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˘ Cˆ fiALˆ
(ö. 17. yµzyªlªn ikinci yarªsª)

HAYATI

˘.A.’nin hayatª hakkªndaki bilgimiz yok denecek kadar azdªr. 17. yµzyªlda yasa-
mªs olan ˘.A.’nin katip sªfatªyla çesitli görevlerde bulunduÿu anlasªlªyor.1 arª Tar-
ƒüncu A˛med Pasa’nªn (ö. 1062/1652) valiliÿi döneminde Mªßªr’da katip olarak gö-
rev yaptªÿªnª ve onun isteÿi µzerine 1060/1649’de Aƒb rµ’l-Yem nı isimli eseri yaz-
dªÿªnª ve kendisini “Mevl n ” diye tanªmladªÿªnª biliyoruz. ˘.A. zaman zaman Geli-
bolulu Muß†af  fiAlı ile karªstªrªlmªstªr.2 Hac vazifesini ifa ettiÿi dönemde mµsahede
ettiÿi olaylarª 1074/1663-64 senesinde Tu˛fetµ’l-˛µcc c adlª eserinde anlatmªstªr.
1083/1672 senesinde divan-ª hµmayun katibi sªfatªyla Qamaniçe seferine katªlmªs ve
bu seferin ruznamçesini Fet˛n me-i Qamaniçe adªyla kaleme almªstªr.

ESERLERº

 Aƒb rµ’l-Yem nı
˘.fiA. Mªßªr’da katiplik yaptªÿª dönemde vali A˛med Pasa’nªn (ö. 1063/1653 ) Ye-

men’le ilgili sorularªna cevap olmak µzere 1060/1649 senesinde Qu†buddın Mu˛am-
mad b. A˛mad’ªn Barq al-Yam nı fı al-Fat˛ al-fiU±m nı adlª Arapça eserini Aƒb -
rµ’l-Yem nı adªyla Tµrkçe’ye tercµme etmistir. Bu eser ilk anda Arapça eserin doÿ-
rudan bir özeti gibi görµnse de, Aƒb rµ’l-Yem nı’nin mukaddimesinde Qu†buddın’in
eserinin tercµmesine ilaveler yapªlmªs ve Yemen’in fethinde bulunmus mµcahitlerin
rivayetlerinden, Yemen’e seyahat etmis seyyahlarªn anlattªklarªndan ve Yemen’i gez-
mis olan bilginlerin vermis olduÿu malumatlardan alªntªlar bölµmler arasªna serpisti-
rilmek suretiyle tercµme genisletilmistir. Tercµmeye esas olan Barq al-Yam nı Sin n
Pasa’nªn (ö. 1004/1596) 981/1574’de serdar olarak bulunduÿu ˘alqu’l-v d (˘alqu’l-
v dı/Goletta) muharebesi ile bittiÿi halde ˘.fiA. eserin tercµmesini kendi zamanªna
kadar getirmektedir.3

Eserin Sµleymaniye Kµtµphanesi, Hamidiye Kitaplªÿª 886 numarada Aƒb rµ’l-Ye-
m nı adªyla kaydedilmis olan nµshasª 1077/1668 tarihinde Muß†af  b. ºbr hım tara-
fªndan istinsah edilerek yer yer serhlerle genisletilmistir. Söz konusu serhler 1082/
1671 yªlªnda Muß†af  b. Rª v n tarafªndan özetlenerek metne dahil edildikten sonra4

eserin adª Telƒıßµ’l-barqµ’l-Yem nı seklinde deÿistirilmistir.5 ºlk bakªsta farklª iki
esere aitmis izlenimi veren bu iki nµsha yakªndan incelendiÿinde içerdikleri kitap
bablarªnªn ve fasªl baslªklarªnªn aynª olduÿu görµlµr.

Gerek tarihinin önce olmasª ve gerekse verilen serhlerle mµellif nµshasªna en ya-
kªn nµsha olmasªndan dolayª içerik söz konusu olduÿunda esas alªnmasª gereken Aƒ-
b rµ’l-Yem nı, mukaddime, bes bölµm ve bir hatime µzerinden tertip edilmistir. Mu-
kaddimede eserin tercµme ve yeniden tertibine sebep olan durumlar anlatªlmªstªr.6 Bi-
rinci bölµmde, Osmanlª devletinin eline geçmeden önce µç nesilden beri Yemen’e ha-
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kim olan hµkµmetler on bes  fasªl µzerinden;7 ikinci bölµmde, Osmanlª Devleti’nin
Yemen’i almasªna zemin hazªrlayan durumlar otuz altª fasªl µzerinden;8 µçµncµ bö-
lµmde, Yemen’in Osmanlª Devleti adªna Sin n Pasa tarafªndan alªnªsª altmªs fasªl
µzerinden;9 dördµncµ bölµmde, Sin n Pasa’dan ˘aydar Pasa’nªn isyanªna kadar va-
lilik eden vezir ve beylerbeylerinin yönetimleri on bir fasªl µzerinden;10 besinci bö-
lµmde, Yemen’de ortaya çªkan yerli hµkµmetlerin ve imamlarªn ayaklanmalarª ve se-
kavetleri bes fasªl µzerinden anlatªlªp,11 hatimede ise 1030/1620-21 senesinden itiba-
ren Yemen’de Osmanlª hakimiyetinin ne sekilde kesintiye uÿradªÿªndan ve Yemen’de
imamlªk davasª gµden ºm m Q sªm (ö. 1029/1620) ve kendisinden sonra gelen evlat-
larªnªn bozuk itikatlarªna sebep olan hallerden bahsedilmistir.12

 Fet˛n me-i Qamaniçe
1083/1672 yªlªnda gerçeklesen Qamaniçe (Kamianets-Podilsky) seferinin ruznam-

çesi mahiyetindedir ve 17. yµzyªlda bir Osmanlª seferinin detaylarªna ªsªk tutmasª açª-
sªndan önemlidir. ˘.A. divan-ª hµmayun katibi sªfatªyla katªldªÿª bu seferde bizzat sa-
hit olduÿu olaylarª kaleme almªstªr. Eser bölµm ve fasªllar seklinde yazªlmamªs, bu-
nun yerine seferin menzilleri esas alªnmak suretiyle dµzenlenmistir.

Fet˛n me mukaddime, gidis gµzergahª, kale muhasarasª ve dönµs gµzergahª
seklinde bölµmlendirilebilir. Mukaddimede 1082/1671-72 senesinin siyasi olaylarª ve
Qamaniçe seferine yol açan Kazaklar µzerinde nµfuz kurmak için Lehistan ile yapªlan
mµcadele özetlenmis ve 1082 senesinin kªsªnda Özi (Ochakov) muhafªzª alıl Pa-
sa’nªn (ö. 1096/1685) Kazak hatmanª Petro Dorosenko’ya (ö. 1676) yardªm seferi an-
latªlmªstªr. Bundan sonra seferin fiziki ve manevi hazªrlªÿªndan bahsedilmis ve bu
baÿlamda sefere hazªrlanmalarª için ‘sefer esme’ (sefere çªkma) sªrasª kendilerinde
olan eyaletlere (Rümeli, Bosna, Anadolu, Sivas, ˘aleb, Qaraman, Diy rbekir, Mar-
fias, Adana) sefer daveti için fermanlar gönderilmesinden ve askere moral vermesi
için Bursa’da izinli bulunan saltanat vaizi V nı Me˛med Efendi’nin (ö. 1098/1687)
göreve çaÿªrªlmasªndan bahsedilmistir. Fet˛n me’ye göre 2 Muharrem 1083/30 Nisan
1672’de tuÿ ve sancaklar çªkarªlarak padisahªn otaÿ-ª hµmayunu ordunun toplanma
yeri olan Edirne Çuqur Çayªrª sahrasªna kurulmus, IV. Me˛med 9 Muharrem 1083/7
Mayªs 1672’de otaÿªna geçmis ve burada yirmi yedi gµn beklenmistir (2a-8a).

Daha sonra Çuqur Çayªrª sahrasªndan ilk menzil olan Çömlek köyµne gelinmis ve
buradan itibaren yol gµzergahlarªndan Rümeli saÿ kolu takip edilerek Tuna kªyªsªn-
daki ºsaqçª’ya (Isaccea) varªlmªstªr. Burada gerek karadan, gerekse denizden bol mik-
tarda zahire gelmesinden dolayª bolluk yasanmªs ve askerler ziyadesiyle zahire
almªslardªr. Askerler fazla esya ve elbiselerini ºsaqçª kalesine emanet bªraktªktan son-
ra Tuna µzerinde kurulan köprµden geçilerek Qartal sahrasªna (Kagul) inilmis ve bu-
rada devlet erkanª ve askerler, fazla esya ve giysilerini bªrakarak sade elbise ve sarªk
giymislerdir. Qartal’dan kuzeye hareketle ºsaqçª’dan sonra Osmanlªnªn önemli lojis-
tik µslerinden birisine, Prut nehri kenarªnda ve Boÿdan’ªn (Moldova) merkezi Yas
(Iasi) sehrine yakªn olan Çuçure’ye (Podu) gelinmistir. Burada bir taraftan Prut µze-
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rinde kurulacak köprµ yapªmªnªn bitmesi beklenirken diÿer taraftan ordudaki son
hazªrlªklar gözden geçirilmistir. Çuçure’de Osmanlª ordusunun tamamªna resm-i geçit
yaptªrªlªp beylerbeyi, sancakbeyi ve ocak aÿalarªna rµtbelerine göre hilatler giydiril-
mis ve askere umumi zahire daÿªtªlmªstªr (25a-42a). Çuçure’den sonra dµsman hudu-
duna en yakªn bölge olan Pªnarbasª (Melnitsa Podolskaya) menziline gelindiÿinde
Eflak (Wallachia), bir sonraki menzilde ise Kªrªm kuvvetleri orduya iltihak etmisler-
dir. Bundan sonra Qamaniçe hedefine doÿru yol alªnmªs ve Edirne’den Qamaniçe’ye
kadar olan mesafe otuz bes menzilde konaklanmak suretiyle katedilmistir. Qamaniçe
kalesinin 17 Aÿustos’ta teslim alªnmasªndan sonra ileri hareket devam edilerek Bu-
cas’a (Buczacz) gelinmis ve 23 Eylµl’de Lehistan ile Bucas Anlasmasª yapªlarak geri-
ye doÿru hareketle dönµs yoluna girilmistir (42a-120b). Dönµs yolunda menziller bu
defa geriye doÿru teker teker katedilmek suretiyle geçilip Edirne’ye gelinmis, yolda
kendi eyaletlerine yaklasªlan kuvvetler izin isteyerek bölgelerine gitmislerdir (120b-
136b).

Eserde her bir menzilin adª (veya adlarª), menzile varªs tarihi, varªs saati, burada
kaç gµn kalªndªÿª bµtµn menzillerde dµzenli sekilde kaydedilmistir. Menzillerdeki yol
ve hava durumu, buna baÿlª olarak meydana gelen zorluklar, aksamalar, plan dªsª ko-
naklamalar,13 menzillere en yakªn sehir ve kalelere yapªlan geziler ve teftisler, moral
vermek için verilen hediyeler ve bahsisler ile kapªkulu askerine ulufelerinin veril-
mesi14 gibi konular kitapta yer bulur. Fet˛n me’de padisahªn sefere giderken ve dö-
nerken uÿranan menzillerdeki av faaliyetleri de konu edilmistir.

Osmanlª ordusunun ilerlerken uÿradªÿª her bir menzilin askerin ihtiyaçlarªnªn kar-
sªlandªÿª bir mekan olmasªnªn yanªsªra aynª zamanda bir ekonomik faaliyet alanª ol-
duÿunun da somut kanªtlarªnª bu eserde bulmak mµmkµndµr (129b). Bunun gµzel bir
örneÿini Müs  Bey karyesi menzilinde görmekteyiz. Esere göre ordu içinde pazar ku-
rulmus ve çevredeki köy ve kasabalardan ahalinin getirdiÿi zahire, ekmek, sebze ve
meyve getirip pazarda narh-ª cari, yani serbest piyasa fiyatª µzerinden satªlmªstª. Sa-
tªlan malªn fiyatª suni olarak sisirildiÿinde, fiyatlara mµdahale edildiÿinden de bah-
seder. Fet˛n me’de anlatªlan faaliyetlerden birisi de ordu ilerlerken eyalet askerleri-
nin ve vasal devletlerin gönderdikleri askerlerin menzillerde orduya iltihak etmeleri,
bu vesileyle devlet erkanªnªn önµnde geçit yapmalarª, beÿeni kazanªlmasª halinde de
komutanlara ve ileri gelen askerlere hilatler giydirilmesi hadiseleridir (msl. 17a).

Yine ordunun ilerlemesi esnasªnda bazª önemli menzillerde yapªlan ordu senlikleri
de bu eserde kaydedilmistir (18b). Bunun bir örneÿini gidis yolundaki ºsaqçª menzi-
linde görmekteyiz. ºsaqçª Osmanlª saÿ kolunda önemli bir toplanma merkezi oldu-
ÿundan burada senlik yapªlmªstªr. Osmanlª ordusunun ilerlemesi sªrasªnda her men-
zilde bir sonraki menzil için bir çarhacª ve bir konakçª tayin olunmasª da Fet˛n me-
’de detaylªca anlatªlmªstªr (28a). Eserde anlatªlan kronolojik sªralamada Qaraßu (No-
vodari) menzilinden itibaren tarihlerde tutarsªzlªk görµlmektedir. Mesela 29 gµn
çeken Safer ayªna 30 Safer olarak giris yapªlmªstªr.
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˘.A. Hicaz’a gitmis, sonra nasªl hacª olunacaÿªnª ve gördµÿµ ve ziyaret ettiÿi
yerleri bir mukaddime ve altª bölµm olarak tertip ettiÿi Tu˛fetµ’l-˛µcc c adlª kita-
bªnda anlatmªstªr (1074/1663-64). Eserin Istanbul, Sµleymaniye Kµtµphanesi, Esad
Efendi, no. 386/6’da kayªtlª bir nµshasª bulunmaktadªr.
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