba-
kan semtler olup, bu taraf› dahi deniz semtidir. El-hâs›l bu Selânik kalesinin iki taraf› ka-
rad›r ve bir taraf› denizdir. Bu hesap üzere Selânik kalesinin bütün çevre uzunlu¤u onbir-
binbeflyüz ad›md›r. E¤er deniz kenar› olmay›p d›flar›dan ad›mlansa iki bin ad›m daha faz-
la gelirdi. Deniz kenar› kalesi tamamen yal›n kat duvard›r. Ama son derece dayan›kl› ola-
rak yap›lm›fl ve kat kat, sa¤lam burçlar› vard›r.

Bu Selânik kalesinin duvarlar› yüzünde, yapan ustasi bütün sanat hünerini gösterip, çe-
peçevre kalenin sofas›na tu¤ladan, üç kat kuflak ifllemifl. Di¤er k›s›mlar yontma, parlak tafl
duvar›n›n yüksekli¤i tam yirmiüç arfl›n olur eni ise alt› arfl›n kagir duvard›r. Eski zamanda
son derece dayan›kl› ve sa¤lam bir yap› imifl ama zaman geçtikçe bu kadar bin y›ldan be-
ri yer yer tafllar› harab olmufl ve hendeklerinin baz› yerleri toprak ve tafllarla dolmufltur. Bu
güzel kale dokuz aded kayal› da¤lar ve bay›rlar üzerinde kurulmufl olup, üç yan›nda sekiz
aded kap›s› vard›r. Kale içi alt› kat bölme bölme hisard›r. Alt› aded hisar dizdar a¤al›¤›d›r.
Bir kat bölme hisar› büyük flehir kalesidir, iki kat hisar› Vardar kalesidir. Üçüncü kat› Ke-
lemerye a¤al›¤›d›r. Dördüncü bölmesi Yedikule kalesidir. Beflinci bölmesi Kuflakl› kule hi-
sar›d›r. Alt›nc› kat bölmesi Tophane kalesi a¤al›¤›d›r. Bu say›lan alt› bölme hisarlar›n birer
kap›lar›ndan baflka iki kap› da Yedikule'nin afla¤› flehre inecek yerde iki aded demir kap›-
lar› vard›r. Ama yal›n kat kap›lard›r. Otuz arfl›n yüksekli¤inde duvarlar› vard›r. Bu bölme
hisarlar›n içlerinde ve d›fllar›nda asla hendek yoktur. Zira tafll›k zeminlerde yap›lmam›flt›r.
Hendek kazmak mümkün olmad›¤›ndan düflman kuflatma yapsa dahi tafll›¤›ndan la¤›m
kazmak imkans›zd›r. Hakikaten metin, sa¤lam, afl›lmaz bir hisard›r. Allah korusun. Bu ka-
lenin çok kule ve burçlar› bal›k s›rt› gibi dirsek, dirsek olup elli ad›mda bir metin kuleler ya-
p›lm›flt›r. Bu hesap üzere hisarlar› ve kuleleriyle toplam yüzelli aded kuledir. Dörtbin aded
beden difli vard›r. Ben kaleyi a¤›r yürüyüflle tam befl saatte devrettim. Kalenin içinde her
gece befl yerde Sultani nöbet mehterhanesi çal›n›p, bekçiler ve nöbetçiler «Birdir Allah bir»
deyip nöbet beklerler. Bütün a¤alar› kale duvarlar› üzerinde kol dolafl›p, uykuda bulunan
nöbetçileri ve bekçileri de¤ifltirirler. Zira son derece önemli serhad liman›d›r.

Selânik Kalesinin ‹maretlerinin Tamiri: Her ne kadar bu eski kaleyi nice Yunan Fili-
kos ve Batlimoslar› bina edip Hüdâvendigâr Gazi Sultan Murad Han da fethettikten son-
ra tamir edip onarm›fl ise de zamanla yine yer yer döküntüler meydana gelmifltir. 953
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(952) tarihinde Süleyman Han, Akdeniz'de Kastel, Körfus, Çukalar ve Andrike kaleleri-
ne giderken bu Selânik'te k›fllay›p. kaleyi imar edip daha da gelifltirmifltir. Üç taraf›na dört
aded sa¤lam kale infla ettirip, bu Selânik kalesini sanki Kahkaha kalesi, Van kalesi gibi
güçlendirmifltir. K›ble taraf› köflesinde Vardar kalesi, denize bakar oniki aded mazgal de-
likleri tamamen demir kap›lar ile bezenmifl, her mazgalda birer adam s›¤acak büyüklükte
flayka toplar ile on aded balyemez toplar› yedibafll› ejderha gibi durup, denizde gezen ka-
fir gemilerine alev saçmak için a¤›zlar› aç›k olarak durmaktad›rlar. Bu Vardar kalesinin
duvar›n›n boyu tam onbefl arfl›n yüksekli¤indedir, eni ise befl ad›m olup kagir duvarlard›r.
Hepsi yedi aded kurflun örtülü, yüksek, sanat eseri, sekiz kat büyük kalelerdir ki her biri
bir çeflit mendireklerdir. Kat kat tabakalar›nda ve ta tepelerinde yüzlerce flâhi toplar bu-
lunur. Her sofas›nda üçyüz aded neferler otururlar ve gözcülük ederler. Kalenin kuzey ta-
raf›na bakan iki kat demir kap›lar›n›n kitabelerindeki tarihleri flöyledir:

Süleymân'› zâman sâhib-i sa'âdet
fiehinflâh-› zemin mergûb› âdet
Zamân›nda olub bu kal'a bünyâd
Ulu'l-ebsâr idi olan flehâdet
Felek taht›nda yeryüzünde flimdi
Buna târih burc-› Dersa'âdet

Sene 952

Esed (Arslan) Kalesi: Di¤er ad› Kelemerye Kalesidir. Bu da Gazi Süleyman Han yap›-
s›d›r. Ucu gö¤e yükselmifl sekiz katl› sa¤lam bir kaledir. ‹çinde tam k›rk aded hâneleri, üç
aded su sarn›çlar› erzak anbarlar›, bir tekkesi bulunmaktad›r. Yüksek, sa¤lam bir yap›d›r
ki benzeri ancak Kesendire, Muton veya Kuron kaleleri olabilir. Deniz seviyesinde demir
kap›l› mazgal deliklerinde toplam yedi aded k›rkar kar›fl ve k›rkar k›yye demir gülle atan
toplar› vard›r. Osmanl› Devleti kalelerinde bu toplara benzer toplar ancak Rodos kalesin-
de veya Akdeniz bo¤az hisarlar›nda bulunur. Ama bu Kelemerye kalesinin bütün toplar›
denize bak›p, liman› korurlar. Bayram günlerinde bu toplar at›ld›¤›nda tâ körfezin karfl›
taraflar›ndaki sekiz mil uzakl›ktak› k›y›lar› dö¤erler. Hepsi yüzelli aded neferleri, mükellef
bir camii, erzak anbarlar›, cephane mahzenleri, yüzbinlerce mühimmatlar› vard›r. Bu Ke-
lemerye kalesi kulesinin zemininden ta kurflun örtülü bacas›na var›nca yüksekli¤i elli ar-
fl›n olup eni de befl ad›md›r. Ufak flah› toplar› bu yüksek kulenin kurflun örtülü karakol-
hanelerinde k›rp› tüyü gibi dizilip, bezenmifllerdir. fiehrin mahpushane zindan› bu Kele-
merye kalesindedir. Allah korusun, bütün suçlular burada mahpusdurlar. K›ble taraf›na
bakan yüksek kap›s›ndaki yaz›l› tarih flöyledir:

fiîr-i merdân Hazret-i Sultan Süleymân-› zamân
Emri ile yap›lub burc-u esed old› temâm 
fiir-i peyker ejderhâ toplar ki etraf›ndad›r 
Yaraflur bu kal'aya burc-› esed denilse nâm
Old› târihi dokuzyüzk›rkiki bu kalenin 
Hicret-i Peygamber-i Âhirzamân

Sene 942
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Bu kalenin d›fl divanhanesinin tarihi:
Binâ-yi Pâdiflâhî ger zarûrî düher ile gâyet 
Harâbe muflerref olmufld› bu divânhâne-i âlî 
Görünce bahfliyâ tahsîn idüb didim târih 
Bu câyi himmet ile k›ld› bu kân-› kerem ihyâ

Sene 1026

Kelemerye kalesinin d›fl k›sm›nda, duvar yüzünün do¤u taraf›na bakan köflede yaz›l› tarih flu:

Bilin bu kalenin mi'mâr›y›m ben 
Hüdâ-y› Rabbenâ güftâr›y›m ben 
Çu kaâtib bu sözi mermerde kazd› 
Müverrih târih-i fethini yazd›.  

Sene...

Bu mimâri ifller tamamen Süleyman Hân'›n bütün mimari eserlerini infla eden Koca
Mimar Sinan ibn Abdülmennân a¤an›n ibret verici eserleridir ki ne derece usta bir mü-
hendis oldu¤u eserlerinden anlafl›lmaktad›r. Gören gözlere gizli de¤ildir. Yedikule'nin iç
kale kap›s› üzerindeki tarihi:

Hazret-i Sultan ‹brâhim Han Hân-› azim
Âl-i Osman mâlike'l berr-i bahr ü Mekke rehberi
Minhu feyzullah târih düfldi yâ ehlü'l-fellâh
Cümleye yâ Rab flefi' eyle flefî' mahflerî

Sene 1056

Bu Yedikule'nin d›fl kap›s› önünde, afla¤› flehre ve denize bakan bir irfan toplant›s› yeri
yüksek köflk vard›r. Bütün gelen ve gidenler, gezginler, afl›klar bu iç aç›c› ve feyiz verici köflk-
te toplan›p, e¤lenirler. Hakikaten dünyaca ünlü ibret verici ve görülme¤e de¤er mesire yeri-
dir. Ama bu kaleden d›flar›da asla mahalle ve imaretler yoktur. Sadece do¤u taraf›nda kale
d›fl›nda kireç ocaklar› bulunur. Bat› taraf›ndaki Yenikap› d›fl›nda da Mevlevihane vard›r.

‹skele Varoflu: ‹skele kap›s›ndan d›flar›da, M›s›r çarfl›s› adiyle söylenen toplam beflyüz
aded dükkanlar vard›r. Hepsi M›s›r diyar›n›n mallar›ndan keten, hunna, fleker, pirinç,
kahve ve di¤erleri hep bu çarfl›da bulunur. Üçyüz aded pazarc› mahzenleri vard›r. Ayr›ca
elli aded keresteci dükkanlar› da buradad›r. Sahil ile kale duvar› önünde yüz aded büyük
terzi dükkanlar› dizilmifltir. Aralar›nda da bir aded mescid vard›r.

Abdürraif Efendi Câmii: Deniz kenar›nda, iki katl›, irem kasr› benzeri güzel bir camidir.
Cemaati bol olup herkesin dinlendi¤i ve ibadet etti¤i ayd›nl›k bir camidir. Abdürrauf efen-
di, Selânik mollas› iken burada bir cami olmad›¤› için bu ibâdetgâh› yapt›rm›flt›r. Hakika-
ten yerinde infla edilmifl, mimari özelli¤e sahip güzel bir camidir. Camiin alt kat› tamamen
M›s›r çarfl›s› dükkanlar› olup, camiin imam, hatib, fleyh ve müezzinleri ile di¤er hizmetlile-
ri için vak›f edilmifltir. Bu gönüllere ferahl›k veren cami sanki ibret verici bir kas›r olup çe-
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peçevre etraf› billur, necef ve moran camlarla kapl›d›r. Yine caminin etraf› Trabzonlu kü-
çük köflklerle çevrilidir. Her gece ve gündüz bol cemaati vard›r. Zira yedi iklimin müslüman
tüccarlar›, Akdeniz'in gemici mü'minleri hep bu mesire yeri camide ibadetlerini edip, li-
manda bulunan gemilerini seyrederler. Kale d›fl›nda bundan baflka imaret olmay›p di¤er
bütün imaret eserler kale içindedirler. Ama bu iskele varoflunun önündedir.

Büyük Selânik Liman›: Bu aman yeri liman do¤udan bat›ya do¤ru uzunlu¤una yüz mil
mesafe olan körfezin bat› nihayetinde büyük bir limand›r. Onbin parça barçe, kalyon, kara-
vuta, filiyot, flayka, karamürsel, çekeluve, kad›rga, galita, mavna, bafldarde, br›ton, karaka
gibi gemiler al›r büyük bir limand›r. Ama lodos rüzgar›na, gündo¤usuna ve k›ble rüzgarlar›-
na a¤z› aç›k oldu¤undan lodos kumu isabet eder. Son derece güzel demir tutar yer oldu¤un-
dan lengerte demirlerini cankurtaran adl› gavmanalar›na demirleri ba¤lay›p, limana demir
att›klar›nda herfleyden emin olarak ve korkusuzca yatarlar. Karadeniz, Akdeniz ve Umman
denizinin bütün gemicileri M›s›r, fiam, Cezayir, Süveyfl, Trablus, Frenc, Portakal, Donkar-
k›z, Danimarka, ‹ngiltere, Felemenk ve Ceneviz gemileri gelip bu limanda demir b›rak›p ya-
tarlar. Zira k›rk, elli kulaç derinli¤inde bir limand›r. Bu liman›n av hayvanlar›ndan binlerce
çeflit bal›klar› olur. Tekir, berlir, kayasi, iskorondi, uskumru, göreli ve ulumer bal›klar›n›n çe-
flitleri meflhurdur. Liman›n dört yan› alçak oval› ve kenarlar› yufka yani s›¤ sulu yerlerdir.
Ama yine de çok güzel demir tutar. Bu liman›n karfl› taraf›nda Kadha ve Çetruz köylerinin
önleri yahfli demir tutar yerlerdir. Bu köyler karada olup, denizden ikifler mil alarkad›r. Se-
lânik o köylerden otuz mil uzaktad›r. Ama o köylerin önlerine varan gemilerin iki taraflar›-
na demir b›rakmalar› gerekir. Zira köylerden tarafa deniz kenarlar› s›¤ kumsal denizdir ki ga-
yet dikkatli davranmak gerekir. Belki bir zararl› durum olur diye tedbir olarak iki demir üze-
re yatmakta fayda vard›r. Bu köylerin önünde de çeflitli bal›klar ç›kar. Selânik'in kuzeyinde,
‹stanbul yolunda olan Beflikler ve Lenkarze kasabalar› göllerinin de çeflitli bal›klar› olur ama
y›lan bal›¤› her yerde meflhurdur. Selânik'te öyle y›lan bal›klar› ç›kmaz. Her zaman Bekirler
ve Lenkarze göllerinden tutulan taze bal›klar Selânik'e getirilip bal›kç›lar taraf›ndan sat›l›r.

fiENL‹KL‹ SELAN‹K fiEHR‹NDE OSMANLI SULTANLARININ 
CAM‹LER‹ VE ‹MARETLER‹

Küçük ve büyük toplam yüzelli aded mihrab geçmifl sultanlara, vezirlere, vükelalara ve ha-
y›r sahiplerine ait ibadet yerleri vard›r. Bunlar›n en flereflisi, dualar›n kabul olundu¤u, büyük iba-
det yeri olan Büyük Ayasofya camiidir. ‹stanbul'daki büyük Ayasofya camiine benzer. Ama bu
ondan küçüktür. Trabzon flehrindeki Ayasofya camii bu kadard›r. Bu üç Ayasofya camileri,
Madyan o¤lu Yanko'nun Sofya flehrindeki Aysof adl› k›z›n›n yapt›rd›¤› eserler oldu¤undan bu
camilere Ayasofya camileri denir. Bu Selânik Ayasofyas›n›n k›ble kap›s›ndan mihraba var›nca
uzunlu¤u yüzyetmiflbefl ayakt›r. Eni yüzyirmibefl ayakt›r. ‹bret vericidir ki, camiin içinin sol tara-
f›nda yekpare yeflil somakiden ve yine kendinden alt› ayak merdiven ile ç›k›l›r, zümrüd gibi par-
lak yeflil kürsi var ki bu cihanda benzeri yoktur. Son derece seyri gereken garip ve acaip bir sa-
nat eseridir. Yeryüzünde kara ve deniz gezginleri aras›nda meflhurdur. Ve bu camiin avlusun-
daki abdest yeri havuzu içinde biribiri içinde, kat kat, beyaz ham mermerden yap›lma üç katl›
ve her kat›nda dizi dizi f›skiye ve pervane kadehleri ile flad›rvan çeflmeleri var ki bunun dahi an-
lat›lmas›nda dil aciz kal›p kalem k›r›l›r. Bu camiin d›fl kap› sofalar›nda dokuz aded parlak sütun
vard›r. Her bir sütun bir rum harac›d›r. Camiin k›ble kap›s› üzerinde yaz›lm›fl olan tarih fludur:
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Ve hâzâ câmi'-i dâr-i acib 
Min'el-küffâr me'huz garib 
Felemmâ câ'e nasrun min'Allah 
Ve li't-târîh k›l fethun karîb

Sene...

‹leri görüfllü, usta mühendisleri bu Ayasofya kubbesi ile ‹stanbul'daki Sultan Selim camii
kubbesi, ‹stanbul'daki Ayasofya camiinin kubbesinden kenarlar› yirmifler arfl›n büyüktürler,
ama Selimiye ve Ayasofya'dan alçak kubbedir. Bu Ayasofya kubbesinin üstüne geçmifl usta-
lar bir çeflit kurflun örtmüfl ki halen bu zaman›m›z ustalar›n öyle kurflun örtme ihtimalleri yok-
tur. Allah'›n adeti üzere kurflun daima mavi renkte olur, fakat bu Ayasofya kubbesinin kurflu-
nu sar›ya çald›¤›ndan içinde alt›n vard›r diye Selânik yahudileri bir kere bu nurlu kubbenin
kurflunlar›n› de¤ifltirmek için tamir edelim diyerek hakimlere k›rk bin kurufl vermifller. Fakat
müslümanlar buna raz› olmay›p, Allah'a flükür halen kafir zaman›nda kilise oldu¤undan beri
kurflunu aynen örtülü durur. Camiin iç yap›s› eski uslup üzeredir. Bir alay avize ve as›l› sey-
redilecek fleyleri yoktur. Mihrab› ve minberi ve mahfeli sade gözelidir. Ama kandilleri hesap-
s›zd›r. Minaresi dahi sade yüz gibi yüksek bir minaredir. Camiin avlusu öyle meyve a¤açlar›
ile süslenmifltir ki, her yüksek a¤ac›n dallar›ndan gölgesine günefl düflmez. Fas›llar›n, sahille-
rin topland›¤›, dualar›n kabul olundu¤u, nurlu bir camidir ki dünya durdukça dursun.

Eski Câmi: Kâgir kubbe de¤ildir. Harpuflte servi a¤açlar›ndan yap›lm›fl eski usulde, kurflun
örtülü, büyük bir kubbedir. Hepsi yirmidört sütun mermer üzerine ibret verici nak›fllarla iflli,
dört köfleli, efli olmayan bir kubbedir. Camiin k›ble kap›s› olan sanat eserinin sa¤›nda ve so-
lundaki pervazlar›nda olan burma, kiloy, helezon gibi ifllemeleri ustas› öyle oymufl ki, sanki
sihir etmifl. Camiin uzunlu¤u ikiyüz ayakt›r, eni yüzon ayakt›r. Yüksek, ifllemeli bir minaresi
var ki bu flehirde benzeri yoktur.

Hortac Sultan (s›rr› aziz olsun) Câmii: Bu nurlu cami, yuvarlak bir duvar üzerine sekiz
aded Kisrâ tak› gibi yap›lm›fl kemerler (ki her biri birer çeflit gökkufla¤›ndan niflan verir)
üzerine oturtulmufl kubbelidir. ‹stanbul'daki Ayasofya camiin, kubbesinden befl ayak kü-
çüktür, diye mimarlar söylerler. Öyle bir yüksek kubbedir ki ibret nazariyle bak›ld›kta in-
san hayran olup kendinden geçer, göz bebekleri kamafl›r, akl› flaflk›na döner. Zira bu yük-
sek kubbenin sekiz aded tâklar› ve kubbesi küçük, de¤erli tafllarla öyle ifllenmifl ki ustas›
bütün sanat hünerini göstermifl. Bu fele¤in yeryüzünde öyle bir sanat ifli ‹rem ba¤›nda bi-
le yap›lmam›flt›r. Bu camiin içinde ve d›fl›nda olan çeflitli oyma, kakma ifllemeli eserleri
Alman kral› taht› olan Bec kalesi içindeki ‹stefani kilisesinde bile görmedim. Camiin mih-
rab ve minberinde yap›lan oyma ifller bir camide yoktur. Elhâs›l camiin övülmesinde dil-
ler aciz kal›r. Lâkin kubbesi kurflun örtülü de¤ildir. Kafirler zaman›ndan beri bir çeflit dört
köfleli kiremit ile örtülüdür. Bu dahi ayr›ca seyredilecek bir durumdur. Hatta ‹stanbul'da-
ki Ayasofya'n›n kubbesi Hazret-i Risâletpenâh›n saadetiyle Rebiulevvel ay›n›n onikinci ge-
cesi Âmine hatun rahminden dünyaya teflrif buyurduklar›nda y›k›ld›¤›nda bu Selânik Aya-
sofya's›n›n da kubbesi ve Hortac camiinin de kubbesi y›k›lm›flt›r. Sonradan tamir ve ona-
r›m gördükleri yerlerinden belli olmaktad›r. Hatta bütün rum tarihlerinde Büyük Konstan-
tin Anabol'un anas› Helenâ k›z› bu Hortac Sultan camiini yapt›r›p sonra Kudus-i fierif'de
keferelerin benzetmek gibi olmas›n, Kâbe'si olan Kamame kilisesini yapt›rm›flt›r, diye yaz-
maktad›rlar. Yani bu kadar eski bir ibadet yeridir. Kap›s› üzerinde yaz›l› tarihi fludur:
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Bunun fethine sa'y ve himmet etdi fieyh Hortâcî
Tarîk-i Hakda avn-i Hüdâ ile mühtedî old›
K›l›nd› çün namaz içinde âfl›k tarihin didi
Bu dir-i kâhne-i lâflin ehl-i islâm ma'bedi old›.

Sene ….

Sene 988 tarihinde kilise iken fieyh Hortac hazretleri birgün padiflah›n ferman› ile bü-
tün sufileriyle Allah, Allah diye tevhid ve tekbir ederek yürüyüfl eder ve bu kiliseyi rahib-
lerin elinden feth edip câmi yapar. Halen minaresinin üç alemi vard›r. Kubbesi üzerinde
alem yerine alt›n ile yerde gömülü bulunan kazan gibi kubbe üzerine koymufllard›r. Ak-
flam ezan› okunacak alt› ayak bir yekpâre mermer kürsidir ki avluda durur. Bu dahi ibret
verici bir ezan okuma yeridir.

Cezri Kas›m Pafla Camii: Bu dahi kurflun örtülü, servi a¤açlar›ndan yap›lm›fl ahflap ve
yüksek bir kubbedir. Bunun da kurflunu gayet sanat iflidir. Bu camiin k›ble kap›s›ndan
mihraba var›nca uzunlu¤u ikiyüzyirmi ayakt›r, geniflli¤i yüzelli ayakt›r. ‹çinde bütün küçük
ve büyük yüzelli aded yuvarlak Somaki sütun ve beyaz mermer sütunlar› vard›r. Birbiri
üzere baz› kemerlerde küçük direkler vard›r, zira bu cami iki kat üzerine yap›lm›flt›r. Ca-
mi içindeki mermer döflemelerin uzunlu¤u befler alt›flar arfl›n beyaz, parlak mermerlerdir.
Her biri birer küçük hal› parças› gibi büyük dört köfle mermerlerdir. Bütün kap› ve duvar-
lar› iri, somaki mermerler ile acaib ve garip bir flekilde kaplanm›flt›r. Her tafl› afl›klar sey-
redecek flekilde ibret verici nak›fllarla ifllidir. Camiin içinde bir hayat sulu kuyu vard›r, in-
san içti¤inde istifra eder. Suyundan y›kansa Allah'›n emri ile ateflli hastal›¤a tutulmufl ise
kurtulur. Son derece faydal› sudur. Elhâs›l bu camiin övülmesinde dahi diller ve kalemler
aciz kal›r. Camiin k›ble kap›s›n›n iç yüzünde ve sol tarafta bir adam boyu yüksekli¤inde
beyaz bir mermer sanduka vard›r. ‹çinde kas›m günü dedikleri Kâs›m gömülüdür diye rum
tarihleri yazmaktad›r. Hatta Alman kral› imparator Çâflâr bana bu Kas›m Pafla hakk›nda-
ki mermer sandukay› sordu¤unda ben de anlatt›¤›m flekilde gördü¤ümü ve ziyaret etti¤i-
mi söyledim. Bunun üzerine bütün vezirleri, varsaklar›, ›rvaklar›, baflpapaz› ve bafl tercü-
man› olan Minkli bana nas›l gördün diye sordular. Ben, iflte dört köfle bir beyaz mermer
sanduka üzerinde yunanca otuz sat›r yaz› yaz›lm›fl duruyor, özel hizmetçileri vard›r, silip,
süpürüp temizlerler ve gözetirler dedi¤imde kral ve di¤erleri bundan hofllan›p, hakikaten
görmüflsün diyerek, kral ve adamlar› hepsi birden aya¤a kalk›p, Kâs›m günü sahibinin ru-
hu için bat›l âyinleri üzere ‹ncil'den âyetler ve baz› fleyler okuyup oturdular. Yani bu ca-
miin tâ Alman diyar›nda nâm› olup, itibar ederler. Bu Kâs›m Pafla camiinin d›fl avlusu kü-
çüktür. Ama burada dahi yekpare beyaz mermerden bir beyaz flad›rvan havuz vard›r ki
içine k›rk, elli adam s›¤ar. Bu flad›rvan üzerinde bir yüksek kubbe vard›r. Sekiz nazik, in-
ce beyaz mermer sütunlar üzerine oturtulmufltur. ‹bret verici bir kubbedir. Bu camiin de
k›ble kap›s› üzerindeki kitabede flu tarih yaz›l›d›r:

Dâr-› hayrât-› habîbullahi Rabbülâlemîn 
‹tdi Sultan Beyaz›d ihyâ liecli'l-müslimîn
Unzur ve ayâ ma'flerü'l-übâdd ilâ târîhe
Va'büdu bi'l-ilmi hakkan ya'mel ecrü'l-abîdîn

Sene 897

759

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR



Alaca ‹maret Camii: Alaca minareli oldu¤u için Alaca camii derler. Bu dahi kurflun ör-
tülü, sanat eseri bir camidir. Hortac'dan sonra ruhaniyetli bir mübarek camidir. K›ble ka-
p›s› üzerinde Hasan hatt› ile Arapça tarihi yaz›l›d›r. 

Süleyman Pafla Câmii: Haffaflar, yani kavaflar içinde, ayd›nl›k bir nurlu camidir. 
Hamza Bey Câmii: Bezestan›n yan›nda oldu¤undan gece, gündüz cemaati eksik ol-

maz. Kurflun kubbeli, latif bir camidir. Sinan Pafla Câmii: Gönüllere ferahl›k veren, ay-
d›nl›k bir camidir. 

Sakya Câmii: Nurlu bir ibadet yeridir. 
‹ki Lüleli Câmii: Mamur ve süslüdür.
‹ki fierefe Câmii: Hay›r sahibi bu camiin minaresini iki flerefeli olarak yapt›¤› için bu

ad verilmifltir. Sahibi fierifi efendiyi flehid etmifllerdir. Allah'›n rahmeti üzerine olsun.
Akça Câmii: fiirin ve sanatl› camidir. 
Kara Ali Bey Câmii: Mamur ve flenlikli bir ibadet yeridir. 
Topal Câmii: Bu cemaate sahip, vak›flar› çok, gösteriflli bir camidir. 
Eski Saray Câmii: Gayet flirin iflli bir ibadetgahd›r. 
Seyfullaah Câmii: Eski yap›, büyük bir camidir. 
Davud Pafla Câmii: Sultan camii benzeri nurlu bir camidir. 
Burmal› Câmii: Sözün k›sas› bu büyük flehir içinde otuziki aded cami hepsi kurflun ör-

tülü, sanat eseri sultan ve vezir camileridir. Ama içinde ibadet edip, gördü¤ümüz ve mefl-
hur olan sanat eseri, mamur ve ibret verici camiler bu yazd›klar›m›zd›r. Daha fazla yaz-
maya gücümüz kalmay›p bu yazd›klar›m›zla yetindik. Bu camilerden baflka yüzelli aded
mahalle mescidleri vard›r. ‹çlerinde nice üzerleri kurflun örtülü kubbeli mahalle zaviyeleri
var ki cami olmaya uygundurlar. Ayr›ca (say›lan verilmemifl) Darü'l-ulûm, Darü'l-muhad-
disîn, Darü'l-kurrâ, s›byan mektebleri, dervifl tekkeleri bulunmaktad›r. Hepsinden üstünü
Yenikap› d›fl›ndaki Ekmekçizâde Ahmet Pafla'n›n büyük hayrat› olan Celaleddin Rumi
Mevlevihânesidir. Anlat›lmas›nda lisan aciz kal›r. Ama o ulu sultana sevigimizden dolay›
bu âsitâneden biraz söz edelim. Bu büyük tekkenin zemini Yenikap› d›fl›nda, kale duva-
r›n bitifli¤inde, yüksek bir yerdir. Buradan Akdeniz ayak alt›nda görülmektedir. Bütün der-
vifl odalar›n›n pencereleri denize bakarlar. Avlusu demir kap›l›, ayr› bir kale benzeri, ge-
nifl meydan›n ortas›nda bulunan sema ve safa yerinin dört yan› çeflitli odac›klard›r. Etra-
f› tamamen parmakl›k ile çevrilidir. Trabzonlu, nak›fl gibi iflli, ibret verici, a¤aç kubebli se-
mâhânedir. ‹stanbul'da Befliktafl’taki Mevlevihânenin kubbesinden daha sanatl› bir kubbe-
dir. Marangozlar›n piri Habib Neccâr'›n dahi böyle bir kubbenin benzerini yapmaya gücü
yetmez. Daha nice üstad marangozlar›n böyle bir kubbenin bir k›l›n› dahi kalem çekme-
¤e aciz olurlar. Hatta semâhâne etraf›nda bulunan sütunlar›n hepsi a¤açtand›r. Ama bu
yüksek sütunlardaki ibret verici ifllemeler bir tekkede yoktur. Bunun mihrab ve kürsüsün-
de olan küçük oymalar ancak Budin serhaddinde Estergon kalemizin mihrab, minber ve
mahfelinde görülür. Çeflitli güzellikteki avizeleri ayr› bir nur ve ayd›nl›k verir. Yüzlerce
dervifl, âfl›k, fakir ve ilim sahibi burada Kur'an ve Mesnevî okurlar. Gönül al›c› fleydâ de-
deleri vard›r. Tekkenin fleyhi ... efendi hazretleri olgun, bilgili, aziz, muhterem bir zatt›r.
Bu âsitânenin vak›flar› çok oldu¤undan mutfa¤›nda ve imaretlerinde nimetleri boldur. Bü-
tün gelen, giden, fakir ve zenginler bolca nimetlenirler. Elhâs›l bütün tekkelerin fukarala-
r› bulunup, zikirler yap›l›r.

760

Osman BAYMAK



Hamamlar: Onbir aded ayd›nl›k, iç aç›c› hamamd›r. Hepsinden üstünü Yedikule'deki
Küçük hamam, Mahkeme yan›ndaki Kad›asker hamam›, Ayasofya hamam›, Ç›fudlar ma-
hallesi içindeki Halil A¤a Hamam›, Yeni hamam, Sultan Bayaz›d'›n anlat›lacak olan üç
aded hamam›d›r. Birincisi: Tahtakale hamam›na Bo¤l›ca hamam› derler. Kule hamam›
denilen de bu gayet genifl ve latif hamamd›r. Bey hamam›: Yukar›da say›lan hamamlar-
dan en ferah›, ayd›nl›k, güzel ve sanatl›s›d›r. Eski uslubda, garip flekilde yap›lm›fl, dörtkö-
fle duvarlar›, nurlu kubbeleri asla terlemeyip, bir damla dahi damlamaz. Duvarlar› devam-
l› amber ve za¤feran kokar. Taban›nda döflenmifl olan nice çeflitli renkte, binlerce mer-
merler befler, alt›flar arfl›n uzunlu¤unda ve enlili¤indedir. Binlerce billur, necef, moran ve
camlar ile kubbeleri par›lday›p yerde bir kar›nca olsa görünür. Padiflahlar›n girip, y›kana-
caklar› bir yüksek kasr› vard›r. Sekiz ayak tafl merdiven ile ç›k›l›r, balkon benzeri iki katl›
bir halvettir. Alt kattaki kurnalarda y›kananlar bu yüksek kas›rdan görülür. Herbir lüleden
so¤uk ve s›cak kurnalara bol su ak›p, bir garip seyredilecek, iki katl› padiflahlara mahsus
halvettir. Baz› âyân ve büyük kimseler de y›kan›rlar. Tek halveti dahi seyredilme¤e de¤er-
dir. So¤ukluk kubbesinin ortas›nda hofl bir havuzu var ki d›fl camekan›ndaki havuza ben-
zer, büyük, latif bir havuz olup, seyreden marifet sahibi âfl›klar de¤erini bilirler. Elhâs›l bu
güzel ve dillere destan hamam›n benzeri Sivas eyaletinin Merzifon flehrindeki Pir Dede
Sultan'›n Nazargâh hamam›d›r.

Saray, a'yân ve büyük kiflilerin özel hamamlar›: Üçyüz aded hânedân saray hamam›
vard›r. Pafla saray›, Molla saray›, Molla Yahya A¤a, Mahmud A¤a kethüdas›, Mehmed
A¤a hamamlar› en meflhurlar›d›r.

‹maret ve Hanlar›: Hepsi onalt› aded tüccar han›d›r. Bunlardan Sulu Han, Sultan Ba-
yaz›d Velî han›d›r. Altl›, üstlü çok say›da odalar› vard›r. Di¤erleri de kurflunlu, büyük han-
lard›r. Ayr›ca misafir için kervansaraylar da bulunmaktad›r. Bunlar›n d›fl›nda yetmifl aded
bekar odalar› vard›r ki bunlarda çeflitli sanat erbâb› bekarlar otururlar.

Çeflmeler: Can verir yetmifldört aded çeflmedir. Çarfl›bafl›ndaki Ekmekçizâde Ahmet
Pafla Çeflmesi, fieyh Hortac çeflmesi ve Sultan Bayaz›d Veli çeflmeleri bunlar›n en mefl-
hurlar›d›r.

Sebiller: Kerbela çölü flehidleri ruhu için yap›lm›fl büyük sebillerdir. En meflhurlar› Ya-
l› kap›s›ndan içeride Gümrük Emini evinin önündeki üzeri kurflun örtülü ve kubbeli sebil-
dir. Güzel tarihi fludur:

Hât›f-› gayb didi târihin 
Mâ'i Kevser bu sebil-i mânendi

Sene...

Akarsular›: Nice hay›r sahipleri bu flehire akar sular getirmifllerdir. En lezzetlisi ve ha-
yat suyu, Hortac da¤›ndan gelen, Cennet flarab› gibi lezzetli bir akar sudur ki son derece
haz›m ettirici bir sudur. fiehrin bütün han, cami, hamam ve evlerine bu Hortac suyu akar.
Yenikap›n›n d›fl›ndaki bat› taraf› da¤lar›ndan da nice sular bu flehre gelir, ama bunun ka-
dar faydal› de¤ildirler.
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Ev ve Bahçe Kuyular›: Üçbinaltm›fl aded, sicilde kay›tl› hanedan kuyular› vard›r. Nice-
si ac›d›r. Yüzlercesi de hayat veren, buz parças› kuyu sular›d›r.

Bezestan Çarfl›s›: Sanat ve sanayie ait dörtbindörtyüz aded küçük dükkan bulunmaktad›r.
Her türlü sanat erbab› bu flehirde mevcuddur. Her birinin güzel ifllerinden birer parça söz et-
sek uzun söz olup, seyehatimizin yaz›lmas›na engel olur. Ama bu flehirde kale gibi kâgir, içi
mal dolu, mükellef, mükemmel, kurflun kubbeli, demir kap›l› bir bezestan var ki bu ifl yerine
giren kimselerin anber kokusu ve di¤er baharat kokular›ndan dima¤lar› kokulan›r. Bir bezes-
tand›r ki, nice M›s›r hazinesine sahip zengin tüccar›n alt›n ve kurufl sayma flak›rt›s›ndan insan
hayret ve dehfletler içinde kal›r. Bir al›fl, verifl kalabal›¤›d›r ki anlat›lamaz. Bu flehir üçyüz aded
büyük yol üzerinde oldu¤undan her sokakta birer esnaf halk›, çarfl›s› ve pazar› bulunur. Tah-
takale pazar›, kale d›fl›ndaki M›s›r çarfl›s›, kale içindeki hal›c›lar pazar›, huffâflar pazar›, terzi-
ler çarfl›s›, takkeciler ve kavukçular çarfl›s› en meflhur ve kalabal›k yerlerdir. Yiyecek ve içe-
cek pazar›nda meyhane, bozahane gibi yerler ayr› bir semtte kurulmufl olup acaip ve garip
seyredilecek yerlerdir. Bütün kefere ve sap›klar buralarda mevcut olup toplam üçyüzk›rk aded
meyhane vard›r. Her birine yüzer, ikiyüzer atl› yolcular konup, içip göçerler, misafir olurlar,
dinlenirler. Hem hând›rlar, hem meyhânedirler. Ev sahibi kefereler hayas›zca flarap sat›p, ka-
zanç sa¤larlar. Bir diyarda böyle mihmansaray gibi meyhaneler yoktur. Ev sahibi kefereler
bütün çoluk çocukariyle birlikte misafirlere hizmet ederler. Yine böyle iken bir kimse mest
olup meyhanecilerin evlat ve yak›nlar›na dil uzat›p sark›nt›l›k etmezler. Son derece mazbut ve
dürüst flehirdir. Bütün köy ve kasabalardan gelip, mal getirip, mal götürürler. Di¤er gelip, gi-
denler bu küçük dinlenme yerlerine konup, göçerler. Her biri nice piyâle flarap içip giderler.

fiehirde yirmi aded bozahâne, onyedi aded ma'mur, mükellef ve mükemmel kahveha-
neler vard›r. Her birinde saz, söz, çalg›c›, okuyucu ve oyuncular bulunur. Bütün âfl›klar,
flâirler, edipler, hüner sahibi seyyahlar bu kahvehânelerde toplan›p, gece gündüz Hüse-
yin-i Baykara sohbetleri yap›l›r. Bu çarfl› ve pazar içleri ile bütün mahalle sokaklar› eski
zamanda bu flehir yap›l›rken satranç flekli gibi döflenmifl olup her soka¤› ikifler ve üçer bin
ad›m do¤ru do¤ruya ç›rp› ile birbirinden ayr›lm›flt›r. Ana caddeler hepsi temiz, tafl döfleli
kald›r›mlard›r. Ama yahudi mahallelerinin sokaklar› hem darac›k ve hem de s›k›c› u¤ur-
suz evlerdir. Ayn› zamanda çok pistir. Zira bu yahudi kavminin sokaklar›n› çöpçü subafl›-
s› temizlettirmez ve kiliselerinin kap›lar›ndan de¤me adamlar geçmez. Allah korusun, san-
ki Cehennem derecelerinden bir derecedir.

Mahalleler: K›rksekiz aded Müslüman mahallesidir. Yedikule, Kelemerye, Hortac, Ka-
s›m Pafla, Ayasofya... mahalleleri en meflhurlar›d›r. Onalt› aded de kefere mahallesi var-
d›r. Ermeni, rum frenk, s›rp, bulgar ve latin kefereleri bu mahallelerde otururlar. Bunlar›n
mahalleleri afla¤›da Müslüman mahallelerinden ayr› bir semtte, Kelemerye kalesi kap›s› ta-
raf›nda kurulmufltur. Ellialt› aded yahudi mahallesi vard›r. Bunlar da iskele kap›s›n›n iç yü-
zünde, hisar duvar› diplerinde toplanm›flt›r. Allah korusun, hakikaten pis, u¤ursuz, çift ev-
lerdir. Ama çarfl› ve pazar›n seçkin yerlerindedirler, kalabal›k yerleri vard›r. Mahkeme sicil
kay›tlar›na göre ve flehir emini, flehir kethüdas›n›n söylediklerine göre bu Selânik flehrinde
Müslüman, rum, yahudi, ermeni ve di¤er keferelere aid olmak üzere 33.060 (otuzüçbinalt-
m›fl) aded ev vard›r. Hepsi kat, kat kâgir yap›l›, üçer, dörder sofal›, k›rm›z› kiremit örtülü
saraylar ve di¤er evlerdir. Nice yüz aded saraylarda ba¤ ve bahçeler, gülistanlar, f›skiye ve
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flad›rvanlar, sebiller, havuzlar vard›r. Sancak ve kazalar›nda Ekmekçizâde Ahmet Pafla'n›n
say›m› ve kayd› üzere beflyüzbin nüfusu vard›r. fiimdi o say›dan daha fazlad›r. Zira hergün
f›r›nlarda sat›lan ekmekten anlafl›lmaktad›r. Bu yeryüzünde Cenab-› Hak ne kadar çeflitli li-
san sahibi hristiyan milleti ve di¤er insan toplumlar› varsa hepsinden bu flehirde toplam›fl-
t›r. Frenk balyozlar›, konsoloslar›, çingene beyleri, Yörük beyleri elhâs›l nice çeflit millet
varsa burada mevcut oldu¤undan bu Selânik flehri sanki bir küçük ‹stanbul'dur. Yüzbin ka-
dar yahudi vard›r ki onlar da Selânik'e bizim Selânik derler.

‹maretleri ve Aflevleri: Onalt› yerde üzerleri kurflun örtülü imaret var. Yedi adedinin
sabah ve akflam mutfa¤›nda nimetler piflirilir. Bütün fakir ve zengin, düflkün ve k›btilere
birer tas çorba ve birer ekmek verilip, bolca yedirilir.

fiifa Evleri ve Bimarhâne: fiehir içinde Edirne, Bursa ve ‹stanbul gibi büyük bimarhâneler
yoktur. Ama hay›r sahipleri Kas›m Pafla Camii yan›nda ve fieyh Hortac Camii yan›nda fleh-
re gelen yabanc›lardan hasta olanlara vak›f odalar ile bak›c›lar tayin edilip tedavi edilirler.

Bunlara karfl›l›k kefereler de Metropolid kilise yan›nda ayr› bir hastahanelerinde bak›c›lar
tayin edip her vilayetten gelen garip keferelere ‹sa Peygamber aflk›na bakarlar.

Görülme¤e De¤er Di¤er Eserler: Baruthanee: Bütün çarklar›n› atlar çevirip, gece, gün-
düz barut dö¤erler. Büyük çarklar› sanki çark-› felektir. Sesi çok uzaklardan duyulur. Üç-
yüz kadar iflçisi, emini ve a¤alar› vard›r. Un de¤irmenleri: Bu flehir içinde hepsi yüzyet-
mifl aded su de¤irmeni vard›r ki, frenk yap›s› çarklar› olup bir vilayette böyle un de¤ir-
menleri yoktur. Bir merkep yavrusu habersizce bu de¤irmenlerin çarklar›na dokunsa f›r,
f›r çevirip onu bu¤day gibi un eder.

fiehrin Havas›: fiehrin havas› o kadar latif ve hofltur ki yaz ve k›fl kuzusu ve o¤la¤› sü-
rü ile flehre hediye gelir. K›fl mevsiminde nice ihtiyarlar› kürk giymeye gerek duymazlar.
Sekiz çeflit rüzgarda havas› yine de ›l›mand›r.

‹nsanlar›n Yap›s›: Bütün sevimli çocuklar on yafl›na erdikte, yirmisine var›nca güzel yüzlü
ve huylu olup, güzellikleri son hadde var›r, bunlar ayn› zamanda zeki olurlar. Bütün ihtiyarla-
r›n bile yüz renkleri k›rm›z› olur. Yafllar› uzun olup, kuvveti gitmifl, görünüflü yetmifl, ömürle-
ri yüzyetmifle yetmifl iken yine ata binip, k›l›ç kuflan›p, cimâ'a kudretleri vard›r. Bütün kad›n,
genç ve k›zlar› ay parças› gibi hepsi ayn› güzellikte olup, sözleri düzgün, diflleri inci gibi sakl›,
kisvelerinin ipli¤i flebtâr olup Râbiye-i Adviye derecesinde örtülü namus ehli hatunlard›r.

Ünlü kiflilerden yi¤itli¤i ile meflhur Afo Çelebi Baykuflzade A¤a; ünlü kad›nlardan: Gül
Mise Kado, Gül Cemal Bula., Râbise kad›n, Zülfikar kad›n, Ümmihân kad›n, Hundi ka-
d›n, Âlim kad›n, Vasfiye kad›n, Mihrimâh Bula... vard›r.

Giyiniflleri: Bütün a'yân ve büyük kifliler atlas kaftan ve elvan bogasi ile samur kürkler
giyerler. Müttalâ sar›k sararlar. Orta halli kimseler levendere çuka, Kontufl ve Drama be-
zinden kaftan giyerler. Gençlerin niceleri samur kalpak giyerler. Bütün kad›nlar ve cari-
yeler cuka feraceler giyip zenginleri dibâ, flib ve zurbâf giyinir, bafllar›na da beyaz dülben
sar›p yüzlerini k›ldan peçe ile örterler.
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Lisanlar›: Halk›n ço¤u dört lisan ile konuflurlar, ama aç›k ve saç›k Türkçe bilirler. Rum-
ca ve Bulgarca da bilirler, ama yahudi lisan›n› daha çok bilirler. Zira gece, gündüz al›fl ve-
riflleri yahudilerledir. Zengin tüccarlar› çoktur.

fiehrin yüzlerce bilgin hekimleri ve cerrahlar› vard›r ki her biri zaman›m›z›n Bukrat,
Sokrat, Flikos ve Calinoslar›d›r. Ama en ünlüsü Bal›k Pazar› yak›n›ndaki Seyyid Latif Çe-
lebidir. Ayr›ca nice olgun, üstâd, merih vas›fl›, cellad k›l›kl› cerrahlar bulunur. Cerrahlar›n
en ünlüsü Alamorya vilayetinden frenk Frankol'dur. fiafl›rt›c› derecede çal›flmalar› ve hü-
nerleri vard›r ki anlat›lmas› güçtür.

fiehir halk› her ne kadar âlufte, âflufte, flen, flengül, flakrak ve hofl sözlü kimseler gö-
rünüyor ama içlerinde yüzlerce salih kifli vard›r ki Davud orucuna devam edip, üvvâbîn,
iflrâk, teheccüd ve duhâ namazlar›na devam ederler. Yüzlerce, eser sahibi, kitab yazar›,
zeki, necib, reflid, bütün ilimleri ögrenmifl flairlerin en ünlüsü Senâyi Çelebi'dir. Birkaç
gün içinde bu ilim sahibi, bilgin, ün yapm›fl kiflilerden birço¤u ile tan›flm›fl ve görüflmüfl
olduk. fiehirde nice budalâ, ümenâ, necibbâ, nukbâ ve melâmiyun fleklinde adamlar var
ki görünmez kutsal, ermifl kifliler ile beraberdirler. Bunlar›n hepsinden üstünü Deli Selam
adl› Allah yolunda bir meczubdur.

fiehrin ‹klimi: fiehrin iklim hesab› usturlab ilmine göre yeryüzünün yirmisekizinci örfi
iklimi ve dördüncü hakiki iklimindedir. fiehir Müflteri y›ld›z› talihinde (burcunda) yaz›ld›¤›
için denizinde bal›klar› çeflitli ve bol olup halk› da müflteri s›fatl›, al›fl verifle yatk›n akar su
gibi kimselerdir.

Kiliseleri: Rum, Ermeni ve Frenklerin oniki aded manast›r ve kiliseleri, yirmi aded de
Yahudilerin hahamhâne ve sinegog denilen ayin edecek yerleri vard›r.

Tah›l ve Ürünleri: fiehrin bat› ve güney taraflar›ndaki vadilerde o kadar hububat çeflit-
leri yetiflir ki yeryüzünde ancak fiam'›n Havran ovalar›nda bu kadar tah›l yetiflir. Yedi çe-
flit bu¤day›, pirinci, tuzu, börülcesi olur. Yeflil sebzeler k›sm›ndan k›fl ve yaz›nda salatas›,
so¤an›, p›rasas›, sar›msa¤›, lahanas›, turpu, flalgam›, havucu bol miktarda olur. Vadilerin-
de çeflit çeflit, tirfil, yonca ve alef çay›r› olur.

Yiyecekleri - Yemekleri: K›fl günlerinde bütün a'yân, büyükler ve zenginler gezme
maksadiyle birbirlerine her gece gidip büyük ziyafetler verirler. Bu usul de baflka bir di-
yarda yoktur. Önde gelen yemeklerinden, kuzu kebablar›, kuzu kapamalar›, bal›k yemek-
leri, hoflaflar› meflhurdur.

Ba¤, bahçe, tarla ve di¤er ekili yerlerinde Cennet bahçeleri gibi nice çeflit be¤enilen
meyveleri yetiflir. Beyaz kiraz› hepsinden meflhurudur. ‹çecekleri de çok çeflitlidir. Bir kat-
resi haram olan flarab› son derece be¤enilir.

Her sanatkar›n güzel kazanç yollar vard›r. Halk›n ço¤u zengin tüccarlard›r. Allah, kazana-
n› sever deyip ço¤unlukla M›s›r ve Buhara'ya giderler. Avrupa'da dahi ticaret yaparlar. Hal-
k›n›n ço¤unun yapt›klar› ifller be¤enilir ve makbuldür. Ama yahudilerin hemen hepsi nak›fll›
Selânik keçeleri ifllerler. Osmanl›'n›n k›rkbin yeniçerisine Selânik'in mavi ve yeflil soprama çu-
kas› ve levendre çukas› ifllerler. K›rk kalem adl› kenarlar› k›rm›z›, ipekten mavi pefltemallar ifl-
lenip Rum, Arap ve K›r›m’a pefltemal ve hal›çeler buradan gönderilir.
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‹htisab a¤as›, fiehir kethüdas› ve Bacdar defterlerine göre Selânik flehrinin etraf›nda
hepsi k›rkalt›bin meram ba¤lar› olup dönüm hakk› verirler. Ba¤larda çeflit; çeflit köflkler
vard›r. Ayr›ca e¤lence ve dinlenme yerleri ile gezinti yerleri vard›r. Bunlardan Yedikule
ard›, Subafl› ve Yenikap› suyubafl› ünlü gezinti ve e¤lence yerleridir.

Gariplikler ve T›ls›mlar: Kas›m Pafla Caminin içinde Kas›m günü sahibinin mezar› sandu-
kas› açmak istense buna yeltenen kimselerin hemen elleri k›r›l›p, gerdanlar› burulup kal›rlar.

Ekilen Topraklar ve Alanlar: Öyle verimli ve genifl alanlar› vard›r ki yeryüzünde ben-
zerleri yoktur. Bir y›lda yetmifl çeflit mahsul olur. Bereketli, temiz, ra¤bet edilir, mezrala-
r› çok, hayrat› boldur.

fiehrin bat›s›nda, on saatlik mesafede Yenice flehri, Vodina kasabas› ile hududdur. Da-
ha bat›s›nda Demirhisar merhalesi vard›r. Kuzey taraf›nda Beflik kasabas›, kuzeye do¤ru
bir merhalede Lankza kasabasiyle birleflir. Yine ayn› yönde bir günlük mesafede Sidre-
kapsi kasabas› ile Aynaroz nahiyesi vard›r. K›ble taraf›nda birer ve ikifler konak yak›nl›k-
ta Karaferye kasabas›, güneyinde Serfice kalesi, Alasonya kalesi, Yeniflehir, T›rnovi ka-
sabas›, Urmiye kasabas›, Koloz, Kesendire ve Lesin kaleleri ile Çatalca kasabas› bulunur.
Do¤usunda, Akdeniz'den germe yüz mil uzunlu¤unda bir körfez bo¤az oluflmufltur.

Nehirleri: Hortac da¤› bir yüksek da¤d›r ki, ucu gö¤e yükselmifl olup ta zirvesinde k›fl
ve yaz kar eksik olmaz. Bu yüksek da¤, Selânik'in bat› taraf›nda ve y›ld›z rüzgar›na yak›n
oldu¤undan Selânik'ten görülmektedir. Bütün hayat veren akar sular› yer alt›ndan ve
künkler ile flehre gelip bütün hamam, cami ve imaretlere da¤›l›r. Ayr›ca yüksek tepeler
üzerinde yüzlerce hayat p›nar› gibi gölce¤izler vard›r. K›fl›n fliddetli zamanlar›nda bu göl-
cüklerde billur gibi buzlar meydana gelir. Nevruz gününde (ilkbaharda) bu buzlar› ve kar-
lar› Hortac re'ayas› kat›rlar ile Selânik'e getirip satarlar. Selânik flehrinin baz› ileri gelen
zengin kimseleri yiyecek ve içeceklerini al›p çad›rlariyle bu Hortac da¤›na ç›k›p bir, iki ay
zevk ve safa ederek dinlenirler.

Bu yüksek Hortac da¤›n›n Cennet bahçesi gibi bir köflesinde fieyh Hortac Aziz'in bir
asitânesi vard›r. Bu tekkenin sofas›nda gece gündüz, daima ibadet edilir. Bunun için bu
da¤a Hortac Da¤› ad› verilmifltir. Ama Rum lisan›nda Hortas› denilmektedir. Zira bu çift-
lik dibinde hâlâ Hortas adl› yüz evli kefere köyü vard›r. Bu köyün halk› yaz günlerinde Se-
lânik flehri ayan›na kar getirirler.

fiehrin Ziyaret Yerlleri (Hortac Sultan): Kendi camileri sahas›nda yatmaktad›rlar. Allah
s›rr›n› kutsal k›ls›n. Bu merhum azizin binlerce menk›beleri anlat›lmaktad›r: Bir gece bu
Aziz, bütün derviflleriyle Cuma gecesi «Ya eyyuhellezine amenu iza nûdiyes-selâte min
yevmil-cum'ati...» ayeti ferman› üzere ve «Vezkürullahe zikren kesiren...» ayeti kerimesi
gere¤i zikir yaparken hemen, Allahü Teala'n›n emri ile gece yar›s› Azizin saadetli bafl›n›n
flerefli tac› üzerine gün do¤up, Selânik flehri gece karanl›¤›nda iken gün ayd›nl›¤› olur.
Bütün dervifller ve afl›klar gece ile günefli Aziz'in tac› üzerinde görüp Fârisi lisan› ile «hor-
tac» yani «Güneflli taç sahibi Aziz» deyip bundan sonra lakablar› Hortac olarak kalm›flt›r.
Bu hal Selânik kafirleri ve yahudileri taraf›ndan da görüldü¤ünden o gece hristiyanlardan
yediyüz ve yahudilerden ancak yetmifl kifli iman edip ‹slam ile flereflenirler. Aziz, bu keflif
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ve kerametten sonra flimdi camii olan kiliseyi kefereler eliden al›p, cami yapar. Halen bu
camiinde yatmaktad›r, Allah rahmet eylesin. 

Musa Baba, Ziyaret Yeri: Kanl› Burgaz dibinde, kurflun örtülü bir kubbe alt›nda med-
fundur. Bir servi a¤açl› asitânesinde birkaç fukaras› bulunur. 

Meydan Baba Sultan fiehidli¤i: Yal› kap›s›n›n iç yüzünde, nurlu türbesinde yatmakta-
d›r. Ziyaret edilen mübârek bir yerdir. 

Ali Baba Ziyareti: Bal›k pazar› yak›n›nda bir asitânedir... Daha birçok ziyaret yerleri
vard›r. Ama dergâhlar›na yüz sürüp, ziyaretlerinde bulunarak ruhaniyetlerinden yard›m is-
tedi¤imiz keremli zatlar bunlard›r.

Buradan, bütün dostlarla vedalafl›p, bat› taraf›na dört saat gittik. Vardar nehrini a¤aç
köprüden geçtik. Bu büyük nehir, bat›dan, Arnavutluk içinde Kalkandelen da¤lar›ndan
do¤up, Kacanek kalesi deresinden geçip, Üsküp flehri içinden ve Köprülü içinden Ofca
yolu ile gelerek buradan geçip Selânik flehri yak›n›nda Akdeniz'e dökülür. Sonra yine ba-
t›ya do¤ru sahralar içinden geçip nice flenlikli köyleri geçip giderken Sö¤ütlü nehrini de
geçtikten sonra -bu nehir de Vardar Yenicesi da¤lar›ndan do¤up Selânik yak›n›nda Ak-
deniz'e dökülür- on saatte Vardar Yenicesi kalesine vard›k.

V‹REBNE OVASII YAN‹ VARDAR YEN‹CES‹ KALES‹
‹ki aded kaledir. Biri Tekirp›nar› kalesidir ki flehrin bir ucu burada imifl. Di¤er kalesi halen

imar olan flehrin oldu¤u yerdedir ki buna Virebne kalesi derler. Onun için Defter-i Hâkânîde
Vardar Yenicesi Kalesi Virebne sahras› derler. Yap›c›s›, Rum krallar›ndan yine Flikos o¤ulla-
r›ndan iki birader, iki kale yapt›r›p, kendi adlar› olan biri Kral Tekfur, di¤eri de Kral Virebne
adlar›na söylenir. Nice hükümdarlar›n ellerinden geçip 764 tarihinde Gazi Hüdavendigâr
emirlerinden Gazi Evrenos taraf›ndan feth olunmufltur. Tekrar keferelerin ellerine geçmesin
diye kalesinin baz› yerlerini y›kt›rm›flt›r. Halen Rumeli eyaletinde, Selânik topraklar› içinde, üç-
yüz akçe flerif kazad›r. Kazas›nda üçyüz hâne kay›tl› olup hâne-i avâr›z ve ordu nüzülât vergi-
leri verirler. Sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi, bacdar› ve flehir kethüdas› vard›r.

Yenice fiehrinin Yeri ve fiekli: Anlat›lan iki kalenin aras›nda genifl, dereli ve tepeli bir ba-
y›r yerde, onyedi mahalleli, geliflmifl bir flehirdir. Binbeflyüz aded, kiremit örtülü, ba¤ ve bah-
çeli, tek ve katl›, genifl, birbirleriyle aral›kl›, seyrek olarak yap›lm›fl, kâgir yap› evlerden olufl-
mufltur. Her birinde hayat sular› vard›r. Onyedi aded camisi olup hepsi mirmiran ve ayan
taraf›ndan yap›lm›fl camilerdir. Hepsinden mükellefi, mükemmeli, cemaati bol, yap›s› güzel
olan› çarfl› içindeki (‹skender Bey Camii) dir. Kurflun kubbeli, eski bir yap›d›r. Kap›s›n›n üze-
rinde tarihi yaz›l›d›r. Badral› Camii: Ferah, sanat eseri bir camidir. ‹sa Bey Camii: Hakika-
ten camiin mimar› hesap ilmi üzere camii öyle infla etmifl ki görenler hayran kal›r. Receb
Çelebi Camii: Bu da eski yap›, nurlu bir camidir. Ahmet Bey Camii: fieyh-i ilahi türbesin-
dedir. Bu anlat›lan befl aded camiden baflka oniki aded mahalle mescidi vard›r. Evrenos Ga-
zi mescidi hepsinden mükemmeli olup fieyh-i ilahi mescidi ile en meflhurlar›d›r. Gazi Evre-
nos Bey medresesi olarak bir medresesi olup, kurflun örtülü, kubbeler ile süslenmifl bir ö¤-
renim yeridir. Bir kimse her ne kadar ahmak, hebennak olsa bu dershânede bir kere «Bis-
millah» dese mutlaka bir y›lda tefsîr-i flerif yapmaya liyakat kazan›r. Zira fieyh-i ‹lahi Hazret-
lerinin nazargâh›d›r. Bütün ö¤rencileri ve ders hocalar› mevcud olup, ögrencilere vak›f ta-
raf›ndan yiyecek masraflar› verilir. S›byan mektebleri yedi adeddir. Bunlar: Yörüklü Ali Bey
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Mektebi, Receb Çelebi Bey Mektebi, ‹sa Bey Mektebi... dirler. Tarikat ve dervifl tekkelerin-
den fieyh-i ‹lahi Tekkesi meflhurdur. Üç aded fakir ve yoksullar için ziyafet evi vard›r. Re-
ceb Çelebi imareti, fieyh-i ‹lahi medresesi imareti ve Gazi Evrenos türbesi imareti nimetleri
bol, fakir. yoksul, zengin, misafir herkese gece, gündüz aç›k imaretlerdir.

fiehirde toplam yediyüzk›rk aded çarfl›, pazar, dükkan ve bezestan› vard›r. Hepsinde de-
¤erli mal ve eflyalar bulunur. Alt› aded kurflun örtülü cevher kubbeli ve dört aded demir ka-
p›l›, kâgir, sa¤lam yap›l› bir bedestan› var ki de¤me flehirde böyle bir ifl yeri yoktur. Üç aded
ayd›nl›k hamam›ndan Gazi Evrenos Bey hamam›n›n suyu, havas›, binas›, hizmet edenleri
ve teflkilat› bak›m›ndan en üstünüdür. Çarfl› içindeki Ahmet Bey hamam› da gayet iç aç›c›,
genifl bir hamamd›r. fieyh-i ‹lahi hamam› küçüktür. Ama Allah'›n emri ile bir kimse ne ka-
dar hastal›¤a yakalanm›fl olsa, k›rk gün bu hamama devaml› girdi¤i takdirde mutlak flifa bu-
lur. Aziz merhumun zaman›nda bu hamama girenlerden asla para al›nmaz imifl ve külha-
n›nda da hiç atefl yanmazm›fl. Böyle iken hamam›n içinin s›cakl›¤›ndan insan bir saat bile
duramazm›fl. Sonra günler geçtikçe hamam› tamir etmek gerekti¤inde, külhan›n duvar›n›n
bir taraf› y›k›lm›fl. Görürler ki hamam kazan› alt›nda yedi aded tafl durup, bu tafllardan alev,
alev atefller ç›k›p kazandaki suyu kaynat›r. O tafllar ki Kudüs-ü flerif yak›n›nda Hazret-i Mu-
sa Aleyhisselam›n nurlu türbeleri olan atefl tafllar›d›r. Bir köflesinde de demirden bir kandil
içinde zeytinya¤› dolu olup, iflli bir fitil ile kandil yanmakta iken oradaki insanlar›n kandile
bakmalar›ndan sonra, yahud rüzgar›n etkisiyle kandil söner ve yedi aded tafllar›n ateflleri de
kaybolur. Ondan sonra bu kudret hamam› buzhâne gibi olur. Bugüne kadar yakma atefl ile
›s›t›l›r. Lâkin yine hastalar girse Allah'›n emri ile flifa bulurlar. Benim de bir kölem gayet has-
ta iken bu hamama girip, flifa bulup zinde olarak ç›kt›. fiehirde yetmifl aded de saray hama-
m› vard›r, diye ileri gelen kifliler söylerler. Di¤er imaret yerlerinden han, kervansaray ve mi-
safirhaneleri vard›r. Gazi Evrenos Bey'in hayrat›ndan olan›na gece, gündüz, befler, alt›flar-
yüz atl› konup yeyip, içerler ve dinlenirler. Her ocak bafl›na birer bak›r sini yemek, adam
bafl›na bir ekmek, zeytinya¤ ile birer flamdan, her at bafl›na birer torba yem verilir. Her ge-
len kimse böyle yeyip, içip, dinlenip, ihtiyaçlar›n› giderdikten sonra hay›r sahibinin ruhu için
birer Fatiha-i fierif okurlar. Hakikaten büyük hay›r yeridir.

Hayat verir çeflmeleri yirmi adeddir. Çarfl› içindeki hanlar önünde dört gözlü bir hayat
verir çeflme vard›r ki her lülesinden insan pazusu kal›nl›¤›nda su akar. Buradan taflan su-
lar afla¤› debba¤hâne çarfl›s›na gider. Son derece lezzetli ve faydal› bir sudur. Bu çeflme-
nin üzerine hay›r sahibi bir yüksek köflk yapt›rm›fl ki bütün yolcular ve garipler burada
toplan›p, buluflup, sohbet ederler. Bütün di¤er çeflmelerin akar sular› hep Gazi yaylas›n-
dan gelir. Ama bu flehre göre suyu azd›r. Zaman geçtikçe su yollar› bozulmufltur. K›rkbir
yerde sebiller bulunur. fiehrin be¤enilen fleylerinden, halk›n ço¤unun kazançlar› flimflir ve
karaçal› kökleri ile erik, k›z›l a¤aç di¤er a¤açlardan yapt›klar› tahta kafl›klardand›r. Her vi-
layete bu flehrin kafl›klar›ndan hediye götürürler. Ayr›ca burada Bursa'n›n imam lülesi ka-
dar meflhur olup bir k›yye mikdar›, iki bafl› sivri ve ortas› yumru tütünü bir yere toplan›p,
gazeller ile ba¤lay›p bütün vilayet a¤alar›na ve a'yan›na hediye götürürler. Ben ömrümde
tütün içmedim. Ama bu Yenice tütününün misk ve anber kokusundan hofllan›r›m.

fiehrin di¤er külliyelerinden, nice bin hanedan a'yan ve büyükleri çeflitli çuka libaslar
giyip, Ferhâdvari, hezâr alt›nbafl, hünkâri ve köse sar›k sararlar. Orta halli kimseler ile
tüccar, sanatkar ve sanayiciler çuka kontufl, çuka çakfl›r, çuka samur, zerdâve kalpak,
kopçal› çakfl›r giyinip, bellerinde ve kuflaklar›nda koprile b›çak ve varsak tafl›y›p Rumeli
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gazileri gibi gezerler. Konuflmalar›, Rumeli lehçesine yak›nd›r. «Varmusak, gelmesak, ve
onlar ile görüsmusuk ve flöyle etm›s›k, ve böyle etm›s›k» gibi (s›k) sözünü s›k s›k kullan›r-
lar. Kad›nlar› dahi ço¤unlukla çuka ferace giyip, yass› bafllar›na beyaz dülbent izâr bürü-
nüp, yüzlerine k›l nükab örtüp edeplice gezerler. fiehrin havas› biraz a¤›r oldu¤undan hal-
k› Temmuz ay›nda yaylaya ç›karlar.

Yenice-i Vardar Da¤› Yaylas›: fiehrin bat›s›nda kuzeye do¤ru, yar›m merhale yak›nl›k-
ta garip bir yaylakt›r. Yenice ahalisinden baflka nice civar köylerden ve kasabalardan da
Temmuz ay›nda hayvanlar›yla bu yaylaya gelirler. Befl, alt› ay burada dinlenirler. Ta Ga-
zi Evrenos zaman›ndan beri burada yap›lm›fl camileri, dükkanlar›, hanlar›, mescidleri ve
bir hamam› olup, halen de Gazi Evrenos evkaf› büyük bir yaylad›r. Öflür ve aded-i â¤nâm
al›nmas› kanun gere¤idir. Bütün gelirleri mütevellisi taraf›ndan toplan›r. Afla¤› flehirdeki
imaret ve tekke, hamam ve medreselerinin adamlar›na geçimleri için haklar› verilir. Su
ve havas› güzel, nice yerde hayat p›nar› gibi kaynak sular› bulunur. Nicesini kanallar ile
yer alt›ndan flehrin imaretlerine getirmifllerdir. Çam, ard›ç, flimflir, arar ve sunuber gibi
hofl kokulu a¤açlar ile bezenmifl bir yaylakt›r. Buray› da yedi gün seyredip, görüp, sonra
ayr›ld›k. Oradan afla¤› yine flehre indik. K›ble taraf›ndaki Karaferye yollar›nca on saat iler-
ledik. Sahra ortas›nda bulunan göle vard›k.

Vardar Yenicesi Gölü: Bu görülme¤e de¤er haliç, Vardar flehrinin kuzey-do¤u taraf›n-
da olup, dolay›nca on mil uzunlu¤undad›r. Derinli¤i befl, alt› kulaç gelir. Etraf› kam›fll›k ve
sazl›k, geliflmifl köylerle çevrilidir. Di¤er göller gibi bunda da nice yüz çeflit bal›klar› olmaz.
Ama kaz›, örde¤i ve di¤er av kufllar› çoktur. Bu göl, yirmi, otuz y›lda bir kere kuruyup,
buras› ekilip, çimeninde at ba¤lan›rm›fl. Bir gün yine Allah'›n hikmeti suyu yer yer çeki-
lip ekildikten sonra tekrar su gelip ekinleri su bas›p, hesaps›z bal›klar da gelip gölün içi-
ni doldurdu¤unu anlat›rlar. Ben gördü¤ümde göl su ile dolu idi. Bu gölün de mahsulleri
Gazi Evrenos'undur. Ayr› bir iltizamd›r. Gölün aya¤› Vardar nehri ile Sö¤ütlü nehrinin
aras›nda akarak Selânik'e yak›n yerde Akdeniz'e dökülür.

Vardar Yenicesi’nin Ziyaret Yerleri: Yenice ad› ile birkaç flehir vard›r. Za¤ra Yenicesi…
gibi. Bu Vardar Yenicesi hepsinden geliflmifl olup dualar›n kabul olundu¤u ziyaret yerleri
ile bezenmifltir. Bunlar›n bafl›nda Allah yolunda mücahidlik eden yi¤it ve gazilerin önderi,
namus sahibi (Gazi Evrenos) gelir. fiehir içinde, kurflun örtülü kubbeli, kâgir, güzel bir tür-
be içinde medfundur. Bu kubbenin içi iki katl› gaziler flehidli¤idir. Afla¤› zemin kata üç ayak
tafl merdiven ile inilir. Gazi Evrenos merhum, uzun bir mermer sanduka içinde yatmakta-
d›r. Bu zemin üstündeki sofada, yine ayn› kubbe alt›nda bir sanduka daha vard›r ki bafl› ve
aya¤› ucunda yaz›l› kitabesindeki tarihi 820 (Hicri) dir. Ama kendi bizzat afla¤› zemindeki
sanduka içinde yatmaktad›r. Hiçbir vilayette bu flekilde yap›lm›fl, nurlu bir kabir görmedik.
Kubbe yüksek oldu¤undan etraf› pencereler ile süslenmifl, ‹rem kasr› gibi nurlu bir kubbe-
dir. Her kara ve deniz seyyah›n›n duvar yüzünde birer çeflit güzel yaz›lar› bulunur. Allah'›n
rahmeti üzerine olsun. Merhum Gazi Evrenos, yediyüzaltm›fl aded flehir, kale ve kasaba
fethetmifltir. Padiflah›n emirlerindendir. Makam› daima Cennet olsun.

Bu ziyaretgâh›n d›fl avlusunda (‹ki Yürekli Ali Bey) ve bunun yan›nda da (Gazi ‹sa Bey)
ziyaretleri vard›r. Bu iki aded gazi kifli ejderhalar›, Gazi Evrenos'un o¤ullar›d›r. Rumeli di-
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yar›na bunlar da k›l›ç vurup, fetihler yapm›fllard›r. Bu iki kardefl babalar›n›n türbesinin d›fl
yan›nda medfundurlar. Ama üzerlerinde kubbeleri yoktur. Kiremit örtülü, hüzünlü birer
kulübe içinde yatmaktad›rlar.Yine flehir içinde, yüksek bir yerde, Ahmet Bey mescidinde,
büyük ziyaretgâh hakikatin öncüsü, yarat›klar›n ö¤ütçüsü, insanl›¤›n rehberi, olgunlu¤un
zirvesi, zevk erbâb›n›n piri, flevk sahiplerinin fleyhi, s›rlar›n kayna¤›, do¤rular›n dayana¤›,
ilâhi s›rlar›n aç›klay›c›s›, nurlar›n mücâhidi, kutuplar›n kutbu (Hazret-i fieyh ‹lahi); Allah
s›rlar›n› aziz ve mukaddes etsin. Bu azizin do¤um yeri, Anadolu'nun temiz topra¤›nda,
Kütahya yak›n›nda, Simav kasabas›d›r. Belh, Buhara ve Semerkand diyarlar›ndan fakir-
ler kabul edip, Anadolu erenlerinden yine Simav'da seccade sahibi iken ikiyüzbin müride
sahip bulunmakta idi. Hatta ‹stanbul'da medfun Emir Buhârâ Hazretleri de bunlar›n fuka-
ras› grubundan olup, bütün bilimleri ö¤renip, Emir Buhârâ gibi binlerce halifeye sahipdi.
Nice menkibeleri vard›r. Sultan... (?), Hazretin nice flerefli sohbetlerinde bulunmufltur. So-
nunda bunlar da 820 (Hicrî) tarihinde «‹rci'i ile Rabbike - Rabbinize döneceksiniz» emri-
ne uyup ahirete göç etmifllerdir. Bu flehir içinde medrese, tekke ve Mârül-Hadis nazargâ-
h›nda, kâgir, kurflun kapl›, nurlu bir kubbe içinde medfundur. Herkes taraf›ndan ziyaret
edilir. Bunun yan›nda hay›rlar sahibi (Ahmed Bey) yatmaktad›r. Yine burada ayr›ca (Mu-
rad Baba); (fieyh Fazlullah Efendi), (Yaz›c› Çelebi Efendi), yani, «Muhammediye» kitab› sa-
hibi Yaz›c›zâde Mehmed Efendi o¤lu Mehmed Çelebi) de bu dua asitânesi yan›nda med-
fundurlar. Allah'›n rahmeti üzerlerine olsun. fiehrin daha yüzlerce ziyaret yerleri vard›r.
Ama yüz sürdü¤ümüz asitâneler bunlard›r. Himmetleri haz›r ve nâz›r ola. Bu flehrin ka-
d›nlar› bu sultan merhumlar›n ruhaniyetleri sebebiyle gayet dürüst ve örtülü olurlar. Hep-
si birer Râbi'a Adviye'dirler. Çarfl› ve pazara ç›kmazlar. Halk›n hepsi salih, tarikat ehli, ha-
lim ve selim huylu kimselerdir. Allah Teala hepsinden raz› ola.

Dost ve ahbablarla vedalaflt›ktan sonra buradan ayr›ld›k. Ertesi gün kalk›p, bat› taraf›-
na geçip Eskici köyü, Kad›köyü, Hisarbeyi köyü, Begoniçe köyü, Sendelli (bu köy Vodi-
na kasabas› topra¤›ndad›r) köyü, buraya yak›n bulunan nehrin tahta köprüsünden afl›p
(bu nehrin kayna¤› fiterova kasabas› gölüdür ve Vodina da¤lar›ndan toplan›p, Vardar
nehrine dökülür ve bununla da Akdeniz'e kar›fl›r) alt› saat gittik.

Drama Yani Vodina Kalesi: Latince Vodina su demektir. Suyu gayet bol oldu¤undan
Latin kavmi bu flehre Vodina derler. fiehrin S›rp krallar›ndan... (?) kurmufltur. Gazi Evre-
nos taraf›ndan fethedilmifltir. Rum, S›rp, Bulgar ve Latin kuvvetlerinden bazu kuvveti ile
ele geçirmifltir. Rumeli eyaletinde, Selânik sanca¤› topra¤›nda, yüzelli akçe payesiyle ka-
zad›r. Kethüda yeri, Yeniçeri serdar›, ze'amet sahibi Çanakç›zâde ad›nda a¤as›, fiehir ket-
hüdas› ve Subafl›s› vard›r, kale dizdar› ve kapu kullar› yoktur. A'yan ve zenginleri çoktur.
Kalesi yalç›n, yüksek bir kaya üzerinde, sarp ve metin bir kale imifl, ama sonralar› y›k›l-
m›fl. Yer, yer kal›nt›lar› görülmektedir. fiehir de yüksek kayal›k bir genifl alanda, ba¤l›,
bahçeli, say›s›z hayat veren akar sular›n bulundu¤u sahrada kurulmufltur. Oniki mahalle-
dir. Dokuzu müslüman, üçü kefere mahalleleridir. Burada hiç yahudi yoktur. Ama rum
çoktur. Onun için yahudiler burada kalmazlar.

Garip ve Acaip Bir Adet: Rumlar›n ellerinde bir ferman olup yahudileri bu flehre koy-
may›p, öldürdükleri gibi müslümanlar›n da ellerinde böyle bir ferman bulunmaktad›r. Bü-
tün müslümanlar kurban bayram› namaz› k›larken veya k›l›p camiden ç›kt›ktan sonra, o
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bayram gününde bir kafir evinden ç›ksa o an onu öldürürler. Ama flimdi aman ve zaman
vermeyip onu müslüman ederler. Zira bir keresinde müslümanlar kurban bayram› nama-
z› k›larlarken bütün kafirler ayaklan›p hücum ederek, camileri bas›p, müslümanlar› öldü-
rürler. ‹ki taraf aras›nda yap›lan çat›flmada sonunda Allah'a flükür Kurban bayram› hür-
metine müslümanlar üstün gelirler ve nice kafiri k›l›çtan geçirirler. Sonra zamanlar›n›n
padiflah› Gazi Murad Han'dan bayram günleri soka¤a ç›kan kafirler için önceden ferman
al›rlar. Halen bayramlarda kafirler kap› d›flar› ç›kamazlar. Ama, ana ve babas›na k›rg›n ve
küskün olan edepli çocuklar ve k›zlar müslüman olmak için kap›s›ndan d›flar› ç›k›nca o an
onu tutarlar. Her sene befler, onar böyle müslüman ederler. Öyle sayg› ve ikram ile bu
müslüman ettikleri çocuklar› adland›r›p, çeflitli iflli hilatlar ile giydirip, süslerler ki mehter
çalarak flehri dolaflt›r›p, gösteriflli törenler yaparlar. fiehrin zengin kimselerinden hediye-
ler al›rlar. Bayram›n üçüncü günü alaylardan sonra fieyhülislam›n evinde müslüman olan
erkek ise sünnet edilir ve o kimseyi ev, bark sahibi ederler. Garip bir hofl adettir.

Bu flehir toplam binaltm›fl aded, bafltanbafla k›rm›z› kiremit ile örtülü, ma'mur, süslü,
iki katl›, kâgir, genifl, ba¤l› ve bahçeli evlerden oluflmufltur. Her evde hayat p›nar› gibi,
de¤irmen çevirir sular akar. Bu sular f›skiye, havuz ve flad›rvanlara da¤›l›p, afla¤›ya do¤-
ru tabakhâneye gider. Sonra daha afla¤›da, flehrin kenar›nda, ucu gö¤e yükselmifl kaya-
lardan üç Süleymaniye minaresi yükseklikten afla¤›ya flelale olarak ak›fl› seyre de¤er bir
görünümdür. Bütün bu sular›n flak›rd›yarak düflüfllerinden insan›n kula¤› sa¤›r olur. So-
nunda hepsi de Vardar nehrine kar›fl›r.

fiehrin camilerinden Sultan... camii, eski tarzda yap›lm›fl bir ibadetgâht›r. Hüsrev
efendi camii, Nureddin efendi camii, Hasan A¤a camii, Tekke mahallesi camii, Öte ya-
ka camii, Zafer a¤a camii ve Yene mahallesi camiileri ile onbir aded mahalle mescidleri
vard›r. Bu flehirde hiç kurflun örtülü eser yoktur. Hepsi kiremit ile örtülü binalard›r. Dört
aded rüfltiye mektebi vard›r. Ve olancas› iki aded dervifl tekkesi bulunur. Bunun için Tek-
ke mahallesi diye bilinmektedir. Cana rahatl›k veren y›kanma hamam› bir adeddir. Ama
suyu bolcad›r. Ve yine olancas› küçük, büyük on aded misafir ve tüccar han› vard›r ki hep-
si de kiremit ile örtülüdürler. Sanayi dükkan› üçyüz adeddir. Fakat eski zamandan beri be-
zestan› yoktur. Afl evi bir tane olup, bütün fakir, zengin, yolcu, misafir herkese nimeti bol-
dur. Buran›n hayir sahibi merhum Hüsrev efendidir. Büyük bir evkaft›r. Un ö¤ütücü, su
de¤irmeni yetmifl adeddir. Ayr›ca her evde de yüzlerce küçük su de¤irmenleri bulunur. Zi-
ra her evde birer, ikifler aded küçük akar su bulunur. fiehrin bütün caddeleri kald›r›m dö-
fleli olup, üzerlerinde berrak, temiz sular akt›¤›ndan flehir içi tertemiz olup, hiçbir çöp ve
lüzumsuz fley yoktur. fiehir içinde on yerde, yüksek kayalardan minare boyu yükseklik-
ten, sular›n afla¤› atlad›¤› yerlerde dahi de¤irmenler, ba¤lar ve bahçeler bulunmaktad›r.
Elhâs›l bu güzel flehrin benzeri Arabistan'daki fiam Cennetmeflâm flehri ola. Suyu ve ha-
vas›n›n güzelli¤i ile de Konya flehri yak›n›ndaki Karaman Ere¤lisi flehrine benzer. Erkek
ve kad›nlar›n›n güzelleri çoktur. Rum k›zlar› ve kratse denilen kad›nlar›n›n ay yüzlüleri olur
ki acaipdirler. Hatta baz› a'yan ve büyükler afl›k olup, kefere güzellerinden nikah ile al›r-
lar, Garip dostu adamlar› ve kad›nlar› olur. fiehirde toplam yedi aded kilise vard›r. Bun-
larda da kendi bat›l inançlar›na göre ‹sa için bakire kalm›fl temiz k›zlar vard›r ki her biri
birer günefl parças› gibidirler. Peri yüzlü ve peçeli ruhbanlar› var ki her biri güzellikte mu-
râli ve gazâli gözlü, flirin sözlü putperesttirler. Bir çeflit ay yüzlü, melek görünüfllü genç-
leri kiliselerinde putperestlik ederken seyretti¤imde flu beyit hat›r›ma geldi:
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«... namaza fleb rûz râgib olmufl 
Bu ne dindir Allah Allah puta secde vâcib olmufl»

fiehir Halk›n›n Konuflmalar›: Genellikle Rum lisan› gibi konuflurlar. Mesela her söz s›ra-
s›nda varm›flek, gelmiflek, vermiflek, alm›flak, yemiflek gibi sözleri çok söylerler. Elhâs›l (flek)
sözlerini çok kullan›rlar. Ama bütün halk zevk sahibi olup, e¤lenceye ve gezmeye düflkün-
dürler. Hergün bir e¤lence ve gezi yerine gidip e¤lenirler. Tam k›rk yerde gezi ve e¤lence
yerleri vard›r. Bunlardan flehir içinde, Köprü ovas› denilen yer acaip ve garip bir yeflillik yer
olup yüzlerce çeflit yüksek a¤açlar ile süslenmifl ve bezenmifltir. Uçlar› gö¤e yükselmifl ç›nar,
kavak, kara a¤aç ve misk gibi kokan ›hlamur a¤açlar›n›n gölgelerinden yere asla günefl et-
ki etmez. Topra¤›n üstü kadife gibi yemyeflildir. Yer, yer akar sular›n kenarlar›nda küçük
köflkler gibi sofalar ve yemek piflirecek yerler yap›lm›flt›r. Her yüksek a¤ac›n dallar›na civan
yi¤itler sal›ncaklar kurmufl olup, uflaklar› kolonlar çekip sallan›rlar. Bu iç aç›c›, gönül ferah-
lat›c› yeflillikte gece ve gündüz büyük toplant›lar yap›l›r. Herkes akranlar›yla can sohbetleri
edip, taraf, taraf afl›klar ve gençler oyunlar oynarlar. Zira bu ferahl›k veren vadi flehrin için-
dedir. Yine flehir içinde (Papas Kasr›) denilen bir e¤lence yeri vard›r ki buradan bütün Ka-
rakarye ve Vardar sahralar› ayak alt›ndad›r. Dünyaca ünlü bir e¤lence ve gezi yeridir. (Ye-
niçeflmebafl›): Bu da yüksek a¤açlar içinde, hayat sulu gülistanl›k bir gezi yeridir. (Ali Bey
Köflkü): Buran›n hay›r sahibi hayatta olup, her cuma gününde burada büyük ziyafetler ve-
rip, can sohbetleri yap›l›r. (Bostanl›k Köflkü): Burada ço¤unlukla Rum kefereleri toplan›p,
horalar tepip, yeyip içerler. (Hüsam Efendi Çeflmesi mesiresi) : Bu da irem ba¤› misali Cen-
net gibi bir mesire yerleri vard›r ama benim gördü¤üm bunlard›r.

Bu flehrin hayat verir sular›, ba¤ ve bahçelerinin ›nnap a¤açlar› cihan› süsleyip, ›nnap
meyveleri meflhurdur. Ayr›ca siyah keçi o¤la¤› kürkü de meflhurdur.

fiehrin Ziyaret Yerleri: (Üveys Efendi Ziyareti), (Baykufl Baba Ziyareti): Kald›¤› yerden
asla hiç d›flar› ç›kmay›p, flehrin zenginlerinden aya¤›na nimetler geldi¤i için Baykufl Baba
derler. Allah'›n rahmeti üzerlerine olsun. (Kad›n Ana): Râbi'a Adviyye mertebesinde gece
ibadette, gündüz oruçlu bir zahide, perde ehli imifl.

Bu flehri de gezip, görüp, bütün ahbablar ile vedalaflt›ktan sonra k›ble taraf›na do¤ru
iki saat yokufl afla¤› indikten ve sekiz saat yol ald›ktan sonra Avuztoz yayla¤› dibinden geç-
tik. Sonra kefere köyleri olan Pokravnik, Kopna köylerini geçtik. Avustos nehrini aflt›k.
Bu nehir, Avustos da¤lar›ndan gelip Vodina akar sular› ile birleflip Vardar nehrine kar›-
fl›r. Buradan sonra da bir saat ilerledik.

Avusdos Kasabas›: Selânik sanca¤› topra¤›nda, Karakarye kazas›na ba¤l› naipliktir. Avus-
dos yayla¤› ete¤inde, bin haneli, çarfl› ve pazarl›, ba¤ ve bahçeli geliflmifl bir kasabad›r. Su-
yu ve havas›, binas›, güzelleri gayet latif bir kafir kasabas›d›r. Gazi Evrenos evkaf› oldu¤un-
dan hakimi mütevellidir. Reâyâ ve berâyâs› gayet zengindirler. Buradan Deli Mano, Hora-
pan, Yo¤urpençe, Torkohur ve Karavata köylerini geçtik ve k›bleye do¤ru sekiz saat gittik.

Ayamarya Vadisii Yani Karaferye Kalesi: Kurucusu Rum Tekfuru fiark›pça (?) kral›n k›z›
Anaferye'dir. 774 tarihinde Sultan Birinci Murat zaman›nda Gazi Evrenos, bu kalenin al›n-
mas› için kumandan tayin olup gelirken önlerine Karaca, Karakoca, Kala Foca, Kara Mür-
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sel ve Kara Ferye adl› gazileri öncü kuvvet olarak tayin etmiflti. Hepsi bu kale alt›na geldik-
lerinde hemen Kara Ferye adl› gazi, kemendler ile adamlar›yla birlikte kaleye t›rman›p, ele
geçirirler. Onun için bu kaleye Gazinin ad›na olarak Kara Ferye derler. Fetihten sonra kale
imar edilir. Halen Rumeli eyaletinde, Selânik sanca¤› topra¤›nda, üçyüz akçe flerif kazad›r.

fieyhülislam›, Bekir efendidir. Nakibüleflraf› Resul efendidir. Ulema ve sülehâs› gayet,
boldur. Sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, muhtesib a¤as›, flehir kethüdas›, bacdar›, ha-
raç emini, flehir subafl›s› ve di¤erleri mutlak hakimleridir. Dizdar ve kale neferleri yoktur.
Lâkin ayân ve büyükleri çoktur. Kalesi eski zamanda gayet sarpm›fl. Halen su kap›s› ta-
bir ettikleri sa¤lam bina, iki minare yüksekli¤inde, büyük kulelerdir. Bu kalenin iki taraf›
cehennem kuyusu gibi uçurumdur. Dereli, tepeli yerlerdir. fiehir dahi dereli, tepeli, genifl
bir vadi içinde kurulmufl olup, 4.000 aded, kiremitli, ba¤ ve bahçeli, hayat sulu, tek ve
iki katl›, kagir yap›lardan oluflmufltur. Bekir Efendi saray› ve Mustafa A¤a saray› hepsin-
den üstündür. fiehrin müslüman mahalleleri onalt› adeddir. Onbefl aded de kefere, Rum,
S›rp, Bulgar ve Latin mahallesi vard›r. Ayr›ca üç mahalle de Yahudidir. Ama köylerinin
ço¤u Yahudidir. Onalt› aded eski yap› selatin camii bulunur. Çarfl› içindeki Gazi Birinci
Murad Han camii, Y›ld›r›m Han o¤lu Musa Çelebi camii ve Kazanc› camii en meflhurla-
r› olup kiliseden çevrilme camilerdir. Mufti Camii, Mahmud Efendi camii, Emir Çelebi ca-
mii ve Çelebi Sinan Bey camii de önce gelen camilerdir. Çelebi Sinan Bey camiinin kur-
flunla örtülü kubbesi vard›r. Avlusunda yüksek bir ç›nar a¤ac› var ki befl adam elele verip
ancak kucaklar. Sanki Akdeniz içinde ‹stanköy kalesinin hende¤i kenar›ndaki Lonca Köfl-
kü ç›nar› gibi büyük bir ç›nard›r. Camilerden baflka dokuz aded de mahalle mescidi bu-
lunmaktad›r. Medreseleri üç adeddir. Bir aded de s›byan mektebi vard›r. Befl aded tekke-
sinde zikr ve âyinler yap›l›r. Rahatl›k ve can veren çifte hamam› befl aded olup hepsin-
den güzeli Tuzcu Sinan hamam›d›r. Tabhane hamam› feraht›r. H›z›r Bey hamam›n›n ha-
vas› ve suyu latiftir. Çaflnigir hamam› küçüktür ama son derece güzel bir sanat eseridir.
Bunlardan baflka da toplam 70 aded saray hamam› bulunur. Fakirlere ait üç aded afl evi
vard›r. Çaflnigir Bey imareti, Sinan Bey imareti ve Mehmet Bey imareti olup nimetleri
devaml› olarak boldur. Alt›yüz aded dükkan vard›r. Çelebi Sinan Bey vakf› alt› kubbeli ve
demir kap›l› bir bezestan olup içinde hamam silecekleri sat›l›r. Küçük, büyük mükellef tüc-
car han› 15 adeddir. Bunlarda her çeflit mal bulunur. fiehir içinde çeflitli su de¤irmenleri
vard›r ki sular› birbirinden afla¤› akar, benzerleri bir diyarda yoktur.

Avusdos Yayla¤›: Bu flehrin bat› ve güneyi taraf›nda yüksek bir da¤d›r ki binlerce kifli
hayvanlar›yla bu yayla¤a ç›k›p alt› ay safa ederler. fiehirden tam üç saatte ç›k›l›r buraya.
Bol otlu ve hayat sulu bir yaylad›r. Hatta flehrin bütün sular› bu yaylada¤›na bir kayadan
ç›kar. Büyük bir dinlenme ve gezi yeridir. Buradan afla¤› inen su flehrin her taraf›na, da-
¤›t›l›r. Hatta flehirdeki görülme¤e de¤er Sinan Bey köyrüsünün alt›ndan geçer. Bu köp-
rünün tarihi flöyledir:

Hakâ ki cesr-i zîbâ olmufl bülend-i muhkem
Sene 994

Köprünün mimar› bütün hünerini göstererek bir kayadan bir kayaya bir gözlü öyle bir
manzara yapm›fl ki sanki Kisra tak›d›r. Küçük görünür ama Hersek vilayetindeki Mostar
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köprüsü büyüklü¤ünde ve benzeridir. Hatta k›rk kulaç yüksekli¤inde bir gök kufla¤› görü-
nümündedir. Görülme¤e de¤er bir sanat eseridir. Bu flehrin su ve havas›n›n güzelli¤inden
güzelleri de gayet çoktur. Hatta Rum dilberleri samur kalpak ile gezindiklerinde gören
afl›klar: «Bu çocu¤a ‹slaml›k nasib ola» diye dua ederler. Onlar da bu güzel duay› duyun-
ca harmâni giyinirler.

Sevab Dolu Bir Eski Adet: Bu flehrin eski bir adedi vard›r ki Vodina flehrinin aksidir.
fiöyle ki: Bu flehirde keferelerin bayramlar› yani k›z›l yumurta günleri oldu¤unda Vodina
ile, bu Karaferye k›z›l yumurta günleri feth oldu¤undan hâlâ o gün bütün kefereler evle-
rinde gizlenip, giyinip kuflanacaklar iken u¤ursuz evlerinden d›flar› ç›kmay›p onlar›n yeri-
ne bütün müslümanlar o k›z›l yumurta günlerinde giyinip kuflan›p, büyük bayram gibi ve
Kurban bayram› gibi hep gaziler silahlan›p, bütün gün tâ akflama kadar top ve tüfekler
atarak ve Allah, Allah diyerek, alay, alay olup gezerler, evlerinden d›flar› ç›km›fl olan kâ-
firleri, mecusileri, kafir k›zlar›n› ararlar. E¤er akflama kadar d›flar›da bir kafir bulurlarsa er-
kekleri derhal sünnet edip, onu müslüman yaparlar ve mücevherlerle süslü bir ata bindi-
rip, yeni müslüman olmufl kifliyi bütün flehir ileri gelenleri gezdirip, ona sayg› gösterisin-
de bulunurlar. Her sene mutlaka bir kaç kefere bu flekilde müslüman olur. Seyredilecek
garip bir görünümdür. Yeni Müslüman olan bu kiflilere her zengin, büyük, a'yân, bir fley
verip o Müslüman› zengin yap›p, dirlik sahibi ederler. Böyle bir adet hiçbir diyarda yok-
tur. Sadece Vodina ve Karaferye'ye mahsustur. Ama Karaferye halk› bunu her sene de-
¤il, bazen yapt›klar›n› söylemektedirler. Fakat Vodina halk› her hristiyan bayramlar›nda
bu adeti yerine getirirler.

Karaferye'nin Be¤enilen Sanat ‹flleri: Evvela, beyaz, ince ve ifllemeli havlusu, mendili,
hamam silecekleri, hamam gömlekleri ve çeflitli ipek çarflaflar› yap›l›r ki bir diyarda yap›l-
maz. Her ülkeye, bizzat Osmanl› büyüklerine, vezirlerine buradan hediye gider. Yine
Klamta ve Trabzon bezinden latif ve zarif gömleklik beyaz bezleri olur.

Yiyecek ve ‹çecekleri: fiehrin bütün ‹rem ba¤lar›nda bir okka ve yar›m okka gelir bir çe-
flit acaip, iri taneli nar meyvesi olur ki her tanesinin içindeki çekirde¤i haflhafl tanesi büyük-
lü¤ünde olur. Gayet sulu ve lezzetli nard›r. Elhâs›l Cennet Ba¤dad'›n iki merhale uzakl›¤›n-
daki bir Acem vilâyetinde fiehriban flehrinin nar›ndan üstün nard›r. Bu flehrin kuzey ve do-
¤u taraf› sahras›nda pirinç, pamuk, yedi çeflit bu¤day ve yetmiflyedi çeflit mahsul yetiflir.

Haalk›n Giyiniflleri: Erkeklerin hemen hepsi çuka serhaddi, kontufl ve bafllar›na kalpak
ile kopçal› çakfl›r giyerler. Kad›nlar› ise yedekçi takkesi gibi k›rm›z› sâye çukadan berata-
lar› bafllar›na giyip, üzerlerine beyaz dülbent bürünüp, daha afla¤›lar›na sâye ve di¤er
renkli çukalar giyinip gâyet edeplice hareket ederler.

Bu flehirden ta Siroz flehrine kadar ço¤unlukla köleler siyaht›rlar. Ama bir kimse kölesi-
ni dövemez. E¤er bir arab köle kabahat ifllese onlar›n aralar›nda h›s›ml›k olan bir arab beyi
vard›r, ona var›p, arabtan flikayet ederek «benim kölem flöyle kabahat etti» diye anlat›r. Bey
de bir çavufl gönderip, kölenin iflledi¤i suça göre sahibinin gözü önünde köleyi yere y›k›p
beflyüz, alt›yüz veya bin k›rbaç vurdurur. Kölenin sahibi çavufltan rica edip, af etti¤ini söyle-
se de kurtarmak istese bu iste¤i kabul edilmez ve suçlunun cezas› mutlaka verilir.
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fiehrin Gezi ve E¤lence Yerleri, Mesireleri: Yirmialt› yerde Cennet bahçeleri gibi mesire
ve gezi yerleri vard›r. Ça¤lay›k mesiresi Sanki Acem orman›d›r. Bütün mesire yerlerinden en
üstünüdür. Bundan baflka s›rasiyle flunlar gelir: Ayna p›nar› mesiresi, Peflker köyü p›nar› me-
ram› Bekir Efendi kasr› seyrangâh›, Su kuyusu kayna¤› oyun yeri, iflretgâh, Sohbetgâh veya
namazgâh, buras› genifl bir iç aç›c› alandad›r. Rum, Acem ve Arapta benzeri yoktur. Ellibin
kifli alacak büyüklükte yeflillik, lalelik bir yerdir. Yeri bir vadi olup, etraf› duvar ve ba¤l›kt›r.
Dört kap›l› bir alan›n içine hay›r sahibi binlerce a¤aç dikip bezemifltir. Her bir a¤ac›n yüksek-
li¤i gö¤e do¤ru uzanm›flt›r. Bunlar›n s›kl›¤›ndan yere ne ya¤mur, ne de günefl etki etmez. Yer-
yüzü sanki yeflil kadife döflenmifl, nak›fl gibi ifllenmifltir. Burada bulunan servi a¤açlar›n›n ko-
kular›ndan insan›n dima¤› kokulan›r. Her biri zümrüd gibi yeflil giyinimli, civan gibi aya¤› üze-
re durmufl Cenab-› Hakk›n kullu¤una el tutmufl durur ki biri birinden yüksek servi ve di¤er
yüksek a¤açlar›n üzerlerinde binlerce çeflit kufllar ötüflleri insan› kendinden geçirir derecede
etkiler. Elhâs›l ben hakir ellibir y›ll›k seyahatimde böyle bir ibadet yeri görmedim. Yaln›z Serm
sanca¤› topra¤›nda Öziçse flehrinin içindeki namazgâh› gördüm. O da görülme¤e de¤er yer-
dir. Ama bu Karaferye namazgâh› mutlak görülme¤e de¤er sanki bir büyük medresedir. Zi-
ra flehrin bütün âlim, sâlih, fleyh ve ilim ö¤renen talebeleri ikindi vaktinden sonra bu a¤açl›k
içinde toplan›p, köfle be köfle, küme küme fler'i ilimler ve di¤er ilimler üzerinde birbirleriyle
çal›flmalar yap›p, can sohbetleri ederler. Burada bütün ulemâ, fâz›l, flâir, müellif, müverrih,
yüzbinlerce kifli toplan›p ya¤mur duas› edip, yalvar›p, yakar›l›r. Dualar› mutlaka kabul olunan
bir yerdir. Bu namazgâh› gören kimseler hayretler içinde kal›p, ak›llar› periflan olacak dere-
ceye var›r. Tâ bu derece acâip ve garip bir yerdir. Allah, dünya döndükçe buray› korusun.
Hakikaten bütün kara ve deniz seyyahlar›n›n buray› görmeleri gerekir.

fiehrin Ziyaret Yerleri: (Hüsrev Baba Sultan): Bir mesire yerinde medfundur. Kabrinin
yan›nda bir ulu, büyük ç›nar vard›r ki onbefl adam ancak kucaklar. A¤ac›n herbir dal› gö¤e
bafl uzatm›fl olup üzerlerinde nice yüzbin leylek, bal›kç›l, çaylak, dolangeç ve di¤er çeflitli kufl-
lar yuvalar yapm›fllard›r. ‹nsan› hayrette b›rakan yüksek ve büyük bir ç›nard›r. (Sinan Bey
Sultan) ziyareti, (Kemal Ata Sultan) ziyareti, (Dûrbâli-Devri Bâli Baba) ziyareti, (Abdül-samed
Sultan) ziyareti, (Seyyid Sultan) ziyareti, Birinci Sultan Selim Han flâirlerinden (Âhî Çelebi)
ziyareti. Bu ziyaret sahibi Tuna nehri sahilinde, Ni¤bolu adl› flehirde do¤mufltur. ‹stanbul'da
yetiflmifl olup as›l ad› (Benli Hasan) iken (Âhî) takma ad›n› alm›fl ve bu takma ad›n›n etkisi
olacak ömrünü ah ve vâh ile geçirmifltir. Bu flehirde kad›l›k görevinde iken «Rabbinize dö-
neceksiniz» mealindeki ayet-i kerime emrine uyarak «Vedhulî cenneti» âyet-i celilesi uyar›n-
ca bu flehrin ‹slam kabristanl›¤›nda medfundur. Say›s›z de¤erli eserleri vard›r. Ama «Hüsn ü
dil Âhî» adl› eseri asla benzeri olmayan ve bütün ulemân›n el üstünde tuttuklar› son derece
de¤erli bir eserdir. Kendisi flairlerin sultan› ve çok tutulan bir divan sahibi kimsedir. Allah'›n
rahmeti üzerine olsun. (Ulu Cami imam›) ziyareti; fieyh, vâiz ve nâsihtir. (Hürrem Efendi) zi-
yareti: Allah'›n rahmeti üzerine olsun.

Bu flehri de gezip, gördükten sonra bütün dost ve tan›d›klar› veda ederek yak›nlar›m›zla
birlikte yola koyulduk. Bat› taraf›na, bafl yukar›ya giderken Lozviçe, Beflker, Rumiyât, Özi-
çe köylerini geçtik. Bunlar Karaferye topra¤›nda, mâ’mur zeamet, t›mar ve vak›f köyleridir.
Daha sonra bu köylerin ensesinde Avusdos yaylas› içinde bulunan Rum köyleri içinden ge-
çerken (Mermer tafl› madenine) geldik. Bütün yüksek da¤lar ham mermerdir. Ad› geçen
köylerin kefereleri bu yüksek da¤dan beyaz mermerler kesip, vilayet, vilayet götüre, götüre
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bu yüksek da¤ sütunsuz bir da¤a dönmüfl. Ama balgami ve yerekâni benzeri eflsiz bir mer-
mer madenidir. Birçok köylerin kefereleri burada kirac›d›rlar. Bu köylerden sonra yine bafl
yukar› gidip, H›z›r ‹lyas gedi¤i yolunu aflt›k. K›z›l yumurta günleri oldu¤undan ve bütün gün
fliddetli s›cak oldu¤u halde birdenbire bir tipi ve boraya tutulup, fliddetli k›fl çekip, az kald›
ellerimiz ve ayaklar›m›z donacakt›. Seyis yüklerimizden biri boradan bo¤uldu. Kendimizi
güçlükle kurtard›k. Sonra üç saat bat›ya do¤ru baflafla¤› indik. Tehlikeli ve korkulu kayalar,
dereler ve tepeler ki kar örtülü yerleri yüzbin güçlükle geçtik. ‹nobafl› köyünü de geçtikten
sonra dört saat daha E¤ribucak içinden ilerledik. Örenli köyünde can›m›z› kurtard›k. Bura-
da geceledikten sonra seher vakti buradan ayr›l›p üç saat gittik.

Memi Baba Sultan Tekkesi Menzili: Bu nurlu tekke, E¤ribucak kazas› topra¤›ndad›r.
Buray› daha once zahire bahas› toplamak için geldi¤imizde geniflçe anlatm›flt›k. fiimdi bu-
rada bir gece misafir kald›k. Bütün âfl›k ve sâd›k olan fukaras› Bektâfli dostlar ile can soh-
betleri ettik. Memi Baba Sultan›n kabrini ziyaret edip sofas› duvar›na flu beyiti yazd›m:

BEY‹T
Gelüb etdik ziyaret bu makam›
Ki budur Memi Bey Sultan Rûmî.

Buradan kalk›p k›ble taraf›na üç saat gidip Çarflanba Pazar› kasabas›na geldik.

Çarflanba Pazar›: Yörük vilayetidir. Bu kavmin kendilerine mahsus konuflmalar› var-
d›r. Bu Çatak kavmi Yörükleri t›rafl olmazlar, ilk defa dedelerim Sultan Orhan Gazinin
o¤lu Süleyman Anadolu'dan Türkmen kabilesinden sürüp burada yerleflmifltir. Bunlar
Bulgar ve Rum kefereleri ile kar›fl›p, ülfet ederek kendilerine mahsus bir dil ile konuflmak-
tad›rlar. Bu kazadan da kalk›p yine k›ble taraf›na giderken büyük nehir ince Karasu'yu ge-
miler ile geçtik. Bu nehri daha önce anlatm›flt›k. Sonra dört saat daha ilerledik.

Eski Serfice Kalesi Menzili: Buraya Serfece dahi derler. Daha önce buray› da geniflçe
anlatm›flt›k. fiimdi bir gece Memi A¤a evinde misafir kald›k. Bütün dostlar ile görüflüp sa-
bahleyin seher vakti yola koyulduk. K›ble yönüne do¤ru giderken K›rk geçit denilen yeri
k›rk kere yüzbin güçlükle Allah'a flükür selametle geçtik, ama herbir geçitte k›rk›m›z can-
dan geçti. Cenab-› Hak bir daha o geçitten geçmek nasib etmeye. Zira her birinde insan
kan› kokusu kokar. Ayr›ca haydud adl› kefereleri insan› yok ederler. Erkek adam orada
kan döküp, can ç›kar›p do¤urur. Zira afla¤›, yukar› yollar› tehlikeli, korkulu ve s›k orman-
l›kt›r. Her deresinde binlerce flehit yatmaktad›r. Bu yollardan at geçemedi¤inden, yaya
olarak ve teker, teker geçilmek zorunludur. Hüdâya flükürler olsun salimen buray› geçtik-
ten sonra üç saat gittik ve Çiftlik Köyü menziline geldik. Buran›n bir han› ve birkaç dük-
kan› vard›r. Müslüman ve gayrimüslim kar›fl›k köydür. Buradan yine üç saat gittik. Düz-
lük ve bay›rl›k yerleri, mamur köy ve ovalar› geçtik.

RROMANYA V‹LAYET‹ YAN‹ ‹BRET VER‹C‹ ALASONYA KALES‹
Bu yüksek kalenin yap›c›s› Kral Romyanya'n›n o¤lu sap›k kral Maflk›lor’dur. Sonra Kral

Romyanya'n›n k›z› Ayasonya melike olup bu flehri babas› Romyanya kral›n imar›ndan da-
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ha güzel bir flekilde imar etmifl olup onun ad›na olarak Ayasonya'dan galat olarak Anason-
ya derlerken kale, ‹slamlar›n eline geçtikten sonra galattan galat olarak Alasonya demifller-
dir. Rum lisan›nda (aya) sözü evliya demektir. Keferelerin bat›l inançlar›nca Ayasonya me-
like kad›n evliya ola. Onun için bu Alasonya flehrine Rum, Bulgar, S›rp ve Latinler son de-
rece sayg› gösterirler. Sonra nice hükümdarlar›n elinden geçip nihayet Gazi Hüdavendigar
feth etmiflken tekrar kefereler ele geçirmifller ise de Fetih Babas› Sultan Mehmed (Fatih) yi-
ne alm›flt›r. Fakat hemen akabinde Rum ve Bulgarlar yine ele geçirmifllerdir. Nihayet bizzat
Sultan Bayaz›t Veli Mora vilayetinde Koron ve Muton kalelerinin fethine giderken yol üze-
rinde rastlad›¤› kalelerden Serfice ve bu Alasonya'y› fethetmifl ve bir daha kafirlerin eline
geçmemesi için fetihten sonra kalenin baz› yerlerini y›km›flt›r. fiehir merkezini fethetmeye
gayret eden Gazi Durhan Beye kaleyi ihsan etmifltir. Sonra flehrin etraf›nda bulunan daha
nice kaleleri de fethetmifltir. Bunlar›n y›k›lan yerlerinde hala kal›nt›lar› görülmektedir.

Ayasonya flehri halen Sultan Süleyman Han kayd›na göre Rumeli Eyaletindedir. Ama T›r-
hala sanca¤› topra¤›nda Valide Sultan hass›d›r. Martolozlara yük akçe iltizamd›r. Hakimi üç-
yüzelliiki asker ile bu flehri idare eder. Üçyüz akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Bu kaza reâyâs›n›n
verdi¤i bütün vergiler (haraçlar) Selânik'te dokunan Yeniçeri çuka masraf›na kayd olunmufl-
tur. Yeniçerilerin Selânik a¤as› gelip bu flehir reayas› harac›n› toplar. fiehrin fleyhülislami, na-
kibüleflrâf› vekili, sipâh kethüdâ yeri, yeniçeri serdâr›, flehir subafl›s›, flehir kethüdâs›, muhte-
sib a¤as› ve bacdar a¤as› vard›r. Ama dizdar› ve kale nefereleri yoktur. Lakin üçyüz aded mar-
tolosân a¤alar› vard›r. Bütün martoloslar› gelen ve gidenleri getirip götürürler. ‹çkale, bir yük-
sek tepenin üzerinde bulunan bir sar› tafl üzerinde, befl köfleli, küçük, güzel bir tafl yap› imifl.
Yer, yer y›k›lm›flt›r. ‹çinde bir kilise ve birkaç kefere evleri olup, di¤er imaretler afla¤›dad›r.

Alasonya fiehri: Bu beldenin yüzlerce hânesi yüksek bir bay›ra yap›flm›flt›r. K›ble taraf› iki
saatlik mesafe büyük bir sahrad›r. Di¤er taraflar› alçak, kayal› da¤lard›r. Bu flehir sanki bir kâ-
senin bir köflesindedir. Hepsi yedi mahalledir. Yar›s› müslüman, yar›s› keferedir. 655 aded,
kiremit örtülü, az›c›k bahçeli, kâgir, tafl yap› genifl evlerden ibarettir. Evlerin baz›lar› Serfice
flehri gibi onbefl yerde, yüksek, dörtköfle, kuleli saraylard›r. Zira haydud kefereleri ve di¤er efl-
k›yalar› çoktur. Onun için kuleler yap›lm›flt›r. fiehrin yedi mahallesinde on aded ibadet yeri
(mihrab) vard›r. Dördünde cuma namaz› k›l›n›p di¤erleri mahalle mescidleridir. Varoflda bu-
lunan Muharrem Pafla Câmii kurflun kubbeli bir minareli, avlusundaki yüksek serviler aras›n-
da kalm›fl flirin bir cami olup di¤erlerinden en üstünüdür. Çarfl› içindeki imaret camii büyük
bir hay›r eserdir. Tekke camii ile Gazenfe A¤ao¤lu camii de ferah, nurlu camilerdir. Bu
ma'betgâhlardan baflka yedi aded mahalle mescidi, bir medrese, bir tekke ki tekke camii der-
ler, çarfl› camii avlusunda da bir aded afl evi bulunup, fakir zengin herkese nimeti boldur, bir
aded s›byan mektebi, çarfl› camii yan›nda büyük bir han›, toplam seksen aded dükkan ki ya-
r›s› Elembuz deresinin öte taraf›nda ve yar›s› beri taraf›ndad›r. Muharrem Paflan›n hayrat› bir
küçük hamam, yine Muharrem Paflan›n hayrat› olan ve Elembuz nehri üzerinde bulunan se-
kiz aded su de¤irmeni, bir aded yine Elembuz nehri üzerinde güzel bir tafl köprü vard›r. Ha-
mam›n suyu bu köprü kenar›ndan gider ve flehir içinden akar. Elembuz nehri, Elembuz da¤-
lar›ndan gelip, flehir ortas›ndan akarak, afla¤›da bir günlük yoldan sonra Akdeniz'e dökülür.
fiehrin Serfice yolu üzerindeki su de¤irmenleri taraf›ndan bu nehir gayet uçurum ve kayal›,
tehlikeli yollardan akar. Allah korusun bir insan düflse parça, parça olur. Bu nedenle bütün
gelip geçenler bu kayalar üzerinden yaya olarak geçerler.
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Burada Büyük Havuz mesiresi vard›r ki Subafl› ad›yle söylenir. Genifl bir vadi içinde,
yeflillik ve otluk bir aland›r. Bir dinlenme köflkü yan›nda kudretten kayalar içinde nice yer-
de büyük havuzlar olup bütün afl›klar sevgilileriyle bu havuzlarda flenlik edip e¤lenirler.
Bunlara hiç kimse kar›flmaz.

fiehir Halk›n›n Konuflmalar›: Halk›n ço¤u Arnavud lisan›na benzer bir dille konuflurlar.
Ama hepsi aç›k, seçik Rumca bilirler. Türkçe de konuflurlar. Lakin varmiflak, gelmiflek, gör-
müflek fleklinde söylerler. fiehirde asla kald›r›m yoktur. Yine böyle iken hiç çamur olmaz. Zi-
ra bafltan bafla kumsald›r. Çeflmeleri de yoktur, çünkü hayat veren su kenar›nda bulunmak-
tad›r. Son derece güzel Rum k›zlar› boflicse denilen desti ve bardaklar ile Elembuz nehrinden
su tafl›rlar. Gerçi küçük flehirler muaf ve müslim Valide Sultan hass› oldu¤undan gayet
ma'murdur. Su ve havas› güzeldir. Ba¤ ve bahçeleri azd›r ama herkesçe temiz topra¤› mak-
buldür. Halk› gayet garip dostudur. Zengin tüccarlar› ve sofra sahibi cömert adamlar› çoktur.

Alasonya Panay›r› ve Gariplikleri: Bu diyarda y›lda bir kere yap›lan pazar toplulu¤una pa-
nay›r derler. Burada Temmuz günlerinde her nimet bolca iken iki, üçyüzbin adam Rum,
Arab, Acem, Loristan, Multan el-hâs›l yedi iklimden zengin tüccarlar kendi diyarlar›n›n k›y-
metli mallar›n› getirip tam bir hafta omuz, omuza olup, çarfl›, pazar, dükkan kurarlar. Sonra
tam onbefl gün Alasonya flehri adam denizi olup sanki Arasat meydan› gibi kalabal›k olur. O
kadar al›fl verifl yap›l›r ki nice M›s›r hazinesi toplan›r. Yüzbinlerce eflya yükü çözülür. Yine çe-
flitli mallar al›n›p yüzbinlerce yük ba¤lan›r. Bu panay›rda Selânik Yeniçeri a¤as› ile T›rhala Pa-
flas› askerleriyle gelip tüccarlar›, nehri ve pazar yerini korurlar. Bu panay›r dükkanlar› binden
fazlad›r. Nice binn dahi çad›r, çerke ve kulübe gibi küçük dükkanlarda kurulur. Bu dükkanla-
r›n y›lda bir kere içine adam girip, di¤er zamanlar öyle bofl dururlar. Bu küçük dükkanlar Va-
lide sultanlar›n vak›flar›d›r. Bunlar›n gelirleri hepsi Valide sultanlara ait olup gelirleri voyvoda
toplar. Panay›r›n yirminci günü herkes darmada¤›n›k olur. Gurup, gurup vatanlar›na gider-
ler. Bu büyük toplulu¤un anlat›lmas› imkans›zd›r.

Sonra bu flehirden kalk›p, befl saatte Alasonya sahras›n› geçtik. K›ble taraf›nda Elembuz
yaylas›n› da geçtik. Bu yayla da ibret verici, hofl haval› bir yaylad›r. Ama yayla zaman› de¤il
iken geçti¤imizden zevkine ve safas›na eriflemedik. Oradan yokufl afla¤› inip, Yeniflehir sah-
ras›n›n ucunda Karadere, Karacaören, Kavaklar ve Beykatar› mamur köylerini geçtik.

T›rnovi Kasabas›: Eski zamanda küçük bir köy imifl. Halk› usta bez, kumafl dokuyucu-
su olduklar›ndan Yeniçeri odas› taraf›ndan korunmaktad›rlar. Muaf ve müslim olduklar›n-
dan geliflerek bir flehir haline gelmifltir. Yeniflehir'in bat› taraf›nda görünen Elembuz yayla-
s› ete¤inde, güneyden bat›ya do¤ru uzunlu¤una kurulmufl olup 3.500 aded, bafltanbafla ki-
remit örtülü biri biri üzerine kat, kat, s›k ve darac›k, ba¤ ve bahçesiz, kefere rum evleridir.
Sadece bir mahalle müslüman vard›r. Onlar›n da hepsi di¤er kavimlerden yani rumdan
dönme melez, müslüman flekilli adamlard›r. Bir küçük camii, bir hamam›, bir mescidi, on-
bir aded küçük, büyük hanlar›, binaltm›fl aded dükkanlar› vard›r. Yeniflehir mollas› naibi ve
Gazi Durhan Bey evkaf› oldu¤undan onun taraf›ndan mütevellisi, bir yeniçeri çavuflu, fle-
hir subafl›s›, muhtesibi ve bacdar› vard›r. Haraç emini Selânik yeniçeri a¤as›d›r ki bu fleh-
rin bütün reaya ve beraya keferelerinin mal› Osmanl›n›n k›rkbin yeniçeri çukalar›n›n göm-
leklik ve sar›kl›k astarlar›na kayd olunur. Büyük haracd›r. Zira bu flehrin keferesi hepsi bez-
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zaz olup gayet güzel bez dokurlar. Bütün kafiristan ve Avrupa'dan zengin tüccarlar gelip,
bez götürüp alt›n ve kurufl getirirler. Onun için bu flehrin keferesi çok zengindirler. Buras›
sanki Malta'd›r. Bir Müslüman biraz ilerlese onu hemen öldürüp, kaybederler. Sokaklar›
gayet dar kesif ve pistir. Evleri s›k ve dard›r. Padiflah›n ferman› ile yüzlerce yaz›c› bu fleh-
re girip say›m yapamam›fllard›r. Zira kafirlerin çoklu¤undan buras› kefere addolunmufltur.
Bu flehir Yeniflehir'den daha geliflmifl haldedir. fiehrin k›ble taraf›n›n d›fl›ndan ta Yenifleh-
re var›nca otuzyedibin ba¤l›k vard›r. Su ve havas›n›n güzelli¤inden güzelleri de çoktur. ‹n-
sanlar› zinde yap›l› olur. Ay yüzlü rum k›zlar› vard›r. fiehrin onalt› aded kilisesi ikibin kadar
patrik, ladika, ruhban, mavramloz, keflifl vb. leri vard›r. Elhas›l anlat›lmas›nda fayda olma-
yan pis, u¤ursuz bir kefere beldesidir. Buradan k›ble taraf›na iki saat yol ald›k.

ESK‹ DÂR-I TÜCCAR YAN‹ BÜYÜK YEN‹fiEH‹R BENDER‹
Bu flehri ilk defa Kral Luka'n›n pazarc›bafl›s› kurdu¤undan Rum tarihçileri buraya dâr-›

tüccar ad›n› vermifllerdir. Zamanla ve Osmanl›n›n eline geçtikten sonra daha da imar olu-
narak Yeniflehir diye adland›r›lm›flt›r. Hicrî 848 tarihinde Sultan ‹kinci Murad'›n babas› Çe-
lebi Mehmed Han fethetmifltir. Murad Han vefat ettikten sonra kafirler Selânik'i ele geçir-
mifllerdir. Bilahare Sultan ‹kinci Mehmed Fatih zaman›nda Turhan Bey tekrar fethetmifltir.
O zamanki kayda göre Rumeli eyaletinde T›rhala beyi kaymakam› olup dörtyüz adam› ile
buray› idare etmektedir. fier'i hakimi beflyüz akçe ile mollal›kt›r. ‹stanbul hükümeti taraf›n-
dan Dergâh-› âli kapucusu, Yeniçeri oca¤›ndan a¤a çukadar› ve pazara gideni tayin olunup
yüz aded de neferi vard›r. Nahiyesi toplam ikiyüz parça mamur köylerdir. Her sene adalet
üzere mollas›na seksen kese gelir toplan›r. fieyhülislam›, nakîbüleflraf›, ayan ve büyükleri ile
flehir içinde üç aded naibi olup biri muhtesib naibidir, sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›,
flehir kethüdas›, bacdar›, haraç a¤as› bulunur. Kalesi eski zamanda flimdiki bezzazistan olan
yerde imifl. Gazi Turhan bey y›kt›rm›flt›r. Bunun için kale duvar› yoktur. Ama ikiyüz nefer
martalos a¤as› var ki flehri her gece korurlar. Hepsi silahl› pandor askeridirler. Buras› eski
zamanda Kral Luka'n›n taht merkezi olup kalesi y›k›ld›ktan sonra bütün kale tafllar› cami,
medrese ve han gibi imaret yap›lar›nda kullan›lm›flt›r. Zira bu flehrin yak›nlar›nda hiç tafl
yoktur. Y›k›lan kale yerlerinin temel tafllar› kal›nt›lar› halen görülmektedir. Bezestan›, çarfl›
ve pazar› flehrin ortas›nda, yüksek bir yerde kurulmufltur. Di¤er imaret ve hay›r eserleri afla-
¤› ovada düz bir alanda yap›lm›fllard›r. Bir büyük flehirdir ki bat› taraf› Kösdem nehri kena-
r›d›r. Bu büyük nehir, Papanya da¤lar›ndan gelip yine bat› taraf›nda Mecova köylerini sula-
y›p flehirden oniki saat afla¤›s› kuzey yönüne do¤ru ak›p Bababurnu denilen yerde Akde-
niz'e dökülür. Döküldü¤ü yer gemi ile geçilecek kadar genifltir. Hayat verir bir büyük sudur.

fiehrin Camileri: Yetmiflbir aded mihrabt›r. Yirmiikisi kagir minareli ve cuma namaz›
k›l›nan camilerdir. Selatin camii büyüklü¤ünde büyük ibadetgahlard›r. Hepsinden mükel-
lefi, köprü bafl›ndaki kurflun kubbeli Hasan Bey camiidir. Yap› tarz› ve sanat güzellikleri
eski üslup üzeredir. Ama öyle bir büyük namazgaht›r ki ellibin kifli al›r, dualar›n kabul
olundu¤u yerdir.

Bu camie yak›n yerde Ömer Bey camii vard›r. Kurflun örtülü süslü, güzel bir Allah evi-
dir. K›ble kap›s› üzerinede tarihi yaz›l›d›r. Bu Ömer Bey camiinin ibret verici ve seyre de-
¤er bir minaresi vard›r ki bütün ‹slam diyar›nda böyle hesap üzere yap›lm›fl ezan-› Mu-
hammedi binas› yoktur. Geçmifl üstadlardan hiçbiri de böyle bir hünerlik göstermemifltir.

778

Osman BAYMAK



Bu eflsiz sanat eseri minarenin içinde asla mili yoktur ki garip bir eserdir. Afla¤› kap›s›n-
dan bak›ld›¤›nda yukar› flerefe kap›s› görülür, içi bombofl bir yüksek minaredir. Binan›n
yap› ustas› burada bütün sanat gücünü ortaya koymufltur. Minarenin iç yüzündeki duvar›
etraflar›na bir çeflit hesaplarla tafl merdivenler koyup, bunlar ile ta minarenin tepesine ç›-
k›l›r. Ortas› bofl bir minaredir. 

Elhac Bayrak Camii: Bu da mavi kurflun ile örtülü, güzel bir camidir. Kap›s›n›n üzerin-
de tarihi yaz›l›d›r. 

Bayrak Camii: Her vakitte müezzini saat gözedip, ezan vakti oldukta minarenin ta tepe-
sindeki alemine bir çam s›r›¤› üzerine ipler ile bayra¤›n› çekip, bütün müezzinler bu bayra-
¤› görünce her cami ve mescidde ezanlar okunur. Onun için bu camiye Bayrak camii der-
ler. Hakikaten bu bayrak alameti ve vakitçisi acaip hayret vericidir. Bu cami çarfl› ve paza-
r›n tam orta yerinde oldu¤undan ‹stanbul'un Rüstem Pafla ve Bayaz›t camileri gibi sabah,
akflam çok say›da cemaati olur. Gönüllere ferahl›k veren, kurflun örtülü, nurlu bir camidir. 

Bunlar›n d›fl›nda Aziz Efendi camii, Akçal› camii, Türbe camii, Burmal› camii, fieyh
camii, Ömer A¤a camii, Muharrem Pafla camii, Eski camii, Saat camii ki bu camiin ya-
n›ndaki yüksek bir binada bir çan saati olup bir merhale mesafeden sesi duyulur ve Bay-
rak camii minaresine de o anda bayrak çekerler, büyük köprünün öte taraf›nda Mevlevi-
hane camii, Hac› Bekir camii, Darülkura camii, Çömlekçiler camii, Murad A¤a camii, Ah-
med Efendi camii ve o¤lu Çelebi camii ile Fatma Hatun camii meflhur, mükellef ve mü-
kemmel camilerdir. Bunlar›n büyük vak›flar› dahi mamurdur.

Mahalle mescidleri, Darüttedrisleri, Darülkur'anlar›, Darülhadisleri, yirmiiki yerde s›byan
mektebleri, on yerde dervifl tekkeleri olup, köprübafl›nda Kösdem nehrinin kenar›ndaki
Mevlevi tekkesi meflhurdur. Hububî Efendi ad›nda bir fleyhi vard›r. Temiz, pak, çile çeker
ellibefl aded sema eden fukara dervifli bulunur. Sema meydan›, dervifl odalar› ve mutbah›
ma'mur olup nimeti boldur. fiehrin hepsi befl aded cana rahatl›k veren özel ve umum ha-
mam› vard›r. Bayrak camii yan›ndaki kurflun kubbeli Piri Pafla hamam› hepsinden meflhur
olup, gayet ferah ve iç aç›c› bir hamamd›r. Eski hamam ve Çifte hamam büyük hamamlar-
d›r. Biri kad›nlar için yap›lm›flt›r. Kabil A¤a hamam› da güzel, ferahlat›c› hamamd›r. Di¤er
beflinci hamam da güzel, hofl bir hamamd›r. Gerçi bu sayd›¤›m›z befl aded hamam bu bü-
yük flehir için azd›r ama bunlardan baflka flehir içinde dörtyüz aded hususi hamamlar var-
d›r, dediler. Bütün bu safa verici hamamlar›n sular› Kösdem nehrinden sa¤lan›r.

Çarfl› ve Bezestan: fiehirde tam sekizyüzseksen aded sanatkar dükkan› ve iflyeri var-
d›r. Her türlü sanat ehli bulunur. fiehrin ta ortas›nda, çarfl› ve pazar içinde, kale benzeri,
kagir kubbeli, dört aded demir kap›l› bir bezestan var ki sanki bu flehrin s›¤›na¤› ve me-
tin kalesidir, içinde zengin pazarc›lar› olup k›ymetl› mal ve eflyalar satarlar. Bundan bafl-
ka yirmibir aded tüccar han› vard›r. Hepsinin üstleri kiremit örtülüdür.

fiehrin sicillerdeki kay›tlara göre dörtbin aded altl›, üstlü genifl, kagir, kiremit örtülü gü-
zel evleri var. Bütün evlerin duvarlar› kireç ile s›val›d›r. Kap›lar› genifl saraylar› çoktur. Bu
hanedanlar ile genifl caddelerin ve sokaklar›n etraflar›nda a¤aç parmakl›kl› kap›lar› vard›r.
Akflam yaklafl›rken flehir içinde davullar çal›nd›ktan sonra bütün bu kap›lar› bekçi ve mar-
taloslar kapay›p kendilerini güven alt›na al›rlar. Dükkanlar bezestan›n etraf›nda bir yerde
olup kaleden daha emin çarfl› ve pazard›r ki binlerce M›s›r hazinesi de¤erinde mal vard›r.

fiehrin Kösdem nehri üzerinde on aded köprüsü vard›r. Hepsinden üstünü Kör Gazi Mus-
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tafa Bey köprüsüdür. Sanki gök kufla¤› gibi kavisli, güzel, ibret verici bir sanat eseridir.
fiehirde her köfle bafl›nda ve her mahallede olmak üzere tam üçyüz yerde sebilhaneler

vard›r. Hay›r sahipleri kat›r ve atlar ile Kösdem nehrinden yaz ve k›flta su tafl›y›p imam Hü-
seyin ve Kerbela flehidleri ruhlar› için sebil ederler. Zira flehir içinde asla çeflme olmad›¤›n-
dan burada sudan baflka büyük hay›r yoktur. Ama evlerde kuyular› çoktur. Tam üçbinyü-
zaltm›fl aded ev kuyusu vard›r ki bütün kuyu sular› kullan›l›r. fiehirde su k›tça oldu¤undan
herkes haceti geldi¤inde ibri¤ini eline al›p çarfl›, pazar içinde ibri¤iyle dolaflarak hay›r sa-
hiplerinin evlerine hacetlerini giderme¤e giderler. Zira her hacet giderici yerde su yoktur.
Nice hay›r sahipleri gelip geçmifltir ama su hayrat› yapt›ramam›fllard›r. Zira bu flehir yük-
sek bir yerde kurulmufl oldu¤undan ondan yüksek yer yoktur, ki terazilerle su getirsinler.

fiehrin otuz yerinde mesire yeri vard›r. fiehrin do¤usunda Fatma Hatun korusu Acem
orman› gibi bir ‹rem ba¤›d›r. Burada bulunan büyük a¤açlar ancak Zerino¤lu H›rvadista-
n›nda ve Lepova kalesi da¤lar›nda vard›r. Yere asla güneflin ›fl›klar›n›n düflmedi¤i bir me-
ram orman›d›r. Kabil A¤a köflkü de ayn› bir güzellikte mesire yeridir. Çelebi korusu, Bu-
din serhaddinde, Peçuy sirem benzeri bir irem ba¤› olan flehrin Baruthane denilen mesi-
resine benzerli¤i vard›r. Gönle ferakl›k veren, güzel ötüfllü kufllar›n bir can korusudur. Ta-
tar Köyü Korusu: Nice yerlerde ba¤ ve bahçeleri, avlanacak ovalar› bulunan bir mesiredir.

fiehrin havas› Temmuz ay›nda a¤›rd›r. Köfldum nehri hamam suyu gibi akar. Ama k›fl
günleri havas› gayet güzeldir. fiehrin halk›n›n ço¤u tüccard›r. Zira kurucusu dahi tüccar
oldu¤undan elleri aç›k ve dost sever kimselerdir. Ahalinin ço¤unlu¤u rumca konuflurlar.
Çünkü reayan›n ço¤u rum kefereleridir. Ço¤unlukla samur kürk ve renkli saya çuka fera-
ce ve serhadli kontufllar giyerler. Orta hallileri Londra çukalar giyip, T›rnovi bezi kaftan
giyerler. Bafllar›na sar›k sararlar. Taze civan yi¤itleri çuka dolama giyip, bafllar›na çuka
berata takarlar ve kortla b›çak tafl›y›p ayaklar›na sar› kabadi pabuç giyerek gezerler. Bü-
tün kad›nlar› dahi k›rm›z› sâye çukadan berata giyip, cevahir ve inci püskülleri beratlar›-
n›n tepelerine süsleyip, hepsi Avrupai atlas, ipek ve darayi, ifllemeli hilaflar giyerler. Bafl-
lar›na beyaz ezar, yüzlerine k›ldan peçe ile örtü edip gezerler. Kefere reayalar›n›n bir k›s-
m› üç kulaç uzunlu¤unda beyaz sar›k sararlar. E¤er dört kulaç olursa bunu hemen farke-
derler. Asla müslüman sar›¤›ndan fark olmaz kefere reayalard›r. Bir k›s›m reaya da var ki
frenk flapkas› gibi Manlifke-i Eflatonya flapkas› giyerler. Ama frenk'in flapkas› siyah oldu-
¤u halde bunlar beyaz keçeden flapka giyerler. Tepeleri biraz sivridir. Gülünç, acaip ve
maskara görünüfllü ve flapkal› keferelerdir.

fiehrin yirmibinaltm›fl aded üzüm ba¤› vard›r. Ali Fakiler eri¤i gayet sulu ve lezzetli
olup en be¤enilen meyvelerindendir. Hazm› kolay oldu¤undan her yerde meflhur olup pa-
diflahlara hediye olarak götürülür. Di¤er meyvelerinden nar›, baba ayvas›, tekkeniflîn ay-
vas› ve ekmek ayvas› da gayet lezzetli ve sulu meflhur meyvelerindendir.

Di¤er Tamamlay›c› Bilgiler: Gayet ma'mur ve müzeyyen bir flehirdir. Halen dahi git-
tikçe geliflmektedir. Ama taun hastal›¤›ndan yirmibin kifli telef olmufltur, diye Yeniflehir
mollas› Has›mzade Abdülbâki Efendi anlatt›. Hakikaten nice haneler kapan›p kalm›flt›r.
Bir kere böyle büyük bir taun salg›n› Bursa Yeniflehir'ine de gelmiflti.

fiehrin Ziyaret Yerleri: fiehrin k›blesi taraf›nda Hac› Efendi ve fieyh Hazret-i Aziz Efen-
di (Allah s›rlar›m mukaddez ve aziz etsin) nurlu türbelerinin duvar yüzündeki tarih flöyledir:
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Gûfl idüb didi fierifi târih 
Gitdi firdevse azîz ulemâ 

Sene...

Yeniflehir'den y›ld›z taraf›na iki saat mesafede Kapudan Hasan Çelebi, fiaml› Yahya
Efendi ziyareti vard›r. Yahya Efendi fiam'›n Salihiye mahallesinde dünyaya gelmifltir. Se-
yahatte iken bu Yeniflehirde yerleflmifltir. Mehmed Çavufl mescidi sahas›nda medfundur.
Yerine genç o¤lu Seyyid fierefüddîn seccadeniflîn olup o dahi 1004 tarihinde kerametle-
ri ile meflhur olmufl iken rahmetli olmufltur. Babas›n›n yan›nda medfundur.

Bu Yeniflehir'de bir ay kal›p zevk ve safalar ettikten sonra ayr›ld›k.

YEN‹fiEH‹R'DEN KESEND‹RE VE KALOZ TARAFLARINA G‹TT‹⁄‹M‹Z 
KONAKLAR VE KALELER HAKKINDADIIR

Yeniflehir'den ayr›ld›ktan sonra güneye do¤ru gittik. Genifl sahralar› ve geliflmifl, flen-
likli köyleri geçtik.

Ermiye Kasabas›: T›rhala sanca¤› topra¤›ndad›r. Yüzelli akçe payesiyle a'la kazad›r,
Kethüda yeri, yeniçeri serdar› ve di¤er hakimleri Yeniflehirdedir. Burada subafl› ve bacda-
r› vard›r. Kasaban›n imareti deniz kenar›ndan alarga yerde, genifl sahrada, leziz sulu, ba¤
ve bahçeli bir alandad›r. Evleri kiremit örtülü, altl›, üstlü, mükellef, güzel yap›lard›r. Ca-
mii, medrese, s›byan mektebi, tekke, han, hamam, dükkan ve di¤er imaretleri vard›r. Li-
man›n a¤z› aç›kt›r. Gündo¤usu rüzgar› dokunur. Bir körfez içinde, elveriflli yatakl›, gayet
genifl bir körfez liman›d›r. Bir anda beflyüz parça geminin limanda s›¤›nmas› mümkündür.
Demir tutar gemilere karargah olabilecek, kurtulufl yeri ve sular› ak›c› en elveriflli ve uy-
gun bir limand›r.

Bu kasaban›n halk› da Rumcaya yak›n, varm›flak, gelmiflek fleklinde konuflurlar. Bura-
dan da kalk›p k›ble taraf›na do¤ru, deniz kenar›ndan ilerledik.

Büyük Yoroz Liman› yani Eski Kaloz Kalesi: ‹lk olarak Rum Patriklerinden Papa Bu-
roz yapt›rm›flt›r. O¤lu Kaloz'u buraya hakim etti¤inden onun adiyle isimlendirilmifltir.
Rum tarihlerinde Biakolor diye yaz›l›d›r. Halen T›rhala sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r.
‹ltizam olup emin oturur. Zira bender iskelesidir. Yüzelli akçe payesiyle flerif kazad›r. Ket-
hüda yeri, serdar›, dizdar›, üçyüz aded kale neferât›, muhtesibi, bâcdâr›, T›rhala sanca¤›
zeâmet sahipleri, t›mar sahipleri ve muhafazac›lar› vard›r.

Kalesi, deniz kenar›nda, yüksek bir tafl üzerinde, befl köfleli, tafl yap›d›r. Gayet sa¤lam
ve dayan›kl›d›r. Bu yüksek kale, Akdeniz'in bir körfezi sonunda bulundu¤undan kalenin
a¤z› k›bleye bakar. Liman›, bin parça gemi al›r. Alt› çeflit rüzgara karfl› korunan, güvenli
bir limand›r. Gemiler hangi taraf›na demir atsalar en iyi flekilde tutar. Bu liman kalesinin
bütün toplar› limana çevriktir. Ama o kadar büyük toplar› yoktur. Kalesi de köhne bina
oldu¤undan yer yer y›k›k k›s›mlar› vard›r. Onun için cephanesi azd›r. Hisar›n içinde evler
ve camii vard›r. Afla¤› liman kenar›nda ise büyük mahzenler bulunur. Ben bu kaleye gel-
mezden üç gün önce Venedik donanmas› gemileri gelip, korkusuz ve endiflesiz bir flekil-
de limana demir at›p, kaleyi ele geçirmifller. Kale muhaf›zlar› bunlara asla karfl› koymad›-
¤›ndan ve kaçt›klar›ndan Venedikliler liman kenar›nda bulunan anbarlardaki bütün erza-
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k› ve daha birçok k›ymetli mallar› al›p gitmifllerdi. Ben kaleye geldi¤imde buradan kaçan-
lar daha, henüz geri dönmekte idiler.

Aleksandra Kalesi yani Eski Kesendire fiehri: Rum tarihlerinin yazd›klar›na göre bura-
y› Aleksandra yani ‹skender yapt›rm›flt›r derler. Rumlar ‹skender Zülkarneyn'e Aleksand-
ra derler. Bu eski flehir onun binas› oldu¤undan Aleksandra'dan galat olarak Kesandra ve
bundan da galat olarak Kesendire denilmifltir. Selânik körfezi burnu ile E¤riboz, K›z›lhi-
sar burnu aras›nda Kesendire burnudur. Buradan güneye do¤ru ilerleyip, geliflmifl köyler-
den geçtik, hayat veren sulardan içtik.

Volasin Kazas›: Bu da T›rhala livas› topra¤›nda, yüzelli akçe payesiyle geliflmifl kaza-
d›r. Hakimi voyvodad›r. Sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi vard›r. Bütün
imaret binalar› genifl bir alanda, hayat sular›n›n akt›¤› havadar bir yerde yap›lm›fllard›r.
Buradan ayr›ld›ktan sonra güzel köyler ve sahralar› geçtik.

Güzel Çatalca Kasabas›: ‹stanbul yak›n›nda da bir Çatalca kasabas› vard›r. Ama bu on-
dan daha geliflmifltir. Bu kasabay› da seyredip bat›ya do¤ru yöneldik. Ma'mur köyler geç-
tik. Kösem nehrini de gemilerle geçtikten sonra bat›ya do¤ru yüksek da¤ eteklerinden,
mamur köylerden ilerledik.

T›rhhala Kalesi: Yap›c›s› Kral Buka'n›n dinlenme ba¤›d›r. Nice devletlerin eline geçmifl
olup, nihayet Venedik kafiri elinde imar olmufltur. Bir gece Y›ld›r›m Bayaz›d Han Gazi,
Üsküp flehrinden giderken ›lgar edip, bask›n ile buray› ya¤ma ve talan edip, çok miktar-
da mal ve eser ganimet al›p, kaleyi de yer, yer y›k›p gider. 852 tarihinde Ebülfeth Sultan
Mehmed pederi, Selânik'i ve Yeniflehri fethedip, sonra T›rhala'y› Venediklilerin elinden
al›p içine ‹slam askeri koyar. Sonra Rum ve Bulgar kefereleri bir firsat›n› bulup kaleyi yi-
ne ele geçirirler. Daha önce 799 tarihinde Sultan Bayaz›d Veli, Mora vilayetinde Muton
ve Koron kalelerini fethe giderken bu T›rhala kalesine de u¤ray›p Gazi Durhan Bey eliy-
le fethederek Durhan Bey'in idaresine b›rak›r ve imar eder. Halen Süleyman Han kayd›
üzere bu da Rumeli eyaletinde ayr› sancak beyi merkezidir. Paflas›n›n hass› Padiflah tara-
f›ndan 850.885 akçedir. Zeameti 36, t›mar› 529’dur. Alay beyisi, çeribafl›s›, yüzbafl›s›
vard›r. Padiflah kanunu üzere sefer zaman›nda bütün t›mar sahipleri, cebelileriyle paflas›-
n›n askeri toplam› üçbin silahl› asker toplan›r. Livalar› sanca¤› alt›nda veziriyle sefer efler-
ler. fieyhülislam›, nakibüleflraf› ve üçyüz akçe paye ile tahtabafl› adiyle flerif kazad›r. Ada-
let üzere her sene kad›s›na on kese gelir sa¤lan›r. Nahiye ve köyleri geliflmifl yerlerdir.
Mahkemesi flehrin ferahl›k verir yerindedir. Sipah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, kale diz-
dar› ve yüzelli aded kale neferleri, muhtesib a¤as›, bacdar›, flehir kethüdas›, mimar a¤as›,
haraç a¤as› ve flehir subafl›s› ile di¤er idarecileri vard›r.

Kalesinin fiekli ve Yap›s›: Bina Venedik yap›s› olup, genifl bir vadi içinde, yalç›n, beyaz
bir kaya üzerinde, k›bleden y›ld›z yönüne do¤ru bâdemi fleklindedir. Gayet sarp, metin, kâ-
gir yontma tafl ile yap›lm›fl, kuvvetli bir kaledir. Çevresinin uzunlu¤u ikibinyüz ad›md›r. Sa-
dece bat› tarafa bakan bir kap›s› vard›r. Ama iki katl›, kuvvetli demir kap›lard›r. Duvarlar›
da iki katl› sarp duvarlard›r. Bu d›fl kap›dan ileride iki kat demir kap› daha vard›r. Bunlar›n
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aras›nda befl aded küçük bina vard›r ki bu bölme de ayr› hisarc›kt›r. Buradan yukar› yalç›n
kaya yollar üzerinde gidince bir demir kap› daha vard›r. O kap›dan içerisi orta hisard›r. Bu
orta hisarda on aded nefer evleri, bir cami ile bir yüksek saat kulesi var ki saatin sesi bir
merhale yerden duyulur. Di¤er yerleri bofl alanlard›r. Çarfl›, pazar ve di¤er imaret yerleri
yoktur. Buradan yokufl yukar› yine yalç›n kayalar üzerinde gidildi¤inde ta iç kaleye gelinir.
‹ç kalenin de bat›ya bakan, kuvvetli bir demir kap›s› vard›r, ama gayet küçüktür. At ve eflek
giremez. Bu iç kale son derece metin ve sa¤lam yap›d›r ki dört köflesinde dört kulesi olup
her biri gö¤e bafl uzatm›flt›r. Bu kulelerin içlerinde dar›, bu¤day, kabuklu pirinç ve di¤er za-
hireler olup a¤›zlar›na kadar doludurlar. Bir kulesinde ise silah ve di¤er savafl alet ve ede-
vatlar› bulunur. Kale dizdar› daima bu kalede mahpus gibi olur. Bir top menzili uzakl›¤› me-
safeye gitme ihtimali yoktur. Dizdardan baflka bu narin hisarda bir kimse oturmaz. Bu iç
hisar öyle yüksektir ki güney taraf›nda Kalabal›k kayas›, K›z kalesi da¤›, Kesendire ve Ka-
loz da¤lar›, Ermiye burnu, Selânik ve Hortac da¤› tamamen görünür.

Afla¤› T›rhala fiehri: 16 mahalle müslim ve 8 mahalle keferedir. Asla yahudi mahalle-
si yoktur. Ancak ticaret için gelip, giderler. 2.300 aded altl› ve üstlü, kâgir yap› güzel, bafl-
tanbafla k›rm›z› kiremit ile örtülü, tafl ve kireç duvarl›, ba¤ ve bahçeli, genifl, hayat verir
kaynak sular› bulunan mükemmel ve mükellef, mamur evlerdir. Bu evlerin aras›nda Abdül-
fettah Pafla saray›, Bey saray›, Kad› saray›, Hasan A¤a saray›, Kör (Mir) ah›r kethüdas› sa-
ray› ve Zâimzâde saray› meflhur saraylard›r. fiehrin camilerinden sekiz aded cuma namaz›
k›l›nan selatin camilerinden en güzidesi, mükemmel ve mükellefi Osman fiah camiidir. Bir
diyarda benzeri yoktur. Ancak Tire, Manisa, Bursa ve ‹stanbul'da benzerleri vard›r. Gerçi
küçüktür ama gayet nurlu, gönüllere ferahl›k veren, ayd›nl›k, ibret verici, güzel bir sanat
eseridir. Bu camide olan sanat eseri avizeler, minber ve mihrabdaki sanat güzelli¤i, flirin-
lik, daha nice güzellikler bir camide görülemez, anlat›lmas›nda dil aciz kal›r. Sultan Süley-
man Han camiini yapan (Abdülmennân A¤a o¤lu Koca Mimar Sinan) bu Allah'›n evi ca-
mii de yaparken var gücünü kullan›p, bütün sanat hünerini göstermifltir. Dünya döndükçe
Allah daim eylesin. Bu nurlu camiin kubbesinin mesafesi dört köfle duvar üzerine oturtul-
mufltur. ‹stanbul'daki Süleymaniye camiine benzer, içinde asla yüksek sütunlar yoktur. Sa-
dece mavi renkli kubbenin kenar›nda kandillerin yak›ld›¤› demir parmakl›kl› kenarlar var-
d›r. Camiin k›ble kap›s› de¤erli bir sanat eseridir. Üzerindeki kitabede tarihi yaz›l›d›r.

Camiin d›fl sofas›nda alt› aded sütun üzerine oturtulmufl befl aded ibret verici kubbe var-
d›r ki oldukça yüksektirler. Avlusu beyaz mermer ile döflelidir. Mermer döfleli avlunun etra-
f› üzerleri kubbeli sütunlar ile çevrilmifltir. Bu sütunlar›n ve kubbelerin alt›nda medrese ög-
rencilerinin odalar› ayr› bir süs vermektedir. Bu nurlu camii, flehrin içinden akan nehrin ke-
nar›nda, çimenlik, lalelik, düz bir alanda yap›lm›fl oldu¤undan imaretleri olan medrese, mek-
teb, han, hamam ve di¤er hay›r binalar› hepsi Osman fiah'›n güzel hay›r eserleri olup hep-
si de mavi kurflun ile örtülüdürler. Ama flehir kenar›nda bulundu¤undan cemaat bak›m›ndan
gariptir. ‹kindiden sonra flehrin bütün dükkan sahipleri, ilim sahipleri, afl›klar, sad›klar gu-
rup, gurup bu camiin etraf›nda bulunan yeflil, yüksek a¤açlar›n aralar›ndaki çimenlik yerler-
de oturup, çok, çok olup, e¤lenip zevk ederler. Zira buras› flehrin bir mesire yeridir. Haki-
katen Hoca Osman fiah, Osmano¤ullar› soyundan olup, kerem sahibi bir kifli oldu¤u bu ha-
y›r eserlerinden bellidir. Bu civanbahtl› fiehzade, Sultan Beyaz›t ve Sultan Birinci Selim'in
vezirlerinden Kara Mustafa Pafla'n›n ci¤er köflesi, civanbaht›d›r ki Sultan Süleyman'›n k›z-
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kardeflinin o¤ludur. Birinci Sultan Selim'in temiz, pak k›z›ndan do¤mad›r. Sultan Süleyman-
dan büyüktü. Hatta Selim fiah, Sultan Süleyman'› öldürün deyip bostanc›bafl›ya teslim etti-
¤inde bostanc›bafl› da flehid ettim deyip baflka bir adam›n cenazesinin namaz›n› k›l›p, Eyüb
Sultan civar›nda daha önce defnedilmifl olan Çelebi fiehzade Mustafa'n›n yan›na defneder.
Ama bostanc›bafl› ileri görüfllü bir kimse oldu¤undan fiehzade Süleyman'› Kule bahçesinde
bostanc› k›l›¤›na koyup, çapa kazd›r›r. Ta ki Selim Han, M›s›r'› feth edip ‹stanbul'a geldi¤in-
de sahibi ferafl (Kâbe hizmetcisi) olarak ömrünün sona ermek üzere oldu¤u belirince bos-
tanc›bafl›: «Padiflah›n›n, sizden sonra bu taç ve taht ve gelecek kime kalacak. ‹flte, padifla-
h›m halen çocuksuz kald›n›z. Sultan Korkud ile Sultan Ahmet biraderlerinize k›yd›n›z. Ci-
¤erköflen flehzade Arslan Süleyman'a k›yd›n›z. fiimdi Osmanl› taht›na kim sahib olur?» de-
diklerinde: «K›z›m evlâd› flehzâde Osman fiâh müstakil olsun» dedi¤inde, Osman fiâh'›n
müstakil padiflah olmas›na bütün kullar karar verirler. Bostanc›bafl› hemen Selim fiâh'›n can
verme halinde iken yüzbin yemin billah ile Sar› Süleyman'› kule bahçesinden külah› ve elin-
de çapasiyle Selim fiah'›n huzuruna getirir. Baba, o¤ul birbirlerini ba¤›rlar›na basarlar. He-
men o an Selim Han, k›rk gün daha s›hhat bulup, bostanc›bafl›y› kubbe veziri yapar. K›r-
k›nc› gün Selim Han «‹rci'î ila Rabbike» emriyle ahirete göçeder ve Süleyman fiâh müstakil
padiflah olur. Kul tâifesi bir hayli söyleflirler: «Bize Selim Han vasiyyet etmiflti, biz Osman
fiâh› padiflah ederiz. Zira ulu flehzâde civân bahtt›r» derler. Bu sözler üzerine Süleyman fiâh
gelecekten endifle edip, Osman fiâh'› k›zkardefliyle yani Osman fiâh'› annesiyle bir gecede
›lgar ile bu T›rhala sanca¤›na sürgün gönderir ve ömür boyu bu livay› Osman fiâh'a ihsan
eder. Böylece Süleyman fiâh söyleflilerden kurtulup müstakil padiflah olur. Beri tarafta Os-
man fiâh da tahta geçememekten üzüntü duyup bu T›rhala içinde bu güzel camiyi ve daha
yüzlerce hay›r eserleri yapt›r›r. Allah'›n rahmeti üzerine olsun. Hakikaten nurlu bir camidir.
(Mustafa Pafla Camii): Bu da nur üzerine nur bir camidir ki bütün yan binalar› hep kurflun
örtülü, güzel binalard›r. Kap›s›n›n üzerinde tarihi yaz›l›d›r. (Gazi Durhan Bey Camii): Fetih-
ten sonra ilk yap›lan camidir. Çarfl› ve pazar içinde oldu¤undan gece, gündüz cemaati çok
olur. Lakin kiremitle örtülü, eski bir yap›d›r. K›ble kap›s› üzerinde celi yaz› ile tarihi yaz›l›d›r.
Bu nurlu camiin k›blesi önünde çeflitli havuzlar ve akar sular vard›r. (Lala Pafla Camii): Bu
dahi bafltanbafla mavi kurflun ile örtülüdür. (Akça Camii): Bu dahi bir Meram mesire yeridir.
(Alaca Camii): ‹skender Bey'in hayrat›d›r. (Ömer Bey Camii): fiehrin güneyinde, Kalpak Ka-
ya yolunda, latif bir camidir. Lakin minaresi yüksek de¤ildir.

Mahalle Mescidleri: Sekiz aded mahalle mescididir. (Ali Çavufl mescidi); (Cafer Efendi
zaviyesi) ... Medreseleri: Alt› adeddir. Osman fiâh medresesi hepsinden üstünüdür. Dokuz
aded s›byan mektebi vard›r. Tekkeleri sekiz tanedir. Cafer Efendi ve Ali Çavufl tekkeleri
meflhurdur. Üç aded hamam› olup Osman fiâh hamam› çiftedir. Durhan Bey hamam› ile
Ömer Bey hamam› da havas› ve binas› güzel, gönle ferahl›k veren hamamlard›r. Ayr›ca
yetmifl aded de özel saray hamamlar› vard›r. Abdülfettah Paflazâde ve Durhan Beyzâde ha-
mamlar› hepsinin üstünüdürler. Bin aded küçük dükkan ve sultan çarfl›s› olup bezestan›
yoktur. Ama her çeflit k›ymetli eflya bu flehrin içinde bulunur. Hanlar› befl adeddir. Üç aded
fakirlere afl evi vard›r. Osman fiâh imareti ve Gâzi Durhan Bey imareti meflhurlar›d›r. fieh-
rin befl yerinde halk›n geçti¤i köprü bulunur. fiehir içinde bulunan Lala Pafla köprüsü, ib-
ret verici, görülme¤e de¤er bir köprüdür. Onbefl gözlü, alçak, güzel bir sanat eseridir. Os-
man fiâh köprüsü (sekiz göz) diye bilinir, güzel bir sanat eseridir.
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fiehirde binbir aded hayat p›nar› gibi kaynaklar vard›r diye söylediler. Hakikaten bu
T›rhala flehri sudan ibaret bir diyard›r. Sekiz göz köprüsü bafl›nda Dervifl Bey çeflmesi
meflhur olup kemeri alt›nda tarihi yaz›l›d›r. Bu yüzlerce hayat p›nar› çeflmenin üzerlerine
nice yüz hay›r sahibi kubbeler yapt›r›p, baz›s›na da latif havuzlar yapt›r›p bütün insano-
¤ullar› ve hayvanlar susuzluklar›n› giderirler. Bütün bu çeflme ve p›nar sular› hepsi flehrin
içinden geçen nehre kar›fl›p k›ble taraf›na akarak, Kiremitlik denilen yerde hepsi birden
Kösdem nehrine dökülürler. Bu yerde öyle bir bol su vard›r ki ismine fieker Su derler.
fiehrin bütün zevk sahibi kimseler su sakalar› ile buradan su getirtip içerler. Hakikaten
fieker p›nar› dedikleri kadar vard›r. fiehrin 320 yerinde ibret verici su dolaplar› vard›r ki
benzerleri Adana ve Arabistan'daki Hamas flehrinde bulunur. fiehrin ortas›ndan geçen
nehrin sa¤›nda ve solunda küçük, büyük dolaplar dönüp, her birinden ayr› çeflit ses ç›kar.
Bütün hamamlara, camilerin flad›rvanlar›na, saray evlerine, ba¤ ve bostanlara di¤er bü-
tün su gereken yerlere bu dolaplardan su da¤›t›l›r. fiehrin 105 aded tafl kald›r›ml› yollar›
temiz ve pakt›r. Halk›n ço¤u zengin kifliler olup konuflmalar› varm›flak, gelmiflek, ama
neylemiflek... gibi konuflurlar. Otuz üç aded mesire yerinden Osman fiâh mesiresi mefl-
hurdur. fiehrin güney taraf›ndaki sahrada yedi çeflit bu¤day›, arpa, pamuk ve di¤er ürün-
leri bolca elde edilir. Genç, güzel, yi¤it erkekleri ve güzel k›zlar› çoktur. Zira buran›n ha-
vas› ve suyu latiftir. Reaya ve berayas› Rum, Ermeni, Bulgar, S›rp ve Latinler olup tüc-
carlar› çoktur. S›¤›r gönü ve di¤er mallar› al›p Venedik'e götürürler.

Ziyaret Yerleri: (Durgud Baba); (Gazi Durhan Bey): Allah yolunda gazi, mücahid ve yi-
¤it. Kendi camiin avlusunda medfundur. (fieyh H›z›r Efendi), (fieyh Ramazan Efendi),
(fieyh Hazret-i Hüseyin Efendi), (fieyh Hazret-i Cafer Efendi): Bu aziz merhum, Tâli efen-
dinin kardeflidir.

Birkaç kere Hacc-› flerif edip Yemen, Aden ve Saba flehirlerini seyahat edip, Ye-
men'de Veysel Karani tekkesinde kalmak arzu etti¤inde bir gece rüyas›nda Veysel Kara-
ni'yi görüp: «Ya Cafer, do¤um yerin olan T›rhala'da kal» diye buyururlar. Bunun üzerine
aziz merhum süratle ve acele ile T›rhala'ya gelir ve bu tekkeyi yapt›r›r. Tarikat ehli olup,
1026 senesinde Hak'ka yönelip, tekkesi sahas›ndaki türbesine defnedilmifltir. Tekkesin-
de kendine ba¤l› olan halife ve derviflleri büyük cemaatler tertibleyip, zikir ve ibadet eder-
ler. Allah'›n rahmeti üzerine olsun.

(fieyh Aziz Mehmed Efendi ziyareti): Allah s›rr›n› mukaddes k›ls›n. Bu aziz merhum,
pederimizin anlatt›¤›na göre Malkara flehrinde Naibzâde Hasan Halife ad›nda bir imam›n
ci¤er köflesidir. Bu T›rhala'da Ali Çavufl ad›nda biri bir hamam ve bir zaviye yapt›r›r. Nu-
reddinzâde Efendi hazretlerinden bir halife rica etti¤inde Mehmed Efendiyi T›rhala'ya
gönderir. Mehmed Efendi, Halveti tarikatinde seccâdeniflin olur. Osman fiâh camiinde de
vaiz, hatib olup binlerce kifliyi do¤ru yolda birlefltirir. 1013 tarihinde fani dünyadan bâkî
dünyaya göç edip tekkesi bahçesinde defnedilir. (Allah'›n rahmeti üzerine olsun). (El-Mev-
la Pârepârezâde Ahmet Efendii ziyareti): Gazi Ömer Bey camiinin bahçesinde medfun-
dur. (K›nal› Efendi ziyareti): Allah s›rr›n› mukaddes etsin. (Eflfleyh Hazreti Sinan Efendi zi-
yareti): Edirne yak›n›nda, Ergene köprüsü kasabas›nda dünyaya gelmifltir. Bir ilahi aflk ile
yanm›fl bir kimse iken Karadeniz sahilinde, Varna flehrinde fieyh Mehmed K›r›mî hazret-
lerinden ö¤renimini tamamlay›p icazet ald›ktan sonra bu T›rhala flehrinde Gazi Ömer
Bey camii tekkesinde post sahibi olur. Bütün Rumeli halk› kendisine ba¤lan›r. Sonunda
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ecelin eline düflüp ahirete göç eder. Tekkesi bahçesinde medfundur. Sinânî mahlas› ile
ün yapm›fl olup, ilahî aflk ile gönlü dolu, zevk sahibi, temiz sözlü bir zatt›r. Rumeli vilaye-
tinde yetmiflbin müride sahip olmufl bir sultan imifl. Allah'›n rahmeti üzerine olsun.

Daha nice ziyaretlerde bulunduk. Ama bunlar meflhurlar› idi. Bu flehri dahi gezip, gör-
dükten sonra birkaç aded dost ile vedalafl›p av yollar› üzerinden kuzeye do¤ru yöneldik. Bir
vadi içinden geliflmifl köyleri geçerek, hayat veren sulardan içerek, Kösdem nehrindeki
ayaktan atlar ile geçerek, flenlikli köylerde yiyip içerek, konup, göçerek üç saat yol ald›k.

‹bret Verici Yüksek Kalabak Kaya Da¤› Kalesi: Gazi Durhan Bey, Rum keferesi elinden
hile ile fethetmifltir. Ama tam üç sene kuflatma yapm›flt›r. ‹çinde bulunan üçbin aded ruh-
ban keflifller açl›ktan aman deyip, bunlara erzak gönderdi¤inde çuvallar içinde ve sand›klar
içinde fedayiler yerlefltirmifltir. Papazlar ipler ile zahireleri kaleye çekince zahireyi götüren
gaziler sand›klar›n a¤›zlar›n› açt›klar›nda bunlar›n içlerinde bulunan yi¤it gaziler de ortaya ç›-
karlar. Hemen k›l›ç çekip, bu yüksek kaleyi hile ile fethederler. Yoksa hiçbir flekilde kaleyi
ele geçirmek mümkün de¤ildir. Fetihten sonra yine papazlar zengin mallar verip kale için-
de kalm›fllard›r. Halen T›rhala hakimi idaresindedir. T›rhala'ya bir saat yak›nl›kta, bat› tara-
f›nda, ucu gö¤e ermifl, yüksek bir tepenin üzerinde yap›lm›fl, ibret verici bir sihir alametidir
ki ö¤le vakti olunca, alemleri saran günefl, gö¤ün ortas›na ç›k›nca bu yüksek da¤›n tepeleri
ancak görülür. Yeryüzünde buna benzer yüksek da¤ yoktur. Ancak Acem ülkesinde Kah-
kaha mahbushâne kalesi benzer. Ama Kahkaha kalesinin at ve kat›r ç›kacak bir yolu vard›r.
Bu Kalbuk Kayas›na ne yol vard›r, ne de bir keçi ç›kacak yeri bulunur. Allahü Teala'n›n em-
ri ile mantar gibi afla¤›s› incecik, yukar›s› yeflillik bir sahrad›r. Bir taraf›nda kaleye benzer bir
yap› yoktur. Kudret yap›s› bir kaledir. T›rhala taraf›na do¤ru bir sivri kaya burnu vard›r. Bu
burunda eski zamanda kafirler, bir adam gövdesi kal›nl›¤›nda demir kol uzat›p, uçlar›na tunç
makaralar ba¤lay›p, cam›fl ve s›¤›r derilerini dilim, dilim edip, kal›n, gemi palamar› ipleri gi-
bi örmüfllerdir ki gerekti¤i zaman bu ipleri makaralara geçirip, o örme urganlar›n uçlar›na
kal›n ipten, bal›k a¤› gibi örülmüfl, befler, onar adam alacak büyüklükte, zenbil gibi fleyleri
afla¤› sark›t›p, yukar› çekerler. Bunlarla zahire, insan, koyun, s›¤›r velhâs›l her ne var ise bu
fleyleri afla¤›dan yukar›ya ç›kar›rlar. Makaralar›n yanlar›nda dolaplar vard›r ki bu dolaplar›n
hizmetinde devaml› olarak on aded papaz görevlidir. Afla¤›dan zenbillerle bir adam veya befl
adam›n girdi¤ini görünce, dolaplar› çeken kat›rlara hay edip, kat›rlar çevire, çevire, befl Sü-
leymaniye minaresi yüksekli¤inde olan kaya üzerine zenbilleri çekip, zenbiller içinde bulu-
nan adam, koyun, kuzu her ne var ise d›flar› ç›k›p giderler. Bir hardal tanesi veya bir adam
her ne ise iflte böyle kat›rlar›n çekti¤i makaral› zenbiller ile yukar›ya ç›kar. Yoksa bu kayaya
bir yerinden ç›kma imkan› yoktur. T›rnak ilifltirilecek bir yeri ve yolu da yoktur. Bütün çev-
resi parlak, yalç›n, düz kayalar olup her taraf› Gayya kuyusu uçurumdur. Baz› yerleri o ka-
dar yüksektir ki sanki sütunsuz bir da¤ olup, alt›ndan adam çekme¤e korkulur. Baz› yerleri-
ne k›fl, yaz asla günefl dokunmaz. Bu sihirli, ibret verici kayay› atlar ile çepeçevre dolafl›p,
seyrettik. Sonra bu kayan›n dibinde bulunan Kalaba¤ köyüne gittik. Gece burada misafir
kald›k. Nice papazlar ile sohbetler ettik. Onlara, «Acaba bu kayan›n tepesine ç›k›p yukar›da
bulunan manast›rlar› ve yukar›dan da bu yeryüzünü nas›l seyredebiliriz?» diye sorduk. Pa-
pazlar: «Ya! siz isterseniz, sabahleyin sizi zenbillere koyup yukar›ya çektirelim. Dünya yüzü-
nü seyredersiniz.» dediler. Biz de ne ola deyip bu köyde zevk ve safalar ettik. Tamamen
Rum keferesi köyüdür. Alt›yüz haneli zeamet köyüdür. Sabahleyin bütün atlar›m›z› bu köy-
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de birkaç adamlar›m›zla b›rakt›k. On nefer yarân ile silahlan›p, kayan›n alt›na geldik. Yuka-
r›dan ruhbanlar makaralar ile ipten örülmüfl benzilleri sark›t› afla¤› indirdiler. 

Anlat›lan Kalabak Kayas›na Ç›k›fl›m›z: Önce befl aded yaran ile Allah'a tevekkül edip
zenbillere girdik. Afla¤›dan papazlar: «Ala misafiri» diye hayk›rd›lar. Hemen zenbil ile ha-
vaya yükselme¤e bafllad›k. Tam kayan›n ortas›na kadar ç›kt›¤›m›zda hat›r›ma bu ip ve
makaralar koparsa, parça parça oluruz düflüncesi gelip, yüre¤imiz ve vücudumuz hazan
flimfle¤i gibi titredi. Emir, Allah'›n dedik. Yan›m›zdaki papaz bizi teselli etti. Yar›m saatte
yukar›, makara dibine ç›kt›k. Sonra bizi yukar› çeken dolab› ve makaray› zenbili afla¤›ya
sark›t›p, afla¤›da kalan arkadafllar›m›z›n yukar›ya çekilifllerini bir kaya üzerine oturup sey-
retmeye bafllad›k. Arkadafllar hemen zenbile binince yine papazlar kat›rlara hay deyip,
onlar› da çekme¤e bafllad›lar. Onlar da kayan›n yar› yüksekli¤ine gelince gözleri karar›p,
«Bre, bizi afla¤› indirin» deyip, feryada bafllay›p, a¤lafl›rlar. Papazlar onlar›n ba¤›r›fl ve a¤-
lay›fllar›na asla bakmay›p, kat›rlara «deh» deyip, çeyrek saatte onlar› da yukar› çekdikle-
rinde arkadafllar hemen secdeye kapan›p, Allah'a flükrettiler.

Bir arkadafl›m›z›n me¤er abdesti yok iken flükür secdesi etmifl. Hofl sözlü bir arkadafl
idi: «Ben bir daha o torba zenbil ile afla¤› imkans›z inemem, burada papaz olup, yar›nki
gün gö¤e hurûc edip (yükselip), ‹sa Nebî nefsine var›p, nefes olup, ‹sa nefesi ile birlefli-
rim» dedi. Allah'a flükürler olsun, befl Süleymaniye minaresi yüksekli¤inde, ucu gö¤e ulafl-
m›fl kayan›n ta tepesine selametle ç›k›p, etraf› seyre koyulduk. Cenab-› Hak sübhânehu,
bu yer yüzünde olan da¤lar, tepeler, çay›r ve çemenzâr yerler, köyler, kasabalar, akan su-
lar, p›narlar, nehirler hepsi düz zemin üzerine ibret verici, de¤iflik renklerde ve flekillerde
gözlerimizin önüne serildi. Burada yaya olarak gidip, yüksek kayalar üzerine ç›kt›k. San-
ki a¤lar gibi bir ses duyduk. Hazret-i ‹sa ve Hazret-i ‹dris (selam üzerlerine olsun) ile âsu-
mân›n en üst derecesinde söyleflecektik. Tâ bu derece yükse¤e ç›k›p, bulutlar içine gir-
dik. Ben bu anda dehflete kap›l›p, davul sesi gibi bir ses duyduk. Sert rüzgarlar›n esinti-
sinden serseme döndük. Ama buran›n yeflillik bir düzlü¤ü var ki sürü ile koyunlar, keçiler
ve s›¤›rlar gezerlerdi. Bunlar›n asla çobanlar› yoktur, zira dört taraf› cehennem kuyusu gi-
bi uçurumdur. Nice yerde ya¤mur sular›ndan toplanm›fl su sarn›çlar› vard›r.

Kalabak Manast›r›: Bukay o¤lu Kalbak kral yapt›rm›flt›r. Gayet eskidir. Bütün papazlar
bizi karfl›lamaya ç›k›p, manast›rlar›n› gezip gösterdiler. Öyle bir acaip, sanat eseri, köhne bir
ibret verici binad›r ki Kürdistandaki Çanl› Kilise kadar büyük de¤ildir, ama yap›s› muazzam
bir kaleye benzer. Son derece garip ve acaip, mükellef bir yap›d›r. ‹çindeki bütün avizeleri,
kandilleri ve di¤er as›l› süs eserler murassa ve cevahirlidir. Burada bulunan düsvâ, yagûs ve
yaûk gibi putlar› Alman diyar›nda, Amsterdam'da, Loncat'da ve Dan›ska'da görmedim. Bu-
rada üçyüz kadar ruhban, patrik ve keflifl var ki her biri hesap, fen ve di¤er bilimlere sahip-
tirler. O kadar sevimli, örtülü, günefl yüzlü hizmet gören o¤lanlar var ki hepsi ‹sa Nebi u¤-
runa kendilerini aday›p, her misafirin önünde durup, bel ba¤lay›p, hizmet ederler. Bütün mi-
safirlerin yanlar›ndan hiç ayr›lmay›p, son derece sayg› gösterip, ikramlarda bulunurlar, te-
reya¤l›, kaymakl›, etli, kebabl› çeflitli yemekler yedirirler. Elhâs›l kufl südü ve arslan südü ile
büyük ziyafetler verirler. Gece misafir kalanlara çarflaf, örtü ve çamafl›rlar getirip o kadar ik-
ram ederler ki hiçbir flekilde insan›n akl›na gelmez. Zira bu manast›ra bütün kafiristandan
adak adayanlar gelirler. Burada k›rk y›ld›r bafl papaz olan kimse kendi kanunlar›na göre Tur
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da¤› (Cebel-i Tûr) papaz› olur. Sonra Rim Papa olur, yahut ‹stanbul'da patrik olup bütün
dünya keferelerine hükmü geçerli olur. Sözün k›sas› bu kayan›n ve bu manast›r›n özellikle-
ri diller ile anlat›lamaz, kalemler ile yaz›lamaz. Bu yeryüzünde, bu yüksek da¤ dahi görülme-
¤e de¤er bir yerdir ama ç›k›fl ve inifli gayet korkulu ve tehlikelidir. Burada bir gün ruhban-
larla sohbetler edip, nice peçe örtülü hizmetkarlar ile konuflup, sonra baflpapazdan hediye-
ler al›p akflama yak›n (Bakac›k) denilen kayaya ç›kt›k. Bu kayan›n etraf›ndaki birer, ikifler ve
üçer konak mesafedeki kale, flehir ve kasabalar› seyrettik. Kuzey taraf›nda Demirhisar, Si-
roz, Vardar Yenicesi, Vodina, Karaferye, Serfice, Alasonya, Sidrekapsi, Lankza ve Selânik
flehirleri tamamen görülmektedir. Do¤u taraf›nda Akdeniz bir göl gibi görülmektedir. Sahi-
linde Koloz, Kesendire, Ermiye kaleleri ile Çatalca kasabas›, Fener kalesi ve T›rhala flehir-
leri apaç›kt›r. Bat›s›nda Yanya, Skarapar, Marg›l›ç, Delvine, Avlonya, Tomur da¤›, ard›nda
Görüce flehri ile Aydonat flehri, Parga kalesi, Venedik körfezi denizi içinde Venedik körfez
adas› olan Jolad kalesi da¤lar› ve Dokat ile Koryelefl da¤lar›, Karden kalesi Ergüri kasr› ka-
lesi, elhâs›l bu tarafta k›rk parça kale ve da¤lar› ayaklar alt›nda gibi görülmektedir. K›ble ta-
raf›nda Kardiçse, Mafluklar P›nar›, Cumaâbâd kasabalar›, Domuka ve Ezidin kaleleri, Pazar-
c›k kasabas›, Moronç ve Livadina kaleleri ile da¤lar› görünür.

Buradan Allah'a s›¤›n›p, ecel torbas› adl› zenbilin içine girip, gözlerimizi yumup, kufl can›-
m›z› Allah'a emanet edip, selametle uçup zemine konduk. O gece yine Kalabak köyünde mi-
safir olduk. Sanki kufl dilimiz Do¤an kuflu ecelinden kurtulup, o gece flenlikler ettik. Arkadafl-
lar›m, Yanya flehri yak›nd›r, sabahleyin oraya gidelim dediler. Ben, flimdiden geri hemen Gi-
rid gazas›na gideriz dedim. Kalabak kayadan kalk›p, A¤rafa da¤lar›n›n eteklerinden geçip,
dört saat gittik. fiam yaylas›ndan gelip, T›rhala sahras›ndan geçip, do¤u tarafa akan ve Kire-
mitlik köprüsü alt›ndan geçip, Kösdem nehrine kar›flan Tekur nehrini geçtik. Tekur nehri ha-
kikaten çok temiz ve tatl› bir sudur. Buradan sonra da K›bleye do¤ru bir saat gittik.

Fener Abadan Kalesi: Kimin yapt›rd›¤› ma'lumum de¤ildir. Fetih Babas› Sultan Meh-
med, Mora vilayetine fethe giderken bu kaleyi Durhan Bey fetheder. T›rhala sanca¤›nda
voyvodal›kt›r. Yeniflehir mollas›n›n nahiyesidir. Mollan›n nâibi hükmeder. Kethûda yeri,
yeniçeri serdâr›, kale dizdar›, k›rk aded hisar eri, muhtesibi ve bacdar vard›r. fieyhülislam›
ve nakîbüleflraf› yoktur. Zira büyük flehir de¤ildir. Kalesini Padiflah›n izni ile Hamza Bey ta-
mir ettirmifl, tamir için k›rk kese masraf yapm›fl ve k›rk yük akçe de vak›f etmifltir. Kale
kullar›na vak›ft›r ki bu kale kullar›n›n ayl›klar› Padiflah taraf›ndan de¤il, Hamza Bey vakf›n-
dan verilmektedir. Kalesi yalç›n kayal›, yüksek bir da¤ bafl›nda, Yeniflehir, T›rhala, Akde-
niz ve befl konak mesafedeki yerlerin görülebildi¤i yükseklikte, Devamend kalesine benzer
bir kaledir. Sadece bat› taraf›na aç›lan bir kap›s› vard›r. Dört köfleli, yeni onar›lm›flt›r. Çev-
resinin uzunlu¤u bin ad›md›r. Etraf›nda hiç hende¤i yoktur. Zira her yan› Cehennem ku-
yusu gibi uçurumdur. Kalenin içinde dizdar›n evi ile on aded nefer evleri, Mehmet Han ca-
mii, cephaneli¤i, su sarn›çlar›, erzak anbarlar› olup baflka bir fley yoktur. Ama afla¤› varo-
flu yüz aded, kiremit örtülü, altl› ve üstlü, sahraya bakan, mükemmel ve mükellef evlerden
oluflmufltur. Befl mahallesi ve befl aded mihrab› vard›r. Kale içindeki Hamza Bey camii, Ev-
liya Hatun camii ve üç aded mahalle mescididir. Elli aded de kefere evleri vard›r. ‹ki küçük
han, bir küçük hamam, yirmi aded dükkanc›k, bir aded medresecik, bir aded mekteb, bir
aded tekke ve yer, yer ba¤lar bulunur. Allah'›n hikmeti böyle bir yüksek da¤›n üzerinde ni-
ce hayat sular› vard›r. Buran›n halk› urum tabiatl› olup da¤ insanlar› olduklar›ndan tâun
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hastal›¤›ndan kaçmaktad›rlar. Nice haneler kapkacaklar›n› dürmüfller, berbad olmufllard›r.
Hatta ben orada iken sessiz yatan birine rastlad›k. Kimse yan›na var›p sormam›fl ve bak-
mam›fl. O adam açl›ktan ölüp kalm›fl. Ben hizmetkarlar›m ile o adam› y›kay›p, namaz›n›
k›l›p, mezarl›¤a defnettim. Fakat o gece misafir kald›¤›m›z evin sahibi, bunlar tâunlu ölüyü
y›kad›lar, onun yan›na vard›lar deyip bütün ev halk› ile birlikte bizden kaçt›lar.

Bir büyük evde yapayaln›z kald›k. Ertesi gün sabahleyin biz de oradan kalk›p, hanedan
sahiplerinden Paflazade ve Musli A¤alar ile vedalaflt›k. Hüsam Efendi ve Evliya Kad›n Ana-
y› ziyaret edip oradan afla¤› bir saatte, k›bleye do¤ru yol ald›k. Loksadi köyünü geçtik. Sah-
ra içinde dahi nice geliflmifl köyleri geçip, bir saat daha yine k›bleye do¤ru ilerledik.

Kardicse Kasabas›: Bir sahrada kurulmufltur. Yeniflehir niyâbetinde ve T›rhala topra-
¤›nda bir zeâmettir. Cümle 9 mihrabt›r. Hepsi 9 mahalledir. Çarfl› içindeki Kas›m Çavufl
camii hepsinden üstünü olup, kiremit örtülü cemaati bol bir camidir. Sekiz aded mahalle
mescidi vard›r. Bir aded s›byan mektebi, bir aded tekke, üç aded tüccar han›, bir küçük
hamam, yüz aded dükkan ve bin aded kiremit örtülü, ba¤ ve bahçeli evleri bulunur. Hal-
k› urumflâd›r, rum diline yak›n bir dil ile konuflurlar. Reâyâ ve berâyâs›n›n ço¤u keferedir.
Bafllar›na beyaz keçeden yap›lm›fl frenk flapkas› giyerler. Bu sahrada kulland›klar› araba-
lar› Anadolu vilayetindeki iki tekerlekli kanl› arabalar gibi arabalarla yük tafl›rlar. Çeflme-
lerinden en güzeli Kas›m Çavufl camii önündeki çeflmedir. Üzerinde tarihi yaz›l›d›r. Bu ka-
sabadan dahi kalk›p dört saat do¤u taraf›na do¤ru gittik.

Maflk›lor P›nar› Kasabas›: T›rhala sanca¤› topra¤›nda, Yeniflehir mollas› naibli¤idir. Y›lda
bir kere Yeniflehir mollas›, T›rhala beyi yahut kaymakam›, Selânik Yeniçeri A¤as› askerleriy-
le beraber buraya gelip buradaki deniz ve kara tüccarlar›n›n kurduklar› büyük ve kalabal›k pa-
zar› korurlar. Bu ilde hayrat› olan Sultan Süleyman Han'›n makbûl iken maktûl olan Gazi ‹b-
rahim Pafla evkaf› oldu¤undan mütevellisi de ikiyüz asker ile bir taraf›n› muhafaza edip, bü-
tün dükkanlar›n› kiralar›n›, bâc-› bâzarlar›n› toplay›p, vak›ftan yard›m gören talebelerin ücret-
lerini verir. Bu güzel kasaba, Ç›narl›dere kenar›nda kurulmufltur. Ç›narl› nehri, A¤rafa da¤la-
r›ndan gelip, Kösdem nehrine dökülür. Temmuz ay›nda dahi gayet asi akar. Bu kasaba üç-
yüz haneli olup hepsi kefere reayad›r. Mütevellisi ‹brahim Pafla'n›n idaresinde yönetilir. Ka-
saba nehir kenar›nda bulundu¤undan y›lda bir kere, ikiyüzbin ve üçyüzbin Arap, Acem, Hind,
Sind, Loristan, Mültan, Macar, ‹sveç, Nemse, Leh, Çeh, ‹spanya, Ceneviz, Cezayir, Tunus,
Trablus, M›s›r, fiam, Haleb, Irak elhâs›l yedi iklimden zengin tüccarlar gelip yüzbinlerce ku-
ruflluk de¤erli mallar›n› getirip, bu yeflil sahrada çad›rlar›n› ve ota¤lar›n› kurup getirdikleri mal-
lar› satma¤a bafllarlar, Küçük, büyük ikibin aded yararl› flekilde yap›lm›fl dükkanlar, bafltanba-
fla kiremit ile örtülüdürler. Hepsi de vak›f taraf›ndan yap›lm›fllard›r. Bu dükkanlar›n hepsinde
a¤›r pazarc›lar otururlar. Zira kale gibi etraflar› çevrili, güvenli yerlerdir. Bu dükkanlar insan
denizi gibi dolup, k›rk gün, k›rk gece bir al›m, sat›m, verme, girip, ç›kma, getirip, götürme-
dir, olur ki diller ile anlat›lamaz. Bu büyük insan toplulu¤u kiraz mevsimi günlerinde her çe-
flit yeflillikler ve ürünler bol miktarda bulundu¤undan herkes mallar›n› bu pazar yerine getirir-
ler. Bir koyun on akçe, iki k›yye ekmek bir akçe ve di¤er eflyalar da ona göre sat›l›r. Munta-
zam dükkanlardan baflka nice binlerce küçük, kulübe dükkanlar dahi yap›l›r. Her tarafta cenk,
ç›gana, def, tanbur, rubâb ve muskârlar çal›n›p, kahvehane, meyhane, bozahane ve di¤er ça-
d›rlarda da bir hay, huydur, saz, sözdür, e¤lence, oyun ve flenlikler yap›l›r. fiamdan, ç›ra, me-
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flale, kandil gibi çeflitli ›fl›klarla çarfl› ve pazar ayd›nlat›l›p, sanki gündüz gibi olur. Bu durum
tam k›rk gün böyle, flen ve e¤lenceli flekilde devam eder. Nice yüzbin yük mal çözülüp, sat›-
l›r. Nice yüzbin yük al›n›p, ba¤lan›r. Nice M›s›r hazinesi para toplan›r. Bu yeryüzünde nice
çeflit de¤erli kumafllar ve dokuma eflyalar›, di¤er de¤erli eflya ve mallar varsa burada bulunur.
Herkes mallar›n› getirip, paralar›n› bozup, pazara ç›kar›p ortaya korlar.

Bu Eski Âdet Panay›r Toplulu¤unun Tarihçesi: Rum ve Latin tarihlerinin yazd›klar›na
göre bu büyük topluluk Kral Lukay zamaman›ndan beri devam etmektedir. O Lukay, y›l-
da bir kere bu büyük toplulu¤un yap›ld›¤› yere gelip, yüksek bir tepenin üzerine ç›k›p, sa-
kal›na inci, yakut, leal ve çeflitli cevahirler tak›p, giydi¤i elbiselerini çeflitli flekilde süsleyip,
kendini (hâflâ, sümme hâflâ) tanr› derecesinde koyup, halka konuflma yaparm›fl. Dünya-
n›n her taraf›ndan gelen insanlar Lukay'› görüp, ona secde ederlermifl. ‹flte o zamandan
beri bu büyük pazar toplulu¤u devam edegelmektedir.

Eski Bir Namus T›ls›m›: Yani sivrisinek ve kara sinek sanat garibesidir. Bu Maflk›lor pa-
nay›r› günlerinde sinekten kimse duramazm›fl. Panay›r günleri olunca flimdi asla sinek vücu-
du kalmaz, flöyle ki: Panay›rda bulunan yüzbinlerce insan›n ve hayvan›n pislikleri, kesilen
yüzbinlerce koyun ve s›¤›r›n kanlar›n›n a¤›r ve pis kokular›n›n çok olmas› gerekirken, kötü
koku ve en ufak pislik görülmez, bir sivrisinek ve bir kara sinek de bulunmaz. Ne zaman ki
panay›r da¤›l›p, herkes buradan gider, o zaman kara sinek ve sivrisinek cihan› tutar, bir in-
san olsa yok ederler. Bu durum da ta Lukay'dan beri böyledir. Garip bir görüntüdür. Bu
hengâme panay›r› görmeyen büyük bir insan toplulu¤u görmemifl demektir. Deniz ve kara
dünya gezginlerince meflhur bir yerdir. Gerçi Alasonya flehrinde, Dabra panay›r›nda, Dol-
yan panay›r›nda, Metrovicse'de, Ösek panay›r›nda, Araf panay›r›nda, Eflak ve Bo¤dan ara-
s›nda kurulan Fohflan panay›r›nda, Çerkezistan'da Penc Haflan pazar›nda, Acem vilayetin-
deki Geylân pazar›nda ve yine Acem'de Lahciyan pazar›nda yine Acem'de ‹mam R›za Mefl-
hedi toplant›s›nda, yine Acem'in Erdebil flehri Maktel-i Hüseyn'de, Ba¤dad'da Selmân-› Pâk
mahallinde yine Ba¤dad yaki›n›nda ‹mam Hüseyin ziyaret yerinde, yine Ba¤dad Kûfe'sinde
bulunan ‹mam Ali ziyaret yerinde, Mekke-i Mükerreme'de insan denizi gibi olan topluluk ye-
ri Cebel-i Arafat'da, M›s›r yak›n›nda Seyyid Ahmet El-Bedevi ziyaret yerinde, ona yak›n Nil
nehri kenar›nda bulunan ‹brahim Mesvaki'de, Dimyat flehrindeki fieyh fietada ve daha yüz-
lerce bildi¤imiz, ibret verici böyle büyük topluluklar›n Cebel-i Arafat'›n d›fl›nda en büyü¤ü bu
Maflk›lor panay›r› toplulu¤udur. Elhâs›l bu s›cak yaz günleri toplulu¤unun k›rk gün, k›rk ge-
ce devam etti¤i müddetçe burada yap›lan flenlikleri, e¤lenceleri, hay huylar› tam anlam›yle
anlatmaya kalksak diller aciz kal›r, kalemler k›r›l›r ve çok uzun söz olur. Buray› da gördük-
ten sonra arkadafllar›m›zla kalk›p dört saat k›bleye do¤ru gittik.

Cuma Kasabas›: T›rhala topra¤›nda voyvodal›kt›r. Yeniflehir mollas›n›n nâibi yönetimin-
dedir. Yeniçeri serdar›, Kethüda yeri ve birkaç ayân› vard›r. Genifl bir ovada kurulmufltur.
Ba¤l›, bahçeli yedi mahalleli, yedi mihrab küçük bir kasabad›r. Serbest zeâmettir. Ömer Bey
camii ile Ali Çavufl camilerinde cuma namaz› k›l›n›r. Ali Çavufl camii kurflun örtülü, nurlu bir
camidir. Befl aded mahalle tekkesi, bir aded medrese, bir hamam, iki s›byan mektebi, üç aded
hankâh, iki aded tüccar han› ve yirmi aded dükkân› vard›r. Havas› ve suyu latif, zengin ve ve-
rimli bir geliflmifl kasabad›r. Hanedân sahibi Hadim A¤a ve biraderi Musa A¤a, sofralar› mey-
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danda, ikram sever kimselerdir. Allah'›n hikmeti bu kasabada kara sinek o kadar çok olur ki
insan› helak eder. Maflk›lor panay›r› günlerinde orada hiç sinek kalmay›p hepsi buraya gelir-
ler. Sonra bu kasabadan da kalk›p K›flla taraf›na gidip, güzel, geliflmifl köyleri geçtik.

Dimoko Kalesi: Luka o¤lu Dimoko taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Dimoko'dan galat olarak
Dumoko derler. Fetih Babas› Sultan Mehmet, Mora Vilayeti fethine giderken buray› Dur-
han Bey eliyle fethetmifltir. Rumeli Eyaletinde, ‹nebaht› sanca¤› voyvodal›¤›nda, Çatalca
kazas› nahiyesinin naibli¤idir. Afla¤›dan kalesine bir saatte ç›k›p, buray› seyrettim. Kale-
si, bir sivri kaya üzerinde, yuvarlak flekilde, tafl yap›, sa¤lam yap›l› yüksek bir binad›r.
Ama küçüktür. Fetihten sonra yer, yer y›k›lm›flt›r. Bütün yap› eserleri, yüz kadar kiremit
örtülü evlerdir. Rumlar, ta fetihten beri iç kalenin en yüksek k›sm›nda oturmaktad›rlar.
Daha afla¤› k›sm›nda müslümanlar oturup, bir mahalle ve bir cami vard›r. Müslümanlar›n
dinleri ve mezhepleri nedir, kendileri bile bilmezler. Kefereler ile kar›flm›fl, birlikte oturur,
müslüman flekilli, haraç vermekten kurtulmufl bir kavimdir. Hepsi, iki hanlar›, elli aded
dükkanlar› olup hamam ve di¤er imaretleri yoktur. Hayat veren sular› çoktur. Ba¤ ve bah-
çeleri uzakt›r. Bu kale ana yola ters düfltü¤ünden buran›n halk› asla misafir kabul etmez-
ler. Yahudileri bu flehre sokmazlar. Yahudiler de korkular›ndan gelmezler. Buradan da
k›ble taraf›na dört saat da¤lar, beller, sarp kayalar ve yollar afl›p, mand›ralarda koyun ve
cam›fl kaymaklar› ile yo¤urtlar yeyip, içip, hoflça vakitler geçirip ilerledik.

Ezdin Kalesi: Luka k›z› Zedin yapt›rm›flt›r. Zedin'den galat olarak Ezdin derler. Hicri
856 tarihinde bizzat Ebulfeth Sultan Mehmet, Mora adas›n› Venedik elinden alma¤a gi-
derken bu kaleyi de Venediklilerden ezerek alm›flt›r. Süleyman Han kayd› üzere kapudan
pafla hükmünde, A¤r›boz sanca¤› topra¤›nda, yüzelli akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Valide
Sultanlar›n hâss-› hümâyunlar› olup yöneticisi voyvodad›r. Ellibin kurufl geliri olur. fieyhü-
lislâm›, Nakibüleflrâf›, sipah kethüdâ yeri yeniçeri serdâr›, elli aded hisar eri, muhtesibi,
bâcdâr›, haraç emini ve flehir kethüdas› vard›r. Kalesi, gö¤e bafl uzatm›fl bir gök kaya üze-
rinde güneyden kuzeye uzunlu¤una bir bademi flekilde, tafl yap›, güzel bir kale, bir ‹sken-
der seddidir. Venediklilerin elinde iken mamur ve güzel bir kale imifl. Bütün Avrupa üstad-
lar›n›n be¤endikleri ve övdükleri hisarlardan biri de budur. Di¤eri de Muton ve Kuron'dur.
Ama bu öyle bir eski yap›d›r ki her taraf› yüksekli¤i otuz arfl›n olup kal›n duvarlarla çevri-
lidir. Hesap ilminden biraz anlayan kimse bu kaleyi gördü¤ünde hayretler içinde kal›r ve
hayran olur. Ama küçüktür. Çevre uzunlu¤u bin ad›md›r. ‹ki kap›s› vard›r. Biri k›ble tara-
f›na ve biri de güneye aç›l›r. Demirden yap›lm›fl, sa¤lam ve kuvvetli kap›lard›r. Kale içinde
elli hâne vard›r. Yukar› tarafta iç kalede asla ev yoktur. Ancak cephanelik ve baz› mühim-
mat binas› vard›r. Zahirelerden bu¤day, dar›, k›lç›kl› pirinç ve peksimet bulunur. Baflka bir-
fley yoktur, iç hisardan Akdeniz ayaklar alt›nda gibi görünür. Afla¤› kalede bir cami vard›r
ve eski yap›d›r. Bu kalenin suyu efleklerle afla¤›dan getirilip sarn›çlar› kullan›lmaz haldedir.
Kalenin k›ble taraf› oval›kt›r. Arkas› bir mil uzakl›¤› Akdeniz'dir. Do¤u taraf› havaleli bay›r-
lard›r. Etraf›nda asla hende¤i yoktur. Zira sarp ve yalç›n kayalard›r.

Afla¤› Ezdin fiehri: Bu varofl geliflmifl, gayet güzel bir yerdir. ‹ki taraf› kayal›k, genifl bir
vadi içinde kurulmufltur. Onüç aded müslüman mahallesi vard›r. Sekiz aded de kefere ma-
hallesidir. Yahudi ve Frenk yoktur. Rum, Bulgar, Ermeni ve Latin kefereleri çoktur. Bu
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kadar mahalleler içinde hepsi sekiz mihrabd›r. Dördünde cuma namaz› k›l›n›r. Hepsinden
üstünü kurflun örtülü, iç aç›c›, Hasan Bey camiidir. Sonra Ebulfeth Sultan Mehmed Han
camii gelir ki eski yap›, üstü kiremit örtülü bir camidir. Ama dualar›n kabul oldu¤u gayet
ruhaniyetli bir ibadet yeridir. Burada kim diler ve dile¤i üzere duada bulunur ise mutlaka
duas› kabul olunur ve dile¤i yerine gelir. Avlusunda çeflitli, yüksek a¤açlar bulunur. Kap›-
s›n›n üstündeki kitâbesi yaz›l›d›r. Bu camilerden baflka mahalle mescidleri vard›r. Üç aded
de mahalle tekkesi vard›r. Medresesi, s›byan mektebi, tüccar han›, hamam› bulunur. Ay-
r›ca k›rk adet hanedan hamam› vard›r. Bir adet fakirlere ve yoksullara afl evi bulunur. fie-
hir içinde akan befl yerde nehir köprüsü ibret verici eser bulunmaktad›r. Ama birer göz,
küçük köprülerdir. ‹kiyüz aded küçük sanatkar dükkanlar› olup bezestan› yoktur. Ama her
çeflit de¤erli mallar bulunur. 2.500 aded mükemmel, mükellef, kiremit örtülü altl› ve üst-
lü, mamur, güzel evleri olup, bütün sokaklar› kald›r›m döflemelidir. Kale alt›nda, ta afla¤›
çarfl›s›na var›nca biribiri üzerine ufac›k ve darac›k, bahçesiz kefere evleridir. Hepsinin yüz-
leri bat› taraf›na bakarlar. Bu kefere evlerinin dere afl›r› karfl›lar›nda bulunan bay›rlar üze-
rinde tamamen müslüman evleri yap›lm›flt›r. Bunlar›n da hepsinin yüzleri k›ble taraf›na
bakarlar. Ba¤l›, bahçeli, havuzlu, fiskiyeli, flad›rvanl›, genifl bahçeli, altl›, üstlü güzel evler-
dir. fiehrin havas› ve suyu güzeldir. Ba¤lar›nda limon, turunç, zeytin, nar ve di¤er çeflitli
meyveleri çoktur. Sekiz yerde gezi ve e¤lence yeri vard›r. fiehrin y›ld›z taraf›nda, yar›m
saat uzakl›kta Pafla ba¤› adiyle meflhur bir irem ba¤› vard›r ki, eflsiz bir dinlenme yeridir.

fiehrin Di¤er Özellikleri: Buras› öncelikle rum vilayeti oldu¤undan halk›n›n lisanlar›
rumcaya yak›n olup, aç›k, seçik Rumca ve Türkçe konuflurlar. Giyimleri iskerled, pran-
kona, saya, çuka, ferace, kontufl ve serhadli olup bafllar›na sar›k sararlar. Reâyâlar› yine
beyaz keçeden frenk flapkas› giyip beyaz abalar ve kebeler giyerler. Kad›nlar›n›n hepsi
bafllar›na renkli çukadan serbufl giyip yüzlerine k›ldan tül örterler. Bafllar›na beyaz ar›ka
ve enlerine çeflitli çuka ferâce giyip harmânî sararlar. Son derece edepli ve örtülü kad›n-
lard›r. Bütün halk› garip dostu, tüccar ve nimetleri bol, elleri aç›k, iyilik sever, sakin in-
sanlard›r. Son derece cesur, yi¤it, gazi, dilâver, hüner sahibi kimselerdir. Bu flehir Akde-
nize yak›n oldu¤undan asi Venediklilerden korkular› olup her gece biner aded çatal fitil-
li, yarar ve yi¤it gençler flehir d›fl›na ç›k›p, deniz kenar›n› gözetirler. Ayr›ca yüzelli, ikiyü-
zellifler atl› yi¤it gaziler de sabaha kadar flehrin üç yan›nda bulunan da¤lar ve belleri do-
lafl›p karakol beklerler. Bu Ezdin flehri, Akdeniz'in bir körfezi içinde, deniz kenar›ndan ya-
r›m saatlik mesafede kurulmufltur. Ama liman› gayet genifl olup bin parça gemi al›r. K›b-
lesi ve gündo¤usu taraf›na a¤z› aç›k olup bu yönlerden esen iki rüzgar gemileri parçalar.
Ama gayet kuvvetli cankurtaranlar ile demir at›l›nca korku ve endifle kalmaz. fiehrin nü-
fusu kay›tlara göre onbin kiflidir. Hepsi Valide Sultan reâyâ ve berâyâlar›d›r.

fieyh R›dvan Efendi ve onun yan›nda yatan Saçl› Sultan, Kara Kad› Efendi, Kurflunlu
cami önünde hay›r sahibi Gazi Hasan Bey, fieyh Hazreti Sinan Efendi, ‹smail Efendi,
Mehmed Dede (Allah s›rlar›n› aziz etsin) flehrin önde gelen ziyaret yerleridir. Bu flehirden
de kalk›p bat›ya do¤ru yol ald›k.

Ovac›k yani Badrac›k Kasabas›: Da¤lar aras›nda kurulmufl, güzel bir kasabad›r. Kanun
üzere yüzelli akçe pâyesiyle a'lâ kazad›r. Kethüdâ yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi, ‹stanbul
Yeniçeri oca¤›ndan eski bir yeniçeri çavuflu olup bütün reâyâdan para toplar. Zira bütün müs-
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lümanlar› ve Ermeni kefereleri ‹stanbul'da Yeniçeri meydan›n›n koyun etine kaydolunmufl re-
âyâlar›d›r. Di¤er bütün vergilerden muaft›rlar. Valide Sultan hass› olan Ezdin kazas›na kom-
flu kazad›r. Ama onlar bu reâyâlara, kar›flamazlar. Kanuna göre yeniçeriler hükmünde reâyâ-
lard›r. fiehir, Hünkar Yayla¤› topra¤›nda kurulmufl olup hepsi 800 aded, kagir, kiremit örtü-
lü, ba¤l› ve bahçeli, mamur, güzel evlerdir. Bu büyük yayla¤›n ete¤inde bulundu¤undan suyu
ve havas› güzel, flirin bir kasabad›r. Lakin limonu, turuncu ve nar› olmaz. Hepsi befl mahal-
ledir. Camileri, mescidleri, bir medresesi, bir mektebi, bir tekkesi, bir hamam›, bir han› ve yüz
kadar dükkan› vard›r. Bütün binalar› ve di¤er eserleri hepsi y›ld›z rüzgar› taraf›na bakarlar.

Buradan yine do¤u taraf›na düflüp, Ezdin sahras›n› geçip, bu sahradan akan Barda neh-
rinin üzerindeki yedi gözlü büyük köprüden geçip, bir saat daha ilerledik. Bu köprü merhu-
me Kösem Valide Sultan'›n hay›r eserlerindendir, ibret verici, flirin bir köprüdür.

Ezdin Kapl›calar›: Befl - alt› yerde kaynak ›l›calard›r. O kadar büyük bina ve hamam-
lar› olan ›l›calar de¤ildirler. Alçak, alçak, küçük kubbeciktirler. Baz›s›n›n üstünde binalar
da yoktur. Ço¤unlukla Ezdin halk› ile Mercinos ve Modonuc kasabalar› halk› bu hamam-
lara gelip, girip flifa bulurlar. Çok faydal›, kükürt kokan s›cak sulard›r. Bu ›l›calar›n yan›n-
da meflhur Mercinos kasabas› yolu sa¤ taraf›m›zda kal›p, bizler güneye do¤ru bir saat da-
ha da¤lar aras›ndan gittik.

Modonuc Kalesi: Venedikliler taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Ebulfeth Sultan Mehmet Han
bizzat Mora adas›n› fethe giderken Gazi Ömer Bey'i kumandan tayin etmifltir. Gazi Ömer
Bey bu eflsiz kaleyi Venediklilerin elinden fethetmifltir. Süleyman Han kayd› üzere Kapu-
dan Pafla eyaletinde A¤riboz sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe payesiyle ka-
zac›kt›r. Kethüda yeri, yeniçeri serdar›, muhtesibi, haraç emini, bâcdâr›, kale dizdar›, yüz
aded fakir kale neferleri ve fakir âyânlar› vard›r. Kale, deniz kenar›ndan bat›ya do¤ru iki
saatlik mesafededir. Da¤lar›n yüksek bir yerinde, yuvarlak, dört kat, kuvvetli bir yap›d›r.
Çevresinin uzunlu¤u tam dörtbin ad›md›r. Fakat kalenin afla¤› iki kat› fetihten sonra yer,
yer y›k›lm›fl durumdad›r. Ama az bir masraf ile onar›lmas› mümkündür. Üçüncü kat duva-
r› ve iç kalesi gayet metindir. Allah'›n hikmeti ben bu kaleye gelmezden önce, yolda, top,
tüfek sedas› Gülbank-› Muhammedi edâs› iflitti¤imiz halde mukayyed olmam›flt›k. Aheste,
aheste bu flehre gelirken binlerce, Muhammed ehli çoluk, çocuk, bafllar›, ayaklar› kaba ya-
ya olarak kaçarlard›. Me¤er bu kale varofluna, kafir donanmas› gelip karadan asker sürüp,
Corci adl› imans›z kaptan flehri vurup, ya¤ma talan edip, yak›p y›km›fl, ikiyüz esir, bu ka-
dar kuruflluk mal, eflya, erzak alm›fl ve kad›y› da esir edip çoluk, çocu¤u ile götürür.

Modonuc Kalesinin Ya¤ma Edilmesinin Sebebi: Buran›n zalim kad›s› reâyâ ve berâyâya
o kadar zulüm ve eziyet etmifl ki kad›n›n yönetiminde bulunan halk kay›klara binip denizde
dolaflmakta olan Corci kaptan›n yan›na, ‹standil adas›na gitmifller ve flikayette bulunmufllar-
d›r ve «Bizden bu kadar para ald›, Hazret-i ‹sa Hakk› için bizim hakk›m›z› kurtar» diye istekte
bulunmufllar. Corci kaptan da bunu bahane ederek, denizden ve karadan gelip, böyle bir fli-
rin flehri bir zalim kad› yüzünden yak›p, y›k›p, ya¤ma ve talan ederek bu kadar mal ve esir
al›r. Bu kar›fl›kl›k ve vaveyla s›ras›nda flehre girmeye cesaret ettik. Kafirleri bu kadar mal ve
esiri al›p götürürken gözlerimizle gördük. Kalede kapanan müslümanlar bizi görünce hemen
bize kap›y› aç›p «Nice edelim! Bre gaziler, bu kadar kad›n›m›z, çoluk çocu¤umuzu esir al›p ifl-
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te götürüyorlar.» diyerek feryad etmeye bafllad›lar. Hemen flehrin baz› yerlerinde yanmakta
olan ateflleri adamlar›mla beraber söndürmeye çal›fl›rken bir de gördük ki flehrin ard›ndan at-
l› ve yayan hayli gaziler ve mücahidler imdada gelmektedirler. fiehre geldiklerinde hepsi fle-
hir halk› ile bir yerde topland›lar. Kafirlerin pefllerine düflüp, onlar› hayli kovup, deniz kena-
r›nca var›nca kafirlere ald›klar› nice mal, eflya, kad›n erkek, çoluk, çocuk esirleri b›rakt›rd›lar.
Daha fazla kaçmalar›na da meydan vermeden geri kalm›fl k›rkbefl kafir ile a¤›rl›kl› yükleri ve
mühimmat› da ald›lar. Tam denize yaklaflt›¤›m›zda kafirler kalyonlar›ndan ve alt› parça mav-
nalar›ndan bize balyemez toplar atmaya bafllad›lar. Mecburen biz de esirleri al›p, geriye ka-
ç›p, salimen ve ganimet elde etmifl olarak, flenlikler yaparak flehre geldik. Ganimet da¤›l›m›n-
da gazilerin ittifakiyle bana da bir esir verdiler. Allah'a flükür bir gazada bulunmufl olduk. Ama
ne fayda bu kadar Müslüman esir olup gitti ve da¤larda dahi pusuda kafirler vard›r diye ha-
ber geldi. Bütün Modonuçlu, Ezdinli Mercinoslu ve binlerce kifli daha gele, gele bir araya top-
lan›p da¤lara gidildi. fiehrin etraf›nda karakollar beklemeye bafllad›lar.

Modonuc fiehrinin Di¤er Özellikleri: Varoflun köhne bir camii yak›lmay›p kalm›flt›. Bir
han›, bir keflif hamam›, on aded dükkan›, yüz aded müslüman evleri, yüzelli kadar kefe-
re evleri vard›r. Bütün kiremitli, ba¤l›, bahçeli evler kal›p di¤er bütün binalar yak›l›p, y›-
k›lm›fllard›. Baz›lar› da halen yanmaktayd›lar. Sonra da¤lara giden gaziler de geldiler. Ka-
firlerden bir iz ve niflan olmad›¤›n› haber verdiler. Ama gafil olmamak gerekir dediler. Biz
de korkumuzdan flehrin d›fl›nda yatmay›p, orta hisara kaç›p, orada misafir kald›k. Gerçi
bu kale çok yüksektir ama Mercinos kasabas›na giden yolun etraf›nda bulunan da¤lar bu
kaleye havaledir. Kalenin içinde hepsi elli kadar fakir nefer evleri, erzak anbarlar› ve cep-
hanelikler vard›r. Ama azd›r. Hepsi befl aded flahi toplar› bulunur. Ancak bir küçük camii
olup di¤er imaretleri yoktur. Kaleden d›flar› yer, yer ba¤ ve bahçelerdir.

fiehrin Ziyaret Yerleri: fiehrin do¤u taraf› d›fl›nda, yüksek bir mesire yerinde, yüksek
servi a¤açlar›n›n içinde, kurflun örtülü, büyük bir kubbe alt›nda, Ba¤dad'da medfun olan
‹mam Musa R›zan›n (Allah ondan raz› olsun) temiz soyundan olan s›rlar›n kayna¤›, do¤ru-
lar›n öncüsü, makam ve keramet sahibi, gönüllerin sahibi, yüksek himmet ve kadir sahibi,
Allah'›n kullar›n›n seçkini (Efl-fieyh Sultan Veliyyullah) ‹bn ‹mam Ali Musa R›za ‹bn ‹mam
Kaz›m, ‹bn ‹mam Ca'fer Sad›k, ‹bn ‹mam Bak›r, ‹bn ‹mam Zeynelabidiîn, ‹bn ‹mam Hüse-
yin, ‹bn ‹mam Ali Murtaza'n›n ehli Hazret-i Fât›matü'z Zehrâ'd›r, ki Hazret-i Muhammed
Ahmed-i Mahmûd Mustafa'n›n k›z›d›r. (Allahü Teala’n›n r›zas› onlar›n üzerlerine olsun). Bu
Sultan Veliyyullah hazretleri böyle bir temiz soydan olup bu Modonuc flehrinde ahiret ya-
flant›s›n› sürdürüp bütün evlad ve yak›nlar›yla nurlu bir kubbe içinde medfundurlar.

Aziz Veliyyullah Menk›besi: Kerbelâ çölü olay›ndan sonra Emevi hükümdarlar›ndan Ye-
zid evlad›, ‹mam Hüseyin'e ihanet ve hiyanet ettiklerinden bu Sultan Veliyyullah vatan›n›
terk edip Rum erenlerinden olmak arzusuyla alemi gezip, dolafl›p, nihayet bu Modonuc
flehrine gelir. Bu zamanda me¤er bu büyük flehir ‹spanya kral›n›n elinde imifl. Bu Sultan
Veliyyullah, Kral sap›¤a tevhid-i Sultânî edip, kudümlerini çalarak bulaflt›klar›nda, Kral bun-
lar›n kim olduklar›n›, soy ve soplar›n› sorup, s›rlar›n› ve kim olduklar›n› ö¤rendi¤inde on-
lara: «Siz benim ülkemde neylersiniz, niçin bu vilayete ayak bas›p, ezan okuyup, tevhîd et-
tiniz. Sizden sonra bu vilayete Türk kavminin ayak basmas›na sebeb olup yol göstermeye
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mi geldiniz?» deyip melun kral gazaba gelip, Sultan Veliyyullah› bir büyük top içine koyup,
atefl edilecek anda Sultan Veliyyullah tam bir inanç ile Kur'an-› Kerim'den ...... sûresinin
(...berden ve selamen alâ ‹brâhim) âyetini okurken topun yan›ndaki bütün fakirler de zikir
ettiklerinden Cehennem olas› kafirlerin karar› yerine gelmez. Topa atefl ettiklerinde Alla-
hu Teala'n›n emri ile ‹mam Veliyyullah havaya yükselip, havada görünüp, «Ya Allah, ya
Haf›z!» dedi¤i duyulur. Allah'›n emri ile havadan yere inip, nazenin vücûduna bir zarar gel-
meyip, ayak üzere durur ve hemen Rabbü'l-‹zzete taat etmeye devam eder. Bu hali gören
bütün kafirler se¤irtip, o an Azizin bu halini gören yedibin imans›z kafir imana gelerek fla-
hadet getirip, iman sahibi ve Aziz'in müridi olurlar. Kral dahi bu hali görüp, o da flahadet
parma¤›n› getirip, Kelime-i Tevhidi okuyup ‹slam›n flerefi ile flereflenir. Bütün evlad ve ya-
k›nlar› da Müslüman olurlar. Rum diyar›nda ilk defa ‹slam ile flereflenen bu Modonuc hal-
k›d›r. Sonra Aziz Veliyyullah'›n yiyecek, içecek ve di¤er ihtiyaçlar›n› verip, toptan düfltü¤ü
yere bu halen mamur olan büyük tekkeyi ve binalar› yapt›rm›fllard›r. Yedi iklim kafirleri ge-
lip, Azizi görür olmufllard›r. Aziz dahi bu kerametini halka gösterdikten sonra yaflamay›p,
ahirete göç ettikten sonra binlerce fukaras› onu bu dergahta defnederler. Halen herkes ta-
raf›ndan ziyaret edilen ulu bir Hac› Bektafl Mehmed Veli fukaras› tekkesidir.

Burada yetmifl aded halim, salîm, kendilerini Allah yoluna adam›fl, fakir dervifl vard›r
ki her biri ayr› hüner sahibi olup, ayr› ayr› hizmette bulunurlar. Bütün gelen, giden misa-
firlerin kendilerine ve atlar›na hizmet edip, kimseye atlar› için kendilerine çul ve torba ç›-
kartmay›p tekkenin ah›r› ve torbalar› ile bütün atlara sular verip, yemler as›p, kahveler pi-
flirip hizmet ederler. Büyük ziyafet verilen mutfa¤›n›n nimetlerinden çorbas›, yahnisi, pi-
lav›, zerdesi... zengin, fakir herkese boldur. Büyük bir vak›ft›r. Bütün Kafiristandaki kral-
lar ve di¤er kefereler bu Sultan'›n hürmetkâr› olup, her sene Kabristandan buraya adak-
lar gelir. Her sene bafl›nda bayram alaylar› yap›l›p, kudüm çal›narak, para ve erzak top-
lan›r ve misafirlere yedirirler. Görülmeye de¤er, cihana ün salm›fl bir ulu tekkedir. Bütün
yan binalar› hepsi kurflun örtülüdür. Paflan›n hay›r eserlerindendir. Bu nurlu kubbenin
içinde yatmakta olan Sultan Veliyyullah'›n sandukas› etraf›nda bu kadar hüsnühat ile ya-
z›lm›fl Kelam-i Kadimler, bu kadar de¤erli buhurdan, gülâbdan, iflli flamdanlar, as›l› kan-
diller, çeflitli avizeler, binlerce kara ve deniz gezginlerinin hüsnühat eserleri ve nice bin
derviflin rezdeste, keflkül, kaba¤›, nice tabl, taraf sancak, def, kudüm, nefîr, zil, kerle ve
makrefleri var ki bütün dervifller her gelen ziyaretçinin üzerlerine gülsuyu serpifltirirler.
Sultan Veliyyullah›n yan›nda o¤ullar› da yatmaktad›rlar. D›fl avlusunda da nice azizler
medfundurlar. (Allah'›n rahmeti onlar›n üzerlerine olsun).

Evliya Kerametleri Hakk›nda: Ben hakir kul gördü¤üm için yazmaya cesaret ettim.
Dünkü gün ki bu flehri kahrolas› kafirden binlercesi ya¤ma ve talan ettiklerinde bir alay
yezid kafir güruhu da bu türbe-i flerife gelip görürler ki, bir alay dervifl el kavuflturmufl hal-
de dururlar. Ama bütün kafirler bu Sultan› tan›d›klar› için fakir derviflleri esir etmezler. Fa-
kat baz›lar› tama edip tekkenin mutfa¤›ndan ve di¤er yerlerden baz› k›ymetli eflyalar› al-
mak isterler ve çuvallara doldurup, ganimet ald›klar›n› zannedip giderler. Kafirler bu ga-
nimet olarak ald›klar› mallardan dolay› görürler ki kimseye bir fley olmuyor, bir zarar gel-
miyor bir alay kafir daha mutfaktan sahan, tencere, kazan, kepçeler al›p bafllar›ndaki ka-
ra flapkalar üzerine kara tencereleri giyip giderler. Onlar› gören birkaç aded kefere daha
Asitânenin içine girmeye cesaret edip girerler. Birkaç eflya ile birkaç aded hüsnühat Ke-
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lâm-i fierifleri al›r. Bir kafir de Aziz'in saadetli bafl› üzerinde bulunan Hazret-i Muhammed
sikkesini al›rken bir ihtiyar Süleyman Dede: «Bre Aziz, ne yatars›n, hali görsene, hani Mu-
hammed gayreti» deyince Allah'›n büyüklü¤ü nurlu kubbe içinde bir flimflek, y›ld›r›m ve
atefl peyda olur. Kubbenin d›fl›nda bulunan yedi aded kafir ateflin gazabiyle harab olup,
kara kömür gibi yan›p yok olurlar.

Bu tekkeyi ziyarete vard›¤›m›zda dahi yanan keferelerin murdar lefllerinin yedisi de ka-
ra katran tulumlar› gibi servi a¤açlar› gölgesinde ayaklar alt›na serilip yatmakta idiler. Ben
ve hizmetkarlar›m kafirlerin murdar lefllerinin ayaklar›na ipler tak›p, Asitaneden d›flar› sü-
rüp, meydana b›rakt›k. Bütün flehir kefereleri bu keferelerin yan›k lefllerini görüp, Sultan
Veliyyullah'›n kerametine ve ruhaniyetine tam olarak inanm›fl oldular. Ama nice kefere-
ler bunlar›n kapkara yand›klar›n› görünce yeniden ald›klar› eflyalar› b›rak›p kaçt›lar. Daha
önce mutfaktan sahan ve tencere alanlara bu dehflet verici hali anlatt›klar›nda kimi ald›k-
lar› mallar› b›rakt›lar. Kimi de b›rakmay›p götürmeye cüret edince götürürlerken bafllar›n-
daki tencereler Allah'›n emri ile k›z›p, kara bafllar› ve kara saçlar› tencerelerin k›zg›nl›¤›n-
dan yan›p tencere ve kazanlar› b›rak›p kaçt›lar. Kimileri de hala cesaret edip ald›klar› ga-
nimet mallar›n› götürmeye çal›fl›rlarken takatlar› kalmay›p, yüklerini di¤er bir kefereye ve-
rirlerdi, onlar›n da vücutlar› güçsüz kal›p di¤erlerine b›rak›rlard›, elhâs›l bu Veliyyullah tek-
kesinden kafirler ne kadar mal ve eflya alm›fllar ise, hepsini sahrada b›rak›p, canlar›n› ge-
milerine zor atm›fllard›. Daha önce anlatt›¤›m›z gibi biz de bu kadar asker ile kafirleri ko-
va kova pefllerinden yetiflip, bu kadar ganimet mal› ve bu kadar esirlerimizi kurtar›p, ka-
firlerden de k›rkbefl aded esir alm›flt›k. Allah'a flükür bu Asitanenin al›nan bütün mallar›
ve eflyalar› geri, yerlerine gelip, bir fleyleri kaybolmay›p, burada bulunan dervifller onlar›
henüz yerli yerlerine koymakta idiler.

Bu ibret verici menkibeden anlafl›lan fludur ki, bütün akâyid kitaplar›nda yaz›ld›¤› üze-
re evliya kerâmetleri hakt›r. Hazret-i fieyh Veliyyullah ruhu için ve evlatlar› ruhlar› için ve
Allah r›zas› için (El-Fatiha). Ben buran›n derviflleri ile Asitanede bir gece misafir olup bir-
likte can sohbetleri ettik. Hakikaten ehli sünnet ve’l-cemâ’ât pâk mezheb ve pâk i'tikâd
fukaralard›r. Özellikle tarikat öncüsü, seccade sahibi olan (Arslan Dede), Hâf›z-› Kur'ân,
bir can derviflând›r ki Hazret-i Dâvud orucuna devam etmektedir.

Bizim yan›m›za birkaç dervifli arkadafl verip, bütün dervifller ile vedalafl›p giderken flu
olay ile karfl›laflt›k: Yüzlerce Modonuc halk› Ezdin flehrinden kad› getirip, tekke fukarala-
r›ndan para ve eflya istemeye bafllad›lar. Me¤er Modonuc halk› bir alay urumse mutass›p
kavim olup Sultan Veliyyullah'a ve di¤er büyük evliyalara karfl› münkir kavim imifller. Bu
tekkenin nice ba¤, bahçe ve tarlalar›n› mülkiyet üzere al›p kullanm›fllar. Allah'›n hikmeti,
düflman da gelip o münkirlerin mal ve erzaklar›n› al›p, kad›nlar›n› ve çocuklar›n› esir edip
götürdü¤ünde bunlar dervifllere yap›fl›p, sizin mal›n›z› kafirler götürürlerken mallar a¤›r
gelip b›rak›p, bizim mallar›m›z› da b›rak›p siz de bizim tekke mal›d›r, diye sahradan mal-
lar›m›z› de¤ifltirip, bu tekkeye getirmiflsiniz, deyip, Ezdin’den getirdikleri kad› huzurunda
dava ettiklerinde dervifller de: Bre adamlar, kafirler bizim, dervifllerin hakk› olan mallar›-
m›z› ve mutfa¤›m›z›n sahan ve tencerelerini al›p götürdüler. Tekke içinden ç›ra¤an, flam-
dan ve birkaç Kelâm-› fierifleri al›p giden kafirler yan›p, kapkara kül olup kald›lar. Deyin-
ce bir adam, iflte benim Kelâm-› ‹zzetim ve bu kadar mal›m al›nd›, bunlar sizdedir deyip
do¤ru kabri flerife girip, kad› ve benim huzurumda hemen üç aded büyük Mushaf-› fierif-
i rahleler üzerinden al›p, iflte bunlar benimdir deyip kap›dan d›flar› ç›karken, herif tepesi
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üzere y›k›l›p, can› cehenneme kapkara yan›p kald›. Dervifller de yerden Kelâm-› fierifleri
al›p yerlerine koydular. Ben hayret ve flaflk›nl›k içinde kald›m. Hemen adamlar›mla bu
münkirin murdarleflini elinden ve ayaklar›ndan tutup, d›flar› sürüp, di¤er keferelerin leflle-
ri aras›na b›rakt›k. Bütün Modonuc halk› bu hali görüp, kaçt›lar. Kad› da Ezdin'den gel-
di¤ine piflman olup, (Allah'›n büyüklü¤ü) deyip, at›na binip, yine Ezdin'e dönüp gitti. Bu
bafl›m›zdan geçen olaylara yüzlerce âdil flâhittir. Bizler de hemen o an atlar›m›za binip,
yine arkadafllar›m›zla Modonuc'tan ç›k›p k›ble taraf›na do¤ru sarp kayal›, dereli, tepeli,
da¤lar ve beller afl›p dört saat gittik.

Esedli Kasabas› yani Esedâbâd: A¤riboz sanca¤› topra¤›nda, küçük bir ovada, bir ca-
mili bir medreseli, bir mektebli, bir tekkeli, iki hanl›, befl dükkanl› ve hepsi yüz aded kire-
mit örtülü evleri bulunan mamur bir kasabac›kt›r. Kafir korkusundan burada kalmay›p,
dört saat vadiler içinde bazan k›bleye, bazan güneye do¤ru ilerledik.

Eski Livadiye Kasabas›: Yunan tarihlerinin yazd›klar›na göre buray› Atina flehrinde otu-
ran Eflâtun adl› hekimin temiz k›z› Livaziye Melike taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Livaziye’den
galat olarak Livadiye denmifltir. Sonra Fetih Babas› Sultan Mehmed Mora vilayeti fethine
giderken, kumandan› Ömer Bey taraf›ndan Venedik ve Rum keferesi elinden fethedilmifl-
tir. ‹lk defa idaresi Mirlival›k olarak Ömer Bey'e verildi¤inden Livadiye yani sancak beyli¤i
denildi. Yoksa kefere zaman›ndaki ismi Livaziye'dir. Halen Kaptan Pafla eyaletinde, A¤ri-
boz sanca¤› topra¤›nda yüzelli akçe payesiyle flerif kazad›r. Medine'i Münevvere vakf› ol-
du¤undan Dârüssââde A¤as› taraf›ndan voyvodas› ikiyüz adam ile hükmeder. ‹dam cezas›
vermeye dahi yetkisi vard›r. Voyvodan›n k›rk-ellibin kurufl y›ll›k geliri olur. Di¤er bir hâki-
mi olan Gümrük Emini Hasan A¤azâde evinde misafir olduk, burada safâlar ettik.

Sipah kethüdâ yeri, yeniçeri serdar›, kale dizdar›, elli aded hisar eri, flehir kethüdâs›,
flehir subafl›s›, haraç emini, muhtesib a¤as›, bâcdâr›, fleyhülislam›, nakibüleflraf› olup
âyân, eflraf ve büyükleri çoktur.

Kalenin Yap›s› ve fiekli: Yüksek bir yalç›n kaya üzerinde, üç katl›, tafltan yap›lma, sa¤-
lam, befl köfleli bir kaledir. Çevre uzunlu¤u ikibin germe ad›md›r. Baz› yerleri Gayya kuyu-
su gibi uçurum kayal›klard›r. Asla bir taraf›nda hende¤i yoktur, laz›m da de¤ildir. K›ble ve
güney taraf›nda havaleli yalç›n kayalar› vard›r. O kayalar ile kale duvar›n›n aras› derin uçu-
rumlard›r. Kalenin y›ld›z taraf›na bakan sadece bir kap›s› vard›r. Baflka kap›s› yoktur. Bu ka-
p›dan içeride, hisar içinde elli aded hisar eri, dizdar›, kethüdâ evleri, bir camii, erzak anbar-
lar› ve cephanelikleri vard›r. Bu kaleden yukar›s› iç kale, küçük bir bölme olup burada hiç
ev yoktur. Sadece bir tophâne, bir su sarn›c› ve birkaç flâhi toplar› vard›r. Bu orta hisardan
yukar›da bir bölme hisar daha vard›r. As›l iç kale buras›d›r. Burada kral saray›ndan baflka
asla evden niflan yoktur. Dizdar, bütün bofl zemini bahçe etmifltir. Zira buraya inip, ç›kmak
çok zordur. Kalenin burç ve barolar›ndan insan afla¤› bakmaya cesaret edemez. O kadar
yüksek, beyaz bir inci gibi kurulmufl kaledir. Buradan genifl sahra oldu¤u gibi seyredilmek-
te olup, ayn› zamanda Akdeniz de bir küçük göl gibi görünmektedir. Yukar› kaleden afla¤›
flehre tam bir saatte inilir. Kale sanki gökyüzünde kal›r. Kalenin kayalar› üzerlerine çeflitli
kufllar tüneyip, kendilerine yuvalar yapm›fllard›r. Elhâs›l bu kalenin yüksekli¤ine uçan kufllar-
dan baflkas›n›n varmas› imkans›zd›r. Allah'›n yard›m› ile fetholunmufl bir kaledir.
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Livadiye fiehri: Kalenin d›fl›nda, yedi aded da¤ üzerinde ve yedi aded dere, tepe için-
de, beyaz tafllar aras›nda biribiri üzerine kat, kat yap›lm›fl, ba¤s›z, bahçesiz, s›k ve dara-
c›k, inifl ve yokufllu yerlerde, kâgir duvarl›, kiremit örtülü evlerden kurulmufltur. Birbirle-
rinin pencerelerine bakarlar. Ama Muslihiddin Mahallesi evleri do¤uya do¤ru bakarlar.
Karfl› mahalle evleri hepsi bat›ya do¤ru bakarlar. Yedi aded Müslüman mahallesi vard›r.
Muslihiddin mahallesi, Karfl› mahallesi, Afla¤› mahalle, Çarfl› mahallesi ve Vivada mahal-
lesi meflhurlar›d›r. Kefere mahallesi alt› adeddir. Ço¤unlukla Rum, Ermeni ve Latin kefe-
releridir. Müslüman ve kefere evlerinin toplam say›s› ikibinyirmi adeddir. Hepsi de güzel,
flirin evlerdir. Yedi aded mihrab vard›r. En meflhuru afla¤› çarfl› içindeki Gazi Ömer Bey
camiidir. Eski tarzda yap›lm›fl, küçük bir camidir. Bâli Bey camii köhne bir camidir, ama
cemaati çok olur. K›ble kap›s› üzerinde tarihi yaz›l›d›r.

Tabahane Camii, buna Süleymaniye camii de derler. Mustafa voyvoda Camii ve Musli-
hiddin Efendi camileri de ferah meflhur camileridir. Bunlardan baflka üç aded mahalle mes-
cidleri vard›r. Medresesi iki adeddir. Üç aded mekteb, üç aded de tarikat tekkesi vard›r. fieh-
rin üç yerinde köprü bulunur. fiehrin tam ortas›ndan sanki hayat p›nar› gibi bir tatl› su akar
ki buhur da¤lar›ndan do¤up, ‹nebaht› bellerinden gelip, flehir içindeki üç aded köprü alt›n-
dan geçer. Nehrin sa¤›nda ve solunda evler, çarfl› ve pazar dükkanlar›, kahvehaneler, voy-
vodan›n havuzlu f›sk›yeli, flad›rvanl› ve maksureli saray› vard›r. Dere kenar›nda, yüksek, yal-
ç›n bir kaya alt›nda, flirin, sanat eseri bir sarayd›r. Daha afla¤›da, nehir kenar›nda tabba¤hâ-
neler vard›r. Nehir buradan ak›p, Esedâbâd kasabas›ndan geçip, afla¤›da Akdeniz'e dökülür.
Elhâs›l bu flehir gayet sarp ve tafll›k içinde, darac›k, geliflmifl bir flehirdir.

fiehrin Di¤er Özellikleri: Bütün halk›n konuflmalar› urumcad›r. Aç›k, seçik urumca ve
Türkçe konuflurlar. Gençleri Cezayirliler gibi darac›k elbise ile bellerinde üçer b›çak bir yer-
de tafl›y›p, ipek kuflaklar kuflan›rlar. Beyaz terlik ayaklar›nda, k›rm›z› fes bafllar›nda, bald›-
r› ç›plak olarak levendler gibi gezerler, ihtiyarlar da çeflitli çuka libaslar giyip, bafllar›na pe-
rîflânî sar›k sararlar. Kad›nlar› yass› bafll› olup renkli feraceler giyip edeplice gezerler. Ama
güzel Rum k›zlar› bafllar› aç›k, saçlar› dökük, ipek fistanlar giyinip gezerler. fiehir s›k ve tafl-
l› dereler içinde oldu¤undan havas› biraz a¤›rd›r. Fakat karfl› tarafta bahçe dedikleri mahal-
lenin havas› ve suyu latiftir. Ço¤unlukla Temmuz günlerinde bütün halk o ba¤lara göçer-
ler. ‹kibin aded ba¤› dönüm hakk› verir, bin aded ba¤da muaft›r. Buran›n bal› ve afla¤› bah-
çede yetiflen k›rm›z› ve sulu kiraz› meflhurdur. (Eskici Baba) ziyaret yeri herkes taraf›ndan
ziyaret edilir. Bu flehri de gezip gördükten sonra buradan ayr›l›p, da¤lar› geçerek, do¤u ta-
raf›na gidip, sol tarafta geliflmifl köyler ve genifl ovalar›. geçtik. Befl saat yol ald›k.

Harab ‹stefe Kalesi: Kral Lukay taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Bu sa¤lam kalenin benzeri
yeryüzünde yok imifl. Ama Yunanl› ‹skender bu kaleyi yedi sene dö¤dükten sonra ele ge-
çirebilmifl. Kale içinde yaflayan Mecusîleri k›r›p, kalenin dahi bütün tabyalar›n›, burç ve
barolar›n› y›k›p bütün tafllar›n› A¤riboz denizine doldurtmufltur. Kalenin yer, yer halen bü-
yük kuleleri, metin burçlar›, derin hendekleri ve kap›lar› durmaktad›r. Herbir temel tafl›
hamam kubbesi büyüklü¤ündedir. K›bleden y›ld›z taraf›na do¤ru uzunlu¤una büyük bir ka-
le imifl. Bir bay›r üzerinde, bademi fleklinde yap›lm›flt›r. Çevre uzunlu¤u tam yedibin ad›m-
d›r. Kuflatma esnas›nda içinde savafl yapabilecek insan olsa, kalenin hendekleri yeterli
olup, bir y›l kuflatmaya dayan›l›r flekilde s›¤›nakt›r. fiimdi kale harabt›r. ‹ki taraf› hendek
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fleklinde derelerdir. Yedi yerde sa¤lam kap› yerleri halen görülmektedir.
Elhâs›l, bu verimli topraklar bir çok hükümdarlar›n eline geçtikten sonra Venediklile-

rin eline geçmifl olup, bunlar taraf›ndan da biraz imar olunmufltur. Nihayet Fetih babas›
Sultan Mehmed Han zaman›nda Gazi Ömer Bey eliyle fetholunmufltur. Venedik kafirle-
rini k›r›p, murdar lefllerini birbirleri üstüne istif ettiklerinde Gaziler bu flehre (istife) diye
isim vermifllerdir. Rum lisan›nda ismi (Ayasentuka) olarak söylenir. ‹stanbul yak›n›ndaki
(Ayastefanos) kalesini de bu ‹stife'yi yapt›ran yapm›flt›r. Burada Gazi Ömer Bey, büyük
cenk edip, yürüyüfl ile kafirleri k›r›p, kaleyi feth etti¤inde o da Yunanl› ‹skender gibi bir
daha kafirler imar etmesin diye fetihten sonra kaleyi y›kt›rm›flt›r. Ama bir büyük kulesi
sa¤lam olarak durmaktad›r. Halen Süleyman Han kayd› üzere A¤riboz flehri topra¤›nda,
Padiflah hass›d›r. Ayfle Sultan hass› voyvodas› hakimidir ki ikiyüz adamla yönetip, on yük
akçe gelir sa¤lar. Yüzelli akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Sipah kethüdâ yeri, Sar› Kabak ad-
l› yeniçeri serdar›, muhtesibi ve bâcdâr› vard›r. Dizdar› ve neferleri yoktur. Zira suru ha-
rabt›r. fiehirde hepsi yedi mihrab vard›r. Üçünde cuma namaz› k›l›n›r. Yakup Bey camii
feraht›r. Kas›m Bey camii güzel bir sanat eseridir. Dervifl Yaz›c› camii ve çarfl› içindeki
henüz yeni yap›lm›fl olan A¤ribozlu Köse Ali Pafla kardefli Ahmet Pafla camiidir. Hepsin-
den flirini, ferah ve sanat güzelli¤i olan› budur. Kendisi camiin avlusunda medfundur. Ya-
n›nda ‹brahim Hanzade ‹brahim Bey yatmaktad›r. Mezar tafl›nda tarihi yaz›l›d›r.

Bu camilerden baflka alt› aded mahalle mescidi vard›r. Medresesi dört tanedir. Üç aded
tekkedir. Alt› aded Müslüman mahallesi, onyedi aded Rum mahallesi ve bir aded yahudi
mahallesi vard›r. Hepsi 2.500 aded mükellef ve mükemmel, kiremit örtülü, tafl duvarl›, kâ-
gir yap›, saray kap›lar› gibi kemer kap›l›, genifl evlerdir. Sar› Kabak Hasan A¤a saray›, hep-
sinden üstünüdür. Bir aded mahalle hamam›, iki aded hamam› olup, hamam yan›ndaki
han Valide Sultan'›n hayrat›d›r. Saymad›m ama yüz kadar dükkan gayet genifl bir cadde
etraf›nda yap›lm›fl olup, çarfl› içinde üç yerde büyük ç›narlar› vard›r. Genifl caddelerin ço-
¤u kald›r›ms›z, sure (toprak flose yol) yerlerdir. Su ve havas› gayet a¤›r oldu¤undan büyük
hekimler buraya Dâr-i hummâ ad› vermifllerdir. Onun için halk›n›n yüz renkleri sar›ya ya-
k›n renktedir. Genç yi¤itleri Cezâyirli elbiseler giyip, bald›r› ç›plak gezip, renkli çukadan
piflliler giyip, arkalar›nda Cezâyir ihramlar› olup, ayaklar›nda siyah frenk pabuçlar›, baflla-
r›nda k›rm›z› fesler, bellerinde çatal b›çaklar› oldu¤u halde dolafl›rlar. Bu flehirde kad›nlar›n
gündüz soka¤a ç›kmalar› ay›pt›r. Gece, fenerler ile yak›n akraba ve ahbaplar›na giderler.

Bu flehrin güney taraf›nda flehre gelen su kemerleri garip, ibret verici yap›lard›r. La-
kin suyu o kadar güzel olmay›p, bu sudan çok miktarda içenin mutlaka rengi sar› olur.

Ali Pafla Mesiresi: Öyle bir a¤açl›k mesire yeridir ki diller ile anlat›lamaz. Bu gönüllere fe-
rahl›k veren yerde Köprülüzâde vezir-i a'zam Faz›l Ahmet Pafla tam seksen gün konaklam›fl-
t›r. fiehrin su ve havas›n›n a¤›rl›¤›ndan defter kayd›na göre tam onsekizbin kifli ‹slam askeri
hastal›ktan ölmüfltür. Burada velinimetimiz olan efendilerimiz iye Gedüsli halife efendimizi zi-
yaret edip mübarek ruhlar› için birer «Yâsin-i fierif» okuduk. Allah'›n rahmeti üzerlerine olsun.

‹stefe Tafl› Hakk›nda: Hafif beyaz bir taflt›r. fiehrin kuzeyinde ve d›fl k›sm›nda, tarlalar
içinde, tehlikeli ve korkulu, Cehennem kuyusu gibi ma¤aralardan ç›kar›l›r. Sanki peynir
gibi yumuflac›kt›r. D›flar› ç›kar›l›p hava ile temas edince hemen beyaz, kat› bir tafl olur.
Bu büyük ma¤aralardan ç›kart›l›rken çok kere kaz› adamlar› alt›nda kal›p, ölmüfllerdir.
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Bu beyaz tafltan beyaz, ifllemeli tütün lüleleri yap›p öyle ifllerler ki çeflitli kâseler, bu-
hurdanlar, nak›fll› fincanlar, sar› balmumu ile kar›flt›r›p sanki alt›n yaparlar. Üzerine tere-
ya¤› sürseler sanki granit tafl› olur. Bundan yapt›klar› lüle, kâse ve fincan gibi eflyalar› he-
diyelik olarak baflka vilayetlere gönderirler.

Bu flehri de gezip, gördükten sonra do¤uya do¤ru befl saat gidip, tafll›, bay›rl› yerleri
afl›p, koyun a¤›llar›ndan kaymaklar yiyip, içip, hofl geçip yol ald›k.

Ayagriboz Manast›r› yani A¤riboz Kalesi: Yunan Rum keferelerinden Aya Griboz ad›n-
da evliya bir rahib taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Galat olarak A¤riboz derler. Baz›lar› da E¤riboz
derler. Zira bu flehre denizden gemi ile girerken K›z›lhisar adl› kalesi taraf›nda boz renkli e¤-
ri bir da¤ vard›r ki yüz mil uzakl›ktan görülür. Bu e¤ri, boz da¤ için bu flehre Osmanl›lar E¤-
riboz derler. Ama Defter-i Hâkâni'de (Tapu Kay›t Defterlerinde) A¤riboz olarak yaz›l›d›r. Ni-
ce sap›k krallar›n eline geçtikten sonra en son Venedikliler elinde iken Fetih Babas› Sultan
Mehmed Han bizzat kendisi karadan elliyedibin asker ve denizden de donanma ile buray›
yüzyirmiyedi gün kuflat›p, kaleyi toplar ile döve, döve nice yerlerini y›kt›ktan sonra Masla-
hat Tepesi denilen yerden yürüyüfl edip, k›l›ç vura, vura fethetmifltir. Halen Sultan Süley-
man Han kayd› üzere Kapudan Pafla eyaletinde, sancak beyi merkezidir. Paflas›n›n hâss›
440.000 yük akçedir. T›mar› 205, ze'âmeti 48’dir. Kanun üzere cebelileri ve paflas›n›n as-
keri toplam› üçbin asker olur. Hangi sefere görevlendirilirse oraya giderler. Paflas›, denizde
üç parça kad›rga ile devaml› olarak haz›r halde durur. Bir tarafta düflman gemileri göründü-
¤ünde kad›rgalar› ile harekete geçip, düflman üzerine var›r. Kanun üzere flehrin kad›s› üç-
yüz akçe payelidir. Adalet üzere her sene fler'i hâkimine on kese ve örfî (idarî) hâkimi olan
paflas›na da seksen kese gelir sa¤lan›r. fiehrin ayr›ca müftisi, muhtesib a¤as›, gümrük a¤a-
s›, dizdar a¤as›, azab a¤as›, hisar eri a¤as›, topçu a¤as›, cebeciler a¤as›, meremmâtc› a¤as›
ve hepsi üçyüz aded hisar erleri vard›r ki her an haz›r durumdad›rlar.

Kalenin Yeri ve Yap›s›: Akdeniz içinde, Rumeli eyaleti topra¤›na yak›n bir uçta, befl
köfleli, üç katl›, sa¤lam ve metin yap›l›, iskender seddi gibi bir kaledir. Sanki Zigetvar ka-
lesidir. Bir anlamda bu kale yedi kat kale duvarlar›d›r. Duvarlar›n aralar› moloz, r›ht›m
dolmad›r. Baz› yerleri k›rkar ve ellifler ayak enlili¤indedir. Do¤u bat›, güney ve kuzey ta-
raflar›n› deniz döver. Bu duvarlar›n sadece Karayel ve Y›ld›z taraflar› karad›r. Bu kara ta-
raflar›n›n duvarlar› seksen ad›m enlili¤inde. Kahkaha seddi gibi kesme kaya hendekle çev-
rilidir. Bu kara duvarlar› k›rkar arfl›n yüksekli¤indedir. Hendek kenar›nca kara taraf›n›n
duvar› bir denizden bir denize var›nca binbeflyüz ad›m uzunlu¤undad›r. Birinci kat d›fl du-
var›n›n üzerinden bu kalenin çevre uzunlu¤u tam alt›b›n ad›md›r. ‹ç yüzündeki ikinci kat
duvar›n›n çevre uzunlu¤u tam dörtbin ad›md›r. Kalenin toplam yüzonbir aded büyük ku-
lesi vard›r. Herbiri bir çeflit gö¤e uzanm›fl burç fleklindedir. Her kulede k›rk ve ellifler aded
büyük, küçük difller bulunmaktad›r. Ayr›ca herbir kulede onar ve onbefler aded küçük, bü-
yük toplar konulmufltur. Bütün bu kulelerin en büyü¤ü ve metini Cesir kulesi ayr› bir ka-
le gibidir. Köprü kale ad› ile meflhurdur. Küçücük bir adac›k üzerinde yap›lm›fl olup, çev-
re uzunlu¤u sekizyüz ad›md›r. Ayr› bir dizdar a¤as› ile ikiyüz neferi vard›r. Bu kaleden bü-
yük kaleye a¤aç bir köprü ile geçilir. Baz› yerlerinden bu köprü zincirler ile kald›r›l›r ve
kale ada içinde kal›r. Köprü, alt›ndan kad›rgalar geçecek yüksekliktedir.

Bu köprünün alt›ndan gece ve gündüz deniz, bir kesme kaya bo¤azdan k›rk kere afla¤›
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ve k›rk kere yukar› do¤ru akmaktad›r. Sanki yaydan ok f›rlar gibi fliddetli akar. Sabahtan ö¤-
leye kadar bat›ya do¤ru, ö¤le vaktinden akflama kadar da do¤u taraf›na do¤ru gece, gün-
düz bu flekilde akmaya devam eder. Acaib ve garip, ibret verici bir durumdur. Bu bo¤azda
suyun yukar› ve afla¤› do¤ru akt›¤› k›s›mda üç aded su de¤irmeni vard›r, bu¤day ögütürler.
Su hangi tarafa akarsa de¤irmen çarklar› da o tarafa do¤ru dönerler. Bu de¤irmenlerin üzer-
lerinde kale neferlerinin, diyarlar›ndan uzak kalm›fl yi¤itlerin odalar› yap›lm›flt›r. De¤irmen-
lerin kap›s› dibinde bu köprü kalesinin suyla beraber bir u¤urdan peçe kap›s› vard›r.

Yukar›da, köprünün beri bafl›nda bir kap›, öte bafl›nda bir kap› olup ortas› tahta köprü-
dür. Her gece bu köprünün bekçileri demir zincir ile köprüyü çekip kald›r›rlar. Böylece bu
Cesir kalesi ile büyük A¤riboz kalesi bir ada içinde kal›rlar. Bu A¤riboz kalesinin bu k›sm›n›
görmeyip, ibret nazariyle bakmay›p geçenler bu yeryüzünde bir fley görmemifl ve bir ilâhi
sanat eserini seyretmemifl olurlar. Zira insan gücü ile yap›lm›fl böyle bir büyüleyici eser da-
ha yoktur. Bu köprü iki yerdendir. Biri, de¤irmenlerin oldu¤u yer büyük köprü, di¤eri de
kule köprüsüdür. Kaleye girecek köprü Rumeli taraf›ndan gelip, geçilen küçük köprüdür.

Onun alt›ndan kad›rga geçemez. Bu köprü üzerinde bir seyir yeri ve nice de¤irmenlerin
dönüflleri bu köflkten seyredilir. Misafirler ve yak›n çevre insanlar›n›n dinlenme ve e¤lenme
yeridir. Bu köprünün kap›s› üzerinde, beyaz bir mermere yap›lm›fl santa ve marta yani ka-
natl› bir arslan resmi vard›r. Bunu yapan usta Öyle bir sanat hüneri göstermifl ki görenler
sanki canl› san›rlar. Venedik kafirleri bu resme tap›n›p, bütün sancak ve bayraklar›nda bu
resmi tafl›rlar. Köprü kulesinde, köprü bafl›ndan d›flar› ç›karken kalenin sa¤ taraf›ndaki du-
var›n yüzünde, dört köfle beyaz bir mermer üzerine celi yaz› ile yaz›lm›fl flu tarih vard›r:

Bâ fermân-i âlî mübafleret-i kule ve cesr Hazret-i vezîr-i mükerrem Ken’ân Pafla el-vâki' fî
flehr-i fievval 19 ve itmâm flüd 26 fî flehr-i mezkûr sene 1067».

Bu ibret verici köprünün karfl›s›nda, Rumeli taraf›nda, ‹stefe topra¤›nda kalan köprü-
nün bafl k›sm›nda otuz ocakl› büyük bir han vard›r ki deniz kenar›ndad›r. Bütün gelen, gi-
denler bu misafir han›na konup, sabahleyin köprü kurulup kale kap›s› aç›ld›¤›nda ifli olan-
lar kaleye girerler. Bu handan kaleye girilen köprünün kap›s› bat› yönüne bakar. Bir kap›-
s›da yukar›dad›r. O da bat›ya aç›l›r. Tafltan yap›lm›fl alçak köprüler ile geçilir. Bu kap›lar›n
önleri her gece zincir ile kald›r›lan a¤aç köprülerdir. Süleyman Han bu kap›da büyük bir
kule yapt›rm›fl olup, kap›s›n›n iç yüzünde, beyaz mermer üzerinde flu tarih yaz›l›d›r:

fiâh Süleymân A¤ribozun etdürüp ta'mirini
Didim flâdân olas›n kapularla iflbu tâk
Avn-i Hak ile didim Zilhiccede târihini
Bâb-› bâlâ üstüne k›ld› bünyâd iki tak

Sene...

Bu kap›dan içeri girildi¤inde ayr› bir yap› olan Tophâne hisar pîçesi gelir. Bunun da ka-
p›s› bat›ya do¤ru aç›l›r. Hisar›n deniz kenar›nda denize bakan on aded top kemercikleri var-
d›r. Hepsi demir kap›lard›r ki her kemerin alt›nda birer aded büyük toplar› bulunur. Topla-
r›n içi bir adam›n ba¤dafl kurup oturabilece¤i kadar büyüktür. Bu toplar tâ Kastel burnunu
döverler. ‹nsan kolu kal›nl›¤›nda demir halkal›, ibret verici toplard›r ki büyük liman› korur-
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lar. Çünkü bu toplar at›lmaya bafllad›¤›nda sars›nt›s›ndan bir ev kalmaz, hepsi y›k›l›r. Onun
için burada evler yap›lmam›flt›r. Buras› Ebu'l-Feth yap›s› hisar pîçe kaledir.

Yukar›da anlat›lan dört aded kap›lardan baflka hisar kap›lar› yoktur. A¤riboz kalesi
içinde onbir aded müslüman mahallesi vard›r. Onbir aded de Selattin cami vard›r. (Ebu'l-
Feth Sultan Mehmed Han camii) hepsinden eskidir. Bu cami kafirler zaman›nda büyük
bir kilise imifl. Sonra Müslümanlar›n ibadetgâh› olmufltur. Uzunlu¤u yüzotuz ayakt›r. Ge-
niflli¤i doksan ayakt›r. Camiin içinde k›rksekiz aded mermer sütunlar›n üzerinde kiremit
örtülü, bal›k s›rt› cubbesi olup, dört köfle, kule benzeri minaresi vard›r. Camiin içinde ha-
yat sulu bir kuyu bulunur, iki kap›l›, büyük bir sanat eseri camidir. (Davud Bey Camii):
Kurflun örtülü, kagir kubbeli, ferah, iç aç›c› bir camidir. K›ble kap›s›n›n üstünde tarihi ya-
z›l›d›r. (Emir veya Eminzâde Camii), güzel bir sanat eseridir. (Filzâde Camii), cemaati çok
olur. (Karl›zâde Camii), sevimli, ayd›nl›k, flirin bir camidir.

Bunlardan baflka bu kale içinde alt› aded mahalle mescidi bulunur. Osman A¤a mes-
cidi, Turhan Bey zaviyesi, Hasan Baba tekkesi, Küçük ‹lyas mescidi, Musa A¤a mescidi.
Bunlar cami benzeri mescidlerdir. Bu Müslüman mahallelerinden baflka Yukar› kap› sem-
tinde hepsi befl aded Rum keferesi mahallesi ile befl aded küçük kefere kiliseleri vard›r.
Bir aded de yahudi mahallesi ile bir aded Sanago adl› kiliseleri vard›r.

Hisar içinde olancas› 1.900 aded ba¤s›z, bahçesiz, darac›k, kâgir yap›, kiremit örtülü
ve hepsi kemer kap›l›, kefere yap›s›, sa¤lam, altl›, üstlü evler vard›r. Bütün sokaklar› bafl-
tanbafla temiz kald›r›m döflelidir. Ç›rp› ile ayr›lm›fl satranç nak›fll› flirin caddelerdir. Lakin
kale içi oldu¤undan darac›kt›rlar. Kalede medrese, s›byan mektebi, tekke, hamam, ondo-
kuz aded çeflme, sekizyüz aded ev kuyusu, seksen aded dükkan olup bezestan› yoktur.
Ama her çeflit eflya bulunur.

A¤riboz D›fl Varoflu: Bu anlat›lan kalenin y›ld›z rüzgar› taraf›nda, d›fl›nda, kalenin hen-
de¤inden bir kurflun at›m› mesafe uzakl›ktad›r. ‹kibin aded, ba¤l›, bahçeli, kagir yap›, hep-
si kat kat üstüne yap›lm›fl, kapudan ve mirmiran saraylar›d›r ki her biri birer a¤açl›k, çi-
menlik, gül, gülüstânl›, flirin saraylard›r. Kapudan Köse Ali Pafla saray› ile kardefli Ahmet
Pafla saray› hepsinden üstünüdürler. Camilerinden Mustafa Bey camii kurflun kubbeli, ga-
yet flirin, süslü, ma'mur, nurlu bir camidir. Koca Memi Pafla camii de hakikaten ibret ve-
rici bir ibadet yeridir. Bal›k s›rt› tahta kubbesi kiremit ile örtülüdür. K›ble kap›s› üzerinde
tarihi yaz›l›d›r. Esrarl›, nurlu bir ibadetgâht›r.

Mahalle mescidleri dokuz adeddir. Habib Çelebi (Hasib Çelebi) mescidi en meflhurudur.
‹ki aded tefsir, hadis ve Kur'an hâf›zl›¤› ilimleri okunan medresesi, befl aded s›byan mekte-
bi olup Memi Pafla ve Kapudan Ali Pafla mektebleri meflhurlar›d›r. Tekkeleri dört adeddir.
‹ki aded hamamd›r. Eski hamam Davud Bey hayrat›d›r. Yeni hamam Mustafa Beyindir.
Saray hamamlar› yoktur. Varofl içinde 426 aded sanat ehli dükkanlar› vard›r. Hünerli sa-
natkarlar bulunur. Birço¤u kapudanlar›n zincire vurulmufl kefere hizmetlileridir. Tüccar ha-
n› iki tanedir. Alt›yüz aded ev kuyusu bulunur. Her birisi hayat suyundan iz verir. Kortini
adl› bir frenk kuyusu meflhurdur. Vak›f taraf›ndan bu s›¤›rlar bu su kuyular›ndan dolaplar
ile su çekip varoflta ve kale içinde bulunan çeflmelere su verilir. Büyük hayratt›r.

‹bret Verici Di¤er Bir Su: Daha önceleri bu büyük flehir susuz imifl. Kapudan Halil Pa-
fla bu flehre befl saatlik yerden, da¤lardan ve çöllerden kat, kat kemerler yapt›rarak su ge-
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tirtmifltir. fiehrin varoflu içinde bulunan Mustafa Pafla Camii önünde elli gözlü kemer var
ki herbiri gö¤e yükselmifl gök kufla¤› misali ve Kisra tak›na benzemektedir. Hepsi hayrat-
t›r. Bu varofl ile kale aras› flehrin mezarl›¤›d›r. Kalenin fethi s›ras›nda flehid düflen binler-
ce gazi burada medfundurlar.

fiehrin havas›n›n güzelli¤inden bütün halk› canl› ve kanl› olup yüzlerinin renkleri k›r-
m›z›d›r. Erkekleri Cezayir levendleri gibi çeflitli cakadan yap›lm›fl ta¤z› yelekli ve gö¤üs-
lüklü geçirme elbiseler giyerler. ‹htiyarlar› fesleri üzerine yar›m sar›k ile enlerine beyaz ve
k›rm›z› ihramlar sar›p Cezayir bornosu giyerler. Bellerinde pala b›çaklar olup, ipek kuflak-
lar sar›p, demi dizlikler ve saya s›kma çakfl›rlar giyerler. Taze yi¤itleri bald›r› ç›plak gezip
sevimli dilberleri de gayet çoktur. Ama kad›nlar› asla d›flar›da görünmezler. Allah ömür-
lerini uzun etsin ›rz sahibi adamlar›, hanedan sahibi keremli kimselerdir.

A¤riboz güfteri adiyle meflhur olmufl üzüm s›ras›nda beslenmifl, içi cevizli ve bademli son
derece lezzetli taze güfteri olur ki lezzetinden ve hofl kokusundan insan yemekle doyamaz.
Sand›klar içine koyup Rum, Arap ve Acem'e hediye olarak gönderirler. ‹stanbul'dan ve Ru-
meli'den bu flehre gelinceye kadar asla hurma a¤ac› yoktur. Ama bu flehrin ba¤ ve bahçele-
rinde yüksek hurma a¤açlar› çoktur. Ayr›ca sulu kiraz› olur. Zira flehir sahil havas›na sahiptir.

fiehrin Ziyaret Yerleri: (Kara Baba Sultan): Köprünün Rumeli taraf›nda, küçük bir ka-
birde medfundur. Bu ulu makamdan flehrin bütün imaretleri ve iki tarafta olan körfez gö-
rülmektedir. (Mahmud Baba Sultan): Kale içinde yatmaktad›r. Buradan yukar›da (Emir
Sultan), varoflta (Gâyip Baba), sonra (Veli Dede Sultan). Hepsinin hizmetleri haz›r ve na-
z›r ola, Allah'›n rahmeti üzerlerine olsun.

A¤riboz Ceziresi Hakk›nda Edindi¤imiz Di¤er Baz›› Bilgiler: A¤riboz, Hazret-i Muham-
med'in do¤umundan 889 sene önce ‹skender Zülkarneyn idaresinde iken bu flehrin topra¤›
kara ile bitiflikti. Rum Yunan tarihçilerinin yazd›klar›na göre flehrin hakimi ileri görüfllü ve
ak›l sahibi Batlamyus, ‹skender'e kalenin bulundu¤u yerin Rumeli taraf›nda biraz bitiflik oldu-
¤unu, bu k›sm› külerklerle kesip kale ve flehiri ada haline getirerek düflmandan korumay›, ba-
l›k dalyanlar› yap›p bolca bal›k avlay›p, kalelerine elde edilen gelirlerden para verip, ayr›ca
hazineye de gelir elde etmeyi önerir. ‹skender, bu teklifi kabul eder ve bu sözü edilen k›sm›n
kesilmesi için ferman ç›kar›r. Bunun üzerine flehrin hakimi hemen çok say›da insan topla-
y›p, bu dar bo¤az k›sm›n› kesip, denizi öteye ak›t›p, bu yere kehanet ilmi ile t›ls›m yapt›r›r.
Bütün adalar›n bal›klar› bu aç›lan bo¤az k›sm›ndan geçerken kurulan dalyanlar ile bolca ba-
l›k avlan›r. Bu sebepten bu adaya A¤riboz ipsâriye yani bal›k a¤› yeri demifllerdir. Daha ön-
celeri de bu adaya Makr›po (uzun yer) denirmifl. Hakikaten bu ada Rumeli taraf›na do¤ru
uzunlu¤una oluflmufltur. Rum lisan›nda makr› diye iki bo¤az›n bulundu¤u yere denir. fiimdi-
ki durumu ile denizden iki bo¤az içinde uzunlu¤una bir adad›r. A¤riboz adas›n›n uzunlu¤u
yüzseksen mildir. Çevre uzunlu¤u ise üçyüzaltm›fl mildir. Da¤l›k, tafll›k, ormanl›k, akar sula-
r› bol, verimli topraklar›, yeflil alanlar› çokça, havas› güzel, görülmeye de¤er, eflsiz bir ada-
d›r. Mahsullerinin bollu¤undan ve çeflitli oluflundan co¤rafyac›lar buray› yeflilli¤i ile anlat›rlar.
Bu adaya denizden yaklafl›rken üzerinde bulunan yüksek, sivri bir da¤ yüz mil uzaktan görü-
nür. Bu yüksek da¤a A¤riboz (E¤riboz) derler. Bir taraf› K›z›lhisar burnu da¤›d›r. Bu adan›n
sahilleri etraf›nda bafltanbafla kat, kat ma'mur ve geliflmifl rum keferesi köyleri bulunup, içle-
rinde kasaba benzeri köyler de vard›r. Adan›n lodos taraf›nda A¤riboz kalesi bulunur.

803

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR



Büyük A¤riboz Liman›: Bu liman, kalenin afla¤› taraf›nda olup, yukar› taraf› y›ld›z ve
poyraz rüzgar›na aç›kt›r. K›fl günleri gemiler yatamazlar. F›rt›nadan tutunamazlar. Afla¤›
taraftaki liman Hüdâ taraf›ndan eflsiz bir limand›r ki dörtyüz parça gemi hep birlikte gi-
rip, hepsi birden demir at›p rahatl›kla yatarlar. Sanki bir ›rma¤a girmifl gibi olurlar. Baz›
gemiler ‹stanbul'daki Galata önündeki gibi hisar önüne ayk›r› yatarlar. Bu liman a¤z›nda
Depuz köyü taraf›na bakan küçük bir adac›k vard›r. Kaleye çok yak›nd›r. ‹smine Pafla
adas› derler. Ebul-feth Sultan Mehmet buradan gemi ile geçerken bu adac›¤›n üstünde ça-
d›r kurup oturmufltur. Bu yer halen belli flekilde durmaktad›r.

Bu adac›ktan kaleye var›ncaya kadar gemilerle köprü yap›p, Rumeli taraf›ndan ‹slam
askerleri dökülüp, yürüyüfl yap›p, kaleyi feth etmifllerdir. Bu adac›ktan kefliflleme rüzgar›
taraf›na Tuzla burnu befl mil uzakl›ktad›r. Oradan Rumeli taraf›nda Burgazl› burnuna va-
r›nca yirmibefl mildir. Bu burundan k›bleye do¤ru üç mil uzakl›kta bir dere vard›r. Dereden
K›z›lhisar k›rkbefl mil mesafededir. A¤riboz'dan K›z›lhisar'a kara ile giderken k›ble ile keflifl-
leme rüzgar› aras›nda bir saatlik uzakl›kta Kalabuz köyü vard›r. Bu köy irem ba¤› misali gül-
lük, gülüstanl›k, limon, turunç ve bostan› bol, flirin bir köydür. fiehrin bütün ileri gelenleri-
nin ba¤ ve bostanlar› hep bu köydedir. Valide Sultan'›n Livadiye flehri hâss›na kat›lm›fl Va-
lide Sultan hâss›d›r ki Livadiye a¤as› taraf›ndan gönderilen, tayin edilen bir idareci taraf›n-
dan yönetilir. Buradan ilerleyerek, k›bleye do¤ru gidip, geliflmifl köyleri geçtik.

Fla Kalesi: Kral Batlimos'un Flapor ad›ndaki o¤lu taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Onun adiy-
le isimlendirilmifl yüksek bir kaledir. ‹çinde bulunan kafirler Rumeli askerinin üzerlerine
geldi¤ini haber ald›klar›nda kaçmaya çal›flm›fllar ise de aman dileyip kaleyi teslim etmifl-
lerdir. Ama fetihten sonra kalenin baz› yerlerini y›km›fllard›r. Lakin kalenin kaya taraf›
sa¤lam olarak kalm›flt›r. ‹çinde Rum kefereleri otururlar. Buradan k›ble taraf›na ba¤lar ve
bahçeler içinden iki saat ilerledik.

‹ki A¤riboz kalesi büyüklü¤ünde viran bir kaleye geldik. Biraz onar›ld›¤›nda sa¤lam
flekle getirilmesi mümkündür. Yak›nlar›nda güzel ve geliflmifl köyler vard›r.

Buradan da befl saat yol ald›ktan sonra Padra köyü menziline vard›k. Buras› da kefere kö-
yüdür. Sonra bazen sahilden, bazen ba¤l›, da¤l›, oval› yollardan do¤u taraf›na do¤ru gittik.

K›z›lhisar: Filozof kral Batlimos taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Ebulfeth Mehmet Han'›n pa-
flalar›ndan Koca Mahmud Pafla taraf›ndan feth olunmufltur. A¤riboz'un kazas›d›r. Nâib ta-
raf›ndan yönetilir. Kalesi, deniz kenar›ndan birbuçuk mil uzakl›kta, yerli bir gök kaya üze-
rinde yap›lm›fl olup, karfl›s›nda liman yoktur. Ama yan taraf›nda k›ble taraf›na bakan gü-
zel, hofl bir liman› vard›r. Yüksek bir tepenin üzerinde kurulmufl olan bu kale, tafltan ya-
p›lm›fl, dört köfleli, güzel, küçük bir kaledir. ‹çinde ancak yirmi kadar evcik bulunur. Bir
camii bulunup bunun d›fl›nda han, hamam, dükkan gibi bir bina yoktur. Ancak su sarn›ç-
lar›, erzak anbarlar› ve cephane mahzenleri olup kale dizdar› ile seksen kadar kale nefe-
ri bulunur. Bir kap›s› olup k›ble taraf›na aç›l›r. Kalenin varoflu afla¤› k›s›mda, deniz kena-
r›ndan alarkaca, bir sarp dere içinde kurulmufltur. Evleri kâgir olup hepsi de kiremit ör-
tülüdür. Bir medrese, bir s›byan mektebi, bir dervifl tekkesi, camii, mescidleri, bir tüccar
han›, bir hamam› ve yirmi aded de dükkan olup baflka binadan eser yoktur.

A¤riboz kalesi adas› körfezinin d›fl›nda, bir burunda kurulmufl olan bu varofl A¤riboz'dan
buraya gelirken do¤u taraf›na düfler. Bu k›s›mda öyle sa¤nakl› rüzgar eser ki insan› at›n›n üze-
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rinden tepesi üzere y›k›p, at› da yüzü üzere y›kar. Baz› zaman fliddetli rüzgar ekinleri kökün-
den ç›kar›p, binlerce yüksek a¤ac› dibinden devirir ve önüne gelen fleyleri denize döker. Bu
flehrin bütün Rum kad›nlar› donsuz gezdiklerinden rüzgar esti¤i zaman fistanlar›n› aç›p, ay›p
yerleri görünmemesi için ferace ve fistanlar›n›n eteklerinin uçlar›na birkaç okka a¤›rl›¤›nda
kurflun parçalar› dikerler. Allah korusun bu sa¤nakl› rüzgar kime rastgelirse yere kapat›p, in-
san› bo¤ar. Buran›n bu son derece fliddetli rüzgar›ndan dolay› baz› tarihçiler bu kaleye (K›r-
m›z› K›z›l rüzgarl› hisar) derler. Bu kalenin befl mil karayeli taraf›ndaki bölgeye Kara ada der-
ler. Gemilerin korkusuzca s›¤›nabilece¤i güzel bir limand›r. Buradan alt› mil mesafedeki kü-
çük adac›¤a Manitlo derler ki bunun karfl›s›ndaki limana da Manitlo liman› ad› verilmifltir. Bu-
rada viran bir kilise vard›r. Bu kilise taraf›nda gemiler demir b›rak›p rahatl›kla yatarlar. Bu li-
manda tatl› sulu kayalar bulunur. K›z›lhisar burnundan Atina flehri taraf›nda Ropuz burnuna
var›nca elli mil mesafededir. Kuzey taraf›nda Ezdin burnuna otuz mildir. Lakin kuzey ile ba-
t›n›n kerte karayelden tarafa yönelip Ezdin burnuna gidilir.

Garib Bir Hikaye: Sultan ikinci Selim zaman›nda K›l›ç Ali Pafla, K›br›s'ta serdâr-› a'zam
(bafl kumandan) olan Kara Mustafa Pafla'ya yard›m götürürken dört parça kad›rgasiyle on
parça kâfir kalyonlar› Uluc Ali Pafla'ya rast gelir. Bir gün, bir gece kafirler ile büyük cenkler
eder. Sonunda Ali Pafla biraz yenilgiye u¤ram›fl görünüp kaçar flekilde gelip bu K›z›lhisar li-
man›na girer. Tam demir atacak yerde iken kafirler de arkas›ndan kovarak buraya gelirler,
Ali Pafla burada durmay›p hemen A¤r›boz körfezine girip kale alt›nda demir b›rak›p, korku-
suzca ve rahatça yatar. Kafirler de on parça kalyon gemileriyle bo¤az›n a¤z›na lenger b›ra-
k›p, Türk ne zaman ç›karsa benimdir deyip yatarlar. Aristo ak›ll› Ali Pafla hemen bir gecenin
içinde dört parça kad›rgas›n›n levendlerini ve forsalar›n› kad›rgalardan ç›kar›p, A¤riboz kale-
sinin daha önce anlatt›¤›m›z köprüsünün de¤irmen bo¤az›ndan akan suyun iki taraf›ndaki ka-
yalar› külenkler ile kesip, üflürüp, kad›rgalar geçecek kadar geniflletip, gece yar›s› kad›rgala-
r›n yelkenlerini fora edip, kayalar› kesip genifllettigi bu bo¤azdan kad›rgalar› öte tarafa Ropuz
burnuna geçirir. Sonra K›z›lhisar burnunu dolafl›r ve seher vakti kafirler gaflet uykusunda ve
sarhofl olarak yatarlarken Ali Pafla dört parça kad›rgasiyle kafir gemileri içine girip Allah, Al-
lah diyerek hücum ederek, k›sa zamanda Allah'›n emri ile k›l›ç vurarak on parça kafir gemi-
sini ele geçirir. Kazand›¤› bu zaferden sonra ‹stanbul'a gelip, Selim Han'›n huzurunda top, tü-
fek flenlikleri yapar. Bundan sonra da müstakilen üç tu¤ ile kaptan pafla olur. Elde etti¤i ni-
ce gaza mallar› ile Tophane'deki nurlu camii yapt›rm›flt›r. Ali Pafla'n›n bu kayalar› kestirdi¤i
De¤irmen bo¤az›ndan gerektirdi¤inde küreklerini ç›kar›p kad›rgalar›n geçmesi mümkündür.

Buradan kalk›p yine geriye A¤riboz'a dönüp bir günde (Yopnoz Köyü menziline) geldik.
Tamamen rum köyüdür. Buradan befl saat y›ld›z rüzgar› taraf›na gidip tekrar A¤riboz kalesi-
ne geldik. Burada bir gece misafir kald›k. Kapudan efendilerimiz, âyân ile ileri gelenlerle ve-
dalafl›p ayr›ld›ktan sonra yine sözü edilen de¤irmenlerin bulundu¤u bo¤az köprüsünden ge-
çip Rumeli topra¤›na ayak bast›k. Ask›mnoz köyünü geçip iki saat ilerledik.

Dopuz (Ropuz) Kazas› Menzili: A¤riboz topra¤›nda nahiyedir. Sahilden bir mil alarka, ka-
yal› bir s›rt bafl›nda kurulmufl ikiyüz evli bir kafir köyüdür. ‹stanbul'da Süleymaniye camii ya-
n›nda sakin Defterdarzâde Mehmet Pafla'n›n o¤lu Ahmet Bey efendimizin serbest zeâmeti-
dir. Bu köyde ibret verici, tasvirlerle dolu, nak›fll›, sanat iflli bir kilise vard›r ki her bir tasviri
görülme¤e de¤erdir.
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Buradan da kalk›p güneye do¤ru, sarp da¤l› ve tafll› yerleri iki saatte afl›p kefere köyü olan
Mahunye köyünü geçtik. K›bleye do¤ru dört saat çam a¤açl›, düz yerleri geçtik.

Kefse Kasabas› Menzili: Atina kazas›ndan ayr›lma küçük bir kazad›r. Pâyesi seksen akçe
kazac›kt›r. ‹stanbul'da Haftanc›bafl›lar taraf›ndan voyvodas› hakimidir. Padiflah hass›d›r. Ser-
dar› ve kethüdâ yeri Atina flehrindedir. Zira Atina çok yak›n olup buradan görünür. Verimli,
flenlikli bir ovada, irem ba¤lar› içinde kurulmufl, üçyüz haneli, kiremit örtülü güzel evlerden
oluflmufl flirin bir kasabad›r. Yar›s› Müslüman, yar›s› kefere reayad›r. Bir camii, bir mescidi,
bir medresesi, bir mektebi, bir tekkesi, bir hamam›, mükellef bir han›, on aded dükkan› olup
baflka imaret binas› yoktur. Ba¤lar›nda yetiflen beyaz kiraz› çok lezzetli olup, be¤enilen mey-
velerindendir. Etraf›ndaki da¤› ve tafl› tamamen zeytin a¤açlar› ile doludur. Buradan ayr›l›p
alt› saat k›ble taraf›na gittik.

ESK‹ BÜYÜK fiEH‹R HAK‹MLER (F‹LOZOFLAR) D‹YARI AT‹NA KALES‹
Rum lisan›nda tâ ile sâ harflerinin söylenifli birbirine yak›n oldu¤undan rumlar bu flehre

Asina derler. Bütün hristiyan tarihçileri ve k›bti milleti bu Atina flehrinin ilk olarak Hazret-i
Süleyman Aleyhisselam taraf›ndan kurulmufl oldu¤unu söylerler. Belk›s Ana, Yemen diya-
r›nda (Saba padiflah›n›n k›z›) iken bir gece onu gece giysileriyle getirip, nikah›na ald›ktan
sonra Belk›s Ana cihan› gezip, dolafl›p, görmek istedi¤inde Hazret-i Süleyman rüzgara em-
redip bütün mallar› ile Kudüs'ten kalk›p, havada uçarak once Girid adas›na gelirler. Burada
‹sfakya da¤› üzerinde konaklay›p, Belk›s Ana yüksek, güzel bir kas›r yapt›r›r. Buradan ayr›-
l›p, Rum taraf›na geçip, bu Atina flehrinin bulundu¤u yere gelip, seyir yeri denilen yerde
îrem ba¤› misali büyük bir saray ve köflkler yapt›r›r. Sonra Hazret-i Süleyman da buray› imar
edip gelifltirir. Ondan sonra Melik Filakos bu flehri daha da gelifltirmifltir. Bu Melik Filakos
beflinci atada Hazret-i Süleyman'a ulafl›r. Rum padiflahlar›ndan olup Selânik'i ve Kavala'y›
da kurdurduktan sonra Rum, Acem ve Arab'› hakimiyeti alt›na al›r. Filakos zaman›nda Bü-
yük ‹skender dünyaya gelir. Filakos, ‹skender'i kumandan edip, yetifltirerek o da cihana hük-
meden bir padiflah olur. ‹skender, bu Atina flehrini de imar edip son derece gelifltirir. Atina
flehrinde yedibin aded filozof toplanm›fl oldu¤undan bütün tarihçiler buraya (Eski Filozoflar
Hakimler fiehri) ad›n› vermifllerdir. Meflhur filozoflardan Pisagor, Bukrat, Sokrat, Filakos,
Filasof, Rasatlis, Calinos, Eflatun, Batlamyus... bunlar aras›ndad›r.

Elhâs›l bütün bilginler bu Atina flehrinin havas›n› be¤enip, buray› kendilerine vatan edin-
mifllerdir. Bunlar fikir birli¤i yap›p, ecele derman aram›fllarsa da bulamam›fllar ama yüzbin-
lerce derde deva bulup, yüksek hesaplarla ve perhiz ile vücudlar›na flifa bulup üçer, dörder-
yüz y›l yaflam›fllard›r. Ama Filozof Bukrat de¤il ecele çare bulmak, kendi derdine derman
bulamay›p ishalden ölmüfltür. Bunun üzerine Eflatun dünyadan el, etek çekip, hükemâ mez-
hebinden ç›k›p, Hazretin dinini kabul edip, seyahat ederek Budin serhadlerinde Peçuy fleh-
rine gelip, burada yerleflip sonunda o da bu kadar bilgi sahibi oldu¤u halde kendini ecele
teslim etmifltir. Peçuy flehrinin Siget kap›s› d›fl›nda bir a¤açl›k yerde yatmaktad›r. Ölüm dö-
fle¤inde iken «Ah benim irem ba¤›m Atina» diyerek vefat etmifltir. Zira bu Atina flehri öyle
bir özenilen ve gönüllerde yatan flehir idi ki yeryüzünde ne kadar acaib ve garip sanat ese-
ri fleyler var ise hepsi burada bulunur. Beyaz ham mermerden oyulmufl sanat eserleri, bin-
lerce çeflit yarat›¤›n garip tasvirleri, Avrupa yap›s› heykelleri vard›r ki görenler hayretler için-
de kal›p, ak›llar› bafllar›ndan gider. Zira bütün resimler sanki insana canl› imifl gibi bakarlar.
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Heykeller ise insana kimisi güler yüzle, kimisi ise k›zg›n flekilde bakarlar.
Elhâs›l gerek bu Atina flehrinde gerekse etraf›ndaki mesirelerde, Ejder liman›nda, Dür-

zi liman›nda, Koçbafl› adl› kilisede, Kefse kasabas›nda ve Mermerlikte olan acaib ve ga-
rip, ibret verici görülme¤e de¤er eserler yeryüzünde hiçbir yerde yoktur. Zira bu Yunan
rum kavmi ilk defa Hazret-i Davud Aleyhisselam zaman›nda rum ülkesinde ço¤alarak mal
ve mülk sahibi olduklar›nda ilk olarak yapt›klar› büyük flehir Makedonya flimdiki Filibe
flehridir. Bundan sonra kurduklar› flehir Bozanta'd›r ki sonra ona Kastantiniye dediler,
flimdi ‹stanbul denmektedir. Daha sonra rum kavmi, Rum denizinin Rumeli taraf›nan ku-
zeybat› taraf›ndaki körfez denizin bitiminde bu Atina flehrini kurdular. Sonra ‹stanbul fleh-
rinin sahibi Kostantin buray› daha da gelifltirmifltir. Onun askerleri burada hükmetmifller-
dir. ‹flte bilginler diyar› olan bu flehir 1700 y›ll›k eski ve büyük bir flehirdir. Yüzlerce hü-
kümdar›n eline geçmifl bir diyar olup içinde nice hükümdarlar taht kurmufl, ‹spanya elin-
den Venedik eline girmifltir. Nihayet bizzat Ebulfeth Sultan Mehmet Han'›n fethiyle Os-
manl› idaresine girmifltir. Halen Rumeli topra¤›nda, Kapudan Pafla yönetimindedir. Mek-
ke ve Medine vakf› olup K›zlar A¤as› nezaretinde Padiflah hass›d›r. Üçyüz akçe payesiy-
le kad›l›kt›r. Müftisi, nakîbüleflrâf›, sipah kethüdâ yeri, yeniçeri serdar›, Dârüssââde A¤a-
s› taraf›ndan valisi ellibin kurufl gelir sa¤lar. Kalenin dizdar a¤as›, yüzelli aded neferi, muh-
tesib a¤as›, bacdar a¤as›, haraç a¤as›, emin a¤as›, flehir kethüdas›, mimar a¤as›, flehir su-
bafl›s› ve rumlar için bir patrikhânesi vard›r. Bunlardan baflka idarecileri yoktur.

Atina Kalesinin fiekli ve Yap›s›: Genifl bir sahra ortas›nda, havalesiz, yalç›n bir k›z›l ka-
ya üzerinde, do¤udan bat›ya dolay›nca yuvarlak flekilde yap›lm›fl eski bir yap›d›r. Benze-
ri yeryüzünde bulunmayan sa¤lam ve dayan›kl› bir kaledir. Kalenin yerden kayas›n›n te-
pesine kadar yüksekli¤i tam yüz arfl›nd›r. Kale duvarlar›n›n her bir tafl› fil cüssesi ve ha-
mam kubbesi büyüklü¤ünde olup yontma, parlak ham mermer tafllard›r. Kalenin mima-
r› buray› yaparken bütün ustal›¤›n› ve hünerini göstererek bu tafllar› birbirine geçme ola-
rak yapm›flt›r ki asla kireç ve harç kullanmam›flt›r. Bu kalenin dört bir taraf›ndan fethe-
dilmesi asla mümkün de¤ildir. Zira bir taraf›ndan la¤›m ve metris kaz›lmas› imkans›zd›r.
Kalenin yerli kayas›ndan yukar›ya tafl binas›n›n yüksekli¤i elli arfl›nd›r. Beden duvar›n›n
üzerinden çevre uzunlu¤u tam üçbin ad›md›r. Kalenin etraf›nda hiç hende¤i yoktur. Zira
her taraf› kesme kayadan gayya kuyusu gibi derindedir. Sadece bat› taraf›na bakan üç
aded demir kap›s› vard›r. Kap›lar birbirinden geçme olup her birinin aras› ellifler ad›md›r.
Kale içinde üçyüz aded, bafltanbafla kiremit örtülü, herbiri kale gibi, tafl yap› hanedanlar
vard›r. Ama bahçeleri yoktur. Bütün evlerin pencerelerinden, balkonlar›ndan ve sofala-
r›ndan sahran›n ba¤ ve bahçeleri oldu¤u gibi görünmektedir. Kalenin ta kafir zaman›n-
dan kanallar ile getirilip ak›t›lan hayat sular› varm›fl, ama flimdi suyu olmad›¤›ndan bütün
evlerin dam ve oluklar›ndan akan ya¤mur sular› sarn›çlarda toplanmaktad›r. Bu sarn›ç su-
lar› Temmuz ay›nda dahi buz parças› gibi so¤uk olur. Kale halk› hep bu sular› kullan›rlar.
Nice kimseler afla¤› varofl flehrinin tatl› su kuyular›ndan getirdikleri sular› içerler.

Selâtin Camiler: Kale içinde bir cami vard›r. Ama bu cihan› gezip, dolafl›p, gören gez-
ginlerce meflhur olup tan›nan ibret verici görülme¤e de¤er nurlu cami kalenin tam orta-
s›nda yap›lm›flt›r. Uzunlu¤u ikiyüzelli ayakt›r. Geniflli¤i seksen ayakt›r. ‹çinde bulunan alt-
m›fl aded beyaz mermer sütun üzerine oturtulmufltur. Birbiri üzerine oturtulmufl, yuvarlak
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ibret verici yüksek sütunlard›r. Ayr›ca camiin etraf›nda sütunlar üzerinde yap›lm›fl birer
sofa da vard›r ki böylece cami çepeçevre iki kat durumundad›r. Mihrab ile minber aras›n-
daki dört aded sütun k›rm›z›, somaki mermerdendir. Herbir sütun öyle iflli ve parlak mer-
merlerdir ki insan bakt›¤› zaman kendi yüzünün rengini görür. Bu sütunlar üzerinde k›b-
le olan yerde saf öd a¤ac›ndan oymal› olarak yap›lm›fl yüksek bir kubbe vard›r ki insan
gördü¤ünde akl› bafl›ndan gider. Bu öd a¤ac›ndan yap›lma kubbede Filozof Eflatun tara-
f›ndan as›lm›fl bir kandil bulunmaktad›r. Camiin gün do¤usu taraf›ndaki duvarda ka¤›t gi-
bi incecik atefl tafllar› konmufl. Güneflin s›cakl›¤›ndan bu tafllar k›z›p cami içindeki mum
kandillerini k›zd›r›p, neft ile kar›flt›r›lm›fl fitiller yap›p camiin içini ayd›nlat›rm›fl. Bütün ke-
fereler buna t›ls›m gözü ile bak›p, inan›p kudret nuru kandili derlermifl.

Emeviler zaman›nda Sultan Mansur bat›dan bin parça gemi ile Girid ve Sicilya adalariyle
bu Atina kalesini fethedip bu camideki anlatt›¤›m›z kandilleri ve birçok de¤erli eflyalar› alm›fl,
sadece kubbenin öd a¤ac›ndan oldu¤unu bilmedi¤inden almam›flt›r. fiimdiki halde dahi kim-
se bilmez. Halen bizim minbere bitiflik dört aded zümrüt benzeri somaki direkler var ki içle-
rinde çeflitli acaib flekiller ve garip çiçekler görülür. Evvelce dört aded k›rm›z› somaki ve dört
aded bu yeflil somakiden baflka cami içinde altm›fl aded altl› ve üstlü beyaz mermer sütunlar
olup hepsi de sanat iflli sütunlarm›fl. Sözünü etti¤imiz o dört aded yeflil somaki direklerin sol
taraf›ndaki direklere bitiflik alt› aded küçük direkcikler üzerinde usta mühendis, beyaz ham
mermerden Eflatun için öyle bir kürsi yapm›fl ki mimari ilmine sahip kimseler ibret gözüyle
bak›p inceleseler gözleri par›lday›p, ak›llar› bafllar›ndan gider. Bu alt› aded küçük sütunlar üze-
rinde alt› aded de küçük kemercikler yap›lm›fl ve uçlar› birbirine bitiflip küçük bir kubbecik tefl-
kil ederler. Eflatun o küçük kubbecik üzerinde oturup, halka vaaz ve nasihat edermifl.

Anlatt›¤›m›z bu kubbenin tam ortas›nda göbek (köpük) gibi beyaz mermerden bir re-
sim yap›lm›flt›r ki bu ibret verici, görülme¤e de¤er ayr› bir mermer sanat eseridir. Kürsü-
nün üstünde, kürsüyü çevreleyen, saf servi a¤ac›ndan oyulmufl parmakl›k yap›lm›flt›r. Ca-
miin taban› beyaz, dört köfle mermerlerle döflelidir. Her tafl›n parças› enine ve boyuna
befler arfl›nd›r. Her biri öyle parlakt›r ki insan yüzünün rengini görür. Camiin üç kat k›b-
le kap›s› vard›r. D›fl kap› ile orta kap› aras›nda camie girildi¤i zaman sol tarafta beyaz
mermerden yap›lm›fl, nak›fll› bir kadeh vard›r ki içine befl adam s›¤ar. Camiin yap›ld›¤› s›-
rada inflaat›nda çal›flan ›rgatlara (iflçilere) o kadeh ile birer kadeh flarap verilirmifl. Halen
o kadeh iki at sakas› su al›r. O asr›n adamlar› ne kadar yüksek boylu imifller ki iki at k›r-
bas› su alan kadehten su gibi flarap içerlermifl. Sonradan mermer ustas› bu kadehi bir da-
ha kaz›y›p, iflleyip, musluk takm›flt›r ki flimdi ondan abdest tazelerler. Orta kap› aras›nda
kalan tavan ince telden, Fahri Çelebi oymas› olarak iflli bir tavand›r. Bu orta kap›n›n yük-
sekli¤i tam yirmi arfl›nd›r. Servi a¤ac›ndan yap›lma tahta kanatl›d›r. Daha önceleri kefe-
re zaman›nda bu kap›lar cevahir ve alt›n yald›zla ifllenmifl imifl. Halen cevahir yerleri gö-
rülmektedir. Camiin içindeki iç kap›da erganon ve nâkus çal›nacak, ibret verici bir mah-
fel vard›r. Bunun kemerlerinin tam ortas›ndaki kemere öksüz kemer derler, as›l› durur.
Tek bir kemer olup bir direk üzerinde durur. ‹nsan gördü¤ü zaman ak›lllara s›¤may›p, flafl-
k›na döner. Bu kemer ve sütun üzerinde bir mum durur imifl. Karanl›k olunca bütün pa-
paz, keflifl ve patrikler o mumun ›fl›¤›nda incil ve di¤er kitaplar› okurlar imifl. Ama bu es-
ki ibadet yeri olan camiin üzeri yüksek, kagir kubbeler ile örtülü de¤ildir.

Muhammed bin ‹shak'›n yazd›¤›na göre Hazret-i ‹sa Aleyhisselamdan alt›yüz y›l sonra
Hazret-i Muhammed Mustafa'n›n do¤umu gecesi Ba¤dad'ta Kisrâ tak› y›k›l›p, Irak'ta Nem-
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rud'un atefli sönüp, Bozant›'da Büyük Ayasofya'n›n kubbesinin, Selânik'teki Ayasofya kub-
besinin y›k›ld›¤›nda bu Atina kilisesinin de kubbesi tamamen y›k›lm›flt›r. Sonradan kaç ke-
re yap›lmaya çal›fl›lm›fl ise de kubbe tutturulamam›fl oldu¤undan ‹stanbul tekfuru bu kub-
benin yerine yüksek taklar yapt›rm›flt›r. Mevcut kemerler üzerine uzun servi a¤açlar›ndan
kirifller at›l›p, bu kirifller üzerine de yine serviden taban direkleri ve üzerine de yine servi-
den tahtalar döflenmifltir. Tamamen servi a¤ac›ndan tahtalar ile ibret verici, nak›fll›, alt›n
yald›zl›, ak›llara durgunluk veren bir sanat eseridir. Bütün bu a¤açlar›n güzel kokular›ndan
cami içinde bulunan cemaatin dima¤lar› kokulan›r. Bu nak›fll› servi tahtalar›n›n da üstü ho-
rasan, kireç, cibs, alç› ile yap›flt›r›lm›fl beyaz ham mermer döflelidir. Kurflun kapl› kubbe de-
¤ildir ama mermerlerin her parças› küçük bir hal› ve kilim kadar vard›r. Kurflundan daha
güzel, hofl, parlak, billur gibi mermerlerdir. Günefl ›fl›klar› vurdu¤unda Necef Moran billur-
lar› gibi ›fl›klar saçarlar. Bu sat›hlarda döfleli olan mermerleri mermer ustas› bir çeflit ince-
cik tahta gibi biçmifl ki her bir parças› tavan tahtas› gibi ince olup cami üzerine asla a¤›r-
l›k yapmaz. Ayr›ca ya¤mur sular›n›n akmas› için yollar yap›lm›fl olup su birikmesi olmaz.
Camiin k›ble taraf›ndaki mihrab sofas›n›n alt› ayak tafl merdiveni olup, sofa ise alt› aded
sütun üzerine oturtulmufl büyük bir sofad›r. Bu sofan›n etraf› kapal› olup akan ya¤mur su-
lar› buraya birikti¤inden buras› ayn› zamanda su sarn›c›d›r. Buraya dolan ya¤mur sular› ga-
yet temiz olup cami içinde bulunan cemaat bu sudan içerek susuzluklar›n› giderirler. Bu su
sarn›c› olan k›ble sofas› üstünde kagir bir yar›m kubbe vard›r. Cami içi gibi a¤aç kirifller ile
yap›lm›fl kubbe de¤ildir. Ama bunun da üstü kurflun ile kapl› olmay›p kilimler büyüklü¤ün-
de beyaz mermer parçalar› ile döflelidir. Bu kubbenin içi saf alt›n yald›z ile kapl›d›r. Süslü,
nak›fll›, laciverd, k›rm›z›... boyalar ile boyanm›flt›r.

K›ble kap›s›n›n içine ve d›fl›na dikkatle bakt›¤›mda çeflitli k›ymetli tafllardan kakma iflle-
meler yap›lm›fl, göz al›c›, ibret verici, bir yap›d›r. Bu camide bulunan yüksek sütunlar›n ben-
zeri ancak ‹stanbul'da Ayasofya ve Süleymaniye camilerinde vard›r. Minber ve mihrab›n ya-
p›l›fl›ndaki sanat güzelli¤ini anlatmakta lisan aciz kal›r ve kalemler k›r›l›r. Camiin duvarlar›-
n›n yüzünde bulunan beyaz mermer tafllar›n her biri fil cüssesi kadar büyüktür. Garip bir hik-
mettir ki bir insan mimar› ilminde ne kadar üstün olursa olsun bu tafllar›n birbirine uyumla-
r›n› fark edemez. Sanki k›rk arfl›n yüksekli¤inde tek bir parça duvard›r. Üzerlerinde ufac›k
bir sinekcik dahi uçsa farkedilir. özellikle cemaatin yüzlerinin renkleri, bütün rükû ve secde
ediflleri oldu¤u gibi görülebilir. Di¤er bir sanat özelli¤i de fludur ki duvarlar›nda asla kireç,
cibs ve horasan yoktur. Bafltanbafla kurflun ve demir kenedlerle tutturulmufltur. Camiin d›fl
avlusunun dört bir yan›nda altm›fl aded beyaz, yüksek, ibret verici sütunlar vard›r ki her bi-
rinin yüksekli¤i yirmibefler arfl›nd›r. Ama cami içindeki gibi yekpare sütunlar de¤ildirler. Fa-
kat ne kadar dikkat edersek edelim bu sütunlar›n da birlefltirildikleri yerleri göremeyiz. San-
ki tek parça direklerdir. Zira oluklu ve burmal› flekilde yap›lm›fl sanat eserleridir. Bu altm›fl
aded sütun camiin etraf›na eflit aral›klarla ve tertip üzere dizilmifllerdir.

Bunlardan baflka di¤er çeflitli sütunlar ve bu sütunlar›n üzerlerinde çeflit, çeflit, resim ve
heykeller vard›r ki bunlar› teker teker anlatmaya kalksak, müsveddelerimiz ço¤al›r ve seya-
hatimiz yar›da kal›r. ‹nsan akl›n›n eremiyece¤i ancak Aristo ak›ll› kiflilerin yapabilece¤i, in-
san o¤lunun kerametidir deyip, bafl e¤ip susmak gerek. Zira bütün resimler ve heykeller o
kadar ustaca yap›lm›fl fleyler ki sanki canl› olup insana bak›yorlarm›fl gibidirler. Sözün k›-
sas›, Cenâb-› Rabbülâlemin bu yeryüzünde ne kadar çeflit canl› yaratm›fl ise sanki bu cami-
in etraf›ndaki sütunlarda, duvarlarda hepsinin mermerden yap›lm›fl flekil ve heykelleri var-
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d›r. Korkunç ve kötü çehreli dev, cin ve fleytan, zebâniler ile periler, melekler, ejderhalar,
büyükbafl hayvanlar, decal, y›lan, ç›yan, akrep, kaplumba¤a, timsah, deniz hayvanlar›, s›-
çan, kedi, arslan, Kaplan, pars, yaban öküzü, daha binlerce çeflit hayvan, Cebrail, Azrail,
‹srafil, Mikâil, arfl ve kürsi, s›rat köprüsü, cennet, cehennem, A’raf Meydan›, hesap mey-
dan›nda toplanm›fl bütün yarat›klar, cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme gö-
türeni, cennete gidenleri flenlik yaparak, cehenneme gidenleri azap içinde giderlerken,
cennet içinde huriler ile ba¤lar içinde içip e¤lenirlerken, cehennemde ise ateflte yananlar›
zebanilerin vurduklar›n› anlatan çeflitli flekillerde resimleri yap›p kazm›fllar. Elhâs›l bu cami-
in avlusu duvarlar›nda cennet resmini görenleri safa ederler ve cehennem resmini gören-
ler hayrette kal›p korkuya kap›l›p, dehflete düflerler. Bir insan bu Atina flehrine var›p ya-
k›ndan bunlar› görmedikçe buran›n eski zamanda nas›l bir flehir oldu¤unu bilemezler. Zira
anlatmakla tan›t›lamaz. Zira iflitmek görmek gibi de¤ildir.

Ben hakir, binelli tarihinden beri yeryüzünün dört bir yan›n› seyahat etmekteyim ki Ati-
na flehrinde, Frengistan'›n Roma flehrinde, Macaristan'›n Ustorgon kalesinde, Bec flehrin-
de ve Felemenk'in Amsterdam flehirlerinde olan ibret verici eserleri bir yerde görmedim.
Ama bu Atina Camii içinde ve avlusunda gördü¤üm eserleri sözünü etti¤im yerler de dahi
görmedim. Bu flehri gelip görmeyen gezginler dünyay› gezip, gördüm demesinler. Fakat
hükümdar Arap sultan› melik Mansur bu vilayeti fethetti¤inde bu camiin bütün kap› ve du-
varlar›nda bulunan resimlerin cevahir gözlerini ç›kar›p kör etmifl ve bütün k›ymetli mücev-
her kandilleri, de¤erli flamdanlar›, mumlar›, meflaleleri al›p, ya¤ma edip, d›fl avludaki kub-
belerin yakut mücevherlerini al›p, avluyu atefle verip gitmifl. Ateflten bozulan yerler halen
durmaktad›r. Ama yine bugün yeryüzünde böyle nurlu, ayd›nl›k bir cami yoktur. Zira bu
camie nice defa girsen bir giriflte dahi nice büyüklerin, birçok ibret verici sanat eserleri gör-
mek mümkündür. Sonsuza kadar böyle ibadet yeri olarak kalmas› nasib ola.

Bu camiin afla¤›, taraf›nda, kale kap›s›n›n iç yüzünde bütün tabib, hekim ve cerrahlar›n
dershaneleri vard›r. Buran›n dahi kap› ve duvarlar›nda bulunan revzenleri hepsi ham, beyaz
mermerdendir. Fetihten sonra bu ibret verici dershanenin içine Osmanl›lar siyah barut ko-
yup cephanelik yapm›fllar. Allah'›n hikmeti, bir gün y›ld›r›m isabet edip, dershanenin baz› yer-
lerini y›km›flt›r. fiimdi buras› kervansaray olarak kullan›lmaktad›r. Bu binan›n iki kap›s›n›n ara-
s› tophanedir. Burada bir-kaç aded büyük top bulunur. Bir de mescidi vard›r ki kale kap›s›n›
bekleyen bekçiler bu mescidde ibadet ederler. Bu kap›dan yüz ad›m afla¤› gidildi¤inde Hüse-
yin Efendi Tekkesi vard›r. Halveti tarikatindendir. Türbesi kap›s›n›n üzerinde tarihi yaz›l›d›r.

Kalenin Varoflu: Kalenin afla¤›, kuzey taraf›na inildi¤inde poyraz ve y›ld›z taraf›na ku-
rulmufl, îrem ba¤›ndan iz verir flirin bir flehirdir. Üç aded müslüman mahallesidir ki üç
aded de camii vard›r. Anlat›lan iç kale camii ile hepsi dört mihrab olur. Hac› Ali camii ile
di¤er iki cami üçü de kâgir, kubbeli ve kiremit örtülü camilerdir. Bu flehirde asla kurflun
örtülü bina yoktur. Hepsi yedi aded mahalle mescidi vard›r. Medresesi bir adeddir. Üç
aded s›byan mektebi, iki aded dervifl tekkesi, üç aded hamam olup, Bey hamam›, Hac›
Ali hamam› ve Abid efendi hamam› havas› güzel hamamlard›r. ‹ki aded tüccar han›, yüz-
befl aded dükkan olup bezestan› yoktur. Her çeflit k›ymetli giyecekler ve ender mallar bu-
lunur. fiehrin yedibin aded kiremit örtülü, kale misali, mazgall› ve bedenli, sa¤lam evleri
var. Toprak örtülü, çamur duvarl› ve a¤açtan yap›lma ev hiç yoktur. Hepsi horasan ve
kireç ile tafl duvarlardan yap›lm›fl, güzel evlerdir. Bütün evlerde sarn›ç sular› bulunur. Ev-
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lerin damlar›ndan akan bütün ya¤mur sular› oluklar ile sarn›çlara akar. Evlerin ço¤u bah-
çelidirler. Sokaklar› temiz ve kumsald›r. Asla çamur olmaz. Kald›r›m hiç yoktur. Kay›tlar-
da dörtbin kefere yaz›l› ise de onbini aflk›nd›r. Sanki Malta flehrine benzer. Müslümanla-
ra söz söyletmezler. Onun için müslümanlar›n bu flehirde itibarlar› yoktur. Zira keferele-
ri son derece zengin tüccarlard›r. Firengistanda ço¤unun ortaklar› vard›r.

Kefere halk›n›n ihtiyarlar› ve hekimleri siyah ipekten elbise, bafllar›na da kadife flapka
giyerler. Gençleri bafllar›na k›rm›z› fes, s›rtlar›na renkli çuka yelekler, bellerine renkli ipek
kuflaklar veya ipek kemerler kuflan›p, ayaklar›na siyah tomak, siyah veya k›rm›z› pabuç
giyerler. Kad›nlar› renkli fisdanlar giyip bafllar›na terpufllar sar›p yüzleri aç›k gezerler.
Ama bu flehirde gündüzleri çarfl›, pazar ve sokaklarda asla kad›n ve genç k›zlar›n gezin-
dikleri görülmez. Ne zaman ki günefl batar, karanl›k olur, bütün kad›nlar sabaha kadar
misafirliklere, hamamlara gidip zevk safa ederler. Bir çeflit kefere kad›nlar› vard›r ki bafl-
lar›na tavus kuflu gibi renkli garip örtüler giyip gezerler. Reaya kefereleri bafllar›na frenk
kalpa¤› gibi manlifke giyerler. S›rtlar›na da çeflitli aba ve kebe giyinirler.

fiehirde üçyüz aded küçük, büyük kilise vard›r. Bunlarda üçbin aded patrik, keflifl ve
rahib bulunur.

Kefere zaman›nda flehir içinde yüzonsekiz yerde çeflme varm›fl. Her evde de akar su
bulunurmufl. fiimdiki halde yollar› bozulmufl olup çeflme yerleri susuz olarak durmaktad›r.
Ama bütün evlerde su kuyular› bulunmaktad›r.

Bu Atina flehrinin gündo¤usu taraf›nda Belk›s taht› denilen bir yer vard›r. Hazret-i Sü-
leyman nebi aleyhisselam devlere ferman edip yapt›rm›flt›r. E¤er bunun da yap›l›fl flekli-
ni, kubbelerini, taklar›n›, sütunlar›n› ayr› ayr› anlatmaya kalksak ayr› bir kitap olur. fiim-
diki halde Atina flehrinin namazgâh›d›r. Ya¤mur duas› için ve bayram namazlar›nda müs-
lüman kalmay›p, sadece kefereler kal›rlar. Buras› da görülme¤e de¤er, üstü aç›k, yüksek
sütunlar› olan büyük bir sarayd›r.

fiehir içinde, Isfala kap›s› denilen yerde bir saray daha vard›r ki, bu da büyük, anlat›l-
makla bitmez, güzel, sa¤lam yap›l› bir saray imifl, flimdiki halde köhne haldedir. Ayr›ca
Uzun kilise denilen, büyüleyici bir yap› ve seyir yeri var ki bunu da diller ile anlatmak
mümkün de¤ildir.

Eski cami yak›n›nda, bütün bilginlerin topland›klar› ilim yeri vard›r ki buraya Eflatun ça-
d›r› derler. Sekiz rüzgara karfl›, sekiz köfleli yekpâre tafltan yap›lm›fl ibret verici bir çad›rd›r.
Bu çad›r›n her köflesinde birer insan resmi yap›lm›flt›r. Bu resimler de yekpare, beyaz mer-
merden yap›lm›flt›r. Bu insan resimlerinin her birinin elinde bir rüzgar iflareti aleti bulunmak-
tad›r. Bu sekiz resmin dördü erkek, dördü de kad›n resmidir. Poyraz, y›ld›z, karayel ve gün-
do¤u rüzgarlar› erkek, lodos, bat›, inbat› ve kefliflleme rüzgarlar› da kad›n resmi olarak ya-
p›lm›flt›r. Her biri birer rüzgar›n esti¤i tarafa do¤ru dönük dururlar. Bu çad›r kubbesinin içi
oniki burç üzerine oturtulmufl beyaz mermerden yap›lma kubbedir. Burçlar s›rasiyle kuzu,
öküz, ikizler, yengeç, arslan, baflak, terazi, akreb, o¤lak, kova, bal›k burçlar›d›r. Herbir bur-
cun alt›nda o burcun mevsimi ile ilgili birer beyit yaz›l› olup, yine bu burçlara yedi gezegen
y›ld›z›n ve di¤er birçok y›ld›z›n etkileri as›l› olarak gösterilmifltir. Bu çad›r fleklindeki kubbe
içinde bir kabir vard›r. Yunanl› Filokos burada yatmaktad›r. Onun için bütün rum keferele-
ri buraya sayg› gösterip belirli günlerde ziyaret etmektedirler. Bu kabirin bafl› ve aya¤› ucun-
da yunanca tarihi yaz›l›d›r. Yine bu mermer çad›r kubbe üzerinde ince bir mil vard›r. Büyük
bilginler zaman›nda o mil üzerine ‹skender'in aynas› benzeri bir dünya aynas› varm›fl. Her
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ne taraftan bu flehir üzerine bir düflman hareket etse o dünya aynas›nda hareket eden düfl-
man›n bütün askerleri ve kumandanlar› görünür imifl. Halen yeri durmaktad›r. Ama aynas›
yoktur. O zamanda bu flehir içinde toplanm›fl olan bilginler birer çeflit ibret verici garip t›l-
s›mlar ve birer acaib eserler yapt›rm›fllar. Bu flehirde tâun hastal›¤› y›lan, ç›yan, akrep, ley-
lek, karga, pire, bit, tahta biti, sivri sinek ve kara sinek olmazm›fl. Elhâs›l, bir y›l üçyüzaltm›-
flalt› gündür, gün bafl›na birer çeflit t›ls›m karada ve birer çeflit de denizde t›ls›m asm›fllar. Ne
zaman ki Hazret-i Risâletpenâh efendimiz dünyaya geldiklerinde bu t›ls›mlar etkileri kalma-
y›p, her biri yerle bir olmufl ve amelleri bat›l olmufltur. Halen nice t›ls›mlar›n yerleri görül-
mektedir. fiimdi yine bu flehirde y›lan, ç›yan, sivrisinek, leylek, akrep... olmaz. Geldiklerin-
de burada kalmazlar, e¤er çok dururlarsa fazla yaflamazlar. Bu çad›r kubbe içine insan gir-
di¤inde hemen o saat gönlü bulan›p, istifra eder, parça, parça safra, balgam... gibi fleyleri
ç›kar›r. Zira kubbenin bir taraf›nda Yemen flap› ve bir yan›nda laciverd renginde göztafl› var-
d›r. Onlar›n kokular›ndan insan kusup, s›tma hastal›¤›ndan kurtulur.

Bu çad›r kubbenin d›fl›nda bulunan sekiz rüzgara karfl›l›k, büyük bilginlerden birisi gök
bilimi (Astronomi) ne göre çeyrek daire ile bir zaman aleti koymufltur. Yeryüzünde böyle
bir aleti ne Hâkim Biemrillâh, ne Ali Kuflçu... hiçbir bilgin yapamam›fllard›r. Elhâs›l ibret
verici, yüksek bir kubbedir.

Atina kalesinin havalesi olan kayan›n alt›nda öyle ma¤aralar var ki, her birinde çeflit, çe-
flit kubbeler, saraylar, ibadet yerleri bulunur. Bunlardan geçmifl büyük bilginlerden Stalis,
Bukrat, Psiagors, Calinus, Flikos, Batlimus, Mihan, Mihail ve Eflatun gibi bilginlerin de oda-
lar› bulunmaktad›r. Hangi bir ma¤ara odaya girsen içlerindeki çeflitli kokulardan insan›n di-
ma¤› kokulan›r. Baz› ma¤ara sahipleri kimya üzerine çal›flt›klanndan ma¤aralar›nda kibrit,
z›rn›h ve zâbak madenleri kokar. O zamanda bu flehre gelen bilginlerin bu ma¤aralarda otu-
rup, ders yap›p, birbirleriyle ilmi görüflmelerde bulunup, nice ilimlere sahip olmufllard›r.
Onun için nice tarihçiler bu Atina flehrine ortaklar ve komflular flehri derler. O as›rda öyle
bilginler varm›fl ki Ba¤dad'daki bilgin ile bu Atina'daki bilginler birbirleriyle vas›tas›z olarak
gece, gündüz görüflüp konuflurlarm›fl. Bu da acaip ve garip bir durumdur ki Ba¤dad ile bu
Atina flehri aras›nda denizden ayr› olarak befl ayl›k kara yolu mesafe vard›r. Ve o zamanlar-
da bu Atina flehri o kadar ma'mûr imifl iki flehirden güney tarafa deniz kenar›nda Ejder li-
man›na var›nca iki saatlik yerde kat kat üstüne kâflâne gibi ba¤ ve bahçeli saraylar varm›fl.
Ayr›ca binlerce dükkan olup ibret verici, görülme¤e de¤er bir yermifl. Hala yüzlercesinin ka-
l›nt›lar› yer yer görülmektedir. Bir taraf› iki saatlik yere Tadl› da¤›na, di¤er bir taraf› da ku-
zeyde Kefse kasabas›na var›rm›fl. Bu Kefse Kasabas› Atina flehrinden ayr›l›p kalm›flt›r ki hâ-
lâ aras›nda binlerce ba¤lar bulunmaktad›r. Elhâs›l bu flehri bir insan yaya olarak üç günde
devredermifl. Bir mektubu elden ele verip ta A¤riboz'a, ‹stifye ve Gördüs flehirlerine ulaflt›-
r›rlarm›fl. Halen bu flehirden ta Ejder liman›na var›nca bafltanbafla ba¤ ve bostanlar›n içle-
rinde yüzbinlerce imaret eserlerden kubbeler ve Kisra tâklar› vard›r.

Ejder Liman›: fiehrin güney taraf›nda, iki saat uzakl›kta, Akdeniz'in sahil körfezinin niha-
yetindedir. Umman denizi, Okyanus denizi ve Mulgan denizi denizcilerince ve gemicilerin-
ce meflhur bir limand›r. Liman›n bafl›ndaki iskele bafl›ndaki büyük han binas› dibinde iki
adam boyu kadar yüksekli¤inde, mermerden bir kürsî üzerinde oturmufl ve a¤z›n› güney ta-
raftaki denize açm›fl bir arslan heykeli vard›r ki flu yeryüzünde ne bir benzeri daha vard›r, ne
de yap›labilir. Bu arslan heykelinin bafl› hamam kubbesi kadar olup, ayaklar›n› deniz kena-
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r›na dayay›p, k›ç› üzerine çömelip, oturmufltur. Sanki denizde bulunan gemilere gözcülük
eder. Heybetli, acaip ve garip, ejderha suratl› büyük bir arslan heykeli oldu¤undan bu lima-
na ejder liman› derler. Liman, üçyüz parça gemi al›r. Çanak gibi, yuvarlak bir kap›l› bir li-
mand›r. Befl çeflit rüzgardan emin olup, gök iyi demir tutar, yatakl› bir limand›r. Canpolad-
zâde Mustafa Pafla, Kaptan-› Deryâ paflas› iken bu limanda donanma-› hümayûn gemileriy-
le demir atm›fl olarak, liman a¤z›nda kale benzeri bir mendirek infla ettirirken bu arslan› da
çeflitli renklerle boyat›p, süslemifltir. Sonra Sultan Dördüncü Murat, Canpoladzâde Mustafa
Paflay› ‹stanbul'a ça¤›rd›¤›nda bu mendirekin inflaat› da yar›da kal›r. Bu kale tamamlanm›fl
olsayd› bu Ejder Liman› hakikaten yedi bafll› bir ejder, korkulu ve amans›z bir liman olurdu.
Lâkin liman›n kenarlar›nda suyu yoktur. Yak›nlar›ndaki ba¤lar›nda hayat sular› çoktur. Ben
bu arslan heykeline dikkatle bakt›¤›mda kefere zaman›nda bunun çeflme oldu¤unu gördüm.
Zira k›ç› üzere oturup, a¤z›n› havaya aç›p durdu¤undan ve önayaklar› önünde büyük bir ha-
vuz bulundu¤undan bunun bir çeflme oldu¤u anlafl›lmaktad›r. A¤z›ndan insan gövdesi kadar
su ak›t›p, havuza döküldü¤ünde bütün gemiciler burada sulan›rlarm›fl.

Bu suyun kayna¤› Atina flehrinin do¤u taraf›nda iki saat uzakl›kta, Deli da¤ denilen yük-
sek bir da¤dan ç›kmaktad›r. Buradan künkler ile getirilen bu su arslan a¤z›ndan ak›t›l›rm›fl.
Suyun gelen yerleri ve yollar› halen görülmektedir.

Deli Da¤›, Yetiflen Ürünler, Hayvanlar: Atina flehrinin iki saat uzakl›¤›nda Rum, Arap
ve Acem'de Deli da¤ diye söylenen yüksek bir da¤d›r. A¤riboz körfezi, Mora adas› körfe-
zi, ‹nebaht› körfezi buradan birer haliç gibi görünmektedirler. Bu yüksek da¤da olan hu-
bubât, nebâbât ve faydal› bitkiler hiçbir yaylada yoktur. Bahar mevsiminde bu yüksek da-
¤›n tepelerine ç›kan kimselerin dima¤lar›, sünbül, menekfle, misk, nergis, reyhan, ful, fla-
kây›k ve lâle gibi nice çiçeklerin ve otlar›n kokular›ndan kokulan›rlar. Eski zamanda bü-
tün dünyan›n tabib, hekim ve cerrahlar›n›n bu Atina flehrini mesken edinmelerinin as›l se-
bebinin bu yüksek da¤daki deval› otlar›n bulunmas›ndand›r. Bu flehir ‹spanya kral› elinde
iken bütün vilayetlerden hekimler ve tabibler bu da¤a gelip toplad›klar› deval› bitkiler için
verdikleri gümrükten yüzbin alt›n elde edilirmifl. Halen yine yüzlerce yük deval› bitkiler
toplan›p Avrupa ülkelerine götürülmektedir ama hiç gümrük vermemektedirler.

Acaib Manast›rlar: Ad› geçen Deli Da¤›n ete¤inde ibret verici, eski bir manast›r var-
d›r. Bütün Avrupa ülkelerinde Koçbafl› manast›r› diye meflhurdur. Su, hava yap›s› bak›-
m›ndan yeryüzünde benzeri yoktur. Nice yüzbin hekim ve bilginler öldüklerin de kendile-
rinin buraya gömülmeleri için vasiyet ederler. Zira cesetleri asla çürümeden, beyaz ve tap-
taze olarak ma¤aralar içinde yatarlar. Bu ma¤aralara bilginler ve hekimler t›ls›m ettikle-
rinden buralarda y›lan, çiyan, akrep, kar›nca ve di¤er zararl› fleyler olmaz. Onun için ce-
setleri çürümez, hatta kokmazlar. Vücudun bütün azalar› yerli yerinde durur. Bu kiliseyi
Hazret-i ‹sa'n›n havarilerinden fiem'ûn Safa gelip yapt›rm›flt›r. Üçyüzden fazla papaz, ke-
flifl, patrik v.b. vard›r. Yahudiden baflka buraya ne kadar yarat›k gelse can ve baflla hiz-
met edip, kufl sütü, arslan sütü getirip, yedirip, içirip, kondurup, göçürürler. Bu kilisenin
etraf›ndaki da¤lara ve bay›rlara ya¤mur ya¤d›¤›nda bu yerlerde bulunan yüzbinlerce çeflit
nebâtât›n kokular›ndan insan›n dima¤lar› kokulan›r. Onun için Koçbafl› manast›r›n›n bal›
meflhurdur. Hazret-i fiem'ûn Safa, bal›n›n ar›lar›na dua edip, bu güne kadar bu bal ar›la-
r› azalmam›fl ve dünyay› ar› tutmufltur. Zira fiem'ûn, bal› çok sevdiklerinden kendileri ar›
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kovanlar› beslerlermifl. Bir acaip ve garip nefti renginde bal› olur ki bir fincan bala k›rk
fincan su konulsa son derece lezzetli flerbet olur. Bu derece kuvvetli bald›r.

Allah'›n hikmeti flundad›r ki, bal›n kovan sepeti içinde oluflan bal, koçbafl› gibi boynuzlu,
kafll›, gözlü, a¤›zl›, burunlu, kulakl› flirin bir petek bal› olur. Her sepette onar, onbefler ve yir-
mifler k›yye bal olur. Bal›n flekli koç kellesi gibi oldu¤undan be¤enilen fleyler aras›nda koçba-
fl› diye meflhurdur. Bal›n kokusu misk ve amber gibi oldu¤undan yiyenin dima¤› kokulan›r.
Bu kilisede her gelen ve gidene nefis nimetler bolca ikram edilmektedir.

fiehrin Di¤er Tamamlay›c› Külliyeleri: Bu Atina kazas› gibi küçük bir kazada toplam bin-
bir aded küçük, büyük kilise ve manast›rlar vard›r. Hepsinde de befler, onar, yirmifler aded
tap›nd›klar› putlar› bulunur. Herbir kilisenin ayr› ayr› isimleri vard›r ama bu Koçbafl› manast›-
r› Rum keferelerinin baflta gelen kiliseleridir. Buraya son derece sayg› gösterirler ve itibar
ederler. Hatta bütün Avrupa ve di¤er hristiyan ülkelerinden buraya ziyaretçiler gelir.

Bu Koçbafl› kilisesinin iki saat do¤usunda, kayal› da¤lar ve sarp yollar sonunda, mefle
ormanlar› ve ba¤lar içinde bulunan meflhur kefliflhâneyi yani Mendel manast›r›n› da Haz-
ret-i ‹sa Allah'›n emri ile gö¤e ç›kt›¤›nda oniki aded havarilerinin etrafa da¤›lmasiyle biri
buraya gelerek bu Mendel Manast›r›n› infla ettirmifltir. Beflyüzden fazla rahibleri bulunur.
Buraya da bütün Hristiyan ülkelerinden ziyaretçiler gelirler. Bin atl› gelse hepsine de hofl
geldiniz deyip, ikramda bulunurlar. Ama yahudi varsa sabahleyin ölüsü kapkara yanm›fl
olarak bulunur. Acaip bir hikmettir. Bu kilisede o kadar sevimli ve örtülü papaz o¤lanlar
vard›r ki dil ile anlat›lamaz. Buran›n da¤lar›nda binlerce koyun, kuzu, keçi s›¤›r, at ve ka-
t›rlar çobans›z olarak sürü, sürü dolafl›rlar. Ba¤ ve bahçeler dünyay› tutmufltur. ‹stanbul'da
Eminönü'nde yap›lm›fl olan Valide camiine bu kilise hass kaydedilmifl olup bostanc›bafl›
taraf›ndan tayin edilen bir haseki ziyafet evi için Vak›f'a bin k›yye bal toplar. E¤er bu Men-
del manast›r›n›n yap›l›fl tarz›n›, havas›n›, içinde bulunan sanat eserlerinden ibret verici
kandilleri, flamdanlar› v.b. eserleri anlatm›fl olsak uzun bir tomar olur. Zira bu eflsiz ma-
nast›r›n anlat›lmas›nda dil aciz kal›r.

Bu manast›r› da seyredip gördükten sonra buradan yukar›da, yüksek bir da¤›n içinde ta-
mamen mermer olan k›sm›nda, Hazret-i Süleyman Nebî Aleyhisselam›n Belk›s Ana için
yapt›rd›¤› büyük kasr›n kal›nt›lar› halen görülmektedir. Buradan Akdeniz içinde bulunan bü-
tün adalar seyredilir. Atina flehrinde her ne kadar bina eserler var ise hepsinde kullan›lan
mermer sütunlar ve a¤açlar›n kesildi¤i yerleri bellidir. Halen de nice da¤c›lar burada mer-
mer kesmededirler. Burada cehennem kuyusu gibi derin bir büyük ma¤ara vard›r. Papazlar
balmumlar› yak›p, hepimiz yüklerimizi b›rak›p, darac›k kayalar aras›ndan tepe afla¤› delik-
ten deli¤e inip, bir saatte ta yerin dibinde bulunan makamlara inip seyrettik. Bütün bilgin-
ler bu ma¤aralara girip, dünyadan el etek çekip, birbirleriyle dilsiz olarak görüflüp, konuflup,
felsefe ilmi üzerine ögrenim yaparlarm›fl. Bu ma¤aralar›n hepsi de Allah yap›s›d›r, insan ya-
p›s› de¤ildirler. Kayalar içinde ›fl›k gelecek yerleri vard›r. Her ma¤arada ve her taflta binler-
ce bilginin isimleri ve yazd›klar› yaz›lar› görülmektedir. Sanki ‹stanbul'daki At meydan›nda
bulunan dört köfle, dikili tafl üzerindeki yaz›lard›r. Bu ma¤araya girip, gezen herkes bir tafla
yaz›lar yazm›fl. Buradan afla¤›da ta yer dibinde havuza var›nca indik. Yol boyunca binlerce
garip eserleri seyrettik. Öncülük eden papazlarla üç saatte d›flar›ya selâmete ç›kt›k. Sonra
buradan afla¤› iki saat ba¤lar, bahçeler ve da¤lar içinden, yüzbinlerce ar› kovan› aras›ndan
geçerek, nice çiftliklerde zevk ve safalar ederek ilerledik.
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Mesviye (Mesuye?) Kazas›: Ayr› bir kazad›r. Yüzelli akçe payeli kad›l›kt›r. Kad›s› bura-
da oturur. Yüzelli evli, geliflmifl Rum köyüdür. Da¤lar› tamamen ba¤lar, zeytin a¤açlar› ve
bal kovanlar› ile kapl›d›r. Buradan sonra da bir saat gittik.

Dürzi Liman›: Buraya Dürzi liman› denmesinin sebebi fludur ki, bu liman›n a¤z›nda bir
kara, yumru adac›k vard›r. O adan›n üstünde eski zamandan kalm›fl, yontma tafltan yap›l-
ma bir put vard›r. Bu putu bir dürzi yapt›rm›fl oldu¤undan buraya Dürzi liman› derler. Ga-
rip bir fleydir. Hristiyan tarihinde söylendi¤ine göre bu put da Hazret-i Peygamber'in do-
¤umu gecesine kadar sevilirmifl, fakat o gece lâl olmufl, halen beyaz mermer put olarak
durmaktad›r. Bu putun bulundu¤u adac›¤›n iki taraf›ndan gemiler rahatl›kla geçebilirler, bu
kadar derin yerlerdir. Gemiler içeri girdikten sonra her taraf› alâ demir tutar yerlerdir. Bu
liman›n a¤z›ndan d›flar› k›ble taraf›nda bir bucak vard›r, burada içecek tatl› su bulunur. Bu
bucaktan Birecik adas› dört mildir. Bir karaca, incecik, uzun adac›kt›r. Uzunlu¤u on mildir.
Rumeli kenar›na yirmi mildir. ‹ki adan›n aras› befler, alt›flar kulaç derindir. Ama y›ld›z rüz-
gâr› olan taraf›n karfl›s›ndaki burun ucunda bir tafl vard›r ki buradan geçen gemilerin bu ta-
fl› gözetmeleri gerekir. Bir tafl da k›ble taraf›ndaki burunda vard›r. Ondan da korunmak la-
z›md›r. Burada Dürzi liman›n› ve Birecik adas›n› seyredip, güney bat›ya do¤ru ilerledik. 

Temaflal›k Köyü Menzili: Atina kazas› topra¤›nda, Kefse kazas› ile Mesviye kazas› ara-
s›nda A¤riboz adas›nda, K›z›lhisar burnuna karfl›l›k, denize havale, yüksek da¤l› ve kayal›
yerde, kayal›¤›n tepesinde, At meydan› gibi bir meydanda, eflit aral›klarla dizilmifl yüzlerce
yüksek sütunlar bulunmaktad›r. Bu sütunlar›n üzerlerinde kat, kat, saraylar, köflkler v.b. ya-
p›lar varm›fl. Hazret-i Süleyman zaman›nda buras› Belk›s Ana'n›n tahtgâh› imifl. Bu yerde
binlerce viran kilise, han, hamam, büyük kubbeler, Kisrâ taklar› var ki insan bunlar›n özel-
liklerini anlatmaktan acizdir. Bu sözü edilen mermer direklerin bulundu¤u kayalar›n alt›n-
da, yani deniz kenar›nda olan yerler ve kayalar›n diplerinde nice hayat sular› vard›r ki bun-
lardan biri acaib bir kayna¤›n a¤z›d›r. Herkes bu kaynak suyunu bilmez. Zira denizde kay-
nar, denizden yukar› kubbe gibi s›çrar. Ta gemilerle üzerine var›lmay›nca bilinmez. Gemi-
cilere su laz›m oldu¤unda buradaki burnun ucunda bulunan kayan›n suyunu yoklayalar. 

Buralar› da gezip, gördükten sonra karayel taraf›na dolaflt›k. Bu k›s›mda tabii bir tuzla
vard›r, tuzu son derece lezzetlidir. Bütün etrafa, kazalara ve nahiyelere tuz buradan gider.
Bu tuzla burnunun karayel ve y›ld›z taraf›na deniz kenariyle dolaflt›¤›nda Atina flehrinin Es-
ki Liman› kenar›na gelinir. Bu liman›n ad›na Frenk lisan›nda (Portva vanu) derler. Buran›n
günbat›s› taraf› da Atina'n›n Ejder liman›d›r. Buraya da (Porto Liyo) derler. Eski zamanda
bu liman a¤z›na kafirler tafl dökmüfllerdir. Bu limana girerken çok dikkatli hareket etmek
laz›md›r. Zira sözü edilen tafllar liman›n gündo¤usu taraf›ndad›r. Limandan ta ma¤ara ka-
lesine var›nca otuzbefl mildir. Bir hayli genifl ve uzun körfezdir. Sonunda Ma¤ara kalesi var-
d›r. Buran›n karfl› yakas›na güney tarafta Mora adas›n›n Termifl kalesi burnu raslar. Ma¤a-
ra kalesinin bat› taraf› ard›na ‹nebaht› körfezi düfler. ‹nebaht› körfezi ile Ma¤ara kalesi kör-
fezinin aras› alt› mil kadard›r. Da¤dan iki körfezin denizleri görülebilir. Atina liman› ile Ke-
lur adas› aras›nda Harami adas› bulunur. Bir küçük adac›kt›r. Atina liman›ndan Harami
adac›¤›na iki mildir. Gâyet yak›nd›r ki horoz sesi duyulur. Bu adac›¤›n aras›ndan küçük par-
ça gemiler rahatl›kla geçerler. Kelur adas›, çam ve ard›ç a¤açl› bir adac›kt›r. Her taraf› alâ
demir tutar yerlerdir. Kenar ile Kelur adas› aras› bir mil yak›nd›r. Derinli¤i dört, befl kulaç
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denizdir. Kelur adas›nda bir kilise vard›r. Ad›na San Nikola derler. Bu adaya varan gemi-
ler kilisenin önüne yanafl›rlar. ‹çme sular›n› buradaki çaml› derelerden sa¤larlar.

Buradan yine bat› taraf›na gidip tekrar Atina flehrine geldik. Voyvoda ‹brahim A¤an›n
evinde misafir olduk. Yine Atina flehrini gezmeye ve görmeye bafllad›k.

Bu Atina flehrinin halk› çekilmifl yay gibi her tarafa yönelip, müflteri avlay›p, ticaret eder-
ler. Atefl parças› gibi inatç› ve vakarl› rumlard›r. Öyle sevimli ve güzel k›zlar› olur ki bu cihan-
da benzerleri yoktur. Beyaz tenli, ebru kafll›, hokka a¤›zl›, inci diflli, gümüfl gerdan, çukur çe-
neli, günefl çehreli, temiz, bakire k›zlar olup sanki herbiri birer peri yüzlü, melek görünüfllü-
dürler. Konuflmalar› aç›k, seçik edeblicedir. Sevimli ve gönülleri al›c› güzelliktedirler.

Atina flehrinin bina cihetinden yeryüzünde benzeri yoktur. E¤er benzetmek gerekirse
fiam, Haleb, Kudüs ve M›s›r'›n Kahire flehirlerine benzetilir. fiehir halk›n›n hemen hepsi
t›p ilmine sahiptirler. Ama hepsinden çok Marçilin ve Mendel kilisesinde Mihail, Triyan-
defile ve Zâfiri adl› bilginler meflhurdur. Bunlardan baflka çeflitli t›p dallar›nda usta bilgin-
ler bulunmaktad›r. Hazret-i Süleyman Aleyhisselam bu flehri kurdu¤undan beri buras›
dünyan›n bilim merkezi, bilim adamlar›n›n topland›¤› ve yetiflti¤i yer olmufltur.

fiehrin be¤enilen yiyeceklerinden bal› meflhurdur. Her ülkeye ve padiflahlara buradan bal
hediye götürülür. Zira Atina flehrinin etraf da¤ ve tepeleri binlerce çeflit çiçek ve bitkilerle do-
nanm›flt›r. Elhâs›l bu flehrin üç taraf› gül, gülüstan, sünbül ve sünbülistân kokusundan Cennet
bahçeleri gibidir. Güney taraf› ise denizdir. Atina flehrinin bütün özelliklerini ve güzelliklerini
tamamen anlatmak imkans›zd›r. Dünya durdukça bu flehir de böyle mamur kals›n.

fiehrin hakimi zalim Rum oldu¤undan flehir halk›n›n ço¤u Rum olup Müslüman› azd›r.
Onlar da hepsi Rumca konuflurlar. Zira müslümanlar›n gece, gündüz yeyip, içmeleri, al›fl
veriflleri ve bütün iliflkileri rumlardad›r. Ama o kadar aç›k ve seçik rumca konuflurlar ki hiç
farkedilmez. Rum lisan› bu flehirde meflhur olup Eflatun, Bukrat, Sokrat, Batlamyus ve di-
¤er filozof ve bilginler hep rum lisan› üzere konuflup, anlaflm›fllard›r. Rum lisan› Hazret-i
Davud Nebî aleyhisselâm zaman›nda melik Câlut hekimlerinden ö¤renilip, Hazreti Süley-
man'›n o¤lu Melik Racîm zaman›nda da meflhur olmufltur. Sonra Hazret-i Zekeriyya, Haz-
ret-i Yahya ve Hazret-i ‹sâ (Allah'›n selam› üzerlerine olsun)'n›n saadetli zamanlar›nda hep
Yunan lisan› üzerine konufluldu¤undan Cenâb-› Hallâk taraf›ndan Hazret-i ‹sâ'ya indirilen
‹ncil kitab› Yunan lisan› üzere indirilmifltir. Sonra Latin, Süryanî, K›bti lisanlar›na tercüme
edilmifltir. Böylece Yunan lisan› bu Atina'da tutarl› olmufl ve nice bilginler eserlerini Yunan-
ca olarak yazm›fllard›r. (Burada Yunanca say›lar› ve baz› sözleri örnek olarak vermifltir ki
yazmada fayda görülmedi).

Oniki Adalara Gidiflimiz: Önce Atina'dan onsekiz mil güneye gidip, Egine adas›na geldik.

Egine Adas›: Fatih taraf›ndan Venedikliler elinden fethedilmifltir. Daha sonra Venedik-
linin bir gaflet an›nda donanmas›yla kalesinin baz› yerlerini y›km›flt›r. Kale adan›n kuze-
yinde olup, beflgen fleklinde ve tafltan infla edilmifltir. Üzerinde yaflayan Müslüman ve
Hristiyan halk Girid fethinden beri mal ve mülklerini terkedip karfl›daki Atina topra¤›na
göçmüfllerdir. Fetihten önce kaptan paflan›n eyalet hass› idi ve kaymakaml›kla idare edi-
lirdi. Kafirin isyan› sebebiyle kad› ve kaymakam› da Atina taraf›na geçmifltir. Fakat hâlâ
bu kale yak›n›nda beflyüz aded kargir yap› evler ve yüz kadar Müslüman bulunmaktad›r.
Bir camileri vard›r. Kalan› kefere reayalar›d›r. Befl kiliseleri vard›r. Sular› bol ve çok iyi-
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dir. Ba¤lar›, zeytinlikleri, limon ve turunçlar› hudutsuzdur. Kaymakam ve kad›s› da bizim-
le birlikte geldiler. Bir günde reayadan yedibin kurufl vergi topland›. Kafir f›rkatelerinin
korkusundan o gece orada yatamad›k. Hemen f›rkatemize girdik. O gün güzel bir hava-
da Egine liman›n›n karfl› taraf›nda bütün varillere su doldurduk. Güzel bir liman olup yüz
pâre gemi al›r. Liman›n a¤z› günbat›s›na bakar. Bu limana büyük kalyonlar girebilir. Bu
Bergoz liman› Eginenin sa¤›nda ve viran bir kalesi vard›r. K›l›ç Ali Pafla taraf›ndan biraz
harabedilmifltir. Bu limandan ç›k›p, yirmi mil gidip Kelür adas›na geldik.

Gelür Adas›: Atina k›y›lar›ndan görülebilen güzel bir adad›r. Kapudan Pafla hass› olup
Atina kad›s› idaresindedir. Liman› yoktur. Her taraf›na iri kalyonlar yanafl›p demir atsa
huzur ile yatar. Kalesi harabd›r. Burada bir gece reayadan ikibin kurufl vergi tahsil edildi.
Birkaç usta kafiri k›lavuz al›p yelken açt›k. Sekiz mil yol ald›ktan sonra tekrar Atina'n›n
Ejder liman›na demirledik. O s›rada ‹spanya vilayetinden iki parça Ceneviz Kalyonlar› gel-
di. Top flenlikleri yap›ld›. Atina hakimine, kad›ya frenk balyozlar›na ve konsoloslardan
müjde al›p, her hakime bol hediyeler getirdiler. Atina flehri ganimet doldu. Ben hemen
ertesi gün bütün ahbaplarla vedalafl›p, yola ç›kt›m. Atina'dan kuzeye dört saat yol ald›k-
tan sonra Hafla köyüne geldik. Atina kazas›na merbut yüz haneli bir Anavud keferesi kö-
yüdür. Halk› Bender yolunu bekleme karfl›l›¤› vergiden muaft›rlar. Bu köyü geçip deniz
k›y›s›n› takiben sarp, tafll›k, çaml›k, korkulu ve tehlikeli yerlerden geçerek befl saat sonra
Ma¤ara kalesine geldik.

Ma¤ara Kalesi: Venedik kafiri elinden Fatih zabtetmifltir. Mora eyaleti hükmünde voy-
vodal›kt›r. Yüzelli akçelik kazad›r. Sipah kethûdas›, yeniçeri serdar› ve kale dizdar› mev-
cud idi. Girid seferi bafllang›c›nda kafir taraf›ndan kalesi harab edildi. Bütün halk› pera-
kende ve periflan oldular. Biz dahi kefere f›rkateleri korkusundan buradan acele geçip
tekrar kuzeye dönüp üç saat yol al›p Kotdori kalesine geldik.

Kotdori (Kondori) Kalesi: Yüz evli iki manast›rl› Arnavut keferesi topra¤›nda mamur
köydür. Haraçlar› Istefe flehrinin menzil beygirlerine ba¤l›d›r. Oradan yedi saat güneye
a¤açl›, ormanl› ve temizlenmifl Osmanl› askerinin ve sadrazam›n güzergâh› olan yollar-
dan geçtik. Oradan Kördös sahras›yla iki körfez aras›nda kurulmufl mahsuldar ve bak›m-
l› köyleri de geçip Kördös kalesine geldik.

Kördös Kalesinin Vas›flar›: ‹lk kurucusu Hazreti Yahya zaman›nda Hristiyan milletin-
den Koritos isimli bir krald›r. Bu isimden galat olarak Kördös demifllerdir. Sonra ‹spanya
eline geçmifltir. Daha sonra Venedik, ondan sonra da 862 (1457-1458) tarihinde Fatih
asr›nda Mora vilayetinde deniz k›y›s›nda bulunan nice kaleler donanma taraf›ndan fethe-
dildi¤i halde bu Kördös kalesi teslim olmad›. Bizzat Fatih kalabal›k askerle Mora vilayeti-
nin sa¤lam hududu olan Mezistre kalesine ç›kt› ve Kördös'ü kuflatt›. Kafirler Osmanl›lara
karfl› koyamayacaklar›n› anlay›nca aralar›nda anlaflmazl›k ç›kt›. Bir k›sm› kaleyi terketti-
ler. Kalede kalan Rumlar kalenin anahtarlar›n› Fatih'e teslim ettiler ve padiflah›n izni ile
kalede kald›lar. Hala Fatih zaman›ndaki tahrir gere¤i Cezayir eyaletinde Kapudan Pafla
hükmünde sancak beyi taht›d›r. Beyinin hass› 219.000’dir. Zeameti 16, t›mar› 911’dir.
Alaybeyi ve Çeribafl›s› vard›r. Sefer s›ras›nda beyinin askeri dahil üçbin askeri olur. Ama
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flimdi Mora yetmifl yük akçe muhass›ll›¤› ile baflka eyalet haline gelince vezirlik yapt›lar.
Kördös pafla hass› ve voyvodal›¤›d›r. 300 akçe payesi ile flerif kaledir. Ma¤a kazas› da bu-
na ba¤l›d›r. 306 adet köyleri vard›r. fieyhülislam, Nakibü'l-eflraf›, Kethüdayeri, Yeniçeri
serdar›, kale dizdar›, ikiyüz adet hisar eri, muhtesib a¤as›, bacdar›, haraç a¤as›, flehir ket-
hüdas›, mimar a¤as›, yüzlerce âyân, bey ve beyzâdeleri, pafla ve paflazâdeleri vard›r.

Kördös Kalesinin Yeri: Atina ve ‹nebaht› körfezi ortas›nda alt› mil uzunlu¤unda bir sahra-
n›n tam ortas›nda göklere yükselmifl yalç›n k›rm›z› bir kaya üzerinde sekiz köfleli bir kaledir.
Binas› bafltanbafla taflt›r. Bu kaleden Atina körfezi ve ‹nebaht› körfezi limanlar› aç›kça görü-
lür. Yedibinyediyüzyetmifl tane beden diflleri vard›r. Bedenlerin inflas›nda mimar› bütün usta-
l›¤›n› göstermifltir. Di¤er kale bedenlerinde bu ustal›¤› görmek mümkün de¤ildir. Bütün du-
varlar› iniflli yokufllu kayalar› üzerine infla edilmifltir. Befl aded sa¤lam kap›s› vard›r. Bunlar-
dan dördü daima kapal› olup ancak kuflatma s›ras›nda aç›lan küçük kap›lard›r. Sadece bat›-
ya bakan büyük kap›s› afla¤› varofla ifller. Üç kat sa¤lam demir kap›d›r. Büyük kap›dan içeri
bölme hisarc›kda hiç ev yoktur. Ancak kap›n›n iç yüzünde kalenin kap›c›lar›n›n oturmalar›na
mahsus üç adet ma¤aradan odac›klar vard›r. Afla¤› flehirden büyük kap›ya gelinceye kadar
yokufl yukar› bir buçuk saatlik yol vard›r. Gece gündüz gözcüler, bekçiler ve kap›c›lar silahl›
olarak haz›r beklerler. Bu büyük kap› ile orta kap› aras›nda yokufl yukar› kesme kaya döflen-
mifl ikiyüz germe ad›ml›k yol vard›r. Orta kap› dahi bat›ya aç›l›r ve demirden yap›lm›fl sa¤lam
bir kap›d›r. Orta kap›dan içeri yine yokufl yukar› beflyüz ad›m bölme hisar vard›r ki, burada
fetih s›ras›nda kale anahtarlar›n› Fatih'e teslim eden ve kendilerine muafl›k tan›nan Rum ke-
ferelerinin evleri bulunur. Burada hiç Müslüman evi yoktur. 200 Rum evleri, bir kilise ve on
dükkan vard›r. Kayal›k oldu¤undan ba¤ ve bahçeleri yoktur. Buradan yokufl yukar›da üçün-
cü kat kap› bulunur ki, iki yan›ndaki kulelerin içleri a¤z›na kadar dar›, arpa, bu¤day ve k›lç›k-
l› pirinç doludur. Bir kulede de odun ve mühimmat doludur. Kuflatmada laz›m olur gerekçe-
siyle ihtiyaten her mühimmat ve levaz›mat mevcuddur. Bir kulede dahi at de¤irmenleri, in-
sanla çevrilen dolaplar, de¤irmenler ve binlerce el de¤irmenleri vard›r. Bu kap›dan içeri bü-
yük kalede 200 adet kargir, kiremit örtülü Müslüman evleri vard›r. Asla kefere evleri yoktur.
Me¤erse Müslümanlar›n han›mlar› kefere ola. Yoksa bu kaleye kafirler giremezler. Dört adet
mihrab› vard›r. Bunlar Fatih camii, eski tarz küçük ve güzel bir camidir. Beyzâde camii, Ah-
med Pafla Camii ve Fethiye camiidir. Fethiye camii sonradan kiliseden cami haline getirilmifl-
tir. ‹ki adet mahalle mescidi, bir kahvehanesi ve bir küçük dükkan› vard›r. Büyük bir kale ol-
du¤u halde di¤er imaretleri yoktur. Zira yüksek ve kayal›k oldu¤undan herkes ç›k›p inemez.
Yine de afla¤› flehirde oturan âyânlar›n burada evleri ve ma¤azalar› vard›r. Bu kale içi öyle
tafll›kt›r ki, yollar›nda her insan rahatl›kla yürüyemez. Allah'›n hikmeti öyle yüksek bir kaya
üzerine bina olundu¤u halde üçyüzaltm›flalt› aded su kuyular› vard›r. Bat› taraf›ndaki kuyula-
r›n hepsinin sular› ac› oldu¤u halde do¤usundakilerin tamam›n›n sular› tatl›d›r.

Çeflmeleri: Bu kalede Sultan Mehmed camii dibinde iki adet sular› tatl› çeflme vard›r ki,
Temmuz ay›nda bile sular› buz gibidir. Garibdir ki bu da¤›n yak›n›nda ondan yüksek da¤
yoktur ki, bu kaleye oradan su gele diyesin. (Allah herfleye kadirdir) Bütün da¤lardan yük-
sek ve bu çeflmelere sahib kale diger da¤lara hakimdir. Bu kale da¤›nda böyle kuyu ve çefl-
melerin bulunmas›na ak›l ermez. Çeflmelerin tarihleri (Allah r›zas› için Hasan a¤a bin Mus-
tafa bin Hac› Hasan a¤a bu çeflmeyi yapt›.) Bu çeflmeye yak›n tatl› suyu olan çeflmenin ta-

818

Osman BAYMAK



rihi: (Allah r›zas› için bu çeflmeyi 946 senesi rebiülahir ortalar›nda Hac› a¤a yapt›). Bu çefl-
melerin suyu Kevser suyuna benzerler. Bunlar›n d›fl›nda bat› taraf›nda da çeflmeler var fa-
kat sular› ac›d›r. Bunlar›n suyu yemekte, hayvan sulamakta ve di¤er ifllerde kullan›labilir.

‹ç Hisar: Anlat›lan büyük kalenin güney köflesinde yalç›n bir tepe üstünde, dört köfle
küçük bir iç kaledir. ‹çinde ancak dizdar evi, kethüda evi, cephane hazinesi ve birkaç flâhi
topu var. Baflka fley yoktur. Ama bu iç kalenin burç ve duvarlar›nda ta Venedik körfezi
kenar›nda Ayamavra kalesi, Narda flehri ve Yanya flehri da¤lar› görünür. Do¤usunda Ak-
deniz'de mevcut yirmiüç ada görünür. Bu derece yüksek bir kaledir.

Bu küçük kalenin do¤usunda sonradan bina olunmufl bir kat kale duvar› daha vard›r ona
da Yeni hisar derler. Zira bir kere kafir bir kaleyi o taraftan zaptetmifl. Bu sebepten bu taraf-
ta bir kat daha bina etmifller. Bu hesab üzere Kördös kalesi befl kat bölme hisard›r.

Ziyaretgâhlar›: Bu kalenin ta zirvesinde (Gazi ‹brahim Baba) yatar. Kalenin buralar›
tamamen bofltur. Tiftikler, çakallar ve tavflanlar dolafl›r. Çünkü genifl ve büyük kaledir. Bu
kalede içine insan s›¤ar görülmeye de¤er toplar vard›r. Fatih devrinden kalmad›r. Bu
muazzam toplar›n nas›l ç›kar›ld›¤› da düflünme¤e de¤er. Bu kalede kurflun örtülü binadan
eser yoktur.

Kördös Varoflu: Bu yüksek kaleden yokufl afla¤› beflbin ad›mda inilir. Ama yar› yolda,
yol üzerinde bir uçurumun kenar›nda iki adet so¤uk suyu olan çeflmeler var ki, Allah için
Rumeli diyar›nda öyle su ancak Erdel vilayetinde Samufl nehrinde bulunur. fiehre yak›n
olan çeflmenin tarihi fludur: (Bu akar suyu Allah r›zas› için 921 senesinde Yusuf el Hayat
yapt›rd›). Bu çeflmeden afla¤› Kördös flehrinin tamam› befl mahalledir. Beflyüz adet ba¤l›
bahçeli, akarsulu, kargir yap›, kale gibi genifl büyük saraylar ve evleri vard›r. Hepsi k›r-
m›z› kiremitle örtülüdür. Evler ayr› ayr›d›r. Birbirine bitiflik ev pek azd›r. Sebebi de
arazinin genifl olmas›d›r. Yer yer baz› evlerin aralar›nda tarlalar vard›r. Viran yerleri çok-
tur. Kefere zaman›nda mamur imifl, üçbin adet ka¤›tç› dükkan›, ikibin s›rmakefl, ikibin
b›çakç› dükkanlar›, han, kilise ve manast›rlar› varm›fl. Hala ço¤unun kal›nt›lar› mevcuttur.

Camileri: Befl adet camii var. Üçünde cuma k›l›n›r. ‹lki çarfl› içindeki Mehmed Çavufl
camiidir. Kurflunsuzdur fakat cemaati çoktur. Zorba camii ve Tekke camii... Di¤erleri
mesciddir. Dört adet tefsir okunan medresesi, yedi mektebi, üç tekkesi, yüz adet küçük
dükkan›, iki han› (biri Zekeriyya efendinin hayrat›d›r) ve bir adet hamam› var. Tafl mer-
divenle inilir. Kalabal›k bir hamamd›r. Ama yetmifl adet konak hamamlar› da vard›r, diye
flehir halk› övünürler. Ba¤ ve bahçelerinde servi a¤açlar›, limon, turunç, zeytin ve incir
hesaps›zd›r. ‹ri bu¤day›, arpas›, mercime¤i k›rk çeflit sebzesi ve bitkileri meflhurdur. Sah-
ralar›nda kale gibi mamur çiftlikler ile süslenmifl otlaklar› var. Bunlar›n içinde en bak›m-
l›s› Zekeriyya Efendi'nin çiftli¤idir. Bütün reayas› Rum ve Arnavud'dur. Halk› Rumca ve
Arnavudca konuflurlar. Ama daha çok Rumca hakimdir. Varmasak, gelmesek, görmesek,
diyusek laf›n› çok kullan›rlar. Aralar›nda baflka türlü, kendilerine göre güya nazik
kelimeleri vard›r ki, afla¤›da zikredilmifltir: (Kokamir) bedbaht, (Kelefos) pis, sünepe, (Ya
sen alamazs›n can›m) kurtaras›n kokam›r bafl›n›, (Ya bre sen b›rakm›fls›n sirkecik Çor-
baya) ya bre sen kodun mu sirke çorbaya, (Bre ya zavall› vermesin bana bir sepsi tütücük)
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bre ya zavall› vermez misin bana bir lüle tütüncük, (Hazretinizden aram›fl›m kökülü) haz-
retlerinizden istemiflim ham ipek kozala¤›n›, (Canabikise ekme¤im yoktur, iflte flimdi
yiyesin kalambük) cenab›n›za ekme¤im yoktur, flimdi kalambuk yiyesin, (Kalambuk m›s›r
bu¤day›d›r ki ondan bir çeflit beyaz ekmek yaparlar). Bunun gibi binlerce kendilerine has
tabirleri vard›r. Yanlar›nda yabanc› bir kimse olsa onlar›n konufltuklar›n› ancak tercüman-
la anlayabilir. Ben dahi anlayabildi¤im kadar›n› yazd›m.

Halk› gayet halim selim, cömert, sofra sahibi, gariblere yard›mc›, Hatem-i Tay ve
Cafer Bermeki gibi kimselerdir. Havas› ve suyu güzel olup yaylams›d›r. Yani yaz› yaz, k›fl›
k›flt›r. Bütün halk› tüccard›r. Muhteflem samur kürklü âyânlar› çoktur. Taze yi¤itleri
Cezayir levendleri gibi darac›k elbise giyib bald›rlar› ç›plak gezerler. Bafllar›na k›rm›z› fes
giyer, bellerine pala b›çak takar, ayaklar›na siyah papuç giyerler. Kad›nlar› elvan çuha fer-
ace, yass› bafll› beyaz çenbere bürünür, edebli gezerler. Namuslu hatunlard›r. Yer yer
güzelleri vard›r. Erkek isimlerinden (Durak...) Siyah köle isimleri (Kandela, Serola,
Kokola, Hafala) d›r. Kölelerin ço¤u zenci araplard›r. Frenk gulamlar›n›n isimleri (Firuz,
Perviz, Behzad, Mirza, Cem, Arif, fiehbaz ve Keyvan) d›r. Cariyelerinin isimleri (Ruflena,
Revâni, Bad-› Seher, Besmela, Simâne, Peymâne, As›mâ, Samise, Samia) d›r. Yüzbin
çeflit hal ve nizamlar› var. Bütün halk›n›n zevk ve flevkleri, birbirlerine karfl› olan sevgileri
takdire flayand›r. Allah hepsinden raz› olsun. Vaktiyle Venedik krallar›ndan Perinçperin
Fatih'in Mora üzerine gelece¤ini y›ld›z ilmi kuvvetiyle anlay›p Mora vilayetini ada yapmak
için bu Kördös mahallinden kesip iki denizi birlefltirerek Mora'y› bir ada haline getirmifl-
ti. Mora vilayetinin çevresi 170 mildir. Ama (Kul tedbir al›r, Allah takdir eder). O
Venedikli bedbaht kral Osmanl›dan korkup bu yeri kesip deniz yapm›flt› ama Allah›n hik-
meti ‹spanya kral› 1700 parça gemi ile Mola vilayeti üzerine gelip bu Mora diyar›n› eline
geçirerek on adet kalesini y›kt›ktan sonra iki deniz aras›nda kesilen bo¤az› ve hendekleri
doldurarak Mora ceziresini yine eski hali üzere karaya birlefltirdi. Ve Osmanl›ya kolayl›k
sa¤lad›. Hala o kalelerin temelleri ve büyük hafriyat›n izleri durur.

Bilahare Venedik keferesi tekrar buray› ‹spanya elinden al›p imar ederken sonunda
Fatih yar›s›n› fethetti. Di¤er yar›s›n›, Moton, Koran kalelerini de Bayezid Veli zabtetti.
Sonra Arhoz, Anaboli, Beneffle, Bardonya, Nasova ve Manya kalelerini Sultan Süley-
man'›n Kas›m Paflas› fetheyledi. Mora vilayetinin fethi üç padiflah›n eliyle tamamland›.
Daha sonra Kördös ileri gelenleri ile vedalafl›p Zekeriya Efendi'den bin Manya k›z› ile o¤-
lan› ihsan al›p Mora adas›n› dolaflma¤a ç›kt›k.
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AMAN YER‹, BÜYÜK SI⁄INAK YANYA KALES‹
Rum krallar› taraf›ndan yap›lm›flt›r. Ebulfeth Sultan Mehmet Hân zaman›nda Gazi Ev-

renos Bey eliyle Rum keferesi elinden fethedilmifltir. Rumeli eyâletinde Sancak beyi mer-
kezidir. Beyinin hâss› 460.260 akçedir. Zeameti 62, t›mar› 345’dir. Alay beyi, çeribafl›
ve yüzbafl›s› vard›r. Bütün t›mar sahiplerinin kânun üzere cebelileriyle ve beyinin askeriy-
le toplam dörtbin aded seçkin silahl› askeri olur. 300 akçe pâyesiyle kazad›r. Her y›l ada-
let üzere kad›ya alt›bin kurufl, beyine yirmi kese gelir elde edilir. Sanca¤›nda toplam yir-
miiki aded kazas› bulunur. Birçok kere yaz›lm›flt›r. Bundan sonra da s›ras› geldikçe say›-
m› yap›l›r. fieyhülislâm›, nakîbüleflrâf›, ayan›, eflraf›, sipâh kethüda yeri, yeniçeri serdâr›,
kale dizdar›, kale neferleri, muhtesib a¤as›, bacdâr› (vergi toplay›c›s›), flehir kethüdas›, ha-
raç a¤as›, gümrük a¤as›, flehir subafl›s› ve mimar a¤as› vard›r. Rum kefereleri üzerine de
yirmi aded portoyorozlar› yani kefere kethüdalar› bulunur.

Kalesi: Yanya gölü kenar›nda, gö¤e bafl uzatm›fl yüksek bir tepenin üzerinde, afl›lmaz,
dayan›kl›, sa¤lam yap›l›, befl köfleli, tafl yap› yüksek bir kaledir. Bir taraftan asla engeli
yoktur. Göl kenar›nda, yalç›n kayalar üzerinde, tafl yap› bir binad›r ki çevre uzunlu¤u üç-
bin ad›md›r. ‹ki aded büyük kap›s› vard›r. Büyük kap›s› güney taraf›nda olup varofla ba-
kar. Alçak kemerlidir. Yayalar girip ç›karlar. Arabalar, e¤erli atlar ve kat›rlar geçemezler.
At üzerinde olan kimseler e¤er boflaltarak, at ile büyük varofl kap›s›ndan geçerler. Eski-
den böyle yap›lm›fl. Di¤er kap›s› da küçük u¤run kap›s›d›r ki bu da güney tarafa bakar.
Varofla aç›lan büyük kap›n›n solunda bulunur. Bu u¤run kap›c›ktan afla¤› göle inen kaya-
dan kesme, yüz ayak merdiven vard›r. Gölden su al›n›r. Bu iki aded kap›dan baflka sekiz
aded küçücük su kap›c›klar› var ki bunlardan göle merdivenler ile inilip su al›n›r. ‹ç kale-
den baflka bu kalenin göl taraf›nda asla büyük kale duvarlar› yoktur. Zira buralar› yüksek
kayal›kt›r. Onun için duvar laz›m de¤ildir. Afla¤› varofl taraf› ikifler kat sa¤lam duvarl›d›r.
K›rk arfl›n yüksekli¤inde ve befl arfl›n enlili¤inde duvarlard›r. Lâkin eski yap› oldu¤undan
baz› yerleri y›k›lm›flt›r. Korkunç görünümlü siyah duvarlard›r. Zira hudud sonu oldu¤un-
dan Rumeli diyar›n›n ortas›nda iç ilde kalm›fl yarars›z bir kale olmakla ilgisiz kalm›flt›r.

Bu flekil ve bu büyüklükteki kale içinde dört mahalle bulunur. Müslüman mahalleleri
olup asla kefere yoktur. Afla¤› mahalle, yukar› mahalle, orta mahalle ve Pafla mahallesi
olarak söylenirler. Hepsi sekizyüz hâne olup, altl› ve üstlü, kiremit örtülü, kâgir, bahçesiz
geliflmifl evlerdir. Evlerin hemen hepsinin kâgir kemer kap›lar› vard›r. Bu kalenin yukar›
k›sm›nda, ucu gö¤e bafl çekmifl kayalar üzerinde, cihan› seyreden, göle bakan sanat ese-
ri büyük hanedanlar vard›r. Herbiri ayr› birer tarzda yap›lm›fl, mesire evleridir. Koca Mus-
tafa Pafla saray›, Emo saray› ve Pafla saray› önde gelen genifl binalard›r. Yer yer bunlar-
da yüksek a¤açlar bulunur. Sonra Mustafa Pafla saray›ndan iç kale burnuna var›nca iki-
yüz ad›m mesafedir.

‹ç Hisar: ‹ç kalenin flehir varoflu köflesinde iç kaleye var›nca beflyüz ad›md›r. Kale için-
de dizdar, kethüda, imam, müezzin, çal›c› mehter bafl› oturup, bunlardan baflka imaret
yoktur. Sadece göle inen kesme kayadan su yolu, erzak anbarlar›, cephane mahzenleri
vard›r. Kale camiinde ve baz› anbarlarda Kotur kalesi mühimmat› için peksimet ve di¤er
malzemeler doludur. Bütün kap›lar› kapal› durur.
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Camileri: Büyük hisarda dört aded mihrab vard›r. Hepsinden mükellefi ve mükemmeli
selâtîn camii benzeri, cemaati çok, ibret verici, görülme¤e de¤er olan› kale içindeki Koca
Kaplan Pafla Câmiidir. fiirin, ayd›nl›k, süslü, sanat eseri bir camidir. Benzeri Hersek diya-
r›ndaki Tafll›ca flehrinde bulunan Hüseyin Pafla câmiidir. O alçak yap›l›d›r bu ise yüksek bir
yalç›n kaya üzerinde Cennet köflkü gibi cihan› seyreden bir camidir. Gölün tamam› ve bü-
tün sahra ayaklar alt›nda gibi görülür. Camiin bütün kubbeleri mavi kurflun ile örtülüdür.

Arslan (veya Kaplan) Pafla Camii: Kalenin kuzey taraf›ndaki sütun gibi yüksek bir ka-
yan›n üzerinde iç aç›c› nurlu bir camidir. Hiçbir flehirde bunun üzerine bir cami yoktur.
Dört duvar üzerine oturtulan kubbesi oldukça yüksektir. Bu camiin uzunlu¤u ve eni yüzel-
li ayakt›r. Dört yan›ndaki pencerelerinin camlar› billur, necef ve morand›r. ‹çinde döfleli
hal›lar› ibriflimden dokunmufltur. Sanat eseri bir minberi vard›r. Bir kemer üzerine usta
mühendisi öyle oturtmufl ki minber sanki as›l› durmaktad›r. Alt›nda birkaç kifli namaz k›-
labilir. Minaresi seksenbefl basamak yüksekli¤indedir. Ben bu minareye ç›k›p flehrin flek-
lini ve büyüklü¤ünü bir tabaka ka¤›da resmettim. Minarenin flerefesinden tepe külah›na
kadar onbefl basamak daha vard›r. Elhâs›l gayet sanat eseri bir minareli camidir. K›ble ka-
p›s› üzerinde Celi yaz› ile yaz›lm›fl tarihi flöyledir :

Hûfl-› saâdet ana ki kim old› mücâhid hayra
‹de tâ an› Hüdâ devlet dâr›na sezâ
Göricek itmâm›n› hât›f didi tarihini
Pâyidâr ola bu bünyâd-› flerif a'lâ

Sene 1027

D›fl kubbelerinin üç taraf› çepeçevre mermer sütunlar üzerine oturtulmufltur.  Selâtin
camii benzeri küçük kubbelerinin üzerlerinde alt›n alemleri bulunur. Avlusunun ortas›
mermer döfleli olmay›p yeflil kadife gibi çimendir. Avlusunun kuzey ve y›ld›z taraflar›nda
göle bakan sefalar var ki afla¤›s› yüz arfl›n yüksekli¤e var›r. Bu sofalar da cihan› seyreden
mesire yerleridir. Bütün ahbab, yârân ve dostlar bu sofalarda toplan›p, dinlenip, arapça
ve acemce ilim sohbetleri ederler. Camiin bu avlusunda fiahin Bey, Pehlivan Pafla ve Bibr
Pafla'n›n ehli ile Arslan Paflan›n kendisi ve çocuklar› ile yak›nlar›n›n kabirleri bulunmakta-
d›r. Büyük avlunun afla¤›s›ndaki küçük avluda k›rk odal› Arslan Pafla medresesi vard›r ki
tamamen kiremit örtülüdür. Bu odalar›n bat› taraf›nda kayalar üzerinde göle bakan (Bibr
Paflay› Girid'e memur etme¤e gelen Defterdarzâde kapucubafl›) Mustafa beyefendimizin
yüksek bir köflkü vard›r ki bunun yap›l›fl›na dair yazd›¤›m tarih flöyledir:

Kasr-› hovarnak didiler ihvân
Evliyâ didi elâ kasr-› hûbân

Sene 1081

Di¤er bir tarih:

Evliyâ gördükde târihin didi
Ey be¤im kasr-› bülend old› temâm

Sene 1081
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Hakikaten cihan› seyreden yüksek kas›rd›r ki afla¤›da göl içinde flenlikler eden yüzbin-
lerce çeflit bal›klar seyredilir. Bu avlunun yine göle bakan bir köflesinde Koca Gazi Ars-
lan Pafla bir afl evi yapt›rm›fl ki bütün fakir, zengin, genç, yafll› herkese sabah akflam ni-
meti boldur. Her Cuma gecesi k›rk, elli yerde nefis yemeklerle Muhammed sofras› kurar-
lar. Yemekten sonra açl›klar›n› gidermifl olanlar Arslan Pafla için hay›r dua ile Fatiha-i fle-
rife okurlar. Zira büyük vak›ft›r.

Sultan Beyaz›d Veli'nin Fethiye Camii: Kaplan Pafla Camiinden k›ble taraf›na gidip
mahalleler içinde beflyüz ad›m ileridedir. Dört köfle tavanl›, tamamen kiremit örtülü, kâ-
gir minareli, eski bir mâbeddir. Eskiden kilise imifl. Bu dahi yalç›n kaya üzerinde, kalenin
bir köflesinde ayd›nl›k bir câmiidir. Uzunlu¤u yüz ayakt›r. Eni altm›fl ayakt›r.

Mescidleri: Hepsi yedi aded mahalle mescidleridir. Kale kap›s›n›n iç yüzünde Ali Pafla
mescidinin cemaati çoktur. Ayr›ca Mehmed Kethüda mescidi de ünlüdür. Benim bu dört
aded mihrab hak›nda bilgim oldu, di¤erleri hakk›nda bilgim olmad›. Bu kalede asla dük-
kân, hamam, çeflme ve han yoktur.

Bu eski kale Yanya sahras›n›n y›ld›z taraf›ndaki ucunda bulunan ve otuz mil çevre
uzunlu¤unda olan büyük göl kenar›nda, minare yüksekli¤indeki bir yalç›n kaya üzerinde
yap›lm›flt›r. Etraf›n› göl çevirmektedir. Kaleye köprü ile geçilirmifl. Halen kal›nt›lar› yer
yer görülmektedir. Halen güney taraf›nda bulunan varofla giden kap›s› taraf›ndaki hen-
dekleri dörtyüz ad›m göl suyu ile doludur. Kale kafada kalm›flt›r. Ama kefere zaman›nda
göl içinde bir ada imifl. E¤er yine öyle olsa acaip bir metin kale olurdu. Bu taraf› karadan
baflka üç taraf› göl ile çevrilidir.

Yanya fiehri Varoflu: Bu flirin varofl sözkonusu kalenin güneybat›s›nda kurulmufltur.
Onsekiz mahalledir. Bunlar ‹slâm mahalleleri olup 14 aded kefere mahallesi ve 4 aded
de yahudi cemaati mahallesi vard›r. Kanl› çeflme yan›nda da bir aded çingene mahallesi
vard›r. Bu hesap üzere Yanya flehri hepsi otuzyedi mahalledir. Bunlar s›rasiyle Saray ma-
hallesi, Namazgah mahallesi, Loca mahallesi, fiap flâdân mahallesi, Lesariça mahallesi,
(Bu mahalle flehrin ortas›nda oldu¤undan burada bulunan saatten dolay› buraya Saat ma-
hallesi de derler, çok do¤ru bir ibret verici saattir.) Domuz mahallesi, tamamen kefereler-
dir, Pelyo kobyor mahallesi, Turkopalko mahallesi, Kanl› Çeflme mahallesi... meflhur ma-
halleler bunlard›r.

Ayan ve A¤a Saraaylar›: fiehir içinde küçük, büyük dörtbin aded altl› ve üstlü, kagir yap›-
l›, bafltanbafla k›rm›z› kiremit ile örtülü, ba¤l› ve bahçeli, genifl avlulu saraylar vard›r. Ço¤un-
lukla tafl duvarl› evlerdir. Baz› hanelerin duvarlar›n›n afla¤› temellerinden yar›s›na kadar tafl,
yar›s›ndan yukar›s› kireç duvarlard›r. fiehir halen Arslan Pafla ve Bibr (Pîr) Pafla idaresinde
olup, kendileri Girid adas›na sürgün gönderilmifllerdir. ‹ki adamiyle Kandiye kalesi içinde
muhafazac› fleklinde mahpustur. Bu iç aç›c› saray›n d›fl avlusu etraf›nda üçyüz adedden faz-
la tevabi odalar› (hizmet eden emrindeki adamlara ait odalar) vard›r. Alt k›s›mlar› üçbin at
al›r ah›rlar›, kilerleri, mutfaklar› bulunur. Burada bulunan divanhane, özel hizmetli odalar›,
hamamlar›, avlusu, gül ve gülüstanl› ba¤ ve bahçeleri diller ile anlat›lamaz. Kaplan Pafla sa-
ray›, Pehlivan Pafla saray›, Murat Pafla saray›, fiahin Pafla saray›, Ali Pafla saray›, mirlivala-
ra ait saraylar ve bu saraylar›n avlular› öyle genifltir ki meydanlar›nda silahflörler iki bafl›n-
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dan mehterhaneler ile cirit oynarlar. Ayr›ca daha nice büyük saraylar vard›r. Ama bunlar
kale benzeri büyük hanedanlard›r. Bir kimse on bafl atlariyle bu hanedanlarda bir y›l otursa
onu en iyi flekilde besleyip, yedirip, içirip ne zaman gidersin diye asla sormazlar. Bütün hiz-
metçiler her gece misafirlere hizmet ederler, uyutuncaya kadar ihtiyaçlar›n› giderirler. Yine
her sabah bütün misafirlere birer sini kahvalt› getirirler. Fakat ö¤le yemeklerinde bütün mi-
safirler divanhanedeki sofrada yemeklerini yerler. Ço¤u zamanlarda bu saraylar›n kap›lar›-
n› bekçiler gece yar›lar›na kadar kapamay›p, belki bir misafir gelir diye aç›k tutarlar. Beyit:

Sabah›n makrûn biazze ve devlete 
Ve bâb›n meftûn li-ehli'l-hevâyic.

Sözü üzere ihtiyaç sahibine ve bütün misafirlere kap›lar aç›k tutulur. Her ne zaman bir
iki misafir gelse hemen onun elini yüzünü y›kay›p, önüne haz›r ne varsa mutlaka bir ye-
mek getirirler. Burada kap›lar› kapatmak, misafirine hizmet etmemek, çarfl› ve pazarda
kad›n gezmek son derece ay›pt›r. Kad›n› d›flar›da gördüklerinde hemen aman ve zaman
vermeyip öldürürler. Ama Rum kad›nlar› yüzleri aç›k olarak sokaklarda gezip, çeflitli ifller
görürler, bunlara ay›p de¤ildir.

Bu Yanya flehri varoflu içinde hepsi onsekiz aded mihrab vard›r. Baflta geleni bol cema-
ate sahip olan çarfl› ortas›ndaki Hünkâr câmiidir. Kagir minareli, bafltanbafla kiremitli, avlu-
su küçük, eski yap› bir câmiidir. Avlusunda Pir Paflan›n ceddi Gazi Zülfikâr Bey bir kubbe
içinde medfundur. Namazgâh semtinde Mustafa Efendi Camii avlusunun sol taraf›nda, na-
mazgâh› k›rkbefl aded servi a¤açlar› ile bezenmifl olup, gayet çimenlik ve lâlezâr, ilim sahip-
lerinin topland›¤› bir mesire yeridir. fiehir üzerinde, yüksek bir yerdedir. Buradan her yer
görülür. Behram Pafla camii feraht›r. Ali A¤a camii eski bir yap›d›r. ‹skopya mahallesinde
Bâli Bey camii feraht›r. fiab fiâdân mahallesinde ‹lyas Efendi camii süslü bir camidir. Çok
masraf ile yap›ld›¤›ndan ruhaniyyeti vard›r. Hay›r sahibi ‹lyas efendi camiin solunda, kendi
odalar› içinde medfundur. Camiin k›ble kap›s›n›n üst kitabesinde flu tarih yaz›l›d›r:

Kad büniye hâze'l-câmi' fî sebîlillâh
Yusuf bin K›l›ç Arslan fi sene tis'în ve tis'amie.

Yusuf A¤a camii son derece ferah ve iç aç›c›d›r. Meflhur ve mamur camiler bunlard›r.
Bunlardan baflka oniki aded mahalle mescidleri vard›r. Alt› aded hadis medresesi olup Pir Pa-
fla'n›n babas› Ali Paflan›n medresesi uzunlu¤una onsekiz aded kâgir yap› odalardan meydana
gelir. Her odan›n önü kâgir kemer ve mermer sütun ile bezenmifltir. Her odaya günde befler
akçe para, üç aded ya¤ mumu, ikifler aded ekmek ve birer tas çorba verilir. Buran›n imareti
gayet geliflmifl olup, gelen ve giden herkese nimeti boldur. Üç aded Haf›z-› Kur’ân medrese-
si vard›r. Koca Arslân Pafla Kurrâs›, Hünkâr Camii Kurrâs› ve ‹lyas Efendi Kurrâs› önde ge-
lenleridir. Gerçi Kur'an haf›zlar› azd›r. fieyhülkurrâlar› yoktur. Ancak Hafsa k›raati üzere
Kur'an okurlar. ‹ki yerde Dârü'l-hadis medresesi vard›r. Müslim, Buhârî, Câmi'ü's-sagîr, Me-
flâr›k ve Mesâbîh kitaplar› okunur. Muhaddis kimseleri vard›r. Olancas› onbir aded s›byan
mektebi vard›r. Arslan Pafla mektebi, Pîr Pafla, Ali Pafla ve Hünkâr camii mektebleri geliflmifl
durumda olup her sene bafl›nda bütün çocuklara çeflitli hediyeler verilir, ikramlar yap›l›r ve
giydirilirler. Yedi aded de tarikat ehli tekkesi olup ‹lyas Efendi tekkesi önde gelenidir.
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Hanlar› üç adeddir. Kâgir yap› büyük binalard›r. Hünkâr camii önündeki han en büyü-
¤üdür. Kanl›p›nar çeflmesi dibinde Pîr Pafla bir akar çeflme ve bir büyük han yapt›rm›fl ki
kale benzeri olup, toplam 63 aded altl› ve üstlü odalar› vard›r. Kap›s›n›n üzerinde de çeflitli
vezir misafir odalar› bulunmaktad›r. ‹ki aded özel ve umumî hamam› vard›r. Biri Hünkâr ca-
miine yak›n olup suyu o kadar latif de¤ildir. Ama Namazgâh yak›n›nda olan Paflalar hama-
m› eski yap›, suyu ve havas› latif, binas› flirin ve ayd›nl›kt›r. fiehrin ileri gelenlerinin ve yet-
kililerinin söylediklerine göre bu flehir içinde tam 845 aded saraylar›n ve evlerin hamamla-
r› vard›r. Zira kad›nlar› asla çarfl›ya ç›kmay›p, saray hamamlar›nda y›kan›p temizlenirler.

Çarfl›, Pazar ve Bezestan›: Bindokuzyüz aded sanatkâr dükkân› vard›r. Lâkin bezesta-
n› yoktur. Ama Venedik körfezi adas› iskelesi ile Parga, Siyada ve Dalyan iskeleleri yak›n
oldu¤undan Avrupa'n›n her yan›ndan her çeflit kumafl ve çeflitli mallar gelip sat›l›r. Gerçi
tertîb üzere kagir bina de¤ildir ama insan deryas› büyük flehir oldu¤undan geliflmifl ve be-
zenmifl dükkânlard›r. Terzileri ve kuyumcular› gayet çoktur. Çarfl› ortas›nda sanat eseri,
içi nak›fll› bir kahvehane var ki beflbin kifli al›r. K›rk yerde hizmet eden adamlar› vard›r.
‹lim sahiplerinin, sözü geçer kimselerin, dostlar›n, dervifllerin, ahbablar›n topland›¤› mes-
kendir. Bu kahvehanenin dört köflesinde hikayeciler, çalg›c›lar, flark›c›lar ve oyuncular fa-
s›llar ederler. Bu kahvenin karfl›s›nda yol afl›r› Muhtesib A¤a'n›n kubbesi vard›r. Bu dahi
bir dinlenme ve e¤lenme yeridir. Bu flehirde gece gündüz ve her pazar günleri insan de-
nizi olup, büyük bir pazar dürüp, herkes getirdi¤i çeflitli mallar›n› sat›p, yine bu flehirden
çeflitli mallar al›p giderler.

Hayat Suyu Çeflmeleri: Hepsi iki aded akar çeflmeleri vard›r. Büyük bir flehirdir ama
akar sular› yoktur. Sadece bu iki çeflme vard›r. Kale halk›n›n hemen hepsi göl suyundan
içerler. D›fl varofl halk› ise hepsi kuyu suyu içerler. Haz›m ettirici tatl› kuyu sular› vard›r.
Dörtbin aded evde birer ve ikifler kuyudan baflka herkesin kullanmas› için ana caddeler-
de, mahalle içlerinde de dörtyüz aded su kuyusu bulunur. Allah›n hikmeti, ben bu flehir-
de iken ‹brahim Çelebi'nin evinde bir kuyu aç›l›p, ona bir çeflme yap›ld›. Ben hakir de o
anda flu tarihi yazd›m:

Evliya bu ayna tarihi didi
Âb-› Kevser hakk› içün old› sebîl

Sene 1081

Ad›m, Ad›m Yanya fiehri: Bu büyük varofl içinde her evde birer ve ikifler aded Meram
ba¤› gibi bahçeler bulunur. Bu nedenle k›rk, elli ev aras›nda birer mezarl›k vard›r. fiehir
içinde tam k›rküç yerde mezarl›k olup, her mezar›n bafl›nda ve ayak uçlar›nda mezar tafl-
lar› konulmufltur ki tafllar›n boylar› ikifler adam boyu yüksekli¤indedir. Bütün tafllarda çe-
flitli yaz›lar yaz›lm›flt›r. Böyle yüksek mezar tafl› bir diyarda görülmemifltir. Ancak K›rkki-
lise flehrinin mezarl›¤›nda dahi böyle yüksek mezar tafllar› bulunmaktad›r. Yanya flehrinin
mezarl›¤› böyle flehir içinde kumsal yerlerde olup, her evde ba¤ ve bahçeler yap›ld›¤›n-
dan flehir büyük bir yerleflim yeri olarak görünür. 260 aded cadde ve sokaklar› olup hep-
si de kumsald›r. Yaz ve k›fl asla çamuru olmaz. Saray mahallesi ucundan tâ Hünkâr ca-
mii önüne gelinceye kadar olan ulu yol tam bin ad›md›r. Bafltanbafla iri tafll› kald›r›md›r.
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Hünkâr camii önünden, Demir mahallesi içinden tâ Kanl› Çeflme mahallesine var›nca
binbeflyüz ad›md›r. Bu dahi tafl kald›r›md›r. Zira ana cadde olup araba yollar›d›r. Bu he-
sap üzere flehrin uzunlu¤u 2500 ad›md›r.

‹ç kalede Arslan Pafla câmiinin kayas› burnundan güney tarafta Yusuf A¤a camii ya-
n›nda Bay›r mahallesi ucuna var›nca flehrin eni 2.200 ad›md›r. Bunun yollar› tamamen
kumsald›r. Bu meflhur caddelerin baz› k›s›mlar› genifltir. Çarfl› ve pazarlar› içinde yüksek
ç›nar, kavak, sö¤üt ve asma a¤açlar› dikilmifltir. Bu a¤açlar›n gölgelerinde seher vaktin-
de ve ikindi vaktinde bütün âfl›klar el ele verip giderek gitmek istedikleri yeflil çimenlik yer-
lere var›p otururlar. Bunlardan baflka flehrin ayân›, eflraf›, ulemâs›, salihleri, müfesirîn ve
muhaddisleri ve bilhassa fleyhülislâm› bile ikindi vaktinden sonra bu mesire yerinde top-
lanarak f›k›h, fleriat, hesap ve di¤er ilmî sohbetlerde bulunurlar. Zira bu flehrin bilginleri
çoktur. Halk›n ço¤u Farsça bilirler. Onun için flairleri de çok say›dad›r. Elhâs›l mamur ve
geliflmifl bir flehirdir ki halk› garip dostlar›d›r. Hazret-i Muâviye'yi sevmezler derler ama
ben görmedim ve onlardan Muâviye isimli bir kimse de iflitmedim.

Çarfl›, Pazar ve Panay›r Meydan›: fiehrin k›ble taraf›ndaki çingene mahallesinde, ge-
nifl bir alanda dört köfleli, kale benzeri büyük bir bina yap›lm›flt›r ki y›lda bir kere güzün
burada büyük bir pazar kurmak için Narde flehri yolu üzerinde merhum (Allan›n rahmeti
üzerine olsun) Gazi Pafla büyük bir pazar yeri yapar. Pazar yerinin çevre uzunlu¤u tam
üçbin ad›md›r. Dört köflesinde dört kap›s› vard›r. Dört aded de ulu sokaklar› bulunur. Ay-
r›ca yirmi aded de ensiz sokaklar› vard›r. Dükkânlar›n say›s› 366 adeddir. Hepsi kiremit
ile örtülü kâgir dükkânlard›r. Altl› ve üstlü müteaddid pazarc› odalar› yap›lm›flt›r. Her se-
ne binlerce kifli Rum, Arap ve Acem'den mallar› ile gelip, on gün on gecede binlerce pa-
ra kazan›rlar. Büyük pazar omuz omuza kalabal›k olup, mal al›n›p, çeflitli mallar sat›l›r.
Binlerce çad›rlar içinde gece ve gündüz, yenilip içilip, zevk ve safâlar edilir. Sanki Mafl-
kulor, Dolyan, Alasonya ve Üsküp pazarlar›d›r.

Yanya fiehrinin Di¤er Hususlar›: Bu flehir kumsal ve susuz yerde oldu¤undan bahçe-
leri çoktur. Ama verimsizdirler. Ancak dört, befl yerde ba¤lar› vard›r. Onlar da befler ve
alt›flar dönümlük ba¤lard›r. Ama flehrin dört bir yan›ndaki köylerde ba¤ ve bahçeleri çok
olup, hepsi de sulu ve seçkin meyvelidirler. Etraf köylerden ve Narda flehrinden beygir-
ler ile narlar› gelir. Zira Yanya flehri yaylak oldu¤undan meyvesi biraz k›tt›r. Ama havas›
latiftir. Fakat suyu temiz de¤ildir.

Yiyecek ve ‹çecekleri: Semiz ve leziz kuzu kebablar›, kuzu kapamalar›, beyaz ekmek-
leri, simiti, çörekleri, tavuk börekleri, Belgrad usulü güllaç baklavalar› en be¤enilen yiye-
ceklerindendir.

Belgrad, Arnavutluk topra¤›nda bulundu¤undan ve havas›n›n güzel olmas› nedeniyle
güzellerini görmedim, ama ay yüzlü güzellerine ve civanlar›na aflk olsun. Herbiri ayr› bi-
rer güzelli¤e sahip olup konuflmalar› düzgün, diflleri inci gibi dizilmifl, hepsi gümüfl beden,
nâzik endam, do¤ru ve sevimli, namuslu gençleri vard›r. Söze gelseler aç›k ve seçik ko-
nuflurlar. Ama Rum lehçesine yak›n sözler kullan›rlar. Aç›k ve seçik Rumca konuflurlar ve
yazarlar. Zira Rumeli vilâyetinin seçkin yeridir. Sözün hülasas› böyle güzel, kadir bilir dil-
berler ancak Mora adas›nda Koron kalesinde olur.
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Giyiniflleri: Bütün ayan ve ileri gelenleri bafllar›na sar›klar sar›n›p, samur kürk ve ipek
hilatlar giyerler. Gençleri s›kma çuka ve kadifeden elbiseler giyerler. Bafllar›na giydikleri
k›rm›z› kumafltan samur kalpaklar›n›n kenarlar› siyah fleritlidir. Bellerine ipek kuflaklar sa-
r›p, pala denilen b›çaklar tafl›rlar. S›kma kopçal› çakfl›r giyinip, ayaklar›nda kabâdi Rume-
li tarz› sar› pabuçlar giyerler. Çeflitli renkli kumafllardan yap›lm›fl kontufllar giyip ‹rem ba-
¤› tavusu gibi pazar ve çarfl›da dolafl›p, arz›endâm ederler. Son derece âfl›kperest dilber-
leri olur. Ama edeblidirler. Zira yi¤it vilâyetidir.

Kad›nlar›n›n Giyiniflleri: Bütün reâyâ k›zlar› bafllar›na beyaz astardan kat sar›¤› sar›p,
saçlar›n› sark›t›p, yüzleri ve gözleri aç›k olarak çuka dolamalar ve çeflitli giysiler giyerler.
Di¤er diyarlar›n k›zlar› gibi fistan giymezler. Ama flehrin kefere kad›nlar› bafllar›na k›rm›-
z› yedekçi biratas› prankona çuka giyip gezerler. Kanl› Çeflme yan›ndaki çingene mahal-
lesi kad›nlar› da kefere kad›nlar› gibi k›rm›z› çukadan yedekçi biratalar giyip, kocalar›na
çekiç çal›p, körük çekip demircilik ederler. Gayet çirkin çehrelerdir.

Bütün reayalar› Rum ve Arnavut keferelerdir. Bafllar›nda sivri bir siyah takke giyerler.
Onun sivri ucuna bir kar›fl yüksekli¤inde Arnavut kalpa¤› giyerler. Bafllar›na asla faydas›
olmaz. Sanki giymemifl gibi durur. O kalpa¤› pirinçli bir zincir ile bafllar›na ve bo¤azlar›-
na ba¤larlar. Bafllar› Adana kaba¤› kadar büyük olup, üzerlerinde kalpaklar› küçücük ka-
l›r. Tepelerinde durdu¤u için sanki kelebek kuflu gibi durur. El-hâs›l acaip bir kefere top-
lulu¤udurlar. Libaslar› koyun yapa¤›s›ndan flallard›r. Gayet heybetli, tuvânâ ve zinde ola-
rak çal›fl›rlar. Hepsi de çok zengindirler.

Yanya sahras›n›n y›ld›z taraf›ndaki ucunda bulunan gölün çevre uzunlu¤u otuzalt› mil-
dir. Bir hayat sulu göldür. Güney taraf›nda Yanya kalesi üç minare boyunda, yalç›n kaya
üzerinde, flahin yuval›, yüksek bir kaledir. Bu yüksek kalenin kuzeyinde, göl içinde karfl›
taraf kenar›nda bir tafl menzili bulunur.

Kefere Adas›: Befl, on yârân ile kay›kla gidip seyrettik. Dört mil çevre uzunlu¤undad›r.
Mamur bir adad›r. ‹çinde asla müslüman olmad›¤›ndan Kâfir adas› derler. Gayet mükellef
kefere evleri vard›r. Bütün kefereleri bal›k avc›s›d›rlar. Ellerinde Ebulfetih'ten beri fermanla-
r› olup, yüzbinlerce kuruflluk bal›k avlarlar ve satarlar. Baflka kimseler bir kuruflluk bal›k av-
lasalar hâkime getirip, cezaland›r›rlar. Bir kiliseleri, ikiyüz haneleri, yer yer ba¤lar› vard›r.
Gölde yüz parça kay›klar› bulunur. Gölün etraf›ndaki köylerden flehrin pazarlar›na insan ta-
fl›y›p, bal›k avlarlar. Kay›klar ile da¤lardan odun ve kömür tafl›y›p, kazanç sa¤larlar. Bu gö-
lün çeflitli bal›klar›ndan en be¤enileni y›lan bal›¤›, sazan bal›¤› ve turna bal›¤›d›r. Bal›klar› ga-
yet semiz ve lezzetli olur. Gerçi Ohri, Gölikesri ve ‹skenderiye göllerinde de acaib y›lan ba-
l›klar› olur amma buran›n y›lan bal›¤› yalan dünyada misli olm›yan gayet lezzetli, yararl› ve
kuvvet vericidir. Bu gölün civar›nda flu köyler bulunur: Ustoroni, Yulna (Yuvama), Velfla ve
Mecanifl köyleri. Bu köyler göl kenar›nda yüzer ve ikifleryüz haneli ve kiliseli, ba¤l› ve bah-
çeli kasaba benzeri kefere köyleridir. Kimisi vak›f, kimisi zeamet köyleridir.

Buradan yine Yanya flehrine geldik. Yanya'n›n güney ve k›ble taraf›ndaki köylere bey-
ler ve paflalar ile avlanmaya gittik. Yanya'n›n güney taraf›ndaki ve uzunlu¤u üç saat sü-
ren yeflil ovan›n da¤lar› eteklerinde mamur köyler ve çiftliklerden Çaka köyü vard›r.

Çaka Köyü: ‹kiyüz haneli, ba¤ ve bahçeli geliflmifl bir köydür. Bunun benzeri bu Yan-
ya sanca¤›nda yetmiflbir aded geliflmifl ve bak›ml› çiftlikler vard›r. Her birine biner kurufl-
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tan befler ve onarbin kurufl mahsul verir Pafla ve beylerin çiftlikleridir. Y›lda bir kere pafla-
lar›n mutfaklar›na yirmifler, otuzarbin aded tavuk, befler, onarbin kaz ve güvercinler, bin-
lerce araba odun, yüz kantar Venedik flekeri ve di¤er yiyecek ve içecekler hep bu köyler-
den ve çiftliklerden Yanya'ya gelip flehri ganimet ederler. Bütün çiftliklerde her türlü bak›r
ve di¤er kap ve malzemeler mevcuttur. Bu köyden bir çiftli¤e göç etseler asla bir yerden
bir yere birfley götürmezler. Hatta her çiftlikte yüzer, ikiyüzer çift misafir yorganlar› ve dö-
flekleri haz›rd›r. Elhâs›l Rumeli eyâletinde böyle büyük hanedan çiftlikleri yoktur. Övülme-
sinde diller âciz kal›r, kalemler k›r›l›r. Bu diyar›n gezinti ve e¤lence mesireleri bu köyler ve
çiftliklerdir. Bütün zengin, fakir, gelen ve gidenlere nimetleri bol yerlerdir. Nice gün bu fleh-
rin ayân ve eflraf› ile zevk ve sâfâlar edip, sonra Ali Pafla'n›n benimle gönderdi¤i Padiflah
emirlerini Yanya paflas› Diyarbekirli Samanc›zâde Paflan›n divan›nda okuttum. Bütün ayan
ve ileri gelenler «Ferman Pâdiflâh›nd›r» deyip, Manya vilâyeti muhafazas› için haz›r oldular.
Bana bir kese ayak ücreti, üç at, on donluk çuka ve atlas ve nice eflyalar hediye ettiler.
Sonra 1081 senesi Kas›m gününü bu flehirde sicil ettik. O gün Yanya'dan bat› taraf›na
Yanya gölü kenar›nca iki saat gittik. Sonra kefliflleme yönünde Kehsa (Gecistan) yolu üze-
rinden mamur, flenlikli, bezenmifl köyleri ve çiftlikleri, ba¤ ve bahçeleri, çay›r ve çimenle-
ri, ekili tarlalar›... görüp, seyredip, Saranda Potamu deresini geçip alt› saat gittik.

Delvine Livas› Hududu: Delvine hududu topra¤›na girdikten sonra mamur ve geliflmifl
köyler geçerek alt› saat ilerledik.

Zaravuc Köyü: Memifl Pafla'n›n zeamet köyüdür. Bütün reayalar› rum kefereleridir.
Buradan bat›ya do¤ru ilerleyip, ba¤l›, bahçeli, verimli topraklar› geçip, nice çiftliklerde ye-
mekler yeyip, Delvine sanca¤› köylerini de geçtik.

fiirin Kale Misali Güzel fiehir Aydonat (Andonat): Latin tarihçilerinin yazd›klar›na göre
bu kaleyi Eflâtun'un tavsiyesiyle Rum krallar›ndan Aydonya (Andonya) ad›ndaki kral yapt›r-
m›fl oldu¤u için onun ismiyle söylenmifltir. Nice devletlerin eline geçmifltir. Ebulfeth Sultan
Mehmet Hân zaman›nda ...pafla eliyle Rumlardan fethedilmifltir. Rumeli eyâletinde Delvine
sanca¤› hududunda Padiflah hass›d›r. Devlet ad›na her sene bir Kiler A¤as› gelip buray› yö-
netir. Padiflah için yüzlerce tulum Aydonat zeytini toplar. Sa¤lam zorlu bir Padiflah hizme-
tidir. fiehir subafl›l›k olup, yüzelli akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Kethüda yeri, yeniçeri serda-
r› yoktur. Sadece dizdar› ve yetmifl aded kale neferleri bulunur. Ayan ve eflraf› merhum Ben-
ko (Peko) Pafla idi. fiimdi Hunko¤lu... Pafla, Molla Çelebi, Penko Pafla ve validesi ki bin at-
l›ya sahip olup melike misali güçlü bir hanedan sahibi kad›nd›r.

Kallenin fiekli: Sar›mt›rak, yalç›n ve sivri bir yüksek tepenin üzerinde Venedik kâfirleri tara-
f›ndan yap›lm›flt›r. Küçük bir yap›d›r. Tafltan yap›lm›fl, befl köfleli, güzel bir kaleciktir. Ama iki
katt›r. Lâkin hende¤i yoktur. ‹çinde mühimmat cephaneleri çoktur. K›rk kadar kiremit örtülü
evleri vard›r. ‹ç hisar›n çevre uzunlu¤u tam binaltm›fl ad›md›r. Hisar içinde Sultan Beyaz›d Ve-
lî camii kiremit örtülü, kâgir minareli küçük bir camidir. Kalenin baz› evlerinde ya¤mur sular›n-
dan toplama su sarn›çlar› bulunur. Zira suya çok ihtiyaçlar› vard›r. Kale içinde yer yer a¤açlar
vard›r. Hamam, han, çarfl› ve pazar bulunmaz. ‹ki kat›nda birer demir kap›lar› olup biri do¤u-
ya, biri bat›ya aç›l›r kuvvetli kap›lard›r. Do¤uya aç›lan kap› kalenin alt›ndaki varofla aç›l›r.
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Aydonat Varoflu: Hepsi sekizyüz aded kat kat üstüne, kâgir yap›, kiremit örtülü, mü-
kemmel ve mükellef, güzel kâgir evleridir. Her evin bahçesi bulunur. Pekko Pafla'n›n sa-
ray› hepsinden üstünü olup, kale misali, sa¤lam yap›l›, yeni yap›lm›fl güzel bir binad›r.
Hunko¤lu saray› da güzel bir yap› olup bunlar hep içli ve d›fll›, hamaml› saraylard›r. Ca-
milerinden bol cemaate sahip Çarfl› camii kiremit örtülü ve kâgir bir minarelidir. Pekko
Pafla'n›n k›zkardeflinin camii, di¤er camiler gibi de¤ildir. Sanki bir köflk gibidir. Tamamen
kâgir yap›d›r. Kubbeli ve bafltanbafla kiremit örtülüdür. Yüksek minareli, gayet latif, gü-
zel, süslü bir mabeddir. Büyük mahallede Mustafa Çavufl camii bir sanat eseridir. fieydâ-
le mahallesindeki cami ayd›nl›kt›r. Bunlar meflhur olan camileridir. Onbir aded de mahal-
le zaviyeleri vard›r. Yeno (Beno, Niyo ve Büyük) mahalle mescidi, fieydâle mahallesi mes-
cidi, Ayanikola mahallesi mescidi... meflhurlar›d›r. Üç aded medrese, alt› aded s›byan
mektebi olup Hac› Ali mektebi ve Hüseyin Pafla mektebi önde gelenleridir. Üç aded ta-
rikat tekkesi vard›r. Bir aded de havas› hofl hamam› vard›r ki Hüseyin Pafla hayrat›d›r.
Son derece ferah, ayd›nl›k, suyu ve havas› güzel bir hamamd›r. Ayr›ca bir de Pekko Pa-
fla hamam› vard›r ki buna sadece flehir ayanlar› ve ileri gelenleri girerler. Son derece fli-
rin, beyaz mermerlerle bezenmifl, ayd›nl›k, hoflhava, sevimli bir hamamd›r. Çeflmeleri al-
t›ndand›r. Havuzu, fiskiyeleri, halvetli, billur, necef ve moran caml›, suyu hayat verici, la-
tif bir hamamd›r. ‹çinde akar çeflmeleri ve d›fl k›sm›nda büyük kuleleri ve demir kap›lar›
vard›r ki sanki kale benzeri bir sarayd›r.

Kalenin onyedi aded can suyu akan çeflmeleri vard›r. Sular›n› kumkumlalar ile Vene-
dik flehrine götürürler. Gümüfl suyu çeflmeleri gayet lezzetlidir. Ben burada iken gümüfl
suyundan yeni bir çeflme binas› yap›ld› ki ben bunun için flu tarihi yazd›m:

Evliya nûfl idüb didi târîh
Lûle-i zer gerek gümüfl suyuna

Sene 1080 (1081 olmal›d›r).

Ayanikola mahallesinde hayat sulu bir çeflme vard›r ki, hekimler bunun suyunun di-
¤erlerinden hafif oldu¤unu söylediklerinden bu sudan fliflelerle ve kumkumalarla tâ Avru-
pa'ya götürürler.

‹kiyüzelli aded dükkân bulunur. Ama bezestan› yoktur. Lâkin Venedik körfezi denizi ke-
nar›nda Siya ada iskelesi ve Körfez adas› alt› saatlik yer olmak ile bütün Avrupa mallar› bu
iskelelerden gelip flehre da¤›l›r. fiehirde iki aded han bulunur. Baz› zaman Venedik elçile-
ri ve konsoloslar› gelip, bu hanlara konup, al›fl verifl ederler ve çeflitli mallar getirirler.

Mahalleleri: Gurabâ mahallesi gayet mamurdur. Koluya mahallesi eskiden bofl arazi imifl,
onun için Koluya mahallesi derler. Ama flimdi çok geliflmifl olup, güzel evler vard›r. Galata
mahallesi, yüksek bir yerde kurulmufl oldu¤undan namazgâh ve mezarl›klar hepsi burada-
d›r. fieyhler ziyaret kabri de buradad›r. Halen herkes taraf›ndan ziyaret edilmektedir.

fiehrin havas›n›n letafetinden limonu, turuncu, nar›, inciri, zeytini cihan› tutmufltur.
Özellikle bu flehirde yetiflen zeytin ancak Koron, fiam ve Karaburun'da olur. Ama bura-
n›n zeytini çok olup, semiz, iri, lezzetli, hazm› kolayd›r. Bunun için bütün zeytin a¤açlar›
Pâdiflâh›n hâss›d›r. Her sene Padiflah kilerinden beyaz külahl› on aded kilerci gelip bütün
zeytin a¤açlar›ndan zeytinleri toplay›p, adalet üzere zeytinlerin pahalar›n› sahiplerine ve-
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rip, zeytinleri tulumlarla ‹stanbul'a saraya getirirler. Sonra vezir, vükelâ, ulemâ ve salihle-
re derecelerine göre zeytin da¤›t›rlar.

fiehrin do¤u taraf›ndaki ba¤ ve bahçelerde yetiflen A¤r›yomasa incirinin dördü, befli
veya alt›s› bir k›yye gelir. Vallahi cihanda benzeri yoktur. Sanki bir haz›m ilac›d›r, asla de-
risi yoktur, sadece üzerinde duman gibi ince bir zar› vard›r. Baz› zaman s›caktan bal› ak›p,
vücudu kuru kal›r. Sepetlerle çarfl›ya, pazara güçlükle getirilir. Di¤er yerlerin incirleri gi-
bi kurutulup, vilâyet vilâyet gitmez. ‹çinde haflhafl tanesinden ufak çekirdekleri vard›r. Bir
kimse üç, dört okkas›n› yese asla fliflkinlik yapmaz. Son derece haz›ml›d›rlar. Misk ve an-
ber gibi güzel kokusu oldu¤undan baflka gayet kuvvet vericidir. Elhâs›l övmesinde diller
aciz kal›r. Rumun Aydonat flehrinde A¤r›yomasa inciri gayet meflhurdur. Bu flehrin dört
yan›nda bulunan çiftliklerde ç›nar ve servi a¤açlar› çoktur. Hoyana yoluna yak›n Hamam-
l› çiftli¤i Hüseyin Paflan›nd›r. Gayet güzel mesire yeridir. Kalenin do¤u taraf›nda bulunan
genifl ova tamamen ba¤l›k ve beyaz ve iri taneli pirinç tarlalar›d›r.

fiehir halk› Rumca ve Arnavutça konuflurlar. Ayr›ca kendilerine mahsus baz› özel konufl-
malar› da vard›r. fiehir ayan› ve ileri gelenleri sar›k ve samur kürklü renkli çukalar, kontufl,
serhaddî ve feraceler giyerler. Gençleri bafllar›na k›rm›z› saya çukal›, samur kenarl› Rumeli
kalpa¤› ve baz›lar› da kürksüz Arnavut takkesi giyip, bellerine ipek tülbent kuflak kuflan›p,
korbile denilen Varsak b›ça¤› tafl›rlar. Leventleri bald›r› ç›plak, kabâdî pabuç giyip gezerler.
Ço¤u tüccard›rlar. Bir s›n›f› da sanatkârd›r. Bir k›sm› okumufllard›r. Bir bölümü cahildirler.
K›rk çuka dolama ve kopçal› Arnavut çakfl›r› giyip hizmetlere giderler. Güzelleri örtülü olup,
her biri Râbia Adviye misali edeblidirler. Vilâyet halk› son derece garip dostudurlar. Tatl› dil-
li, güler yüzlüdürler. ‹kram seven, sofra sahibi kimselerdir. Bu flehirden de kalk›p, bütün
dostlar ile vedalafl›p, k›blenin sa¤ taraf›na do¤ru üç saat gidip, kayal›k da¤lar ve beller aflt›k.

Marg›l›ç Kalesi: Bizzat Sultan Beyaz›t Velî taraf›ndan fethedilmifltir. Gedik Ahmet Pa-
fla eliyle halen Delvine sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Seksen akçe pâyesiyle kazâc›k-
t›r. K›rk aded köyü vard›r. Reayalar› gayet ba¤l› ve dürüsttürler. Ama kale halk› âsi olduk-
lar›ndan Elbasanl› Küçük Mehmet Pafla Padiflah›n ferman› ile bütün flehri ya¤ma edip,
adamlar›n› k›l›çtan geçirip, geri kalanlar›n› itaat alt›na alm›flt›r. Kalesi verimli bir ovada
olup, ensesinde bir top menzili uzakl›kta havalesi da¤lar bulunur. Befl köfleli, sa¤lam ya-
p›l›, güzel bir kaledir. Çevre uzunlu¤u 870 ad›md›r. Yontma tafltan yap›lm›flt›r. Daha ön-
ce Venedik elinden fetholunmufl olup, Marg›l›ç ad›nda bir bal›kç› kefere taraf›ndan yap›l-
m›flt›r. Kalenin içinde yüz aded kiremitli küçük evler vard›r. Dizdar› ve ikiyüz aded kale
neferi bulunur. Müftisi ve Nakîbi yoktur. Ama Yeniçeri serdar› vard›r. Sadece bir Hünkâr
camii var. Çarfl›, pazar, han ve hamam› yoktur. Kalenin bir kap›s› olup do¤u tarafa aç›-
l›r. Kale sarp bir da¤ bafl›nda bulundu¤undan hende¤i yoktur.

Marg›l›ç Varoflu: Kalenin bat› taraf›nda, düz bir yerde, büyük bir varofltur. Binikiyüz
aded kiremitli, ba¤l› ve bahçeli, mükemmel ve mükellef, tafl duvarl› evlerden meydana gel-
mifltir. Hepsi alt› aded mahalledir. ‹ki aded kâgir minareli ve bafltanbafla kiremitli camile-
ri olup, biri çarfl› içindedir. Yedi aded mahalle tekkesi, bir aded medrese, iki aded s›byan
mektebi, iki aded dervifl tekkesi, bir aded hamam› olup bazan kullan›lmaz. ‹ki aded han,
onyedi aded küçük fakat yararl› dükkân, bir aded çeflme var ki sekifle (kese kise, se kili-
se) derler, gayet tatl› suyu vard›r. fiehir halk›ndan rahats›zl›klar› olanlar bu sudan içerler.
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Buran›n da ba¤ ve bahçeleri hesaps›zd›r. Zira havas› ve suyu gayet latiftir. Sonra bu ka-
leden kalk›p, k›blenin sa¤ taraf›ndan gidip, üç saatte da¤lar ard›na geçip, oradan körfez
denizi kenar› ile iki saat ilerledik.

U¤ursuz Karga Kalesi: Venedik keferesinin yönetimindedir. Bizim Delvine topra¤›n-
dâd›r. Zerre kadar hendekten d›flar›ya ilifli¤i yoktur. Sivri bir da¤ ete¤indedir. Küçük, tafl
yap›, güzel bir kaledir. Kalenin d›fl›nda atlar›m›z› b›rak›p içeri girelim dedi¤imizde bekçi-
ler bize, «Nezârette beklemeyince kaleye girmek adet de¤ildir, belki sizde yumrucuk var-
d›r» ddiler. Ben onlara, «Bre hey melunlar, ben kendim size befler taun ederim» deyip ni-
ce cidallerden sonra bellerimizden silahlar›m›z› al›p bizi içeri ald›lar. Generalle buluflup,
kaleyi gezdik. Beflyüz adam kadar güçlü bir kap›s› karaya, do¤uya aç›l›r. Bir kap›s› da gü-
neyde denize, iskeleye aç›l›r. ‹çinde altm›fl, yetmifl kadar u¤ursuz evler vard›r. Yedi, sekiz
kadar dükkân olup baflka fleyler yoktur. Hende¤i gayet bak›ml› olup, a¤z›na kadar su do-
ludur. Tafl tabyalar› üzerinde büyük toplar› bulunur. Kaptan generale baz› hediyeler ver-
dim. Oradan ç›k›p yine atlar›m›za binip, liman kenar›nca etraf› seyrederek gittik. Hayli
büyük limand›r, yüz parça gemi al›r. Oradan yine deniz kenar› ile sekiz saat bazan kaya-
l›k, bazan toprakl› yerleri ve bal›k dalyanlar›n› geçtik.

Lopifl Köyü: Delvine topra¤›nda, müslüman köyüdür. Ama melun adamlar› vard›r. Bu
mahallere art›k Arnavut vilâyeti deniliyor. Hepsi yüz kadar evlerdir. Buradan yine bat›ya
do¤ru üç saat karada gittik.

Spada (S›yada, Sayada) Köyü: Delvine sanca¤› topra¤›nda, yüksek bir s›rtta, yüzaltm›fl
aded kefere haneli, hanl› ve bir kiliseli geliflmifl bir köydür. Delvine beyinin hâss›d›r. Bu köy-
den afla¤›, denize do¤ru yokufllu, sarp yol ile inip, güneye do¤ru yar›m saat gittik.

Sayda ‹skelesi: Körfezde, meflhur bir iskeledir. Rum, Arap, Acem ve Avrupal› gemici-
ler aras›nda meflhurdur. Ama çarfl›, pazar, han, hamam, imaret, cami gibi hiçbir eser
yoktur. Sadece pazarc›lar için bina olunmufl konaklama binalar›, mahzenler, tafltan yap›l-
m›fl hanlar vard›r. Yedi iklimin kara ve deniz tüccarlar›, gezginleri bu hanlarda ve yukar›-
da Siyada köyünde kefere evlerinde konarlar. Bütün eflyalar›n› gümrük han›na koyup,
gümrüklerini verirler. Padiflah taraf›ndan Gümrük Emini bulunup, k›rk yük akçe gelir el-
de eder. Venedik kral› taraf›ndan da bir konsolos bulunur. Keferelerin mallar›n› yaz›p, o
da baz› ücretler al›r. Zira pek ifllek bir iskeledir. Yanya'n›n, T›rhala'n›n, Selânik'in, Serez'in
ve nice kale ve flehirlerin iskelesidir. Ama yollar› sarpt›r. Asla yollar›nda araba ifllemez.
Sadece kira kat›rlar› iflleyip, tâ Sofya ve Edirne'ye gidip gelirler. Sayda iskelesinden Ve-
nedik adas› körfezinin ba¤ ve bahçeleri, liman ve kaleleri tamamen görülür. Güney tara-
f›nda deniz içinde iki mil alarga geliflmifl bir adad›r. Sonra bu Sayda'dan atlar›m›za binip,
deniz kenar› ile kayal›k ve sarp yollar› aflt›k.

Dalyan  Kalesi: ... tarihinde Benko Pafla fethetmifl ise de devlet taraf›ndan yine Venedik
keferesine verilmifltir. Deniz kenar›nda küçük bir kaleciktir. Venedik kâfirlerinin bal›k dal-
yanlar›n› korumak için yapt›r›lm›flt›r. Ama kuvvetli ve metin yapt›r›lm›fl olup halen Venedik
adas›n›n iskelesidir. Karfl› taraf› bir milden uzakl›kta körfez adas›d›r. Fakat aralar› s›¤d›r. En-
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gin deniz de¤ildir. Kalesi deniz kenar›nda, bir tepenin üzerinde dört köfleli, tafl yap› küçük
bir kaleciktir. Bin kadar cengâver kefereleri, cephaneleri ve büyük toplar› vard›r. Deniz ta-
raf›na Liman kap›s› ve kara taraf›na Delvine kap›s› aç›l›r. Bu kale Süleyman Han zaman›n-
da yap›lm›flt›r. 943 senesinin Zilhicce ayn›n›n yedinci günü bizzat Sultan Süleyman Hân (Al-
lah›n rahmeti üzerine olsun) deniz gibi asker ile Körfez (Körfus) gazas›na geldi¤inde bu Dal-
yan kalesi yerinden denizi doldurmaya bafllam›flt›r. Körfus'a yar›m mil kald›¤›nda üzerine
balyemez toplar koyup kaleyi dövmeye bafllar. Hemen o gün Donanma-y› Hümâyûn ile
Hayreddin Pafla ve Kapudan Pulak Mustafa Pafla adaya asker döküp, omuz omuza cenk et-
me¤e bafllarlar. Karadan da zafer sahibi kumandan Lütfi Pafla seksenbin askerle Hayreddin
Pafla'ya yard›ma yetiflir. Birlikte savafla devam ederler. Arkalar›nca Sultan Süleyman Hân
yüzbin asker ile ve fiehzade Sultan Mehmed ve fiehzade Sultan Selim ile birlikte bu körfez
kalesi savafl›na gelir. Ada içinde bulunan köyleri atefle verir. Çok say›da esir ve bol miktar-
da mal ganimet al›r. Tam bir ay kaleyi döver. Havan›n bozmas› sebebiyle ‹slâm askerlerinin
güçleri de azal›r. Saadetli Padiflaha Budin taraf›ndan adamlar gelip, Engürüs kral›n›n isyan
etti¤i haberini getirirler. Saadetli Padiflah, Sadrazam Ayas Pafla'ya haber gönderip, Körfez
kalesi kuflatmas›ndan el çekip, askeri bofluna k›rd›rmay›p, metrislerden ç›kmalar›n› ferman
eder. Bütün ‹slâm askerleri metrislerinden ç›karlar. Karfl›daki Dalyan kalesi sahras›nda or-
duya kat›l›rlar. Körfez kalesinin fethinden böylece vazgeçilir. Sultan Süleyman, Alman üze-
rine gider. Venedik kâfiri o as›rda bu Dalyan kalesini infla etmifltir. Ben de bu kaleden bir
kay›¤a binip, uygun havada bir milden fazla olan denizi bir anda geçip karfl›ya vard›m.

Körfus (Körfez) Kalesi: Körfez dahi derler. Önceleri ve sonralar› Venedik krallar›n›n bir
aman yeri, taht merkezleri gibi güvenilir kaleleri olmufltur. 943 tarihinde Sultan Süleyman
Hân elinden av›n kurtuldu¤u gibi bu kale kurtulal›dan beri kaleyi öyle metin ve müstahkem
etmifllerdir ki yap›l›fl›nda görenlerin dudaklar› uçuklar. O zamandan beri Venedik kâfiri Al-
man kral›na dua eder. «E¤er Engürüs kral› Ferdinand, Budin'e sar›lmasa idi bu kaleyi eli-
mizden Osmanl› al›rd›, hele Allaha flükür Engürüs kral›n›n isyan› sebebiyle Süleyman em-
redip, kaleyi b›rak›p gitti» diye flükrederler. Bu Körfez adas› Rumeli taraf›nda, Delvine top-
ra¤›nda, Siyada (Sayda) ve Dalyan kalesi karfl›s›nda, Venedik körfezi denizi içinde, Rume-
li k›y›s›na iki mil yak›nl›¤›nda, do¤udan bat›ya uzunlu¤una meydana gelmifl olup tam dok-
san mil çevre uzunlu¤una sahiptir. Mamur, donanm›fl, eflsiz bir adad›r. Kay›ktan ç›kt›ktan
sonra General ile buluflup, uzun uzun konufltuk. Zira Kandiye generali iken fetihten sonra
Kandiye'nin Kumkap› liman›nda bulunan saray›na s›k s›k gidip, tan›fl›kl›k etmifltik. fiimdi
yine bu Körfez'de o general ile bulufltuk. Bize bir mesire yerinde konak verdi. Kaleyi bir-
kaç gün gezip, seyrettik. ‹ki liman› vard›r. Biri kalenin sa¤›nda ve di¤eri solundad›r. ‹kisi de
sekiz rüzgârdan emindir. Her birine befleryüz parça gemi ve kay›klar s›¤arlar. Kalesi yalç›n
bir kaya üzerinde, Körfez denizine ve Akdeniz'e bakan iki katl›, ‹skender seddi misali, on-
bir aded tabyal› Kahkaha gibi kaledir. ‹çi ve d›fl› halen binlerce fleytanl›klar ile bezenmifl,
yediyüz aded balyemez toplar› ile süslenmifl, sanki bir Ye'cüc kalesidir. Yine de binlerce kâ-
fir buraya üflüflüp, nice fleytanetli sa¤lam binalar yap›p daha da imar etmektedirler. Vene-
diklilerin deniz kilidi kaleleridir. Bin mil uzunlu¤undaki Körfez denizinin a¤z›nda yap›lm›fl
cankurtaranlar›d›r. Girit aras›ndan ve Kandiye kalesinden ne kadar reâyâ ç›kar›ld› ise bu
adada yerlefltirildi¤inden buras› insan denizi haline gelmifl. General bana bolca ikramlar ile
gece ve gündüz büyük ziyafetler verdi. Bir özel gününde öyle top flenlikleri etti ki yer ve
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gök tir tir titredi. Üçüncü gün bizi bir kay›¤a koyup, bizimle vedalafld› ve ayr›ld›k. Yine kar-
fl› Dalyan kalesine geldik. Oradan arkadafllar› al›p, on saat tam kuzeye do¤ru giderek, ba-
zan tafll›k ve bazan oval›k yerler ile köyleri geçtik.

Delvine Kalesi: ‹lk olarak ‹spanyollar taraf›ndan yap›lm›flt›r. Sonra bir fleytanl›k ile Vene-
dikli alm›flt›r. Sultan Beyaz›d Velî, buray› Venedik elinden fethetti ise de yine kâfirler ele ge-
çirmifltir. Sultan Süleyman Hân, Körfez gazas›na geldi¤inde Arnavut as›ll› Ayas Pafla, Del-
vine kalesi üzerine Baflkumandan tayin olundu. Vezir-i azam Ayas Pafla eliyle bu Delvine
kalesi fethedildi ve Delvine'nin merkezi oldu. Halen Rumeli eyâletinde ayr› bir sancakt›r. Be-
yinin hâss› Padiflah taraf›ndan 157.132 akçedir. Zeametleri 24, t›mar› 155 adeddir. Alay-
beyisi ve Çeribafl›s› vard›r. Sefer s›ras›nda kânun üzere bu livan›n askeri cebelileriyle beyinin
askerlerinin toplam› ikibinikiyüz asker olur. 180 akçe pâyesiyle kazad›r. fieyhülislâm›, Na-
kîbüleflrâf›, Sipah kethüda yeri, Yeniçeri serdar›, kale dizdar›, kale neferleri, flehir subafl›s›
ve bâcdâr›, flehir kethüdas›, muhtesib a¤as›, harac a¤as› vard›r. Kale, sivri bir kayan›n tâ te-
pesinde, befl köfleli, tafl yap›, güzel bir kaledir ki benzeri olm›yanlardand›r. Ama küçüktür.
Do¤u taraf›nda bir demir kap›s› vard›r. Kale içinde üç aded üzeri kiremit örtülü hânecikler
vard›r. Biri dizdar›n evi, biri kethüdân›n, biri de imam›n evidir. Ayr›ca bir mescidi, bir erzak
anbar›, bir cephane mahzeni, bir su sarn›c› olup bunlardan baflka çarfl›s›, pazar›, hamam ve
camii yoktur. Gayet küçük kaleciktir. Kaleden ç›karken sa¤ tarafta bulunan Hünkâr camii
kiremitli, kâgir minareli, dört köfle, küçük bir camidir. Cami dibinde bir uçurum yerde, da-
rac›k çarfl›s› olup seksen aded dükkânlar› vard›r. Ama bezestan› yoktur.

Delvine Varoflu: Kalenin do¤u taraf›nda, yokufl afla¤› yerdedir. Yüz aded kiremitli hane-
lerdir. Genifl bir düzlükte kurulmufl oldu¤undan evler birbirinden birer ok menzili uzunlukta-
d›r. Bir evi eflkiya ve haydudlar bassa di¤er evlerin sahiplerinin haberi olmaz. Onun için bü-
tün evlerin kap›lar› demirden olup, büyük kuleleri vard›r. Bütün duvarlar› gayet sa¤lam ve da-
yan›kl› olarak yap›lm›flt›r. Mahallelerinde camileri ve mescidleri vard›r. Laka mahallesi mesci-
di, Kinelkesi mescidi, Tabhâne mahallesi mescidi meflhurlar›d›r. Medreseleri üç adeddir. Üç
aded s›byan mektebi, üç aded tekkesi, bir aded hamam›, üç aded han› vard›r ki Memo Pafla
han› en mükemmelidir. On aded de akar çeflmesi bulunur. fiehir denize yak›n oldu¤undan
havas›, suyu ve binalar› latiftir. Laka mahallesi çukur bir yerde kurulmufltur. Ama gayet ma-
murdur. Buradan afla¤›da Kinelkesi mahallesi ba¤l›k ve bahçeliktir. Mahkemesi de gayet ha-
vadar yerdedir. Memo Pafla saray›, evlatlar›n›n hanedanlar›, kethüdas›n›n saray› gayet ma-
murdur. Turuncu, zeytini, inciri, nar› ve servi a¤açlar› say›s›zd›r. fiehrin da¤ ve ba¤lar›n› süs-
lemifllerdir. Halk›n hepsi Arnavutça konuflurlar. Asla Rumca bilmezler. Gayet bahad›r, yi¤it
kimselerdir. Tâun hastal›¤›ndan çok korkarlar. Hastalar›n› evlerde b›rak›p da¤lara kaçarlar.
Tâun yok ise de o adam açl›ktan ölüp kal›r. Ço¤unlukla kazançlar› zeytin ve zeytinya¤›ndan-
d›r. Vilâyet vilâyet götürüp satarlar. Genç, ihtiyar, küçük, büyük, zengin ve fakir bütün hal-
k›n yüzleri k›rm›z›d›r. Zira içkiye düflkün bir alay mücahid gazilerdir. Ama taze gençleri ile sof-
ta bilginleri gayet eflkiyâlard›r. Hatta atlar›n›n bafllar›nda bir çeflit perîflânî, serçe yuval› sar›k-
lar› olur ki görenler gülmekten hayran olurlar. Beyaz Arnavut simiti, beyaz po¤oças› ve lâle
flarab› meflhur yiyecek ve içeceklerindendir. Bu flehrin bat› taraf›ndaki yüksek Delvine da¤›n-
dan Venedik körfezi adas› aç›kça görülür. Bu flehrin bütün dost ve ahbablariyle vedalafl›p, ba-
t› tarafa gidip, yedi saatte da¤l›, tafll› yollar üzerinde mamur ve flenlikli köyleri geçtik.
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Galata Kalesi: Daha önceleri Venedik elinde iken Sultan Beyaz›d Veli zaman›nda Ser-
dâr-› Muazzam Gedik Ahmet Pafla fethetmifltir. Delvine Beyinin hâss›d›r. Voyvoda yöne-
timindedir. Ama flimdi beyini burada bulup, Manya vilâyeti kumandan› Ali Pafla'dan ge-
tirdi¤im mektuplar› ve Padiflah emirlerini okuttum. Durumdan haberi olunca «Ferman Pa-
diflah›m›nd›r» deyip Manya muhafazas› için gitmeye bütün askeriyle birlikte haz›r oldu.
Bana üçyüz kurufl, bir at, befl donluk çuka kumafllar ve adamlar›ma da yüz kurufl ve birer
çuka verdi. Sonra flehri gezmeye koyulduk. Bu kale Horulis (Korulifl veya K›rvelefl) kaza-
s›na ba¤l›d›r. Kalesi da¤›n ete¤inde, düzlük bir yerde, befl köfleli, sa¤lam, küçük tafl bir ya-
p›d›r. Çevre uzunlu¤u alt›yüz ad›md›r. ‹çinde ancak yedi aded evleri, bir mescidi, bir er-
zak anbar› olup di¤er çarfl› ve pazar› yoktur. Do¤u tarafa bakan demir bir kap›s› vard›r.
Kalenin ensesinde sivri bir havale da¤› vard›r. Dizdar› ve yüz aded kale neferinin gelirle-
ri Sayda ‹skelesi emininden sa¤lan›r. Kalenin dibinden akan dere da¤lardan gelip, kaleye
havale da¤›n ete¤inden dolafl›p, bu Galata kalesinin bat› taraf›ndan geçip Delvine yak›-
n›nda denize dökülür. Sonra bu kaleden kalk›p, bat› tarafa deniz kenar› ile gittik. Tâ Del-
vine körfezine var›nca bir adama rastlamad›k. Yolcu olarak bir kimsenin geçmesi müm-
kün de¤ildir. Zira sarp da¤lar, amans›z beller ve kayal›k yollard›r. Buran›n bütün halk› âsi-
dirler. Yetmifl parça köyün yirmibin tüfekli Arnavut'u vard›r. Allah korusun. Müslüman›z
derler ama asla din ve ibadetle ilgileri yoktur.

SOY VE SOP BAKIMINDAN ARNAVUD KAVM‹ HAKKINDA
Bunlar öyle kavimler ki Mekke-i Mükerreme sakinlerinden Kureyfl kabilesi kavminden-

dirler. Allah'›n hikmeti, bunlar›n Cebelülhimme adl› Arap fleyhleri bir oymak sahibi, sözü ge-
çerli bir arap idi. Bu Cebelülhimme bir arap beyinin gözünü ç›kar›r. Gözü ç›kan bey de Haz-
ret-i Ömer'in huzuruna gelir. «Mâide» suresindeki âyet-i kerîme hükmü üzere Cebelülhim-
me'nin gözünün ç›kar›lmas›n› ister. Hazret-i Ömer, Allah'›n Kitab› hükmünce Cebelülhim-
me'nin gözünün ç›kar›lmas›na hükmeder. Cebelülhimme gözünün ç›kar›lmas›ndan korkarak
o gece üçbin adam kabilesini alarak do¤ru Antakya'da bulunan Haz›kl› krala gelip s›¤›n›r. O
da Cebelülhimme'ye Cebel da¤lar›n› verir ve orada yerleflir. Cebeliye da¤lar› onun ad›ndan
dolay› bu isimle söylenir. Cebelülhimme'nin bir kardefli Keysuye Seleme çöllerinde sakin
olup Keys araplan ondan kalm›flt›r. Sonra Abbasî o¤ullar›ndan El-Muntas›r Billah'› Hülâ¤u
flehid edip, Ba¤dad'› harab edince Keys araplar›n› da sürer. Bunlar Heyhat sahras› çöllerin-
de meflelikler içinde iskân edilir. Bunlardan Çerâkis araplar› türer ve ayr› bir lisan ortaya ç›-
kar. Çerâkis yani Çerkes kavmi do¤ar. Onun için Çerkes kavminin asl› Kureyfl kavminden
Keys arab›d›r. Sonra bu Cebelülhimme'nin bir oyma¤› da Mekke'den kaçar ve Gazze'de bu-
lunan Hazret-i Peygamber'in amcas› El-Hâflim'in yan›na gelirler. Böylece Hâflimî kavmi
olurlar. Hazret-i Ömer, Cebelülhimme'nin kral Herakil'in yan›na kaç›p dinden döndü¤ünü
haber al›nca Ömer ‹bn Abdülaziz, Halid bin Velid ve Esved Bin M›kdâd'› k›rkbin ‹slâm aske-
ri ile üzerlerine gönderir. Yap›lan büyük savafltan sonra Cebelülhimme Cebeliye'de yapt›r-
d›¤› kalede duramay›p kaçar. Bütün adamlar›yle birlikte Akdeniz adalar›na gelirler. Üç o¤-
lundan Abaza, Lazka ve Mekral uygun bir havada Makedonya'ya yani ‹stanbul'da oturan Ga-
lata'daki Ceneviz kral›na gelirler. O da bunlara Karadeniz sahilinde yurtlar verir. Abaza,
Abaza da¤lar›nda kal›r. Ayr› bir lisan ile konuflurlar. Lazka, Trabzon semtinde yerleflir ve o
da ayr› bir lisan meydana getirir ve Laz kavmi olurlar. Mekral adl› o¤lu Gönye kalesi dibin-
den akan Çoru¤ nehri kenar›nda, tâ Batum sanca¤› topraklar›nda yerleflir. Mekral kavmi
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oluflur. Ama Cebelülhimme, Hazret-i Ömer'den korkusundan bir yerde karar k›lamaz. So-
nunda gemiler ile ‹spanya kral›na var›p s›¤›n›r. Biz Kureyfl kavmindeniz dedi¤inde, bunlara
bofl alanlar olan Delvine da¤lar›n› verir. Bunlar burada ço¤alarak bu sarp da¤lar› imar eder-
ler ve ayr› bir lisan olufltururlar. Göz ç›karmamak için bunlara Arnavud demifllerdir. Lâkin
bunlar Kureyfl kavminden olduklar› için halen sakin olduklar› da¤lara Kuryekefl yani Kureyfl
da¤lar› derler. Amans›z bir kavimdirler. Bunlar devaml› olarak günde bir alt›na Venedik'e
hizmet ederler. Kandiye'de bizimle cenk edenler hep bunlar idi. Yine de böyle iken müslü-
man›z derler. Ama yararl›, yi¤it, mücahid kimselerdir. ‹flte Arnavut kavminin asl› ve üreyifli
böyle olmufltur. Sonra Cebelülhimme, Elbasan flehrinde müslüman olarak vefat etmifltir. Bu
Arap kavmi hakk›nda Tuhfe tarihinde genifl bilgi vard›r. Bu Kureyfl halk› hakikaten arap
çehrelidir. Bütün silahlar›ndan baflka oklar› ve yaylar› dahi vard›r. Buradan da yan›m›za ar-
kadafllar al›p, yedi saat kuzeye do¤ru tafll›k yollar ve yeflil beller geçerek yol ald›k.

Jolad Kalesi: ‹spanya kral› taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Sonra bir hile ile Venedikliler ele
geçirmifllerdir. Sultan Beyaz›d Velî zaman›nda bunu da Gedik Ahmet Pafla fethetmifltir.
Halen Süleyman Hân kayd› üzere Delvine sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Kalesi gö¤e
bafl uzatm›fl. Kahkaha kalesi gibi yüksek bir kaledir. Rumeli'de böyle bir kale yoktur. An-
cak Mora adas›nda Kördus kalesi benzer. Yahud Beneffle kalesi ola. Çevre uzunlu¤u dört-
yüz ad›md›r. Gayet metin, sa¤lam yap›l›, tafl binad›r. Do¤usu ile bat›s› aras›na bakan bir
kap›s› var. ‹çinde dizdar evinden baflka bir fleyi yoktur. Dizdar ve yüzelli neferi ulufelerini
Sayda iskelesi emininden al›rlar. Bu askerlerin evleri kaleden ikibin ad›m afla¤›da Yenice
nehri ile Firenks nehirlerinin birlefltikleri yerdedir.

Jolad Kalesi Varoflu: Damlar› saman örtülü ikiyüz evi vard›r. Bu nehirlerin ikisi de
Frenkis köylerinden gelip kale ile varofl aras›ndan geçerek iki saat do¤uda Kardik kalesi
yak›n›ndan geçip Ergiri kalesi sahras›n› da geçtikten sonra Ergiri nehrine kar›fl›rlar. Jolad
kalesi muhaf›zlar›n›n ço¤u Kurenks da¤›n›n Arnavud kefereleridir. Sonra Küçük Mehmed
Pafla kefereden kale muhaf›z› almay› yasaklay›nca bütün kefere muhaf›zlar müslüman ol-
dular. Bu varoflun bir camii var. Yukar› kalede de bir viran cami mevcut. Bu flehirde as-
la çarfl›, pazar, han, hamam, tekke ve mektep yoktur. Yer yer ba¤lar› vard›r. Orada Av-
lonya beyinin o¤lu Osman Paflay› bulup Manya seferine memur olduklar›n› tebli¤ ettim.
Padiflah emirleri divanda okunup, cümlesi «‹flittik ve kabul ettik» dediler. Livas›n›n bütün
askeri ile Manya muhafazas›na gitme¤e haz›rland›. Bana bir at, bir köle ve üçyüz kurufl
ihsan etti. Oradan do¤ruya nehir k›y›s›n› takiben yeflillik yerleri ve bak›ml› köyleri geçip
Kardibek kalesine vard›k.

Kardik Kalesi: Bu kale de Beyaz›d Velî zaman›nda Serdar Gedik Ahmed Pafla taraf›n-
dan fethedilmifltir. Delvine sanca¤› topra¤›nda ve Ergiri kazas›na ba¤l› sivri bir tepecik
üzerinde, yuvarlak tafl bina küçük bir kaledir. Çevresinin ne kadar oldu¤unu bilmiyorum.
Ancak dizdar›, yüz adet muhaf›z› vard›r. Maafllar›n› Sayda iskelesi emininden al›rlar. Ga-
yet bahad›r Arnavut yi¤itleri vard›r.

Kardik Varoflu: Kalenin afla¤›s›nda, Yenice nehri kenar›nda, yüzelli adet kiremitli ve
baz›lar› kaygan ve saman çöpü örtülü fukara evleri var. Kokulu bostanlar› ve bahçeleri
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mevcut. Bir tane de küçük minareli ve kiremit daml› camii var. Çarfl›s›, pazar›, han ve ha-
mam› yoktur. Her fley için Ergiri kalesine muhtaçt›rlar. Oradan Yenice nehri k›y›s›nca do-
¤uya alt› saat gidip Ergiri önünden akan Dragopola nehri Yenice nehri ile birleflir. Bura-
ya vard›ktan sonra tekrar geriye dönerek güneye üç saat mamur yerler geçerek Terbük,
Latova ve Kakos köylerine vard›k. Bunlar›n hepsi Delvine beyi Memi beyin çiftlikleridir.
Bu köyleri seyrederek geçip, Ergiri ba¤lar› içinde yol alarak zevk ve safalar ettik.

Rekri Kalesi: Kurucusu Rum krallar›ndan Filikos o¤ludur. Sonra nice devletten devlete
intikal edip, sonunda bizzat Sultan Bayezid Veli Arnavud eflkiyalar› elinden fethetmifltir.
Ama nice yerlerinin binalar› Venedik kafiri taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Çünkü San Marko re-
simleri var ki, bunlar Venedik iflaretidir. Süleyman Han tahriri üzere hâlâ Delvine paflas›-
n›n has› ve voyvodal›¤›d›r. Yüzseksen akçelik flerif kazad›r. fieyhülislâm›, nakibüleflraf›, si-
pah kethüda yeri, yeniçeri serdar›, muhtesib a¤as›, bacdar›, flehir kethüdas›, haraç a¤as›,
mimar a¤as›, flehir subafl›s›, kale dizdar› ve ikiyüz adet kale neferleri vard›r. Kalesi bal›k s›r-
t› gibi kayal›k bir tepe üzerinde kargir bina eski bir kaledir. Çevresi bindörtyüz ad›md›r. Do-
¤udan bat›ya uzunca infla edilmifl eflsiz bir kaledir. Uzunlu¤u alt›yüz germe ad›md›r. Genifl-
li¤i ise yüz ad›m ve ensizdir. Sanki kad›rgaya benzer uzun ve ensiz eski bir surdur. Kale içi
do¤udan bat›ya ancak uzun bir caddeden meydana gelmekte. Yolun iki taraf›nda ikiyüz ka-
dar bafltanbafla kaygan tafl örtülü iki katl› kargir evler vard›r. Kalede Bayezid Veli Han ca-
mii vard›r ki, eski usûl minareli, kaygan tafl örtülü ve ruhaniyetli bir büyük camidir. Uzun-
lu¤u seksen, geniflli¤i ise k›rk ayakt›r. ‹çinde dört adet nak›fll› sütun mevcuttur. Bu kale yük-
sek bir kaya üzerine infla edilmifl oldu¤undan suyu camiin minaresi dibinde, yol afl›r› bir bü-
yük sarn›çtan temin edilir. Kale içindeki bütün evlerin halk›, ya¤mur sular›n›n topland›¤›
sarn›çtan su içerler. Denize benzer büyük bir sarn›çt›r. Bundan baflka mutlaka her evde bir
su sarn›c› bulunur. Kalenin iki yerde üçer kat sa¤lam ve emniyetli demir kap›lar› var. Biri-
si do¤u taraf›na bakar ki, üç kat kap›d›r. Bu kap›ya tafl merdivenler ile ç›k›ld›¤›ndan atl›
adamlar güçlükle girip ç›karlar. Üçüncü iç kat kap›n›n d›fl›nda manzaral› bir lonca köflkü
var ki, flehrin ileri gelenleri ve seçkin kiflileri orada oturup, ovadaki cennet gibi ba¤lar› sey-
rederler. Bu kap›n›n bat›s›nda Namazgâh kap›s› vard›r. Bu dahi üç kat demir kap›d›r. Bu
tarafta Namazgâh meydan› ile Kale aras›nda yüz ad›m uzunlu¤unda ve yirmi ad›m geniflli-
¤inde alçak bir hende¤i var. Bu kalenin di¤er üç taraf› gayya kuyusu gibi oldu¤undan bu
taraflarda hendek yoktur. Hepsi kaygan örtülü ikiyüz adet evleri kale bedenleri üzerine bi-
na olunup maksureleri ve flahniflinleri kalenin sa¤ ve solunda cehennem kuyusu gibi derin-
likte kurulan varofla ve yeflillik ovaya naz›r evlerdir.

Ergiri Kasr› Varoflu: Kalenin do¤uya bakan kap›s› önünden yokufl afla¤› gidilince bir
kefere mahallesi vard›r. Buraya küçük varofl derler. ‹kiyüz adet genifl evlerdir. Kalenin ku-
zeyinde kale kayalar› alt›ndaki eski çarfl›ya kale çarfl›s› derler. Hepsi k›rk adet küçük dük-
kandan meydana gelmifltir. ‹ki bafl›nda bezastana benzer a¤aç kap›lar› vard›r. Her gece
bekçileri bu kap›lar› kapat›rlar. Fakat bu kap›lar kapand›ktan sonra afla¤› varofltan kale-
ye yol ifllemez olur. Ancak Namazgâh kap›s›ndan kaleye girip ç›karlar.

Afla¤› büyük varofltaki Memi Bey çarfl›s› yeni yap›lm›fl bir çarfl› olup, buradaki varofla
Memi Bey varoflu derler. Yüzelli adet kaygan örtülü, yeni, ba¤l›, bahçeli evleri vard›r. Sa-
ray gibi mükellef evlerdir. Mahkeme dahi burada olup, o da Memi Beyin hay›r eseridir.
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Eski Büyük Varofl: Kalenin dört taraf›ndaki sekiz adet dere ve tepeler üzerinde dolmufl
kat kat, kargir, hepsi kaygan tafl örtülü, ba¤l›, bahçeli, hepsinde kule bulunan mamur ev-
ler vard›r. Bu evlerin avlular›n›n duvarlar› bir çeflit beyaz tafltan yap›lm›flt›r ki, sanki bütün
tafllar› Engürü kerpici gibi bir kal›ptan, üstad Ferhat taraf›ndan kesilmifltir. Fakir, zengin
herkesin duvar› böyledir. Hiç bir diyarda böyle dört köfle kesilmifl tafl yoktur. Ancak Ana-
dolu'da Tire ve Manisa flehirlerinde bu çeflit tafllar bulunur.

Ergiri Mahallelerinin ‹simleri: Sekiz adet varofl mahallesi vard›r. Bunlar; Palu, Votos,
Menalat, Hac› Bey, -hepsinden büyüktür- Dündar ve Memi Bey mahalleleridir.

A¤a Saraylar›: Zikredilen sekiz mahalle içinde ikibin adet kaygan tafl örtülü evlerdir.
Hepsinden mükellefi Memi Pafla ve o¤lu Osman Bey, Alaybeyi, Zâim Bey saraylar›d›r.
Daha nice saraylar vard›r.

Camileri: Hepsi sekiz tanedir. Yukar› kalede Bayezid Veli câmiinin bir sütunu üzerine
celî yaz› ile «Bu flehirden Kandiye gazas›nda yediyüz adet hanedan sahipleri flehid olup,
haneleri kapal› kalm›flt›r. Ve yedibin adet hizmetçi bu flehirden Kandiye'de flehidlik flerbe-
tini içmifllerdi» yaz›l›d›r. Hakikaten bu flehirde çok ev kapal› kalm›flt›r ve kar›lar›n› hizmet-
çileri alm›flt›r.

Namazgâh›n sa¤›nda bir yalç›n kaya üzerinde ve bir burnun ucundaki kargir minareli
H›z›r A¤a camii görülme¤e de¤er. Afla¤›da Hamam dibinde Hac› Murad camiine tafl mer-
diven ile ç›k›l›r. Kargir bina yüksek bir minaresi ve tatl› suyu olan çeflmesi var. Camiin içi-
nin ve tavan›n süslemesi görülme¤e de¤er. Tekke câmiinin cemaati çoktur. Ama mina-
resi yoktur. Camie alt› ayak merdiven ile ç›k›l›r. Eski tarz infla edilmifl bir mabeddir. Bu
camiin avlusu çeflit çeflit yüksek a¤açlar ile dolu olup, asla günefl tesir etmez. Tatl› sulu
bir kuyusu var. Avlunun etraf›nda Halveti Tarikat› Tekkesi odalar› vard›r. Avlunun bir kö-
flesinde binlerce kibar, evliya ve ayan›n yatt›¤› mezarl›k mevcut. Hatta benim yetiflmifl,
genç bir adam›m öldü ve kendim y›kay›p bu mezarl›¤a defnettim. Hatta bütün Arnavud
halk› «Sen cenaze y›kad›n» diye benden nefret ettiler. «Bre vallahi taunlu de¤ildi. ‹shalden
merhum oldu» diye binlerce yemin edip, güçlükle inand›rd›m.

Memi Pafla CCamii: Yeni çarfl› içinde, ancak yüz ad›m büyüklü¤ünde, tenha bir yerde
küçük ve yeni infla edilmifl güzel bir camidir. Kargir ve süslü bir minaresi var. Amma bir
an cemaat eksik de¤ildir. Arnavudlu¤un bu k›sm› namaza düflkündür.

Palur Câmii: Hofl ve güzel infla edilmifl bir camidir.
Tus Câmii: Genifl ve eski bir camidir. Meflhur camileri bunlard›r.

Mescidleri: Yedi adet mahalle zaviyeleri vard›r. Nermi Efendi zaviyesi, Vatos zaviyesi,
Memi Bey zaviyesi ve Alaybeyi zaviyesi meflhurlar›d›r.

Darülhadisleri: ‹lim okutulan üç adet darülhadisleri vard›r. Bayezid Han medresesi ve
Memi Pafla medresesi meflhur olanlar›d›r.

S›byan Mektepleri: Befl adet s›byan mektebi vard›r. Kalede Bayezid Han camii dibin-
deki büyük mektep, Palur mektebi ve çarfl› mektebi meflhurdur.
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Tekkeleri: Ehli tevhidin zikirde bulunduklar› üç adet tekke vard›r. Hepsinden meflhuru
Tekke câmiinin hangâh›d›r. fieyhî Abdullah Efendi salih ve büyük bir zatd›r.

Çarfl›lar› ve Esnaf›: ‹kiyüz adet dükkânlar› vard›r. Ama yeni çarfl›s› baflkad›r. Yeni infla
edilmifl ikifler katl› seksen adet dükkân› vard›r. ‹ki bafl›nda iki sa¤lam kap›s› bulunan gü-
zel bir çarfl›d›r ki, flehrin bazaristan› durumundad›r.

Çeflmeleri: Hepsi befl adet tatl› sular› olan çeflmeleri mevcuttur.

Tüccar Saraylar›: Befl adet kervan saray› var. En meflhur ve sa¤lam› Memi Pafla han›d›r.

Havas›: Bu flehrin havas› güzel oldu¤undan halk› sa¤lam vücutlu olup, erkek ve kad›n-
lar›n›n güzelli¤i meflhurdur. Ama flehre göre suyu azd›r. Ta afla¤› ovadan akan Dragopo-
la nehrinin suyuna muhtaçt›rlar. Oradan atlarla ve efleklerle daima su tafl›rlar. Velhas›l bu
flehirde mevcut befl çeflme çok azd›r.

Hamamlar›: K›fl›n ancak bir hamam› ifller. Temmuz ay›nda kapal›d›r. Bir hamam› da
terkedilmifltir. Amma ev hamamlar› çoktur. Bazan onlara halk da girerek guslederler.

Kilisseleri: Kefere mahalleleri içinde üç adet küçük kilise vard›r. Bu Ergiri sahras›ndan
akan Dragopola nehri k›ble taraf›ndaki sahran›n öte ucundaki Zavaraho köyünden ç›k›p,
Srgiri sahras›ndan y›ld›z yönünde akarak orada Yenice nehrine kar›fl›r. Tepedelen kalesi
karfl›s›nda biraz gittikten sonra Riyo nehri ile birleflirler. Bu üç nehir birlefltikten sonra ku-
zey yönüne akarak Avlonya körfezine yak›n Kuru çay nehri ile kar›flt›ktan sonra yine o
mahalde Avlonya körfezinde denize dökülürler.

Ziyaret Yerleri: Birincisi flehir içinde Tekke camii avlusunda Berki Efendi, Popo baba
Sultan, Baba Hasan dede Sultan, yine Tekke camiinde Ali Dost Dede. Meflhur evliyalar
bunlard›r.

fieyh Ali Dost Dedenin Menkibesi: Bu Ali Dost Dede vefat edince, bütün Ergiri kasr›
halk›, «Ali Dost Dede taundan öldü» diye da¤lara ve di¤er köylere kaçarlar. Merhumun
temiz cesedi k›rk gün k›rk gece hücresinde kal›r. Sonra köylerden flehre inen birçok kim-
seler cesaret ederek hücresinin kap›s›n› açt›klar›nda görürler ki; Ali Dedenin cesedi hüc-
re içinde k›bleye yönelmifl ve mübarek vücudu s›cac›k oldu¤u halde yat›p durur. Bütün vi-
lâyet halk› hayretler içinde kalarak merhumu defnetmek üzere gaslederlerken merhumun
gö¤sünde k›rm›z› bir et parças›ndan kudret kalemiyle (Ali dost) cümlesinin yaz›l› oldu¤u-
nu görürler. Bütün halk hayretler içinde kal›r. Tekbir ve zikirlerle y›kay›p Tekke camii av-
lusunda topra¤a verirler. Hâlâ herkes taraf›ndan ziyaret edilir.

Garip Bir Mesire Yeri: Hâlen bu Ergiri kasr› flehrinde bir insan sivilce veya ç›ban ç›-
karsa taundur diye bütün halk o adamdan uzaklafl›r. Art›k o adam hiçbir yere varamaz.
Ona yak›n olan komflular›n›n hepsi kaçarlar. E¤er baflka bir hastal›¤a yakalansa o adam›
ziyaret edip hal ve hat›r›n› sorarlar. Taunlu eve bir iki y›la kadar girmezler. E¤er girilirse
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o evi sirke ile y›kay›p, çeflit çeflit kokularla tütsüler ve nice yerlerini y›karak tamir eder ve
odalar›n› beyaz kireç ile badana ettikten sonra girerler. Ama Allah›n hikmeti halk› taun-
dan ölmezler. Ço¤u ishal ve kar›n a¤r›s›ndan ölürler. Ço¤u uzun ömürlü olup, kuvveti git-
mifl, yafl› yüzyetmifle yetmifl kimselerdir. Yetmifl - seksen sene, sakal b›rakmazlar. En yafl-
l› denilen adamlar› bile silahlar›n› kuflan›p, ya at ile yahud yayan Kurbulufl da¤›n›n âsi Ar-
navudlar› ile veya Venedik kâfiri ile cenge gider. Bir alay gazi mücahidlerdir. Bunlar hak-
k›nda dahi Hazret-i Muaviye'yi ve Yezidi sevmez ve küfrederler derler. Ama ben iflitme-
dim. Fakat Aydonat halk› gibi bunlarda asla mavi çuha giymezler ve Muaviye icad etti di-
ye zerde afl› yemez ve Muaviye boza yap›p içti diye boza dahi içmezler. Ama ‹stanbul'da
boza yapanlar›n ço¤u Arnavudlard›r.

Ergiri'de Gördü¤ümüz Di¤er Bir Gariplik: K›rk - elli, belki yetmifl - seksen y›l önce öl-
müfl insanlar›n isimlerini akrabalar› yâd edip, her pazar günü mutlaka o merhumun ruhu
için ücretle nice adamlar tutarlar ve bir evde toplanarak öyle bir a¤lama ve feryad kopa-
r›rlar ki, o flehirde pazar günleri feryad ve a¤lamadan insan duramaz. Onun için hakir bu
flehre A¤layan flehir dedim. Ama gariplik onda ki, ücret ile tutulan kad›n ve adamlar›n o
ölü ile alakalar› yok iken yüz y›ll›k ölü için akrabalar›ndan fazla a¤lay›p nas›l gözyafl› dö-
kebilir. Bu a¤lay›c›lar a¤laya a¤laya açl›ktan bitap kald›klar› için ölü sahipleri taraf›ndan
çeflitli börek ve ve kokulu helvalar flehir içinde evden eve da¤›t›l›r. Her pazar günü flehir
içinde ölülerin ruhlar› flenlensin diye da¤›t›lan yemekler, zengin fakir herkese da¤›t›l›r. Bu
iyi bir gelenektir. Ama yüzelli y›ll›k ölüye bofluna a¤lamak manas›zd›r. Lakin her diyar hal-
k›n›n birer çeflit eski ayinleri vard›r. Hatta yine kendilerinin nakletti¤ine göre; Bir adam
kendi han›m› ile cima ederken uygun bir zamanda adam «can›m hatun yar›n pazar günü-
dür» deyince hemen herifin alt›ndaki han›m›n›n akl›na bink›rküç senesinde Cafer Pafla
Kapudan iken Akdeniz'de ‹ngiliz kalyonlar› ile yapt›¤› savafl s›ras›nda flehid olan onyedin-
ci kocas› bu kad›n›n hat›r›na gelip, hemen saç›n› bafl›n› yolarak «Hey benim gazada fle-
hid olan onyedinci k›rk y›ll›k kocac›¤›m. Onunla ben böyle mi cima ederdim.» diye öyle
feryad eder ki, fakir herifin akl› bafl›ndan gider ve pazar gününü and›¤›na piflman olur.

Bu nedenle Ergiri halk› a¤lam›fl çehreli insanlarla doludur. Güler yüzlü insanlar› yok-
tur ama yi¤it gazileri çoktur. Halk›n›n ço¤u bilgili kimselerdir. Bilhassa kasidecilikte ileri
gidenleri vard›r. Ekserisi Hazret-i Ali ve evlâd›na çok muhabbet beslerler. Hepsi Farsça
okurlar. Hazret-i Ali ve evlâd› sevgisi fazla oldu¤undan bir k›sm› gizlice Muaviye'ye küfre-
dip. Yezid'e ise aç›ktan lanet ederlermifl. Ama duymad›m. Halk, zevk sahibi ve e¤lence-
ye düflkün olup, Bade-i nâb ve Reyhaniye isimli içkileri içip sarhofl olurlar.

Ergiri Halk›n›n Di¤er Kötü Adetleri: Bunlar dükkanlarda, Ruz-› h›z›rda, Nevruz'da, Ka-
s›m günlerinde, Sar› Saltuk günlerinde ve iki bayramda süslü elbiseler giyip, çeflitli içkiler
içip, güzel kad›nlar ile âfl›klar› elele vererek kafirler gibi kucak kuca¤a olup dans ederler.
Bu dahi kefere ayinidir. Ama böyle göre gelmifller. Bunu dahi ay›plamay›z.

K›yafetleri:: ‹htiyarlar› Muhammedi sar›k sar›p, maviden baflka renkli çuhalar giyerler.
Ayaklar›nda kopçal› çakfl›r olup cesurane gezerler. Gençleri k›sa yenli ve k›sac›k etekli k›r-
m›z› ipek atlas giyerler. Kollar› ve uyluklar› aç›kt›r. Bütün azalar› meydandad›r. Ancak
ipekten yap›lm›fl ak kenarl› gömlekleri kas›klar›na kadar örter. Di¤er nâmahrem yerleri
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incecik dondan ve gömlekten görünür. Donlar› ise dizlerini ancak örter. Don derler ama
de¤ildir. Hemen beyaz çarflaf› beline ba¤lam›fl hacet giderecekleri zaman asla uçkur çöz-
mezler. Donun paçalar›ndan ifllerini görürler. Velhâs›l garip ve acayip elbise giyer yi¤it-
leri var. Gayet temiz eteklidirler. Onlarda kad›n ve erkek k›s›mlar›nda gayr› meflru müna-
sebet olmaz. Zira yi¤it vilayettir. Kad›nlan analar›ndan do¤duktan sonra ancak ölünce ka-
p›dan d›flar› ç›kar. Fakat her pazar günleri yukar›da zikredildi¤i üzere feryadlar›n›n cihan›
tutmas› hariçtir. Kad›nlar y›lda bir kere bile annelerinin evlerine gidemez. Bu derece if-
fetli, kapal›, namus ehli kad›nlar› vard›r.

Binalar›, Yiyecek ve ‹çecekleri: Badesi, Reyhaniyesi, beyaz süt gibi Arnavud simidi,
külde piflmifl gül gibi beyaz po¤aças›, Saral› denilen kokulu üzümü meflhurdur. Bütün ev-
lerinin tafl duvarlar› ve yap›l›fl tarzlar› yeryüzünde yoktur. Hepsi k›rm›z› z›mpara tafl›ndan,
dört köfle, uzunca tafl duvarlard›r ki, asla çamur, kireç ve alç›s› yoktur. Ancak tafl üzerine
bir kuru bina yirmi arfl›n yüksekli¤inde duvarlard›r. Tâ kafir zaman›ndan kalm›fl ve her bi-
ri yüzlerce y›ll›k duvar ve evleri vard›r. Öyle düz duvarlard›r ki, bir serçe kuflu t›rnak tut-
turacak yeri yoktur.

Havas› ve Suyu: Güzel yaylak oldu¤undan limonu, turuncu, nar› ve zeytini olmaz. Bu
tetkikleri yapt›ktan sonra halk› ile temas kurma¤a çal›flt›m. Onlarla ahbabl›k ederek s›rla-
r›n› vak›f olup Zeynel Pafla o¤lu beyefendimizin dü¤ününe bin yaya ve bin atl› adamlarla
silahlan›p Pogonya kazas› Saravayna köyünden k›z alma¤a gittik. Önce Ergiri kasr›ndan
o ordu içinde Dragopol nehri k›y›s›n› takip ettik. O sahran›n iki taraf›nda da¤lar›n ete¤in-
de altm›flsekiz pare mamur, ba¤ ve bahçeli, hepsi kale gibi, bütün evleri kaygan tafl› ör-
tülü süslü evler gördük. Hikmet budur ki, do¤u taraf›nda olan Kisve ova üstündeki s›rada
bulunan elli parça köyün hepsi mamur köylerdir. Köyler birbirlerine birer ok menzili uzak-
l›ktad›r. Tatl› suyu bulunan say›s›z kuyular› var. Ergiri kasr› taraf›nda bulunan k›rk pare
köyler da¤lar›n ete¤inde bulunduklar› halde sular› yoktur. Sahralar içinde bunlar› görerek
6 saat güne yol ald›ktan sonra Peskopi kasabas›na vard›k.

Peskopi Kasabas›: Ergiri kazas› dahilinde, bir da¤ ete¤inde ba¤l› bahçeli ve kayal›k bir
da¤ ete¤inde, üçyüz adet kaygan örtülü evleri bulunan bir kasabad›r. Kayalar›n dibinde
yüzlerce su de¤irmenini çal›flt›r›r sular kayn›yor. Da¤lar üstünde birbiri üzerine bina edil-
mifl, mamur ve flirin kargir bina evleri var. Ama afla¤›da de¤irmenler yan›nda Memi Pa-
fla yeni bir cami yapt›rm›fl. Kargir ve minareli bir câmiidir. Sanki cami-i Aksa olmufl. Bü-
tün köy halk› bu camie muhtaçt›rlar. Köyün yirmi dükkân› bulunan bir de çarfl›s› var. Bu
köyden do¤u taraf›na, da¤lar içinde iki saat giderek Kesri köyüne vard›k.

Kesri Köyü: Elli adet evi ve bir büyük çiftli¤i var. Y›lda bir kere büyük bir panay›r ku-
rulur. Burada büyük bir han ve elli kadar panay›r dükkânlar› var. Bunlardan baflka pana-
y›r s›ras›nda bin adet derme çatma kulübeye benzer binalar yap›l›r ve yüzbinlerce çad›r
kurulurmufl. Büyük ve genifl bir panay›r yeridir. Oradan yine do¤uya 3 saat yol al›p ma-
mur köyler geçerek Zarvoyna köyüne geldik.

Zarvoynna Köyü: Yüz evi bulunan mamur bir köydür. Bir de kuleli çiftli¤i var. Bu köy
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Pogonya kazas›n›n hududundad›r. Buradan ötesi k›ble taraf›na, art›k Yanya Sanca¤›na
aittir. Bu köyden Yanya sanca¤›na alt› saatte gidilir. Zarvoyna köyü ba¤l›, bahçeli ve bir
göl k›y›s›nda kurulmufl mamur bir zeamet köyüdür. Burada büyük ziyafetler verildi. Top
ve tüfek flenlikleri yap›ld›. Bu köyden k›z› al›p alay ile yollarda yüzlerce tüfek flenlikleri ya-
p›ld›. Bütün yi¤itler Allah Allah çekip ama yine kefere gibi horon teperek gidip baflka yol-
dan geriye dönüp, mamur köyler geçerek dört saatte Delvinak kasabas›na geldik.

Delvinak Kasabas›: Bu kasaba Pogonya kazas› hududunda, dörtyüz adet kefere evli ve
alt›bin adet ba¤› olan mamur bir kasabad›r. K›rk - elli kadar dükkân›, on adet kilisesi ve
üç adet han› var. Bütün kefereleri Arnavuddur. Kapudan Pafla has› olup voyvodas› vas›-
tas›yla idare edilir. Orada alt› saat yine bat›ya gidip Lepeveova köyüne ulaflt›k.

Lepeveova Köyü: Ergiri kazas› hududunda ‹rem ba¤›na benzer sular akan bir ba¤ ete-
¤inde, ikiyüz adet kaygan örtülü Arnavud evleri vard›r. Ama halk› Müslümand›r. Bir ca-
mii, bir mescidi, bir han›, bir küçük hamam› var. Zeynel Pafla o¤lu buradaki çiftli¤inde
oturur. Büyük bir hanedand›r ki, dil anlatmaktan âcizdir. Burada gelini flenliklerle cuma
gecesi beye teslim edip o gece sabaha kadar saz ve e¤lence yap›ld›. Sabah oldu¤unda
yetmifl adet flarap f›ç›s› boflald› ve ikibin koyun kebab› yenildi¤ini söylediler. Sözün k›sas›
bu fakir bir hafta bu Arnavud dü¤ününü seyrettim. Böyle bir dü¤ünü anlatmak ve yaz-
maktan dil ve kalem acizdir. E¤er bir hafta içinde gördüklerimi gere¤i gibi yazacak olsam
bir tomar büyüklü¤ünde bir zifafnâme olur. Dü¤ünden sonra beyden bir at, bir köle, yüz
alt›n, on parça çuha kumafl, bir adet saat hediye al›p, bütün ahbablarla vedalaflarak bat›
yönüne iki saatte tekrar Ergiri'ye geldim. Orada dahi dostlar›mla vedalaflt›m. Ergiri kale-
sinin k›ble taraf›ndaki yüksek yaylan›n ta zirvesinden Delvine flehri dört saatlik yerdir.
Gün do¤du¤unda iyi havada Bundakâni Venedi¤i Körfezi içindeki körfez adas› kalesi gö-
rünür. Sonra Ergiri yan›ndan geçip kuzey taraf›na, ba¤lar içinde giderek, Dragopol neh-
ri k›y›s›n› takiben sa¤ taraf›m›zdaki Kakos köyü Memi Pafla o¤lu Ali Bey'in çiftli¤idir. Sa¤-
lam bir kaleye benzer. Oradan yine bat›ya do¤ru Kavyan, Labova, Topok, burada Yeni-
ce nehri Ergiri nehri ile birleflti¤i yerden bir saat afla¤›da Horomova -Memi Paflan›n ze-
ametidir- köylerini geçerek Lekil köyüne geldik.

Lekil Köyü: Önünde Ergiri suyu üzerinde Mehmed Subafl› köprüsü vard›r. Bir gözlü,
tafl bina güzel bir köprüdür. ‹ki bafl›nda birer adet küçük gözleri dahi var. Bu köprüyü ge-
çip asi Porgonat içinde yol al›rken, bir günde yolumuza iki kere Porgonat haramileri ç›k-
t›. Yan›m›zda yi¤it arkadafllar›m›z oldu¤undan büyük çat›flmalara girdik. Sonunda arkada-
fl›m›z Dervifl Râhi flehit oldu ve benim alt›mdaki Hamis isimli at›mla bir adam›m yaralan-
d›. Haramilerden de iki melun öldü. Silahlar›n› al›p, Allah'a hamdolsun kufl can›m›z› kur-
tard›k. Dervifl Râhî'yi yol üzerine defnedip iki köle ile selâmetle Tepedelen flehrine yol-
land›k. Bu Porgonat Arnavudu asileri içinden binbir güçlükle üç saatte Guzat köyüne var-
d›k. Tepedelen hududundad›r. Bu köye yak›n bir yerde Viyo nehri Ergiri nehri ile birle-
flir. Viyo nehri ta Görice ve Tirhala da¤lar› ile Semrine yaylas›ndan gelir. Oradan iki bin
ad›m bat› taraf›na sarp dereleri ve tepeleri güçlükle geçerek Tepedelen kalesine ulaflt›k.

Tepedelen Kalesi: Budin s›n›r›nda, Tuna nehri kenar›nda, kanl› Estergon kalesi karfl›-
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s›nda bir Tepedelen kalesi daha var. Lakin o Tepedelen kalesi a¤aç ve topraktan yap›l-
m›fl oldu¤u halde bu Tepedelen kalesi tafl binad›r. 897 tarihinde Sultan Bayezid Veli as-
r›nda Gedik Ahmed Pafla taraf›ndan fethedilmifltir. Asi Arnavudlar Venedik frenkiyle bir
olup bu kaleye kapand›klar› ve ‹slâm askeri de kaleye tepeden bakan tabyalar yap›p, ka-
le içindeki kâfirlerin tepelerini deldikleri için bu kaleye fetihten sonra Tepedelen ismini
verdiler. Hâlâ Avlonya sanca¤› topra¤›nda ve voyvodal›kt›r. Yüzelli akçeliktir. Kendisine
ba¤l› seksen adet köy vard›r. Ama ço¤u Pogonya da¤lar›n›n asileridir. Voyvodan›n d›fl›n-
da idarecisi yoktur. Kale dizdar› ve yüz adet kale muhaf›zlar› vard›r.

Kale Ergiri nehrinin k›y›s›nda yüksek ve yalç›n bir kaya üzerindeki düzlükte infla edil-
mifltir. Kuflatma s›ras›nda kale top at›fllar›ndan y›k›ld›¤› için tamirine imkan bulunmad›¤›n-
dan y›k›k kalenin tafl› ile ona yak›n yine o tepe üzerinde 897 senesinde Gedik Ahmed
Pafla yeniden dörtgen fleklinde tafltan, Aden seddine benzer bir kale infla etmifltir. Çevre-
si alt›yüz ad›m gelen küçük bir kaledir. Hende¤i yoktur. Ama duvar› gayet kal›n ve k›rk
arfl›n yüksekli¤indedir. ‹ki adet kap›s› vard›r. Biri do¤uya biri de y›ld›z taraf›na bakar. Ka-
le içinde toplam k›rk adet avlusuz, k›rm›z› kiremit örtülü küçük nefer evleri vard›r. Kale-
de Beyaz›d Velî'nin alçak minareli bir küçük camiî var. Su sarn›çlar›, cephaneli¤i ve dar›
ile dolu olan zahire anbar› mevcut. Kale neferleri gece ve gündüz asi Porganatl› Arnavud-
larla cenk ve cidal ederler. Çünkü bu kaleyi Gedik Ahmed Pafla büyük bir savafltan son-
ra fethetmifl ve hâla binlerce flehidimiz eski Tepedelen yak›n›nda medfundurlar.

Bizim kölelerimizle geldi¤imizi kale muhaf›zlar› iflitip, hakiri merasimle karfl›lamaya
ç›kt›lar. Tüfek flenlikleri ile kaleye girip Dizdar a¤an›n evine indik. Garip ve fakir adam-
lard›r. Maafllar›n› Avlonya zifti madeni emininden al›rlar. Atlar›m›z› ve baz› arkadafllar›m›-
z› kalenin d›fl›nda varofla yerlefltirdiler.

Tepedelen Varoflu: ‹kiyüz adet avlulu ve genifl evleri var. Hepsi kaygan ve saz örtülü,
yer yer bahçeli evlerdir. Y›ld›z taraf›ndaki kap› önünde bir Lonca cemiyeti köflkü var. Al-
t› adet ifle yarar ve küçük dükkânlar› ve bir hamam› vard›r. Han, hamam, medrese, mek-
tep ve di¤er hay›r müesseselerinden niflan yoktur. Ama keçi, koyun ve s›¤›rlar› çoktur.
D›fl varoflun evleri kiremitlidir. Afla¤›, nehir k›y›s›ndaki bahçelerde nar ve incir a¤açlar›
vard›r. Bat› taraf›nda, kaleye bir top menzili uzakl›kta yüksek da¤lar bulunur.

Tepedelen kalesinden ifl görür baflka arkadafllar al›p, sabahleyin kalkarak hareket ede-
ce¤imiz s›rada, kona¤›m›z›n kap›s› önünde kale muhaf›zlar›ndan ikiyüz adet bahad›r, ça-
tal tüfekli gaziler bizimle yola ç›kmak istediler. Ben «Gaziler, silahlanman›z›n asl› nedir?
Ben size ne dedim?» Onlar: «Vallahi sultan›m dünkü gün siz cenk edip, birkaç kâfirin bafl-
lar›n› al›p, nicesini de yaralam›fls›n›z. Melunlar›n akrabalar› bu gece flehre gelip sizi bas-
salar gerek idi. Kale içinde dizdarhanesinde yatt›¤›n›zdan bir çare bulamad›lar. Sonra at-
lar›n›z› çalma¤a çal›flt›lar. Bizler dahi durumu anlay›p sabaha kadar sizi ve atlar›n›z› koru-
duk. Huzurunuzu kaç›rmayal›m diye size ve dizdara haber vermedik. fiimdi bu kâfirler si-
zi bu yoldan Avlonya Paflas›na selâmetle götürmezler. ‹leride bir dar bo¤az vard›r. Orada
sizi mutlaka beklerler. Biz bugün sizlerden ayr›lmay›p arkadafl oluruz.» diye ikiyüz adet te-
miz ve silahl› yi¤itler önümüze düfltüler. Ben dahi son derece memnun olup, kaleden yo-
kufl afla¤› yola revan olduk. Hemen Ergiri nehrinden gemilerle karfl›ya geçtik. O bo¤az
dedikleri yer Ergiri nehrinin öte taraf›nda idi. Karfl› tarafta sarp da¤lara üç saatte ç›k›p
Dam›z köyüne vard›k. Bir derbent köyü ve zeamettir. Oradan Kaflit köyüne ulaflt›k. Bu
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köyler Ergiri nehrinin solunda kal›p y›ld›z taraf›na giden yol dar ama biz beri tarafa, em-
niyetli olan Askarapar kazas› hududuna girip, oradan Markan ve Kalçoklar köyüne u¤ra-
d›k. Bu üç köy muaf ve müsellem köylerdir. Reayalar› Arnavud kefereleridir. Buralarda
büyük çiftlik vard›r. Oradan üç saatte do¤uya da¤lar›n ete¤inden ve ormanl›k yerlerden
geçerek Askarapar hisar›na vard›k.

Askarapar Hisar›: Eski zamanda, Rum keferesi taraf›ndan infla edilmifltir. Arnavud efl-
kiyas› elinden, Sultan Bayaz›d Velî zaman›nda Gedik Ahmed Pafla taraf›ndan al›nm›flt›r.
Avlonya sanca¤› hududunda yüzelli akçelik kazad›r. K›rkyedi pare köyü vard›r. Yeniçeri
A¤al›¤›ndan Kandiye'den ç›k›p, ‹stanbul'da kaymakam olan ‹brahim Pafla'n›n flehridir. Ka-
le dizdar› ve elli adet kale neferi var. Kethüdayeri, yeniçeri serdar› ve di¤er hakimleri yok-
tur. Kalesi, bir tepe üzerinde, tek kap›l› ve çevresi bin ad›m olan, tafl bina küçük bir ka-
ledir. ‹çinde k›rkbefl adet kiremit örtülü evleri ve Bayaz›d Han camiî vard›r. Varoflu afla-
¤›da ve yüz adet kiremitli, ba¤l› ve bahçeli evleri vard›r. Su ve havas› güzel olup, bahçe-
lerinde zeytin, incir a¤açlar› boldur. Oradan iki saatte Vijkar, bir saatte de bat›da T›rpan
köyüne vard›k. Yeniçeri Hasan A¤an›n burada büyük bir çiftli¤i var. Gelip geçene bol ni-
met da¤›t›r. Oradan bat›ya üç saat yol ald›ktan sonra Piremedi kalesine ulaflt›k.

Piremedi Kalesi: ‹lk defa Rumlar taraf›ndan infla edilmifltir. Gedik Ahmed Pafla tara-
f›ndan fethedilmifltir. Dizdar› ve k›rk adet hisar eri var. Kale içinde dizdar evinden baflka
birfley yoktur. Büyüklü¤ü ikiyüz ad›md›r. Kale içinde bir kaya üzerine oyulmufl bir havuz
ve içinde çeflit çeflit bal›klar var. Yalç›n kaya üzerindeki bu havuzun suyunun nereden gel-
di¤ini kimse bilmiyor. Suyu hiçbir zaman kesilmez. Afla¤› varoflunda yüzelli tane ba¤l›,
bahçeli, baz›s› kiremit baz›s› da saz örtülü evleri vard›r. Bir küçük camiî, bir mescidi, bir
medresesi, bir mektebi, bir tekkesi, bir han› var. Hamam› ve imareti yoktur. Fakat alt›
adet küçük dükkânlar› var. Birkaç da ev hamamlar› var. Çevredekiler bu hamamlardan
istifade ederler. fiehrin hava ve suyu gayet güzeldir. Piremidi kazas›n›n k›ble taraf›nda Pa-
gonya kazas› var. Oradan bat›ya yokufl afla¤› giderek Rotom köyüne vard›k.

Rotom Köyü: Ba¤l›, bahçeli mamur bir köydür. Raba nehri savafl›nda suda bo¤ulan
yeniçeri a¤as› Mustafa Pafla'n›n köyüdür. Saray›nda kale gibi bir kule bina etmifl. Bu kö-
yün karfl›s›nda yar›m saat mesafede Sultan Murad ve Sultan ‹brahim Han veziri katil ve
flehid olan Kara Mustafa Pafla'n›n köyü Lavdani sa¤›m›zda kal›p, Roflnik köyüne geldik.

Roflnik Köyü: Köprülü Mehmed Pafla'n›n kasabaya benzer, kiremit örtülü, kargir ya-
p›l›, ba¤l›, bahçeli köyüdür. Bak›ml› bir camiî, bir mescidi, bir medresesi, bir mektebi, bir
tekkesi, bir hamam› ve yeteri kadar dükkânlar› var. Suyu ve havas› gayet güzeldir. Ora-
dan yine Rotom köyüne gelip, bir saat yokufl afla¤›, y›ld›z taraf›na giderek Doprona kö-
yüne ulaflt›k.

Doprona Köyü: Yüzelli adet evi bulunan, irem ba¤›na benzer bir kefere köyüdür. Ba-
t›daki Belgrad flehri buradan ayaklar alt›nda görünür. Oradan bat›ya do¤ru yokufl afla¤›
ba¤lar içinde bir saat giderek Belgrad flehrine vard›k.
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BELGRAD KALES‹
Latin tarihçilerine göre bu kaleyi önce ............ bina etmifl. Nice devletten devlete ge-

çerek sonunda Beyaz›d Han hilâfetinde serdar-› muazzam (Baflkumandan) Gedik Ahmet
Pafla, Arnavud ile Rum ve Bundakani Frengi elinden feth etmifltir. Osmanl› Devleti'nin
elinde bulunan Belgrad kalelerinden biri Tuna nehri kenar›ndaki Tuna Belgrad›, biri Bu-
din serhaddinde, Budin'e bir merhaleden biraz fazla uzakl›kta olan ‹stolni Belgrad› ve bi-
ri de Osmanl› Devleti yönetiminde olan Erdel Belgrad›, dördüncü olarak da bu Arnavut
Belgrad›d›r ki halen Süleyman kayd› üzere Rumeli eyâletinde Avlonya sanca¤› beyinin
oturma merkezidir. Padiflah taraf›ndan beyinin hâs› 229.000 akçedir. 28 zeamet sahibi,
489 t›mar sahibi, alaybeyisi ve Çeribafl›s› vard›r.

Paflas›, sefer zaman›nda kânun üzere kendi cebeli askeri ve t›mar sahiplerinin askerle-
riyle birlikte dörtbin seçkin asker ç›kar›r. Mirlivalariyle görevlendirildikleri sefere giderler.
Gayet bahad›r ve yi¤it askerleri vard›r. fieyhülislâm›, Nakîbüleflrâf›, üçyüz akçe pâyesiyle
kad›s› ve yüzyirmi parça köyü vard›r. Adalet üzere bu köylerden kad›s›na y›lda alt› kese ve
paflas›na otuz kese gelir olur. Sipah Kethüda yeri, Yeniçeri serdar›, kale dizdar›, kale ne-
ferleri, flehir voyvodas›, muhtesibi, Bâcdâr›, Kale kethüdas›, Mehterbafl›s›, fiehir kethüda-
s›, Mimar a¤as› ve Haraç a¤as› bulunur. Avlonya sanca¤›nda dokuz kaza vard›r. Merkez
kaza bu Belgrad'd›r. Kuzey taraf›nda Mezakya kazas› bulunur ki otuz parça köyü vard›r.
Do¤u taraf›ndan Tamur Peliçse kazas›, buna yak›n olarak k›ble ile do¤usu aras›nda Iskra-
par kazas›, ona s›n›r k›ble taraf›nda Premdid kazas›, yine bu kazaya s›n›r k›ble taraf›nda
Pogoniye kazas›, bu kazan›n bat›s›nda Ergiri kazas› ki bu Delvine sanca¤› topra¤›ndad›r,
bu kazan›n kuzeyinde Tepedelen kazas›, onun güneyinde de Avlonya kazas›d›r. Bu say›lan
dokuz aded kaza gayet verimli yerlerdir. Ama baz› reâyâlar› âsidirler. Allah korusun).

Kalenin Yap›s›: Bu Belgrad kalesi Rum Kostantin ile Arnavut elinden fetholunmufltur.
K›bleden y›ld›z rüzgâr› taraf›na uzunlu¤una, yalç›n bir kaya üzerine, flamdan fleklinde, yont-
ma tafltan yap›lm›fl dayan›kl›, sa¤lam, metin bir s›¤›nak kaledir. Fakat iç il oldu¤undan göz-
den uzak olup, zamanla yer yer y›k›lma¤a yüz tutmufltur. Çevre uzunlu¤u 2.600 germe
ad›md›r. Dört aded metin ve kuvvetli kap›lar› vard›r. Y›ld›z taraf›nda aç›lan büyük kap›dan
çarfl›ya yokufl afla¤› tam bin ad›md›r. Bu kap› üç katt›r. Her kat›n›n aras› yüzer ad›m olup
hepsi büyük kap›lard›r. Bunlar›n ikisi y›ld›z taraf›na bakarlar. Bir kat› iç kap›d›r ki do¤uya
aç›l›r. Bu kap›n›n temel tafllar› fil gövdesi kadar büyüktür. Bu çeflit tafllar›n benzeri Kudüs-ü
fierif yak›n›nda Halilürrahman'da yahut Turla nehri kenar›nda Bender kalesinde bulunur.
Bir kap›s› da Eski manast›r dibinde, bat›ya bakan kap›d›r. Hüseyin Pafla'n›n yeni yapt›rd›¤›
Murad Çeliba mahallesindeki cami önüne iner kap› yoludur. Di¤er bir kap›s› da mahalleler
aras›nda do¤uya aç›lan, küçük u¤run kap› olup o kadar ifllek de¤ildir.

‹ç Hisar: Bat›ya bakan büyük kale duvar›n›n bir köflesine bitiflik, tafl yap›, güzel bir hisar-
d›r. Çevre uzunlu¤u sekizyüz ad›md›r. ‹ki aded kap›s› vard›r. Biri do¤u taraf›na aç›l›p, kale içi-
ne bakar. Di¤eri bat› taraf›na aç›lan ve d›flar›da afla¤› Çeliba mahallesine yokufl afla¤› inen iç
kale kap›s›d›r. Biraz Güney taraf›na meyyaldir. Bu say›lan yedi aded kap›n›n hepsi kara a¤aç
tahtas›ndan yap›lm›fllard›r. Demir kap› de¤ildirler. Zira bütün kap›lar düflmandan gizli kuleler
ardlar›nda yap›lm›fl kap›lard›r. Bir iki kap›s›n›n tahta kanatlar› yerde yatar, zira iç ilde bir iç ka-
ledir. Düflmandan asla korkular› yoktur. Bu iç kale içinde hepsi k›rk, elli kadar üzerleri kiremit
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örtülü evler bulunur. Bir aded Beyaz›t Hân camii vard›r. Cephanesi azd›r. Alt› parça toplar›
bulunur. Köhne anbar binalar›, su sarn›çlar› ve dizdar evi vard›r. Baflka yap›lar› yoktur.

Belgrad Büyük D›fl Hisar›: Üzerleri kiremit örtülü, viran flekilli ikiyüz aded evlerden olufl-
mufltur. Ço¤u Rum keferesi evleridir. Bahçeleri harab olup, hayli genifl meydanlar› vard›r.
Bir aded kiremit örtülü, kagir tek minareli, genifl fakat eski yap› Beyaz›t Hân camii, cema-
atsiz, garip ve acaip bir camidir. Hisarda sekiz aded kilise vard›r. Biri gayet mamur, büyük
bir yap›d›r. Bütün sokaklar kudretten tafll› kald›r›ml›d›r. Bu kalenin dört yan›ndaki kale du-
var›na yap›fl›k olarak yap›lm›flt›r evler. Etraf›nda asla hendekleri yoktur. Zira çepeçevre yal-
ç›n uçurum kayalard›r. Güney taraf›ndaki Çekebni denilen semti gö¤e bafl çekmifl, flahin,
za¤nos, karakufl, dolangeç ve çaylak yuval› yüksek, tehlikeli kayal›kt›r. ‹nsan afla¤› bakma-
¤a cesaret edemez. Bu mahalle Çekebni kayas› denmesinin sebebi fludur: Fetihten sonra
cehennem olas› kâfirler kaleyi kuflat›rlar. Kaleden hiçbir flekilde Padiflaha haberci gönde-
remezler. Sonunda bu kayalardan bir yi¤id serdengeçtiyi ipler ile afla¤› sark›t›rlar. Kale di-
binde akan nehirden yüzerek geçip, hiç duraklamadan, süratle Edirne'ye Padiflah yan›na
var›r. Düflman›n kaleyi kuflatt›¤›n› ve durumu bir bir anlat›p Padiflahtan ihsanlar al›p geri
döner. Üç gün sonra, geceleyin bu Çekebni kayas› dibine gelir. Afla¤›dan «çeke beni» diye
feryad eder. Anlarlar ki Padiflaha feryada giden gazi gelip, önceden anlaflt›klar› flekilde «çe-
ke beni» diye feryad etmektedir, ipler ile hemen kaleye çekerler. «Bre hofl geldin, ne ha-
ber?» diye sorarlar. Âlemlerin Pâdiflâh›, vezirler, vükelâlar, ulemâ ve sâlihler, fleyhülislâm-
lar sizlere selâm ettiler. «Benim gazilerim. ‹nflâallahteâlâ on güne dek ellibin ‹slâm askeri
ile var›p, yetiflirim. Din-i mübîn gayreti onlar›nd›r. Gayret, cehd ve ihtimam etsinler. Ney-
lerse eylesinler zinhar ve zinhân kaleyi düflmana vermesinler». ‹flte kumandanlar›n mektup-
lar› deyip, bütün kalede kuflat›lm›fl bulunan ‹slâm gazilerine teselli verip, hat›rlar›n› hofl
eder. Onlar da var güçlerini harcay›p, gece ve gündüz savafllar yaparken, hakikaten on
günde yetmifl, seksenbin asker yetiflip, kale alt›ndaki kâfirlere giriflip, öyle bir Beyaz›d sa-
t›n› çekerler ki Mezakya sahras›nda halen kâfirlerin kemikleri y›¤›nlar halinde görülmekte-
dir. Sonra bütün gaziler Padiflahtan bol ihsanlar ve nimetler al›rlar. O «çeke beni» diyen yi-
¤it gaziye de büyük bir zeamet ihsan olunur. Halen o¤ullar›na (Çekebenizâdeler) denilmek-
te olup, ilâmâflâallah bir temlik zeâmet köyüne sahiptirler. ‹flte bu sebebten bu kayaya Çe-
kebeni kayas› derler. Meflhur olmufl bir tâk misali berrak ve ak bir kayad›r. Bu Çekebeni
kayalar›n›n baz› yerinde kule, kilise, mesire yerleri ve köflkler vard›r.

Afla¤› Hisar: Bu kayalar alt›nda, su kenar›nda bir kat kale duvar› daha vard›r. Gayet me-
tin duvarlard›r. Afla¤› büyük köprü bafl›ndaki kale kap›s›ndan tâ kazanc›lar çarfl›s› kap›s›na
dek sekizyüz ad›m uzunlu¤unda hep çarfl›d›r. Nehir kenar›na kurulmufl sultan çarfl›s›d›r. Bu
kale içinde yetmifl, seksen kadar üzerleri kiremit örtülü, biraz düzgün evler bulunup, bunlar-
dan baflka genifl bir cadde üzerinde seksen aded genifl dükkânlar bulunur. Bundan baflka
genifl cadde yoktur. Zira kalenin di¤er kenar› Çekebeni kayal›klar›d›r. Bir taraf› da kale al-
t›ndan akan nehirdir. Ferhad gibi da¤delen ustas› bu afla¤› kaleden ve yukar› kalenin
Çekebeni kayalar›ndan oyup kesme kayadan merdivenler ile bir minare boyu yüksekli¤inde
kale duvar› su kenar›nda oldu¤undan kalenin temelini su dö¤er, baz› yerlerinden yetmifl sek-
sen basamak merdiven ile suya inilir. Kazanc›lar çarfl›s› kap›s› dibinde büyük bir su kulesi
vard›r. Tâ suyun içinde yap›lm›flt›r. Tâ Çekebeni kayalar› içinden oyma yollar var ki yukar›
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kaleden afla¤› su kulesine inince binaltm›fl ayak kesme tafl merdivendir. Kuflatma s›ras›nda
bu kayalar içindeki yollardan su tafl›n›r ve kale içindekiler asla susuz kalmazlar. Bu yollar›
düflmanlar dahi görmezler. Ama Kazanc›lar çarfl›s› kayalar›ndan afla¤›daki su yollar› alçak-
t›r. Bu yollar› dahi düflmanlar göremezler. Bu afla¤› kalede olan dükkânlar kazanc› ve yer
yer mutâf dükkânlar›d›r. Kazanc›lar çarfl›s›ndan d›flar›da merhum (Allah›n rahmeti üzerine
olsun) Uzkurlu ... büyük bir çarfl› yapt›rm›fl ki buran›n büyük bir varofl olmas›na sebep ol-
mufl. Buraya halen Uzkurlu varoflu derler. Kazanc›lar çarfl›s›ndan do¤uya tâ mutaflar bafl›na
var›nca tam ikibin ad›md›r. ‹ki kat genifl yoldur. Sa¤› ve solu bafltanbafla temiz ve pâk esnaf
dükkânlar›d›r. Dükkânlar›n ço¤u Uzkurluo¤lu vakf› dükkânlar›d›r. Hepsi dörtyüz (veya
yediyüz) adettir. Her çeflit mal, eflya ve de¤erli fleyler bulunur. Çukac›s› gayet çoktur.

Arnavud Belgrad›'n›n Büyük Varoflu: Gerçi büyük bir varofltur ama kale duvar› içinde
de¤ildir. Yukar› kalenin k›blesi ve do¤usu taraf›nda genifl bir alanda, nehir kenar›nda, bafl-
tanbafla ba¤ ve gülüstanl› ve bostanl›, büyük bir yerleflme yeridir. Üzerleri tamamen k›rm›z›
kiremit örtülü beflbin aded altl› ve üstlü, mamur, geliflmifl, kagir yap›l›, yedi aded dere ve
tepede verimli yerlerde yap›lm›fl evlerdir. Yüzden fazla saray benzeri hanedanlar ve bunlar›n
havuz ve flad›rvanlar› ile bezenmifl güzel bir flehirdir. Havas› ve binas›nda canl›l›k vard›r.

Ayân ve A¤a Saraylar›: Bunlardan Hasan (veya Hüseyin) Pafla saray› sanki bir ‹rem
ba¤›d›r. Paflalara mahsusu sarayda vilâyet valisi Çatalbafl Pafla'n›n kardefli Osman Pafla
saray›nda misafir olup, getirdi¤imiz Padiflah emirleri ile Serdar Ali Paflan›n mektuplar›n›
verdik. Divanda Tepedelen'den getirdi¤imiz Porgonatl› eflkiyalar›n kelleleri k›l›çtan geçir-
ilip, Padiflah›n ferman› okundu. Osman Pafla mektuplar okunduktan sonra «Ferman
Padiflah›nd›r» deyip bütün Avlonya sanca¤› askerleriyle Manya sanca¤› muhafazas›na
haz›r olmak için ç›¤›rtkanlar ile ilân ettirdi. Getirdi¤imiz kelleler için benim bafl›ma bir sor-
guç tak›p, üzerime bir hilat giydirdi. Serdar›n ferman›n› getirdi¤imiz için de bir kese kurufl,
bir at, bir köle ve adamlar›ma da on alt›n ve birer çuka kumafl hediye etti. Kona¤›m›zda
bir hafta safalar ettik. Nice saraylarda dahi zevkler ettik. Di¤er saraylardan Mehmet efen-
dizâdeler saray›, Serdar a¤a saray›, Uzkurlu saray› meflhur saraylard›r.

Mahalleleri: Otuz aded mahalledir. Kalenin güneyinde Murat Çeliba mahallesi, Uzkur-
lu mahallesi, Hünkâr mahallesi, Vak›f mahallesi, Baba Kad› mahallesi, Paflmakç›lar
mahallesi, Akmescid mahallesi, Pazar mahallesi, Güngörmez mahallesi... otuz aded
mahallenin meflhur olanlar›d›r. On aded kefere ve bir aded de Yahudi mahallesi vard›r.
Ermeni, Frenk ve çingene mahalleleri yoktur. Lâkin Latin kefereleri çoktur. Bunlar
buraya pazarc›l›k için gelip, giderler.

Osmanl› Sultanlar›› ve ‹man Sahiplerinin Camileri: Hepsi otuz aded mihrabd›r. Bunlar-
dan en çok cemaate sahip olan› tâ flehrin ortas›ndaki (Sultan Beyaz›d Velî) câmiidir. Uzun-
lu¤u altm›fl ayak ve eni elli ayakt›r. Bir aded yuvarlak, yüksek, iflli sanat eseri minaresi var-
d›r. Camiin üç aded kap›s› olup, ikisi yan kap›s›d›r. Önünde bir cami büyüklü¤ünde de
sofas› vard›r ama avlusu dard›r. Eski tarzda yap›lm›fl, tamamen kiremit örtülüdür. Mihrab›
önünde sekiz köfleli, altl› ve üstlü olarak ...efendi tekkesi vard›r. Halveti tekkesidir. (Uzkur-
lu Camii): Yüksek, kagir ve tamamen mavi kurflun ile kapl› kubbesi, yuvarlak sanat eseri
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bir minaresi bulunan nurlu bir camidir. Minaresinin benzeri ancak Sivas eyâletinde Niksar
flehrindeki Melik (Melek) Gazi câmiinin minaresi ola. Ama bu camiin d›fl avlusu etraflar›n-
daki yan sofalar› üzerinde beyaz, cilal› yüksek mermer sütunlar üzerinde yedi aded kurflun
örtülü kubbeler vard›r. Bütün medrese, mekteb, tekke ve imaretleri tamemen kurflun ör-
tülüdür. (Gazi Murat Pafla) Camii: Yeni yap› güzel bir camidir. K›ble kap›s›n›n üstündeki
kitabe üzerine Karahisârî (meflhur hattat) tarz› Celi hat ile yazd›¤›m tarih flöyledir:

Evliya Penç ism-i a'zamla didi târihini
Hay Aziz veya Nas›r ve yâ Kavî ve yâ Metîn

Sene 1081

Nâzik, sanat eseri, yüksek, alt› haneli, kâgir minaresi vard›r. Mavi bir kâse gibi yuvarlak
kubbesi üzeri k›rm›z› kiremit ile örtülüdür. Nurlu, güzel bir camidir ki zerâfet, letafet ve
mimarî yap›s›nda efli yoktur. Benzeri olm›yan, gönüllere ferahl›k veren, süslü bir sanat
eseridir. Mahkeme yan›nda bulunan (Moflka) camii de bu sayd›¤›m›z meflhur camilerdendir.

Mescidleri: Vak›f mahallesi mescidi, Murat Çeliba mahallesindeki üç aded mescid.
Baba Kad› mescidi, Paflmakç›lar mescidi, Ak mahalle mescidi, Eski Pazar mescidi, Gün-
görmez mahallesi mescidi ve ayr›ca sekiz aded daha mescidleri vard›r. Ama geliflmifl ve
meflhur olanlar› bunlard›r.

Befl aded Tefsir ilmi okunan Dârü't-tedrîs yüksek okulu vard›r. Bunlardan Sultan
Beyaz›d Velî ve Uzkurlu medreseleri meflhurlar›d›r. Hadis ilmi ve Kur'an ilmi okutulan ay-
r›ca medreseleri yoktur. Ancak, her camide bilgili müderrisleri vard›r ki bütün fen bilim-
lerini okuturlar, zira ö¤rencileri çoktur. S›byan okullar›ndan Beyaz›d Velî, Uzkurlu ve
fieyh Aziz mektepleri meflhurlar›d›r. Tekke ve zaviyelerinden Hünkâr câmiinin mihrab›
önünde bulunan Hazret-i Efl-fieyh ... efendi tekkesi, sekiz köfleli, altl› ve üstlü bir Halveti
tekkesidir. Bu diyarda bu tarz ve tav›r üzere bir tekke görülmemifltir. Camiin sa¤ taraf›n-
da dervifllerin odalar› bulunur. Zikr ve tevhid ile sûhte olmufl dervifllerin odalar› tevhid
nuru ile nurlanm›fl, tevhîd kokusundan insan›n dima¤› kokulan›r. Hepsi k›rk odad›r. Bun-
dan baflka Uzkurlu tekkesi de meflhur tekkelerdendir.

Hamamlar›: ‹ki aded s›cak sulu hamamd›r. Biri Uzkurlu Camii önünde Uzkurlu
hamam›d›r. Gayet latif binal›, nazif su ve haval›d›r. Di¤eri Tabhâne çarfl›s› içinde bulunan
gösteriflli yap›ya sahip hamamd›r ki ayd›nl›k, ferah ve hizmet edenleri temizdir. fiehri
tan›yan ve bilenlerin söylediklerine göre de flehir içinde yüzyetmifl aded saray ve handan-
lar›n birer aded hamam› vard›r.

Çeflmeleri: Evvelâ Uzkurlu Caminin kap›s› önünde ve yol afl›n ‹stanbul'dan Padiflah›n
mimar› Kas›m A¤a çeflmesi gelir ki tarihi fludur:

Kas›m A¤a re'îs-i mi'mârân 
Yapd› bir hay›r kim gören ider flek 
Hak kabul eyleye çün old› temâm
Binellidört içinde kâ çeflmesinin. 

Sene 1054
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Bu m›sra› çeflme üzerindeki lâciverd bir çini üzerine beyaz Celi yaz› ile yaz›lm›flt›r. Saraç-
hânebafl›ndaki çeflme de yine Kas›m A¤a taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bunun da tarihi lâciverd
çini üzerine yaz›lm›flt›r. Bunlardan baflka dokuz yerde Uzkurlu çeflmeleri akmaktad›r.

Çarfl›, Pazar ve Dükkânlar›: Bunlardan Saraçhanesi, ayakkab›c›lar, terziler ve kazan-
c›lar çarfl›s› gayet mamur, flirin, bezenmifl ve tertib üzere yap›lm›fl dükkânlardan meydana
gelmifltir. Nehir kenar›nda henüz yap›lm›fl güzel çarfl›y› Hüseyin Pafla yapt›rm›flt›r ki ter-
tip ve bir düzen üzerine yap›lm›fl pazar yeridir. Bilgili kimselerin topland›¤› yerdir. Yüz
aded yeni yap›lm›fl dükkânlard›r. Her çeflit esnaf burada bulunur. Ortas› büyük bir mey-
dand›r. Çeflitli a¤açlar ile bezenmifl olup, bunlar›n gölgesindeki sofalarda bütün sanat eh-
li, sanayiciler ve bilim sahipleri birer çeflit iflle meflgul olurlar.

Bu çarfl› içinde bir saat kulesi var. Yüksek bir kule olup, üzerinde Erdel diyar›ndan gel-
me bir saat var ki cam kavanozu içinde on kifli oturur. Ö¤le vakti oldu¤unda on kere
çalar. Sesi bir konak yerden iflitilir. Tarif ve anlatmakla olmaz, ancak görülme¤e de¤er
bir ibret verici eserdir. Bu çarfl›n›n yan›nda alt› aded kahvehane vard›r. Hepsi ayr› bir
özelli¤e sahip, ibret verici kahvehanelerdir. Ayr› birer sanat eseridirler. Bir-kaç› flehir içine
akan nehir kenar›ndad›rlar. Baz› sevgililer suda e¤lenirler, baz›lar› bal›k avlarlar, baz› dost
ve ahbablar ile ilim sahibi kimseler burada buluflup, görüflüp ilim ve fen sohbetleri eder-
ler. Zira flairler, edipler, kitap sahipleri, umman denizi gibi genifl bilgi sahipleri çoktur.
Ama mezheb sahibi olmay›p meflreb sahibi kimselerdir. Acâib zeki ve olgun adamlard›r.
Dericiler çarfl›s› büyük nehir kenar›nda oldu¤undan yüksek ç›narlar, sö¤üt a¤açlar›, daha
birçok çeflitli a¤açlar› ile bezenmifl gölgelik, gönülleri aç›c› bir mesire yeridir. Kazanc›lar
çarfl›s›nda çekiççilerin bir ahenk ve düzen üzere halis bak›rlar›n› taka tak taka tak döv-
meleri ayr› bir hofl manzarad›r. Bu çarfl› dahi son derece düzenli ve flenlikli bir çarfl›d›r.
Dükkânlar› bir tertip üzerine yap›lm›fllard›r. Gazzalar çarfl›s› dahi öyle pâk ve temiz, güzel
bir çarfl›d›r. Burada bulunan güzel yüzlü nice gazzâz civanlar parmaklar›nda kemikleri,
çal›flt›kça güzel cemâlleri seyredilir. Bütün çarfl› ve pazarlar›ndan devaml› sular akt›¤›ndan
daima temiz ve pakt›rlar. ‹nsan yollar üzerinde oturup etraf› seyretmek ister. Zira bütün
dükkânlar› içinde bulunan dilberleri asla günefl yakmam›fl olup sanki herbiri güngörmez
pâdiflâhlar›n›n evlatlar›d›rlar. Bu iki taraf dükkânlar›n›n ço¤unlukla sokaklar› üzerleri tah-
ta örtülü dükkânlard›r. Bütün yârânler, dost ve âfl›klar bu dükkânlarda dilberler ile sohbet-
ler ederler ki ay›p de¤ildir. Zira bunlar›n babalar› ve anneleri bu durumdan gurur duyar-
lar. Dükkânlardan baflka üzeri kiremit örtülü befl aded kale misali hânlar› vard›r. Ayr›ca
alt› aded bekâr odalar› vard›r. ‹çlerinde sanat sahibi, gurbetçi kimseler otururlar. Üç aded
aflevinden Beyaz›d Velî Hân, Uzkurlu ve Aziz efendi imaretleri meflhurdur.

Bu flehir içinden akan Usum nehri tâ güneyde Iskrapâ, Usum ve Tomur da¤lar›ndan
gelip, flehir içinden ak›p, bat› taraf›nda Moraya ovas› içinden geçip, Karaosmano¤lu'nun
çiftli¤i dibinden de geçtikten sonra ‹lbasan suyuna kar›fl›r. ‹kisi bir yerden deniz gibi akarak
Mezakya sahras›ndan geçerek tâ yine Bafltova kalesi dibinde Venedik körfezi denizine
dökülür. Mezakya sahras›nda yaz k›fl bu Usum nehri gemilerle geçilir.

Koru Varoflu: Usum nehri karfl›s›nda güney taraf›nda güzel bir varofltur. ‹kiyüz aded
üzerleri kiremit örtülü evli, ba¤ ve bahçeli, ço¤unlukla Rum ve Arnavut keferelerinin otur-
duklar› bir varofltur. Varoflun ensesindeki varofla Koruda¤ dediklerinden bu kasabaya da
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bu ad verilmifltir. Büyük ve yüksek bir da¤d›r. Yüksek ve büyük a¤açlar ile bezenmifltir.
Usum nehri üzerinde bulunan köprünün tamiri ve onar›m›nda bu a¤açlar›n kerestelerin-
den kullan›rlar. Her kim bu da¤dan bir çubuk kesse hâkim taraf›ndan cezaland›r›l›r. fiehir-
de bir kimse adam öldürüp bu da¤a kaçsa ve içine saklansa hâkimin onu bulmas› art›k
mümkün de¤ildir. Ama o katil art›k flehre de gelemez. E¤er gelirse o an öldürürler. An-
cak ölürse vatan de¤ifltirmifl olur.

fiehrin Mesire Yerleri: Bu Belgrad flehri etraf›nda toplam yetmiflyedi yerde e¤lence
mesire yerleri vard›r. Yukar› kalede Çekebeni kayalar›ndaki mesirenin köflkleri, Afla¤›
debba¤hâneleri, Yeniçarfl› meydan› a¤açl›klar›, Tomurda¤›ndaki yi¤itlerin av alanlar›,
Koruda¤› mesiresi bir çimenlik, lalelik, ormanl›k yerdir. Sanki Acem ormanlar›, Kon-
ya'n›n Meram'› ve Malatya'n›n ‹spozosu'dur. Nice yerlerinden hayat veren sular akar. Her
yüksek a¤ac›n gölgesindeki sofa ve oturma yerlerine yüzer kifli s›¤ar. Hatta flehrin âfl›k ve
sevdal› leventleri bu da¤›n kuytular›nda yeyip, içip bir hafta e¤lenirler. Elhâs›l acâib bir ifl-
ret yeridir. Bu Koru varoflunda hân, hamam, çarfl› ve pazar yoktur. Sadece iki aded kef-
ere kilisesi vard›r. Belgrad flehrinin su afl›r› bir mahallesidir. Bütün evleri su kenarlar›n-
dad›rlar. Bal›k dalyanlar› ile geliflmifllerdir. fiehir içinden akan Usum nehrinin sular› tafl-
t›¤› zaman bu Koru varoflunun evleri ile karfl› tarafta Belgrad'›n su kenar›nda bulunan ev-
lerini, ba¤ ve bahçelerini, mesire yerlerini, kahvehane ve terzi dükkânlar›n›, küçük köflk-
leri hep su basar. fiehrin büyük hanedanlar›n›n pencereleri hep suya bakar. Baz› zaman
evlerini su bas›p geçer ama zarar etmez. Zira sa¤lam ve dayan›kl› binalard›r.

Geçitler ve Köprüler: fiehrin afla¤›s›nda Kazanc›lar çarfl›s› bafl›nda Usum nehri üzerin-
deki karfl› Koru varofluna geçilen dokuz gözlü büyük a¤aç köprü vard›r. Bu köprünün su
içindeki bütün ayaklar› kâgir sa¤lam ayaklard›r. Üstleri ise Koru da¤›ndan kesilen iri mefle
ve pelid a¤açlar›ndan direklerdir. Bir acaip ve garip, ibret verici köprüdür. Hersek
vilâyetinde Foça flehrindeki Derin nehri üzerinde Sultan Süleyman'›n yapt›rm›fl oldu¤u bir
gözlü köprüye benzer. Ama bu Belgrad köprüsü dokuz gözlüdür. Allah korusun. (Âmin).
Bu büyük köprünün alt›ndan geçen Usum nehri, Belgrad flehrinin karfl› taraf›ndaki
ovadan ak›p giderek nice pirinç tarlas›n›, ba¤ ve bostanlar› sular. fiehir halk›n›n ço¤u bu
sudan kullan›rlar. Gayet temiz ve tatl› bir hayat suyudur. Çok lezzetli pirinci olur. Buradan
bütün Arnavutlu¤a gider.

Tomur Da¤›n›n Manzaras›: Belgrad flehrinin k›ble taraf›nda, iki saat uzakl›kta bulunan
Tomur da¤›, öyle yüksek bir da¤d›r ki befl alt› konak yerden görülür. Bu da¤da öyle fay-
dal› bitkiler ve otlar yetiflir ki bütün Avrupa vilâyetlerinden gelen hekimler bu yüksek da¤a
ç›k›p, binlerce yük deval› bitkiler toplarlar. Bu da¤dan ç›kan akar sular, da¤›n etraf›nda
bulunan onbir aded kazan›n topraklar›ndan akarak hepsi de Ohri gölüne kar›fl›rlar. Bu
da¤da yaflayan çeflitli canl›lar ve haflereler ancak Süplah, Demâvend, Sihde, A¤r›, Bingöl
ve Elbruz da¤lar›nda bulunur. El-hâs›l son derece güzel bir mesire yeri ve avlanma yeri
olan yüksek bir da¤d›r.

Belgrad'›n y›ld›z taraf›nda olan sahra yoluyla ‹lbasan flehri befl saatlik mesafedir. Bu
Belgrad flehri yayla ili oldu¤undan suyu ve havas› güzel olup güzelleri de çoktur. Onun
için hepsi âfl›kt›rlar. Ama son derece edeblidirler. Bütün tazeleri silahl› gezerler. Zira Al-
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lah korusun onu bunu bilmez Arnavutluktur. Hepsi k›l›c›m hakk› için deyip gezerler. As-
ker ve levent taifesi yoktur. Reâyâ o¤lu olanlar›n ço¤u bu flehirden ‹stanbul'a gidip,
hamamlarda tellall›k ederler.

Be¤enilen Yiyecek ve ‹çecekleri: Beyaz Arnavut simidi, nohutlu çöre¤i, tavuk böre¤i,
camuka ve komufltuvar denilen peyniri, yumurtal› tava böre¤i, kaymakl› baklavas› ve
bademli samas› meflhurdur. ‹çeceklerinden bir çeflit üzümden kaynat›larak yap›lan k›rm›z›
fl›ras› olur ki reyhâniye derler, bir kâse içen sarhofl olur, tam bir hafta insan›n dima¤›n-
dan reyhan ve amber kokusu gitmez. Elhâs›l bu flehre mahsus reyhâniye flerbetidir. Bun-
dan baflka dar› bozas› beyaz ve ilik gibi olur ki bundan içenin susuzlu¤u kalmaz. Sanki
M›s›r'›n pirinç suyu bozas›d›r. Meyvelerinden adam kellesi büyüklü¤ünde nar›, zeytin ve
inciri binlerce ba¤ ve bahçelerini donatm›flt›r. Fakat limonu ve turuncu olmaz.

Çeflitli Sanat ‹flleri: Her çeflit esnaf ve sanatkâr bulunur. Ama ço¤unun kazanç ve gelir-
leri ticaret iledir. Vilâyet, vilâyet mal ve eflya götürüp, getirirler. Halk›n bir s›n›f› avamd›r,
bir zümresi bilginlerdir, bir s›n›f› esnaft›r ki ço¤u flehir içinde saraç, kuyumcu, derici, ter-
zi ve dokumac›l›k yaparlar.

fiehrin ‹maretleri: fiehrin mahsulleri bolca olup, halk› topra¤› ile bir olmufltur. A¤›r-
bafll›, yumuflak huylu kimselerdir. Bu flehirden çok say›da ayân, vali, vezir, vekil, ulemâ
ve sâlih kimseler ç›km›flt›r. Onun için halk› son derece çal›flkan, gayretli, bahad›r ve yi¤it
gazilerdir. Gayet sab›rl›, tedbirli ve cesur hâkimlerdir. Her yaflta ve alt› yönde temizdirler.
Bu kavim soylu Kureyfl kavmi çelebileridir. Ehli sünnet ve'l-cemâat Hanefî mezhebinden-
dirler. Ama bir alay kendini bilmez, yoldan ç›km›fl alüfte ve aflüfteleri de bulunur.

Ziyaret Yerlerii: Vaiz Mehmet Efendi, Cimcim Hoca, Beyaz›d Velî câmiinin yan›ndaki
avluda Emirler Sultan, Uzkurlu Câmii'nin güney yan›nda Pîr Mehmet Efendi ve mezarl›k
meydan›ndaki köprünün yan›ndaki fieyh Ali Dede... ziyaret yerleri önde gelenleridir. Al-
lah'›n rahmeti üzerlerine olsun.

Bu flehrin kuzey taraf›nda bulunan köylerinden Pendihundi, Duflmenek ve Lap›rdan
köylerini ki her biri befler, alt›flaryüz evli, verimli mamur köylerdir, bu köyleri dolaflmadan
Pafla mal› ganimetle ve büyük bir alay ile flehre girdik. Bir divan kuruldu. Burada
Padiflah›n ferman› üzere çad›r› ile tu¤lar›n› ç›kar›n› ç›kar›p Manya muhafazas›na gitmek
için Pafla bizimle vedalaflt›¤›nda bana «veda mahallidir» diyerek ikiyüz kurufl ile bir arap
kölesi, bir Arnavut k›z›, bir kat esvap ve bir at, adamlar›ma da tekrar birer çuka, birer
kumafl ve otuzar kurufl ihsan etti. Yan›m›za da yüz aded silahl› flehbâz yi¤it arkadafl kat-
t›. Sonra vedalafl›p onlar Manya taraf›na ve biz Avlonya'ya do¤ru yola ç›kt›k.
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KÖHNE VE BÜYÜK DIRAC KALES‹N‹N YAPISI
Eski zamanda ay›n ondördü gibi par›ld›yan nurlu bir kale imifl. Latin tarihçilerinin yaz-

d›klar›na göre Rum Yunan yap›s› olup, sonra ‹spanya eline geçmifltir. Daha sonra da bir hi-
le ile Bundokani Venedi¤i eline geçmifltir. Sonra Ebulfeth Mehmed Han Gazi ‹skenderiye,
Ülgün ve Barokefl kalelerini feth etti¤inde Mehmed Pafla bu D›rac kalesini güç ile Bundo-
kani elinden fethetmifltir. Sonra kâfirler bir cenk ile bu kaleyi yine ellerine geçirmifller ise de
Beyaz›d Hân zaman›nda tekrar Osmanl›lar taraf›ndan fethedilmifltir. Süleyman Hân kayd›
üzere ‹lbasan topra¤›nda voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe pâyesiyle kazad›r. Ba¤l› köyleri bulun-
maktad›r. Padiflah has›d›r. Otuz yük akçe ile ayr› eminliktir. Zira ‹lbasan ve di¤er vilâyetle-
rin iskelesidir. Venedik körfezi içinde olup ‹lbasan'›n güvenli ana yoludur. Daima arabalar ifl-
ledi¤inden bütün pazarc›lar›n gemileri burada yatarlar. Burada büyük bir tuz madeni vard›r
ki ayr› mukataad›r. Bütün Rumeline ve Avrupa'ya arabalar ve gemiler ile tuz buradan gider.
Zira gayet lezzetli tuzdur. ‹skele bafl›nda da¤lar gibi tuzlar y›¤›l›d›r.

D›raç Kalesinin Özellikleri: Düz bir tuz ovas›n›n deniz kenar›nda Venedik körfezinden kü-
çük bir körfezcik daha var ki yetmifl seksen mil içeridedir, onun kenar›nda dört köfleli, bü-
yük bir kale imifl. Zaman geçtikçe nice devletten devlete geçip, korumak mümkün olama-
d›¤›ndan gözden düflüp viran olmufltur. Çevre uzunlu¤u beflbin ad›md›r. Zamanla içinde az
insan kal›p, kâfirlerin bask›nlar›ndan onlar da oturamaz olmufllard›r. Beyaz›t Velî Hân za-
man›nda bu kalenin k›ble taraf›ndaki bir köflesinde dört köfleli küçük bir kalecik infla ettir-
mifl ki çevre uzunlu¤u sekizyüz ad›md›r. ‹ki kap›s› vard›r. Biri do¤u tarafa bakar ki ‹lbasan
kap›s›d›r, di¤eri bat›ya aç›l›r ki deniz kenar›nda, güvenli bir iskele kap›s›d›r. Kale içinde alça-
c›k yap›l›, kiremit örtülü evler vard›r. Çarfl› pazar›, han ve hamam› yoktur. Ancak kâgir ya-
p› bir minareli, kiremit örtülü Beyaz›t Velî Camii vard›r. Ba¤ ve bahçeleri o kadar fazla de-
¤ildir. Zira alçak, tuzlu ve çorak yerlerdir. Kalenin dizdar› ve yüzelli kadar neferi ücretlerini
Eminden al›rlar. Yüzelli akçe pâyesiyle kazad›r. Bazan ‹lbasan kazas›na ba¤larlar. Sipah Ket-
hüda yeri ve Yeniçeri Serdar› hep ‹lbasandad›r. Hepsi onbir aded topca¤›zlar› vard›r. Elhâ-
s›l acâip bir Eminliktir. fiehri o kadar mamur de¤ildir. Buradan kalk›p do¤uya do¤ru yeflil-
lik, düz, geliflmifl köylerden, sahilden içeri körfez gibi girmifl yerin kenar›ndan, sa¤›ndaki ve
solundaki köyleri, kuleli flenlikli çiftlikleri seyrederek ilerledik.

Büyük Pazar fiehri Yani Metinn Kovaye Kasabas›: ‹lbasan s›n›r›nda bu dahi D›raç Eminli-
¤ine ba¤l›d›r, ayr› bir voyvodal›kt›r. D›raç kalesi deniz kenar›nda verimsiz bir yerde oldu¤un-
dan D›raç kad›s› burada oturur, Emini ise D›raçta oturur. Yüzelli akçe ile kazad›r. Yetmiflüç
parça ba¤l› köyü vard›r. ‹mar edilmifl flehri düz, genifl ve verimli bir alanda bir haliç körfezi-
nin sonunda, ba¤ ve bahçeli, ferahl›, iç aç›c›, flirin ve güzel bir kasabad›r. Dörtyüz aded altl›
ve üstlü cennet bahçeli, kâgir yap›lar, havuz ve flad›rvanl›, bafltanbafla kiremit örtülü evlerden
oluflmufltur. Kule, balkon ve parmakl›klar ile bezenmifl mükemmel saraylar› vard›r. Ayan›, efl-
raf› ve önemli kiflileri çoktur. Arîzzâde ve Paflazâde önde gelen kimselerdendir. Mahalleleri
dört adeddir ve dörd aded camii vard›r. Ayr›ca dört aded de mahalle mecsidi bulunmaktad›r.
Ama kâgir minareleri yoktur. Hepsi alçak minareciklerdir. Medreseleri iki tanedir ama kaba
softalar› ilim heveslisi de¤ildirler. Üç aded s›byan mektebi, iki aded dervifl tekkesi olup, ikiyüz
aded mamur, flenlikli, bezenmifl çarfl›, pazar ve dükkânlar› bulunmaktad›r. Ana yol çeflitli dut
meyvesi a¤açlar› ile süslenmifl, gölgelik bir sultan caddesidir. Her çeflit sanat ehli olup, bütün
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k›ymetli ve k›ymetsiz mal ve eflyalar bulunur. Zira Bafltova kalesi halk› bu flehrin çarfl› ve pa-
zar›na muhtacd›rlar. Onun için pazar› geliflmifltir. ‹ki aded tüccar han› vard›r. Bunlar da kâgir
bina olup sanki bezestan gibi her çeflit kumafl bulunur. Ama çarfl› hamam› yoktur. Fakat sa-
ray hamamlar› k›rktan fazlad›r. Hariszâde A¤a bir çarfl› hamam› yapma¤a söz vermifl olup
çarfl› içinde yerini dahi haz›rlatm›flt›r. Allah tamam›na erdirsin. Bu flehrin ayan ve büyüklerin
hamamlar›na akraba ve yak›nlar› girip çarfl› hamam›na ihtiyaçlar› olmad›¤›ndan çarfl› hama-
m› yapma¤a kimse yanaflmam›flt›r. Zengin tüccarlar› ve cömert hanedan sahibi kimseler var-
d›r. fiehrin havas› ve suyu gayet latif olup, halk› son derece dost sever kimselerdir. Buradan
yine do¤u taraf›na düz yollardan ve ‹lbasan nehri kenar›ndan yol ald›k.

Metin Sur Pekin Kalesi: D›raç, Kovaya ve Bafltova kullar› Arnavud eflkiyas› elinden ‹lba-
san yollar› güvenli olsun diye beklemek için bu kale yap›lm›flt›r. Onun için ad›na Bekleyin
denmifltir. Sonra bu isimden de¤iflmifl olarak Bekin (Pekin) diye söylenmifltir. Halen Süley-
man kayd›na göre ‹lbasan beyinin has voyvodal›¤› idaresinde olup ‹lbasan kazas›n›n nahiye-
sidir. Kale, bir bay›r alt›nda genifl ve düz bir yerde, ‹lbasan nehri kenar›nda, dört köfleli, kü-
çük bir kaledir. Çevre uzunlu¤u beflyüz ad›md›r. Ama hende¤i yoktur. Lâkin dört köflesinde
dört aded kulesi vard›r. Kalenin k›ble taraf›na do¤ru biraz yokufltur. Bütün temelleri kayalar
üzerine oturtulmufltur. Ancak bir kap›s› kuzey taraf›na d›fl varofla aç›l›r. Duvar›n›n boyu oni-
ki arfl›n yüksekli¤indedir. Dizdar›, yetmifl aded neferi ve befl aded toplar› vard›r. ‹ç il oldu-
¤undan gayet emin ve güvenli bir kaledir. Kale içinde hepsi otuz aded ufak, darac›k, kire-
mit örtülü ev vard›r. Kale kap›s› üzerinde küçük bir camii vard›r ama minaresi yoktur. Kale-
nin solunda duvara bitiflik, çimenlik bir yerde namazgâh› bulunur.

D›fl Varoflu: Kalenin kuzey, do¤u ve bat› taraf›nda kiremit örtülü, gayet mükemmel, sa-
ray misali, ba¤l› ve bahçeli, havuz ve flad›rvanl›, altl› ve üstlü, kâgir yap›l› dörtyüz aded evler
vard›r. Yedi aded mahallesi olup, dört aded câmiinin üçü kâgir yap› ve yüksek minarelidir.
Ancak birinin minaresi alçakt›r. Çarfl› içindeki cami Kandiye fethini yapan Yeniçeri A¤as›
vezir Abdurrahman Pafla câmiidir. Kiremit örtülüdür ama son derece kalabal›k cemaate sa-
hip, ferah bir camidir. K›ble kap›s›n›n üst efli¤i üzerinde Celi yaz› ile yaz›lm›fl flu tarih vard›r:

Hamdullah çün bu câmi cedîd old› temâm
Her nazar idenlere old› makâm-› dilküflâ
Bu bahar›n evsat›nda çün temâm old› bu cây,
Bârekâllah old› ra'nâ târihi hey agniyâ 

Sene 107

Çarfl›n›n öte bafl›ndaki Hariszâde câmiinin kap›s› üzerinde lâciverd ve süslemeli tarihi
flöyledir:

Hazret-i Hakdan olubdur (?) iflbu câmi'-i bî kemân 
Kasaba-i Bekliyen içre old› bir âlî niflan 
Her gören hay›r duâ ile didi târihini 
Hamdullah çün yine lütf eyleyüb ol müste'ân.

Sene 1076 (1077)
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Meflhur camiler bunlard›r. Yedi aded mahallede yedi aded de mescid bulunmaktad›r. Üç
aded yerde medresesi bulunup, softa ö¤rencileri edebli ve ar sahibi kimselerdir. Befl aded
s›byan mektebi vard›r. Ö¤rencileri son derece zekî, edebli ve olgundurlar. Ço¤unlukla man-
zum kitaplar› ezbere okurlar. Dervifl, fakir tekkesi iki adeddir. Yedi yerde hayat veren akar
çeflmesi olup hepsi de Yeniçeri A¤as› Abdurrahman Paflan›n hayrat›d›r. Gayet tatl› ve lez-
zetli sulard›r ki bu flehri sulamaktad›rlar. Bu flehir Abdurrahman Paflan›n do¤um yeri oldu-
¤undan imâr edip daha nice hay›r eserlere bafllam›flt›r. Sultan ‹brahim'in halli ve Sultan Dör-
düncü Mehmed'in tahta ç›k›fl›nda Kul Kethüdas› bulunan Çelebi Mustafa Kethüda, Abdur-
rahman Paflan›n day›s›d›r ki Abdurrahman Pafla, Kethüdan›n k›zkardeflinin o¤lu olup ye¤e-
nidir. Mustafa Kethüda Abdurrahman Paflan›n day›s› olup Buruflevk› (?) o¤ullar› diye an›l›r-
d›. O merhum, yerde said ve flehid yatt›kça Cenâb-› Kibriyâ Abdurrahman Pafla gibi tedbir-
li, sab›rl›, olgun, gazi vezire uzun ömürler versin. Zira Köprülüzâde Fâz›l Ahmet Pafla ile gö-
nül ve fikir birli¤i edip onun düflünce ve tedbirleriyle Kandiye üç y›lda fethedilmifltir. Yoksa
k›rk y›lda fethi mümkün olacak kale de¤il idi. Bu flehrin bir aded latif hamam› vard›r ki bu da
Abdurrahman Pafla hamam›d›r. Havas› ve suyu gayet güzel, binas› küçük fakat hofl ve ay-
d›nl›kt›r. ‹ki aded de küçük hanca¤›zlar› vard›r. Kale önündeki meydanda ikiyüz aded dükkân
vard›r. Ço¤u mutâf ve pabuççulard›r. Bu güzel çarfl› çeflitli yüksek a¤açlar›n gölgelemesinden
baflka sulu ve lezzetli dut a¤açlar› ve üzüm asmalar› ile de gölgelenmektedir ki bütün a¤açlar
bir tertib üzere dikilmifl olup, sultan caddesi bezenmifltir. Bu flehrin suyu, havas› ve yap›s› ga-
yet latif oldu¤undan güzelleri de gayet çoktur. Bütün halk› garip dostlar›d›r. Gelen ve giden-
lere ikramlar› boldur. Sünnet ehli, ibâdet sahibi meflhur adamlar› vard›r. Ba¤ ve bahçeleri ci-
han› tutmufltur. Zeytin, nar, incir, yer yer limon ve turunc yetiflmektedir. Ço¤unlukla ba¤la-
r›n›n hendeklerinde salk›m sö¤üt ve kavak a¤açlar› dikilidir. Elhâs›l gayet flirin ve bezenmifl,
güzel bir kasabad›r. Her çeflit eflya bu kasabada bulunur. Sonra buradan bütün dost ve ya-
k›nlar›m›zla vedalafl›p, Abdurrahman Pafla efendimize flehir ileri gelenlerinden mektuplar
al›p ayr›ld›k. Yar›m saat do¤u taraf›na do¤ru ilerledikten sonra nehir üzerinden Abdurrah-
man Pafla'n›n yapt›rm›fl oldu¤u tafl köprüsünden geçip sonra bay›rlar dibinden ilerledik.

Çiçul Köyü Menzili: Abdurrahman Pafla efendimizin soyundan beri aslî vatan› olan kö-
yüdür. Hanedân›nda kardefli Mahmud A¤a ile birlikte oturur. Bir tepe bafl›nda, yüksek ze-
min üzerinde, etraf› gören, havadar bir yerde, mamur bir çiftliktir. Burada bir balkonda otu-
rup tam bir hafta sohbetler etdik. Beyin flehrinden gurup gurup dostlar gelip, Hüseyin Bay-
kara toplant›lar› yapt›k. Sonra Mahmud A¤a ile vedalafl›p, buradan yine do¤uya do¤ru ‹lba-
san nehri kenar›nca giderken gemiler üzerinde yap›lm›fl un de¤irmenlerini seyrettik. Bir di-
yarda görülmiyen bu usul de¤irmenleri görenin akl› gider. Son derece süratli iflleyen de¤ir-
menlerdir. Yine nehir kenar›nca mamur köylerden, ba¤ ve bahçelerden geçerek ilerledik.

Lolan, Payova, Peflkem, Kurs ve Berdaflefl Köyleri: Bunlar hepsi ‹lbasana ba¤l› köylerdir.
Kimi t›mar, kimi zeamet kimi muaf köylerdir. Ama Berdaflefl köyü ‹lbasan nehri üzerinde bu-
lunan a¤aç köprünün tamiri ve bak›m› için görevlendirilmifl vergiden muaf, mamur bir ‹slâm
köyüdür. Bu adlar› geçen köyleri dört saatte geçip ‹lbasan d›fl›nda H›s›m Mehmed Pafla'n›n
çiftli¤inde biraz atlar›m›zdan indik. fiehirde Rumeli Eyâletine mutasarr›f olan Çorum Musta-
fa Pafla kaymakam›na Manya muhafazas› için Padiflah›n emirleri ile geldi¤imiz haberini gön-
derdik. Kaymakam da ‹lbasan'›n bütün ayanlar›, ileri gelen kimseleri, t›mar sahipleri ve ze-
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amet sahipleri ile birlikte ve çok say›da asker ile beni karfl›lamaya ç›km›flt›. Büyük bir alay ile
flehirde beylere mahsus büyük sarayda bizi konuklad›. Padiflah divan› kuruldu. Padiflah›n
emirleri okundu. Emirler bütün ayan ve ileri gelenlerce anlafl›ld›. Emir Pâdiflâh›nd›r deyip du-
alar edildi. Sonra flehir içinde ç›¤›rtkanlar ç›kar›l›p herkesin Manya muhafazas›na gitmek için
haz›r olunmas› bildirildi. Benden on gün için izin istendi. Ben de on gün müsaade ettim ama
onbirinci gün mutlaka bu flehirden ç›kmak gerekir dedi¤imde herkes ferman pâdiflâh›nd›r de-
yip iflleriyle meflgul oldular. Ancak Çorum Mustafa Pafla'n›n bu müsellimi olan Cemâli (Ha-
mâlî)zâde namiyle tan›nm›fl sözbilir, flakac› ve nefleli çelebi adam bu ‹lbasan flehrinden imifl.
Hemen beni Pafla'n›n saray›ndan kald›r›p kendi saray›na kondurdu. Bu büyük hânedanda bü-
tün adamlar›mla birlikte odalar ay›rd›. Gece gündüz üç ö¤ün bolca yemekler ve ziyafetler yi-
yip, ‹lbasan flehrinin alüfte ve aflüfteleriyle e¤lenceler ettik. fiehrin ileri gelen evliyâlariyle bir-
likte flehrin nice görülme¤e de¤er ibret verici yerlerini görme¤e ve gezme¤e gayret ettik.

BÜYÜK VE ESK‹ BELDE ‹LBASAN KALES‹
Hakikaten Anadolu'da Arabistan'›n gelin flehri Ayintabd›r. Ama Rumelide Arnavutlu-

¤un gelincik flehri bu ‹lbasan flehridir. Lâtin tarihçilerinin yazd›klar›na göre bu eski flehrin
ilk kurucusu Büyük ‹skender zaman›nda Kavala kalesi sahibi Yunanl› Filikos'dur. Binlerce
geçmifl hükümdarlar bu flehri kendilerine vatan edinerek imâr etmifller. Binlerce melik ve
melike eline geçtikten sonra, Rumeli diyarlar› hükümdarl›klar halinde oldu¤undan bu bü-
yük flehri S›rp kral› Destput adl› kral›n Yanya ve Basanya adlar›nda o¤ullar› taraf›ndan
müflterek olarak yönetirlerken, iki kardefl güzel geçinemeyip birbirleriyle büyük bir cenk
ederler. Sonunda Basanya adl› kralzâde savafltan üstün olarak ç›k›p, do¤ru Ebulfeth Sul-
tan Mehmed Hân Gaziye gelir. fiehâdet parma¤›n› kald›r›p, Allah'› bir bilip, kelime-i fla-
hadet getirir. Padiflah›n huzurunda Akflemseddin Hazretlerinin ö¤retmesiyle ‹slâm ile fle-
reflenir. Bizzat Ebulfeth Sultan Mehmet Üsküp flehrinden Arnavut ‹skenderiyesi fethine
giderken bu ‹lbasan üzerine dikkatini çekerek k›rkbin asker ile Koca Mahmut Paflay› ön-
cü olarak gönderip, Basanya adl› müslim Mehmet beyin yol göstermesiyle bir gece fleh-
ri basarlar. Basanya Mehmet Bey kardefli Banya adl› kral› uykuda bas›p, dipdiri tutup öl-
dürür. Osmanl› Devletinin yard›miyle ‹slama geldi¤inden babas›, Mahmud Pafla ile birlik-
te flehri fethederler. ‹çinde bulunan Rum ve Frenk kâfirlerinin hepsini k›rarlar. Onun için
bu ‹l flehri vilâyet halk› ile bas›ld›¤›ndan ve Basanya Mehmet Bey de fethinde bulundu-
¤undan ad›na ‹lbasan flehri derler. Latin tarihlerinde bu flehir hakk›nda genifl bilgiler var-
d›r. Ama biz k›sa olarak yazd›k.

Sonra bu kalenin fethi müjdesiyle Basanya Mehmet Bey Mehmet Hân'›n huzuruna ›lgar
ile var›p müjde eder. Ebulfeth Gazi buyururlar ki: «Aferin! ‹lbasan Mehmed Bey sana basd›-
¤›n baban›n taht›n› ihsan ettim. Orada benim nam›ma gümüfl madeninden para kestirip, et-
raf vilâyetlerden de idare alt›na al.» Sonra Akflemseddin, Emir Buharî ve Molla Gürânî haz-
retleri o memleketlerin kolayl›kla fethedilmesi için dua edip, Fatiha dediler. Hakikaten bü-
tün Arnavutlu¤un ve Hersekistan'›n Sultan Mehmet Han ve Sultan Beyaz›d Velî Hân zama-
n›nda fetihleri mümkün olmufltur. Sonra bu ‹lbasan Süleyman Hân kayd› üzere Rumeli Eyâ-
letinde ayr› bir sancak beyi merkezi olmufltur. Padiflah taraf›ndan beyinin hâss› 201.963 ak-
çedir. Zeameti 18, t›mar ehli 128 adeddir. Alay beyi ve Çeribafl›s› vard›r. Sefer zaman›nda
kânun üzere bütün t›mar sahiplerinin 4.600 seçkin silahl› askeri toplan›r. Rumeli veziri han-
gi sefere giderse buran›n da mirlivas› görevlendirildi¤i sefere gider. Üçyüz akçe pâyesiyle
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Tahtabafl› buran›n mans›b›d›r. Her y›l kad›s›na adalet üzere on kese gelir olur. Beyine ise
otuz kese gelir sa¤lan›r. fieyhülislâm›, Nakîbüleflrâf›, ayân›, eflraf›, fiehir naibi, Muhtesib
A¤as›, Bâcdâr a¤as›, Haraç a¤as›, Sipah Kethüda yeri, Yeniçeri Serdâr›, Kale dizdar›, kale
neferleri, Kale a¤alar›, Mimar a¤as›, fiehir Kethüdas› ve vergiden muaf kefere kale hizmet-
çileri vard›r. Reâyâlar üzerine Portoyoraz kefeleri vard›r ki hepsi yirmi aded idarecidir. Ga-
yet mamur ve disiplinli bir hükümet yeridir ki bütün reâyâ ve berâyâlar› sayg›l› ve idareye
ba¤l›d›rlar. Kazalar›ndan güney taraf›nda Bafltova kazas›, Mezakya kazas›, Bat›s›nda Drac
Kazas›... meflhur kazalar›d›r. Sanca¤a ba¤l› köylerin say›s› beflyüzyirmialt› adeddir. Bir k›s-
m› muaf ve müslim bir ço¤u da mîrî (Devlete ait) köylerdir. Beyleri kar›flamazlar.

‹lbasan Kalesinin Yap›s› ve fiekli: Kale düz bir alanda, verimli topraklar üzerinde kuze-
ye ve k›ble taraflar›na çeyrek saat uzakl›ktaki bay›rlar› ve da¤lar› tamamen ba¤lar ekili olup,
genifl bir vadi içinde, Uflkombi nehri kenar›nda, dört köfleli, sa¤lam yap›l›, köhne bir yap›-
d›r. Yüksekli¤i onbefl arfl›nd›r. Kale beden diflleri gayet sanat ifli olup etraf›nda elli aded ka-
le burcu vard›r. Kale etraf›n› çevreleyen hendek iki adam boyu yüksekli¤inde derin olup
eni elli arfl›nd›r. Hende¤in içi tamamen ba¤ ve bahçelerdir. Kalenin çevre uzunlu¤u 2.400
ad›md›r. Üç aded demir kap›lar› vard›r. Biri do¤uya, biri bat›ya ve biri de çarfl› taraf›ndaki
kahveler önünde k›ble taraf›na aç›l›r. ‹fllek büyük bir kap›d›r, iki katl›d›r, di¤erleri dahi iki
katl›d›r, zira kalesi dahi bafltan bafla iki katl› duvard›r. Onun için kap›lar› da iki katl› yap›l-
m›flt›r. K›ble taraf›na aç›lan çarfl› kap›s›n›n üzerinde Ebulfeth Sultan Mehmed'in cedlerini
tâ Osmanc›¤a var›nca bir beyaz mermer üzerine Celî yaz› ile yaz›lm›fl ve ‹lbasan tarihi ola-
rak da 859 tarihi konmufltur. Bu kap›n›n üzerinde üç aded dört köfleli mermer üzerinde
ok ve kurflun izleri bulunmaktad›r. Zincirlerle as›l› olarak duran bu alâmetleri gelen giden
herkes ibretle seyretmektedir. Yine bu kap›n›n üzerinde Hünkâr Camii bulunmaktad›r. Ki-
remit örtülü, kâgir yap›l›, eski bir camidir. Camiin yan›nda yüksek bir saat kulesi bulunmak-
tad›r. Son derece iflli bir sanat eseri olup gayet düzgün çal›flan bir saati vard›r ki dakika ve
derece flaflmaz, bütün camilerin müezzinleri bu saate bakarlar. Kale içinde 460 aded ba¤
ve bahçesiz, kiremit örtülü, biraz geniflçe, altl› ve üstlü, eski yap› evler bulunmaktad›r. Diz-
dar›n evi buradad›r. Ama iç il oldu¤undan neferlerinin kendileri ve evleri dahi yoktur. Ka-
le içinde bulunan muaf, müslim ve kefereler hizmet ederler.

D›fl Varoflun Yap›s› ve Özellikleri: Öncelikle bu ‹lbasan kalesinin dörtbir yan›ndaki ba-
y›rlar dibine birer saat mesafelik yerlere kadar hep mamur, flenlikli, ba¤ ve bahçelerle be-
zenmifl, cennet bostanlar› gibi bostanlarla süslenmifl saraylar, çeflitli köflkler, balkonlar,
havuz ve f›skiyelerle donat›lm›fl kiremit örtülü hanedanlar›n hepsi kâgir yap› olup ikifler
ve üçer katl› güzel evlerdir. Her evde mutlaka birer akar su bulunur ve ayn› zamanda da
havuz, flad›rvan ve f›skiyelerden de f›flk›rmaktad›rlar. Hakikaten Cennet bahçeli de¤erli
kâflânelerdir. Camilerin minarelerinin külahlar›ndan baflka kurflun örtülü hiç bina yoktur.
Hemen hepsi k›rm›z› renkli kiremitlerle örtülüdürler. Ayân ve büyüklerden önde gelenle-
rin hânedânlar›ndan biri Vezir H›s›m Mehmet Pafla'n›n saray›, sonra paflalara mahsus sa-
ray, Mustafa A¤a saray›, Memi A¤a saray›, Hamâlîzâde saray›, Kara Osman A¤a saray›,
H›s›m Hasan A¤a evi, B›çakç›zâde hanedan›, Paflazade Beytî ve Sipah a¤as› tekkesi, bun-
lardan baflka daha nice güzel saraylar vard›r. fiehir Kethüdas› defteri kay›tlar›na göre bin-
yüzelli aded saray, hanedân ve güzel evler bulunmaktad›r. Di¤erleri yine bahçeli, orta hal-
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li kimselerin evleridir. Ama bütün evlerin kap›lar› sabah ve akflam aç›kt›r, hatta nice ka-
p›lar›n üzerlerinde arapça olarak ve Celî yaz› ile yaz›lm›fl beyitler vard›r.

Beyit
Sabah›n makrûn bi'izzu devlete
Ve bâb›n meftûh li-ehli'l-hevâyic (?)

Diye nice kap›lar›n üzerlerinde yaz›lm›flt›r. Birçok saray›n divanhânelerinde de flu be-
yit yaz›l›d›r:

fierefü'l-beyti bi-ehlihi
Ve flerefu ehlihi bi-sehâihi (?)

Bunlar gibi binlerce daha beyitler yaz›l›d›r. Bu beyitlerden anlafl›ld›¤› üzere bu flehirde
kap›lar› kapamak ve ev sahibinin bafll› bafl›na misafirsiz olarak yaln›z hizmetçileriyle ye-
mek yemesi gayet ay›pt›r. Onun için hiçbir ev mutlaka misafirsiz de¤ildir. Her dergâhta
bu kadar misafiri atlariyle ve hizmetçileriyle bir ay yat›p kalksa yine de yük saymazlar. Y›l
bafl›nda bulunursa haline münasip mutlaka bayraml›k bir giyecek verirler. Bu güzel halle-
ri k›rk y›ld›r hiçbir diyarda görmedim. Ancak fiam Trablusunda Yeniçeri A¤as› H›z›r
A¤a'da gördüm. Bir de bu ‹lbasan'da gördüm.

Mahallelerin ‹simleri: Bu ‹rem benzeri varoflun onsekiz aded islâm mahallesi vard›r. On
aded de Rum, Arnavud ve Latin kefereleri mahallesi bulunmaktad›r. Fakat asla Yahudi,
Frenk, Ermeni, S›rp, Bulgar ve Vin›k keferesi mahalleleri yoktur. Ancak tüccar yoluyla ge-
lip, hanlarda kal›p yine giderler. Yoksa buuz edelim diye kalacak olurlarsa o an aman ve za-
man vermeyip hemen öldürürler. Tâ eskiden böyle göregelmifllerdir.

Osmanl› Sultanlar›n›n ve Hay›r Sahiplerinin Camileri: Hepsi 46 aded mihrapt›r. Hep-
sinden eskisi Ebulfeth Sultan Mehmed Hân Gazi Câmiidir. Kale kap›s› üzerinde yüksek-
te yap›lm›fl olup, bol cemaate sahiptir. Kale ortas›ndaki Gazi Sinan Pafla camii düz ze-
mindedir. Eski ve büyük bir yap›d›r. Dört köfle duvarlar›n›n d›fl duvar yüzünde bir nokta
konacak kadar bofl yer yoktur. Tamamen beyitler, fliirler, kasideler ve hadisler ile doldu-
rulmufltur. Rum, Arap ve Acem seyyahlar›n›n birer k›ta yaz›lar› bulunur ki hepsi toplan-
sa bir cild kitap olur. Zira binlerce flâirin mutlak u¤rad›¤› bir camidir. Onun için herkes
tebrik amaciyle hünerini gösterip, yüzbinlerce eser yazm›fllard›r. Zira son derece düz, ci-
lal›, parlak duvarlard›r. Hatta benim dahi her u¤rad›¤›m köy ve kasabalarda büyük bir top-
lant›n›n yap›ld›¤› yerde bir eser yazmak eski edebimiz oldu¤undan burada dahi acizce bir
beyit yazd›m (Ketebe seyyâh-› âlem Evliya sene 1081). Her flehirde bütün yazarlar›n an-
laflmalar› üzere bir isim konmufltur, bu llbasan flehrine de (Dâr-› fiu'arâ - fiâirler Evi) ad›-
n› vermifllerdir. Bu kale içindeki bu Sinan Pafla câmiinin de cemaati çok olup, ruhâniyet-
li bir camidir. ‹çinde a¤z›na kadar Venedik'in K›tor kalesine gitmek için ‹slâm askeri pek-
simeti doludur. Hatta Manya muhafazas›na giden ‹slâm askerine bundan bin kantar pek-
simet arabalar ile gidip, oradan gemilerle Manya'ya gittiler.

Uzun çarfl› içinde bulunan Hasan Bâlizâde câmiinin kap›s› üzerinde flu tarih yaz›l›d›r:
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Yapub Hasan Bâlizâde hüdâ içün
Bu beytullâh çû zaman›nda cennet
Bihamdillâh itmâm itdi bu hayn
Kabûl ide bihakk› zât-› vahdet
Ne devletdir bu kim tâ rûz-› Mahfler
Diyeler rûz ve fleb rûh›na rahmet
Manast›r› lâlî didi târih
Zihî old› ibâdetgâh-› ümmet

Sene 1071

Tah›l pazar›nda B›çakç›zâde ...A¤a camii yeni yap›lm›fl, acaib yuvarlak minareli güzel bir
camidir. Tavflan camii sanat iflli, güzel, nurlu bir camidir. Mahkeme yan›ndaki Sinan Bey
camii bol cemaate sahiptir. Bildi¤imiz meflhur camiler bunlard›r.

Mahalle Mescidleri: Yirmi aded mahalle tekkesi, mesciti ve namaz yeri vard›r.
Bunlardan baflka Tefsir ilmi, Hadis ilmi, Kur'an haf›zl›¤› ve ilmi, s›byan mektepleri, tari-

kat dervifl tekkeleri bulunmaktad›r. Kale içindeki Sinan Pafla'n›n tekkesi Cilvetî tekkesi olup
benzeri bir flehirde yoktur. Fukaras› ve evkaf› çoktur. Sonra Hünkâr Camii tekkesi meflhur
olup, fukaras›, çile sahibi arifleri vard›r. Hac› Hasan tekkesi de bir fukara hankâh›d›r ki halk-
tan uzak kalm›fl, köfleye çekilmifl adamlar› olup kendileri dertleriyle çile çekip, Rabbi zikir ile
meflguldürler. Bilinen tekkeler bunlard›r.

‹maretler ve Afl Evleri: Üç aded aflevi vard›r. Sabah ve akflam fakir ve zengin, genç ve
yafll› herkese nimetleri boldur. Hünkâr imareti, Sinan Pafla imareti ve Tekke imareti mefl-
hur imaretlerdir.

Hanlar›, Çarfl› ve Bezestan›: Onbir aded hand›r. Dokuzyüz aded çarfl› dükkânlar›d›r. Ger-
çi hepsi bir cadde üzerinde de¤ildirler ama her genifl caddede olan dükkânlar› bir düzen üze-
re yap›lm›fllar, mamur, temiz, pâk, bezenmifl, üzerleri örtülü, gölgelik, güzel çarfl› ve pazar-
lard›r. Saraçhânesi, gazzazhânesi, kuyumcular çarfl›s› hepsinden flirindir. Yedi aded kahve-
hâneleri vard›r ki sanki her biri bir çeflit nak›fll› Çin güzellerinin topland›¤› yerdir. Bütün ilim
sahipleri, gönül sahibi flâirler burada toplan›rlar. E¤er bu kahvehânelerin her birini oldukla-
r› gibi yazm›fl olsak çok uzun söz olur. Ama bu flehrin geliflmiflli¤ine göre kâgir yap›l› bedes-
tan› yoktur. Lâkin dünyada bulunan bütün de¤erli eflyalar, laal, yakut, elmas, zümrüt, dîbâ,
flîb, zerbâf, inci gibi madenler ile di¤er k›ymetli kumafllar mevcuttur.

Hallk›n ‹fl ve Kazançlar›: Her çeflit sanat ve sanayi sahibi bulunur. Gazzazlar›, Arnavud
kalkanc›lar›, okçular› ve yayalar› gayet çoktur. Gayet güzel silah ve aletler yaparlar.

K›rkyedi aded tabib vard›r. Ama Latin Frankol nab›z ilminde asr›n tek tabibidir. Hekim
Muhî Çelebi sanki Mesih nefesidir. Üç aded olgun kâhil kimse bulunmaktad›r. Cerrah ilmi-
ne sahip çok kimseler vard›r ama hepsinden üstünü müslim... üstadd›r.

Bu ‹lbasan flehri içinde her pazar günü büyük bir pazar kurulur ki flehrin dört bir yan›n-
daki köylerden, kasaba, kale ve flehirlerinden binlerce aded küçük ve büyük, erkek ve kad›n
gelip flehrin içi insan denizi gibi olur. Omuz omuzu sökmeyip, bütün güzeller birbirlerine

860

Osman BAYMAK



gösteriflte bulunup, çekinmeden ve sak›nmadan çeflitli manzaralar seyredilir. Gizli mallar al›-
n›p, sat›l›r. Ama d›fl köylerden o kadar güzel Arnavud k›zlar› gelir ki sanki her biri birer pe-
ri yüzlü, melek görünüfllü olup temiz k›zlard›r. K›sacas› her pazar günü bu ‹lbasan flehri in-
san ile dolup her çeflit mal ve eflya ile flehir bezenip bütün Rum diyar›n›n ve bütün Arnavu-
tistan›n gelincik çarfl›s› olur. Bütün çarfl› ve pazar sokaklar› bafltanbafla kald›r›m tafl› döfleli
olup iki taraf›ndaki yaya kald›r›mlar›n›n kenarlar›ndan birer çeflit lezzetli hayat sular› akar ve
bütün caddeleri temizler. Özellikle çukac›lar çarfl›s›nda okçular, yayc›lar, b›çakç›lar, k›l›çç›lar
çarfl›lar› içindeki yollar üzerinde s›ra s›ra dikilmifl dut a¤açlar›, yüksek ç›nar a¤açlar›, salk›m
sö¤ütler, çeflitli üzüm a¤açlar› flehri süsleyip donatt›klar› gibi bütün pazar halk› da bu a¤aç-
lar›n gölgelerinde oturup mallar›n› satarlar. Di¤er çarfl›larda dahi çeflitli a¤açlar dikilmifltir.
Bütün dükkan sahiplerine bu a¤açlar gölgelik ederlerdi. Bu güzel çarfl›ya asla günefl etki et-
mezdi. Sanki bu flehir Macaristan'›n Kurs vilâyetindeki Kafle flehri gibi îrem ba¤› idî.

fiehrin Hamamlar›: Üç aded iç aç›c› hamam vard›r. Biri kale içinde do¤u taraf›ndaki ka-
p›n›n iç yüzünde bulunan Sinan Pafla hamam›d›r. Eski yap› kâgir bir binad›r. Suyu, havas›
ve binas› gayet latiftir. Suyu hendek üzerindeki köprü ile d›flar›dan gelir. D›fl varoflta bulu-
nan çarfl› hamam› genifl ve hofl bir bina olup, temiz pâk erkek ve kad›n hizmetlileri vard›r.
Bunlardan baflka fiehir Kethüdas›n›n söyledi¤ine göre bu flehir içinde yüzaltm›fl aded saray
ve hamamlar› vard›r. fiehir halk› bu flekilde rahatl›k kazan›rlar.

Akar Sular›: fiehir içinde akan büyük ‹skombi nehri tâ Görice ve Lankaza da¤lar›ndan
gelip binlerce aded ba¤lar› ve bostanlar› sulay›p, nice bin de¤irmenleri çevirip, yukar›da
anlat›ld›¤› üzere Bundokani körfezi içinde denize kar›fl›r. fiehrin etraf›nda olan da¤lardan
yüzlerce aded sular akar. fiehrin etraf›nda binlerce aded bahçeleri sulad›ktan baflka her
hanedanda birer ve ikifler aded de akar sular› bulunmaktad›r. fiehrin içinde dörtyüzotuz
aded akar çeflme vard›r. Hendek kenar›nda ‹stanbul'da Sultan Ahmet Hân'›n Atmeyda-
n›ndaki Yeni camii yapan mimarbafl›n›n bu flehir içinde k›rk aded çeflmesi vard›r. Bütün
çeflmelerin kemerleri üzerinde mermere yaz›lm›fl flu beyit vard›r:

Hazret-i mimarbafl› oldurur berrû-y› pâk
(bu m›sra yaz›l› de¤ildir)
De düflüp târihini didi hüsnî hakîr
Aflk›na geldi Muhammed Mustafân›n mâi pâk

Sene 1046

(Di¤er bir tarih) Bir çeflmesinin târihi (nâb pâk) d›r. (1056). Bunlardan baflka B›çakç›-
zâde çeflmesi, Cemâli çeflmesi ve Vaiz Aynî çeflmesi... vard›r.

Hanlar›: Hepsi dokuz aded bekâr odalar› vard›r. ‹çinde sanat ehli gurbetçi kimseler ça-
l›fl›rlar.

Halk›n Yüzlerinin Rengi: fiehrin havas›mn latif oluflundan gençleri zinde olup yüz ya-
fl›nda iken dahi yüzleri k›rm›z›d›r. Gençleri dahi öyledir. Erkek ve kad›n güzelleri öyledir
ki her biri güzellikte ve edebte meflhurdurlar.
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fiehir ‹leri Gelenlerinin ‹simleri: Baflta velinimetimiz Cemâlizâde, H›s›m Mehmetpaflazâ-
de, B›çakç›zâde, Çavuflzâde ve Dizdar A¤a gelir. Meflhurlar› bunlard›r.

fiehir halk›n›n hemen hepsi çuka ferace ve dolamalar giyip sar›k sararlar. Tazeleri k›r-
m›z› harika, ba¤›r yele¤i, kobçal› çakfl›r, kabâdî pabuç giyerler. Bütün halk› Arnavutça ko-
nuflup, ço¤u aç›k Türkçe bilirler. Bilginleri Far›sîce okurlar. Tüccarlar› Rumca ve Frenkçe
dahi bilirler. Ço¤unlukla isimleri Cemâlîzâde, Kâs›mzâde gibi olup ama afla¤› tabakas›n›n
isimleri cilo, mito, pâflo, afo, hamzove koçi fleklindedir.

Kad›nlar›n ve k›zlar›n ço¤unlu¤u çuka feraceler, üzerlerinde beyaz dülbent ba¤l› yass›
bafll› takkeler giyip gezerler. ‹simleri ise Selime, Salime fleklindedir. Cariyelerinin isimleri de
Cânesi, Hanefi... olarak söylenir.

‹lbasan kalesi gayet güzel bir sanat eseridir. Camileri, yer alt›ndaki su yollar›, yüksek mi-
nareleri ve hanlar› sa¤lam yap›lard›r. Havas›, suyu gayet güzel oldu¤undan yaz ve k›fl› da-
ima ›l›mand›r. Halk› zinde yap›l›d›rlar. fiehir Kethüdas›n›n söyledi¤ine göre flehir içinde iki-
binaltm›fl aded tatl› su kuyular› vard›r. fiehrin yap›l›fl› Terazi burcu devrine raslad›¤›ndan hal-
k› sevinçli ve mutludurlar. fiehirde müslüman olm›yanlar için kiliseleri de vard›r. fiehir top-
raklar›nda her türlü mahsul yetiflir. Taneli bu¤day›, dar›s›, arpas›, mercime¤i... en önemli
ürünleridir. Yiyeceklerinden beyaz çöre¤i, baharl› ve flekerli francala çöre¤i, nohutlu simiti
ve k›rk türlü yeme¤i be¤enilmektedir. Meyvelerinden bir k›yye gelir armudu, elmas›, sulu ki-
raz›, ayvas›, k›z›lc›¤› ve kestanesi meflhurdur. ‹çeceklerinden k›rm›z› renkli bâdu, hardaliye,
reyhâniye, viflne suyu, bal suyu ve bozas› baflta gelen içeceklerdir. fiehir içinden akan Ufl-
kombi nehri üzerindeki tahta köprüsü önemli bir geçit yeri olup vak›ft›r. Bâcdâr (vergi me-
muru) ›n söyledi¤ine göre flehrin etraf›nda yirmibirbin ba¤ ve bahçe dönüm hakk› vermek-
tedir. Ama ço¤u vergiden af edilmifllerdir. Yeflil, çimenli bir alanda, yüksek servi a¤açlar›n
gölgesinde kadife gibi bir namazgâh› bulunmaktad›r. ‹lbasan flehrinin içi ve d›fl› tamamen
dinlenme ve e¤lence yerleridir. Ama özel ve genel olarak ayr›lm›fl çimenlik ve lalelik yetmifl
yerde dinlenme ve e¤lence yeri bulunmaktad›r. En önemlisi flehrin d›fl›nda Lonca Köflkü de-
nilen yerde hergün ikindiden sonra flehrin bütün sevgilileri, afl›klar› ve mafluklar› burada yük-
sek a¤açlar›n arkalar›nda, köfle be köfle sevgilileri ile cilveler ederler. Ayn› zamanda gayet
güzel bir ilim sahiplerinin toplant› yeridir.

fiehrin kuzeyindeki ba¤l› bay›rlar ete¤inde Cennet flarab› gibi saf su kayna¤› kenar›nda
havuz, sebil, flad›rvanl› köflkler ve sofalar›n bulundu¤u çimenlik yer de meflhurdur. fiehrin
k›ble taraf›nda d›fl›nda Uflkombi nehri afl›r›s›nda s›k ve yüksek a¤açl›k içinde çimenlik ve gül-
lük genifl bir alanda Reng-i senk denilen meflhur e¤lence yeri vard›r. Arnavudlar buraya Boz
eflek derler. Yanl›fl söylenifl olarak da böyle kalm›flt›r. Asl› Reng-i senk'ten bozulmad›r. Zira
bu yeflil alan›n ortas›nda ulu bir kaya vard›r. Onun için Reng-i senk (Tafl rengi) diye ün yap-
m›flt›r. Rum, Arap ve Acem'de benzeri yoktur. Allah taraf›ndan oluflmufl bir mesire yeridir.
Uçlar› gö¤e yükselmifl yüzlerce aded ç›nar, kavak, mefle, pelid, servi ve salk›m sö¤üt a¤aç-
lar› ile donanm›flt›r. Dört taraf› güllük, gülüstanl›k, ba¤l›k, bostanl›k ve bahçeliktir.

Çeflitli köflkler, sofalar, havuzlar, f›skiyeli flad›rvanlar olup sular› devaml› akmaktad›rlar.
Nice mutfaklar, zengin kilerler ve odalarla süslenmifltir. Çeflitli kameriyeler ve dö¤eler ile be-
zenmifltir. Her f›skiyenin sular› ç›nar›n dallar›na vurup ya¤mur damlac›klar› gibi havuzlar›n
sular›na dökülürler. Hepsi berrak ve temiz cana can katan hayat sular›d›r.

Binlerce günefl pençeli, gül gibi k›rm›z› dudakl›, güzel dilberler için nice âfl›klar nâmeler
edip, diller dökerler ki bülbüllerin dilleri tutulup, hayran kal›rlar. Taraf taraf bir hay huy ile
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içip e¤lenirler ki sanki Nevruz günü olup gece gündüz Hüseyin Baykara meclisleri yap›l›r.
Her tarafta çeflit çeflit flark›c›lar, çalg›c›lar, güldürücüler, oyuncular›n e¤lentileri aras›nda bin-
lerce sarhofl demlenirler. Bu mesire meydan›nda bulunan ulu kayan›n alt›nda bir tatl› su kay-
na¤› vard›r ki turna gözü gibi billur ve temizdir. Devaml› olarak akar. Temmuz ay›nda ve
nevruz gününde de¤me âfl›k bu p›nar›n içinden üç parça tafl ç›karma¤a cesaret edemez. An-
cak bir âfl›k›n maflukas› «gel flu suda y›kan» derse o zaman suya girerler. Tâ bu derece so-
¤uk bir hayat p›nar›d›r. Bu mesire yerine flehirden ve flehir etraf›ndaki köy ve kasabalardan
binlerce ayân ve zenginler gelip çad›rlar kurarlar. Ayr›ca binlerce de kulübeler yap›l›r. Y›lda
bir kere burada bir insan denizi pazar› olur ki bu hali anlatmaya diller yetmez. Sanki Dol-
yan, Maflkulor, Alasonya ve Mezistre panay›rlar› gibi büyük pazar kurulur. O kadar al›fl ve-
rifl yap›l›r ki on gecede befl M›s›r hazinesi para toplan›r. ‹lbasan halk› burada zevk ve safa-
lar edip, Felekden biraz kâm al›p, geceleri kader günleri de sanki Kurban bayram› olup hâs
sohbetler edilir. Bundan baflka daha nice mesire yerleri vard›r ama meflhurlar› bunlard›r.

‹lbasan fiehrinin Di¤er Külliyeleri: fiehrin dört yan›ndaki yollar ile gelirken ‹lbasan flehri-
nin içinde bulunan imaretlerden asla hiçbiri görülmez. Hemen gö¤e bafl dikmifl yüksek a¤aç-
lar içinde ba¤ ve bahçeler aras›nda kurulmufl büyük bir flehirdir. Elhâs›l bu flehir bilginlerin,
âlimlerin, fâd›llar›n, flâirlerin, dervifllerin topland›¤› mamur eski bir flehirdir.

Ziyaret Yerleri: Önce flehrin hende¤i karfl›s›nda (Çelebi Efendi) kabri vard›r. Mezar ta-
fl›nda Celî yaz› ile yaz›lm›fl flu tarih vard›r:

Devr-i âlemden e¤er flükür idesin ger ikrah
Hiç mümkünmü ki tegayyür oluna hükm-i ‹lâh
Didiler hâl-i firak›nda eh›bbâ târih
Geçdi âh gün fenadan Çelebi tâb-› serâh

Sene 1028

Vakye(?)zâde türbesi tarihi:

Dirî¤ eyledi târih-i mülk ma'rifeti 
Hemîfle böyle teshir olur felek dâdâ
Efendiler bu duâ ile dilem târih
Vakyezâdeye Hak rahmet eylesun ebedâ

Sene 1074

Yahyabeyzâde türbesi tarihi:

Yahyabeyzâde ubûdiyyet ile sâlih idi
Ruhuna rahmetini eyle atâyâ Ma'bûd
Bu duâ ile elhâ didi Râmî târih 
Cennet aden ola lütfunla makâm-› Mahmûd

Sene 1072
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Tâûn tarihi:

Didi zevki bî-safâ târih
K›ld› viran flehri tâûn

Sene...

Sinan Pafla Camii duvar›nda yaz›l› Hasan fiâh (veya Pafla) târihi: 

Ger evc-i semâya iresin ka'r-› semekden hiç umma âmân› 
Kim arz ve semâvâta gelen ins ve melekden hep olmada fâni 
Gûfl eyliyecek didi Hilâli bu beyti hem ola bu târih 
Câm-› eceli içdi Hasan dest-i felekden suyu dü cihan›

Sene 1072

Bütün hân, cami, mescid ve medreselerde bu flekilde yaz›lm›fl nice sanat eseri tarihler
gördük. Ama gezimize engel olmamas› için yazmaktan çekindik. Bu kadar ile yetindik.

Kale içinde Sinan Pafla tekkesinde (Emir sultanlar›n türbesi) bulunmaktad›r. Herkes ta-
raf›ndan ziyeret edilmektedir. (fieyh ‹lham Sultan Ziyareti). (Dede Maksûd Ziyareti): Ha-
len flerefli vücudlar› Ebulfeth Sultan Mehmed Hân asr›ndan beri nurlu kabri içinde bir sec-
cade üzerinde h›rkasiyle ve elinde tesbihi oldu¤u halde taptaze durdu¤unu söylerler. Al-
lah›n rahmeti üzerlerine olsun. fiehrin d›fl›nda Arnavud kavminin ceddi Cebelü'l-himme
nâ Mahmud türbesi bulunmaktad›r. Bir mesirelik yerde gömülüdür. Bütün Arnavud ka-
vimleri büyük ceddimiz diyerek ziyaret ederler. Kabri üzerinde eski zaman usulü büyük
tafllar konmufltur. Daha önce bir bahis nedeniyle anlat›lm›flt›r. fiimdi burada gömülü ol-
du¤u için bafl›ndan geçen bir gazay› yazal›m dedik:

Cebelü'l-himme bizzat Kureyfl kabilesinden ve Hazret-i Risâletpenâh'›n sahâbe-i kirâ-
m›ndand›r. Uhud, Hayber, Bedir ve Huneyn gazalar›nda bulunmufltur. Daha nice gaza-
lar edip Resûl-i Kibriyâ huzuruna nice kere bafl ve diller (esir) getirmifl bir gazi, yi¤it Arap
emiri imifl. Sonra Hazret-i Ömer'in halifeli¤i zaman›nda bir arap fleyhinin ya yanl›fll›kla
yahut da kas›tl› olarak gözünü ç›kar›r. Arap fleyh de ç›km›fl gözünü eline al›p Hazret-i
Ömer'in huzuruna gelir ve «Yâ Ömer! Resûl-i Mübîn hakk›d›r ki gözümün yerine Cebe-
lü'l-Himme'nin gözünü isterim» der. Cebel, Hazret-i Ömer'in huzuruna getirilir. Soruldu-
¤unda Cebel der: «Yâ Ömer! Kendi kabilemden bir arab›m›n gözüdür. Ben ç›kard›m» de-
di¤inde sözleri sicile kaydedilir. Sonra Cebel'in gözünün ç›kar›lmas› emredilir. Cebelü'l-
Himme buna raz› olmay›p ve âr-› nâbûd (ar ve namus) ederek bütün ailesi, yak›nlar› ve
oyma¤› ile kaç›p, do¤ru Kayser-i Rum yoluyla gelir, oradan Cebeliye da¤lar›n› imar etti-
¤inden ad›na Cebeliye derler. Hazret-i Ömer, Kudüs'ü fethedince burada da duram›yarak
gemilere binip ‹spanya kral›na gelir. ‹spanya'da yönetimi alt›nda bulunan ve Ernabudluk
olan Avlonya ve Delvine topraklar›nda Dukat, Buda¤ ve Frengisi da¤lar›n› Cebelü'l-him-
meye yemlik olarak verir. Buras› bofl arazi iken k›sa zamanda buray› imar edip yerleflme
yeri durumuna getirir. Burada Frenkler ile kar›flarak Arabistan'dan Arnabud lisan› do¤ar.
Nüfuslar› ço¤alarak halen ilk olarak vatan edindikleri yere Koris (Moris) da¤› derler. Zira
bunlar›n asl› Arap kabilelerinden Kureyfl kabilesidir. Onun için Arnabud taifeleri seçkin
eshâbtan olan Kureyflîlerdir. Bundan dolay› da övünürler.
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Cebelü'l-himme müslüman olarak öldükten sonra vasiyeti üzere a¤açl›kta defnedilir.
Sonra çocuklar› ve onlar›n çocuklar› Frenkler ile k›z verip, k›z ald›klar›ndan bir k›sm› Frenk
olup kitaplar› olmad›¤›ndan Kemse, Karada¤lar, Korins... da¤lar› Arnabudlar› kitaps›z ke-
fereler olurlar. Gece ve gündüz akrabalar› olan müslüman Arnabudlar ile cenk edip, birbir-
lerini esir ederler. Tâ Ebulfeth Gâzi'ye gelinceye dek çok Arnabud kavmi dönme idi. Son-
ra ‹skenderiye, Ülgün, Barulefl, Drac, Arnabud Belgrad›, bu ‹lbasan, Avlonya ve Delvine
kaleleri tamamen Osmanl›lar›n eline girince bütün Arnabul halk› ‹slâm ile flereflenirler. An-
cak Kelemente, Karada¤lar, Korilefl ve nice da¤lar›n kefereleri isyan üzere geçinirler. Ce-
belü'l-himme hâflâ bizim mezhebimiz üzere döndü derler. Ama Tuhfe tarihinde ‹slâm ola-
rak gitti¤i yaz›l› olup, ne zaman gözünün ç›kar›lmas›n› ar edip kaçt›¤›nda ve Kayser Hra-
kil yan›nda iken Kayser üzerine cenge gelen Sahâbe-i kiram, Kayser keferelerinden bafl
kesti¤inde onlara büyük ihsanlarda bulunup, kendi de Kaysere yard›m etmeyip cenge gir-
memifl. Ondan sonra Kostantiniyye'ye (‹stanbul'a) gelip onunla da Antakya üzerine Arap
cengine gitti¤i halde yine kefereye yard›m etmeyip savafla kat›lmam›fl. O sebebten Arna-
vutlar ceddimiz Cebelü'l-himme Eshâb-› Güzînden olup, müslüman olarak vefat etti derler.
K›sacas› Arnavud kavminin asl› Kureyfl kabilesinden Cebelü'l-himmedir. Hazret-i Ömer'in
halifeli¤i zaman›nda Arnavut ülkesini imar etmifl, yeni türemifl kefereleri kitaps›z müslü-
manlar› sevap dolu bir alay gazi ve mücahidler, haz›r cevap, yi¤it kimselerdir.

Bu güzel flehri de gezip, gördükten sonra bütün dostlar ile vedalafl›p, yan›m›za yararl› ar-
kadafllar al›p yola ç›kt›k,

OHR‹ SANCA⁄INA G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLARI ANLATIR
Evvelâ Bismillah ile ‹lbasan'dan ç›k›ld›. Do¤uya do¤ru giderek 4 saatte Banya adl› yay-

la¤› aflt›k. Ama ne acaip genifl yollar olmufl! Me¤er merhum Be¤ko (?) Pafla, Rumeli Eyâ-
letine vali iken Venedik kâfiri üzerine sefer için görevlendirildi¤inde bu yollardan balye-
mez toplar›n ve ‹slâm askerlerinin rahatl›kla geçebilmeleri için yollar› temizleyip, bütün
çal›l›klar›, a¤açlar› kesip, di¤er engelleri kald›r›p genifl yollar yapm›fl, öyle ki atlar ile cirit
oyn›yarak buralardan geçtik. Asla haydud keferelerine tuzak kuracak yerler kalmay›p, gü-
venli bir flekilde Allah'a flükür selâmetle 4 saat yol ald›k.

Banya Köyü Menzili: Halen bu derbendi Padiflah›n ferman› ile temizlemekte idiler.
Geliflmifl bir Arnavut, Rum ve Bulgar keferesi köyüdür. Buradan yine do¤u taraf›na bü-
yük ve yüksek a¤açlar›n alt›ndan, da¤ gibi uçlar› gö¤e yükselmifl kayalar›n üzerinden akan
tatl› sular içerek ve temizlenmifl yollar› geçerek 4 saat daha gittik.

Çora Köyü: Bu da derbend için muaf ve müslim olmufl kefere köyüdür. Buradan da do-
¤uya do¤ru 8 saat gidip ‹lbasan suyunu bir daha geçip, sonra Domuz ovas›n› da geçtik.

Ohri Sanca¤›  Hududu: Banya da¤›n›n hemen bat› taraf› ‹lbasan topra¤›d›r. Bu do¤u
taraf› bay›r afla¤› Ohri livas› hudududur. Burada koca yayla¤› inifl afla¤› do¤u taraf›na 5
saat inip, Ohri gölünü do¤u taraf›m›za al›p, göl kenar›nca çimenlik alanlardaki geliflmifl
köyleri geçtik.

Usturka Bal›k Av› Kalesi: Eski zamanda Ohrin adl› kral›n avlanmas› için veziri Usturka
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taraf›ndan yap›ld›¤› için onun ad›yla söylenir. Ohri gölünün bo¤az› üzere flehir içinde, dört
köfle, sa¤lam yap›l› güzel bir kaledir. Despot Kral›n elinden Gazi Evrenos taraf›ndan fethe-
dilmifltir. Fetihten sonra y›kt›r›lm›flt›r. Kâfirler bir daha ele geçirmeye heveslenmesinler di-
ye harab edilmifltir. Gazi Evrenos sonra bu kale bo¤az›ndan Ohri gölünün karfl›s›na geçip,
Bu¤radafl ve Istarova flehirlerini de harab eder. Kâfirler yine askerin ard›n› almak için bu
göl kenar›nda Usturka kalesine gelirler. Görürler ki kale harab olmufl ve s›¤›nacak güven-
li bir yer yok hemen ümitsizce geri dönerler. Gazi Evrenos da selâmetle yine Ohri bo¤az›-
n› geçip Usturka kalesinde karar eder. Hakikaten göl kenar›nda güzel bir kale imifl. E¤er
imar edilse göl bo¤az›ndan karfl›ya bir mahlûk geçemezdi. Yine de bir kimse geçemez. Ge-
celeyin kap›lar› kapan›r. Bu Usturka kasabas›, Ohri sanca¤› topra¤›ndad›r. Ama hüküme-
tinin suçlular› cezaland›rmas›, idamlar›n yerine getirilmesi Ohri gölü Emini emrinde olup,
k›rk yük akçe ile ayr› bir Pâdiflâh has›d›r ve emânettir. Gökte uçan, yerde gezen ve gölde
yüzen bütün mahlukâttan elde edilen gelirlerin hepsini Emin toplar. Bütün kaçk›n köleler,
bütün yuvalar, bâc, aded-i a¤nam (koyun vergisi), ispençe, k›flla hakk›, tütün ve dolum hak-
k›, Beytü'l-mâl ve hâs ve haraç ve hâne-i avâr›z elhâs›l bütün örfî tekâlifleri Ohri gölünün
emîni yönetir. Ohri Beyinin bunlarla hiç ilifli¤i yoktur. Büyük emânettir (Eminlik). ‹kiyüz
aded görevli ile Padiflah›n ferman› üzere buray› yönetir. Gece, gündüz gölün etraf›nda as-
kerler dolafl›p, emniyeti sa¤larlar. Gölün etraflar›ndan avlanan bal›klar›n onda bir devlet
hakk›n› al›p emin'in izniyle satarlar ve bal›k avlarlar. E¤er eminden izinsiz bir kimse bir ba-
l›k avlasa derhal cezaland›r›l›r. Bütün Usturka kasabas›n›n reâyâlar› ve di¤er yedi aded köy
reâyâs› bu eminin yönetiminde olup vergiden muaf ve müslimdirler. Devlet ad›na bal›k av-
lamakla görevlidirler. Her gece bütün reayalar on, onbefl aded kay›¤a binip, kay›klarda me-
flaleler yak›p, avlad›klar› bal›klar› kay›k, kay›k emine teslim ederler. Emin de Rumelinden
gelen tüccarlara bal›klar› satar. Tüccarlar, büyük ve küçük f›ç›lara bal›klar› tuz ile salamura
ederek vilâyet, vilâyet Ohri bal›¤›n› götürürler.

Ohri Gölünün Yap›s› ve fiekli: Gölün çevre uzunlu¤u onbefl mildir. Uzunlu¤una üçgen
fleklindedir. Tam yirmidört saatte devrolunur. Tatl› sulu flirin bir göldür. Bir kere T›rhalal›
Faik Paflan›n sât›rbafl›s› bahse girerek gölün etraf›n› dolaflm›flt›r. Ama o gün gelemeyip, gün
batt›ktan sonra güçlükle gelebilmifltir. Bu öylece bir günde süratli olarak ancak devredebil-
mifltir. Gölün etraf›nda dört aded kalesi vard›r. Biri bu Usturka kalesidir. Biri Nevgradas ka-
lesidir. Hepsinden büyü¤ü göl kenar›nda gö¤e bafl çekmifl, kaya üzerinde yap›lm›fl olan Oh-
ri kalesidir. Gölün kuzey taraf›nda yap›lm›flt›r. Ama gölün çevresi mamur, flenlikli çiftlikler
ile donanm›flt›r. Bu Ohri gölünde yetiflen çeflitli bal›klar baflka hiçbir diyar›n göllerinde ol-
maz. Özellikle burada olan y›lan bal›¤›n›n misk ve amber gibi güzel kokusu vard›r. Gayet se-
miz olur. Taze iken defne yapra¤› ile kebab edip yiyenin gücü ve kuvveti artar. O kadar bes-
leyicidir. Ehli ile acemi pehlivan gürefl etse ehlini befl kere, alt› kere yenip, alt›na al›p galip
gelir. A¤r› hastal›¤› olan biri yese ve bal›¤›n bafl›n› tuzlay›p kendi bafl› üzerinde götürse Al-
lah›n emri ile a¤r› hastal›¤›ndan kurtulur. Ayr›ca ufltok bal›¤›, sarya bal›¤›, sazan bal›¤› ve ala
bal›¤› da lezzetli bal›klard›r.

Bunlardan baflka binlerce çeflit bal›klar da yetiflir. Ama bu say›lan befl aded bal›kta asla
bal›k kokusu yoktur. Bu bal›klara emin a¤a Usturka kasabas›n›n tam ortas›nda bir bo¤azda
oniki aded gözlü a¤aç köprüde yüzelli adam› ile sahiptir. Bu uzun köprünün üzerinde emin
a¤an›n büyük saray› kaz›k direkler üzerinde yap›lm›flt›r. Büyük bir hanedand›r. Saray›n or-
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tas›nda, köprünün üzerinde bir a¤aç kap›s› vard›r. Her gece bu köprü kap›s›n› bekçi ve ka-
p›c›lar kapat›rlar. Öteden beriye ve beriden öteye bir kimse geçemez. Zira her gece bu köp-
rü kap›s› üzerinde tâ sabaha kadar k›rk, elli aded silahl› bekçiler gözcülük ederler. Zira ka-
çak köleler, h›rs›zlar, katiller, bal›k h›rs›zlar› geçmesin diye bir köprü üzerine bu saray kap›-
s› yap›lmflt›r. Bu gölün aya¤›, tâ on konak Arnavutluk içinde, ‹skenderiye sanca¤›nda Lefl
kalesi dibinde, deniz körfezindeki Sencivan liman› içinde denize dökülür. Asla bir taraftan
geçit vermez. Ohri gölü bu vilâyet ortas›nda kapat›lm›fl büyük bir göldür. ‹ki yerden de aya-
¤›nda köprüleri vard›r. Bunlarda dahi eminin adamlar› nöbet bekleyip, gelen geçenlerden
pazar ve bal›k vergileri al›p, hükümet ile kufl uçurmazlar. Ama herkesin rahatl›kla geçebildi-
¤i büyük bir geçit köprüsüdür. Bu köprünün alt yan›nda yüzlerce bal›k dalyanlar› vard›r ki
anlat›lamaz. Görülmeye muhtaçt›r. Yine köprünün aya¤› alt›nda su o kadar h›zl› akar ki göz
göremez. Yaz ve k›fl Drava nehri gibi dört koldan akar. Asla kesilmez.

Bir Hikmet: Bu gölün içine büyük nehirler dökülmez. Yine böyle iken yaz ve k›flta bu
gölün aya¤› Ceyhun nehri gibi Bat› taraf›na do¤ru akar. Birçok kasabalara u¤rad›ktan
sonra ad› geçen Lefl kalesi dibinde Sencivan liman›nda Bundokani körfezine dökülür. Ha-
yat suyu bir göldür. Yazlar› gayet s›cak olur. Ama biraz bir bardakta durup, biraz hava ile
temas etse buz parças› gibi olur. Ama gölün suyu s›cak oldu¤u zamanlar bal›k daha faz-
la avlan›r. Bu Usturka kasabas› Ohri kazas›n›n nâibli¤idir. Göl kenar›nda, kumsal yerde,
çimenlik vadilerin aras›nda üçyüz aded kiremit örtülü, kâgir yap›, altl› ve üstlü, ba¤ ve
bahçeli, havas› ve suyu güzel bir kasabac›kt›r. Hepsi üç mahalledir. Ama Bulgar ye Rum
kefereleri çoktur. Dört aded mihrab› vard›r. Evvelâ çarfl› içinde Ohrizâde camii: Kurflun
örtülü, yüksek kubbeli ve minareli bir camidir. Camilerden baflka bir han›, bir imareti, bir
medresesi, bir hamam› olup hepsi de Ohrizâde'nin hay›rlar›d›r. Üç aded de mescidleri
vard›r. Befl aded küçük ve büyük misafir han› bulunmaktad›r. K›rk aded dükkân› olup, be-
zestan› yoktur. Dükkânlar› yeterlidir. Bu çarfl› içinden gölün bir kol suyu akar. Onun üze-
rinde de bir a¤aç köprü vard›r. ‹mâret ve medresesinin pencereleri o suya bak›p, imare-
tin yeme¤ini yiyenler pencerelere oturup temiz hava al›rlar. fiehrin ve gölün bütün kay›k-
ç›lar›, bu flehir içinde bulunan suda kay›klar›n› limana ba¤larlar. fiehir içinde y›lda bir ke-
re büyük panay›r yani pazar kurulur. K›rk, ellibin insan toplan›p, on gün, on gece hay
huylu bir pazar olur ki diller ile anlat›lamaz. fiehir d›fl›nda tam üçyüz aded panay›r dük-
kânlar› vard›r. Pazar yerinde de çad›r, tente, palastan binlerce dükkân kurulur. Kendile-
rine göre sat›fllar›n› yap›p, kazanç elde edip giderler. Burada ayândan ve büyüklerden hâ-
nedân sahibi Halil A¤a, Ömer A¤a ve imam efendi sofra sahibi kimselerdir.

Buradan da bütün dostlar ile vedalafl›p, yan›m›za yararl› arkadafllar al›p, k›ble taraf›na
do¤ru göl kenar›nca ba¤lar ve bahçeleri geçip Ustok yayla¤›ndan inen hayat suyunun Oh-
ri gölüne kar›flt›¤› yerde Ohrizâde'nin bal›k avlad›¤› dalyan›n› da geçtik. Buradan tâ Oh-
ri'ye vanncaya kadar göl kenar›nca tam sekizbin ad›m beyaz tafll› kald›r›m› da üç saatte
geçerek ilerledik.

BALIK D‹YARI YAN‹ HÜRREM ÂBÂD OHR‹ KALES‹ HAKKINDADIR
Tarihçilerin yazd›klanna göre ilk olarak Hazret-i Süleyman'›n o¤lu Rum Hükümdarlar›n-

dan Melik Racim'in Ohri ad›ndaki bir hekimi bu kaleyi hikmeti ile yapt›rm›flt›r. Nice devlet-
lerin eline geçtikten sonra ‹stanbul'u kurduran Madyan o¤lu Yanko'nun kardefli ve Latin ta-
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rihçileri bu kalenin imaretini geniflçe yazm›fllard›r. Ama biz k›sa olarak yaz›p geçelim. Çün-
kü bu flehir, bu Ohri gölü kenar›nda Medayin, Ba¤dad, M›s›r, Hozanta, Makedoniye, Kava-
la ve Kostantiniye kadar geliflmifl, büyük bir bender olup bal›¤›n yararl› ürünlerinden yüzler-
ce hazine gelir sa¤lamaktad›r. Bunu yedi kral iflittiklerinde hepsi birer yüzden sald›r›ya ge-
çip, bu flehri nice kere istilâ edip, flehri harab etmifllerdir. Sonunda sözbirli¤i edip hepsi bir-
likte bu flehri ele geçirmek için anlaflma yapm›fllard›r. Yedi kral›n vezirleri bir araya gelip
yapt›klar› görüflmede biri Rum tekfuru, biri Frenk bundokani, biri S›rp despotu, biri Bulgar,
biri Hersek Latin ve biri ‹spanya taraf›ndan Arnabud ve biri de Voynak bân› olarak bu fleh-
ri birlikte yönetmekte iken Koca Sultan ‹kinci Murad, flehri bu yedi kral elinden feth etmifl-
tir. Sonra Koca Murat Hân yafll›d›r diyerek onu taht›ndan indirip, Ebulfeth'in yerine tahta
geçirdiklerinde adlar› geçen yedi kral bunu f›rsat bilip bu kaleyi ‹slamlar›n elinden alm›fllar-
d›r. Bunun üzerine Osmanl› askeri yine ayaklan›p, Ebulfeth küçüktür, iç görmemifl çocuk-
tur, yine Murat Hân koca kurnazd›r, düflmandan intikam al›r diyerek tekrar Murat Hân› tah-
ta getirdiklerinde ilk savafl› yine bu Ohri kalesi üzerine olmufltur. Yedi kral›n askerlerinin
cümlesini k›l›çtan geçirip kaleyi fethetmifltir. ‹kinci seferi ise ‹zmir kalesini fethetmek olmufl-
tur. Allah'›n hikmeti Murat Hân'› ikinci defa tahttan indirmifller ve tekrar Ebulfeth kendi ba-
fl›na padiflah olmufltur. Bu defa yine kâfirler Ohri kalesini ellerine geçirmifllerdir. Mehmet
Hân, Serzozihte ve Manast›r semtlerine geldi¤inde yönünü Ohri kalesine çevirir ve kaleyi
fetheder. O zamandan beri de ‹slamlar›n elindedir. Süleyman Hân'›n kayd› üzere Rumeli
eyâletinde sancak beyli¤idir. Beyinin kânun üzere hâss› 235.299 akçedir. Zeameti 60 ve t›-
mar› 342 adeddir. Alaybeyi ve Çeribafl›s› vard›r. Padiflah kânunu üzere bütün t›mar sahip-
leri ve cebelileri ile birlikte yedibin aded seçkin silahl› askeri olur. Rumeli Eyâleti veziri san-
ca¤› alt›nda görevlendirildikleri sefere giderler.

fiehrin hâkimlerinden (yöneticilerinden) Sipah Kethüda yeri, Yeniçeri serdâr›, kale diz-
dar› ve yetmifl aded kale neferleri vard›r. Ama baz› neferleri kânun üzere kaleyi vire ile ve-
ren Rum kefereleri ve neferleridir ki hiçbir vergi vermezler. Kalenin tamiri ve bak›m› ile gö-
revli olduklar›ndan bunlardan vergi al›nmaz. Ama müslüman de¤ildirler. fier'î hâkimlerinden
fieyhülislâm›, Nakîbüleflrâf›, ayân›, eflraf›, üçyüz akçe pâye ile kad›s› vard›r. Bütün ba¤l› na-
hiyeleri üçyüz adeddir. Usturka, Riflta ve Ohri önde gelenlerdir. Köyleri yüzk›rk parçad›r.
Rumelinde Yanya livas›ndan sonra bu Ohri sanca¤› gayet mamurdur. Hükümet yöneticile-
rinden Muhtesib a¤as›, fiehir voyvodas›, Bâcdâr a¤as›, Bal›k emini a¤as›, Haraç a¤as›, Pân-
dur a¤as›, Martolosân a¤as›, yedi aded kale a¤alar›, fiehir kethüdas›, Mimar a¤as› ve kefe-
reler üzerine Portobororlar› vard›r.

Ohri Kalesinin fiekli ve Yap›s›: Ohri gölünün kuzey kenar›nda, yalç›n k›rm›z›, yüksek
bir kayan›n üzerinde, befl köfleli, sa¤lam yap›l›, yontma tafltan yap›lm›fl sa¤lam bir kale-
dir. Çepeçevre uzunlu¤u dörtbindörtyüz ad›md›r. Bir bay›r üzerindeki d›fl kalesi içinde ku-
zeye bakan köflesindeki büyük kalenin duvar›na bitiflik, bin ad›m çevre uzunlu¤unda sa¤-
lam yap›l› bir iç hisar› vard›r. Duvar›n›n yüksekli¤i tam k›rk arfl›nd›r. Yap›y› yapan usta
mühendisi öyle sanat eseri burçlar ve sa¤lam bedenler düzenlemifl ki benzeri bir kalede
yoktur. Elhâs›l dayan›kl› bir set, bir iç kaledir. Hepsi iki aded kap›s› vard›r. Biri k›bleye ba-
kan büyük kap›d›r. Hünkâr camiine karfl›d›r. Bu kap› üzerindeki kulede tahta örtülü yük-
sek bir köflk bulunur. Gece ve gündüz mehter burada çal›n›r. Bu kap›n›n d›fl›nda da bir
lonca kasr› vard›r ki görülme¤e de¤erdir.
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Di¤er kap› da kuzey taraf›nda afla¤› varofla aç›l›r. Kalenin içinde bir mescid, dizdar›n evi,
erzak anbar› olup, baflka birfley yoktur. Di¤er k›s›mlar› hep bahçeliktir. D›fl büyük kale du-
var›n›n yüksekli¤i on arfl›nd›r. K›rk aded kule dirse¤i bulunur. Ama beden difllerini sayma-
d›m. Duvar›n eni onbefl ayak sa¤lam ve dayan›kl› duvard›r. Üç aded kap›s› vard›r. Bir iç ka-
le alt›nda kuzeye bakan Tabaklar kap›s›d›r. Di¤eri de Büyük göl kap›s›d›r. Bu d›fl kalenin do-
¤udan kuzeye, y›ld›z taraf›na ve bat›s›nda uzanan duvarlar gayet metin ve dayan›kl›d›r. Bu
taraflar tamamen bay›rd›rlar. Ama göl taraf› ki kalenin k›ble ve güney taraflar›d›r, o semtler
yüksek, yalç›n kayalar oldu¤undan tehlikeli, korkunç, amans›z cehennem kuyusu gibi uçu-
rum yerlerdir. Onun için kalenin bu taraflar›nda duvarlar› yoktur. Ve laz›m da de¤ildir. Lâ-
kin bazan hayvanlar düflüp, parça parça olurlar. Tâ bu derece gö¤e bafl çekmifl yüksek ka-
yalard›r. ‹lk zamanlarda bu uçurum taraflar›na korkuluk flekilli duvarlar yap›lm›fl, ama za-
manla yer yer y›k›lm›fl. Bu büyük kale içinde yüzaltm›fl aded k›rm›z› kiremit örtülü, görülme-
¤e de¤er kefere evleri vard›r. Hepsi kap› ve pencereleri güney taraftaki göle bakan flirin,
mükemmel, mamur evlerdir. Birbirlerinin üzerine yap›lm›fl yüksek evlerdir. Afla¤›da göl ke-
nar›nda Pafla saray› esasl› bir yap›d›r. Üçyüzden fazla içli ve d›fll›, hamaml›, genifl meydan-
l›, çeflitli odalar› olan, bafltanbafla kiremit örtülü büyük bir hanedand›r. Kale içinde bundan
mamur büyük saray yoktur. Lâkin harab olmadad›r.

Kalede hepsi üç aded mihrab vard›r: Önce Pafla saray› dibinde ve göl kenar›nda Aya-
sofya Camii gayet ulu bir camidir. Benzeri ancak Selanik'te, Karadeniz sahilindeki Trab-
zon'da ve ‹stanbul'daki Küçük Ayasofya camileri ola. Bu Ayasofya Camii Hazret-i Süley-
man'›n o¤lu Melik Racîm zaman›nda Yanvan'›n kardefli Ohri adl› kral taraf›ndan yapt›r›l-
m›flt›r. Onun yapt›rm›fl olmas› nedeniyle de bu flehre Ohribân ad› verilmifltir. O zaman›n
keferesi için buras› benzetmek olmas›n onlar›n Kudüs'ü imifl. Hamdi Hüdâ flimdi müslü-
manlar›n ibâdet yeridir. Bazan kefereler bekçilere birkaç akçe verip camiye girip, kendi
âyinlerini yap›p ç›karlar. Cami, küçük ve büyük onyedi kubbelidir. Ama bütün kubbeleri
k›rm›z› kiremit, horasan ve kireç ile örtülüdür. Nurlu bir camidir. Burada bulunan eski
eserleri, yüksek sütunlar› ayr› ayr› anlatsak uzun zaman ald›¤› gibi anlat›lmas›nda diller
aciz kal›p, kalemler k›r›l›r. Ne garip ki cami viran olma¤a yüz tutmufltur. Nice sanat ese-
ri pirinç kap›lar› ve sedef kakmal› pencere kanatlar› eskimifltir. Zira asla cemaati yoktur.
Tamamen kefere içinde kalm›flt›r. E¤er ba¤›ms›z olarak kefere elinde bulunmufl olsa bu
camii cennet bahçesi ederlerdi. Ancak haftada bir kere cuma günleri kap›lar› aç›l›p, ba-
k›c›lar› silip, süpürüp, befl on aded bekçileri cuma namaz› k›l›p sonra yine kap›lar› kapa-
t›p giderler. Fetih s›ras›nda fethiye camii idi. Hüdâ imâr eyleye.

Yukar›da iç kale önünde yüksek bir yerde Ohrizâde Camii: Bunlar soyu, sopu hane-
dân sahibi kralzâdeler imifl. Bu flehir halen onlar›n elinde ve yönetimindedir. Kurflunlu ve
tahta kubbe örtülü, bir aded kâgir minareli ferah bir cami infla ederken, Sultan Beyaz›d
Velî bir savafla gitti¤i s›rada bu camii görür ve «Allah mübarek etsin, ne güzel cami ol-
mufl» der. ‹leri görüfllü Ohrizâde hemen yeri öpüp, «Hüdâ kabul eyleye, sevab› ve binas›
padiflah›ma hibe olsun» der. Padiflah bundan hofllan›p «Tiz sa¤ taraf›na yüksek bir mina-
re dahi yap›ls›n» diye ferman eder. Halen bu nedenle iki minareli Hünkâr camii derler.
Vak›flar› zengin, görülme¤e de¤er güzel bir camidir. Güney taraf› tamamen göl oldu¤un-
dan bütün bal›kç›lar›n flenlikleri görülür. K›blesi önünde pencerelerinden göl ve ova için-
de bulunan flehrin bütün imaretleri görülür. Avlusunda gö¤e yükselmifl büyük a¤açlar bu-
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lunur. Herbirinin gölgesindeki çimenlik yerlerde bütün dostlar ve yaranlar ve bilginler otu-
rup dinlenirler ve sohbetler ederler. Beri tarafta dahi levent tak›m› genç yi¤itler çeflitli
oyunlar ve silahflörlükler ederler. Bu nurlu camiin k›ble kap›s›n›n üst efli¤inde Celî yaz› ile
yaz›lm›fl «Lâilâhe illallah Muhammedün Resûlullah» kelime-i tevhidi yaz›l›d›r.

Bu kalede bunlardan baflka iki aded de mahalle mescidleri vard›r. Onlar da cemaatten
gariptirler. Ama alt› aded kefere manast›rlar› vard›r. Öyle mamurdurlar ki ve öyle bak›m-
l›d›rlar ki her birinde k›rkar ve ellifler aded rahip ve patrikleri vard›r. Patrigâh ve Latin ki-
liseleri hepsinden mamurdurlar. Sabah ve akflam mutbahlannda papazlara yemekler ç›k-
t›kça müslümanlara dahi bol bol yiyecekler verirler.

Kalede asla han, hamam, çarfl› ve pazar yoktur. Di¤er bofl yerleri tamamen ba¤ ve
bahçe olup ayr›ca nice dönüm bofl yerleri vard›r. Zira büyük kaledir.

Afla¤› Büyük fiehir: Gayet mamur ve güzel bir flehirdir. Sanki Cennet misali fiam fleh-
ridir. Dil ile güç anlat›l›r. Ustok yaylas›ndan inerken bu flehri görenler Edirne ve Bursa ka-
dar vard›r derler.

Hepsi onyedi aded mahalledir. Onu müslüman mahallesidir. Yedisi Rum, Bulgar ve La-
tin kefereleri mahalleleridir. Ohrizâde mahallesi hepsinden geliflmiflidir. Di¤erleri Tekke ma-
hallesi, Kulo¤lu mahallesi, Haydarpafla mahallesi, Koca Siyavufl Pafla'n›n Medrese mahalle-
si, Tulumba mahallesi, Hac› Hamza mahallesi, ‹skender Bey Mescidi mahallesi, Yunus Voy-
voda mahallesi, Göçi Bey mahallesi, Emin (Emir) Mahmud mahallesi, Kara Koca mahalle-
si. Sözün k›sas› onyedi aded mahalledir ki hepsi de geliflmifl ve güzel mahallelerdir.

Camileri: Hepsi onyedi aded mihrabd›r. Cemaati hepsinden çok olan göl kenar›nda-
ki Hac› Kas›m câmiidir. Mavi kurflun örtülü, dört köfle tahta kubbeli, eski üslup yap› mi-
nareli güzel bir camidir. Tekke camii Sultan Süleyman Han'›nd›r. ‹ç aç›c› nurlu bir cami-
dir. Kulo¤lu camii eski tarzda yap›lm›flt›r. Haydarpafla camii eski bir ibâdetgâhd›r. Zulmi-
ye camii. Gayet nurlu bir camidir. ‹htimal ki zulüm ile yap›lm›fl oldu¤undan Zulmiye ca-
mii derler. Hac› Hamza camii, yukar› kalede Çifte minareli Hünkâr camii, kalede Büyük
Ayasofya camii di¤er meflhur camilerdir.

Mescidleri: Onyedi aded mahalle mescidleridir. ‹skender Bey mescidi, Göçi Bey mes-
cidi, Çarfl› mescidi, Ç›narl› mescid, Kara Hoca mescidi baflta gelen mescidleridir. Onye-
di aded cami olma¤a uygun mescidin hepsinin de kuvvetli vak›flar› olup, bak›c› ve yöne-
ticileri vard›r.

A¤a, Ayân Saraylar› ve Di¤er Evler: Mahkeme sicilinde kay›tl› oldu¤u üzere dörtyüz
aded, kiremit örtülü, kâgir yap›l›, altl› ve üstlü, Cennet benzeri bahçeli, ba¤ ve bahçeli ge-
nifl ve büyük hanedan flehridir. Ba¤ ve bahçeleri ile Ohri sahras› bezenmifltir, gören bu
flehri on, onbeflbin evlidir der. Bu büyük flehrin etraf›nda asla kale yoktur. Kuzeyi, bat›s›,
güneyi, k›blesi hemen hemen Ohri gölüdür. Do¤u taraf› tâ Ustok yaylas› eteklerine var›n-
ca tamamen ormanl›k, gül gülistan içinde bir flehirdir. Etraf›na kale yapmak imkâns›zd›r.
Zira bahçeleri, bostanlar› ve ba¤lar› cihan› tutmufltur. Hepsinden mükemmel ve görü-
nümlüsü kenar›nda köflkleri, ayr›ca k›fl saray› dahi ibret vericidir. Bunlar meflhurlar›d›r.
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Medreseleri: ‹ki aded bilgin yeri medresesi vard›r. Biri göl kenar›nda ad› geçen Hac›
Kas›m câmiinin solunda, yol afl›r›s›ndaki eski Siyavufl Pafla Medresesidir. Sanki Cennet
ba¤›d›r. Avlusunun etraf›nda müteaddid odalar› vard›r. Ders hocalar› ve ö¤rencileri olup,
her odan›n ö¤rencilerine vak›f taraf›ndan yiyecekleri verilir. Di¤er medresesi Süleyman
Hân tekkesi medresesidir. Bu dahi mamurdur. Ayr›ca nice zaviye medreseleri dahi var-
d›r. Bir yerde Dârü'l-hadis vard›r ki hadis ve tecvid ilimleri okutulur. Ama muhaddis ve ha-
f›zlar› meflhur de¤ildirler. Tecvid ilminde ancak Hafsa k›raati okunur. Hadis ilminde ise
Buhârî kitab› okunur. Bunlardan baflka yedi aded de s›byan mektebi vard›r. Ohrizâde ve
A¤a mektepleri meflhurlar›d›r.

Üç aded güzel han› vard›r ama yapt›ran hay›r sahipleri kimlerdir sormad›m. ‹ki aded
özel ve umum hamam› bulunur. Biri Ohrizâde hamam› olup eski tarz yap›d›r ama hava-
s› hofltur. Di¤eri Gazi Hüseyin Pafla hamam›d›r. Havas› ve suyu latif, ayd›nl›k bir hamam-
d›r. Anlat›ld›¤›na göre hepsi yetmifl yedi aded saray hamam› oldu¤undan iftihar ederler.
Hakikaten de vard›r. Ohrizâde beyci¤az›n saray›nda iki hamam› ve kardeflinin de saray
hamam› bulunmaktad›r.

Çarfl› ve Bezestan›: Dükkânlar›n hepsi yüzelli adeddir. Yedi aded mükellef ve müzey-
yen, ilim sahiplerinin topland›¤› kahvehaneleri vard›r. Herkese aç›k bozahâne ve meyha-
neleri yoktur. Ancak kalenin kefere mahallelerinde meyhâne çoktur. Ama bezestan› yok-
tur. Fakat her çeflit de¤erli mallar› çoktur. Çarfl›s› dört yerde da¤›n›k haldedir. Ama cad-
de çarfl›s› sokaklar› içinde büyük gölgelikli ç›nar a¤açlar› yollar› süslemektedir. Çeflmele-
rin ço¤u kullan›lmaz haldedir. Suya dahi ihtiyaçlar› yoktur. Zira göl suyu gibi tatl› hayat
suyu varken çeflmelere ihtiyaç yoktur. Onun için akar sular› battald›r. Ço¤unlukla büyük
hânedânlar› göl kenar›nda yap›lm›fllard›r.

fiehrin havas›n›n ve suyunun güzelli¤inden kad›n ve erkek güzelleri çoktur. Hepsi gü-
müfl tenli ve nâzik endaml›d›rlar. Güzelleri dünyaca ün yapm›flt›r. Nice canlar burada kal-
m›fllard›r.

Meyve ve Ürünleri: Be¤enilen meyvelerinden dokuz çeflit ayvas› ki baba ayvas›, ekmek
ayvas› gibi, yirmidört çeflit elma ve yirmidört çeflit sulu armudu sicillerde kay›tl›d›r ki bu çe-
flit sulu armutlar Malatya flehrinde, Bitlis flehrinde, Tebriz vilâyetinde, fiiraz'da ve Bâr flehir-
lerinde böyle sulu armut görmedim. Özellikle Bey armudu o kadar sulu ve lezzetlidir ki san-
ki bir tulum kat›r nebât›d›r. Lâkin zâlim flehrin meyveleri bir yerden bir yere hediye gide-
mez. Zira gayet tazedir. Ama elmas› kutularla her diyara gider yine de tazeli¤ini ve lezzeti-
ni korur. Uzun zaman rengine ve tad›na bir zarar gelmez. Di¤er meyveleri ise bir fersah ye-
re gitmez. Ama ben ayvas›ndan pamuk içinde tâ Ustrumca flehrine kadar getirdim.

Yiyecekleri: Bu flehir ileri gelenlerine mahsustur ki k›fl geceleri küçük ve büyük herkes
birbirlerine ziyafet verirler. Bir ziyafette yenilen yemekler di¤er bir ziyafette yenilmez.
Herbir ziyafette ayr› yemekler yemek bu flehre mahsus bir âdettir. Tatl›lar› ve çeflitli ho-
flaflar› da yine her ziyafette ayr› olup, birbirlerine asla benzemezler. Hatta Ahuzâde ziya-
fetinde yirmialt› çeflit hoflaf içilip, ben hoflaftan ölecektim. Rum diyar›nda Ohri ziyafeti ve
hoflaflar› meflhurdur.

fiehrin üç yerinde fakirler için ziyafet evleri vard›r. Yukar› kale önünde Ohrizâdenin
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pâdiflâha hibe etti¤i iç aç›c› camiin imaretinin sabah akflam, zengin, fakir, genç, ihtiyar,
atefle tapan, hristiyan kim olursa birer sahan çorbas› ve birer parça ekme¤i bolcad›r. Bun-
dan baflka bir de Tekke imareti vard›r.

Üç aded misafirhane vard›r. Küçükpazarda ç›nar a¤açlar› gölgesinde k›rk ocakl› ker-
vansaray geliflmifltir. Ohrizâde misafirhanesi de metin bir yap›d›r.

‹bret Verici Yap›lar›: Büyük Ayasofya camii görülme¤e de¤erdir. Ama yukar› kale
önünde Ohrizâde'nin padiflaha hibe etti¤i cami önünde bir hayat sulu kuyu vard›r ki Fer-
hatvâri ustas› bu kuyuya öyle kölünkler vurup, öyle bir ibret verici kuyu kazm›fl ki derin-
li¤i tam seksen kulaçt›r. Gariplik flundad›r ki kuyucu ustas› kayalar› la¤›m ile delip tâ Oh-
ri gölünden hesap ile su getirip, su dolaplariyle suyu çekip imarete, camiin havuz ve çefl-
melerine su vermifltir. Seyredilmesi gereken bir yerdir.

Mesireleri: Bu flehrin dört taraf›nda tam oniki yerde zevk sahipleri için e¤lence yerle-
ri vard›r ki bir diyarda bulunmaz. Önce Kay›klar ile göl içinde hava uygun oldu¤u zaman-
lar yelken aç›p çiftliklere gidilir. Çeflitli bal›klar avlan›r. Deniz üzerinde içip, e¤lenmek bu
flehre mahsustur. Biri dahi kalenin k›ble taraf›nda yol afl›r› olan sazl› göldür. Befl harman
geniflli¤indedir. Ama gayet derindir derler. Bu gölde bulunan çeflitli kaz ve ördeklerin av-
lanmas› da acaiptir. Bunlardan baflka bal›k dalyanlar› zevki ve Ustok yaylas› mesireleri de
acaipdirler.

Halk›n Dili: Bütün halk› Bulgarca ve Rumca konuflurlar. Arnavudca bilmezler. Zira Ru-
meli Arnavud diyar› de¤ildir. Lâkin aç›k ve seçik Türkçe bilirler. fiakac› ve nükteci ilim sa-
hibi kimseleri çoktur.

Giyecekleri: Bütün taze yi¤itleri k›rm›z› saya çukal› samur ve yald›zl› kalpaklar, çeflitli
çukadan dolamalar, kopçal› darac›k s›kma çakfl›rlar ve ayaklar›nda sar› kabâdî pabuçlar
giyip, bellerinde pala b›çaklar tak›p dolafl›rlar. ‹htiyarlar› bafllar›na çeflitli sar›klar sar›p, çe-
flitli çukadan kavuk, kontufl ve feraceler giyerler. Kad›nlar› çeflitli bol yenli feraceler giyip,
yass› bafllar› üzerine tülbent çemberler ba¤lay›p, çarfl› ve pazardan baflka ana caddelerde
edebleriyle gezerler.

Di¤er Tamamlay›c› Eserller: Burada dahi Manya vilâyeti muhafazas› için getirdi¤imiz Pâ-
diflâh›n emirlerini divan toplant›s›nda Ohri Beyi Ali Bey'in huzurunda okudular. «Emir ba-
fl›m üstüne» deyip bütün ‹slâm askerleri Manya vilâyetine gitme¤e haz›r oldular. Ali Bey ba-
na ikiyüz kurufl, bir at, bir âsi Arnavut kölesi ve bir k›l›ç hediye etti. Adamlar›ma dahi onar
alt›n hediye etti. Yine zevk ve e¤lencemize bakt›k. Onlar da asker toplamaya bafllad›lar.

Para Basma Yeri Eski Darphâne: Bu büyük flehir Ebulfeth'in taht merkezi olup, bütün
‹slâm ordusu ile Beyaz›d Velî Hân burada bir sene k›fllam›flt›r. Tâ Sultan Dördüncü Mu-
rat Hân zaman›na gelinceye kadar bu flehirde para bas›l›r idi. Halen darphânesi afla¤› ka-
lede Pafla saray› yan›nda eski büyük bir ifl yeridir. Fakat kap›s› kapal› durur. Bütün âlet
ve malzemelerin enkaz› ile paralar› (sikkeleri) mevcuttur. Ben halis ayar akçesini gördüm.
Üzerinde «Sultan Ahmed bin Mehmed Hân azze nasarahu darb-› Ohri» yaz›l›d›r.
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Ohri'nin Ziyaret Yerleri: Ohrizâde ve Gazi Bey'in kabirleri yukar› kalede Hünkâr Camii
mihrab› önündedir. fiehid Hazinedar Pafla saray›n›n yan›nda Ayasofya câmiinin sa¤›nda göl
kenar›ndaki bir kaya üzerinde kiremitli bir kubbe alt›nda medfundur.

Sonra Ohrizâdeler ile yüzlerce adamlar›m›z atlar›m›za binip Ustuka yaylas› mesire yeri-
ne do¤ru yol ald›k. Ohri'den kalk›p üç saat ilerledik.

Çeribafl› Köyü: Ohri sahras›nda halk› Bulgar reayas› olan geliflmifl, ikiyüz hâneli, güzel
bir köydür. Buradan baflyukar›, do¤uya do¤ru befl saat gittik.

Büyük Ustok Yaylas›: Bu yayla Arap ve Acem'de ün yapm›fl bir yaylad›r ki etraf›nda bu-
lunan yedi kazan›n yerleri ile da¤ ve tafllar› görülmektedir. Ohri flehri bu yaylan›n güneyba-
t›s›nda befl saatlik mesafededir. Ohri gölü ile flehrin bütün ekili topraklar› ayaklar alt›nda gi-
bi görülmektedir. Yaylada Ohrizâde beyce¤iz efendinin tam üçyüz aded koyunlar› otlay›p
yaylan›rlar. Ayr›ca yetmiflbin aded koyun da yaylamaktad›rlar. Rum diyar›nda Alman yayla-
s›ndan sonra Zile, Despot ve Serzotos yaylalar›ndan sonra bu Ustok yaylas› meflhurdur. Bu-
rada çad›rlar ile koyun a¤›llar›nda ve çitlerinde konup, göçüp, kaymak, yo¤urt, teleme pey-
nirleri, a¤›z, enezler, kölemezler, hoflmiremler, ball› kaymak, ball› k›k›na ve taze peynir ye-
yip, sar› keçilerin sorunka denilen taze ci¤erlerini, toklu kuzu kebablar›n› ve alabal›klar› yi-
yip, kaynak sular›n› içip, yine binlerce çeflit ottan ribâs, eflg›n ve yer çilekleri yeyip, çeflitli
bal flerbetleri içip zevk ve sefalar ettik. Bu yaylada misk kokulu sünbül, lâle, zerrin, nergis
gibi kokulu çiçekler ancak Erzurum diyar›n›n Bingöl yaylas›nda ve da¤lar›nda bulunur. Bu
yaylada bir hafta zevk ve safalar edip, buradan do¤uya do¤ru bazan yokufl afla¤› yaya ola-
rak ve bazan da atlar›m›za binerek befl saat ilerledik. Parni köyünü geçtikten sonra yine Do-
¤u taraf›na alt› saat gittik.

Resne Kasabas›: Ohri topra¤›nda nâibliktir. Serbest zeamettir. Kasabas› genifl bir vadi
içinde yüzseksen aded kiremitli, mamur bahçeli evlerden oluflmufltur. Hepsi iki mahalledir.
Yar›s› müslüman ve yar›s› keferedir. ‹ki mihrab› vard›r. Biri çarfl› içinde Manast›r flehirli Ra-
mazan Bey camii olup, kiremit örtülü, kâgir minareli ve avlusunda bir mektebi bulunan latif
bir camidir. Di¤eri Hac› Murat câmiidir. Bîr medrese, bir dervifl tekkesi, bir hamam› bulunup
Saverzâde hayr›d›r. Han› bir tane, yararl› ve küçük dükkânlar› yirmi tanedir. Haftada bir gün
etraf köylerden binlerce kifli gelip, büyük bir pazar kurulur. Omuz omuza al›fl verifller yap›l›r.
Ben burada, Manya muhafazas› için görevli olanlar bir an durumuyalar diye dellallar ç›kart-
t›m. Bu flehrin âyânlar›ndan Koc› Bey ve Murtaza Bey acaip hanedan sahipleridir. Bunlar ba-
na ve Ohrizâdelere büyük ziyafetler verdiler. Ertesi gün Manya seferine gittiler. Bu Resne ka-
sabas›n›n kestanesi, k›fl armudu, da¤lar›nda k›rm›z› ehram boyas› kökleri ve çuka boyas› mefl-
hurdur. Görülme¤e de¤er acayip boyalard›r. Halk›n hepsinin kazançlar› ve geçimleri bu bo-
ya kökleridir. Buradan Avrupa'ya gönderirler. Gayet geçerlidir. Bütün vilâyetlerden tüccarlar
gelip binlerce kök boya ba¤lay›p, vilâyet, vilâyet bu boya köklerinden götürürler.

Burada Sereste (Prifltine) kasabas›n› solumuzda b›rak›p yine geriye dönüp Ustok yayla-
s›na geldik. Bir gün bir gece burada zevk ve safalar ettik. Buradan yine bat›ya do¤ru yokufl
afla¤› yayladan inip befl saatte Çeribafl› köyünü geçtik. Ohri flehri menziline geldik. Burada
bir gece konaklad›k. Ertesi gün bütün dostlar›m›zla vedalaflt›k. Ohri beyi de mehterhânesi
çalarak bütün askeriyle Manya muhafazas› için yola koyuldu.

873

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde BALKANLAR



OHR‹'DEN ‹STANBUL'A G‹TT‹⁄‹M‹Z KONAKLARI ANLATIR
Ulu yolumuz yine Ustok yaylas› iken oradan gitmeyip, Ohri sanca¤›n›n Manya gazas›na

görevlendirilen zeamet ve t›mar sahiplerini sefere sürmek için baz› köy ve kasabalara git-
mek üzere Ohri'den ayr›ld›k. Befl saat sonra Usturka kasabas›na geçtik. Ohri gölü kenar›n›
dolaflarak güney yönüne do¤ru befl saat yol ald›k.

fiirin Po¤radas Kasabas›: Ohri beyinin hâs voyvodal›¤› idaresinde olup Esterova kazas›-
na ba¤l›d›r. Bu flehrin karfl›s›nda ve göl afl›r› Usturka kasabas› ve Ohri kalesi görünmekte-
dir. ‹kisinin aras›nda sadece göl vard›r. Bu kasaba hepsi dört aded mahalle ve hepsi dört
aded mihrabd›r. Çarfl› içindeki kiremitli ve kâgir minareli cami güzeldir. Di¤er camiin de ce-
maati çokçad›r. ‹ki aded mahalle mescidi vard›r. Medresesi iki, s›byan mektebi iki, dervifl
tekkesi bir, hanlar› üç, hamam› da bir adeddir. Alt›yüz aded ba¤ ve bahçeli, bafltanbafla ki-
remit örtülü evlerinde de yirmi aded ev hamam› bulunmaktad›r. Dükkânlar› yüzelli adeddir.
Ama kâgir yap› bezestan› yoktur. Göl kenar›nda temiz, pâk deri dükkânlar› çoktur. Bu fle-
hir göl kenar›nda kurulmufl oldu¤undan baz› büyük hanedanlar›n balkonlar› ve küçük köflk-
leri göl kenar›nda oldu¤undan bütün pencereleri göle bakarlar. Baz› hevesliler pencerede
oturup gölden bal›k avlarlar. Her gece kad›nlar› evlerinde bal›k avlay›p her zaman lezzetli
bal›k yerler. Havas› ve suyu latif oldu¤undan ba¤ ve bahçelerinin çeflitli sulu meyvelerinden
armudu gayet lezzetli ve tazedir. fiehir dahi meyvesi gibi flirin olup, baflka bir ruh vard›r.

Bu kasaban›n k›ble taraf›nda Görice flehri sekiz saatlik yerdir. Daha önce Görice, Hor-
puflte, Belhiflte ve Gölikesre flehirlerini gördü¤ümden o taraflara gitmeyip, yine Ohri gö-
lü kenar›nca kuzey taraf›na gidip, iki saatte düz, genifl, verimli, ba¤l› ve bahçeli yerlerde,
sa¤a ve sola giderek safalar ettik.

Estarova Kasabas›:  Bu kasabadan Porgrades kasabas› çok aç›k olarak görülür. Estarova
kasabas› Ohri sanca¤›na ba¤l›d›r. Ohri beyinin hass› olup, voyvoda idaresindedir. Yüzelli ak-
çe pâyesiyle kazad›r. Yetmifl aded köyü vard›r. Bütün reâyâ ve berâyâlar› Bulgard›r. Süley-
man Hân kânunu üzere saray hâss› için saâdetli Padiflah ad›na bu flehre Yeniçeri oca¤›ndan
bir Çorbac› devflirme a¤as› gelip, buradan yüzlerce seçkin Bulgar ve Rum o¤lanlar›n› devfli-
rip, bafllar›na k›rm›z› külâhlar ve s›rtlar›na k›rm›z› aba hilatlar giydirip saraya getirirler. Son
derece güzel olurlar. Asilzâde olanlar›n› saray o¤lan› ederler. Gençlerini Bostanc› ocaklar›na,
Yeniçeri ocaklar›na, elleri hünerli olanlar› Tophane ve Cebehâne ocaklar›na verirler. Di¤er
kazalar›n devflirme o¤lanlar›n› bütün ocaklara, ayân ve büyüklere deftere kaydederek verir-
ler. ‹lim sahibi ve sanat ehli olduklar›nda Acemi o¤lan› ulufesine geçirip, buradan Yeniçeri ka-
p›s›na ve sonra Sipah kap›s›na ç›kar›rlar. E¤er Hüdâ takdir ederse niceleri Vezîr-i azam (sad-
razam), müftî ve molla olurlar. Yani bu Estarova flehri civan ve devflirme yeri, mübarek, gü-
zel bir yerdir. Ohri gölünden dörtbin ad›m içeri, karada alarkad›r. Hepsi dörtyüz aded kire-
mitli, mamur, flenlikli evlerden oluflmufltur. Baz›lar› fukara evleri oldu¤undan saz ile örtülüdür.
Ama her evin ba¤ ve bahçesi bulunur. Dört aded mahalledir. Yar›s› müslüman ve yar›s› gay-
rimüslim mahallelerdir. Dört aded mihrab vard›r. ‹kisi camidir. Çarfl› içindeki cami kiremitli
ve bir minarelidir. Di¤eri de güzel bir camidir. ‹ki aded de mahalle tekkesi vard›r. Bir aded
medrese, bir aded s›byan mektebi, bir aded tarikat tekkesi, yüz aded de dükkânlar› bulunur.
Ama bezestan› yoktur. Mutaflar› çoktur, herfley bolca bulunur. Üç aded han vard›r. Bir aded
de hamam olup ev hamamlar› çoktur. Ba¤ ve bahçeleri genifltir. Elhâs›l flirin bir kasabad›r.
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Buran›n da hanedan sahipleri, zeamet sahipleri, ayân›, a¤alar› ve di¤erleri Padiflah›n fer-
man› üzere Manya muhafazas› için görevlendirildiler. Onlar o tarafa bizler de Devlet kap›s›-
na do¤ru bu flehirden kalk›p yola koyulduk. Ohri taraf›na gitmeyip, hemen k›ble taraf›na
Ohri flehri ensesinden Ustok yayla¤› ete¤inde yine Çeribafl› köyünü geçip, Bulgar reayala-
r›ndan birkaç k›lavuzlar al›p, yine Ustok yayla¤›n›n di¤er yollar›ndan yaylay› seyrederek afl›p,
yokufl afla¤› befl saat indik. Paz köyüne geldik. Safi Bulgar köyü olup Ohri topra¤›ndad›r.
Buray› da geçip k›bleye do¤ru yokufl afla¤› gittik.

Büyük Prespe Köyü Kasabas›: Bu dahi Ohri sanca¤› topra¤›nda voyvodal›kt›r. Paflan›n
hâss›d›r. Yüzelli akçe pâyeli kazad›r. Lâkin kasabas› yoktur. Ancak nahiyesi k›rk parça ge-
liflmifl köylerdir. Her biri kasaba benzeridirler. Baz› köyleri Prespe gölünün kenar›nda kurul-
mufl olup geliflmifl ve verimli köylerdir.

Prespe Gölü: Ohri gölünden küçük, dörtköfle fleklinde bir küçük gölcüktür. Çevre uzun-
lu¤u dokuz mildir. Çeflitli bal›klar yetiflir. Bu da ayr› bir eminliktir. Ama baz› zamanlar bunu
da Ohri gölü emini idare eder.

Buradan ayr›l›p Prespe kasabas› içinden geçerken Resne kasabas› sol taraf›m›zda kald›.
Meflelik da¤ içinden giderek, Derbend köyünü geçtik. Yine do¤uya do¤ru dört saat ilerle-
dik. Gövat köyüne geldik. Manast›r flehri topra¤›nda kefere köyüdür. Buradan yine do¤uya
do¤ru befl saat giderek Manast›r flehri içinden akan nehrin kenar›nda bir mesire yerinde ko-
naklay›p istirahat ettik. Binlerce hazin sesli bülbüllerin ötüfllerini dinledik. Bu Cennet bahçe-
si ba¤›n özelliklerini daha önce anlatm›fl idik. Bu yeryüzünde benzeri olm›yan bir meram ba-
¤›d›r ki Rum diyar›nda e¤er bir benzeri var ise yine bu Manast›r flehri meram›d›r.

BÜYÜK fiEH‹R, ESK‹ BELDE MANASTIR fiEHR‹
Bu flehre tam yedi kere gelip, kald›¤›mdan hakk›nda çok fleyler yaz›lm›flt›r. Daha önce-

ki bahislere bak›ls›n. Ne derece geliflmifl, büyük bir flehir oldu¤una dair bilgi edinilir. Bura-
da Ömer A¤azâde Zâim kardeflimizin evinde misafir olduk. Nice ahbâb ile görüfltük. Yine
sabahleyin dostlar›m›z ile vedalaflt›k. Manast›r flehrinin do¤u taraf›ndaki sahray› geçip (Bes-
lu) köyüne geldik. Ömer A¤a'n›n zeametidir. Reayas› tamamen Bulgard›r. Sonra Manast›r
sahras› içinden ak›p tâ Dokakin ve Prizren vilâyeti ve sanca¤› da¤lar›ndan gelip Vardar neh-
rine kar›flan nehri geçip, yine do¤u taraf›na yedi saat giderek mamur ve flenlikli köyleri geç-
tik. ‹fltib kazas› nahiyeleri içinden müslüman köyü ve serbest zeamet olan Varya köyünü de
geçerek düz sahralar içinde do¤uya do¤ru ilerledik.

‹fltib Kööyü (Kalesi): 1067 tarihinde birkaç kere bu flehre u¤ram›fl ve hakk›nda geniflçe bil-
gi vermifltim. Buradan yine do¤u taraf›na alt› saatte geliflmifl ve güzel köylerden geçtik. Bu
köy ve kendi köylerine Ofça yolu ovalar› derler. Bütün köyleri ‹stanbul'da Yeni odalar için-
deki Orta Cami evkaf› köyleridir. Gayet geliflmifl köylerdir.

Ardoviflta Kasabas›: Radol adl› bir kral›n mesire ve av yeri oldu¤undan o kral›n ad›ndan
de¤iflik olarak Ardoviflta derler. Köstendil sanca¤› topra¤›nda paflas›n›n hâss› olup hâkimi
voyvodad›r. Baz› zaman Padiflah hâss›na kayd olunur ve devlet ad›na ifllenir. Ço¤u zaman
Üsküp sanca¤› paflas› hâss›d›r. Yüzelli akçe kazad›r. ‹fltib nahiyelerinden ayr›lm›flt›r. Altm›fl
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parça köylerinin bütün reayalar› Bulgard›r. Kethüda yeri, Yeniçeri serdar› ‹fltib flehrinde-
dir. Bu mamur kasaban›n zemini bir derenin iki taraf›nda dörtyüz aded kiremitli, ço¤u üst
katl› ve bahçeli evlerdir. Hepsi befl mahalledir. Befl aded de mihrab› vard›r. ‹ki aded mes-
cid, bir aded s›byan mektebi, bir aded tekke, bir aded kesif hamam, üç aded de küçük ha-
n› olup iki aded kahvehanesi bulunur. Yüzelli aded küçük fakat faydal› dükkânlar› olup, be-
zestan› yoktur. Lâkin ba¤ ve bahçesi çoktur. Havas› ve suyu hofltur. Buradan ayr›l›p alt›
saat k›ble taraf›na gidip, mamur köyleri geçtik. Bunlar›n hepsini yazma¤a gerek görmeyip
sadece konaklad›¤›m›z köyleri yazd›k.

Tikvefl Kasabas›: Bu dahi Köstendil sanca¤› topra¤›nda paflan›n hâss› olup voyvodal›kla
yönetilir. Yüzelli akçe pâyesiyle flerif kazad›r. Yetmifl aded ba¤l› ve bahçeli tamamen Bulgar
reâyâl› köyleri vard›r. Kethüda yeri ve Yeniçeri serdar› yoktur. Ama ayîna ve ileri gelenleri
gayet çoktur. fiehir bir bay›r dibinde, genifl verimli bir alanda kurulmufltur. Havas› ve suyu
güzeldir. Üçyüz aded kiremit örtülü evlerdir. Fakat say›m s›ras›nda yetmifl aded ev avar›z
(vergiye tabi) olarak kaydedilmifltir. Dört aded kefere mahallesidir. Befl aded mihrab› vard›r.
Üçü camidir. Çarfl› içindeki cami kiremit örtülü ve kâgir bir minarelidir. ‹ki adedi de mahal-
le mescididir. Bir aded tekkesi vard›r. Bir aded s›byan mektebi olup ö¤rencileri azd›r. Bir
aded havas› hofl hamam›, iki aded han›, yetmifl aded dükkân› bulunur. fiehir halk› her sene
civarlar›nda bulunan dolyan denilen panay›rlara gidip bütün ihtiyaçlar›n› o panay›rdan al›p,
kendi kazançlar›n› sa¤lad›klar› beyaz abalar›n› sat›p geri gelirler. Tikvefl kasabas›n›n beyaz
abas› Rum, Arap ve Acem'de çok meflhurdur. Sanki saya çukad›r.

Bu kasabay› da gezip, görüp, k›ble taraf›na 8 saat bir ova içinde mamur köyleri geçerek,
hayat sular› içerek Çeribafl› köyüne geldik. Köstendil çeribafl›lar›n›n köyüdür. Onun için Çe-
ri bafl› derler. Sonra Radofl köyü ile di¤er köyleri ve nice verimli yerleri geçerek ilerledik.

Vilandiva Kasabas›: Asl› Viladovva'd›r. Bulgarca büyük papas demektir. Bu dahi Kösten-
dil topra¤›nda voyvodal›kt›r. Müslümanlar› azd›r. Bulgar kâfirleri çoktur. Hatta bu flehri ilk
olarak kuran Vilandiva adl› papaz›n neslinden olan bu keferelere portoyoroz yani köy ket-
hüdas› derler. O papaz›n adiyle isimlendirilmifl olup Vilandiva denir. O papaz›n halen bura-
da büyük bir manast›r› vard›r. Tâ Erdel, Alman ve ‹sveç diyarlar›nda ad›n› duymufltum. Da-
ha önce görmemifltim. Henüz gördüm. ‹çine girip, gezip seyrettim. Bir da¤ içinde, kale gi-
bi demir kap›l›, bütün kubbeleri kurflun örtülü büyük bir kilisedir. Mimarî ilminden anlayan-
lar bu rahipler manast›r›na bir göz att›klar›nda ak›llar› bafllar›ndan gider. Burda bulunan de-
¤erli kablar, as›l› avizeler ve süs eflyalar›, çeflitli sütunlar, duvarlardaki süsler ve di¤er sanat
eserleri hiçbir diyar›n kiliselerinde yoktur. Burada bulunan günefl yüzlü güzel o¤lanlar bir
patrikhanede bulunmaz. Elhâs›l anlat›lmakla bitmez. Ama bu manast›r› bina eden Vilandiva
papaz›n ad› ile söylenip Vilandiva Manast›r› derler.

‹bret Verici Durum: Daha önce Hazret-i ‹sa'n›n havarilerinden fiem'un Safa mübarek
parma¤› ile bir tafla iflaret eder ve taflta bir delik aç›l›r. Allah'›n hikmeti bu delikten bir su
akar. Hikmet budur ki, bir hay›zl› kad›n ve cenabet bir kefere o tafla var›p su almak istedi-
¤inde o an su kan revân, olarak akar. Fakat temiz bir kimse ise biraz tuzluca su akar. Al-
lah'›n hikmeti her zaman için tatl› sularda güzel koku yaratmam›flt›r, sadece Mekke-i Müker-
reme'de Zemzem suyunda biraz hofl koku vard›r. Yine Kudüs-ü fierifde Silvande p›nar› su-
yunda biraz koku hissedilir. Ama bu Vilandiva kilisesindeki fiem'ûn suyundan bir kimse içer-
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ken üzerindeki elbisesine biraz su dökülse misk ve anber ve za¤ferân kokusu olur ki bu ko-
ku elbiseden asla ç›kmaz. Sudan içenin dima¤› kokulan›r. ‹ki, üç gün gül suyu içmifl gibi ko-
kar. Bu nedenle buradaki papazlar hergün gidip di¤er sularda y›kan›p temizlenirler ve son-
ra gelip bu sudan içerler. E¤er temiz olm›yarak ve cenabet olarak almak isterlerse su kan
olarak akar. Garip ve acaip bir yerdir. Baz› zaman papazlar hile edip kendileri y›kanmadan
henüz bulu¤a ermemifl küçük çocuklara bu sudan getirtip içerler. Ama ishal edicidir. Bir k›y-
ye içeni on kere hekim flerbeti içmifl gibi amel eder. Onun için bu sudan papazlar tutumba-
lar ile bütün kâfiristana götürüp satarlar. Elhâs›l garip bir yerdir.

Bu Vilandiva kasabas› seksen akçe pâyesiyle kazad›r. K›rk parça ba¤l› köyü vard›r. Ba-
zan Tikvefl kad›l›¤›na ba¤lan›r. fiehir da¤l›, ba¤l›, ormanl› yüksek bir yerde kurulmufltur.
Da¤lar› ve ormanlar› tamamen p›rnal a¤açl›k oldu¤undan keçisi ve koyunu çok olur. Gayet-
te semizdirler. Baz› da¤lar› tafll›cad›r. Da¤lar›n ete¤inde üzerleri kiremit, tahta ve saz örtülü
yüzelli aded evlerdir. Ço¤u fakir evleridir. O kadar ayan ve eflraf› yoktur. Bütün halk› beyaz
çuka gibi abalar giyerler. Kara giysi giymek ay›pt›r. Meymenet yoktur derler. Küçük ve bü-
yük herkes aba iflleyip, y›lda bir kere Dalyan panay›r›nda mallar›n› satarlar. Onalt› arfl›n aba-
y› altm›fl, yetmifl akçeye satarlar. Gayet ucuzdur. Kasaban›n bir aded camii, bir aded mes-
cidi olup mektebi, medresesi, tekkesi oldu¤unu hat›rlam›yorum. Sadece bir hamam› bulu-
nur. ‹ki aded de han› vard›r. Hepsi elli aded dükkânlard›r. Ba¤ ve bahçe çoktur. Su ve ha-
vas› latif oldu¤undan güzel Bulgar k›zlar› gayet çoktur. O kadar seyahat ettim Bulgar ve Ma-
car keferelerinin evleri ve yemekleri gibi hiç temizini görmedim. Asl›nda temiz de¤ildirler
ama sofra ve yiyecek kaplar› temizdir. Bütün güzel k›zlar›n›n bafllar›nda siyah örtüleri ve
üzerlerinde alt›n, kurufl, babka, para ve Dubrovnik Frengi dinar› tak›l›d›r. Gerdanlar›n›n ve
gö¤üslerinin üzerinde de birer ikifler halhaller, bazubent ve nice gümüfl süsler ile bezenmifl-
tir. Bu ibret verici kasabay› da gezip gördükten sonra buradan aynl›p, poyraz taraf›na me-
flelikler aras›ndan ve verimli yerlerden, ba¤l› ve bahçeli geliflmifl köylerden geçtik.

Eski Belde Ayanataca fiehri, yani Büyük Usturumca Kalesi: Usturumca, Ustirumce,
Ustoromçe de derler. Ama Yunan lisan›nda Kasr-› Ayanataca derler. Yunan ve Latin ta-
rihçilerin yazd›klar›na göre bu Usturumca flehrinin ilk kurucusu Kavala kalesini yapt›ran
Flikos filozofun o¤lu ‹skender Yunan'›n üstâd› Filozof Ayanataca oldu¤u için onun ad›n›
vermifllerdir. Sonra bu vilâyet ‹skender Yunan'›n ferman› ile üstad› olan Ayanataca'ya has
olarak verilmifltir. O da kendinin kurmufl oldu¤u flehir oldu¤undan bu flehri o kadar gelifl-
tirir ve flenlendirir ki anlat›lmas› mümkün de¤ildir. Buradaki eserler ve yap›lar da¤lar› ve
tafllar› tutmufltur. Bu Ayanataca öyle ak›ll› bir filozof idi ki bunun ilmi kuvvetiyle ‹skender
Yunan tâ Belh, Buhara, ‹ran, Turan ve Mâverâünnehir'e var›p Türkistan vilâyetlerine Yu-
nanl›lar sahip olurlar. Hattâ Acem diyar›nda fiah Dârâ büyük bir pâdiflâh iken Yunanl›lar
ona üstün gelip fiah Dârâ'y› bütün evlad› ve yak›nlar› ile ele geçirip, vilâyetini ve halk›n›
harabeye çevirip, Dara fiah› ve o¤ullar›n› Rodos adas› karfl›s›nda Mentefle k›y›lar›ndaki
Darâhâne denilen yere getirir. Bu nedenle halen buraya Darâhâne kazas› derler. Bütün
bu baflar›lar› Usturumca sahibi filozof Ayanataca'n›n fikir ve planlar› ile elde etmifltir. Çe-
flitli ilimlere sahip, ileri görüfllü, son derece inançl›, ak›l sahibi bir kifli imifl. Hatta nücûm
(y›ld›zlar, gök ilmi, astronomi) kuvvetiyle «Benim bu inci Ayanataca flehrimi 709 tarihin-
de Muhammediler alalar. Murad Bey nâm›nda Osmano¤lu idaresinde olacakt›r. Ama o
da bizim elimizde flehid olacakt›r» der. Bu deyiflini Usturumca kalesinin do¤u taraf›ndaki
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kap›s›n›n üzerinde dörtköfle bir mermer üzerine yazar. Bu genifl bilgisini isbat etmek için
alt› sat›r olarak yaz›lm›fl olan yaz›n›n alt üç sat›r›n› Türkçe ve üst üç sat›r› da Rumca ola-
rak yazd›r›ld›¤›ndan Üstü Rumca (Usturumca) olmufl olur. Yaz›n›n bütün harflerini nücûm
kuvvetiyle rumuz olarak yazm›flt›r. Halen kalenin kap›s› üzerinde bu yaz›lar durmaktad›r.

Gariplik flundad›r ki, ‹skenderin hocas› Ayanataca adl› filozofun bu Usturumca kalesi
kap›s› üzerine yazd›¤› Türkçe yaz›n›n yaz›l›fl›ndan bu zamana kadar Yunan tarihçilerin
yazd›klar›na göre ikibin y›l geçmifltir. Demek o zamanda Türkçe yaz› var imifl. Hakikaten
ben K›r›m'dan Deflt-i K›pçak ve Heyhat sahras›ndan Da¤›stan padiflah›na giderken Elb-
ruz da¤› ete¤inde Irak Dadyan denilen viran bir flehir vard›, bu flehirde Lezki, Legzi, Le-
tedhâl, K›nak, Mo¤ol, Bogol, K›k ve Kalm›k kavimleri halk› Elbruz yaylas›ndan inip, ha-
rab olan bu Irak Dadyan'›n imar edilen yerlerinde yerleflirler. Bu viranl›¤›n mezarl›klar›n›n
tafllar›nda Türkçe lisan ile tarihler yaz›lm›flt›r ki bunlar «Yâ Hazret-i Fettâh, Hazret-i Aziz
ve Hazret-i Yunus» gibi tarihlerdir. Tâ o as›rlarda Türkçe yaz›lar ve Türkçe lisanlar var
imifl. Onun için bu Usturumca kalesi kap›s› üzerinde ‹skender zaman›nda da Türkçe ya-
z›lar yaz›lm›flt›r. Gerçekten de Türkçe eski bir lisand›r. Hatta Türk ve Türkmen semtleri
Hazret-i Risâletpenâh'›n bir mektubu ile (Da¤›stan, Lezki, Türk ve yukar›da say›lan kavim-
ler) müslüman oldular. Nice yüz y›l o Türkçe ile konuflurlard›.

«Elem galebeti'r-rûm» âyet-i flerifinin tefsirinde müfessirler öyle aç›klam›fllard›r ki Haz-
ret-i Nuh aleyhisselâm ile gemiye giren Hoflenk flâh ve... hepsi gemi içinde Türkçe ko-
nufltuklar›nda M›s›r kavminden Kalmûn ve Mihrayim (veya Behram) adl› kimseler «Yâ
Nuh, bu ne lisand›r?» diye sorduklar›nda Hazret-i Nuh: «Bu lisan sahipleri onlard›r ki, yer-
yüzünü onlar tamamen ellerine geçireceklerdir» diye iflaret buyurmufllard›r. fiimdi bundan
anlafl›l›yor ki Nuh Nebî'nin gemisi içinde Türkçe konuflulduktan sonra Yunanl› ‹skender
zaman›nda Usturumca kalesinin kap›s› üzerinde Türkçe lisan› üzerine Rumca kelimelerin
yaz›lmas› gerçektir.

Usturumca kalesi nice devletlerin eline geçtikten sonra Rum Kostantin Tekfuru'nun
elinde iken Gazi Hüdâvendigâr (Sultan Murad), bu flehrin ününü iflitince bizzat kendileri
... tarihinde bu Usturumca kalesi üzerine sefer eder. Kale, Gazi Evrenos eliyle fethedil-
dikten sonra kalenin anahtarlariyle müjdesi Sultan'a gider. Hemen kendileri de gelip fe-
tihte bulunurlar. Fetihten sonra kale kap›s› üzerinde bulunan yaz›l› tafl› Türkler kald›r›rlar
ve üstü Rumca yaz›lar oldu¤undan da kalenin ad›na Üstürumca kalesi derler. Halen Üs-
tü Rumca'dan bozulmufl olarak Usturumca diye söylenmektedir. Sonra bir münasebet ile
bu tafl› Gazi Sultan Murad Hân'a gösterirler. Sultan Murad, tafl›n üzerindeki «Bir zaman
Muhammedilerden Murad Bey ad›nda bir Osmano¤lu bu kaleyi feth ide, kendisi de bizim
elimizde flehid ola» diye yaz›lar› okur ve buyururlar ki «Elhamdülillah kalenin fethi yazd›¤›
tarih üzere bu hakir Murad'a müyesser oldu. Ama elhamdülillah hâlâ s›hhatteyim, flehid
olmad›m. Gel yalanc› müneccim! Gaibi ancak Allah bilir». Sonra o tafl› bir köfleye b›rak›r-
lar. fiimdi o tafl Ayranoz papazlar›n›n ellerinde olup, Sidreskapsi kalesinde saklanm›flt›r.

Hakikaten Usturumca fâtihi Gazi Hüdâvendigâr Sultan Birinci Murad Kosova'da yedi
kral ile büyük savafl edip, yedi kere yüzbin kâfiri k›l›çtan geçirdikten sonra kendileri kâfir-
lerin murdar lefllerini gezip, seyrederken «‹lâhi güç, kuvvet, kudret ve yard›m senindir, bu
gazada hikmetin vard›r» deyip flükretti¤i esnada lefller aras›ndan Milofl Koblal› (veya Kob-
laki) ad›nda bir kefere kalk›p, Sultan Murad'›n yakas›n› tutup hançeri ile Murad Hâna vu-
ra vura flehid eder. Bir baflka söylenifle göre bu melun gelip (elçilikle) Murad Hân'›n elini
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öperken b›ça¤›yla taht›nda Murad Hân'› vurup flehid eder. Milofl Koblaki kâfiri de parça
parça ederler. Murad Han'›n kalbini Kosova'da Burifltine (Prifltine) flehri yak›n›nda Külâb
(Gülâb) nehri kenar›nda bir kubbe içinde defnedip, vücudunu da Bursa'ya getirip Eski
Kapl›ca camiindeki nurlu türbesine defnederler. O zamandan beri elçilerin iki taraf›nda
Kap›c›lar kethüdas› ve ... yap›fl›p yer öptürüp ondan sonra tahttan afla¤› uzanan ete¤i el-
çilere öptürmek kânun olmufltur. Elhâs›l Ayanataca filozofun Usturumca kalesinin kap›s›
üzerine yazd›¤› rumuzlu tarih aynen ç›km›flt›r.

Bu Usturumca kalesi Rumeli eyâletinde ... sanca¤› topra¤›nda, yüzelli akçe pâyesiyle
kazad›r. fieyhülislâm›, Nakîbüleflrâf›, ayan ve eflraf›, Sipah Kethüda yeri, Yeniçeri serdâ-
r›, fiehir voyvodas›, Muhtesibi ve Bâcdâr› vard›r. Ama iç il oldu¤undan kalesi harab olma-
¤a yüz tutup dizdar› ve neferleri yoktur. Lâkin Bulgar martoloz kefere neferleri vard›r.

Kalenin fiekli: Yüksek bir tepenin alt›nda, genifl ve düz bir vadi aras›nda, uzunlamas›-
na befl köfleli, tafl yap›, adi bir kaledir. ‹skender Yunandan beri köhne bina olup, nice yer-
leri y›k›lm›flt›r. ‹çinde ev ve yaflayan olmay›p, sadece k›fl›n koyunlar ve keçiler ile kefere
çobanlar bulunurlar. Eskiden sa¤lam ve dayan›kl› bir kale imifl. Çevre uzunlu¤u 2300
ad›md›r. Üç kap›s› vard›r. Bu flehir Siroz flehrine iki konaktan biraz yak›nd›r. Serez fleh-
rinin kuzeyinde ve Serez onun güneyindedir. Zihne ve Drama yak›nlar›ndad›r. Bu flirin
mamur yerler Usturumca'n›n k›blesinde birer merhale mesafededirler.

Afla¤› Usturumca fiehri: Gayet mamur ve geliflmifl bir flehirdir. Bay›rl›, dereli, tepeli bir
yerde kurulmufltur. Tamamen ba¤l›, bahçeli ve bostanl› güzel bir yerleflim yeridir. Etraf›n-
da kalesi yoktur. ‹kibink›rk aded üzerleri k›rm›z› kiremit örtülü, altl› ve üstlü kâgir yap› ev-
lerdir. Ondört mahalledir. Hepsi ‹slâm mahalleleridir. Bir Yahudi mahallesi vard›r. Erme-
niler yoktur. Sadece gelip, giderler o kadar. ‹ki kilisesi ve ... aded camileri vard›r. Ayr›ca
mahalle mescidleri, medreseleri ve alt› aded s›byan mektepleri bulunur. Bunlardan baflka
imaretlerinden tekkeleri, hamamlar›, 500 aded dükkân çarfl› ve pazarlar› olup bezestan›
yoktur. Yedi aded tüccar han›, oniki aded akar çeflmesi bulunup, havas› ve suyu güzel ol-
du¤undan güzelleri de çoktur. Zinde yap›l›, nazik tenli, günefl pençeli güzelleri olur. Mi-
safirhanesi, kervansaray›, alt› aded bekâr odalar› vard›r ki içlerinde gurbetten misafirler,
sanatkârlar, ilim sahipleri otururlar. Halk›n›n hemen hepsi O¤uz tâifesidir. Salih ümmet-
ten ehl-i sünnet ve'l-cemâ'at hal sahibi Yörük adamlar› vard›r. Halk›n›n ço¤u beyaz aba
dokuyup, dalyan pazar›na götürüp satarak geçimlerini sa¤larlar. Latif aba ve ihramlar ifl-
lerler. Kad›nlar›n›n ço¤u beyaz süt gibi aba ferace ve aba dolamalar giyip temiz pâk olup
tâat ederler. Evlerinin yüzleri güneye ve bat›ya dönük olup, bütün sokaklar› temizdir. Yer
yer büyük a¤açlar dikilir. ‹ki aded nimeti bol afl evi vard›r. Ürünlerinden bu¤day ve arpa-
s›... meflhurdur.

Ziyaret Yerleri: Tekke Camiinde (Efl-fieyh Vildan Efendi) ve (Kühi Efendi) Kûhistân
âlimlerindendir. Kûhistan kitab›n› tamamiyle ezber etmifltir. Yüzlerce cild de¤erli eserleri
vard›r. (‹mâm Aziz Efendi) ve (Sûfuvî Bâli Efendi halifesi (Nuri Efendi). Bunlardan baflka
daha yüzlerce kerem sahibi fleyhlerin ziyaret yerleri vard›r. Ama ziyaret etti¤imiz bu mefl-
hur evliyalar bunlard›r. Allah s›rlar›n› mukaddes eylesin.

Buradan flehrin ayan› ve ileri gelenleri ile vedalafl›p, yan›m›za yol arkadafllar› al›p ayr›ld›k.
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Büyük Topluluk Yeri Dalyan Panay›r›: Usturumca kazas› hududunda, ormanl›k bir me-
sire yerinde, düz, genifl yeflillik, verimli bir alanda, kale misali dört taraf› büyük kap›l› han
gibi, altl› ve üstlü kâgir yap›l› odalar› olan, satranç gibi ifllenmifl yollar› bulunan ve yolla-
r›n sa¤›nda ve solunda binden fazla dükkanl›, bafltan bafla kiremit örtülü, mamur ve flen-
likli bir panay›r yeridir. Kap›lar›n üzerinde büyük saraylar› olup, panay›r ve pazar günle-
ri hâkimler, kad›lar ve serdarlar askerleriyle bu saraylarda otururlar. Düzen ve disiplini bu-
radan yönetirler ve eminlerin pazardan toplad›klar› gelirleri koyacak emin odalar› da bu-
rada bulunur. Y›lda bir kere kiraz mevsiminde Anadolu, Arap, Acem, Hind, Sind, Semer-
kant, Belh, Buhara, M›s›r, fiam ve Irak'dan, Avrupan›n her yan›ndan, elhâs›l yedi iklim-
den yüzbin adam burada toplan›rlar. Bütün kara ve deniz tüccarlar› mallar› ile bu pana-
y›rda ve panay›r›n çevresindeki vadilerde binlerce çad›r, kulübe, ve di¤er flekillerde pazar-
lar›n› kurarlar. Öyle bir tüccar pazar› kurarlar ki sanki Büyük ‹skender'in yahut Keyhüs-
rev Dârâ'n›n ordular›d›r.

Bu vâdi insan denizi olup, yüzbinlerce yük mallar› al›n›p sat›l›r. Kufl südü, insan südü
ve arslan sütü dahi bulunur. Kufl sütü yumurta, insan sütü kad›n sütü ve arslan sütü flarap
olup hesaps›zd›r. Hatta yumurta çeflitlerinden devekuflu yumurtas›, insan yavrusu (?) ki
körpe ci¤erkûfle insan kuzular› da bulunur. O pazar günleri bütün köy, kasaba ve flehir-
lerden her çeflit esnaf, yiyecek ve içecek sat›c›lar›, terzi, derici, ayakkab›c›lar gelip, çad›r-
lariyle dükkânlar›n› kurup sanki bir ordu olur. ‹nsan kalabal›¤›ndan omuz omuzu sökmez
olur. K›rk gün k›rk gece omuz omuza pazar olup, her çeflit eflyadan al›n›p, sat›l›r. Hatta
avratlar bile gizli mallar›n› aç›ktan satarlar. Binlerce insan Karun gibi para sahibi olur. Ni-
ce iflaret ve zevk sahibi kimse bir akçe, bir habbe ve bir paraya muhtaç olurlar. Bu büyük
toplulukta koyun pazar› ayr›ca kurulur. Yüzbinlerce koyun, keçi sat›l›r, At meydan› paza-
r›nda da binlerce at ve kat›r al›n›p, sat›l›r. Ancak Rumelide deve olmad›¤›ndan deve pa-
zar› kurulmaz. Fakat s›¤›r ve manda pazar› vard›r.

Yine ayr›ca insano¤lu pazar› kurulup, binlerce ay ve günefl yüzlü güzel k›zlar ve o¤lan-
lar al›n›p, sat›l›r. Bunun yan›nda kara zenci pazar› olur ki k›rk, ellibin kifli gelip kara arap-
lar al›rlar. Zira bu diyarda karalar ve kar›lar gayet makbul kölelerdir. Bütün esnaf çeflitle-
rinin belli yerlerinde çarfl›lar› vard›r. Yüzbinlerce kurufla sahip a¤›r pazarc›lar bu kale gibi
yerdeki dükkânlarda ve kiremit örtülü müteaddit kâgir yap›l› evlerde atlas, flîb, keten, çu-
ka, kadife gibi çeflitli kumafllar, yakut, zümrüt, inci, elmas, zeberced, firuze, Yemen akî-
ki, bal›k gözü, ve daha nice mücevherlerini muhabbet meydan›na koyup satarlar. Her
dükkân›n yüzü nak›fllarla bezenmifl, de¤erli ve pahal› mallarla donat›lm›flt›r. Zira bu kale
gibi han pazar› kapal› ve emniyetli yer oldu¤undan her dükkân sahibi k›ymetli mallar›n›
dükkânlar›n›n önüne ç›kar›rlar. Ama bu a¤›r pazarc›lar›n d›fl›nda panay›r›n d›fl çarfl›lar›n-
daki dükkânlarda ve çad›rlarda al›fl verifl yapanlar bu sahra içinde binlerce dükkânlar kur-
mufllard›r. Yirmi, otuzbin kadar çad›r ve kulübe bulunur. Zengin mutfaklar›ndan (lokanta-
lar) baflka belki bin yerde koyun ve kuzular bütün bütün çevrilip kebablar piflirilir. Yine
binden fazla kahvehane, bozahâne ve meyhaneleri vard›r. Ama hiç kimsenin haddinden
fazla uygunsuz bir hareket yapmas› mümkün de¤ildir. Eden olursa hemen Serez flehri
mollas›, Yeniçeri kollu¤u, çorbac›s›, emini, voyvodas› ve mütevellisi orada haz›r olup kav-
ga edenlerin hakk›ndan gelip, gereken cezalar›n› verirler. Gayet emin ve güvenli bir yer-
dir. Yeryüzünde ne kadar oyuncular› ve hokkabazlar var ise hepsi meydanlarda ve çad›r-
larda hokkabazl›k, canbazl›k, kumarbazl›k, kuklal›k, perendecilik, hayal oyunculu¤u akla
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gelebilen her türlü oyun ve hünerlerini gösterirler. Bütün bunlar› görmeyenler flu geçici
dünyada çok fley gördüm demesinler. Bu büyük toplulu¤un geceleri kadar gündüzleri de
sanki bir Nevruz günüdür. Elhâs›l bu kazanç yerinde herkese ne takdir edilmifl ise onu ka-
zan›rlar. Kimisi yollarda mal›ndan ve bafl›ndan ayr›l›p, geri kalanlar bu Kurban bayram›
benzerinden sonra kendi vatanlar›na giderler. Bu topluluk yerinde bir adam kalmay›p su-
yu çekilmifl de¤irmene döner. Acaba bu meydanda insan var m› idi diye hayrette kal›n›r.
Sanki bu dünya bir hayâli çal›flma yeridir. Bilgi sahibi bir kimse bu geçici dünyân›n hâli-
ni bu meydanda anlay›p dünyan›n yaflant›s›ndan el çeker. Garip ve ibret verici bir mesi-
re yeridir.

Buradan ayr›ld›ktan sonra k›ble taraf›na ormanl› ve çatakl› yerlerden geçerek ilerledik.
Selânikli Ramazan A¤a'n›n zeamet köyü olan ve halk› kefere bulunan Maçko köyünü ki
yüz hanelidir, geçtikten sonra yine k›bleye do¤ru yayla yukar› gittik.

Petriç Kasabas›: Rumeli eyâleti vezirinin hâss› ve voyvodal›¤›d›r. Yüzelli akçe kazad›r.
Seksen aded ba¤l› köyü vard›r. Sipah Kethüda yeri, Yeniçeri Serdar›, Muhtesibi ve Bâc-
dâr› vard›r. Hepsi ikiyüzk›rk aded, kiremit, saz ve tahta örtülü, bahçeli, pek geliflmemifl
evlerdir, iki mahalledir. Bir mahallesi Pafla hâss›d›r. Bir mahallesi Sofyal› fieyhzâde Mus-
tafa A¤a'n›n serbest zeametidir. Bir camii, bir mescidi, bir softalara ait odalar›, bir mek-
tebi, iki aded fukara tekkesi, iki aded han›, bir aded s›cak hamam› ve elli kadar da dük-
kân› vard›r. Fazla geliflmifl bir kasaba de¤ildir. Zira da¤l›k bir alanda kurulmufl oldu¤un-
dan etraf›ndaki da¤lar›n uçlar› gö¤e yükselmifltir. Da¤lar›nda kavak, mefle, pelid, gürgen,
karaa¤aç ve kestane a¤açlar› cihan› tutmufltur. Bursa kestanesi kadar meyvesi nice vilâ-
yetlere ve Sofya'ya getirilir. Bu da¤larda haydut ve h›rs›z keferelerinin çoklu¤undan kasa-
bada ›rz sahibi kimselerin de fazla olmamas› nedeniyle kasaba o kadar mamur de¤ildir.
Özellikle 1062 tarihinde Melek Ahmet Pafla efendimizle Sofya valisi iken Kemâli Ali A¤a
ile o da¤larda, onbin aded silahl› reâyâ ç›kar›p haydud kâfiri avlarken günde k›rk - elli ka-
dar s›¤›r büyüklü¤ünde s›¤›n, karaca, ya¤murca ve tavflanlar avl›yarak. kebablar ederdik.
Yine hergün k›rk - elli kadar haydud kâfirini davullar› ve zurnalar› ile yakalay›p, Petriç ka-
sabas›nda, Köstendil flehrinde, Derinçse kasabas›nda, Samako ve Sofya flehirlerinde ya-
kalad›¤›m›z bu haydudlar› köfle be köfle as›p ibret için cezaland›rd›k. Elhâs›l bu Petriç da¤-
lar› ibret verici yaman yüksek da¤lard›r. Bir ucu tâ Alman da¤lar›ndan, Bosna, Hersek ve
Destpot da¤lar›ndan sonra Koca da¤lar›ndan, Hamrine, Banya, Yanya ve Ustok yaylala-
r›ndan, Rilenin da¤lar›ndan, Petriç da¤lar›ndan, (Sincanl›) S›çanl› ve Siroz yaylas› ile Fe-
recik ensesinde bu da¤lar son bulur. Deniz afl›r› olarak da Bursa ensesinde Ruhban yani
Keflifl (bugünkü Uluda¤) da¤›na var›r. Oradan Sivas ve Marafl ile Erzurum'da Bingöl yay-
las›na, sonra A¤r› da¤› ile Dimavend ve Nihâvend da¤lar› ile tâ Hindistan'a var›nca yedi
koldan yeryüzüne yay›lm›fl yüksek da¤lard›r. Hepsi yüzk›rksekiz aded Hûda'n›n sanat› bü-
yük da¤lard›r. Bunlar›n hakk›nda Hazret-i Allah «Nebe'» sûresinde «Ve'l-cibâlü evtâden»
buyurmufltur. Di¤er bir âyet-i kerîmede «Lehû mekâlîdü's-semâvâti ve'l-arz» buyurmufltur
ki müfessirler «mekâlîd» den murat o da¤lard›r ki yeryüzünün kilididirler diye aç›klam›fllar-
d›r. Hakikaten dikkatle bak›lacak olunursa bu Petriç da¤lar› ve di¤er da¤lar insan› hayret-
te b›rak›rlar.

Petriç kasabas›n›n hududundan do¤uya do¤ru korulardan, büyük da¤lar›n eteklerinden
geçerek, geliflmifl köyleri seyrederek, bazan konup göçerek, yeyip içerek yedi saat gittik.
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Menlik Kasabas›: Bu dahi Köstendil topraklar›nda voyvodal›kt›r. Yüzelli akçe pâyesiyle
kazad›r. Kethüda yeri, Yeniçeri serdâr›, Muhtesibi, Bâcdâr› ve fiehir Kethüdas› vard›r.
Arap lisan›nda (menîk) kelimesi kaba, fena anlam› olan ay›p bir sözdür. fiehir dereli, tepe-
li, ba¤ ve bahçeli bir alanda kurulmufltur. Mamur, flirin, büyük bir flehir misali yerleflme ye-
ridir. Evlerinin üzerleri kiremit örtülü olup, altl› ve üstlü, kâgir yap›l›, genifl binalard›r. Ca-
mii kiremitli, yüksek bir minareli, cemaati bol, nurlu bir camidir. Mahalle mescidi, medre-
sesi, mektebi, tekkesi, hamam›, han› ve kâgir yap› dükkanlar› olup bedestan› yoktur.

Bu flirin yerleflme merkezinde haftada bir kere büyük bir pazar kurulur. Pazarda bü-
tün de¤erli mallar ve eflyalar bulunur. Halk›n ço¤unIu¤u hizmet eden, düflük tabaka in-
sanlard›r. Ama Yörük taifesinden hal sahibi, sâlih kimseleri de vard›r.

Buradan kalk›p do¤uya do¤ru 12 saat gittik. Allah korusun, tehlikeli, korkunç sarp
yollardan geçtik. S›rbîn yaylas›n› aflarken bazen yaya, bazen atl› olduk. Nice güçlükler ve
eziyetler çektik. S›rbîn köyü, yayla ve balkanl›k içinde geliflmifl bir Bulgar köyüdür. Ser-
best zeamettir. Buradan yine do¤uya do¤ru geliflmifl, güzel köylerden ve di¤er yerlerden
geçerek ilerledik.

Vetrine (veya Vetirne) Kasabas›: Valisi, kad›s›, voyvodas›, Muhtesibi, Bâcdâr›, Sipah
Kethüda yeri, Yeniçeri Serdâr›, Haraç A¤as›, fiehir Kethüdas› ve k›rksekiz parça köyü
vard›r. Müftüsü ve flürefâ efendisi yoktur. Evleri, kiremit örtülü, altl› ve üstlü, kâgir yap›-
l›, mamur ve mükemmel, gül gülistanl›, sa¤lam kap›l›, balkonlu ve pencereli, bahçeli, süs-
lü, güzel evlerdir. Mahallelerinden befl adedi Bulgar, S›rp ve Rum kefereleri mahalleleri-
dir. Camilerinden çarfl› içindeki câmiinin cemaati çok olup, bir yüksek minareli güzel bir
camidir. Ayr›ca mahalle mescidleri, medresesi, s›byan mektebi, tekkesi, hamam›, tüccar
han› ve sanayi çarfl›s› bulunup kâgir bezestan› yoktur. Akar sulu çeflmeleri vard›r. Ayr›ca
sebilleri de bulunur. fiehrin su ve havas› latif oldu¤undan güzelleri de meflhur, edebli dil-
berlerdir. Etraf›nda ‹rem benzeri ba¤lar›, Cennet bahçeleri ve bostanlar› vard›r ki herbiri-
ni dil ile anlatmak mümkün de¤ildir. Be¤enilen mahsûllerinden Vetrine tütünü misk gibi
kokuludur. Yenice tütününden daha güzeldir. Vetrine'nin k›rbu denilen küçücük ve Kir-
mast› flehrinin mast›s› gibi köpecikleri olur ki, yüz - yüzelli dirhem gelir. Yeryüzünde böy-
le gülünç, gözü pek, k›zg›n, ev bekçisi, bilinçli köpekler görülmüfl de¤ildir. Meyvelerinden
elmas› ve ayvas› da meflhurdur.

Bu Vetrine flehri Demirhisar'›n bat›s›nda kal›r. Aralar› iki menzil mesafeden biraz ya-
k›nd›r. Aralar›ndan Urfan nehri akar. Vetrine'ye biraz daha yak›ndan geçer.

Buradan ayr›l›p, afla¤› Gümülcine yollar›na gitmeyip, zira daha önce buralar› görmüfl-
tük, Edirne'ye gitmek için Filibe yolunu arzu etti¤imizden kuzey taraftaki sarp da¤lar› afl›p
befl (veya dokuz) saat gidip, geliflmifl köylerden geçtik.

Müslüman köyüdür. Bütün halk› müslüman Yörük halk›d›r. Aba, kebe ve ihram iflle-
yip, ziraat ederek geçimlerini sa¤larlar. Bir mescidi ve k›rk - elli aded evleri vard›r.

Buradan yine kuzeye do¤ru 13 saat gidip, büyük bir yaylay› afl›p, Istanimaka kasaba-
s› içinden geçen nehri kenar›ndan ilerledik.

Kiliseli Köyü: Seksen evli kefere köyüdür. Istanimaka hududunda zeamettir. Sabahle-
yin yine an›lan köy kenar›nca, sarp kayal›klar içinden atlar›m›z›n nallar› dökülerek yedi
saat gittik.
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‹bret Verici Istanimaka Kalesi: Yunan tarihçilerinin yazd›klar›na göre Filibe kalesini
yapt›ran Makedon Kral taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r ki onun yayla saray› imifl. Halen yer yer
binan›n kal›nt›lar› görülmektedir. Sonra Gazi Hüdâvendigâr Sultan Murat (Birinci Murat),
Edirne ve Makedon Filibe flehirlerini fethetti¤inde bu Istanimaka kefereleri de ‹slâm ordu-
suna karfl› gelemiyeceklerini anlay›nca kaleyi aman dileyerek Gazi Evrenos'a teslim eder-
ler. Halen Süleyman Hân kayd› üzere Rumeli eyâletinde Süleyman Hân vakf› olup Filibe
nâz›r› taraf›ndan gönderilen mütevelli ile yönetilir. Yüzelli akçe pâyesiyle kazad›r. Ama Fi-
libe mollas›na ba¤l›d›r. K›rk aded mamur ve geliflmifl köyleri bulunur. Kethüda yeri ve Ye-
niçeri Serdâr› yönetimindedirler. Zira Filibe'ye bir saatlik mesafededir. Kuzey tarafta ka-
lesi ve minareleri görülmektedir. Istanimaka kalesi bir bay›r dibinde viran ve harabe bir
kaledir. Sadece bir bafl›nda kule misali bir kilisesi kalm›flt›r. Kiremitli küçük bir kilisedir.
Papazlar› ahmak ve sa¤›rd›r. Ama flehir iki varofltan meydana gelmifltir. Biri nehrin kale
taraf›ndaki viran kale dibine var›r. Üçyüz aded üzerleri kiremit örtülü, ba¤l› ve bahçeli, ge-
nifl avlular› olan kefere evleridir. Asla müslüman yoktur. Büyük, güzel bir kasabad›r. Yüz
kadar dükkânlar› vard›r. Her çeflit esnaf bulunur. Berber, nalbant ve terzi gibi sanatkâr-
lard›r. Ama bunlar varofl içinde olmay›p kap›n›n karfl› taraf›nda bulunurlar. ‹ki aded han›
vard›r ki Kervansaray benzeridirler. Hanlar›n önündeki meydanda tâ kâfirler zaman›ndan
kalm›fl, tatl› sulu bir kuyu vard›r. Zincir ile su çekilir. Bütün flehir halk› bu sudan içerler.
Zira k›fl günleri flehir içinden akan nehir dondu¤undan bu kuyunun suyundan içerler. Va-
roflta üç aded kefere kilisesi vard›r. Bir tanesi mükelleftir. Bu kuyu önünden do¤uya do¤-
ru çarfl› içinden gidildi¤inde an›lan nehir üzerinde yüzer ad›m aral›klar ile üç yerde a¤aç
köprüler yap›lm›flt›r.

Müslüman Varoflu: Nehrin karfl› taraf›nda yüz aded üzerleri kiremit örtülü, ba¤ ve bah-
çeli, altl› ve üstlü, kâgir yap›l›, genifl avlulu, saray misali, pâk ve temiz iç aç›c› hanedan-
lard›r. Karfl›daki kefere varoflu gibi s›k ve karanl›k de¤ildir. Hepsi bir mahalle ve bir ca-
midir. Camiin kâgir bir minaresi vard›r ve üzeri kiremit örtülüdür. Ayr›ca iki aded mahal-
le tekkesi, bir aded mektebi, bir aded zaviyesi, suhta odalar›, bir aded hamamc›¤›, onye-
di aded dükkânlar› olup baflka birfley yoktur. Küçücük, flirin bir yerleflme yeridir. Halk›
zengindirler.

Buradan kalk›p do¤uya do¤ru gidip, Arnavud, Çeruyna (veya Çervina), Yukar› Tahta-
l› ve Afla¤› Tahtal› köylerini geçtik.

Büyük Arnavudlu Köyü: Koca Mevlevi vezir-i âzam Mehmet Paflazade Süleyman
Bey'in serbest zeametidir. Bir de¤irmeni olup, ba¤ ve bahçeli güzel bir köydür. Bu köyle-
ri geçerken Filibe flehri kuzey tarafta da¤lar›n ard›nda kald›. Buradan yine do¤uya do¤ru
geliflmifl, güzel köyleri geçerek ilerledik.

Papas Köyü: Bu dahi kefere köyü ve zeametidir. Buradan kuzeye giderken Mufltal›
yaylas›n› geçtik. Gö¤e bafl uzatm›fl yüzbinlerce a¤açlar› seyrederek, yokufl afla¤› inip, bir
hayli gittik.

Rumeli eyâletinde, Çermin sanca¤› hududunda bulunan Bardakç›lar ve Yenice köyle-
rini geçtik. Bu iki köy Mufltal› suyu kenar›nda olup bu suya maden deresi de derler. Bu-
rada yüzlerce su de¤irmeni bulunur.
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Kuyumcu fiap› Madeni: Ad› geçen nehir içinde sekiz yerde k›rm›z› renkli kuyumcu fla-
p› ç›kar ki görülme¤e de¤er bir yerdir. Bu dere yak›n›nda olan kefere köyleri halk› flap ç›-
karmakla görevli olup, di¤er vergileri vermekten muaf tutulmufllard›r. Ç›kar›lan flap hep-
si devlete aittir. Defterdarlar taraf›ndan yönetilen ayr› bir eminliktir. Yedi yük akçe ile il-
tizamd›r. Her kim flap çalacak olur ise cezaland›r›l›p, zincire ba¤lan›p, madende esir gibi
çal›flt›r›l›r. Bu flaptan kuyumcular al›p gümüfl a¤art›rlar. Kad›nlar edep yerlerine sürerler,
gayet faydal›d›r. ‹shal olan bir kimse aç karn›na bu flaptan nohut kadar iki tane yerse Al-
lah'›n emri ile hemen ishali kesilir. Fakat fazla miktarda al›nd›¤›nda yüre¤i bozar. Ama yü-
rekteki bütün mikroplar› k›rar. Bu dere içinde nice yerde flap y›¤›nlar› bulunur. Dere için-
deki bütün nebatlar› esmer renkli olur. Derenin suyu k›rm›z› flarap gibi akt›¤›ndan bu su-
dan hiçbir yarat›k içmez. Biraz içen a¤z›n› buruflturur. Onun için baflka sular ile ak›p ge-
len bal›klar bu flap suyuna girdiklerinde hemen sersemleflip, dere kenar›na gelirler. Bü-
tün köylerin halk› bunlar› avlay›p yerler. Lezzetli bal›klar› olur. Bu maden deresi ile Mufl-
tal› suyu birleflerek Edirne yolunda Harmanl›k han› yak›n›nda Meriç nehrine dökülürler.
Bal›klar bu maden suyundan korktuklar›ndan hepsi Mufltal› suyunda yaflarlar. Zira Yayla-
dan inen tatl› bir sudur. Mufltal› suyunun afla¤› k›sm›na maden suyu derler. ‹ki taraf› da
geliflmifl, mamur köylerdir. Bu dere tâ Mufltal› yaylas›ndan ç›k›p tâ Harmanl›k han› bat›-
s›nda Meriç nehrine kar›fl›ncaya kadar olan mesafede iki taraf da flahin yuval› kayal›klar
olup güçlükle geçilebilen geçit yerlerinden baflka yollar yoktur. Bu kayalar saâdetli pâdi-
flâh›m›z›n fiahincibafl›s› yönetimindedir. Bu kayalarda özel bekçi avc›lar var ki kayalardan
afla¤›lara inip flahinleri yuvalar›nda avlarlar. Garip bir seyir yeridir. Sarp dere oldu¤undan
insano¤lu bu dereyi geçe geçe bizar olur. Ama yararl› ve zengin derelerdir.

Kan›kl› Köyü: K›rk aded, üzerleri saz örtülü evli bir müslüman köyüdür. Bir camii vard›r,
üzeri kiremit örtülüdür. Tek minaresi kâgir yap›d›r. Dört yan› ormanl› bir zeamet köyüdür.
Buradan da yine maden nehri kenar›nca iki saat gittik. Müslüman ve zeamet köyü olan ‹l-
yas Köyü’nü geçtik. Yine maden deresi içinden yar›m saat yol ald›k.

ABÂO⁄LU MENZ‹L‹ YAN‹ HAZRET-‹ OSMAN BABA TEKKES‹
Tarikat öncüsü, âl-i âbâ (babalar›n soyu), zengin ve fakirin yol göstericisi, zenginlerin

sultan› yani Allah yolunun yolcusu ve göstericisi Hazret-i Osman Baba (Allah s›rr›n› aziz
etsin) hazretleri, bizzat Hazret-i Hac› Bektâfl Velî halifesi fukarâlar›ndand›r. (...) zaman›n-
da bu bofl mesire yerinde yerleflmifl ve karar k›lm›flt›r. Himmetleri hâz›r ve naz›r ola. Bu
yüksek dergâh tekkesi, an›lan maden deresi kenar›nda, Edirne flehrine giderken yolun
sa¤ taraf›nda, bir bay›r bafl›nda, düz ve verimli bir alanda, yüksek a¤açlar›n gölgeledi¤i
güngörmez korulu¤un içinde, yeflil kadife gibi bir çimenlik üzerinde kale benzeri, kâgir ya-
p›d›r. Pâdiflâh saray› gibi duvarl›, çeflitli kas›rl›, balkonlu, zengin mutfakl›, nice kilerli, mey-
danl›, misafirhâneli, mükellef ah›rl›, saman, arpa ve di¤er malzemelerin bulundu¤u mah-
zenleri ile donanm›fl ve bezenmifl binalardan oluflmufltur. Bir sultan camii, mescidi, ders-
hane mektebi, bir hamam›, çeflitli misafir evleri, gelen, giden ve dervifl odalar›, mütead-
did eflyalar ile imar olunmufl, büyük bir flehir ve ‹rem ba¤› misali dervifl tekkesidir. Ba¤ ve
bahçesi, nice fiskiyeli havuz ve flad›rvanlar› olup fiskiyelerinden sular yükseklere f›flk›r›p,
çeflmelerinden sular akmaktad›r. Ayr›ca cirit meydanl› avlular› ile bezenmifl bir tekkedir.

Bunlardan baflka bu muhabbet meydan›nda Sultan Beyaz›t Velî, veliler ve deliler ile fu-
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karalar sevgilisi oldu¤unda bu çimenlik vadi içinde yedi köfleli, bozdo¤an külâh› kisbeti gi-
bi yüksek bir köflk infla ettirmifl ki yedi iklimden iz verir. Diller ile anlat›lamaz, kalemler ile
yaz›lamaz. Elhâs›l bu güzel köflkün etraf›nda k›rk aded kap›lar› vard›r. Bu kap›lar K›rklara
makam oldu¤una iflarettir. Bu köflkün içi sert ya¤mur tafl›, saf mermerler ve daha nice k›y-
metli tafllar ile bezenmifl ve donat›lm›flt›r. Sanki Hind sedef ifli gibi hal› düflenmifltir. Yük-
sek kubbesinin etraf›nda beyaz, k›rm›z› ve çeflitli renklerde de¤erli a¤açlar ile donat›lm›fl ve
kubbenin tavan› da ibret verici flekilde nak›fllarla bezenmifltir. Öyle ki Avrupa'n›n Man'›,
Acem Behzât ve fiahkulu nakkafllar›n böyle kalem çekmeleri mümkün de¤ildir. Çeflitli ham
mermer ve avizelerle de süslenmifl bir sanat eseridir. Meydan›nda bulunan havuzundan f›fl-
k›ran sular tâ kubbesine varmaktad›r. Etraf›nda bulunan çeflitli pencerelerinden ve balkon-
lar›ndan da¤larda, ba¤larda ve gül gülistanlarda öten bülbüllerin hofl sesleri ve ötüflleri din-
lenir, çevrenin bütün güzellikleri seyredilir. Bu gönüllere ferahl›k veren köflkün üstü servi
gibi mavi kurflun örtülü olup, üzerinde de alt›n kaplamal› yüksek alemi vard›r ki tâ bir ko-
nakl›k mesafeden par›lt›s› insan›n gözlerini kamaflt›r›r. Bütün geçmifl padiflahlar, hay›r sa-
hibi vezirler, vekiller, valiler, ayan ve büyükler bu Osman Baba Sultan'›n ruhu içün bu tek-
kede birer büyük eserler yap›p bütün binalar›n üzerlerini mavi kurflun ile kaplatm›fllard›r.
Hepsi de alt›n alemlerle bezenmifllerdir. Anlat›lan bu Beyaz›t Velî kasr›n›n benzeri hiçbir
diyar›n tekkelerinde yoktur. Ancak ‹ran'da ‹mam R›za'n›n büyük türbesi benzer.

Fukara Meydan›: Bu anlatt›¤›m›z Beyaz›t Velî köflkünün karfl› taraf›nda ibret verici, es-
ki yap› bir fukara meydan› vard›r ki içine befl, alt›yüz kadar fukara al›r. Buna k›fl meyda-
n› derler. Acâip bir dervifl misafirhanesi binas›d›r. Etraf›nda yüzlerce dolap vard›r. Her do-
lab›n birer dervifli olup, postlar› üzerinde tâat ve ibâdetle meflgul olurlar. Kap›s› büyük bir
saray kap›s› gibi genifltir. Bu meydan içine arabalar ile odunlar getirilip, atefl yak›l›r ve bü-
tün dervifller ateflin etraf›nda toplan›p bafllar›ndan geçen hisseli olaylar› ve ö¤üt verici hi-
kâyeler anlat›rlar. fiiirler ve târih kitaplar› okuyarak can sohbetleri ederler, nice kurban-
lar› kebab edip, tatl› helvalar piflirip, gece yar›s› bütün dostlar bu yemekleri yeyip hay›r
sahiplerine dualar ederler. Sonra üç kere gülbânk-› Muhammedi çekilip, kimisi postlar›n-
da merkezlerine ve niceleri de odalar›na giderler. Halen bu k›fl meydan›nda alt› ay bu dü-
zen üzere ibâdet edip sohbetler ederler.

Bahar (Yaz) Meydan›: Anlatt›¤›m›z K›fl meydan›na bitiflik olarak, hay›r sahibi Yahya
Pafla o¤lu Mehmet Bey, Üsküp'ten gelip Osman Baba himmeti için bir yaz ve bahar mey-
dan› yapm›flt›r. Benzeri hemen Karadeniz sahilinde Varna flehri ile Balç›k kasabas› ara-
s›ndaki Batova deresinde (Akyaz›l› Sultan) tekkesidir. Bu da onun gibi ‹stanbul'daki Gala-
ta kulesi gibi ucu gö¤e yükselmifltir. Yedi köfleli yuvarlak, kal›n, metin kâgir bir binad›r.
Sivri külah gibi tahta kubbesinin üzeri kurflun örtülü olup, tepesinde iki adam boyunda
yüksek, alt›n yald›zl› alemi vard›r. Öyle bir meydand›r ki geniflli¤inden seher vakti bir ta-
raf›nda olan kimse öte tarafta olan kifliyi güçlükle fark eder. Üstâd mimar› bütün hüneri-
ni ve gücünü harcay›p sanat›n› göstererek bu meydan›n tavan›n› ve nak›fll› kubbesini di-
reksiz olarak tutturmufltur. Böyle genifl bir meydan›n içinde hiç direk yoktur. Sadece tek
tavanl› büyük bir meydand›r. Meydan›n ortas›nda döflenmifl ibret verici hal› üzerinde yüz-
lerce aded alt›n yald›zl› lambalar, flamdanlar, avizeler var ki her biri ikifler adam boyunda-
d›rlar. Herkesin birer dolab› (eflya koyma yeri) olup, postlar üzerinde oturup arkadafllariy-
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le Kur'an okuyup, ilmî sohbetler ederler. Baz›lar› çeflitli hünerler gösterip yüz parçal› se-
defli tahta kafl›klar, kâseler, keflküller, karaçal›, zeytin ve flimflir a¤açlar›n›n köklerinden
kafl›klar, arka kafla¤›lar› ve daha nice dervifl marifetlerinden eflyalar yaparak gelene gide-
ne, flehrin ayan ve eflraf›na hediye olarak verirler ve bu kimselerden ald›klar› hediye ve
ihsanlarla geçinirler. Yine bu meydan›n taban› tamamen beyaz ve berrak ham mermer
döflelidir. Öyle bir genifl meydand›r ki ikibin kifli al›p, gece gündüz üçyüz aded post sahi-
bi derviflleri bulunur. Tarikat sahibi ve öncüsü (fieyh Ali Baba) ocak bafl›nda vakarla otu-
rup bu tekkeyi ve burada bulunan erkek ve kad›nlar› yönetir. Di¤er dervifllerin de ayr› ay-
r› birer görevleri vard›r. Bu meydan›n kap›s›n›n üzerinde flu tarih yaz›l›d›r:

Yahya Pafla o¤lu Mehmed Beyin
Ruhuna yâd eyleyin El-Fâtiha sene... 

(885)

Hazret-i Osman Baba'n›n (s›rr› aziz olsun) Türbesi: Sevginin özü, dostlu¤un öncüsü,
evliyalar›n bafl›, asfiyân›n güvencesi... yani tarikat fleyhlerinin babas› Hazret-i Gazi Os-
man Baba. Bizzat Türk o¤lu Türk Hâce Ahmet Yesevî hazretleri bunlar›n künyelerini Ga-
zi Osman Baba olarak buyurmufltur. Onun için uzun ve aziz ömürleri gaza ile geçmifl bir
gezgin idiler. Osman Baba Sultan, temiz Âl-i Abâ (Hazret-i Peygamberin üzerlerine mü-
barek abalar›n› örttü¤ü Ali, Fatma, Hasan, Hüseyin) soyundand›r. Mûsâ Kâz›m Hazretle-
rinin yedinci o¤lunun o¤ullar›ndan Seyyid Ali'nin o¤lu Seyyid Hüsâmeddin'in o¤ludur.
Soy ve sopca temiz ›rktan olup Sâdât-› Kirâm'dan oldu¤una flek ve flüphe yoktur, tik de-
fa Belh ve Buhârâ'dan kendileri Hac› Bektâfl Veli Hazretleri ile Hâce Ahmed Yesevî'den
izinli olarak Osmano¤lu'na yard›ma gelmifllerdir. Orhan Gazi ile Bursa'n›n fethinde bulun-
mufltur. Sonra Orhan Gâzi'nin o¤lu Süleyman Pafla ile görüflüp anlaflarak Süleyman Pa-
fla'dan önce üçyüz nefer dervifli ile Rum diyar›na ayak basar. Def ve kudüm dö¤erek, Gül-
bânk-› Muhammedi çekerek, alem tafl›yarak, sancak ve bayraklar›n› açarak do¤ru Edirne
kral› ile buluflup, Rum diyar›nda seyahat eder. Seyahat ederken de aya¤›n›n bast›¤› yer-
ler için «Hepsi ‹slâm diyar› ola» diye dua ederdi. Rumeli kâfiristan›nda ‹spanya, Nemse,
Donkark›z, Danimarka, Rimpapa ve Paris vilâyetlerini gezip, görürken de «‹lâhî, ‹slâm di-
yar› olup, kiliseler müslümanlar›n mabedi ola, ba'de'l-elf mi'e (1100 tarihinden sonra)» di-
yerek nefes etmifllerdir. Elhâs›l ulu Sultand›r.

Uzun ömürlü olup yine seyahat ile Rumeli'ye geldi¤inde Gazi Hüdâvendigâr’a gelip,
Edirne flehrinin fethine kat›lmak ister. Murat Gazi, Osman Baba'n›n gayretiyle Edirne ka-
lesini fethetti¤inde yan›nda bulunmufltur. Osman Baba daha önceki seyahatinde bu ilgi
çekici yeri be¤enip, buraya bir âsitâne yapt›rmak ister. Murat Hân Gazi de Osman Ba-
ba'n›n eline verdi¤i fermanda «Var, fethetti¤in yerlerin güzel bir yerinde tâ gözünün erdi-
¤i yerlere kadar senin vakf›n olsun» diye buyururlar. Osman Baba da bütün derviflleriyle
def ve kudümlerini çalarak bu yerlere gelir. Kâfirlerin ellerinden fethetti¤i yerlerde kuvvet
ve kudretinin yetti¤i, gözünün görebildi¤i yerlere dek s›n›r çevirir. Bu da¤l›k ve çemenlik
alan içinde kulübeler yapt›r›p, üçyüz dervifli ile a¤açl›k içinde binlerce sohbetler ederler.
Sonra Sultan Birinci Murat Hân'›n yard›m› ile önce sade, yararl› bir Osmanl› tekkesi yap-
t›r›r. Sonra kendileri elde ettikleri savafl ganimetleri ile binlerce eserler yapt›r›r. Nihayet
... tarihinde Allah'›n emrine uyarak geçici dünyadan ebedî saraya göç ederek karar k›ld›.
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fierefli vücudunu buradaki türbede defnederler. Kurflun kapl› yüksek bir kubbe ve kâgir
bina içinde yatmaktad›r. Misk ve anber kokular› ile kokulanm›fl, nurlu bir kabirdir. Bütün
ziyaretçilerin dima¤lar› kokulan›r.

Geçmifl bütün Osmanl› Padiflahlar› ve vezirleri, K›r›m hânlar› ve Sultanlar›, birer tane
alt›nl›, gümüfllü, mücevherli olarak ifllenmifl kandiller ve çeflitli avizeler hediye etmifllerdir.
Bu mübarek kabri öyle donatm›fllard›r ki diller ile anlat›lamaz. Bizzat kendilerinin mübarek
pabuçlar›, aba h›rkalar›, seccade, bayrak, tu¤, sancak, davul, kudüm, boru, nakkare, zil,
teflbih, asâ, nal›n, boz do¤an›, yedi Terk keçe külah› mübarek bafl› ucunda ve yüksek bir
taht üzerinde durmaktad›r. Dörtbir, taraf›nda çeflitli de¤erli hediyeler, as›l› sanat eseri ç›-
ra¤lar, gümüfl ve alt›n flamdan, buhurdan ve gülâbdanlar bulunmaktad›r. Etraf›ndaki rahle-
ler üzerinde çeflitli de¤erde Kur'ân-› Kerîmler dizilidir. Bütün ziyaretçiler Kur'an-› Kerîm
okurlar. Binlerce k›ymetli kalayl› kaplar var ki bir tekkede öyle kaplar yoktur. Ancak Ba¤-
dad içinde Hazret-i Abdülkâdir Geylânî'de, Ba¤dad d›fl›ndaki Hazret-i ‹mâm-› A'zam'da, bu-
radan iki merhale uzakl›ktaki ‹mâm-› Hüseyin'de ve üç merhale uzakl›ktaki ‹mam Ali tür-
belerinde böyle de¤erli eflyalar bulunur. Ama bu Osman Baba'n›n kabri onlardan daha çok
bezenmifltir dersem yalan söylemifl olmam. Zira burada bulunan de¤erli yaz›l› Kur'an-› Ke-
rimleri bir tekkede görmedim. Osman Baba'n›n bu nurlu türbesinin kap›s› üzerinde küçük
bir kubbecik daha vard›r. ‹nsanlar›n topland›¤› yerdir. O kubbenin dört köfle duvar›n›n yü-
zünde buraya gelen kara ve deniz bütün gezginlerin birer çeflit yaz›lar› vard›r. Yine bütün
bu ziyaretçilerin hediye ettikleri de¤erli kaplar ve eflyalar bulunmaktad›r.

Ben fakîr dahi küstahl›k ederek Celî yaz› ile duvara: «Merhum Melek Ahmet Paflal›
seyyâh-› âlem Evliya, ruhu içün, Allah r›zas› içün El-Fâtiha. Sene 1081» diye yazd›m.
Anadolu, Arap-Acem, Belh ve Buhara'da cami, han, imaret ve tekkelerde, elhâs›l bu el-
libir y›ll›k seyahatim içinde gezdi¤im onsekiz padiflahl›k yerlerde mutlaka üstüme bir Fa-
tiha rica etmiflizdir ki gören âfl›klar için gizli de¤ildir.

Bu Osman Baba azizin mübarek kabirlerinin üst kemeri üzerinde, dörtköfle, beyaz bir
mermer üzerinde alt›n ve lâciverd ile yaz›lm›fl flu tarih vard›r:

«Büniye hâze'l-imâretü merkad-i Sultân el-fukarâ Hazret-i Osman Baba ve Gazi Mihâl
Bey rûhiyçün ve o¤lu ‹ki Yürekli Ali Bey rûhiyçün El-Fâtiha. Sene 912»

Elhâs›l bu meydanlar bir padiflah diyar›nda yoktur. Ancak Anadolu'da K›rflehir'deki Ha-
c› Bektâfl Veli âsitânesinde ola. Dünya durdukça mamur ve flenlikli olsun. Hazretin hakk›
için bu tekkede her gece gelen ve gidenlerden gece ve gündüz ikiyüz, üçyüz atl› ve yüzler-
ce yaya eksik olmaz. Tekkenin bütün hizmetlileri misafirlere hizmet edip, çul, torba, kah-
ve ibri¤i ve tencere ç›kartmadan zengin mutfaklar›ndan nice nimetler yedirip, içirip, kon-
durup göçürürler. Geçmiflteki pâdiflâhlar buraya himmet gözüyle bakt›klar›ndan ormanl›k,
da¤l›k ve koruluk yerlerde ve yaylalar›nda onikibin aded sa¤mal koyunlar›, bu kadar s›¤›r›,
cam›fl, at, kat›r ve taylaklar› vard›r. Art›k di¤er vak›f mallar› ve eflyalar› da bunlara göre k›-
yas oluna. Sözün k›sas›, bu dergâh›n su ve havas›ndan, ilim ve hüner sahibi canlar›ndan
hofllan›p, bir hafta burada misafir olup Aziz merhumun ruhu için Hatm-i flerîf okuyup,
Rum erenleri canlar›ndan birer hediyeler al›p, sonra bütün dostlar ile vedâlafl›p, do¤u yö-
nüne yine maden nehri kenar›nca bir saat gidip, Konukçu ve Tatarl› köylerini geçtik.
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Pafla Köyü: Bir kuleli ve bir camili müslüman köyüdür. Osman Baba tekkesinin yöneti-
cisi olan paflan›n o¤ullar› burada oturdu¤undan Pafla köyü derler. Buradan ayr›l›p sonra
Hisarl› köyüne geçtik.

Ana Bac› Köyü: Eski zamanda (Ana Bac›) ad›nda sohbet sahibi bir hâtûnun tekkesi
imifl. Zamanla biraz harab olmufl. Birkaç odas› ile birkaç ev kalm›fl. Buradan sonra ‹¤de
boyu köyüne geldik. Hakikaten i¤de a¤açlar› cihan› süslemifltir. Sonra Edirne flehrine
kütük ve kömürün gitti¤i Kütüklü köyüne geldik. Osman Baba tekkesinden buraya gelin-
ceye kadar acaip ya¤murlar ve çakurlar çektik. Sonra do¤uya do¤ru yol ald›k.

Ali Baba Tekkesi: Bu aziz merhum da Osman Baba Sultan'›n halifesidir. Yirmi - otuz
kadar derviflleri vard›r. Vak›flar› yoktur. Bir kanaat tekkesidir. Sabah ve akflam Cenâb-›
Bârî bu fukaran›n nafakalar›n› verir. Onlar› yedirip, içirip, giydirip, kuflat›p besler. Bu der-
vifller de yedi terk keçe külah giyerler. Osman Baba'dan beri bunlara öyle nefes olunmufl,
ama yine bütün fukaralar› Yâ Ganî ismine sahiptirler. Cenâb-› Hakk›n emriyle hergün
mutlaka bunlara birer koyun kurban gelir. Ayr›ca her taraftan sadaka, adak, hediye ve
nimetler eksik de¤ildir. Buraya gelen gidenlere nimetleri boldur.

Buradan ayr›ld›ktan sonra Karufll›, F›nd›kl› ve Dönekli köylerini geçtik. Yine ya¤mur
alt›nda ilerliyerek Bulgar ve Rum köyü olan Derbend has köyünü de geçtikten sonra Edir-
ne ana yoluna ç›kt›k.

Cesri Mustafa Pafla Kasabas›: Bu kasaba hakk›nda daha önce çeflitli vesileler ile genifl-
çe bilgiler vermifl idik. Buradan iki saat do¤uya gittik. Çamur derdinden ana yoldan sa¤
tarafa, dere içinden düz yollara sap›p Meriç nehrini geçip, büyük köprüyü ard›m›zda
b›rak›p bafl yukar› güneye do¤ru 1 saat gittik.

Çermin Kasabass› Menzili: Bu kasaba hakk›nda da daha önce bilgi verilmifl idi.
Buradan kalk›p dört saat do¤uya gittik. Meriç nehrini köprüden geçtik. Hamza Baba Sul-
tan tekkesini de geçtikten sonra iki saat düz sahrada yol ald›k.
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BAY YAYINLARI
1 - ‹skender Muzbeg “Günefl Is›t Beni” (fiiir)
2 - Esin Muzbeg “Kar›fl›k Duygular” (fiiir)
3 - Cemali Tunal›gil “Mamuflu Türk A¤z›n›n Özellikleri” (Araflt›rma)
4 - Ethem Baymak “Rumeli Çeflitlemeleri” (fiiir)
5 - Osman Baymak “Bilmeceli fiiirler” (fiiir)
6 - Osman Baymak “Yaflarlar Dize Dize” (fiiir)
7 - Osman Baymak “Aylardan Kalanlar” (fiiir)
8 - fiükrü Mazrek “‹yi Kalpli Ö¤retmen” (Öykü)
9 - Osman Baymak “Suzi Çelebi” (Araflt›rma)

10 - Bayram Mazrek “Dertli Dünyada Yaflam” (fiiir)
11 - Aziz Öztürk “Aflk Zaman›” (fiiir)
12 - Ethem Baymak “Tuna Akar Serin Serin” (fiiir)
13 - Osman Baymak “Gagauz Ça¤dafl fiiiri Antolojisi” 
14 - Sona Adieva “Yaprak Dökümü” (fiiir)
15 - Ethem Baymak “Ve Erken Akflam ‹ner Rumeli’ye” (fiiir)
16 - Vahit Engin “Milenyum fiiirleri” (fiiir)
17 - Ethem Baymak “‹çimdeki Hürriyet Kab›na S›¤m›yor Gene” (fiiir)
18 - Osman Baymak “Mr. Hamit Alt›parmak’›n Tüm Çal›flmalar› Kosova-Prizren’de Osmanl› Eserleri“ (Araflt›rma)
19 - Mine Bahçeci “Gel / Sana Do¤ur Beni” (fiiir)
20 - Osman Baymak “Ceviz A¤ac›” (fiiir)
21 - Osman Baymak “Bir Gün Daha” (fiiir) Türkçe’den Makedonca’ya Çeviri
22 - Hülya Sönmez “Hüzün Güllerinde Nisan” (fiiir)
23 - Osman Baymak “K›r›mname” (fiiir)
24 - Prof. Dr. ‹rfan Morina “Prifltineli Mesihi” (Araflt›rma)
25 - Hüseyin R. Güler “Bulgaristan Türküleri” (fiiir)
26 - Altay Suroy Recepo¤lu “Belgrat Camileri” (Araflt›rma)
27 - ‹smail Bayar “Güvercinler Üflüyor” (fiiir)
28 - Reflit ‹smet “Eserlerim...” (Araflt›rma)
29 - Osman Baymak “Bir Yürek” (fiiir) Türkçe’den ‹ngilizce’ye çeviri
30 - Osman Baymak “Geçmiflten Günümüze Rumeli Türküleri” (fiiir)
31 - Mine Bahçeci “Y›rtmay›n Gök Yüzümü” (Öykü)
32 - Mine Bahçeci “Hay›t Çiçekleri” (Öykü)



33 - Mine Bahçeci “Aç›k Yaralar” (fiiir)
34 - fiükrü Mazrek “Kanl› Viflne Bahar›) (fiiir)
35 - Mine Bahçeci “ Hayal Bilgisi” (Öykü)
36 - Osman Baymak “Rumeli fiairlerinden ‹stanbul fiiirleri” (fiiir)
37 - Liliya Markova “Atefl Dans›” (fiiir)
38 - Yahya Akengin “ Zakkum” (fiiir - Türkçe’den ‹ngilizceye çeviri)
39 - Alufl Nufl “Bizden Kalan Hofl Bir Seda” (fiiir - Deneme)
40 - Galip Sertel “Tafl Toprak Dobruca” (fiiir)
41 - Ayflegül Aflk›m Karagöz “Rüzgar Çanlar›” (fiiir)
42 - Dr. Cem Topsakal - Mr. Bedrettin Koro “Kosova’da Yaflayan Türkçe E¤itim” (Araflt›rma)
43 - Sidney’den S›laya “Ferda fiahinbafl” (fiiir)
44 - Eftim Kletnikov “Eflik” (fiiir)
45 - Osman Baymak “Tarih Boyunca Avrupa Kavfla¤› Kosova” (Araflt›rma)
46 - Osman Baymak “K›r›m’dan Gelirim” (fiiir)
47 - Ahmet Cangür “Kosova Türkçesi Prifltine A¤z› Sözdizimi Özellikleri) 
48 - fiaziye Çelikler “Kördü¤üm” (fiiir)
49 - Osman Baymak “Yüre¤im Kördü¤üm” (fiiir)
50 - Osman Baymak “Gönül Yaras›” (fiiir)
51 - Bahtiyar Sipahio¤lu “Tarihi ve Siyasi Yönüyle Kosova” (Araflt›rma)
52 - Fatma Rodoplu “Yollar Uzun, Y›llar Hüzün” (fiiir)
53 - Nurten Emre “Hasret” (fiiir)
54 - Nurten Emre “Hüzün” (fiiir)
55 - Hazel fientürk “Sessiz Ç›¤l›klar›m” (fiiir)
56 - Hafize Gün “‹ki ‹nsan Boyu Günefl” (fiiir)
57 - Hafize Gün “Sözcüklerin Dans›” 
58 - Muhsin Durucan “Bir Sevdad›r Balkanlar” (Araflt›rma)
59 - Havva Pehlivan Özgür “Mavi Rüzgar” (fiiir)
60 - Osman Baymak - Canseli Donat “Türk Dünyas› Kad›n fiairler fiiir Antolojisi” 
61 - Osman Baymak “Balkan Kad›n fiairleri fiiir Antolojisi”
62 - Osman Baymak “Balkanlar Türk Kültürü Ve Edebiyat›” (Araflt›rma)
63 - Mürvet Alt›nel “Tafl›y›c›” (Roman)
64 - Osman Baymak “Yüz Y›l›n Yüz fiairi Bulgaristan Türk fiiiri Antolojisi”
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