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Talcdim eilbce$imiz iki belge, Bibliothbque Nationale'de muhtemel.en
goktan beri muhafaza eclilmelerine rafimen uzun siire araqtrrrcrlar tarafrndan
tarunmamrg, hatta onlarrn meghulii olarak kalmrEtu. Halbuki Blochet kata'
lof,u karrqrrrrldr[rnda kolayca farkeclilirlerl. Bu iki belge ilk ilefa eski tiirkge
olarak Prof. Tayyib Giikbilgin tarafrndan yeni bir makale igincle yayrnlandrz.
Bununla beraber, iginde bu iki belgeninde yer aldrfr 213 belge,,ne bir girig, ne de
muhtevasrna dair iizel bir agrklama yaprlmaksrzrn yayrnlandrf,rndal ve geqitli
giiriiE aqrsrndan bu iki.belge iinemli oldu$und.an Osmanh tarihi araqtrncrlanmn
dikkatlerini onlar iizerine gekmenin yararsrz olmayaca[r kamsrnilayrz.
Siiz lconusu belgeler, Osmanhlar tarafrndan lran Safevilerine kargr 1533 '
sonbaharrnclan 1535 yrh sonuna kadar sevkedilen uzun Irakeyn seferinin iki
fetihnfrmesidir. Birincisi, Supplement turc Bl5 noda kayrth ve Tebriz'den
giinderilmig olup 11 Muharrem 942-12 Temmuz 1535 tarihinitagrr,3,64X0'35
L. ebadrncta bir tomar bigiminde ve 30 satu ihtiva eder. Ikincisi, 2,04 X0,35 m.
ebadrnda gok kiiqiik, 20 satrrhk, istanbul'dan gdnderilmig olup 14 gewal
olup aym
942-5 nisan 1536 tarihlidir. tter ikisidehatt-r hiimdytn tipinde
d.evrin birliirine benzer belgelerintlen hig ayrrt edilmezler.

***
Muhtevasrna gclince, her geyi.en dnce bu rnektuplann duemi, birinci saf'
hasrnda Osdranh-Fransrz miinasebetlerinin daima yanhq anlagrlmrg meselesi
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iizerine tuttuklarr bazr rqrklardan gelmekteilir. E$eiKanirni Sultan Siileyman
tarafindan I. Frangois'ya Pavier muharebesinden sonra giinderilen meghur
mektupla, 1528 eyliiliinde giinderilen bir ikincisi istisna edilirse, OsmanhFransrz miinasebetlerine ait en esld diplomatik belgaler siiz konusudur, iistelik orijinal belgeler.

Birincisi, bu miinasebetler iizerine ancak dolayh olarak bir agrkJrk getirir.
Gergekten de tamamile beuzer bir formiil altrnda di$erlerine giiuderilmig.bisit,
fakat hagmetli bir fetihnime gibi giiriiniir. Doge Andrea Gritti muhakkakki
aynisini aldr+. Ancak Siileyman tarafrndan bu tipte mesajlarrn g<inderildi$i
m,utad kirrselerden otrmayan I. Franqois'ya bu mektubun tam temmuz 1535'te gtinderilmesinin tesadiifi olduflu bilinmiyecekti. Gerqektgn Feridun Bey
miinqeatrnda bulunan Sultan Siileyman'rn hareket ruz-nimesine giire, 23
zi-l-lrade 94I-26 mayrs 1535tte Hrnar kona$rnda (Kerki.ik ve l{eraga arasruda bir yer) Rfrm (Anadolu) beylerbeyi tardfinclan kuriyelerin vasil olduklarr ve Fransrz krrahnrn iizel ul4[rurs.getirdikleri biiiniyor

Aksini ortaya koyan ileliller olmadrfirndan, uzurl siire sciz konusu ula$rn
Jean de la Foret'nin bizzat hendisi oldu$u di\iiniildii. $imdi biliyoruzki s6zii
3 It"bttil -hl.bagr932/15*24

ocak 1526 tarihli.

E Charribrcln metin ve geviiisi,

Negocia-

tions ile la France dons Ie I"euant ow correspondanccs, memoires et actes diplomatiques des ambassadeurs d,e France i" Constantinople et iles ambassadcurs, entoyes ou resid.ents d. d.iaers tilres d, Venise,
Raguse, Rome, Mahe et Jerusalcm, en Turquie.o Perse, Georgi.e, Crim6e,.Syrier Egypre, etc, et dans
les Etats de l'unis. d'Algero et ileMaroc,I, Paris 1848, s. 116 vd, Igaret edelimki, yaygrn olan
kanrya zri olarak, ne birinci mektupta, nede Bibliothique Nationale'deki iki belgede, I. Franqois,
Pad.ipah iinvanr ile anrlmamrgtrr, Charl'es Quint, Ferdinanil vp diSer Avrupa hiikii:oedarlan
gibi, I. Frangois da, sadece kral olarak kayde dilmelttedir. Hatta, I(anuni Stileyman'rn eyliil 1528
tarihli mektubunda onun Bey srrasrna diigtii$ii gdrijlmektedir, (ibid,, s. 131), Bununla beraber,
giire'r'leri icabr protokolu bilmesi geteken CelAlzide Mustafa, Tabakitii-l Memilikte Rincon ve
1532 de gdnderilen elqi hakkra.da "Fransa Padigahrnrn Elgiei" deyirnini kullamyor. (Cf. J. de
Hammer, Memoire sur les premiires relations diplomatiques entre la France et la Porte, Journal
Asiatigue, X, 1827, s. 30 ve n.2), TabakAtii-l Memdtik'in tamamland:li tarih bilinmiyor, rruhtemeleu bu olaydan bir geyrek asrr sonra tamamland.r,fakat, Frausa Fadigahr iinvammn o vakit
kullan'lmaya baglanmrg oldu$u miimkiin de[ildir. CelAlzAde adr geqen metinde bu tinvanr 0a.
ceyi kapsryan bir usulde kullanryor. Yine not edelimki; dayandr$r kayna[r zikretmeyen Ifam.
mer'e giire, (ibid., s: 35) Ringon'un birinci elqiti$nden sonra giinderilen mektupta kral Franqois'
ya kardeg su-ltan ve padiqah iinvarl ile hitap ecliliyor.

4 M. Tayyib Gii)rbilgin, ayni eser.o s. 62-64.
5 Feridun Bey" Miinge'itii-sselAtino Nuruosmaniye Ktp, no. 31350 v. I45a: Rfim beylerbeyisi tarafrndaa ulaklar geliib Fransa krrahuun elgisin gettrdi, Bu ka.yrt, giiphesiz ayni eserin
tag basinasr kaydrna tercih edilebilir (Istanbul 1274H-l 1858, s, 594): Istanbul'dan dahi ulaklar
geliib kralun elgisi geldi. Bu husus, ziten difer yazma eserlerle do$iulanrrugtrr, cf., J. de Hammer, ayni eser,, s. 40 ve u, l.
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ulak hiq de Jean de la For6t d.e$ildi, Simancas argivlerinde muhafaza
edilen, l\{. Jean Aubin tarafi.ndan bulunan, yayrnlanmarmqo fakat gok arzu
editdiflinden yayrnlanmasr yaad edilmig olan Charles-Quint servisinde bir
Yunan-Arnavut-Napoli casusluk qebekesi raporlarr koleksiyonunda, Jean
de la For€t'nin asla Azerbaycan'a gitmedi$ini kesin bir gekilde ortaya koymaya yardrm eden 18 haziran 1535 tarihli bir belge (F,stado 462) mevcuttur.
gegen

Bizzat tanrk olan haberci, Fransrz elgisinin Barbaros galerisi ile B haziran
1535lte Istanbul'a vard"r$rnr nakleder. Hatrrlanacafir gibi Barbaros'u tem.sil
eden bir heyet, araLk 15340'te Chdtellerault'da I. Frangois'nrn huzuruna gelmig
ve Jean de la For6t l1'qubat 15352 tarihlitalimatla; gdrevi igin Kaptan Paqa'urn
bu heyeti ile birlikue hareket etmiqti. Fakat Charles-Quint in easusunun raporu dnemli bir detayr ortaya hor: Osminh yetkilileri, muhtcmelen, tr(anuui
SiiJeyman'rn hareketinden dnces istanbul'da brraktr$r sancik bevi tarafrndan
kabul edilen elgiye su.ltanla giiriiqmek istedi$inde, padiqahrn seferde olcluffu
ve istanbul'a ancak ekim (gergekte ocak 1536) ayrnila diinecefii cevabr verildi
ve hendisine ya hemen ona ,yetigmesi veya dtiniiqiinf beklemesi teklif edildi.
La Fordt, bu ikinci grkkr tercih etti ve ikamet igin Pera (Beyo$tu) ya gitti.

Bu tanrkhk giisteriyorki, Jean de la For6t'nin istanbul'a gelig tarihi verilmiq old,u$undan, Hrndr kona$rna gelen Fransrz krahmn ula$r onun maiyetinden bir lcimse veya agrkga aynr galeride yolculuk'ederrlerclen biri olamaz.
Bununla bcraber, Feridun bey tarafrndan verilen habere itiraz etmeY$ yer
yoktur. Frangipani ve .Ringon gibi I. Franqois'mn belkide gizli ve yarL resmt
di$er bir elqisinin, s,tiz konusu elginin geliginden Kanuni Sultan Siileyman'r
haberdar etmek iqin daha direk vasrtalarla (Charles-Quint'irr casusu Barbaros
galerilerinin Tunus'tan geldi$ini belirtir)r La For6t'den iince hareket etti$i
kabul edilebilir. Gergektende, f . Frangois, Venedik elgisinden binnat haber ele
gegiren Roma'daki elgisi M6con Evekinin mesajlarr ile Kanuni Sirleyman'ur
eser., s. 249 ve n. l; Ismail Soysal. Tiirk-Fransrz cliplomasimiinailk devresi, Tarih dergisi, III/5-6, 1953' s. ?1.
? E. Charrilre, ayni e6er.! s. 255 vd, Igaret edilen tarih ll gubat 1534 tiir, fakat takvim
reformundan iince resmi belgelerin, tinceki yrhn ilk iig ayrm kapsadr$nr hatrrlatmak gerekir.

6. E. Chairidre,.ayii

sebetlerinin

(ibid., a. 284).

I

Bostanzdde, Tarih, Ayasofya Ktp, no. 331?, v. 1491:: Mahrise-i Kostantiniyeniin hrfz-u
Iuraseti igiin sancak bcyi tayin olunub.
9 La ForQt, bu.hususta zaten I. Franqois tarafrndan verilmig olan talimatlara g0re hareket
etmigti: La Forest, que le roy envoye son ambassadeur par devers le Grant-Seigneuro ira ptemidrc'
ment de Marseille i Thunis en Ba.rbarie, devers le seigneur Haradin-Begii-Baschia, roy d'Arget,..,
cf. E. Charribre, ayni eser, s. 255,

'
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frau'da seferde oldufunu bilivordu. 7'ater- 2? ocak 1535 tarihli bir mektup,
hatah bir gekild.e Kanuni Siileyman'rn istanbul'a diiniiqiinii haber veriyorro;
fakat bu, I. Frangois'mn, Barbaros nezdindeki iinceki giirevi hesaba katrlarak
varrg tarihinin tahmin edilmesi giiq olan bir elginin nezdine giinderildi$indeq
padigahr haberdar etmck istemig olabilecefi hususunu ortadan kaldrrmaz.

$u hald.e, bize iiyle geliyorki, Tebriz'den giinderilen fetihnAme,,Franstz
ulafirnrn Hrnaroa varmasrnur birinci neticesidir. ijstelik mektup, 12 temmuz
tarihli oldu$una giire Kanuni Siileyman, Jean de la Fordt'nih Istaubul'a geligi
haberini bir aydan rlaha fazla bir siire iinceden alabilmiqti. Bu fetihn6menin
giinderilme tarihine gelince, bu hususta hig bir gey bilmiyoruz, fakat ikinci
belgcnin iizerind"e muhalieme yaprldr$r takdirde Hrnar ulafrnrn, La For6t'nin
bir defa daha ilettifii siizlii talimatlarla tekrar gitrni,q olabilecefli imkAnsrz
de[ildir.
Doge'a gtinderilen ayni tiirden fetihnime eyliil ayr iginde ulagtl. igte,
29 eyliilde Roma'dan postalanan bir mektupta, belgeye verdifii 27 temm:uz
tirihi, bildi$imiz tarihle (10 Muharrem.942/2-tl temmuz 1535) uyugmasrna
rafmen, Micon Eveki bu fetihnAmeden bahsetmig olmah, muhtevanrn tarifi,
aynr mektubun siiz konusu oldu$unu giisteriyor.ll

***
Ikinci mektup, ilk giiriindii$iinden daha manahdrr. Bu mektup, ilerd.e inceIran seferine d.air birinci lasrmdan bagka, Jean do la For€t'nin
Kdnuni Siileyman ile gtiriiqtiesini ilgilendiren ddrt satrr ihtiva eder. Oysa
ifadeye g'6re, elginin padigahrn bizzat kendisine gergekten rastlayrp rastlamadr$rm -bilmek zordur. Siizlerinin ve talimatlanuln kendisine daha sonra
iletildi$i Kanuni Siileymanorn bulunmadr$r divau-r aliya kabul edilfi[inin
anlagrldr$r zaunedilir. Zaten, f. Frangois'nrn elgisine, 6nce sadrqzamla giiriigmesini ve iizellikle onunla mi.izakere etmesini kesinlikle tavsiye ettifiini hatrrlamak gerek: oo . . . hepsinden <ince ilk olarak lbrahim Paga'ya miiracaat. ederek
itimatn6mesini ona takclim edip onun tarafindan yaprlacak tevecciihe giire
kendisinb kargr Senyiiriin itimat ve sevgisini beyan edecektz".
leyece$imiz.

Fakat, di$er taraftan, Kanuni Siileiman'rn elgiye bizzalkonugarak 'r,,
yoksa aracrlar vasrtasryla mr verdi$i bilinmiyen emirlerine miiracaat etti[ini
l0

Ayni eser., s.,254. Yenedik elqisi, Kanunl Siileyman'rn Tebri? iizerine ikinci defa

yiiriime niyetinin olduSunu daha bilmiyordu,
ll M. Tayyib GtikbiJgin, riyni eser,, s, 64,; E. Charriire, ayni eser., s. 2?7.
12-Ayui eser,, s, 263.
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giiriiyoruz. Gergektende diirt yrl tince Ringon, padigahrn huzuruna e.l iipmeye
kabirl edilmigti; Jean de la Fordt igin de baqka tiirlti oldu$unu diiqiinmeye hiq
bir sebep yoktur. Zaten bizi burada ilgileniliren husus igiu bu, oldukga ikinci
derecede bir protokol igind"en baqka bir gey defiildir; muamelenin aslr sadrazarnla yiiriitiilmiiq olmah.

Ne olursa olsun, I(anuni Sultan. Siileyman, Jean de la For6t tarafrndan
ileri siirilen teklif ve isteklere tiim muvafakatiiri tereddttsfiir ifade ediyor
(ki bu tekliflerin detayr dalia iince amlan talimatlarrn iginde bulunuyor):
IIer neki rsmarlanmlg ise takrir eylefiip tafsili ile ma'lum-r gerifiim olrib kabul
ohndr (satrr 17-18). Fakat, Jean de la Eor0t,'ayni zamand.a siizlii talimatlarda
getirmig olmalr, zfta, I. Frangois'nrn yazrh talimatr igincle padigah tarafrndan
bir kag hafta ,tince verilen meghur kapitiilasyonu ima eden hig bir gey bularmyoruz. L Frangoistnin bize kadar ulagrnryan d.i$er talimatlarrmn stiz konusu olmasr muhtemeldir. IIer haliki,rda, Osmanh-Fransrz miinasehetlerine diirt
asra yeklp siire adli temel olarak hizriet edecek olan kapitiilasyonun ibrahim
Piaqa ile tesbit eclildifini ve 25 gaban 942I.LB qubat l536rs da, yani, 18 gubat
gecesi katled.ilen ve. bizi burada ilgilencliren mektubun tarihinden iig hafta
iince vuku bulan sadraza .in iiliimiinclen bir ay kadar iin6e, Kanuni Siileyman
tarafrndan imza edildiEini biliyoruz.

Bu son mektubun igaret etti$i gibi, aktedilen anlagma ile ilgili detaylar,
Jean de la For6t tarafrnd.an kaleme ahnan bir rapor igiude I. Frangois'ya
arzedilmigtir. Elginin gdrevi ile ilgili arr.iv vesikalarrnrn hemen tamamr kay'
boldufu gibi bu belgedende hiq bir gey bilinmiyor. Bu bogluk, o kadar deriudirki, Jean'de la For€t'nin raporlarr, sarayla gektigi zahmetler iizeriue,vere'
ce$i agrklamalardan baqka, Osmeinh tarihiuin anahtau mahiyetindeki devrelerinden biri igin.de iizel bir iinemi olari ibrahim Paga'mn iiliimil olayrna tekad'
diim eden ve hemen onu takip eden haftalar iizerinede bilgi'vermeyi ih.,nal
etmiyecckti.

Nihayet, iqaret edelimki, Kanuni Siileyman'rn mektubu, Jeau de la Fcr6t'nin istanbul'da daimi ikamet.ini hatrrlatryor. Jean de la For6t, gergektende
saray nezdind,e uzatrlmrg.bir bigimde ikamet eden ilk daimi Fransrz elqisi oldu.
.Zaten, O, ertesi yrl orada iildii.
13 Ismail Hami Daniqmend, Izahh Osriranh Tarihi Kronolojisi, II, fstanbul 1948, s. lB2.
Aslurrn kaybohoasrua daima iiziiliinen kapitiilasyon metni E. Charridre'nin eserinde bulunur (ayni eser, s. 2BB vd.) ve aqrkqa kapitiilasyonun sadrazamla aktedildigini belirtir: le
sieur d.e la Forest,-... lequel.traicta avec Ybrahim, son prcmier $assa visir, qui est aultant !r dire
comme premier et suprOme conseillbz, et mauie touz les affaires d'etat.
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Bu iki meLtubun difer bir faydasrda, birazcrk

kargrlagtrrrldrklannda
ibrahim Paga'mn gerqek bir suglama aruslu giistermesidir. Birincide, sadratama, aqrk olarak I. Frangois'dan daha fazla, seferin'baqarrlarrmn biitiin hiinerini kendisine atfetmeyi ihmal etmiyen Kanuni Siileyman'rn hemen hemen
hizzat kendisine yaprlmrq methedici srfatlardan diirt satrr hasreilildi$i giiriiliiyol. Ikinci mektup ile zrthk agrktn, birincisini tashih edici bir biqimde gibi
giiriiniir: Ibrahim Pagatmn. adr, bir defa dahi amlmamrg ve Kanuni Siileyman,
daha llsa bir yazr ile tincekine kryasla biraz daha az miibala$a ile fetihleri ve
seferin giize batan sonuqlarrm bizzat. kendisine maletmiqtirre,
*,*

*

OIay ve asrl sebepleri tamamen esrarengiz kalmrg olmalarrna ra$men, o
kadar eski ve samimi bir dcistu iildiirtmenin, Padigah igin .gok korkunq bir
tecriibe olmasr bize gok az qiipheli gririiniiyor. Hig bir Osmanh sadrazamr
hiikiimilardan bu derece tevecciih, samimiyet ve gergek sevgiyi elde edemedi.
Kauuni Siileyman'rn seleflerinden daha biiyiik tartrgrLnaz kudreti,diigiiiiiliir,
(20 yrl kadar iince babasr Selim'in kudretinin bir gok gailelerle, iizellilsle Yenigeriler karrgrkh$r ile sarsrldr$r,hususunu unutmayahm) muhakeme edebildi$imiz kailarr ile padigahrn a$rr, iticlalli ve sa$duyu sahibi bir insan oldu$u gdz
iiniine ahmr v€ muhtemelen bu mektuplarr kaleme alan Niqancr CelAlzAde
Mustafa'mn giizel stiz gigekleri bir kenara atrhrsa, 12 temmuz 1535 tarihli
'fetihnAmede, sadrazama
yiineltilen methiyelerin iidiilii tahmin eililebilir. Kanuni Sultan Siileymanorn saltanatrmn birinci safhasr, Ibrahim Paga'mn dliimii
ile kapamr; Acaba Kanuni, yaqga.ilerlemigti de oudan mr, saltanatrnrn ikinci
safhasr, ayni geuqli$in ve diuamizmin intibarnr vermiyordu?
*

*c

Ilk

defa ve yegdne sera$ker sultan iinvanrnr alan sadrazamru kaybr, sadece

Kanuni Siii.eyman'rn saltanatrnrn defiil, Osmanhtarihininile iinemli bir dtiniim
noktasru.a tesadiif eder. Gergektende Osmanh Imparatorlu$uuun genigleme
dewi Irakeyn seferi ile kapanrr. Oldukqa ikinci derecedeki souraki fetihler,
bu devirden.itibaren olaylarrn mantr$r iginde bize daha az uranah kaydedilmig gibi giiriiniiyor. Iki temel olay vardrr: 1529 Yiyana kugatmasr bagarrzlr$r
ve 1534-1535 teki rrakeyn seferi. Farkh sebeplerden, her ihi olayd.a imparatorlu$un dofuda ve batrda askeri kudretinin kesin srnrnnr belirtir: Yiyana
hig bir zam.ar. ahnn"\r$ olmayacak, Osmanhlar ne deva'r,lr bir qekild" i""o
yaylasrnda. yerlegebilecek, ned.e Safevileri bertaraf ealebileceklerdir.
_

14 Ismail Soysal, ayai eser,, s. 8l; E. Charritre, ayni eser., s. 340 ve 854.
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Hig bir meydan savagr, nede belli baqh bir muharebeye tanrk olmayan
rrakeyn seferi (Krzrlcada$ bozgunu, iinciirerin gaxpr{masr, Tahmasb'rn vsu
kugatmasr ve vastan ciwarrndaki bir kag vurugma Layiledilmeye dei,mez
ani olaylardrr.) higte askeri bir gezinti olmadr. Osmanh ord.usunu olugturan
200 .000 askerden, 30.000 den fazlasr iizellikle aghk, sofuk ve gegitli olay'
lardan, seferin iki plhk eiiresinde tali derecedeki muharebelerde krrrldrlar.
22.000 at ye deve, 100 den fazlatop kayboldurs.
Bu kayrplar, Ibrahim Paga l5B4 ilk bahannda Diyarbakrr,a ulaqtr$r zaman
orada meydana gelen entitikalara ve karanhk olaylara dayandrrrlabilir; Ger.
gektende seferinasrlamaglarrbiliniyor: Safeviler tarafina gegen
$eref Han'rn
Bitlis vilAyetiui geri almak, bir siire iince Kanuni Siileymanoa itaatini arzetmiq,
fakat, Tahmasb'rn lrak't tekrar fethetm.ek igin yaptr$r saldrrr srrasrnda tildii.
riilmiig olau Safevi valisi Zulfik6r Han'rn Ba$d.at'rnr ele gegirmek siiz konusu
id i. Bitlis, zaten lbrahim Paqaomn istanbul'd a4 hareketinden hemen iince, eyliil
1533 te tekrar ahnmrqtrro, ve efer ilirek Bafldat iizerine yiiriimi.ipse, sadraza*rn
,
ordusunun burayr giigliik gekmeden almrg olmasrm ileri siirmek bize gok tesadiifi gibi geliyor. Qeyrek asrrdan beri Musul ve Kerkiik'e yerleguig olan osman}lar igin Yavuz Selim ve Br;zkh Mehmed paga,mn ezeli riiyasr, Ba$datorn

l5 M. Hilni, Kanunl Siileymau'rn lSJ3-lSgS Ba[dat

Seferin

Askeri Mecmua, BS, l9JZ,

s. l3-14 ve 38. Siileyrrian, lstanbul'dan 300topla hareket etmigti(Bostanzide,aynieser).Qamurlu

yollar ve kiltii hava gartlair tagrnmsl41111, imkAnsrzlagtrrdrfrndan, toplann 100'ii topra!.a.giimiilmek ve arabalanda $ems-Alemd6r'(Hemedan ile Ba$dat arasrnda) konafirnda yakrlq,u[

zorunda kaldr' (Feridun Bey, ayni eser., s. 590). Bu top kalrplanna, Ibrahim paga'u-rn ihtimamr
ile inga edilen ve Osmanhlarn har-eketinden sonra Safevileriu Tebriz'e girilikleri vakit ele gegirdikleri bu gehir yaliunrndaki,.yine lbrahim Paga'nrn 1sk\riye ettiSi
$anb;e GAzAn kalesindeki toplarrda eklemek gerek. fusbn kaybr, o ctevirde Avrupa'da kabul edilen rakamlara giiphesiz ulaglmadr, (Chorles-Quint bir mehtubunda, "Tiirklerin gok biiyiih
Qapta top oe 40.000 den fazla insan
kaybt oldu" diye yazryor, cf, E, charriEre, ayni es€r., s. 265,), fakat, Nigancr'nru kendisinin yolda

aqhktan dldiigu bu sefer, (Feridun Bey, ayni eserr Nigancr Seyyidl Bey zalire zahmetinden fevt
oldr) alt kademeden bir hayli kurban verdirdi. Zaten, seferin verdirdi[i ka1:plarr miibalaBa etmemek gerekirsede, bazr iparetler ilk aylardan itibaren ve daha hiq bir qarplgma olmadan iince,
bitliklerin moralinin ayni gekilde yiiksek olmaihsrm dtigunrdeye yer veriyor. Gerqektende, yiiriiyiig r&zndme (giinliik) sinde,2 rebl'ii-l-ewel 941 lll eyliil 1534 tarihinde Ercig'e dort konak

mesafede "Kdgrm Paga'nun bir kag nefer hidmetkdrlarlkagmrg idi, bir kaqr ele geliib iiqini
kazrga urub tokuz neferi ortadan bigildi" haberini okuyoruz. Boyle bir cezalandpma ihtimgii

ertesi giinfi 50 kiginin kaqrnas'" dnlemeili (Feridu:r Bey, aym eser., s. 5g?). Rfrzn6me (yiiriiyiig

giinlii#i) deki benzer diSer notlan igaret etnedik. $u hslde buulardan
qrkarnamak yerinde olur.

gok acelb aonuqlar

16 Cel6lz0de Mustafa, Tabak6tii-t-Memdlik ve DsrecAtii-I-Mes61ik, Emanet Hazineei Ktb.
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fethi, oldukga kolay bir tegebbtistii, nigin daha iince bu fethin gergehlegmediii
akla gelebilir.
t
Tebriz iizerine yiitiimek iqin,Kanuni Siileyman ile iizerinile anlagtr$r bu
ikinci plAndan lbrahim Paga'mn hangi gartlar.iqinde vazgegti$ini ve onu oraya
iteulerin rollerinin ve gerekqelerinin ne oldufiunu anlama\ giigtiir. ibrahim
Pag.alyr yrkrcr bir.harekfita'girigmrye iterek orlu giizden diigiirmek islemiq
olan rakibi defterdar Iskender Qelebi'nin art diiqiinceleri Celalzfide Mustafa
ve Bo.stanzide'nin eserleri ile biliniyor. Aynr zamanda, bir grup Safevi miiltecisinin ve <izellikle hemen iran fethinden tince kendilerine beylerbeylilc ve
sancak talisis edilen bazr Akl<oyunlu emirlerinin sadrazam iizerinde yaptrklarr
baskryrda hesaba katmalc gerekir. ibrahim'Paqa t4rafrndan A$ustos 1534'terr
Tebriz'de ahnmrg olan bu son tedbir, zaten onun ihtiraslarrnrn geniglifiini ortaya koyuyor. Kafasrnda tesin bir bigimde lran yaylasrm fethetme fikri
vardt. Di$erleri arasrnda Kom, Kegan ve Rey sancaklan kA$rt iizerinde daha

t"*J::::r";J;-"".n

bir olup bitti iiniine konup konmadrfr litio*iyo*,
fakat O, hig bir karErt emir vetmedi. Sadrazamrn ustaca plAnr zaten mantrksrz d.efildi. Pailigah ve ibrahim Paga, habercileri ve Ubeydullah Han ile mektuplaqmalarr sayesinde, miittefikleriOzbekterin aynr anda.Safevilere Horasau'da saldrrdrklarrm, Tahmasb'rn onlarr karqrlamaya qrktr$rnr ve neticede
Azerbaycairorn kuwetlerden hall bulundufunu biliyorlardr. Hig bir zaman
Osmanh ve Ebul-Hayriye'nin Safevileri. krskaca alma projesi bu.kadar sonug
almaya yalcrn olmadr. ESer bu proje bagarrya ulagmadr. ise -ki bu meseleyi
baqka bir yazrda incelemeyi' diigiiniiyoruz- sebebi, zorluklara ye Osmanhlar
hep tedliirsizli$e diiqtiifiinden, gok gabuk birleqmeyi gerektiren hareketlerin
aynr anda olugunu iinleyen her iki devlet arasrndaki muhaberatrn afirrh$rna
yiiklemek gerekir., Bird.e, yaztgmalarrnda buldu$umuz karqrLkh dostluk giisterilerine ra$men, acabar.Pacligah ve Han'gergekton slnrr komgusu olmayr
tasarhyorlarmrydr, sorusu akla gelebilir. Birisi igin, Krnm Ham'mn Maveraiin'
nehr'ine muadil, Devlet-i Ali'dn'do-grudan dofiruya bir vasali olma gelece$i
g6ziikiiyor, diferi igin, dofiu srurrlannda kaygrlandrncr bir kudrete sahip kangtrncr bir devletle kbmgu olmakra. Eshi anti-Timur refleksinin hangi iilgiide rol
oyuamadr[r bilinebilirmi ?'

l? M. Tayyib Giikbilgin, Arz.ue Raporlortnd G6re lbrahim Pago'ntn lrakeyn Seferindeki
IIh Tedbitteri ue Fiituhafi, Belleten, XXI/83, I95?, s. 4?0 vd.
lB Kanunl Siileyman'ra, Ebfi'l-hajriye askeri kudreti korgrsrndaki grkarr, Jeaan Louis
Bacqub-Gra--ont tarafrndan yayrnlanm'g bir ilokiimanrn varb$r ile karutlanmr;trr, Une liste
odtomane de prince et d'apanages abu'l-khayrides, Cahiers du Monde Russe et Sovietique, XI*3,
J970, s. 4'23 vd.
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iran'a doflru hedefin bu diinemecinde ykrcr olarak ortaya grkan gey, tamamen tedbirsizlikten ilerilgelen arazideki hazrrhksrzhk oldu. Qaldrran seferi
iirne$i, harekitrn, iizellikle bu iilkede gok sayrda bir.ordunun iagesinin teminindeki giiqliiE'ii agrkga ortaya koyuyordu. Bu son noktada Yavuz Selim,
Trabzon valisi iken gengli$indeki muharebelerin tecriibeleri ile yetigmiq olarak
bazr tedbirler almrgtr. Kanuni Siileyman'rn ve lbrahim Paga'nrn bu iirqeEi
takip etmeyi bilemedikleri veya takip edemed'ikleri giiriiniiyor. Zaten .bu
durumda, oradaki baqarr lojistik yiinden bir bagan olmuq olacaktr: son derece
engebeli bir arazi ile ayrrlmrg ve uzaklagmrq ko;voy hattrmn, Diyarbakrr'd.an
veya Erzurum'dan iran'rn merkezine kadar giivenli$iui temin etmek, 200 .000
kiqilik bir ordunun iaqesini saflaraak igin, o asrida getin, fakat, muhtemelen
gerqekieqtirilecek bir teqebbiis olacaktr,

seferin giigliiklerinde rol oyo.ylo difer iineili bir unsurd.a.,.osmanh
ordusunun lran'da muharebe y"p*uyu yetenekli olmayrgrdrr: ordu, gok az
hareketli, zira, topu -ki zaten faydasrz oldufiu ortaya grktr- ve arabalarr. ile
afirrlagmrg bir qekilde, muharebe giicii kiigiimsenmemesi gereken qok hrzh
hzrlbag siivarisini, yetigmeye kudreti olmadrflr halde takibe mahkfrm edilmiqti. Qaldrran iirne$inden ders alan hzrlbag ordusu, padigahrn toplan tiniinde kendisini kudretsiz biliyordu. Bu bakrmdan Tahmasb'rn taktiEinin- hrrpa,
lama ve toprak yakma- yerinde. oldu$u ortaya qrkryor. Buda iilkenin biraz
daha harab olmasrna yard.rm etti, ama Safevi iranorm kurtardr. yorgunluk
ve bitkinlikten OsmanJrlar sonunda diinmek zoruuda kaldrlar.

**It
Kanuui sultan. siileyman'rn, irau'da harp yapma gartlarrnr ,iifreten bu
seferdeu ders almadr$r hususp not etmeBe de$er. l54B seferind.e o kadar dramatik zorluklar olmadr, zira, iilkenin igine 9ok az dahndr, ama, orada d,a az
gok etkili bir gekilde aghk baggiisterdi. Seferin sebep olduffu insan kaybr hesap
edilemez, fakat, bulagrcr hayvan hastahfr dolayrsryla at ve binek hayvanlarrm
mahvettifii anlagrhyor. Yine bu defada, bazr ilerlemelere ra$men, .sefer
fiat kurunun belirttifii gibi, iage qok k6tii safilandrro.

srra-

srnd.a arpa

Irakeyn seferinden sonra lranoa yaprlan biitiin Osmanh seferleri aym
de$igmezlili giisterirler: ,manevra a[rrh$r, haberleqme hattr ve iige meselesinin memnun edici. bir qekilile gdziimlenmesi imkAnsrzhfir. Karurmzca bu,
19 II. Lewenklarv von Amelbeurn, Neuwe Chronica Tiirckischer 'Nation, Francfort 1590,
s. 418, vd.

REFET YiNANQ

Azerbaycan ve batr f"an'rn devimh bir Osmanh hakimiyetinden kurtulmasrnrn baghca sebebiclir. Bu hueus, inkiredileneezbir bigimde, osman[ kudre.
tiqin srrurrnl igaret etmesi yiiniinden son derece manah bir unburdur, Osman.
blarrn Yan'rn do[usundaki bagansrzhfrr lrakeynseferi-nisbaErndan beri rakibi
vurmak igin onun- kullanih$r vasrtalarr kullanmarrrn gerelrtigini, bagarr gart.
larrnrn, iliigman'iilketle d.evamL dayanak noktasrru.n sa!.Ianr bir hattrna ve
krzrlbaglarrnki kadar hareketli bir siivirinin iizel takti[ini k,llanmaya esasl
bir gekilde ba$r oldu$unu anlamamaktaa ileri'geliyor

