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EBÜBEKºR b. fiABDULL H

(d. 16. yy.’ªn ikinci yarªsª, ö. 17. yy.’ªn ilk yarªsª)

HAYATI

Muhtemelen askeri açªdan parlak olmayan kariyeri ve eserini halk diliyle yazmªs
olmasª sebebiyle Osmanlª tezkirelerinde hayatª ve eserleri hakkªnda bilgi bulunma-
yan, dolayªsªyla da doÿum tarihi ve yeri bilinmeyen E.A.’ªn babasªnªn adª fiAbdul-
l h’dªr.1 Muhtemelen 16. yµzyªlªn ikinci yarªsªnda dµnyaya gelmis olan E.A.’ªn en-
derundaki eÿitiminden sonra kapªkulu ocaÿªnda atlª solak askeri olarak görev yapmªs
olmasª babasªnªn da asker kökenli olduÿuna isaret eder. 986/1578 yªlªnda Osmanlª-
Safavi harbinin baslamasª ile birlikte kapªkulu sµvarisi olarak sefere katªlan E.A. 987/
1579 yªlªnªn Ramazan/Kasªm ayªnda Gence akªnªnda Safavilere tutsak dµserek önce
Tebrız’e sonra da Qazvın’e götµrµlmµstµr. Ta’rıƒ-i fiO ˇsm n Pasa’da ˆr n’da bulun-
duÿu esnada kendisine Istanbul’daki genel durum ile Özdemiro lu fiO ˇsm n Pasa (ö.
993/1585) ve Tatarlar hakkªnda sorular yöneltildiÿini belirten E.A., esirliÿi sµresince
bµyµk sªkªntª çektiÿini ve Moll  Mehdı adlª bir zatªn kendisini ve arkadaslarªnª azat
etmesiyle ölµmden kurtulduklarªnª söyler.2 ºki yªl sµren esirlikten sonra bir yªl ˆr n’da
dolasan E.A. µç yol arkadasª ile Diy r-ª fiAcem’den firar edip kªlªk deÿistirerek on iki
gµn içinde Qars’a gelmis, 990/1582 yªlªnda Serdar Sin n Pasa (ö. 1004/1596) ile
birlikte Istanbul’a dönmµstµr. E.A.’ªn bundan sonraki hayatª hakkªnda elimizde bilgi
yoktur.

ESERLERº

 Ta’rıƒ-i fiO ˇsm n Pasa (Sarq seferlerinde surƒser ile v qifi olan a˛v lleri ve Sir-
v n’da fiOˇsm n Pasa ile surƒserin mµc delelerini bey n eder)

E.A. bu seferinde görevi sebebiyle görgµ tanªÿª olduÿu doÿu seferini ve 987-990/
1579-1582 tarihleri arasªnda Kafkasya’da meydana gelen olaylarª ayrªntªlª olarak ka-
leme almªstªr. Millet Kµtµphanesi nµshasªnªn hatime bölµmµndeki nottan kitabª 990/
1582 tarihinde tamamladªÿª anlasªlmaktadªr. Eserinden dört yerde ris le bir yerde de

az vatn me diye bahseden E.A.’ªn isim verme konusundaki bu tutarsªzlªÿª daha son-
raki döneme ait nµshalara da yansªmªstªr. Viyana Milli Kµtµphanesi’nde bulunan nµs-
haya Ta’rıƒ-i fiO ˇsm n Pasa, Millet Kµtµphanesi’ndekine ise Sarq Seferleri … adª ve-
rilmistir. Mµellif Viyana nµshasªnda anmadªÿª adªnª diÿer nµshada Ebübekir b. fiAb-
dull h olarak verir.

Eserinin baslangªç kªsmªnda kªsaca doÿu seferinde olup bitenleri, Sirv n ve De-
mirqapu’da (Darband) fiO ˇsm n Pasa’nªn Safaviler ile yaptªÿª savaslarª anlatan E.A.
okurlarªndan kusurlarªnªn ve eksikliklerinin baÿªslanmasªnª diler ve bu risaleyi yalnªz
seferde olup bitenleri beyan etmek için deÿil kendisine dua edilmesine vesile olacaÿª
için telif ettiÿini belirtir.3 Çaÿdas kaynaklar içinde sadece E.A. Serdar Lala Muß†af
Pasa’nªn (ö. 988/1580) Sirv n’dan ayrªlªs sebebini açªkça anar. E.A.’ya göre Er„zurüm
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muhafazasªnda  Sivas beylerbeyisi Ma˛müd Pasa’nªn yalnªz kalmasª  ve bu durumdan
ötµrµ Safavilerin kªs sartlarªnda Er„zurüm ve çevresini yaÿma edebileceÿi endisesi
Muß†af  Pasa’yª Sirv n’dan ayrªlmaya mecbur etmistir.4 Tanªk olduÿu olaylarª halk
aÿzªyla aktaran E.A.’ªn dili sade, samimi ve akªcªdªr. Eserinde adª geçen kisileri in-
sanµstµ göstermemesi, Kafkasya’daki çesitli halklar hakkªnda ilginç bilgiler vermesi,
kullandªÿª dil ve yazªm tekniÿi ile E.A.’ªn tarihi ilgi çekici bir eserdir.

ºçindekiler: Giris: Dua, salat ve eserin yazªlma sebebi (2b-3b); ordunun Istanbul’dan Er„zurüm’a
yµrµyµsµ (3b-6b); Ardahan’dan Sirv n’a yµrµyµs ve bu esnada vuku bulan Çªldªr ile Qoyün Geçidi
muharebeleri (6b-16b); Tatar Hanª fi dil Gir y’ªn Sirv n’a gelmesi (16b-18b); Safavilerin durumu
(18b-22a); fiO ˇsm n Pasa’nªn Demirqapu’ya çekilmesi (22a-29a); Kuzey Kafkasya’daki halklar (22a-
36b).

Bugµn elimizde eserin iki nµshasª bulunmaktadªr. Viyana Milli Kµtµphanesi’ndeki
nµshada fiO ˇsm n Pasa’nªn faaliyetlerinden baska Demirqapu’dan serdarªn fiºv „z Efen-
di’ye (ö. 994/1586) gönderdiÿi bir mektup (57a-61a) ve Ra˛ımız de ºbr hım Ça-
vus’un (ö. > 998/1590) Tebrız seferini anlatan bir risalesi (62b-68b) de kayªtlªdªr.
Sonraki kayªtlardan bu nµshanªn 993/1585 yªlªndan sonra istinsah edildiÿi anlasªl-
maktadªr. Yazarªnªn isminin atlanmªs olduÿu bu nµshanªn sonundaki risaleden dolayª
Hammer bu yazmanªn Ra˛ımız de ºbr hım Ç vus tarafªndan kaleme alªndªÿªnª söy-
ler. F. Babinger ve Yunus Zeyrek bunun yanlªs olduÿunu iddia ederler ise de nµsha-
nªn yazarª hakkªnda görµs belirtmezler.5 Halbuki kµçµk çaplª atlamalar ve eklemeler
hariç tutulursa Millet Kµtµphanesi’nde bulunan ve mµellifinin adª da kayªtlª olan
Sarq Seferleri  … adlª eser Ta’rıƒ-i fiO ˇsm n Pasa baslªklª Viyana nµshasªnªn kopya-
sªdªr. Ancak her iki nµshada da deÿisik fazlalªklarªn olmasª farklª yazmalardan kopya-
landªklarªnª gösterir. Özellikle Millet Kµtµphanesi nµshasªnªn sonunda Abaza Me˛-
med Pasa’nªn öldµrµlmesine yer verilmesi ve 1045/1634 tarihinin dµsµrµlmesi eserin
bu tarihten sonra kopyalandªÿªnª gösterir.
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