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Nâme kelimesi Farsça'da mektup anlamına gelip bu kelime Osmanlı diplomatika 
geleneğinde farklı boyutlar kazanarak kullanılmıştır. Osmanlı padişahlarının yabancı 
devlet başkanlarına gönderdiği mektuplara nâme-i hümâyûn denilmiştir. Bunun yanısı-
ra sadrazamların ve şeyhülislâmların dış ülkelerdeki muhataplarına göndermiş oldukları 
yazılı mesajlara ise mektup denilmekteydi. İran şahlarından Osmanlı padişahlarına gelen 
mektuplara nâme-i şâhî ya da kısaca nâme deniliyordu. Diğer yabancı ülke başkanlarından 
padişaha gelen mektuplara da genel olarak nâme denilmekteydi. Devlet başkanından alt 
kademedeki yazışmalar ise yine mektup adını alıyordu.

Büyük Selçuklu Devleti'nden başlayarak XX. asrın ilk çeyreği nihayetinde hüküm-
ranlığı sonlanan Kaçar Hanedanı'na kadar İran coğrafyasında hüküm süren devletlerin 
hemen hemen hepsi Türk hanedanlıkları olmakla birlikte özellikle Şah İsmail'in kurmuş 
olduğu Safevî Devleti'yle (1501-1736) birlikte Osmanlı-İran münasebetleri mezhep far-
lılığının da etkisiyle oldukça çekişmeli seyretmiştir. Safevîler'den sonra İran'da saltanatı 
devr alan Afşar Hanedanına (1736-1794) mensup Nadir Bahadır Şah zamanında da Os-
manlı-İran münasebetlerinin oldukça hareketli geçtiğine şahit olunmaktadır. Osmanlı 
Devleti ve İran arasında çok gerilimli zamanlar yaşanmakla birlikte, 3 Numaralı Nâme-i 
Hümâyûn Defteri, herhalde barışa en çok yaklaşılan dönemin söz konusu çabalarına ta-
nıklık etmektedir.

1736 senesinde İran'da Nadiriye Devleti'ni kurmuş olan Nadir Şah, ilk iş olarak 
Mogan'da bir kurultay toplamış ve İran'ın önde gelenlerinden devlet başkanlığı için biat 
almıştır. Bilahare Osmanlı Devleti ile barış yaparak ülkesinin geleceğini sağlama almayı 
amaçlamıştır. Nadir Şah bu esnada İran ülkesini topyekûn Ehl-i Sünnet Mezhebi'ne ka-
zandırmış olması karşılığında Osmanlı Devleti'nden bir jest beklemekteydi. O jest ise, 
mensubu bulundukları Caferiye Mezhebinin Osmanlı Devleti'nce beşinci mezhep olarak 
Ehl-i Sünnet'e dahil edilmesi ve Harem-i Şerif'te bu mezhep için bir rükün tahsis edil-
mesiydi. İran tarafı bu konuda oldukça ısrarlıydı. Nadir Şah'ın, Ehl-i Sünnet'e dahil olma 
fikrindeki bir diğer saik de doğuda büyük bir tehdit unsuru olan Afganlılarla iyi geçinme 
çabasıdır.

Osmanlı Devleti, bağlı bulunduğu Hanefi Mezhebi'nden kaynaklanan fıkhî zorun-
lulukları gerekçe göstererek Nadir Şah'ın birbiriyle bağlantılı bu iki talebini kabul etme-
miştir. Ancak süreç içerisinde Nadir Şah'a ve ricaline gönderilen mektuplarda oldukça dik-
katli ve yumuşak bir üslup kullanıldığı fark edilmektedir. Bununla beraber İran tarafından 

ÖNSÖZ
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gelen muahede teklifi ise geri çevrilmemiştir. Böylece Sultan I. Mahmud ve Nadir Şah 
arasında imzalanan antlaşma ile IV. Murad zamanında yapılmış bulunan muahede gün-
cellenmiştir.

Osmanlı Devleti'nden, beklentisine tam olarak karşılık bulamayan Nadir Şah son 
olarak "dedelerinin mirası olduğu" gerekçesiyle Irak ve Azerbaycan memleketlerinden bi-
risinin kendisine bağışlanması talebiyle Osmanlı sultanına yeni bir nâme göndermiştir. 
Fakat bu talebine henüz cevap alamadan mensubu olduğu Afşar Aşireti önde gelenlerin-
den bir topluluk tarafından katledilerek hükümranlığı sona ermiştir (20 Haziran 1747). 
Kendisinden sonra yönetimi devralan yeğeni Alikuli Han da Nadir Şah'ın Osmanlı Dev-
leti'yle yaptığı muahedeye bağlı kalmayı yeğlemiştir. Ancak Alikuli Han'ın saltanat na-
ipliği de kısa sürmüştür (1747-1748). Daha sonra pek dar bir dönem için Nadir Şah'ın 
kardeşi İbrahim Mirza (1748) ve torunu olan Şahruh Mirza (1748) tahta geçmiştir. İran 
topraklarında bir süre yaşanan kargaşadan sonra Kerim Han, Zendiye Hanedanlığını kur-
muştur(1750-1795). Ancak Kerim Han Zend, Nadir Şahın torunu olan Şahruh Mirza'nın 
Horasan bölgesinde hükümdarlığının devamına izin vermiştir(1796).

3 Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defteri'nde derlenmiş olan toplam 71 adet yazış-
ma, ağırlıklı olarak Nadir Şah dönemini ihtiva etmekteyse de Alikuli Han'ın kısa süren 
saltanat naipliği dönemine ait yazışmalar da mevcuttur. Defterin son iki hükmü ise Afgan 
Ahmed Şah'tan III.Mustafa'ya gelen ve cevaben mezkûr şâha gönderilen namelerdir.

Bir tarafında tıpkıbasımı bulunan elinizdeki bu eserde mevcut nâme ve mektupla-
rın iki devlete göre dağılımı, geliş gidiş istikametleri ve yazıldıkları diller şöyledir:

İran'dan Osmanlı Devleti'ne gelen nâme-i şâhî ve mektup sayısı, 3'ü mükerrer ol-
mak üzere 20’si Farsça, 1’i Arapça ve 1’i Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olup (nâme-i şâhî) 
toplam 22 adettir. Osmanlı Devleti'nden İran'a giden nâme-i hümâyûn ve mektup sayı-
sı, 6’sı Arapça, 25’i Osmanlı Türkçesi ile olmak üzere toplam 31 adettir. Afgan Ahmed 
Şah'tan Osmanlı Devleti'ne gelen 1 adet nâmenin Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tercümesi 
ve Osmanlı Devleti'nden Afgan Ahmed Şah'a gönderilen, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış 
1 adet nâme-i hümâyûn bulunmaktadır. 15'i Farsça'dan, 1'i Arapça'dan olmak üzere Os-
manlı Türkçesi’ne tercüme edilmiş nâme-i şâhî ve mektup tercümesi ise toplam 16 adet 
olup bunların genel toplamı 71 rakamını vermektedir. Defterdeki dillere göre nâme ve 
mektuplar; 20’si Farsça, 7’si Arapça ve 44’ü Osmanlı Türkçesi ile yazılıdır. Nadir Şah ve 
Alikuli Han ile sadrazamlarının göndermiş oldukları nâme ve mektuplar -Nadir Şah'ın 
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış 1 adet nâmesi dışında- Farsça kaleme alınmış, ancak bunlar-
dan bazılarının sadece Osmanlı Türkçesi’ne tercümeleri deftere kaydedilmiştir. İran Şey-
hülislâmının 1 adet Arapça mektubu dışında kalan diğerleri Farsça olarak kaleme alınmış-
tır. I.Mahmud ve sadrazamları tarafından gönderilen nâme ve mektupların dili Osmanlı 
Türkçesidir. Osmanlı Şeyhülislamlarının yazı dili ise Arapça ve Osmanlı Türkçesidir. 
Afgan Ahmed Şah'tan gelen 1 adet Farsça nâmenin defterde sadece Osmanlı Türkçesine 
tercümesi bulunmaktadır. Sultan III.Mustafa tarafından gönderilen cevap hükmündeki 
nâme-i hümâyûnun dili de Osmanlı Türkçesidir. Defterde mektupları bulunan Osmanlı 
sadrazamlarının isimleri el-Hâc Mehmed Paşa ile es-Seyyid Abdullah Efendi'dir. Nadir 
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Şah'ın sadrazamlarının isimleri ise Nasrullah Mirza (şahın oğlu) ile Şahruh Mirza (şahın 
torunu)'dır. Nadir Şah'tan sonra tahta geçen Alikuli Han'ın sadrazamı ise İbrahim Mirza 
(Alikuli Han'ın kardeşi)'dır. Osmanlı Şeyhülislâmlarının isimleri ise Mehmed Zeyne'l-A-
bidin Efendi ile es-Seyyid Mustafa Efendi'dir. Defterde mektubu kaydedilmiş olan tek İran 
Şeyhülislâmı ise Müderris Molla Ali Ekber'dir.

3 Numaralı Nâme-i Hümâyûn defterine derç edilmiş olan iki mektup ise, yukarı-
da da bahsedildiği üzere Afgan Ahmed Şahı ilgilendirmektedir. Mektuplardan biri onun 
Hindistan'da kazanmış olduğu parlak zaferlerin müjdesini vermenin yanında Osmanlı 
Devleti'nin İran'ı kendi idaresi altına almasını teklif etmekte ve Medine-i Münevvere'de 
Ravza-i Mutahhara civarında planladığı cami inşası için Sultan III.Mustafa'dan arsa talep 
etmektedir. III.Mustafa, Ahmed Şah'ın zaferlerinden duyduğu sevinci yansıtmakta ancak 
taleplerinin karşılanamayacağını bildirerek Medine'de cami inşaası yerine Haremeyn'e 
surre-i hümâyûn gönderilmesini tavsiye etmektedir.

Bu vesile ile 3 Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defteri'nin hazırlanmasında ve yayın-
lanmasında emeği geçen Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü personeline teşekkür eder, 
bilim dünyasına katkı sağlamasını ve ilgililere yararlı olmasını dilerim.

Doç. Dr. Uğur ÜNAL

Devlet Arşivleri Genel Müdürü
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این واژه در مناسبات دیپلماتیک دولت  به معنای مکتوب است؛  نامه در زبان فارسی  کلمۀ 
سران  به  عثمانی  پادشاهان  ارسالی  های  نامه  واقع  در  است.  رفته  بکار  متفاوتی  مفاهیم  در  عثمانی 
دولت های خارجی، نامه  ی همایونی، نامه ها و پیغام های صدراعظم ها و شیخ االسالم ها به مخاطبان 
خارجی نیز مکتوب نامیده می شد. عالوه بر این به مکتوب های ارسالی شاهان ایران به پادشاهان 
از روسای سایر کشورها  هایی که  نامه گفته می شد. مکتوب  اختصار  به  یا  و  نامه شاهی  عثمانی، 
خارجی به پادشاه می رسید به طور عمومی نامه گفته می شد. نامه های نوشته شده از رئیس دولت به 

زیردستان نیز مکتوب نامیده می شد.

دهۀ  و  قاجار  حکومت  پایان  تا  بزرگ  سالجقه  دوره  از  که  هایی  حاکمیت  بیشتر  اینکه  با 
با  ایران  اند؛ اما در مناسبات  ایران به قدرت رسیده ، از خاندان های ترک بوده  دوم قرن بیستم در 
عثمانی ها شاهد یک دوره بسیار پرتنش هستیم. مخصوصا پس از تاسیس حکومت صفوی توسط 
شاه اسماعیل)1501-907/1736-1148(، روابط ایران ‑ عثمانی، تحت تاثیر اختالفات مذهبی همراه 
باکشمکش ها و منازعات دو دولت بود. پس از پایان حکومت صفویه در دورۀ نادرشاه بهادر، سردمدار 
سلسله افشاریه)1736-1148/1794-1209 ق( که پس از صفویه سلطنت را در ایران بدست آوردند؛ 
علی رغم وجود مقاطع بسیار پرتنش بین ایران و دولت عثمانی، دفتر نامه شمارۀ سه همایونی، گواهی 
بر وجود کوشش هایی جهت نزدیک شدن دو دولت و مقدمات رسیدن به صلح در این دوره است. 

در سال 1148/1736 نادرشاه مؤسس دولت نادری شورایی در دشت مغان تشکیل داد و از 
بزرگان ایران برای ریاست دولت خود بیعت گرفت. نادرشاه به منظور تامین آینده کشورش مصمم 
به ایجاد صلح  با دولت عثمانی بود. در این بین او در مقابل به رسمیت شناختن مذهب اهل سنت در 
ایران در صدد کسب امتیاز از دولت عثمانی نیز بود. با همین هدف از دولت عثمانی تقاضای پذیرفتن 
پیروان مذهب جعفری به عنوان مذهب پنجم در کنار اهل سنت و اختصاص رکن برای این مذهب 
در حرم شریف را داشت. طرف ایرانی در این موضوع بیش از اندازه پافشاری می کرد. دلیل دیگر 
این فکر نادرشاه در ورود به مذهب اهل سنت تالش برای سازش با عنصر افغانها که تهدید بزرگی 

در شرق محسوب می شد . 

دولت عثمانی با نشان دادن وفاداری به الزامات واقعی منابع فقهی مذهب حنفی، از پذیرش 
 درخواستهای دوگانه و به هم پیوسته  ی نادرشاه خودداری کرد. با این حال در روند ارسال نامه  ها به

پیشگفتار
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 نادرشاه و رجال دربارش، از فحوای اسناد تا حد امکان استفاده از سیاست صلح جویانه مستفاد می 
امضای  با  ترتیب  این  به  ایران را رد نکردند.  از سوی  پیشنهادهای مهم رسیده  البته عثمانیها  گردد. 
عهدنامه بین سلطان محمود اول و نادرشاه در واقع معاهده دورۀ سلطان مراد چهارم بار دیگر تجدید 

شد.

 سرانجام نادرشاه که انتظاراتش از دولت عثمانی به شکل کامل برآورده نشده بود با ارسال 
نامه  ای جدید به سلطان عثمانی، با تأکید بر "میراث اجداد خود"، متقاضی بخشیدن یکی از ممالک 
عراق و یا آذربایجان به ایران شد. اما پیش از دریافت پاسخ این نامه، به دست گروهی که پیشروان 
آنها که از قبیله افشار بودند به قتل رسیده و بدین طریق حاکمیتش به پایان رسید)11جمادی الثانی 
20/1160 ژوئن 1747(. بعد از وی برادرزاده اش علیقلیخان که قدرت را بدست گرفته بود، خواهان 

بسیار  نیز  علیقلیخان  سلطنت  دوره  اما  شد.  عثمانی  با  نادرشاه  بین  شده  منعقد  عهدنامه  به  وفاداری 
کوتاه بود )1747-1160/1748-1161 ه ق(. گرچه برای مدت کوتاهی ابراهیم میرزا برادر نادرشاه 
)1161/1748 ه ق( و شاهرخ میرزا نوه نادرشاه)1748-1161/1796-1210 ه ق( به سلطنت رسیدند؛ 
اما در این زمان کشمکش ها بر سر قدرت در ایران، با تشکیل سلسله زندیه توسط کریم خان زند 
)1750-1163/1795-1209 ه ق( به پایان رسید. در دوره زندیه، شاهرخ میرزا نوه نابینای نادرشاه در 

منطقه خراسان به حکومت خود ادامه داد )1210/1796(.

همه هفتادویک نامه مضبوط در دفتر نامه همایونی شماره سه مورد بررسی قرار گرفت.  گرچه 
بیشتر آنها متعلق به دوره نادرشاه می باشد اما علی رغم آن مکاتبات مربوط به دوره کوتاه مدت نیابت 
سلطنت علیقلیخان نیز در آن موجود است. دو حکم آخر دفتر نیز در واقع نامه های رسیده از احمد 

شاه افغان به مصطفی سوم و پاسخ ارسالی به نامه های مذکور است.

چاپ عکسی نامه و مکتوب هایی که بین دو دولت در یک بخش از این اثر در دست دارید 
از لحاظ توزیع، مسیر رفت  و آمد و زبان نوشتاری به شکل زیر است: 

تعداد نامه شاهی و مکتوب که از ایران برای دولت عثمانی آمده با احتساب سه بار تکرار، 
بیست نامه به زبان فارسی، یک نامه به زبان عربی و یک نامه به زبان عثمانی )نامه شاهی( در مجموع 
نامه به عربی  نامه همایونی و مکتوب ارسالی از عثمانی به دولت ایران، شش  نامه است. تعداد   22

و بیست و پنج نامه به عثمانی و در مجموع سی و یک نامه است. نامه رسیده از احمد شاه افغان به 
دولت عثمانی با ترجمه عثمانی یک نامه و نامه همایونی از دولت عثمانی به احمد شاه افغان نیز یک 
نامه ارسال شده است. پانزده نامه از فارسی یک نامه از عربی با ترجمه های نامه شاهی و مکتوب ها 
به عثمانی در مجموع شانزده نامه شده که کل این مکتوب ها به هفتادویک نامه رسید. توزیع نامه 
ها و مکتوب ها بر اساس زبان در دفتر: بیست نامه به فارسی، هفت نامه به عربی وچهل وچهار نامه 
به عثمانی. به غیر از یک نامه از نادرشاه که به عثمانی نوشته شده تمام نامه ها و مکتوبهای ارسالی 
نادرشاه و علیقلیخان و صدراعظم آنها به فارسی تحریر شده، اما از اینها هم فقط ترجمه عثمانی آنها 
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ثبت شده است. به غیر از یک مکتوب از شیخ االسالم ایران که به عربی است باقی به فارسی تحریر 
شده است. نامه ها و مکتوبهای ارسالی از سوی صدراعظم های محمود اول به زبان عثمانی می باشد. 
شیخ االسالم های عثمانی در نوشته های خود از زبان عربی و عثمانی استفاده کرده اند. تنها ترجمه 
نامه همایونی ارسالی  افغان در دفتر موجود است.  نامه فارسی ارسالی احمد شاه  عثمانی یک عدد 
سلطان مصطفی سوم به زبان عثمانی که در حکم پاسخ است. نام صدراعظم های عثمانی که مکتوب 
های آنها در دفتر موجود است، عبارتند از: الحاج محمد پاشا و سید عبداهلل افندی نام صدراعظم های 
نادرشاه هم نصراهلل میرزا )که پسر شاه است( شاهرخ میرزا )نوه شاه( است. نام صدارعظم علیقلیخان 
که بعد از نادرشاه به تخت سلطنت نشست ابراهیم میرزا )برادر علیقلیخان( است. نام شیخ االسالم 
های طرف عثمانی محمد زینعلی عابدین افندی و سید مصطفی افندی است. تنها شیخ االسالم طرف 

ایران هم مال علی اکبر مدرس است. 

همانطور که در باال ذکر شد دو نامه درج شده در دفتر نامه همایونی شماره سه در مورد احمد 
شاه افغان است. یکی از مکتوب ها در مورد مژده فتح درخشان هندوستان و پیشنهاد اداره ایران توسط 
دولت عثمانی و درخواست زمین از سلطان مصطفی سوم در مدینه منوره در جوار روضۀ مطهر برای 
پیروزی احمد شاه و اعالم عدم  اخبار  از  با اعالم خشنودی خود  بنای مسجد است. مصطفی سوم 
موافقت با درخواست فوق، پیشنهاد ارسال ُصّره همایونی)هدایای نقدی و غیرنقدی که قبل از حج 

ارسال می شد( به جای بنای مسجد در مدینه را می دهد.

بدین ترتیب ضمن تشکر از کسانی که در انتشار طرح دفتر نامه همایونی شماره سه بخصوص 
پرسنل مدیرکل آرشیو دولتی همکاری داشته اند، تشکر کرده، امیدوارم که این مجموعه مورد توجه 

قرار گرفته و سهمی در فایده رسانی به دنیای علم داشته باشد.

دانشیار دکتر اغور اونال
مدیرکل آرشیوهای دولتی
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İran Şâhı seçilen Nâdir Şâh'ın, Osmanlı Devleti ile musâlaha yapmak 

için Abdülbâkî Hân-ı Zengene'yi elçi göndermesi

فرستادن عبدالباقی زنگنه به عنوان ایلچی از سوی شاه منتخب ایران 
نادرشاه، برای انجام مصالحه با دولت عثمانی 

Müslüman fırkalar arasındaki ayrılık ve kavganın, Safevî Şah İsmail'in baş‑
kaldırısından kaynaklandığı; kendisinin geniş İran ülkesinin mühim işle‑
rini yoluna koymak ve Müslümanların sorunlarıyla ilgilenmek üzere Yüce 
Yaratıcı tarafından görevlendirilmiş olduğu, İran eşrafından ve halktan 
temsil kabiliyeti yüksek kimselerden oluşan bir konseyin Mogan Kışlağı'n‑
da toplanarak onu İran şahı seçtikleri; Karaman Valisi Ali Paşa aracılığıy‑
la Dersaadet'te akdi kararlaştırılan musalaha için Abdülbaki Hân‑ı Zen‑
gene'nin İstanbul'a elçi; Mirza Ebülkasım ile Müderris Molla Ali'nin ona 
refakatçi tayin edildikleri hususlarında Nadir Şah'tan Sultan I.Mahmud'a 
gelen Farsça name‑i şahî

نامه ای به زبان فارسی از سوی نادرشاه به سلطان محمود اول مبنی بر: بروز جنگ و 
جدایی میان فرقه های مسلمان بعد از قیام شاه اسماعیل صفوی؛ ماموریت یافتن شخص 
وی برای توجه به مشکالت مسلمانان پس از انجام کارهای مهم در کشور وسیع ایران، 
اجتماع شورایی مرکب از نمایندگان برجسته مردم و اشراف در دشت مغان و انتخاب 
وی به عنوان شاه ایران؛ برگزیدن عبدالباقی زنگنه به عنوان ایلچی و میرزا ابوالقاسم به 
همراه مال علی مدرس برای همراهی ایشان به وساطت علی پاشا والی قرامان برای عقد 

قرارداد در درسعادت و اعزام به استانبول

  

[Farsça]

Nadir Şâh tarafından Rikab‑ı hümayun‑ı müstetâba gelen nâmenin suretidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Övgü ve ihtiramın ziyadesi, Yüce Yaratıcı'nın nimetine mazhar ve "Sizi yeryüzünde 

halîfe kıldık"
1

 buyruğu fehvasınca adaletle hükmeden sultanların yegâne efendisi olan; farklı 
tabakalar arasında ihtilaf vukuunda anlaşmazlığın giderilmesi için "Allah'ın size olan nimeti‑

ni hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun 

nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz."
2 emri gereğince varlığını ortaya koyan, muha-

lefet ve inat karanlığının fecr-i sâdıkı, hak ve adalet melcei, ihtiyaç sahiplerinin kendisine 

1 Yunus Sûresi: 10/14.
2 Âl-i İmrân Sûresi: 3/103.

1
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bel bağladığı altın taçların başı üzerindeki tâc, kapı yüzlerine kapanan bağışçıların bağış-
çısı olan melik, "Aralarında barışı sağlayanlara ne mutlu ki, işte onlar Allah'a yakın kim-
selerdir" seçkin hadisine kulak veren bütün ümmetlere kulak verilecek müjdede benzeri 
bulunmayan, bağışların ziyneti, "nübüvvet şubelerinden bir şube olma yolunda sulh u sa-
lah" istikametinin ana caddesi, varlık âleminin biricik cevheri, inananlar âleminin kutbu, 
yeryüzünün güneşi, Peygamberlerin sonuncusu Muhammed (a.s) ve onun mübarek aile 
efradıyla hayırlı halifeleri ve dağlar gibi ashabının son dayanağı, ve ondan sonra devlet 
kuşunun yükselen güneşinin reyiyle yücelmiş, âlî-hazretlerin lütufkârlığıyla parlayan gü-
neşin ışıltısının zamîri, felek mertebeli, Süreyya menzilli, Satürn ufuklu, jüpiter saadetli, 
merih savletli, güneş hasletli, Venüs letâfetli, ay doğuşlu, Süleyman şevketli, İskender in-
saflı, Nûşirevân adaletli, "Allah'ın yeryüzündeki gölgesi" kabil âdil sultan olduğu tasdikli, 
cümle yaratılmışlara şefkati mantıklı, cihan sultanlarının en büyüğü, devran hakanlarının 
zirvesi, azamet ve şehriyarlık tâcının liyâkatlisi, mutluluk ve saltanat bahtının parıltısı, 
âdetâ İkinci İskender, Osmanoğulları Hanedanı'nın zübdesi, felek-mertebeli padişah, or-
dunun yıldızı, İslam dininin sultanı, Allah'ın gölgesinin tecelligâhı, iki kıtanın sultanı, iki 
denizin hakanı ve iki haremin hizmetkarı, İkinci İskender-i Zülkarneyn; saltanat, şevket, 
azamet, hilafet, re’fet, merhamet ve ihsan feleğinin yıldızı olan şanı yüce Sultan Mustafa 
Han oğlu Sultan Mahmud Han'ın mülk ve saltanatını Yüce Mevla ebedî kılsın. Yüce Al-
lah'ın terbiye ediciliğini tasdik ve kainatın yaratıcısı olduğunu ikrarım, ins ve cin taife-
lerinin, o hazret tarafından yaratılmış olduklarını dillendirdikleri andan beri malumdur. 
Peygamber'e itaat, bize emredilmekle üzerimize farz olmuş ve biz Ehl-i Sünnet ve'l-Ce-
maat akîdesiyle o önderin zuhurundan beri nasiplenenlerdeniz. Safevî Şâh İsmail'in baş-
kaldırısının başlangıcından itibaren âfâkî hükümler yüz gösterip taassup ve garazın eseri 
olan bazı sözler, onun tarafından etrafa yayılarak Peygamberlerin efendisinin ümmeti ve 
Müslüman fırkalar arasında ayrılık ve kavganın çıkışına sebep olmuş, böylelikle Cenâb-ı 
Mevla, yüce dergâhının kapısındaki duacıyı, iklîmi geniş İran ülkesinin mühim işlerini 
yoluna koymak ve Müslümanların meseleleriyle ilgilenmek üzere görevlendirmiş, işte bu 
sebeple bu hayır yolunun yolcusu, İran'da bulunan cümle derecesi yüksek beyleri, bereketi 
bol alim ve fazilet sahiplerini, taşıdıkları sıfatlarla övgüyü hak eden değerli kimseleri, eya-
let beylerini, aksakallı aşiret, oymak, kabile ve hizmetçi sınıfı reislerini mübarek Ramazan 
ayının ortasında Mogan Kışlağı'nda bir araya getirerek Hak Mezheb'in delil ve bürhanla-
rını onlara anlatmak suretiyle Hoy'da bulunan makamı yüce ve en güzel sıfatlarla mutta-
sıf veziriazam, ulema ve fudalanın önderi, zamanın müftüsü, devranın kendisine uyduğu 
Şeyhülislam, buna teveccüh gösterdiler; hepsi bu hayırlı teşebbüsün hata ve noksandan 
korunması, özü derinlik arz eden rükünlerde bir değişiklik ve farklılaşmanın meydana 
gelmemesi mülahazasıyla kalben ve lisanen kabul edip benimseyerek bid‘atları terk edip, 
Peygamber'in sünnet-i seniyyesine tâbi oldular. Safevî sülalesinin yolundan gitmeyi terk 
edip ihsanı bol yaratıcının yüce dergâhının bu duacısını İran padişahı seçtiler. Böylece Sal-
tanat-ı Seniyyece, musalahanın müzakeresine memur edilen makamı yüce Karaman Va-
lisi Vezir Ali Paşa (Allah izzetini artırsın) ile görüşmek üzere benim mutemedim sıfatıyla 
İran ümerasından ve Kirmanşahlar Ülkesi Hâkimi Abdülbaki Han-ı Zengene, elçilik yap-
mak ve haber getirmek vazifesiyle Mirza Ebu'l-Kâsım ve benim imamım olan Horasan'ın  
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büyük müderrisi Molla Ali -ki hepsi dereceleri ve faziletleri yüksek seyyidlerin büyükle-
rinden olarak- mezkur elçiye refakat etmek vazifesi Hoy'da bulunan söz konusu mezkur 
makam sahiplerine havale edilip Allah'a hamd olsun ki bu duacı, Sultan'ın Devlet-i Aliy-
yesinin görevlileriyle birlikte yerle göğün arasındaki bu dergâhta din-i mübînin tashihi 
ve ikiye ayrılmış milletin/ümmetin birliği için çalışma yolunda bir imkan elde etmiş ve 
bu işin hayırla neticelenmesi haşmetli padişaha havale edilmekle inşallah bu husus âhir 
zaman Peygamber'i -salat ve selam üzerine olsun- nezdinde makbul ve hayırlı bir iş olarak 
kabul görür. Bundan gayrı bir şey söylemek lâzım gelmez; aksini söylemek de örf ve edebe 
ters düşer. Makamı yüce veziriazam ve alimlerin direği şeyhülislam bu şekilde konuyu 
tafsil ettiler. Âlem kârgâhında yapılan da yapılmayan da kalıcıdır; Onlar için kimi zaman 
sulh, kimi zaman adalet, dört rükne düşer; Dört rüknün en hayırlısı kaza çivisiyle bağlan-
sın; Âlem için tuzak kurmaya gör, bir başkası da sana kuracaktır.

(mühür makamında)  
‑Kudret sahibinin seçtiği inci mühür,  

cihanda nadir görülür‑

İran Şâhı seçilen Nâdir Şâh'ın, Osmanlı Devleti ile musâlaha yapmak 

için Abdülbâkî Hân-ı Zengene'yi elçi göndermesi

فرستادن عبدالباقی زنگنه از سوی شاه منتخب ایران نادر شاه برای انجام 
مصالحه با دولت عثمانی

Müslüman topluluklar arasında hüküm süren kavga ve uyuşmazlıkların, 
Safevî Şah İsmail'in kişisel ihtiraslarından kaynaklandığı, şahsi ikbâlinin 
gerçekleşebilmesi yolunda buna tevessül ettiği; bu kavgaya son vermek 
üzere İran eşrafından ve temsil kabiliyeti yüksek kimselerden oluşan bir 
heyetin Mogan Kışlağı'nda toplanıp kendisini Türkmen İli'nin şahı seçtik‑
leri; Karaman Valisi Ali Paşa aracılığıyla Dersaadet'te yapılması kararlaştı‑
rılan musalaha için Abdülbâkî Hân‑ı Zengene'nin İstanbul'a sefîr; Mirza 
Ebülkâsım ile Müderris Molla Ali'nin de ona refakatçi tayin edildikleri be‑
yanlarıyla İranlı hacılar için Caferiye Mezhebi'ne Mescid‑i Harâm'da rükn 
tahsisi, iki devletin saltanat makamlarında karşılıklı elçi bulundurmaları 
ve Osmanlı beldelerinde kendi rızalarıyla evlenen İranlı esirlerin serbest 
bırakılmaları hususlarında Nadir Şah'tan Sultan I.Mahmud'un sadrazamı‑
na Farsça mektup

نامه ایی که از سوی نادرشاه به صدراعظم سلطان محمود اول به زبان فارسی ارسال 
شده و مشتمل است بر: احکام جنگ و اختالف که در بین فرقه های مسلمان جاری 

2
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اقبال  به  برای رسیدن  نشات گرفته،  اسماعیل صفوی  از جاه طلبی شخص شاه  است 
شخصی خود به این امر توسل جست؛ در حال حاضر برای پایان دادن به این جنگ، 
اجتماع هیاتی از نمایندگان برجسته مردم ایران و اشراف در دشت مغان و انتخاب وی 
به عنوان شاه ایل ترکمن؛ بستن قرارداد مصالحه در درسعادت به وساطت والی قرامان 
علی پاشا، تعیین عبدالباقی خان زنگنه به عنوان سفیر در استانبول، با اعالم همراه کردن 
میرزا ابوالقاسم و مال علی مدرس، انتظار اختصاص رکن برای حاجیان جعفری مذهب 
مقام های  از  سفیر  دو  متقابل  الحرام؛ حضور  مسجد  در  پنجم  مذهب  عنوان  به  ایران 
با رضایت  بالد عثمانی  ایرانی که در  اسرای  سلطنتی در دو دولت؛ خواستار آزادی 

خود ازدواج کرده اند

[Farsça]

Nadir Şâh tarafından devletlü inayetli Sadrıazam hazretlerine gelen  
Farisî mektubdur.

Bismillahirrahmanirrahim

Haşmet ve ikbal sığınağı yüce vezir cenapları, ululuk ve azamet sahibi, cesaret ve 
yiğitlik timsali, makamı yüce olan, veziriazamların dayanağı ve yüksek rütbeli âmirlerin 
direği; parlak fikirleriyle işleri yoluna koyan, kıvrak zekasıyla cumhurun mühim işlerinin 
kefili, Hakanlığın Devlet-i Aliyyesi kendine emanet edilen, sultanın göz alıcı saltanat 
mutemedi, sâfî tedbir sahibi vezir, mülkü süsleyen isabetli müşir, âlemin nizamı muhte-
rem Sadrazam! Allah'ın şanını yücelttiği ve zat-ı hidivânenin mükrimâne ta‘zîmâtıyla ve 
muazzez zat-ı hüsrevanenin uçsuz bucaksız tekrîmatıyla ikbalini şahlandırdığı, ıtır kokulu 
unutulmaz incilerin hepsine mazhar olan ve eşsiz haşmetinin katlanarak devletinin de 
ziyadesiyle zatına bağışlandığı, "bu senindir" denildiği Veziriazam! Bunları ifade ettikten 
sonra Rûm ve İran'ın Müslümanları arasında bir süreden beri hüküm süren kavga ve cida-
lin kaynağının ne olduğu, memlekette fikir sahibi olan herkeslere ayan beyan ortada ve se-
bebinin de ne olduğu bellidir. Âfâkî arzularının güdümüyle eşzamanlı olarak zuhur eden 
ve kendi istikrarını, bozguncu garazlarıyla bu kabil fitne-fesadın filizlenmesinde görmüş 
olan Safevî Şâh İsmail, bugüne değin aynı öndere, aynı kitaba inanıp aynı kıbleye yönel-
mişlikleriyle hatırlana gelen aynı Peygamber'in ümmeti cümle Müslüman halklar arasında 
katl ve inadın çıkmasını, şahsî ikbalinin gerçekleşmesi uğrunda bir fırsat saymıştı. İşte 
şimdi, bölük pörçük milletin bir araya getirilmesi ve İranlıların mirası olan din-i mübînin 
revaç bulmasının tam zamanı olduğu düşüncesiyle aynı zamanda Müslümanlar arasın-
daki ceng ü cidalin def‘i mülahazasıyla yüksek seviyeli beylerin, faziletli ulemanın, ayan 
ve eşrafın, eyalet ve aşiret beylerinin tamamı mübarek Ramazan ayının ortalarında Zat-ı 
Akdes-i İlâhînin te’yidi ve Zat-ı Risalet-penâhînin/Peygamberînin bâtınî vechesinden  
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neşet eden şüphe ve ihtilaf saikıyla hak mezhepten yüz çevirişleri ortadan kaldırmak mak-
sadıyla Mogan Kışlağı'nda biraraya gelmişler, Safevî sülalesinin bozguncu garazlarından 
ve seçilmiş Peygamber ile onun saygın ashabının ve temiz imamların sözlerine muhale-
fetten kaynaklanan bu bâtıl ve faydasız amelleri terkle İran halkının tamamı bu hüccet 
ve bürhanları tanımış ve hepsi biat etmiş olmakla ancak korkulan o ki, Safevî sülalesine 
tebaiyetle bizim nâiblerimizi Türkmen ilinin şahı ve serveri tayin etmek suretiyle hadd ü 
hesaba gelmez inadlar ve yeni yeni fesatlar zuhura getirilmesin. Bu sebeple şerefli Dev-
let-i Aliyye-i Osmaniye tarafından mükâleme ve musalahaya memur edilen makamı yüce 
mekremetli vezir, hakanın yüce devletinin tanzimine memur muhterem müşir, Saltanat-ı 
Seniyye'nin kendisiyle kaim olduğu Karaman Valisi Ali Paşa, sonu hayırla neticelenecek 
bu emeli tamamlamak ve müzakere edilecek hususları aşamalarıyla birlikte Osmanlı Dev-
leti yetkililerine aktarmak bâbında işaret olunan müşir ile görüşme hususundaki isteklili-
ğini ihsas etti. Bu yüzden mutluluk verici haberleri yüce Saltanat makamına ulaştırmasını 
teklif ettik. Sözü edilen mekremetli vezir bu konuda yetkisi olmadığını belirterek ancak 
söz konusu meseleyi Osmanlı Devleti'ne iletmek için süre istedi. Bu hayırlı işin neticeye 
kavuşması halinde Devlet-i Aliyye zaviyesinden dünyevî ve uhrevî büyük faydaları görü-
leceğine, adı geçen de kanaat getirdi. Böylelikle Kirmanşahlar Ülkesi Hâkimi bulunan haş-
met, şevket, azamet ve celâl sahibi Abdülbaki Han-ı Zengene'yi naiblerimizin mutemedi 
sıfatıyla ve elçilik vazifesiyle Osmanlı Devleti'ne Âsitâne sefiri tayin ettik. Refakatine de 
makamı yüce seyyidler sülalesinden, nakîblerin ileri gelenlerinden ve memleketler sadrı 
Mirza Ebu'l-Kâsım; ulema ve fudalanın reisi, Horasan müderrisi, nâiblerimizin imamı, 
seyyidlerin ve fâzilet erbabının dayanağı, İran ulemasının ve asalet sahibi değerli kimsele-
rin zübdesi konumundaki allâme ve fehhâme Molla Ali'yi ona refakatle görevlendirdik. Bu 
şekilde din-i mübînin istihkamı ve Hoy'daki bölük pörçük milletin istikrarı, geçen zaman 
ve çağların ardından usul, erkân ve kanunlar muvacehesinde zamanın zeval buluşuna de-
ğin bir kesintiye veya kopukluğa uğramayacak. Bahsi geçen makamı yüce sefire, Sultan'ın 
iktidar mahalline gitmek üzere refakat ve yol arkadaşlığı etmesini istedik. İnşaallah sabah-
leyin herhangi bir aksiliğe uğramaksızın bu mutluluğu hayata geçirmenin sevincini yaşa-
rız. Ve bu büyük işin yeniden vücuda gelmesi, bizim temsilcilerimizin eşsiz gayret ve ihti-
mamlarıyla yapacakları öncülükle mümkün olacaktır. Yüce Devlet-i Aliyye'nin hayır-hâh 
musalaha erbabının da bu gidişattan razı olmaları, Caferiye Mezhebi'ni Mescid-i Haram'da 
bulunan dört mezhebin beşincisi olarak kabul edip ehl-i İslam'dan diğer Müslümanlara 
olduğu gibi her sene İran ümerasından birini Beytullah-i Haram'da hac erkânından biri 
sıfatıyla hac emiri tayin etmek suretiyle İranlı hacıların Beytullah'ı tavaf etmelerini sağ-
layıp Hazret-i Peygamber'in ]salât ve selam üzerine olsun] nurlu merkadi ile Raşid Halî-
feler'i ]Allah onların hepsinden razı olsun] ziyaret etme şerefiyle şereflendirmeleri lâzım 
gelir. İran saltanat makamında, Osmanlı Devleti eşik erkânından bir mutemed ile karşı-
lıklılık esası çerçevesinde İranlı bir mutemedin Rûm'da yüce Halifelik Makamı'nda ikame 
olunması, aramızdaki ittihad ve görüş birliğinin tesisiyle dünya ve dünyalılar nazarında 
bunun tezahürünü sağlayacaktır. Geniş Rûm beldelerinde kendi rızalarıyla evlenen İranlı 
esirlerden hiçbiri oralarda kalmaya razı değiller. Peygamber'in mukaddes şeriatına göre, 
onlara kölelik yaptırmak haramdır. Sâdır olacak bir fermanla her nerede bulunuyorlarsa  
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serbest bırakılsınlar. Bu tarafta olup vatanından uzakta bulunan kimselere de aynı şekilde 
muamele olunacak. Sair mertebelerle diğer bazı hususlar da inşaallah, gönderilen memur 
ile şifâhî olarak tafsil olunup hatırlatılacak. Sözü edilen bu memurların din ve milletin 
tervicini sağlayacak binayı yükseltebilmeleri, elbette ki iki tarafın hayır-hâhlıkla üzerine 
düşeni yapmalarına bağlı ve bu büyük işin sevabını devşirmede kendisini paydaş kılacak. 
Vezirlik günleriniz, haşmet, devlet ve yüceliğiniz devam üzere olsun!

İran Şâhı seçilen Nâdir Şâh'ın, Osmanlı Devleti ile musâlaha yapmak 

için Abdülbâkî Hân-ı Zengene'yi elçi göndermesi

فرستادن عبدالباقی زنگنه از سوی شاه منتخب ایران نادر شاه برای انجام 
مصالحه با دولت عثمانی

Osmanlı ve İran halkları arasında bir süredir devam edegelen kavga ve ih‑
tilafın, Şah İsmail'in fitnesinin eseri olduğu, Safevî Sülalesi'ne uymaktan 
vazgeçilerek Sünnet‑i Seniyye'ye tâbi olunduğu; bu ayrılıklara son vermek 
üzere İran eşrafından ve halktan temsil kabiliyeti yüksek kimselerden olu‑
şan bir hey’etin Mogan Kışlağı'nda toplanarak kendisini Türkmen İli'nin 
şahı seçtikleri; Karaman Valisi Ali Paşa aracılığıyla Dersaadet'te akdi ka‑
rarlaştırılan musâlaha için Abdülbâkî Hân‑ı Zengene'nin İstanbul'a sefir 
tayin edildiği, Mirzâ Ebülkâsım ile Müderris Molla Ali'nin de ona refakatçi 
tayin edildikleri beyanlarıyla İranlı hacılar için Caferiye Mezhebi'ne Mes‑
cid‑i Harâm'da rükn tahsisi, iki devletin saltanat makamlarında karşılıklı 
elçi bulundurmaları ve Osmanlı beldelerinde olup kendi rızalarıyla evlenen 
İranlı esirlerin serbest bırakılmaları hususlarında Nadir Şah'tan Osmanlı 
şeyhülislamına Farsça mektup

نامه ایی به زبان فارسی از سوی نادرشاه به شیخ االسالم عثمانی در خصوص: جنگ و 
اختالفی که بین مردم عثمانی و ایران از مدتی پیش به این سو ادامه داشته؛ در اثر فتنه 
شاه اسماعیل بوده، در حال حاضر مردم ایران از پیروی از سلسله صفوی دست کشیده 
و تماما تابع سنت سنیّه شده؛ اجتماع هیاتی متشکل از نمایندگان برجسته مردم ایران و 
اشراف در دشت مغان برای پایان دادن به این جدایی و انتخاب نادرشاه به عنوان شاه 
ایل ترکمن؛ تعیین عبدالباقی خان زنگنه به عنوان سفیر در استانبول به میانجیگری والی 
قرامان علی پاشا برای ایجاد عقد قرارداد مصالحه در درسعادت و همچنین تعیین میرزا 
ابوالقاسم و مال علی مدررس برای همراهی وی؛ اختصاص رکن مذهب جعفری در 
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از مقام های سلطنتی دو دولت  متقابل سفیر  ایران، حضور  برای حجاج   مسجدالحرام 
و آزاد کردن اسرایی که در بالد عثمانی بوده و با رضایت خود ازدواج کرده اند 

[Farsça]

Nadir Şâh'dan saadetli semahatli Şeyhülislam Efendi hazretlerine gelen mektubun 
suretidir.

Hüve'llâhu sübhânehû

Bismillahirrahmanirrahim

Şeriat ve dini öğrenmede kendine sığınılan, aklı ve nakli cem‘ eden aslî konularla 
teferruata dair hususlarda feyiz ve fazilet destâhı, ince anlamları ortaya koyan, zorlukları 
halleden ve güç meseleleri yorumlayan, mütebahhir ulemanın en olgunu, devranın şeker-
le beslenmiş müctehid ve fakihlerinin en faziletlisi, alimlerin en bilgini ve faziletlilerin en 
faziletlisi olan zamanın müftüsü; fazilet, şeriat, din öğretme ve feyz dağıtma güneşi; İslam 
dininin ve Müslümanların şeyhi olan fazilet-meâb cenapları! Kıyamet Günü'ne değin dini 
öğretme ve feyiz dağıtma ameliniz zeval bulmasın! Zat-ı hidivânenin türlü türlü ta‘zîmâtıy-
la ve Zat-ı hüsrevanenin uçsuz bucaksız tekrîmâtıyla izzet ve ihtirama boğulasın! Ondan 
sonra şeriata ilişkin görüşümüzü belirtmeye gelince, Şâh İsmail'in hurûcundan ve ortaya 
koyduğu bid‘atlardan önce Rûm ve İran ahalieri arasında din-i mübîn konusunda bir süre-
den beri devam etmekte olan kavga ve ihtilafa dair bir eserin dahi bulunmadığı herkeslere 
zahir ve ayandır. Ümmetin tamamı bir Peygamberin ümmeti, bir tek kitaba inanmakta ve 
bir tek kıbleye yönelmişler; aralarında dostluk ilişkileri bulunup birbirlerine gelip gitmek-
teydiler. Onun icadları yüzünden İslam mezheb anlayışı çerçevesinde inananlar arasında 
Hoy'da fitne tohumu ekilerek o zamandan günümüze kadar kan döküp, insanları esir et-
meyi Tanrı'ya yapılan ibadetin en büyüğü bilmişler, bu şekilde din-i mübîne karşı şeka-
vetlerini ortaya koyan küffâr ve muhalifler, emn ü emân beşiğinde rahat ve huzur içinde 
uyumakta olanları, bütün Müslümanları belânın pençesine esir düşürmüş, bugün gelinen 
noktada ise, Allah'ın hükmü cümle İran halkı üzerine hâkim olarak seyyidlerin önde ge-
lenleri, büyük alimler, eyalet ve oymak beyleri, Türk, Tacik, izzet sahibi kimselerle ayanı 
bir araya getirmek suretiyle Hz. Peygamber'e -ki, salât ü selam üzerine olsun- muhalif 
olmaktan ve nefsâni garazlardan kaynaklanan bu asılsız sözlere dayanan şüphe ve ihtilafın 
utancı dürüst milletin alnından silinerek hepsinin hâl ve hatırları gözetildi. Onların hepsi, 
aralarında bulunan gayr-ı sünnî gidişata kapılmış, gidiyorlarken pişmanlık duyarak Haz-
ret-i Peygamber'in sünnet-i seniyyesi ve Mustafavî tarikat üzere yüzlerini döndürerek ona 
tâbi oldular. Bu mülahazayla o hata ve noksanlık semtinden hayr iklîmine yelken açarak 
korundular. Bu yolda herhangi bir farklılık ve değişiklik zuhura gelmesi beklenmemek-
tedir. Onlar, Safevî sülalesine biat etmekten vazgeçtiler. Bizi de Türkmen ilinin mirasçısı  
konumunda şâh ve komutan seçtiler. Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ve Hakan'ın Saltanat-ı  
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Seniyyesince yapılacak olan musalaha için müzakere memuru seçilen makamı yüce, 
mekremetli vezir ve muhterem müşir Karaman Valisi Ali Paşa ile hayırla neticelenmesi 
umulan görüşme tamamlanmış olup sözü edilen yüce makam sahibi, gelinen noktayı Dev-
let-i Aliyye-i Osmaniye'ye iletmesi gerektiği yolunda görüşlerini izhar ettiler. Bu sebeple 
bu güzel haberleri Sultan hazretlerine iletmesi için makamı yüce vezire teklifte bulunduk. 
Ancak yüce vezir her defasında buna yetkisi olmadığını beyanla şerefli hakanlık katına 
iletmek üzere beklenilmesini istedi. Ancak bu hayırlı işin sonunda iki devlet-i aliyye için 
dünyevî ve uhrevî büyük faydaları netice vermesi beklentisiyle mezkuru dönmeye razı 
ederek Kirmanşahlar Ülkesi Hâkimi bulunan haşmet, şevket, azamet ve celâl sahibi Ab-
dülbaki Han-ı Zengene'yi naiblerimizin mutemedi sıfatıyla ve elçilik vazifesiyle Osmanlı 
Devleti'ne Âsitâne sefiri tayin ettik. Refakatine de makamı yüce seyyidler sülalesinden, 
nakîblerin ileri gelenlerinden ve memleketler sadrı Mirza Ebu'l-Kâsım; ulema ve fu-
dalanın reisi, Horasan müderrisi, nâiblerimizin imamı, seyyidlerin ve fâzilet erbabının 
dayanağı, İran ulemasının ve asalet sahibi değerli kimselerin zübdesi konumundaki allâme 
ve fehhâme Molla Ali Ekber'i ona refakatle görevlendirdik. Bu şekilde din-i mübînin is-
tihkamı ve Hoy'daki bölük pörçük milletin istikrarı, geçen zaman ve çağların ardından 
usul, erkân ve kanunlar muvacehesinde zamanın zeval buluşuna değin bir kesintiye veya 
kopukluğa uğramayacak. Bahsi geçen makamı yüce sefire, Sultan'ın iktidar mahalline git-
mek üzere refakat ve yol arkadaşlığı etmesini istedik. İnşaallah sabahleyin herhangi bir 
aksiliğe uğramaksızın bu mutluluğu hayata geçirmenin sevincini yaşarız. Ve bu büyük işin 
yeniden vücuda gelmesi, bizim temsilcilerimizin eşsiz gayret ve ihtimamlarıyla yapacağı 
öncülükle mümkün olacaktır. Yüce Devlet-i Aliyye'nin hayır-hâh musalaha erbabının da 
bu gidişattan razı olmaları, Caferiye Mezhebi'ni Mescid-i Haram'da bulunan dört mezhe-
bin beşincisi olarak kabul edip ehl-i İslam'dan diğer Müslümanlara olduğu gibi her sene 
İran ümerasından birini Beytullah-i Haram'da hac erkânından biri sıfatıyla hac emiri tayin 
etmek suretiyle İranlı hacıların Beytullah'ı tavaf etmelerini sağlayıp Hazret-i Peygamber'in 
]salât ve selam üzerine olsun] nurlu merkadi ile Raşid Halîfeler'i ]Allah onların hepsinden 
razı olsun] ziyaret etme şerefiyle şereflendirmeleri lâzım gelir. İran saltanat makamında, 
Osmanlı Devleti eşik erkânından bir mutemed ile karşılıklılık esası çerçevesinde İranlı bir 
mutemedin de Rûm'da yüce Halifelik Makamı'nda ikame olunması, aramızdaki ittihad ve 
görüş birliğinin tesisiyle dünya ve dünyalılar nazarında tezahürünü sağlayacaktır. Geniş 
Rûm beldelerinde kendi rızalarıyla evlenen İranlı esirlerden hiçbiri oralarda kalmaya razı 
değiller. Peygamber'in mukaddes şeriatına göre, onlara kölelik yaptırmak haramdır Sâdır 
olacak bir fermanla her nerede bulunuyorlarsa serbest bırakılsınlar. Bu tarafta olup va-
tanından uzakta bulunan kimselere de aynı şekilde muamele olunacak. Sair mertebelerle 
diğer bazı hususlar da inşaallah, gönderilen memur ile şifâhî olarak tafsil olunup hatırla-
tılacak. Sözü edilen bu memurların din ve milletin tervicini sağlayacak binayı yükseltebil-
meleri elbette ki iki tarafın hayır-hâhlıkla üzerine düşeni yapmalarına bağlı ve bu büyük 
işin sevabını devşirmede kendisini paydaş kılacak. Fazilet günleriniz, din öğretme ve feyz 
dağıtma filiniz kalıcı ve devamlı olsun!
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Osmanlı Devleti ile İran arasında musâlaha akdi

عقد قرارداد مصالحه فیمابین دولت عثمانی و ایران 

İran Şahı Nadir Bahadır Şah'ın elçisi Kirmanşâh Beylerbeyi Abdülbaki 
Hân‑ı Zengene ve İran vezirlerinden Mirza Ebülkâsım ve Molla Ali Ekber 
ile Vezir Mehmed Paşa ve Şeyhülislâm es‑Seyyid Mustafa Efendi arasında 
yapılan görüşmeler gereğince:

1‑İranlıların Şam üzerinden hacca gitmeleri lazım gelip ümera ve hane‑
dandan olmamak kaydıyla İran tarafından kendilerine saygın bir hac emi‑
ni tayin edileceği; Osmanlı tarafınca, Bağdat'tan Şam'a kadar yol üzerinde 
bulunan vali ve hâkimlere hacıların yol emniyeti için gerekli emirlerin ya‑
zılacağı; 

2‑İki tarafın yapmış oldukları ittifak ilan edildikten sonra hacıların işlem‑
lerini takip etmek, gereklerini yerine getirmek üzere tayin edilen Osmanlı 
hac kethüdasının Isfahan'da; İran hac kethüdasının da İstanbul'da ikamet 
eyleyeceği ve her üç senede bir değiştirileceği; 

3‑İstanbul'da bulanan İranlı esirlerin alım‑satımının engelleneceği ve esir‑
lerden isteyenlerin memleketlerine dönmeleri için gerekli kolaylığın göste‑
rileceği, İran'da bulunan Türk esirlerinin de salıverileceği; [Zeyl:] Önceki 
sultanlar zamanında yapılan antlaşmalardaki sınırlara bağlı kalınacağı; iki 
taraf arasındaki yazışmalarda makam denkliği gözetileceği; İranlıların, ön‑
ceden olduğu gibi Ehl‑i Sünnet ve'l‑Cemaat mezhebini gözetecekleri; hac, 
ticaret ve ziyaret amacıyla İran'a gelip giden Müslümanlara hoşgörü ile 
bakılacağı, kıyafetleri dolayısıyla rahatsız edilmeyecekleri; iki devlet tüc‑
carının ticaret amacıyla getirip götürdükleri emtiadan kanunla belirlenen 
gümrük vergisinden fazla bir şey talep edilmeyeceği maddelerini havi Sul‑
tan I.Mahmud tarafından Vezir Mustafa Paşa eliyle Nadir Şah'a gönderilen 
ahitname sureti

بر اساس مالقات هایی که بین عبدالباقی خان زنگنه بیگلربیگی کرمانشاه سفیر نادرشاه 
بهادر شاه ایران و از وزرای ایران میرزا ابوالقاسم و مال علی اکبر و محمد پاشا و شیخ 
االسالم سید مصطفی افندی صورت گرفته: صورت نهایی ماده های عهدنامه ایی که 

از طرف سلطان محمود اول به دست وزیر مصطفی پاشا به نادرشاه ارسال شده است 

1‑تاکید بر مسیر حرکت ایرانیان به حج از سوی شام، تعیین یک امین الحاج محترم 
از طرف ایرانیان با تاکید بر اینکه از خاندان امرا نباشد؛ صدور دستورهای الزم برای 

4
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امنیت حاجیان از طرف عثمانی به والیان و حاکمانی که در مسیر راه از بغداد تا شام 
هستند؛

 2‑ تعقیب فعالیت های حاجیان بعد از اعالم اتفاق دو طرف، تعیین کدخدای حج 
در  ایرانی  حج  کدخدای  اقامت  ضروری؛  کارهای  انجام  برای  اصفهان  در  عثمانی 

استانبول و تغییر این مقام در هر سه سال؛ 

3‑ جلوگیری از خرید و فروش اُسرای ایرانی که در استانبول هستند و سهولت در انجام 
به کشور خودشان هستند، آزادی  بازگشت  اُسرایی که خواهان  از  کارهای هر یک 
عهدنامه  اساس  بر  سرحدات  ماندن  باقی  ذیل:[   [ هستند؛  ایران  در  که  ترکی  اُسرای 
برابری مقامهای دو طرف در مکاتبات  پیشین؛ لحاظ  های بسته شده توسط سالطین 
بین طرفین؛ در نظر گرفتن اهل سنت و جماعت ایرانیان مانند قبل؛ نگاه خوشبینانه به 
مسلمانانی که به قصد حج، تجارت و زیارت در رفت و آمد به ایران هستند، عدم آزار 
و اذیت آنان به دلیل لباسشان؛ عدم درخواست مالیاتی بیش از مالیات قانونی گمرک 

از کاالهایی که تجار فیمابین دو دولت با هدف تجارت وارد و صادر می کنند

Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretleriyle gidecek ahid‑nâme‑i hümâyûn 
sûretidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Tebâreke'llezî bi‑yedihi'l‑mülk ve hüve alâ külli şey’in kadîr3

Ser-tâc-ı kitâbe-i tâk-âsmân dîbâc-ı sahâif-i zemîn ü zemân olan hamd ü sipâs-ı 
bî-kıyâs ve şükr ü sitâyiş-i mûcibü'l-istînâs ol mâlikü'l-mülk-i ale't-tahkîk cenâbının sâ-
ha-i vehb ü tevfîkine şâyân ü hakîkatdir ki "tu’ti'l‑mülke men teşâ’"

4

 kârgâhında mensûc ka-
bâ-yı zer-târ-ı izz ü iktidârı ale'l-edvâr birer sâhib-i hûşun dûş-ı liyâkat u libâkatine vaz‘ u 
iksâ’ ile "bi‑yedihi'l‑hayr"

5

 nüktesin zamâir-i ehl-i besâ’ire iş‘âr ve dîvân-hâne-i "inne'l‑arza 

li'llâhi yûrisuhâ men yeşâ’"da6 debîr-i hikmet-semîr ve "ce‘alnâ leküm [aleyhim] sultânen mü‑

bînâ"
7

 kalem-i inâyet-rakamı ile mestûr ve tuğrâ-yı garrâ-yı "tu‘izzu men teşâ’"
8

 ile mahbûr 
menşûr-ı nazmi'l-umûru erbâb-ı şu‘ûrdan ki gâh birer mesbûku'l-inâyenin dest-i nasa-
fet-peyvestine i‘tâ ile ve "terzuku men teşâ’u bi‑gayri hisâb"9 dakîkasın ukûl-i üli'l-ebsâra îmâ 
vü iş‘âr idüp "hüve'llezî ce‘aleküm halâife fi'l‑arz"

10

 mücmelin "ve refa‘nâ ba‘zaküm fevka ba‘z"
11

 

3 "Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter." Mülk Sûresi: 67/1.
4 "...Mülkü dilediğine verirsin... (de)", Âl-i İmrân Sûresi: 3/26.
5 "Hayır eli ile" İbn Mâce, Sünen, Ebvâbü't-Ticârât, 40.
6 "...Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona vâris kılar..." A‘râf Sûresi: 7/128.
7 "...İşte onlar üzerine sizin için apaçık yetki verdik." Nisâ Sûresi: 4/91.
8 "...Dilediğini yüceltirsin... (de)", Âl-i İmrân Sûresi: 3/26.
9 "...Dilediğine de sayısız rızık verirsin. (de)", Âl-i İmrân Sûresi: 3/27.
10 "Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur..." Fâtır Sûresi: 35/39.
11 "...Kimini ötekine üstün kıldık..." Zuhruf Sûresi: 43/32.

(7 Ekim/4 Kasım 1736)



37

3 NUMARALI NÂME-İ HÜMÂYÛN DEFTERİ

muhkemi ile ânen fe-ân erbâb-ı îkâna tafsîl ve "faddala'llâhu'l‑mücâhidîne ale'l‑kâ‘idîn"
12

 

mûcebince mücâhidîn-i dîn olan selâtîn-i adl-âyini tebcîl ü tafdîl eylemişdir. Ve nesâim-i 
salavât-ı zâkiyyât-ı anberiyye revâyih-i teslîmât-ı nâmiyyât-ı abheriyye gâris-i usûl-i dîn 
hâris-i fürû‘-ı yakîn olan şehsüvâr-ı meydân-ı levlâk-ı yeke tâz-pehnây-ı "ve erselnâke"13 
Muhammedü'z-zât ve'l-etvâr, Ahmedü's-sıfât ve'l-âsâr, Mahmudü'l-fi‘âl ve'l-ahbâr resûl-i 
Hudâ imâm-ı enbiyâ Muhammedü'l-Mustafa aleyhi mine's‑salavâti ve't‑teslîmâti a‘lâhâ haz-
retlerinin bârgâh-ı vâlâlarına sezâ ve ahrâdır ki "El‑mü’minu li'l‑mü’mini ke'l‑bünyânin ye‑

şüddü ba‘duhû ba‘zâ"
14

 hadîs-i behcet-tahdîsi ile ilti’âm-ı şeml-i İslâm'a tahsis ve "aleyküm 

bi'l‑cemâ‘âti fe‑inne'l‑kâsiyyete ye’külü bihâ'z‑zi’b"
15

 eser-i hikmet-muhbiri ile ittifâk-ârâ-yı 
zevi'n-nihâye tahrîz u tergîb kılmışdır. Ve letâif-i dürûd ve selâm-ı şerâif-i tahiyyât-ı 
miskiyyetü'l-hıtâm âl ü ashâb-ı izâm ve evlâd-ı encâb-ı kirâmîlerine müthaf ve mühdâdır 
ki "Bi‑eyyihim ıktedeytüm ihdeytüm"

16

 mazmûnu üzere her biri râh-nümâ-yı dîn-i kavîm 
ve pîşvâ-yı şer‘-i müstakîmdir, "tahiyyet bâd pîş‑ez‑sad‑hezârân / zi‑mâ ber‑Mustafa vü âl ü 

yârân" "husûsan çâr‑yâr‑ı pâk‑gevher / Ebûbekr u Ömer u Osman u Haydar" rıdvânu'llâhi te‘âlâ 

aleyhim ecmaîn.17 
Ammâ ba‘d hilâfetu'llahi'l-kübrâ ve hüccetü'l-Hakki alâ kâffeti'l-verâ olan Devlet-i 

Aliyye-i rûz-efzûn ve saltanat-ı behiyye-i mevhibet-makrûnumuz hîn-i zuhûrundan bu 
ân-ı revnak-nüşûra gelince "mâ ene aleyhi ve ashâbî"

18

 cevâbı üzere şerîat-i hakka-i nebe-
viyye ve sünnet-i seniyye-i Mustafaviyye şe‘â’irin icrâ zımnında izhâr-ı dîn ve te’mîr-i 
hulefâ-i râşidînden maksûd ve meram olan "ta‘zîmü li‑emri'llâhi ve şefekatü alâ halki'llah"

19 
levâzımın kânûn-ı İslâm üzere tenfîz ve îfâ ederek ikâmet-i farîza-i cihâd ve gazâ ile er-
bâb-ı küfr ü dalâl semm-i senâbek-i huyûl-i mücâhidînde pâ-mâl ve ehl-i salâh u felâh ]ve] 
fevz ü necâhda mukaddi'l-âmâl kılınıp bu uslûb üzere vehb-i ilâhî ve inâyet-i Rabbiyye-i 
kemâ‑hiye ile hizmet-i celîle-i Harameyn ve hükûmet-i cemîle-i kıbleteyn hanedân-ı şâ-
mihu'l-erkân ve dûdmân-ı râsihü'l-bünyânımıza tefvîz u ihsân olunmağla sâlisü'l-kurûn 
belki hulefâ-i râşidûndan sonra âbâ-i fihâm ve ecdâd u a‘mâm-ı izâmımız ve cenâb-ı 
hümâyûn-ı inâyet-makrûnumuz bi'l-münâvebeti'ş-şer‘iyyeti'l-mer‘iyye  "innâ ce‘alnâke 

halîfeten fi'l‑arz"
20

 masdûkası mûcebince irsen ve istihkâkan "emîru'l‑mü’minîne fi'l‑arzeyn" 
teşrîfine ehakk ve fi'l-hakîka üli'l-emr ıtlâkı nüvvâb-ı kâm-yâbımıza vasf-ı elyak olduğuna 
binâen şark ve garb ve cenûb ve şimâlde vâki‘ mülûk-ı İslâm ve hükkâm-i enâmdan "yâ 

eyyühe'llezîne âmenû kûnû ensâra'llâhi"
21

 nass-ı sarîhini ve "kûnû ibâda'llâhi yeden vâhideten  

12 "...Mücâhidleri oturanlara üstün kılmıştır..." Nisa Sûresi: 4/95.
13 "...Seni gönderdik..." Nisa Sûresi: 4/80.
14 "Müminin mümine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı tutan binalar gibidir." Buharî, Sahîh, 

Kitâbü's-Salâ.
".Birarada bulunmadıkları takdirde hangi tarafta bulunsalar onları kurt kapar" علیکم بالجماعۀ فان قاصیۀ یاکل بها الذئب 15
16 "Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz." Eş-Şerî‘atü, el-Âcurriyyü el-Bağdâdî, Babü Zikri Fazl-ı Cemî'i's-Sahâbe.
17 "Selam olsun! Bizden önceki yüz binlere, Hz. Muhammed (as)'a, onun aile ve ashâbına, özellikle cevheri temiz 

olan dört dostuna, Ebubekir, Ömer, Osman ve Haydar'a ki, Allah Te‘âlâ onların cümlesinden razı olsun" 
mealinde Farsça ve Arapça duâ cümlesi.

18 "Ben ve ashâbım (cehennemlik) değildir." Tirmizî, Sünen, Ebvâbü'l-İman. 
19 "Allah'ın emrine saygı ve yarattıklarına şefkat" anlamında Arapça ibâre.
20 "...Biz seni yeryüzüne halife yaptık..." Sâd Sûresi: 38/26. 
21 "Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun..." Saff Sûresi: 61/14.
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alâ men nâvâküm"
22

 eser-i sahîhini fehm ü iz‘ân iden erbâb-ı şân u îkân-ı Devlet-i Aliy-
yemiz ile musâfât ve muvâlâtda râsih-dem ve belki Saltanat-ı Seniyyemize iltihâk ve in-
tisâbda sâbit-kadem olmağı bâ‘is-i sebat-ı devlet ve sebeb-i necât-ı âhiret bilip, bu bâb-
da kâid-i tevfîk ile ser-menzil-i tahkîka irenler "Beldetün tayyibetün ve Rabbün gafûr"23 
ma‘mûresinde müsterîh ve mesrûr olageldikleri rûşen ü hüveydâ ve ale't-tahkîk selâtîn-i 
adl-âyîn-i müslimîn bu vech üzere müttefiku'l-ârâ olarak revnak-ı dîn-i mübîn teksîr ü 
tevfîr ve kefere ve müşrikîn tenkîl ü tedmîr kılınmak muktezâ-yı şerîat-ı garrâ ve müb-
tegâ-yı resûl-i Hudâ olmağla mukaddemâ İran caniblerinde hudûs idüp teştiyet-i ârâ-yı 
müslimîne illet-i sarîha olan bida‘-ı kabîhanın izâle ve izâhası ile hedef-i sihâm-i âlâm 
olan ehl-i İslâm'ın te’mîn ü irâhesi mazhar-ı mevâhib bir sâhib-i menâkıba musahhar u 
müyesser olmak matlûb u muntazar iken el-hâletü hâzihî "innî câ‘iluke li'n‑nâsi imâmâ"

24

 

işâretine mazhariyyet ile "fa'hküm beyne'n‑nâsi bi'l‑adl"
25

 emr-i şerîfinin tenfîzine tahsis 
kılınan cânib-i hümâyûn-ı ma‘delet-makrûn ve taraf-ı akdes-i mevhibet-nümûnumuza 
hâlâ serîr-ârâ-yı kişver-sitân-ı İran tâc-ı ber-ser-i hükûmet-gâh-ı Kisrâ vü keyân olan 
âlî-hazret-i leâlî-nazret-i şehriyâr-ı kamer-tenvîr-i hidîv-i hurşîd-nazîr, dürre-i yektâ-yı 
efser-i nâmdârî, gurre-i garrâ-yı cebîn-i bahtiyârî, mü’essis-i mebânî-i câh u celâl, mü-
şeyyid-i erkân-ı izz ü ikbâl, şâyân-ı tâc ü kemer ü gâh, mâye-i diyânet ü emânet ü intibâh, 
alem-efrâz-ı hıtta-i serverî, revnak-bahşâ-yı evreng-i dâverî, Ferîdun-taht-ı Cem-reviş, 
Hüsrev-i hümâyûn-baht-ı Dârâ-meniş, bahâ’ü'd-dünyâ ve'd-dîn, cemâlü'l-İslâmi ve'l-müs-
limîn avnen li'ş-şecâ‘âti ve'l-menâ‘âti ve'ş-şân, zahren li'l-besâleti ve'l-celâleti ve'l-unvân, 
câlis-i çâr-bâliş-i mesned-i Kisrâ vü Cem, fermân-fermâ-yı memâlik-i Acem, felek-câh 
el-Kaan Nâdir Bahâdır Şâh etemma'llahu şânehû ve sânehû ammâ şânehu cenâblarının kıbel-i 
akdes ü ecmel-i şâhî ve taraf-ı enfes ü eşref-i sipihr-intibâhîlerinden elçilik rüsûmu icrâ-
sına nâmzed olan eyâlet ve besâlet-penâh, urûmet ve hükûmet-destgâh beylerbeyi-i Kir-
mânşâhân Abdülbâkî Han-ı Zengene dâme unvânuhû ve ma‘an ba‘s olunan fahru's-sâdât 
ve'l-efâhim sadr-ı memâlik-i İran Mirzâ Ebu'l-Kâsım ve kıdvetü'l-ulemâi'l-muhakkıkîn 
imâm-ı fazîlet-eser Molla Ali Ekber dâmet ifâdetühümâ sefâretleriyle der-bâr-ı hilâfet-me-
dâr-ı Sultânî ve bârgâh-ı inâyet-iştihâr-ı hakânîmize vârid olan nâme-i revnak-alâme-i 
nâmî ve kalemî-i hâviü'l-fihâme-i sâmîlerinin derûn-ı velâ-meşhûnunda vâki‘ ma‘ânî-i 
mevhibet-mebânîsi ma‘raz-ı mütâla‘ada cilve-ger kılındıkda cenâb-ı şehâmet-penâhî-
lerinin zât-ı übbehet-simât-ı şâhîleri fi'l-asl hasîb ü nesîb-i tâhiru'l-lisân ve'l-cenân il-i 
celîl-i Türkmân'dan safâ-yı niyyet ve nikâ-yı taviyyet ile sünnet-i seniyye-i Nebeviyye 
ve âsâr-ı behiyye-i Mustafaviyye mütâba‘atına meftûr bir zât-ı nasafet-nüşûr olup ve il-i 
celîl-i müşârün-ileyhim akâid-i hakka-i seniyye üzere olmaları hasebiyle rü’esâ-yı fe-
lek-fersâlarına nevbet-i saltanat ve hükûmetlerinde umûmen İslâmiyân pür-emn ü emân 
iken şecere-i Safeviyye fürû‘undan mukaddemâ ser-zede-i i‘vicâc olan kimesne kendi ağ-
râz-ı nefsâniyyesinin icrâsına medâr olmak için ba‘zı akvâl-i kâside-i merzûle ve ef‘âl-i 

22 "Ey Allah'ın kulları size kastedenlere karşı bir tek el gibi olunuz!" anlamında kelâm-ı kibâr.
23 "...İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab!" Sebe Sûresi: 34/15.
24 "...Ben seni inananlara önder yapacağım..." Bakara Sûresi: 2/124.
25 "...O halde insanlar arasında adaletle hükmet..." Sâd Sûresi: 38/26; âyetin aslı "fa'hküm beyne'n-nâsi bi'l-hakk" 

şeklindedir. 
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fâside-i mehzûleyi beyne'l-müslimîn ilkâ vü tervîcine dikkat-i evfâ idüp bu keyfiyyet 
halefen an-selefin bâ‘is-i şettât-ı ümmet olduğu ve bundan akdemce Mogan Kışlağı'nda 
tertîb olunan şûrâ-yı kübrâda hâlât-ı merkûme vücûh-ı a‘yân-ı İran'a ifhâm ü i‘lân olun-
dukda cümlesi akâid-i bâtıla-i mezkûreden nükûl ve ke'l-evvel sünnet ve cemâ‘at tarîkine 
sülûk ve duhûl idüp bu binâ-yı hayr-sıyâne-i ani'l-indirâs fîmâ-ba‘d silsile-i Safeviyye'ye 
mütâba‘atdan mücânebet ve zât-ı inâyet-âyât-ı şehriyârîlerinin irsen ve iktisâben me’hûlü 
olan İran Şahlığı için taraf-ı yenbû‘u'ş-şeref-i dâverîlerine bi'l-ittifâk akd-i bî‘at ile nüv-
vâb-ı müstetâblarına mu‘teddün-bihâ hüccet verdikleri ve husûsât-ı merkûme tamâmen 
memâlik-i İran'a işâât ve mukaddemâ beynlerinde muhdesen cârî olan rezâil-i akvâlden 
fîmâ-ba‘d cümlenin men‘ ü tahzîrine dikkat olunduğu ve dîn-i mübîn ve ümmet-i Seyyi-
dü'l-mürselîne masrûf böyle hidmet-i celîle mukâbili ba‘zı merâtibin tekabbüli dahi câ-
nib-i hümâyûn-ı hilâfet-makrûnumuzdan istis‘âd kılınıp tefâsîli düstûr-ı ekrem müşîr-i 
efhâm ilâ âhirih bi'l-fi‘l sadr-ı a‘zam ve vekîl-i mutlakım olan vezîrim Mehmed Paşa edâ‑

ma'llahu te‘âlâ iclâlehû ve zâ‘afe bi't‑te’yîdi iktidârehû ve ikbâlehû ile a‘lemü'l-ulemâi'l-müte-
bahhirîn, efdalü'l-fudalâ’i'l-müteverri‘în ilâ âhirih bi'l-fi‘l Şeyhü'l-islâm ve müfti'l-enâm 
olan Mevlânâ es-Seyyid Mustafa edâma'llahu te‘âlâ fezâilehûya tensîk olunan elûke-i şehâ-
met-meslûkelerine muhavvel kılındığı hâlât bi'l-cümle ma‘lûm-ı dirâyet-mersûm-ı hüs-
revâne ve mefhûm-ı inâyet-merkûm-ı pâdişâhânemiz kılınıp ve cenâb-ı ni‘me'l-me’âb-ı 
şâhî ve cânib-i eşref u eltâf-ı diyânet-penâhîleri muvâfık-ı merâzî-i hakk olan böyle emr-i 
azîme muvaffak oldukları bâ‘is-i ârâyiş-i zemân ve sebeb-i sitâyiş-i devrân olup bu husûs-ı 
hayriyyet-mensûsun o sâhib-i imtiyâz tarafından zuhûr u bürûzu zamîr-i ilhâm-semîr-i 
hilâfet-medâr ve tab‘-ı kerrûbî-mesîr-i saltanat-şiârımızı "Ve elkaytü aleyke mehabbeten 

minnî"
26

 dâru'l-ünsüne imâle ile mevfûru's-sürûr ve mücellâ-yı efrâh-ı nâ-mahsûr eyle-
mişdir. 

İkâmet-i menâr-ı sünnet-i seniyye ve zikr-i bi'l-hayr ashâb-ı hayru'l-beriyye ve 
imâte-i âsâr-ı bid‘at-i rediyye zımnında te’lif ve terfîh-i muvahhidîn ve tedmîr ü tahkîr-i 
kefere vü mülhidîn ile bast-ı bisât-ı nasafet ve neşr-i livâ-i ma‘delet o sâhib-i himmet-i 
Ferîdun-menkabetin nasbu'l-ayn-i sâfî- taviyyetleri olmakdan nâşî "inne'l‑arza yerisühâ 

min ibâdi's‑sâlihûn"27
 mazmûnu üzere kıbel-i mâlik-i mennândan tefvîz u ihsân buyurulan 

temşiyet-i mehâmm-ı mülk-i İran ve tâc u kemer ve dîhîm-i Kisrâ ve keyân-ı zât-ı mevâ-
hib-âyât-ı inâyet-makrûnlarına mübarek ve meymûn olmak tehniyesi nâme-i hümâyûn 
ve müfâvaza-i mülâtafet-makrûnumuz ile kitâbeten ve taraf-ı şâhîlerine irsâl ve îfâd olu-
nan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü'l-âlem vezîrim Mustafa Paşa edâma'l‑

lahu teâlâ iclâlehû ve a‘lemü'l-ulemâ’i'l-mütebahhirîn efdalü'l-fudalâ’i'l-müteverri‘în bi'l-fi‘l 
emîn-i şerâ’if-i fetvâ olup Anadolu sadâretiyle mümtâz olan Mevlânâ Abdullah edâma'l‑

lahu fezâilehû ve akzâ kuzâti'l-müslimîn evlâ vülâti'l-muvahhidîn sâbıkan emîn-i fetvâ 
olup dâru'n-nasr ve'l-meymene mahmiye-i Edirne mevleviyeti ile bâhiru'l-imtiyâz olan 
Mevlânâ Halil dâmet fezâiluhû vesâtatlarıyla şifâhen dahi îfâ ve icrâ kılınıp ve nüvvâb-ı 
müstetâb-ı sâmî-cenâbları bu kâr-ı hayriyyet-iştihâra muvaffakan ehvâ’-i nâ-marziyye-i 

26 "(Ey Musa!) ...sana kendimden sevgi verdim..." Tâhâ Sûresi: 20/39.
27 "...Yeryüzüne iyi kullarım vâris olacaktır (diye yazmıştık)." Enbiyâ Sûresi: 21/105. Ayetin aslı "inne'l-arza 

yerisühâ ibâdiye's-sâlihûn" şeklindedir.
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mezkûrenin izâle ve izâhasına mübâşeret ve istihsâline dikkat eyledikleri eyyâmda seyf-i 
hısâm-ı tarafeynden der-niyâm olup ol vakit sulh u salâh eğerçi pezîrâ-yı hitâm olmuşdu 
ancak işbu devleteyn-i azîmeteyn beyninde zuhûru bâ‘is-i hubûr olup tevâfuk ve te’ellüfün 
envâr ve âsârı âlem ve âlemiyâna işhâd olunmak için taraf-ı hümâyûnumuzdan tekab-
bülü istis‘âd olunup tefâsîli sadr-ı a‘zam ve şeyhu'l-İslâm-ı müşârün-ileyhimâya vârid-i 
kalemî-i sâmîlerine muhavvel kılınan mevâddın tensîk ve tanzîmi dahi matlûb ve mer-
gûb-i hümâyûnumuz olmağla vüzerâ-yı izâm ve ulemâ-yı a‘lâm ve hayr-hâhân-ı devlet-i 
hilâfet-makâmımızdan tertîb ve tehzîbine me’mûr olanlar ve taraf-ı kaanîlerinden vârid 
elçi ve ma‘an ba‘s olunan müşâr ve mûmâ-ileyhim ile mecâlis-i müte‘addidede musâfât 
ve muvâhât birle akd-i encümen-vifâk idip tarafeynin nizâm ve sâmânına elyak ve ahrâ 
olmak ve tezkâr-ı hasâfet-medâr-ı hidîvâneleri üzere nezd-i hazret-i peygamberîde su’âl 
teveccüh etmemek ve ilâ inkızâi'd-dühûr nakz ve naksdan ârî ve dûr kılınmak vechleri 
ile mîru'l-hâc ve üsârâ ve mu‘temed ikâmeti husûslarına faysal verilip madde-i uhrânın 
mehâzîr ve ma‘âzîr-i şer‘iyye ve mülkiyesi elçi ve ma‘iyyetinde olan müşâr ve mûmâ-i-
leyhime îrâd ve telkîn olunduğundan başka sadr-ı a‘zam ve şeyhu'l-İslâm-ı müşârün-i-
leyhimâdan cânib-i feyz-câlib-i şâhânelerine firistâde kılınan ihlâs ve duâ-nâmelerde 
zikr ve tebyîn olunup ve der-bâr-ı hilâfet-medâr-ı Sultânîmizden serîr-i ârâyi-i şâhîleri 
tehniyesi te’diyesi için bârgâh-ı übbehet-destgâh-ı hidîvânelerine îfâd olunan vezîr ve ve 
sadr-ı Anadolu ve mevlânâ-yı müşârün-ileyhim dahi yâd u tefhîm olunduğu vech üze-
re madde-i merkûme mülûk-ı izâm-ı selef enâra'llahu berâhinehüm zamanlarında cereyân 
eden veche kıyâsen matviyyü'l-eser kılınması firâset ve kiyâset-i şâhî ve der-büt-i dirâ-
yet-i devlet-penâhîlerine muhavvel olan hâlet olmağla mevâdd-ı selâse-i mütemmimeden 
başka hudûd ve sınur ve sâir mevâdd-ı melzûmü'l-ittihâdın zikrini dahi hâvî izâfe vec-
hi ile terkîm olunan tezyîlde madde-i ma‘hûdeden maksûd olan keyfiyyet tahrîr ve işbu 
muvâhât ve musâfâtın bi-avni'llâhi'l-meliki'l-kadîr idâme ve takrîri ve bu vesîle-i asîle ile 
ümmet-i merhûme-i nebeviyye ve reâyâ ve zîr-destân-ı beriyyenin te’mîn ü terfîhleri için 
üç madde ve bir tezyîl üzerine tetmîm ve tensîk olunan ahid-nâme-i hümâyûnumuzdur ki 
zikr u beyân ve şerh ü ayân kılınır.

Madde-i ûlâ:

Hüccâc-ı İran Lahsa ve İmâm Ali tarîklerinden gitdikleri senelerde ümerâ-i İran'dan 
bir mu‘teber kimesne emîru'l-hâc unvânıyla azîmet ve tarîkeyn-i mezkûreynden mahzûr 
mütehakkık ve müte‘ayyin olup zarûrî Şam-ı şerîf tarîkinden gidilmek iktizâ eylediği sû-
retde hüccâc-ı merkûmînin üzerlerine ümerâ ve hânedândan olmamak şartıyla bir ki-
mesne ta‘yîn ve mîru'l-hâc lafzından gayri münâsib bir lafz ile telkîb oluna ve ol makûle 
hüccâc Bağdad'a ba‘de'l-vusûl Bağdad'dan Şam-ı şerîf'e gelince yol üzerinde olan vülât 
ve hükkâm merkumları âminîn ve sâlimîn birbirlerine îsâl eylemeleri için ol senelerde 
mü’ekked ve müte‘addid evâmir-i aliyye ısdâr ve irsâl oluna. 

Madde-i sâniye:

İşbu iki devletin ittifâk ve ittihâdını cümleye işâât ve bundan başka maslahat-ı lâzıme-
lerini rü’yet için üç senede bir tebdil olunmak üzere dergâh-ı mu‘allâmız kapıcıbaşılarından  
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mîr-âlem rütbesiyle bir müte‘ayyin kapıcıbaşı ta‘yîn olunup Isfahan'da ikamet ve İran 
hüccâcının Şam tarîkinden azîmetleri senelerinde mûmâ-ileyhin kethüdâsı ve Lahsa ve 
İmâm Ali tarîklerinden gidildiği senelerde dahi bir müte‘ayyin âdemîsi İran mîru'l-hâcı ile 
azîmeten gidip gele ve kezâlik İran mu‘temedlerinden dahi bir kimesne gelip Dâru's-sal-
tanamızda ikâmet eyleye ve her taraf müsâfirlerinin kifâyet mikdârı masraflarını göreler.

Madde-i sâlise:

Acem üsârâsı fîmâ-ba‘d bey‘ u şirâ olunmamak üzere Deraliyyemizde tenbîh ve 
sâir memâlik-i mahrûsemize evâmir-i aliyyemiz ile te’kîd olunup bundan mâ‘adâ üsârâ-yı 
merkûmînden kalem-rev-i hilâfetimizde ikâmetine rağbet etmeyüp gerek başlu başla-
rına ve gerek elçi hân-ı müşârün-ileyh ma‘iyyeti ile ve gerek Âstâne'de ikâmet edecek 
mu‘temed ma‘rifetiyle vatanlarına azîmet murâd idenlerin sebîlleri tahliye olunup ser-had 
muhâfızları ve vülât ve hükkâm taraflarından mümâna‘at olunmamak üzere dahi başka 
evâmir-i şerîfemiz ısdâr ve ricâl-i Devlet-i Aliyyemiz yedlerinde olanların dahi sebîlleri 
tahliye olunmak üzere fermân-ı hümâyûnumuz şeref-sudûr bulup ve bundan mâ‘adâ dahi 
ba‘zı nâ-münâsib mahallerde bulunmak ihtimâli olanlar mahalle imâmları ve ta‘yîn olu-
nan mübâşirler ma‘rifetleriyle teftîş ve tefahhus olunup ahz ve kezâlik el-yevm bey‘ u şirâ 
ma‘razında olanlar dahi ba‘de't-tefahhus ne tarîk ile olur ise olsun tahlîs ve defteriyle elçi 
hân-ı müşârün-ileyh tarafına teslîm oluna mâ‘adâ evsât-ı nâs ve âhâd-ı ricâl yedlerinde 
kalanlar dahi tarafeynin mu‘temedleri Dâru's-saltanalarda ikâmetlerinden sonra tedrîc ve 
terâhî ile ceste ceste defteriyle İran mu‘temedine def‘ ü teslîm oluna el-yevm diyâr-ı İran'da 
bulunan üsârâ-yı Rûm'dan anda ikâmete rağbet etmeyenler kâinen men-kân tamâmen ıt-
lâk ve sebîlleri tahliye oluna. 

Tezyîl:

Kadîmü'l-eyyâmdan beri mülûk-ı izâm ve havâkîn-i ma‘delet-kâm beynlerinde 
emr-i musâfât  kemâl-i muvâlât üzere resîde-i nizâm ve istihkâm oldukda tarafeynin hu-
dûd ve sınurları ta‘yîn ve tebyîn olunmak âdât-ı hasene belki mürâ‘âtı vâcib rüsûm-ı müs-
tahseneden olup bu madde cennet-merâbi‘ amm-ı büzürgvârımız Sultân Murad Han-ı 
Râbi‘ hazretlerinin zamân-ı bâ-unvânlarında Safeviyye Hânedânı ile şürût-ı enîka ve ahd-i 
vesîka beyânı zımnında faysal-pezîr-i temyîz ve tefrîk olunmağla hâlâ memâlik-i hüsrevâ-
nemiz hudûdu ile ülkât-ı şâhiyye sınurları cennet-mekân-ı müşârün-ileyh zamânlarında 
temyîz ve tahdîd olunduğu üzere olup âhâd-ı tarafeynin ser-had muhâfızları ve nüvvâb-ı 
kirâmîleri ez-kadîm olageldüği üzere merâsim-i şürût-ı müsâlaha ve âştî-yi kemâ yenbagi 
muhâfazat ve mesâlih-i sınur ve sügûra dâîr hâletlerde şürût-ı müsâleme ve vifâka muga-
yir hareketlerden her taraf tevakkî ve mücânebet ve vaz‘-ı kadîm ve uslûb-ı müstedîme 
riâyet eyleye ve mukaddemâ şâhân-ı İran olan Hânedân-ı Safeviyye'nin ve bi'l-cümle dü-
vel-i mu‘teddün-bihânın âyîn-i dirâyet-karînleri üzere rikâb-ı müstetâb-ı hilâfet-cenâb ve 
cânib-i ahlâf-ı nasafet-ittisâfımıza kıbel-i ecmel-i şâhîlerinden ve a‘kâb-ı der-i büt-penâhî-
lerinden nâme-i velâ-alâme geldikde ber-uslûb-ı kadîm vezîr-i a‘zam olanlara dahi mek-
tûblar terkîm ve taraf-ı eşref-i hümâyûndan cânib-i şâhîye nâme-i mevhibet-meşhûn irsâl 
olundukda vezîr-i a‘zam bulunanlar dahi cenâb-ı ni‘me'l-me’âb-ı şahîye hulûs-nâme tahrîr 
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eylediklerinden mâ‘adâ i‘timâdü'd-devle olanlara kezâlik mektûb tastîr edip i‘timâdü'd-dev-
leler ancak vezîr-i a‘zamlara yaza ve tarafeynden bu tahrîrât mukaddemâ Safeviyye ile olan 
elkâb-ı mürâselâta tatbik belki zuhûr eden tehzîb-i müzehhibe binâen ziyâdeten ale'l-evvel 
ihtirâmı tevsîk oluna ve bunlardan başka bi-inâyeti'llahi'l-Mennân ahâlî-i İran Safeviy-
ye zamânlarında ihdâs olunan akvâl-i nâ-şâyânı külliyen terke mevsûl ve usûl-i akâ’idde 
ke'l-evvel ehl-i sünnet ve cemâ‘at mezhebine duhûl edip hulefâ-i râşidîn ve bakıyye-i aşe-
re-i mübeşşere ve dâhil-i bî‘atü'r-rıdvân taht-ı şecere ve ehl-i beyt-i mutahhara ve umû-
men ashâb-ı kirâm rıdvânu'llâhi Teâlâ aleyhim ecmaîn hazerâtını hayr ve terazzi ile yâd ve bu 
vesîle-i cemîle ile cümle-i muvahhidîni dil-şâd eylemelerinden nâşî ahâlî-i merkûmînden 
fîmâ-ba‘d Beytu'llâhi'l-harâm ve Medine-i Müftehire-i hayru'l-enâm ve memâlik-i mahrû-
semizden sâir bilâd-ı İslâma vürûd ve vüfûd eden hüccâc ve züvvâr ve kâdimîn ve tüccâr ve 
bi'l-cümle âmed-şüd eden sığâr ve kibâr mecmû‘una "inneme'l‑mü’minûne ihvetün"28 nazm-ı 
ülfet-resmi üzere mu‘âmele-i bi'l-mücâmele olunarak sâir müslimîn ve muvahhidîn misillü 
merkûmlar dahi her hâlde mer‘iyyü'l-etrâf ve mu‘azzezü'l-eknâf kılınıp mukaddemâ İranî-
lere olan vaz‘ bunların haklarında külliyen terk ve ziyy ve kıyâfetleri cihetinden mûmâ-i-
leyhime vechen mine'l-vücûh dahl ü ta‘arruz olunmadan hazer ve mücânebet oluna ve ti-
caret-i husûsî tarafeynin ahâlî ve tüccârına bâ‘is-i menfa‘at ve mûcib-i refâhiyyet bir hâlet 
olmağla cânibeynin tüccârı ke'l-evvel emîn ve sâlim ve bilâ-mâni‘ ve müzâhim âmed-şüd 
edip ticâret ile getirip götürdükleri emti‘anın iktizâ eden mahallerde gümrüklerin kânûn-ı 
kadîm ve uslûb-ı müstedîm üzere eda eylediklerinden sonra ziyâde nesne mütâlebesiyle 
rencîde olunmayalar ve kezâlik Meşhedeynü'ş-Şerîfeyn ve Merkadeynü'l-Münîfeyn radı-
ya'llâhu teâlâ an-râkideyhümâ a‘tâb-ı müteberrikesinin ve hıtta-i Zevrâ'da vâki‘ sâir zarâih-i 
müteyemminenin ziyâretlerine bilâd-ı A‘câm'dan zâmile-bend-i teveccüh ve azîmet olan 
züvvâr ve kassâdın mâdâm ki yanlarında ticâret mâlı olmaya vülât ve hükkâm hudûd ve 
sâir ehl-i örf taraflarından bâc talebi ve âhar tarîk ile merkûmûn bî-vech ta‘addî vü rencîde 
olunmayalar ve işbu iki devleteyn-i azîmeteynin reâyâ ve ahâlî ve esâfîl ve e‘âlîlerinden 
olup fîmâ-ba‘d İran'dan memalik-i mahrûsemize ve bu tarafdan dahi memleket-i İran'a fi-
rar edenler kat‘â himâyet olunmayup tarafeynden taleb olundukları vakitlerde vükelâ-yı câ-
nibeyne bilâ-tereddüd teslîm olunalar imdi Perverdigâr-ı cihân olan Allah-ı azîmü'ş-şânın 
ism-i şerîfini yâd ve server-i enbiyâ olan peygamber-i âhiru'z-zamân salla'llâhu teâlâ aley-
hi ve selem hazretlerinin mu‘cizât-ı bâhiru'l-berekâtlarını îrâd edip âyîn-i havâkîn-i pîşîn 
üzere bu gûne ahd ü mîsâk ederiz ki mâdâm ki zikrolunan mevâddın şürût ve kuyûduna ve 
işbu musâfât ve muvâtâtın mevâsik ve uhûduna riâyet olunup ol cânibden hilâfına vaz‘ u 
hareketden tehâşî kılına. Taraf-ı hümâyûn-ı pâdişâhânemizden ve ahlâf-ı nasafet-ittisâf ve 
vükelâ-yı memleket-ârâ ve sâir huddâm-ı kirâmımız taraflarından dahi muğâyiri hâlet-i 
mâ-bihe tasaddî olunmaya. "fe‑men beddelehû ba‘demâ semi‘ahû fe‑innemâ ismühû ale'llezîne 

yübeddilûnehû"29
. Hurrire fi şehri'llâhi'l-mübârek Cumâdi'l-uhrâ min şühûri sene tis‘a ve 

erba‘în ve mi’e ve elf.

28 "Müminler ancak kardeştir..." Hucurât Sûresi: 49/10.
29 "Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir..." Bakara 

Sûresi: 2/181.
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Nâdir Şâh'ın taleplerinden üçünün kabul edilip ikisinin kabul 

edilmemesi

قبول سه درخواست و رد دو درخواست از خواسته های نادرشاه 

Nadir Şah tarafından elçi olarak gönderilen Kirmanşâhlar Beylerbeyi Ab‑
dülbâkî Hân‑ı Zengene, İran Memâliki Sadrı Mirza Ebulkasım ve Molla Ali 
Ekber'in İstanbul'a ulaştıkları ve getirdikleri nâmeyi sundukları, İranlıların 
Safevilerden kalma bid‘atları terk ederek eskiden olduğu gibi Ehl‑i Sünnet 
ve'l‑Cemaat akidesini benimsemiş olduklarını öğrenmekten büyük sevinç 
duyulduğu; bu dostluğun ışıltısını herkesin görmesi için hacıların geliş‑gi‑
dişi, esirlerin serbest bırakılması ve karşılıklı mutemed bulundurulması 
hususlarına ruhsat verilerek diğer hususların şer‘î sakıncalarına binaen 
kabul edilmediği beyanını havi Sultan I.Mahmud tarafından Nadir Şah'a 
gönderilen nâme‑i hümâyûn

رسیدن عبدالباقی خان زنگنه بیگلربیگی کرمانشاه، اعزامی از طرف نادرشاه به عنوان 
ایلچی و میرزا ابوالقاسم صدرالممالک ایران و مال علی مدّرس به استانبول و تقدیم 
نامه نادرشاه به سلطان محمود اول مبنی بر، تَرک بدعت های ایرانیان که از صفویه باقی 
مانده بود، خوشوقتی از شنیدن قبول مرام و منش اهل سنت و جماعت همانند پیش از 
این؛ رفت و آمد برای مشاهده نتایج این دوستی، آزاد کردن اُسرا و پذیرفتن متقابل 

معتمد و عدم توافق در خصوص مسائل دیگر بنا به معایب شرعی

Elçi hâna verilen nâme‑i hümâyûnun sûretidir. 
Fi 25 Ca Sene 1149

Bismillahirrahmanirrahim

"Zâlike fazlu'llahi yü’tihî men yeşâ’"30

Tırâzende-i tâc-ı mülk ü melekût berârende-i dîhîm-i kişver-i lâhut olan dürûd-ı 
nâ-ma‘dûd kerrûbî-i cünûd ve sipâh-i zerrîn-libâs-ı âsmân bünûd-ı mâlikü'l-mülk-i 
lâ-yezâl ve mu‘tâ-i celâilü'n-ni‘am ve'l-efdal hazretlerinin sâha-i azamet ü iclâl ve bâha-i 
kibriyâ’-i bî-misâline hadem ü haşem olmağa enseb ve elzemdir ki sahrâ-yı vücûda darb-ı 
hıyâm-ı atâ vü cûd edip ve "tilke'l‑eyyâmü nüdâvilühâ beyne'n‑nâs"31 dîvân-hânesinden 
menşûr-ı ma‘delet-nüşûr-ı kemer u gâh ile gâh gâh bilâ-münâza‘a birer sâhib-i intibâhı 
mümtâz-ı akrân ü eşbâh ve hızânetü'l-esrârı tebşîr tertîbi üzere "fe‑sevfe ye’ti'llâhu bi‑kavmi 

30 "...Bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur..." Mâide Sûresi: 5/54. 
31 "...O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz..." Âl-i İmrân Sûresi: 3/140. 

(1 Ekim 1736)
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yuhibbühüm ve yuhibbûne"32
 tenbîh ve tehniyesi ile erbâb-ı ehvânın mülk-i hâdislerine va-

kit vakit ashâb-ı rüşd ü hudâ bilâ-müdâfi‘ nâ’il ü vâris olmak hâlât-ı gaybiyyesinden ref‘-i 
kınâ‘ rayb ü iştibâh eylemişdir ve mefâtîh-i dervâze-i şehristân-ı risâlet-me‘ârîc-i bârû-yı 
medâyin-i nübüvvet olan tuhaf-ı salavât-ı münticetü'l-âmâl netf-i tahiyyât ü teslîmât-ı 
nizâmetü'l-ahvâl Sultân-ı serâ-perde-i ıstıfâ hakân-ı şehsüvârân-ı enbiyâ Muhamme-
dü'l-Mustafa aleyhi min-salavâti's-salâti ağlâhâ ve nikâti's-selâm ecmelühâ ve a‘lâhâ hid-
metlerinin pîşgâh-ı tûbâ-nigâhlarına müthaf ve mühdâdır ki "ene seyyidü veledi Âdem ve 

lâ‑fahr"
33 çevgânıyla kûy-i saltanat-ı zemîn ü zemânı rubûde ve "Âdemü ve men dûnehû tahte 

livâ’î ve lâ‑fahr"34 miftâhı ile heft kişver-i hakâyık-i âlem-imkânı keşîde kılmışdır. Ve dahi 
âl ü evlâd-ı kirâm ve ashâb u etbâ‘-ı fihâmlarının ceyb-i mahzenü'l-gayblarına nihâde ol-
mağla sezâdır ki vüzerâ-yı dîvân-ı nübüvvet-i zevi'l-mişvârî eyvân-ı risâlet olup aşere-i 
mübeşşere ve marziyye-i tahte'ş-şecere-i menşûrları ile cümlesi sâdât-ı mülûk-ı İslâm ve 
kâdât-ı âmme-i enâm olmuşlardır. Tahiyyet bâd pîş-ez-sad hezârân zi-mâ ber Mustafa ve 
âl ü yarân husûsan çâr-yâr-ı pâk-gevher Ebûbekr u Ömer, Osman u Haydar rıdvânu'llâhi 

teâlâ aleyhim ecmaîn ammâ ba‘d âlî-hazret-i le‘âlî-nazret-i şehriyâr-ı kamer-tenvîr hidîv-i 
hurşîd-nazîr gurre-i garrâ-yı cebîn-i bahtiyârî dürre-i yektâ-yı iklîl-i kâm-kârî mü’essis-i 
mebânî-i câh u celâl müşeyyid-i erkân-ı izz ü ikbâl şâyân-ı tâc-ı kemer ü gâh mâye-i diyâ-
net ]ü] emânet ü intibâh alem-efrâz-ı hıtta-i serverî revnak-bahşâ-yı evreng-i dâverî şeh-
riyâr-ı Ferîdun-taht-ı Cem-reviş, Hüsrev-i hümâyûn-baht-ı Dârâ-meniş bahâ’ü'd-dünyâ 
ve'd-dîn cemâlü'l-İslâmi ve'l-müslimîn avnen li'ş-şecâ‘âti ve'l-menâ‘âti ve'ş-şân zahren 
li'l-besâleti ve'l-celâleti ve'l-unvân hâlâ câlis-i çâr-bâliş-i taht-ı Kisrâ vü Cem fermân-fer-
mâ-yı memâlik-i Acem felek-bârgâh-ı el-Kaan Nâdir Bahâdır Şâh etemma'llahu Teâlâ 

makâsıdehû ve şeyyede sâdırahû ve vâridehû cenâblarının meclis-i âlî ve mahfil-i mütelâlîleri 
"ve izâ huyyîtüm bi‑tahiyyetin fe‑hayyû bi‑ahsene minhâ"35 çemenistânında feyz-i reşehât-ı 
musâfât ile ser-ber-âverde-i inâyet-i bî-imtinân olup mu‘attır-ı kâm-ı meveddet ü ihlâs 
ve mürevvih-i meşâmm-ı alâka ve ihtisâs olan ezâhîr-i ebheriyyü'n-nefehât-ı teslîmât-ı 
mevfûde-i pâdişâhâne ve reyâhîn-i anberiyyetü'l-fevehât tahiyyât-i mebrûre-i hüsrevâ-
nemiz tanzîm ü takdîmi ile teşrîf ü taltîf kılındıkdan sonra nihâd-ı safâ-mu‘tâd-ı şâhâne 
ve tab‘-ı müstecmi‘ü's-sedâd-ı hidîvânelerine mezâyâ-yı mûcibetü'l-ittihâd bu vech üzere 
ifâde vü îrâd olunur ki: 

Der-bâr-ı hilâfet-medâr-ı Sultânî ve bâr-gâh-ı inâyet-iştihâr-ı hakânemize kıbel-i 
akdes ü ecmel-i şahî ve taraf-ı enfes ü eşref-i sipihr-iştibâhîlerinden elçilik rüsûmu icrâsı-
na nâmzed olan eyâlet ve besâlet-penâh urûmet ]ve] hükûmet-destgâh beylerbeyi-i Kir-
manşâhân Abdülbâkî Han-ı Zengene dâme unvânuhû ve ma‘an ba‘s olunan fahru's-sâdât 
ve'l-efâhim sadr-ı memâlik-i İran Mirzâ Ebu'l-Kâsım ve kıdvetü'l-ulemâi'l-muhakkıkîn 
imâm-ı fazîlet-eser Molla Ali Ekber dâmet ifâdetühümâ Dâru'l-hilâfeti'l-kübrâ  Kostantı-
niyyetü'l-uzmâ'ya ba‘de'l-vusûl bir vakt-i şeref-ârâda pâye-i serîr-i a‘lâ ve atebe-i aliyye-i 

32 "...Allah sevdiği ve kendisini seven bir kavim getirir..." Mâide Sûresi: 5/54.
33 "Ben Âdem'in çocuğu olan bir efendiyim, bununla bir üstünlüğüm yok" Ahmed ibn Hanbel, Müsned, 2546.
34 "Âdem ve onun dışındakiler sancağımın altındadır ve bununla da bir üstünlüğüm yok." Ahmed ibn Hanbel, 

Müsned, 2546.
35 "Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın" Nisâ Sûresi: 4/86. 
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inâyet-pîrâyemize cebhe-sâ-yı müsûl olmak şerefin ihrâz idüp tebliğ ve îsâline me’mur 
oldukları nâme-i revnak-alâme-i nâmî ve kalemî-i hâviü'l-fihâme-i sâmiyelerini kemâl-i 
âdâb ile nüvvâb-ı kâm-yâbımıza ba‘de't-teslîm cenâb-ı dâverîlerine olan incizâb-ı zamîr-i 
semîr-i mülûkânemiz muktezâsınca derûn-ı velâ-meşhûnunda vâki‘ ma‘ânî-i mevhi-
bet-mebânîsi ma‘raz-ı mütâla‘ada cilve-ger kılındıkda zât-ı übbehet-simât-ı şâhîleri fi'l-asl 
hasîb ü nesîb-i tâhiru'l-lisân ve'l-cenân îl-i celîl-i Türkmân'dan safâ-yı niyyet ve nikâ-yı 
taviyyet ile sünnet-i seniyye-i nebeviyye ve âsâr-ı behiyye-i Mustafaviyye mütâba‘atına 
meftûr bir zât-ı nasafet-nüşûr olup ve îl-i celîl-i müşârün-ileyhim akâid-i hakka-i seniyye 
üzere olmaları hasebiyle rü’esâ-yı felek-fersâlarına nevbet-i saltanat ve hükûmetlerinde 
umûmen İslâmiyân pür-emn ü emân iken şecere-i Safeviyye fürû‘undan mukaddemâ 
ser-zede-i i‘vicâc olan kimesne kendi ağrâz-ı nefsâniyyesinin icrâsına medâr olmak için 
ba‘zı akvâl-i kâside-i merzûle ve ef‘âl-i fâside-i mehzûleyi beyne'l-müslimîn ilkâ ve tervî-
cine dikkat-i evfâ edip bu keyfiyyet halefen an-selefin bâ‘is-i şettât-i ümmet olduğu ve 
bundan akdem Mogan Kışlağı'nda tertîb olunan şûrâ-yı kübrâda hâlât-ı merkûme vü-
cûh-ı a‘yân-ı İran'a ifhâm ve i‘lân olundukda cümlesi akâid-i bâtıla-i mezkûreden nükûl ve 
ke'l-evvel sünnet ve cemâ‘at tarîkine sülûk ve duhûl edip bu binâ-yı hayrı sıyâneten 
ani'l-indirâs fîmâ-ba‘d silsile-i Safeviyye'ye mütâba‘atdan mücânebet ve zât-ı inâyet-âyât-ı 
şehriyârîlerinin irsen ve iktisâben me’hûlü olan İran Şahlığı için taraf-ı yenbû‘u'ş-şeref-i 
dâverîlerine bi'l-ittifâk akd-i bî‘at ile nüvvâb-ı müstetâblarına mu‘teddün-bihâ hüccet 
verdikleri ve husûsât-ı merkûme tamâmen memâlik-i İran'a işâât ve beynlerinde muhde-
sen cârî olan rezâil-i akvâlden fîmâ-ba‘d cümlenin men‘ ü tahzîrine dikkat olunduğu ve 
dîn-i mübîn ve ümmet-i Seyyidü'l-mürselîne masrûf böyle hidmet-i celîle mukâbili ba‘zı 
merâtibin tekabbüli dahi cânib-i hümâyûn-ı hilâfet-makrûnumuzdan istis‘âd kılınıp 
tefâsîli düstûr-ı ekrem ilâ âhirihî bi'l-fi‘l sadr-ı a‘zam ve vekîl-i mutlak-ı kaviyyü'l-himem 
vezîrim Mehmed Paşa edâma'llahu te‘âlâ iclâlehû ve zâ‘afe bi't‑te’yîdi iktidârehû ve ikbâlehû ile 
a‘lemü'l-ulemâ’i'l-mütebahhirîn ilâ âhirihî bi'l-fi‘l şeyhu'l-İslâm ve müfti'l-enâm olan 
Mevlânâ es-Seyyid Mustafa edâma'llahu te‘âlâ fezâilehûya tensîk olunan elûke-i şehâ-
met-meslûkelerine muhavvel kılındığı hâlât bi'l-cümle ma‘lûm-ı dirayet-mersûm-ı hüs-
revâne ve mefhûm-ı inâyet-merkûm-ı pâdişâhânemiz olup fi'l-hakîka zuhûr-ı tebâşîr-i 
dînde evâil-i karn-ı âşire gelince selâtîn-i fihâm-ı İslâm ve mülûk-ı izâm-ı enâm min hay-
sü'l-mezheb müttehidü'l-ârâ olmak hasebiyle her biri "câhidû fi'llâhi hakka cihâdihî"36

 emr-i 
vâcibü'l-imtisâline i’timâren kendi hudûduna karîb ve karîn olan a‘dâ-yı dîni seyf-i cihâd 
ile tard u ib‘âd ederek memâlik-i İslâmiyeyi vesî‘atü'l-eknâf ve derûnunda olan ibâd-ı müs-
limîn meşmûl-i emn ü i’tilâf olup bu hey’et-i pür-behcet-i zîb-tırâz-ı ümmet olan ulûm-ı 
ma‘ârifin vefret ü kesretine sebeb ü illet olduğuna binâen memâlik-i Horasan ve bilâd-ı 
Kazbin ve Kâşân ve Isfahan ve Azerbaycan ve bi'l-cümle bikâ‘ ve eskâ‘-ı İran menba‘-ı 
hükm ü ulûm ve meşra‘-ı fudalâ-yı hakâyık u rüsûm olup gâh gâh mülûk beyninde 
nâ-münâsib hareketler vukû‘unda o makûle keyfiyyete mübâşeret edenler sâlifü'z-zikr 
fuhûl-i i‘lâm vesâtatlarıyla şer‘an ve aklen ba‘de'l-ilzâm kabûl-i hakkı iltizâm ve ârızî 
münâfese ve münâkaşanın indifâ‘ına kıyâm ile dîn-i mübîn-i bâ-temkîn ve âmme-i 
mü’minîn-i kâm-bîn oldukları ma‘lum ve ber-vech-i muharrer Safeviyye kedûreti Rum ve 

36 "Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin..." Hac Sûresi: 22/78. 
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İran ve belki tamâmen İslâmiyân beyninde bâ‘is-i bürûdet olup nice nice mefâside mü’ed-
dî olduğundan mâ‘adâ keyfiyyet-i mezkûre "en‑nâsü alâ dîni mülûkihim"37

 fehvâsınca İran 
zemîni hâlet-i ûlâsından ihrâc ve sükkânın dâiren mâ dâr etrâflarında vâki‘ cümle-i enâ-
mın tîr-i matâ‘inleri hedef ve amaç eylediği mukarrer olmağla bu ukde-i müşkilenin in-
hilâli ile dîn-i mübînin ke'l-evvel zuhûr-ı revnak ve cemâli fıtriyyü'l-hüdâya bir sâhib-i 
inâyenin yed-i müeyyedine musahhar olmak matlûb ve muntazar iken cenâb-ı 
ni‘me'l-me’âb-ı şâhî ve cânib-i eşref ve eltâf-ı diyânet-penâhîleri muvâfık-ı merâzî-i hak 
olan böyle emr-i azîme muvaffak kılındıkları bâ‘is-i ârâyiş-i zamân ve sebeb-i sitâyiş-i 
deverân olup bu husûs-ı hayriyyet-mensûsun  o sâhib-i imtiyâz tarafından zuhûr u bürûzu 
zamîr-i ilhâm-semîr-i hilâfet-medâr ve tab‘-ı kerrûbî-mesîr-i saltanat-şiârımızı hâssaten 
mevfûru's-sürûr ve mücellâ-yı efrâh-ı nâ-mahsûr eylemişdir. İkâmet-i menâr-ı sünnet-i 
seniyye ve imâte-i âsâr-ı bid‘at-i rediyye ile te’lif ve terfîh-i muvahhidîn ve tedmîr u tah-
kîr-i kefere vü mülhidîn zımnında bast-ı bisât-ı nasafet ve neşr-i livâ-i ma‘delet o sâhib-i 
himmet-i Ferîdun-menkabetin nasbu'l-ayn-i sâfî-taviyyetleri olmakdan nâşî "inne'l‑arza 

yerisühâ ibâdiye's‑sâlihûn"38 mazmûnu üzere kıbel-i mâlik-i mennândan tefvîz u ihsân buyu-
rulan temşiyet-i mehâmm-ı mülk-i İran ve tâc u kemer ]ve] dîhîm-i Kisrâ ve keyân-ı zât-ı 
mevhibet-âyât-ı inâyet-makrûnlarına mübarek ve meymûn olup havza-i şâhî ve havme-i 
şehâmet-penâhîleri rûz-ı bürûz-ı envâr-ı sünnet-i nebeviyye ve âsâr-ı ma‘delet-medâr-ı 
hidîviyyeleriyle mâlâ-mâl ve meşhûn kılınmak tehniyesi taraf-ı hümâyûn-ı hilâfet-nümû-
numuzdan alâ vechihâ icrâ ve te’diye kılınır nüvvâb-ı müstetâb-ı sâmî cenâbları bu kâr-ı 
hayriyyet-iştihâra muvaffakan bâ‘is-i bürûdet ü şeyn olan ehvâ’-i nâ-marziyyenin izâle ve 
izâhasına mübâşeret ve itmâmına müsâra‘at kılındıkları eyyâmda seyf-i hısâm tarafeynden 
der-niyâm olup ol vakit sulh u salâh eğerçi pezîrâ-yı hitâm olmuşdu ancak işbu devle-
teyn-i azîmeteyn beyninde zuhûru bâ‘is-i hubûr olan tevâfuk ve te’ellüfün envâr u âsârı 
âlem ve âlemiyâna işhâd olunmak için taraf-ı hümâyûnumuzdan tekabbülü istis‘âd olunup 
tefâsîli müşârün-ileyhimâya vârid-i kalemî-i sâmîlerine muhavvel kılınan mevâddın 
tensîk ve tanzîmi matlûb ve mergûb-i hümâyûnumuz olmağla vüzerâ-yı izâm ve ulemâ-yı 
a‘lâm ve hayr-hâhân-ı devlet-i hilâfet-makâmımızdan tertîb ve tehzîbine me’mûr olanlar 
elçi ve ma‘an ba‘s olunan müşâr u mûmâ-ileyhim ile mecâlis-i müte‘addide]de] musâfât ve 
muvâhât birle akd-i encümen-vifâk idip tarafeynin nizâm ve sâmânına elyak ve ahrâ ol-
mak ve tezkâr-ı hasâfet-medâr-ı hidîvâneleri üzere nezd-i hazret-i peygamberîde su’âl 
tevcîh etmemek vechile tesyîr-i hâc ve üsârâ ve mu‘temed ikâmeti husûslarına faysal veri-
lip madde-i uhrânın mehâzîr u ma‘âzîr-i şer‘iyye ve mülkiyesi elçi ve ma‘iyyetinde olan 
müşâr u mûmâ-ileyhime îrâd ve telkîn olunduğundan başka sadr-ı a‘zam ve şeyhu'l-İslâm-ı 
müşârün-ileyhimâdan cânib-i feyz-câlib-i şâhânelerine firistâde kılınan ihlâs ve duâ-nâme-
lerde zikr u tebyîn olunup ve der-bâr-ı hilâfet-medâr-ı Sultânîmizden serîr-ârâyî-i şâhîleri 
tehniyesi te’diyesi için bârgâh-ı übbehet-destgâh-ı hidîvânelerine irsâl olunan elçimize dahi 
yâd u tefhîm olunduğu vech üzere madde-i merkûme mülûk-ı izâm-ı selef enâra'llahu Teâlâ 

berâhinehüm zamanlarında cârî olan veche kıyâsen matviyyü'l-eser kılınması firâset ü  

37 "İnsanlar hükümdarlarının dinindendir." anlamında kelam-ı kibar.
38 "...Yeryüzüne iyi kullarım vâris olacaktır " Enbiyâ Sûresi: 21/105. Ayet orijinal metinde "مِْن ِعباَِد  اِنَّ ااَلْرَض یَِرثُهاَ 

.inne'l-arza yerisühâ min ibâdi's-sâlihûn"şeklindedir"-".الّصاَلُِحوَن
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kiyâset-i şâhî ve der-büt-i dirayet ve diyânet-penâhîlerine muhavvel olan hâlet olmağla 
"Drahşân‑ı mehî ez‑sipihr‑i vücûd / Furûzende‑i dürrî zi‑der‑pây‑ı cûd"39 matla‘ından bi-men-
nihî teâlâ elçimiz istifâza-i nûr-ı hubûr eyledikde "ferihîne bi‑mâ âtâhümu'llâh"40

 istibşârını 
işhâd ve tevâfuk ve tehâbb-ı dînî levâzımını ibrâz u izhâr ile teşyîd ü te’kîd-i te’ellüf ve 
yegânegî ve ilgâ vü teb‘îd-i tekellüf ve bî-gânegî merâsimin îfâ ve icrâ ederek işbu muvâ-
fakat ve ittihâd-ı ke'ş-şiya‘i'ş-Şeddâd râsihu'l-a‘mâdi ve'l-evtâd kılınıp bi-avni'llâhi's-settâr 
elçi-i mûmâ-ileyh itmâm-ı kâr ile iâde ve ircâ‘ kılınmak şîve-i şâhî ve şîme-i diyâ-
net-penâhîlerine elyak ve ahrâ idüğü ifsâh ve îzâhdan muğnî ve müstağnî olup ve kıbel-i 
eşref ve ecmellerinden ba‘s olunan sefîr-i âdâb-semîr Abdülbâkî Hân-ı müşâr ve sadr-ı 
refî‘u'l-kadr ve molla-yı mu‘allâ-yı mûmâ-ileyhim dahi risâlet ve sefâret rüsûmunu 
kavânîn-i saltanat ve kavâid-i devlet muktezâsınca kemâl-i âdâb u dirayet ile edâ ve icrâ 
edip teşrîfat-ı hüsrevâne ve taltîfât-ı pâdişâhânemize nâ’il ve vâsıl olduklarından mâ‘adâ 
isticlâb-ı merâzî-i Bî-çûn ve istihsâl-i rızâ-yı hümâyûnumuza bezl-i nakdîne-i kudret ey-
lemeleri hasebiyle beşâret-nümûn-ı avd ve insirâfa murahhas ve me’zûn kılınmışlardır. 
Bâkî hem-vâre kavâim ü deâim-i serîr-i şâhî-üstüvâr ve kavâid-i erîke-i Cem-câhî-i haş-
met-penâhî ber-karâr u pây-dâr bâd bi'n-nebiyyi ve âlihi'l-ethâr ve sahâbetihi'l-ahyâr mi-
ne'l-muhâcirîne ve'l-ensâr.41 Tâ ez‑berây‑i nazm‑ı mesâlih der‑în‑cihân / Kes‑râ derûn‑ı per‑

de‑i takdîr nîst kâr / Deverân‑ı âştî ki nizâm‑ı cihân ez‑ûst / Bâdâ bi‑fazl‑ı hakk ebedü'd‑dehr 

pây‑dâr.
42

Nâdir Şâh'ın kabul edilen ve edilmeyen tekliflerini havi nâme-i 

hümâyûnu götürmek üzere Mustafa Paşa'nın elçi gönderilmesi

ارسال ایلچی مصطفی پاشا به همراه نامه ی همایونی حاوی قبول و رد 
پیشنهادهای نادرشاه 

İran'dan elçi olarak gelen Kirmanşahlar Beylerbeyi Abdülbaki Hân‑ı Zen‑
gene, İran Memâliki Sadrı Mirza Ebülkâsım ve Molla Ali Ekber'in takdim 
etmiş oldukları cülûs tebrikinden memnuniyet duyulduğu, İran'da eskiden 
olduğu gibi Ehl‑i Sünnet ve'l‑Cemaat Mezhebi'ne dönülüp mezhep birliği‑
nin sağ lanmış olmasından memnuniyet duyulduğu, bu dostluğun ışıltısının  

39 "Ayın parlaklığı varlığının getirdiği talihledir / İncinin ışıltısı da cömertliği sebebiyledir" anlamında Farsça beyit.
40 "(Şehitler) Sevinçli bir halde Rablerinden rızıklara mazhar olmaktadırlar..."Âl-i İmrân Sûresi: 3/170.
41 "Peygamber (as), onun temiz ailesi ile muhâcirîn ve ensardan onun çok hayırlı arkadaşlarının yüzüsuyu 

hürmetine, buyruk ve fermanların hiç eksilmesin; sapasağlam saltanat tahtın bâkî kalsın; Cem ayarında bir 
haşmetin ifadesi olan tahtının oturakları kararlılıkla pâydâr olsun!" anlamında Farsça-Arapça duâ cümlesi.

42 "Bu dünyaki işlerin yoluna konulmasıyla ilgili olarak takdîr perdesi içinde kimseye iş düşmez. / Dünya düzeninin 
sağlanması adına barışlar yapılması onun izniyledir; Hakk'ın faziletiyle zamanın sonuna değin (bu barış) pâydâr 
olsun" meâlinde Farsça dörtlük.

6
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herkese ulaşması için üç maddeye ruhsat verildiği, diğer madde fetvâ ma‑
kamına havale edilmekle buna cevaz verilmediği, İran Saltanatı'nın sağlam 
olması Osmanlı Sultanlığı'nın arzusu olduğunu göstermek niyetiyle Musul 
Valisi Mustafa Paşa ile Anadolu Sadrı Abdullah ve Edirne Kadısı Mevlana 
Halil'in, nâme‑i hümâyûnu İran'a götürmeye memur edildikleri, vazifele‑
rini eda ettikten sonra gönderilmeleri ifadelerini havi Sultan I.Mahmud 
tarafından Vezir Mustafa Paşa ile Nadir Şah'a gönderilen nâme‑i hümâyûn

نامه همایونی ارسالی از طرف سلطان محمود اول و وزیر مصطفی پاشا به نادرشاه حاوی: 
تقدیم تبریک جلوس، خشنودی از آمدن عبدالباقی خان زنگنه بیگلر بیگی کرمانشاه 
به عنوان سفیر و صدرالممالک ایران میرزا ابوالقاسم و مال علی اکبر، اظهار رضایت 
مذهب  ایجاد  و  قدیم  همانند  ایران  در  جماعت  و  سنت  اهل  مذهب  به  بازگشت  از 
واحد، پذیرفتن سه ماده از پیشنهادها برای رسیدن نتایج این دوستی به هر دوطرف، 
حواله ماده های دیگر به مقام فتوا و عدم صدور جواز، هدف و آرزوی سلطان عثمانی 
برای استحکام سلطنت در ایران، دادن ماموریت به مصطفی پاشا والی موصل به همراه 
ایران و  به  نامه همایونی  برای بردن  عبداهلل صدر آناطولی و موالنا خلیل قاضی ادرنه 

خواهان بازگشت آنها بعد از انجام وظایف

Deraliyye'den Nâdir Şâh cânibine meb‘ûs Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa 
Paşa hazretleriyle giden nâme‑i hümâyûnun sûretidir. 

Fî selhi Ca. Sene [1]149

Bismillahirrahmanirrahim

"Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî"43

Reşehât-ı bârân-ı sıdk u safâ-yı pâdîşâhâne ve katarât-ı nîsân-i hubb ü velâ-yı hüs-
revândan kân-ı süreyyâ-mekân-i i‘zâm ve ifhâm ve ummân-ı leâlî-feşân-ı i‘zâz u ikrâmda 
perveriş-yâb-ı tıbâ‘-ı müstetâb olup eşi‘a-nümâ-yı tâc-ibtihâc-ı İslâm ve revnak-efzâ-yı 
kemer-i efrâh-ı enâb olan yevâkît-i esbiye-i lemmâ‘atü'l-endiyye-i hakânî ve cevâhir-i 
teslîmât-ı rızâ-simât-ı zıll-ı Yezdanî ki "li'llezîne ahsenü'l‑hüsnâ ve ziyâdetün"

44

 zülâl-i efdâ-
liyle şâd-âb ve revnak-yâb olup her kıt‘a-i feyz-lem‘ası hıfzu'n-nizâm-ı tefvîz-i serverîde 
imâme-i sübha-i kâm-kârî ve "inna'llahe lâ‑yudî‘u ecre'l‑muhsinîn"

45

 nüvîd-i meserret-te’yîdi 
ile âb u tâb bulup her dâne-i hurşîd-nişânesi tensîk-i umûr-ı müselleme-i kişver-küşâyîde 
vâsıtatü'l-akd-i kılâde-i bahtiyârî olmakla sezâ vü ahrâ ola "büşrâkümü'l‑yevm"

46

 te’diyesi 
üzere hazîne-i tebrik ve tehniye ve gencîne-i teslîm ve tarziyede mahzûn ve meknûn bu 
43 "(Ey Musa!) ...sana kendimden sevgi verdim..." Tâhâ Sûresi: 20/39.
44 "Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır..." Yunus Sûresi: 10/26.
45 "...Allah iyilik yapanların mükâfâtını zayi etmez." Tevbe Sûresi: 9/120.
46 "... Bugün sizin müjdeniz..." Hadîd Sûresi: 57/12. 

(5 Ekim 1736)
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gûne ferâid-i ta‘zîmât ve tefhîmât-ı âliyye-i hümâyûn ve murvârîd-i47 tebcîlât ve tekrîmât-ı 
hâliyye-i mülâtafet-makrûnumuz îsâr u nisârı ile âlî-hazret-i leâlî-nazret-i şehriyâr ka-
mer-tenvîr-i hidîv-i hurşîd-nazîr gurre-i garrâ-yı cebîn-i bahtiyârî dürre-i yektâ-yı iklîl-i 
kâm-kârî mü’essis-i mebânî-i câh ü celâl müşeyyid-i erkân-ı izz ü ikbâl şâyân-ı tâc ü ke-
mer ü gâh mâye-i diyânet ü emnânet ü intibâh, alem-efrâz-ı hıtta-i serverî revnak-bah-
şâ-yı evreng-i dâverî şehriyâr-ı Ferîdun-taht-ı Cem-reviş, Hüsrev-i hümâyûn-baht-ı 
Dârâ-meniş bahâ’ü'd-dünyâ ve'd-dîn cemâlü'l-İslâmi ve'l-müslimîn avnen li'ş-şecâ‘âti 
ve'l-menâ‘âti ve'ş-şân zahran li'l-besâleti ve'l-celâleti ve'l-unvân hâlâ câlis-i çâr-bâliş-i 
taht-ı Kisrâ vü Cem fermân-fermâ-yı memâlik-i Acem mâlik-i bârgâhu'l-Kaan Nâdir 
Bahâdır Şâh "veffekahu'l‑kerîmü'l‑vehhâb li‑itmâmi mâ yerzî bihî'l‑ashâb" cenâbları hem-vâre 
ârâyende-i mezheb-i müstebîn ve hemîşe nümâyende-i vifâk-ı ehl-i dîn olmak rağabât-ı 
hayriyye-i hüsrevânemiz takdimi zımnında hâtır-ı enver-i kudsiyyü'l-âsâr-ı kaane ve 
tab‘-ı ezher-i mülkiyyü'l-fahhâr-ı hidîvâneleri vech-i vecîh ve uslûb-i nebîh üzere teşrîf ve 
taltif kılındıkdan sonra suver-i vedâd ]ü] sedâd-i hiber-i hümâyûnumuz âyîne-i zamîr-i 
hurşîd-nazîr-i diyânet-meşhûnlarına bu vech üzere irâet olunur ki der-bâr-ı hilâfet-me-
dâr-ı Sultânî ve bârgâh-ı inâyet-iştihâr-ı hâkanîmize kıbel-i akdes ve ecmel-i şahî ve ta-
raf-ı enfes ve eşref-i sipihr-iştibâhîlerinden sefâret rüsûmu icrâsına belki diyânet hukûku 
îfâsına me’mûr olup ibtihâc-i derûn ile telakkî bi'l-kabûle makrûnen izz-i insirâfa murah-
has ve me’zûn olan eyâlet ve besâlet-penâh-ı urûmet ve hükûmet-destgâh Beylerbeyi-i 
Kirmânşâhân Abdülbâkî Han-ı Zengene dâme unvânehû ve ma‘an ba‘s olunan sadru'l-ekâ-
rim Mirzâ Ebu'l-Kâsım ve kıdvetü'l-fühamâ imâm-ı makarr-ı enver Molla Ali Ekber dâ-
met ifâdetühümâ ile taraf-ı bâhiru'ş-şeref-i hakânîmizden tebrik ve tehniye-i cülûs-ı mey-
menet-me’nûs-ı dâverîlerin hâvî firistâde-i huzûr-ı me‘âlî-nüşûr-ı şâhîleri kılınan nâme-i 
nâmî-i hümâyûn ve müfâvaza-i sâmî-i beşâret-meşhûnumuzda yâd u îrâd olunduğu üzere 
umûmen ehl-i İslâmın ve husûsan evliyâ-yı devlet-i hilâfet-ittisâmımız ahâlî-i İran ile 
der-miyân olan kedûret ve bürûdetlerine bâ‘is-i ehvâ’-i mehzûle-i fâside ve akvâl-i merzû-
le-i48 kâside himmet-i âlî-nehmet-i şâhî ve azîmet-i sâfî-taviyyet-i diyânet-penâhîleriyle 
def‘ u izâha ve ümmet-i merhûme-i nebeviyye bu vesîle-i celîle ile terfîh ve irâhe kılınıp 
âfâk-ı memâlik-i Acem'de ke'l-evvel sünnet ve cemâ‘at envârı izhâr ve kâffe-i sahâbe-i 
güzîn-i seyyidü'l-mürselîn hayr ve terazzî ile tezkâr olunduğu ve bu mukâbelede  inâyet-i 
ilâhiyyeden mülk-i İran o sahîb-i şâna tefvîz ve ihsân olunmakdan nâşî taht-gâh-ı memâ-
lik-i merkûme vücûd-ı bihbû]d]larıyla müftehir ve bu hâlet-i muntazıranın vukû‘unu 
zamîr-i ilhâm-semîr-i mülûkânemiz müsteş‘ir olmak hasebiyle bu bâbda cânib-i 
hümâyûn-ı hilâfet-makrûnumuz ziyâdeten ale'l-gayr mahzûz ve müstebşir olduğu ve key-
fiyyet-i mezkûrenin kâm-ı İslâm üzere bu gûne zuhûru ittihâd kılıp tarafeyn ve il-
tihâm-ârâ-yı cânibeyne vesîle-i asîle idüğü eğerçi hüveydâdır ancak böyle yegânegî-i din ü 
mezhebden neş’et eden musâfât u muvâhâtın ve tevâfuk u te’ellüfün âsârı dahi cümleye 
i‘lân u işhâd olunmak için tekabbülü istis‘âd olunan mevâdd-ı mûcibetü'l-ittihâddan üç 
madde tarafeynin şân u unvân ve nizâm u sâmânına harî ve hakîk vech-i vecîh-i enîk üze-
re tensîk ve icrâlarına izn-i hümâyûn-ı pâdişâhânemiz cârî ve tevsîk olunup madde-i uhrâ 
47 Metinde sehven "merâvedîd" şeklinde yazılmıştır.
48 Metinde sehven "mezdûle" şeklinde yazılmış.
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firâset ü kiyâset-i şâhî ve dürriyet ü dirâyet-i diyânet-penâhîlerine havâle kılınmağla es-
lâf-ı uzmâ-yı mülûk-ı İslâm berreda'llâhu mezâci‘ahüm ilâ yevmi'l-kıyâm zamânlarında 
ahz u i‘tâ olunan ahid-nâmelere kıyâsen ânın zikri matviyyü'l-eser kalıp bu uslûb üzere 
muvâhât ve musâfâta hüsn-i hitâm verilmek te’diyeleri gerçi tanzim ve tesviye kılınmışdı 
be-tahsis sahâbe-i kirâm-ı hayru'l-enâmın haklarında İran ahâlîsinden mukaddemâ 
"nü’minü bi‑ba‘zın ve nekfuru bi‑ba‘zın"

49

 tevbîh-i ilâhîsine ke'l-mazhar düşüp mürtekib-i 
reddân olan ehl-i gavâbisi tenkîl ve te’dîb ve "lâ‑nüferriku beyne ehadin"

50

 işâret-i bâ-beşâ-
retin izhâr zımnında mücellâ-yı fazl-ı ilâhî olan "hallasa ibâdi'llâhi"

51

 tehzîb-i mezhebe 
sevk u tergîb ile teşeyyüd-i istihkâm-ı deâim-i devlet-i şâhî ve te’ekküd ü intizâm-ı 
kavâim-i übbehet-velâ-penâhîleri alâ merri'l-eyyâm mütezâyid ve bârgâh-ı hullet-i dest-
gâhîlerine vüfûd-i ikbâl ü iclâl ale'd-devâm mütevâsıl ve mütevârid olarak ber-vech-i mu-
harrer dîn ü mezhebin revâc ü ibtihâcı ve vücûd-ı bihbûd-ı mes‘ûdlarıyla saltanat-ı İran'ın 
istihkâm ve intâcı dahi matlûb ve mergûb-i hümâyûnumuz olup ve bu matlabın manassa-i 
bürûz-ı cihân-efrûzda cilve-ger-i zuhûr olması mülâzimân-ı hâssa-i der-bâr-ı hilâfet-me-
dâr-ı pâdişâhânemizden kezâlik bir vezîr-i dirâyet-masîrimizin ol savba tesyîr ve irsâli ile 
zevi'l-merâtib ulemâ-yı Rûm'dan iki sâhib-i reviyyetin isrâ vü îfâdlarına vâbeste olmak-
dan nâşî bu ittihâdın alâ mâ hüve'l-murâd ittisâkı siyâkında "hüve'l‑miskü mâ kerrertehû 

yetezavva‘u"
52 muktezâsınca cenâb-ı ni‘me'l-me’âb-ı hüsrevânemiz tarafından bi'l-imtiyâz 

şifâhen dahi kâh-ı tûbâ-şâh-ı şâhîleri tebrîk ve tehniyesin itmâm ve te’diye ve levâzım-ı 
sâire-i musâfâtı takrîr ve tesviye kılınmak için rikâb-ı müstetâb-ı hüsrevânemizde ez-ka-
dîm hidemât-ı aliyye ve mülâzemât-ı seniyye şerefin ihrâz ile mümtâz iken bi'l-vezâre 
dahi şân u unvânı i‘lâ ve terfî‘ ve Musul Eyâleti kendiye ihsân ve tevcîh olunan düstûr-ı 
mükerrem ilâ âhirihî vezîrim Mustafa Paşa edâma'llahu teâlâ iclâlehû der-bâr-ı hullet-me-
dâr-ı şâhâne ve dergâh-ı sipihr-iştibâh-ı hidîvânelerine vefd olmak üzere tahsis ve a‘le-
mü'l-ulemâi'l-mütebahhirîn ilâ âhirihî bi'l-fi‘l emîn-i fetvâ olup Anadolu sadâretiyle mü-
beccel ve mümtâz olan Mevlânâ Abdullah edâma'llahu teâlâ fezâilehû ve akzâ 
kuzâti'l-müslimîn ilh. sâbıkâ yine emîn-i fetvâ olup dâru'n-nasri ve'l-meymene mahmi-
ye-i Edirne mevleviyeti ile muvakkar ve sâhib-i imtiyâz olan Mevlânâ Halil dâmet fezâi-
luhû dahi vezîr-i müşârün-ileyhin ma‘iyyetine ta‘yîn olunmalarıyla işbu nâme-i saf-
vet-hitâme-i hakânîmiz tahrîr ve tahyîr ve müşârün-ileyhim bârgâh-ı diyânet-destgâh-ı 
şâhâneleri kalbine irsâl ü tesyîr kılınmışlardır bi-menni'llahi'l-Vedûd havza-i mahrûse-i 
şâhî ve havme-i me’nûse-i Cem-câhîleri vürûdu ile mes‘ûdü'l-vüfûd olup vezîr-i müşâ-
rün-ileyh ile ma‘iyyetinde olan mevlânâ-yı müşârün-ileyhimâya hâssaten ve âmmeten 
tezkâr u yâd ve tenbîh ü îrâd olunan merâsim-i vefâdet ve risâleti ve levâzım-ı tebrik ü 
beşâreti muktezâ-yı âdâb ve mübtegâ-yı selâtîn-i menî‘u'l-cenâb üzere ba‘de'l-edâ  ber-vech-i  
muharrer vicâhen tefhîm ve takdîmi ehem olan hâlât-i mûcibetü'l-musâfâtı dahi alâ vec-
hi'l-ahrâ îfâ ve icrâ kılındıklarında "medâ mürûru'd‑dühûr"

53 erkânı nakz u halelden dûr olur 

49 "...kimine inanırız, kimine inanmayız..." Nisa Sûresi: 4/150. 
50 "...Onlar arasında fark gözetmeyiz (deyin)..." Bakara Sûresi: 2/136.
51 "(Allah) kullarını tertemiz kıldı" meâlinde Arapça ibâre.
52 "O miski sürüp durduğün takdirde kokusu yayılır" meâlinde Arapça ibâre.
53 "Çağlar birbirinin ardı sıra geçip gitti" anlamında Arapça ibâre.
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vechile tertîb olunan uhûd-i musâdefe ve muvâfaka-pezîrâ-yı tekabbül kılınıp fîmâ-ba‘d 
ahlâf-ı nasafet-ittisâf-ı hüsrevânemiz ile a‘kâb-ı diyânet-me’âb-ı şâhîleri miyânında ve 
belki sâir mülûk-ı İslâm ve bi'l-cümle rü’esâ-yı enâm beynlerinde işbu iki devlet-i İslâm 
nizâm-ı mezkûr elsine-i i‘zâm ve efhâm olmak vechi üzere vüfûd-ı mes‘ûdü'l-vürûd-i 
müşârün-ileyhimin makziyyü'l-âmâl-i atebe-i aliyye-i pâdişâhânemiz cânibine iâde ve ir-
sâlleri muktezâ-yı safâ-yı niyyet-i şâhî ve mübtegâ-yı nikâ-yı taviyyet-i diyânet-penâhîle-
ri idüğü ta‘rîf u tavsîf ve telkîn ü tebyînden ganî ve müstağnîdir. Bâkî kıbâb-ı zer-tınâb-ı 
vifâk-ı İslâmî sahrâ-yı lâ-intimâ-yı i‘zâm ve efhâmda hem-vâre şâmihu'l-bünyân ve gü-
listân-ı anber-feşân-ı ittihâd u ilti’âm-ı sâha-i safvet-bâha husûl-i kâm u merâmda hemîşe 
mu‘attâr-ı meşâmm-ı cinân bâd.

İran'ın hac emiri, esirler ve karşılıklı mûtemed tayini tekliflerinin 

kabul edilip mezhep konusuna ise şer'an cevaz verilmemesi

 توافق در خصوص امیر حج ایران، ُاسرا و قبول پیشنهاد تعیین معتمد متقابل
 و عدم صدور جواز شرعی در خصوص مذهب

Elçi Kirmanşahlar Beylerbeyi Abdülbaki Hân‑ı Zengene, beraberindeki 
İran Memâliki Sadrı Mirza Ebülkâsım ve Müftü Molla Ali‑i Ekber'in ge‑
tirdikleri nâme ile İsakçı'ya ulaşmış bulundukları, sundukları nâme müta‑
laa olunup mezhep hususunda birlikteliğin sağlanmış olmasından sevinç 
duyulduğu; Rusya ile yapılan anlaşma hükümlerine bağlı kalındığı halde 
Rusya'nın şimdi yapılan anlaşmaya sadık kalmayarak Azak Kalesi'ne âni‑
den saldırdığı, İsakçı'da köprü inşası sırasında Kırım ve Kılburun tarafına 
gelen düşmanın Osmanlı ve Tatar askeri tarafından püskürtüldüğü, iki İs‑
lam‑perver devletin yakalamış oldukları birliktelik fırsatına bir güzelleme 
ve bunun somut bir delili olmak için hac emîri, esirler ve saltanat mer‑
kezlerinde karşılıklı mutemet bulundurulması hususlarına Osmanlı Salta‑
natınca ruhsat verildiği; Mezhep keyfiyetine ise şer'i sakıncalarına binaen 
cevaz verilmediği; Haremeyn hizmeti başka hanedanlarda iken bunlardan 
Sünni itikat sahiplerinin mezhep zikrinden kaçınmış olmaları ve eski dev‑
let kayıtlarında bunun örneğine rastlanılmamasına istinaden ahitname ve 
hükümlerde bunun zikredilmemesinin tensip olunduğu hakkında I.Mah‑
mud'un sadrazamı tarafından Elçi Hân ile Nadir Şah'a gönderilen mektup

نادرشاه حاوی:  به  ایلچی خان  به همراه  اول  از طرف صدراعظم محمود  نامه  ارسال 
رسیدن نامه ی ارسالی توسط عبدالباقی خان زنگنه بیگلربیگی کرمانشاه به همراه میرزا 

7
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ابوالقاسم صدر الممالک ایران و مال علی اکبر مفتی به ایساقچی، مطالعه نامه تقدیمی 
و اظهار خوشحالی از دریافت خبر یگانگی مذهب؛ صادق نماندن روسیه به عهدنامه 
فیمابین علی رغم وفاداری ما، حمله روسیه به قلعه ازاق، ایجاد دشمنی از طرف قر̂یم 
و قلبرون در حین ساخت پل توسط ایسا قچی، سوق دادن آن از طرف سپاه عثمانی 
ایجاد  به وحدت  پرور  اسالم  دولت  دو  یابی  با دست  که  فرصتی  به  نگاهی  تاتار،  و 
می شود و محکم ترین دلیل این امر اجازه دادن سلطان عثمانی در خصوص وجود 
اُسرا و نگهداری متقابل معتمد در مراکز سلطنت حکومت ها؛ عدم  امیر حج، تبادل 
صدور جواز در خصوص مسائل مذهبی بنا به محدودیت های شرعی؛ خودداری افراد 
از ذکر مذهب در زمانی که خدمات حرمین در دست  اهل سنت  به  اعتقاد  صاحب 
سلسله دیگر بود و مشخص شدن این امر از عدم برخورد در اسناد و نوشته های قدیمی 

دولتی و عهدنامه ها و احکام دولتی اولیه

Elçi Hân'a verilen mektûb‑i hazret‑i sadr‑ı a‘zamî sûretidir. 
Gurre‑i Ca. Sene [1]149

Bismillahirrahmanirrahim

"Ve hüve'llezî ce‘ale'ş‑şemse zıyâ’en ve'l‑kameru nûrâ"54

Menşûr-ı hikmet-nüşûru mantûkunca tâ ki enâre-i sultân-ı zerrîn-külâh-ı ney-
yirât-ı encüm55 ya‘nî ifâza-i eşi‘a-i hüsrev-târem-i çârum ile Dâra-yı kişver-küşâ-yı iklîm-i 
deyâcîr olan mâh-ı âlem-nigâh münîr-i bâlâ-nişîn-i evreng-i felek-esîr olup imdâd-ı en-
vâr-ı nesiyyet-medârından şeb-i târ-ı vahşet-âsâr mânend-i rûz-ı müstenîr ola, ol mâh-ı 
sipihr-i saltanat u tâcdârî neyyir-i hayyir-i baht ü kâm-kârî a‘lâ-hazret ü mu‘allâ-bârgâh-ı 
refî‘-menzilet ve Cemşîd-destgâh-ı bülend-himmet ve celîlü'l-i‘tibâr-ı sâmî-rütbet ve 
velâ-tebâr-ı gerdûn-rif‘at ve keyvân-ı gulâm-ı me‘âlî-menkabet ü Ferîdun-ihtişâm, İsfen-
diyâr-ı diyâr-ı ser-bülendî şehriyâr-ı bâ-iktidâr-ı mülk-i ercümendî tâbende-i ahter-i 
burc-ı saâdet zîbende-i gevher-i derc-i recâhat ferhunde-fâl huceste-hısâl hidîv-i kişver-i 
câh ü celâl revnak-efzâ-yı evreng-i Kisrâ vü Cem dâver-i dâd-âver-i memâlik-i Acem Dâ-
dâr-ı Dârâ-şiyem-i hurşîd-i ilm tensîk-fermâ-yı merâsim-i nizâm-ı âlem avnen li'l-hamâ-
seti ve'l-helâleti ve'l-hırâseti ve'l-adâle savnen li's-safâveti ve'd-diyâneti ve'n-nekâveti 
ve'l-emâne gerdûn-bârgâh-ı tâc u dîhîm-penâh şâh-ı kaan-câh ve keyân-destgâh-ı lâ-zâlet 
âyât-i müsâfata meknûbeten alâ safahâti'l-âfâk ve mâ berihat-râyât-ı muvâhâta hâfikaten 
fî-meyâdîni'l-vifâk hazretlerinin izâet-müşîr-i ifâzat-âsâr-ı şehâmetlerinden etrâf-ı 
memâlik-i İran dârü'l-üns tav‘ u emân ve neşr-i hurşîd-i çihr-elviye-i himmet ve der-büt-
lerinden zîr-destân-ı vâlâ-şânları sâye-nişîn-i itmînân olmak da‘avât-ı nâmiyyât-ı 
icâbet-nişân ve mes’ûlât-ı sâmiyyât-ı sadâkat-unvânına bi-hulûsi'l-bâl iştigâl olundukdan 

54 "Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan O'dur..." Yunus Sûresi: 10/5.
55 Orijinal metinde sehven "neyyirât ve encüm"

(7 Eylül 1736)
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sonra menba‘-ı füyûzât-i ilâhî ve meşra‘-ı fütûhât-ı nâ-mütenâhî olan zamîr-i münîr-i il-
hâm-pezîr-i şâhî ve tab‘-ı hatîr-i dirâyet-semîr-i Cem-câhîlerine nekâve-i mâ fi'l-bâl 
muhlis-i hullet-iştimâl bu vechile inbâ ve icmâl olunur ki der-bâr-ı akdes ü enfes-i hilâ-
fet-me’âb-ı hazret-i sultânî ve bârgâh-ı eşref ve eltâf-ı feyz-iktisâb-ı cenâb-ı hüsrevânî 
lâ-zâlet meşmûleten bi'l-mevâhibi'r-Rabbâniyye ve mâ feti’et mevsûleten bi'r-regâ’i-
bi's-Samedâniyye kıbeline taraf-ı melzûmü'ş-şeref-i kâm-kârî ve cânib-i mevhibet-câlib-i 
bahtiyârîlerinden sefâret levâzımı te’diyesine me’mûr eyâlet ve besâlet-penâh-ı urûmet ve 
hükûmet-destgâh-ı vâlâ-şân-ı fâiku'l-akrân Beylerbeyi-i Kirmanşâhân Abdülbâkî Hân-ı 
Zengene veffekahu'llâhu li'l-hidemâti'l-müstahsene ve ma‘an meb‘ûs olan fahru's-sâdât 
ve'l-efâhim bedru'l-kâdât ve'l-ekârim sadr-ı memâlik-i İran Mirza Ebu'l-Kâsım ve kidve-
tü'l-ulemâi'l-muhakkıkîn zübdetü'l-fudalâ’i'l-müdekkıkîn imâm-ı makarr-ı efhar Monla 
Ali Ekber edâma'llahu  şânehümâ ma‘iyyetleriyle bu hâlisu'l-bâl ve'l-iştimâllerine dahi fi-
ristâde buyurulan rakam-ı ekrem ve kalemî-i efhâm ve a‘zamları evliyâ-yı Devlet-i Aliyye 
tarafından eşref-terîn-i ezminede mu‘asker-i hümâyûn-ı nusret-makrûn olan İsakçı 
makâmına mes‘ûdü'l-vürûd olup taraf-ı devlet-i bâ-menkabetlerine olan hulûs ü vidâda ve 
tehzîb-i mezheb cihetinden zuhûr eden hüsn-i vifâk ve ittihâda binâen levâzım-ı kemâl-i 
âdâb-ı hidîvâne ile ba‘de'l-mütâla‘a derûn-ı feyz-meşhûnunda olan cevâhir-i elfâz-ı şahî 
ve beşâ’ir-i elhâz-ı diyânet-penâhîleri gûş-i hûşa kurta-i mâriye ve nûr-ı bâsıra-i sürûra 
kehlü'l-cevâhir tenmiye kılınmışdır. Dîn-i mübîn-i seyyidü'l-mürselîne hidmet olmak 
üzere nice müddetden berü melhûz ve muntazar olan böyle emr-i âlem-i sürûrun bürûz u 
zuhûru o sâhib-i kifâyet ve diyânetin  yed-i müeyyedinden mukadder ve bu mukâbelede 
ihsân-ı bî-imtinân-ı vehb-i mennândan İran fermân-fermâlığı dahi müsahhar-ı zât-ı 
mevhibet-âyâtları olup vücûd-i übbehet-vüfûdları hâlâ zînet-bahş-i tâc ü dîhîm ü kişver 
olduğu ni‘metine bu cânibde ceste ceste zuhûr eden nusret-i İslâm mevhibeti munzamm 
oldukca ânen fe-ân ser-zemîn-i şükr-i Yezdân olunarak rüsûh-ı devlet ve şümûh-ı celâlet 
ve übbehetleri ed‘iyesi zikr-i lisân ve fikr-i cenânımız olduğu bî-iştibâhdır. Bundan esbak 
Devlet-i Aliyye ile Rus keferesi mâ-beyninde mün‘akid olan müsâleme-i müeyyedenin 
şürûtuna taraf-ı Devlet-i Aliyye'den gereği gibi mürâ‘ât olunup ânlar dahi bu veche riâyet 
ederler zannına binâen hudûdlarda vâki‘ kılâ‘ın aded ve uded cihetinden muhâfazası dost-
luk zamanlarına mukâyese üzere iken kefere-i mesfûre tarafından zikr olunan musâlaha-i 
müeyyedenin biraz müddetden berü şürûtuna mugâyir harekete cesâret ve hattâ a‘zam-ı 
sugûr-ı İslâmiyyeden olan Azak Kal‘ası'na bundan akdemce füc’eten gelip istîlâya cür’et 
etmeleri hasebiyle ber-muktezâ-yı şer‘-i celîl te’dîb ve tenkîlleri mühim ve mütehattim 
olmağın a‘zam-ı selâtîn-i hamiyyet-âyin efhâm-ı havâkîn-i nusret-müstebîn dürre-
tü't-tâc-ı kayâsıra-i cihân gurretü'l-ibtihâc-ı kâr-fermâyân-ı deverân nâşir-i elviye-i gazâ 
vü cihâd-ı tarvet-bahş endiye-i adl ü dâd fermân-ı ber-dâr fermûde-i "inna'llahe ye’müru 

bi'l‑adli ve'l‑ihsân"
56 rasânet ve rasâsat-dih-i ser-bâzân "inna'llahe yühibbü'llezîne yukâtilûne fî 

sebîlihî ke‑ennehüm bünyân"
57

 sultânü'l-berreyn hakânü'l-bahreyn hâdimü'l-Haremey-
ni'ş-Şerîfeyn mugîsü'l-İslâmi ve'l-müslimîn mu‘înü'l-milleti ve'd-dîn mücehhizü'l-guzâti 

56 "Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği... (emreder)." Nahl Sûresi: 16/90. 
57 "Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi savaşanları sever..." Saff Sûresi: 61/4. Âyet "inna'llahe 

yühibbü'llezîne yukâtilûne fî sebîlihî saffen ke-ennehüm bünyân..." şeklindedir.
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ve'l-câhidîn mukîmü menârı's-sünne ve'l-farz mazhar-ı kerîme-i "innâ ce‘alnâke halîfeten 

fi'l‑arz"
58

 azametlü şevketlü inâyetlü kudretlü mehâbetlü efendim şehn-şâh-ı İslâm-penâh 
ve zıll u uref-i ilâhî e‘azza'llahu ensârahû ilâ yevmi'l‑intibâh hazretleri ikâmet-i farîza-i gazâ 
vü cihâd ve te’dîb-i erbâb-ı küfr ü inâd için asâkir-i muvahhidîn ile sâye-i ilm-i nus-
ret-tev’em-i Resûl-i ekrem sallâllahu teâlâ aleyhi ve sellemde bu sâfî-zamîrlerin kefere-i 
mesfûre üzerlerine techîz ü tesyîr buyurup ber-mûceb-i fermân-ı hümâyûn asâkir-i 
mansûreleriyle tayy-i merâhil ederek Nehr-i Tuna sâhilinde mârru'z-zikr İsakçı nâm ma-
halle vürûd ve tertîb ve tanzîmi fermân buyurulan cisr-i azîm ba‘de't-tetmîm ubûr olun-
mak esnâlarında Kırım ve Kılburun taraflarına gelen düşman-i dîn-i mesfûrîn Devlet-i 
Aliyye ser-bâzları ve asâkir-i Tatar şehbâzları yedinden nice hasâra dûçâr olup emvât ve 
edevâtların defn ü tams ederek bi'l-âhare hâiben avdet etdiklerine binâen el-hâletü hâzihî 
meydanda dahi tabur denilecek nesne olmamak hasebiyle bi-avnihî teâlâ bundan böyle 
itmâm-ı merâma niyyeten bi-hasebi'l-iktizâ münâsib olan bir mahalde kışlak ve tertîb-i 
umûr-ı gazâ vü cihâda şedd-i nitâk olunmak lâzım gelmeğin muhlis-i safâ-semîrleri eğer-
çi bu taraflarda bulundu fe-ammâ der-bâr-ı azamet-medâr-ı hazret-i hakânîye vârid olan 
müfâvaza-i cenâb-ı ni‘me'l-me’âb-ı şâhîleri muktezâsınca emr-i musâfât bi-lütfi'lla-
hi'l-Meliki'l-allâm resîde-i hitâm olup ve fi'l-hakîka bu nizâ‘ vü cidâl şûrâ-yı kübrâ-yı Mo-
gan'da nihâde-i matmûre-i nisyân olduğu ma‘lûm ancak işbu İslâm-perver iki devlet-i 
şehâmet-muhbirin âsâr-ı muvâsala ve mücâmeleleri cümleye rûşen ve ittihâd-ı dînî ve 
mezhebî husûsu emr-i müdellel ve müberhen olmağ için istis‘âd olunan mevâddan mî-
ru'l-hâc ve üsârâ ve Dâru's-saltanalarda devleteynin birer mu‘temedleri ikâmet etdirilmek 
hâlâtı tarafeynin şân ve unvân ve nizâm ve sâmânına lâyık ve muvâfık vechile tertîb ve 
tehzîb ve cânibeynden zabt-ı cerâid tahrîr kılınıp icrâlarına hükm-i hümâyûn-ı hazret-i 
cihân-dârî erzânî buyurulduğu ve mezhebe dâîr olan keyfiyyetin me‘âzîr-i mülkiyesi ta-
raf-ı eşref ü enfes-i şâhî ve cânib-i feyz-câlib-i diyânet-penâhîlerine bu velâ-cûy-i 
safâ-hûyları kıbelinden tahrîr ve a‘zâr-ı merkûmenin ber-vech-i muharrer mülkiye ve 
şer‘iyyesi zamîr-i hurşîd-tenvîr-i dirâyet-semîrlerinde sûret-pezîr buyuruldukda o mad-
de-i matviyyü'l-eser kalmak firâset ü kiyâset-i şehriyârîlerine muhavvel olduğu evliyâ-yı 
devlet-i rûz-efzûn-i hânîlerinden i‘lâm ve ifhâm olunduğundan mâ‘adâ taraf-ı sadâ-
kat-kârîye olan nübişte-i meymenet-i ser-rişte-i hidîvânelerinde dahi tanzîm ü tetmîm 
kılması tavsiye ve telkîn buyurulmak hasebiyle bâlâda bast olunan ukûdü'l-ferâ’id-i İs-
lâm-fevâide husûs-ı musâfâtın zikr ü işâreti vâsıtatü'l-akd-i muvâhât kılınmak muktezî 
olmağın icmâlen beyânına ibtidâr olunmuşdur. Nâme-i hümâyûn-ı hazret-i şehn-şâhîde 
tezkâr olunduğu üzere İran ahâlîsinin mukaddemâ min haysü'l-mezheb mübtelâ oldukları 
hadîse-i pür-vahşeti üzerlerinden izâle ve nûr-ı sünnet ve cemâ‘ati zevâyâ-yı ülkât-ı 
merkûmede ilmâ‘ ve icâle kılmaları himem-i seniyyesi zımnında taht-gâh-ı Kisrâ vü Cem 
yani eyâlet ü saltanat-ı memâlik-i Acem vücûd-ı mes‘ûd-ı ikbâl-vüfûr-i şâhîleriyle müfte-
hir ve mübâhî olduğu hâlet-nihâd-i ilhâm-mu‘tâd-ı hazret-i hilâfet-nejâdı pür-nûr ve 
behcet-i kulûb-i taraf-ı şehriyârânelerine olan meyl ve hüccetlerinin fevk-i mâ-yürâd mü-
terakkî ve müzdâd olmasına bâ‘is ve bâdî olduğu ma‘lûm-i ihlâs-kârî olmuşdur. Zira 
cenâb-ı müstetâb-ı şehâmet-meâbları bu kâr-ı hayriyyet-medâra şürû‘ buyurdukları 

58 "...Biz seni yeryüzüne halife yaptık..." Sâd Sûresi: 38/26. 



55

3 NUMARALI NÂME-İ HÜMÂYÛN DEFTERİ

zamândan muhlis-i velâ-pîşelerinin âstâne-i devlet-âşiyâneden hareketimiz vaktine dek 
nâm-ı nâmî ve zikr-i bi'l-hayr-ı sâmîleri istimâ‘ olundukca "Rabbena[ğfirlenâ ve li‑ihvâni‑

na'llezîne sebekûnâ bi'l‑îmân] lâ‑tec‘al fî kulûbinâ  gıllen li'llezîne âmenû"
59 nazm-ı kerîmi 

mü’eddâsınca kedûretleri safvete mübeddel ve bürûdetleri germiyyete muhavvel olup ta-
raf-ı akdeslerine teveccüh-i hâtır-ı hümâyûn ve incizâb-ı derûn-ı mevhibet-makrûn mü-
tezâyid olduğu levâyih-i ahvâl-i hakânîden ma‘lûm-ı hâlisu'l-bâl olur idi. Bi-hamdi'lla-
hi'l-Müte‘âl himmet-i âlî-nehmet-i hazret-i hudâvendigâr ve teveccüh-i zamîr-i 
ilhâm-semîr-i pâdişâh-ı gerdûn-iktidâr âyîne-i takdîre muhâzî olup vücûd-i bihbûd-ı 
şâhîleri revnak-ı İslâm ve meserrât-ı ümmet-i hayru'l-enâma mazhar ve muvaffak oldu. 
Devlet-i Aliyye-i rûz-efzûn ile taraf-ı bâhiru'ş-şeref-i hidîvânelerinin musâfâtı ber-vech-i 
muharrer Mogan tertîbinde sûret-pezîr olduğu muhtâc-ı beyân olmayup ziyâdeten-aleyh 
bu musâdaka-i cemîleye i‘lân olunmak için mevâdd-ı müsellese-i mezkûreye Deraliyye'de 
nizâm u istihkâm verilmiş mezheb maddesi nühâ-yı hazret-i şehriyârîye şöyle ihtâr olu-
nur ki mukaddemâ mülûk-ı İslâm ve taht-ı hükûmetlerinde olan sâir müslimîn-i enâm 
ehl-i sünnet ve cemâ‘at mezhebinde olmak hasebiyle ez-kadîm mezheb-i erba‘a bilâd u 
emsâr-ı İslâmda umûmen ve Haremeynü'ş-Şerîfeyn'de husûsan karâr-dâde ve cây-gîr ve 
evâil-i karn-ı âşire gelince İran ahâlîsi dahi mezâhib-i mezkûre üzere müstemir olup tekâ-
düm-i ezmân ile erba‘adan mâ‘adâsı mensî misillü olmağla bilâd-ı Hind ü Sind ve ülkât-ı 
Özbekiyye ve deşt ü emâkin-i mağrib-zemîn ve husûsan aktâr-ı Hicâziyye ahâlîsi mez-
heb-i gayr-i me’lûfde kemâl-i ta‘assub üzere oldukları ve bi'l-husûs Mekke-i Mükerreme 
beledu'llâh olup sâhibü'l‑beyti edrî bi‑mâ fîhi mislî

60 muktezâsınca esrâr-ı ilâhiyyeden erkân-ı 
Ka‘be erba‘aten tertîb ve ba‘dehû mezâhib-i erba‘a ahâlîsi için dahi birer rükn ta‘yîn ve "min 

külli feccin amîk"
61 vârid olan mücâvirîn ve zâ’irîn ber-vech-i muharrer memleket-i vâhide 

ricâli olmayup bilâd-ı Şâmi‘a ahâlîsi ve ancak mezâhib-i erba‘adan birinin mukallidi ve 
erkân-ı Ka‘be'den mezhebi ahâlîsine tahsis olunan rüknün mutaassıbı olmakdan nâşî 
taht-ı zâbıtaya ircâ‘ları emr-i hatîr idüğü âyine-nihâd-ı safâ-mu‘tâd-ı şâhîlerine hafî vü 
setîr olmayan mevâddandır. Farazâ fecir tulû‘ etdikde salât-i subhu ibtidâ rükn-i evvelde 
Şâfi‘iyye anlar selâm verdiği anda rükn-i sânîde Mâlikiyye ve kezâlik sâlisinde Hanbeliyye 
ve râbi‘inde kabl-i62 tulû‘-i şemsde sâdât-ı Hanefiyye edâ idüp evkât-ı sâire dahi bu kıyâsa 
karîb olmağla cemâ‘at-i uhrâya vakit bulunmaz. Bu takdîrce rükn ta‘yîni ve mezheb-i 
merkûma dâîr sâir levâzım husûsî madde olmak üzere re’sen şürût-ı musâfâta idhâl olun-
sa avâm-ı nâsın adem-i üns ü ülfetlerine binâen bâ‘is-i kîl ü kâl olacağından gayri him-
met-i hazret-i şâhî ve azîmet-i cenâb-ı diyânet-penâhîleri a‘mâliyle sebeb-i bürûdet olan 
kedûret bilâd-ı Acem'den mürtefi‘ olup cümle-i enâm devâm-ı eyyâm-ı izz ü ihtişâmlarına 
duâ-gûyân iken mecma‘-ı ecnâs-ı âlem olan beyt-i mükerremde mezkûr elsine-i hâss u 
âmm olmak dahi dahi bî-iştibâhdır ve devlet-i hilâfet-medâr-ı hazret-i sultânîden bu âna 
dek ahid-nâme alan mülûk-ı cihânın ve kezâlik Haremeynü'ş-Şerîfeyn hidmeti âhar hane-
dânda iken ânlardan ahz eden selâtîn-i deverânın sünniyyü'l-i‘tikâd olanları mezheb  

59 "(Derler ki:) ...Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman 
edenlere karşı hiçbir kin bırakma!..." Haşr Sûresi: 59/10.

60 "Evin sahibi, içinde ne kadar şey olduğunu bilir" anlamında Arapça ibâre.
61 "...her derin vadiden (sana gelsinler)." Hac Sûresi: 22/27.
62 Metinde sehven "kabîl" şeklinde yazılmıştır.
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zikrinden müstağnî ve sâkit ve hilâfında bulunanlar îrâdına gayr-i mültefit idükleri eğerçi 
ma‘lûm idi ancak yine ihtiyâten gerek Devlet-i Aliyye'nin ve gerek düvel-i sâlifenin Hazî-
ne-i Âmire'de mahfûz olan kuyûdâtı bi't-taharrî tetebbu‘ olundukda buna dâîr nesne bu-
lunmamak cihetlerinden nâşî madde-i merkûmenin ahid-nâme ve ahkâm-ı hümâyûnda 
adem-i zikri şân u unvân-ı tarafeyne enseb ve şâyân olduğu teyakkun olunur ve'l-hâsıl 
mülûk-ı mâziyyeden niceleri huddâm-ı Haremeyn iken mezhebe müte‘allık ednâ şey’i 
tahmîl-i avâm eylediklerine binâen medhûl-i elsine-i enâm oldukları ve bu gûne umûr-ı 
vezâif-i ulemâ olup e‘âzım-ı mülûk enâra'llahu berâhinehüm böyle hâlâtı ânlara havâle ede-
geldikleri mizâcât-ı düvelden ma‘lûm-ı şâhîleri buyurulur zikr olunan mahzûrâtdan başka 
ba‘zı mehâzîr-i hafiyye-i mülkiyeyi dahi elçi hân-ı müşâr ve sohbetlerinde olan cenâb-ı 
sadr ve monlâ-yı mûmâ-ileyhim dahi tefehhüm ve teferrüs eylemek gerekler. Cem-câhâ 
felek destgâhâ me‘âzîr-i mezkûreden kat‘-ı nazar bu husûsun mahzûrât-ı şer‘iyyesi dahi 
duâ-nâme-i hazret-i şeyhü'l-islâmî metâvîsinden ve süferâ-yı tarafeynin takrîrlerinden 
kitâbeten ve şifâhen ma‘rûz-ı pîşgâh-ı hazret-i şâhî ve münhâ-yı zamîr-i ilhâm-semîr-i 
diyânet-penâhîleri buyuruldıkda fi'l-asl mütemmem olan emr-i musâfât bu husûsun mat-
vî kalmasıyla resîde-i hitâm-ı muvâhât kılınmak kiyâset ü firâset-i hidîvânelerine elyak ve 
ahrâ olan hâlet-i hasene idüğü zâhir ve bâhirdir elçi hân-ı müşâr ve ma‘iyyetlerinde 
meb‘ûs-ı mûmâ-ileyhim dahi tarafeynin şân u unvânına lâyık ve rızâ-yı übbehet-iktizâ-yı 
şâhîlerine muvâfık vechile kemâl-i âdâb üzere resm-i risâleti edâ edip haklarında avâtıf-ı 
aliyye-i hüsrevâne ve avârıf-ı seniyye-i pâdişahâne feyz-efgen olmakla meşkûrîn ve şâ-
kirîn izz-i insirâfa murahhas ve me’zûn kılındıklarından mâ‘adâ elçi hân-ı müşârün-ileyh 
ile müstashab olan huddâm-ı vâlâ-makâm-ı hazret-i şâhîden mefâhiru'l-emâcid ve'l-ekâ-
rim Mirza Şefî‘ Vak‘a-nüvîs ve Abdülhüseyin Bey ve Muhammed Kerîm Bey dâme izzu‑

hum dahi öz zâtlarında mühezzebü'l-etvâr ve hidemât-ı celîle-i hazret-i şâhîde istihdâm ve 
ikrâma sezâ-vâr bendeleri olmak hasebiyle müşâr ve mûmâ-ileyhim ma‘an pâye-i serîr-i 
inâyet-masîr-i hüsrevâneye duhûl ve müsûl-i şerefin ihrâz ve akrânları beyninde kesb-i 
imtiyâz eyledikleri ma‘lûm-ı fehâmet-mersûm-ı şâhâneleri buyuruldukda mûmâ-ileyhim 
sâye-i re’fet-vâye-i hazret-i şehriyârîlerinde fevka'l-emsâl mevhibet-nişîn-i izz ü ikbâl bu-
yurulup fîmâ-ba‘d dahi işbu iki devleteyn-i azîmeteynin musâfâtları zımnında  ilâ yev-
mi'l-kıyâm hayr ile mezkûr elsine-i enâm olmakla himmet-i şâhâne ve düriyyet-i hidîvâ-
neleri ma‘tûf ve masrûf buyurulmak e‘azz-i me’mûl ve akdem-i mes’ûlümüzdür. Bâkî 
hemîşe âfitâb-ı âlem-tâb-ı devlet ü ikbâl ve mâh-ı cihân-efrûz-ı saâdet ü iclâl evc-i salta-
nat ü kâm-kârî ve zirve-i übbehet ü baht-ı yârîde tâbende ve zıll u uref-i re’fet-i şâhî ve 
sâye-i diyânet-i cihân-penâhî ber-mefârık cümle-i zîr-destân mebsût u pâyende bâd 
bi-Rabbi'l-ibâd.
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Şâh'ın namesindeki üç maddenin kabul edilip birine şer'an cevaz 

verilememesi ve Şâh'ın cülûsunu tebrik için Mustafa Paşa'nın elçi 

gönderilmesi

پذیرش سه ماده از پیشنهادهای موجود در نامه شاه و عدم صدور جواز 
شرعی به یک مورد و اعزام مصطفی پاشا به عنوان ایلچی برای تبریک 

جلوس شاه 

İran'dan sefaret göreviyle ve birlik beraberlik merasimini icra maksadıyla 
gönderilen Kirmanşâhlar Beylerbeyi Abdülbaki Hân‑ı Zengene ile maiye‑
tine memur edilen Sadru'l‑Memalik Mirza Ebülkâsım ve Müftübaşı Mol‑
la Ali Ekber'in sunmuş oldukları name‑i şâhînin muhtevasından hoşnut 
olunduğu, name‑i şâhîdeki üç maddenin kabulüyle birlikte diğer madde‑
nin mahzurlarına binaen kabul edilmediği; Şah hazretlerinin cülusunu şi‑
fahen tebrik etmek üzere Musul Valisi Mustafa Paşa ile Anadolu Kazaskeri 
Abdullah Efendi ve Edirne Kadısı Halil Efendi'nin İran'a gönderilmelerine 
hükmolunduğu hakkında I.Mahmud'un sadrazamı tarafından Vezir Mus‑
tafa Paşa ile Nadir Şah'a gönderilen mektup

نامه ی وزیر مصطفی پاشا صدراعظِم محمود اول به نادرشاه به همراه اعزام مصطفی 
پاشا والی موصل با همراهی عبداهلل افندی قاضی عسکر آناطولی و خلیل افندی قاضی 
بر: تبریک شفاهی جلوس اعلیحضرت شاه و اظهار خشنودی از  ایران مبنی  به  ادرنه 
در  کرمانشاه  بیگی  بیگلر  زنگنه  خان  عبدالباقی  توسط  تقدیمی  شاهانه  نامه  محتوای 
معیّت دو مامور میرزا ابوالقاسم صدرالممالک و مال علی اکبر سرمفتی، به عنوان سفیر  
از ایران برای بجا آوردن مراسم وحدت و  برابری و اظهار خشنودی به جهت قبول سه 

ماده از نامه شاهی و عدم پذیرش ماده های دیگر بنا به محدودیت های موجود

Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretleriyle giden mektûb‑ı hazret‑i sadr‑ı a‘zamî 
sûretidir. 

Fî 10 C. Sene 1149

Bismillahirrahmanirrahim

"Ve ce‘aleküm mülûken ve etâküm mâ‑lem yu’ti ehaden mine'l‑âlemîn"63

Mâdâm ki çetr-i fîrûze-reng-i zer-nigâr-ı felek-i bî-direng ber-fehvâ’-yı ve "ce‘al‑

ne's‑semâ’e sakfen mahfûza"
64

 basît-i gabrâ-yı pehnâ-yı rûy-i zemîne sâyebân ve hüsrev-i 
hâver-i müşa‘şa‘-i tâc-ı neyyir-i fîrûzî-âheng bir lâmi‘a-i ve "ce‘alne'ş‑şemse ziyâ’en"

65

 

63 "...Âlemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi." Mâide Sûresi: 5/20.
64 "Biz, gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık..." Enbiyâ Sûresi: 21/32.
65 "...Güneşi ışıklı kıldık..." Yunus Sûresi: 10/5.

(16 Ekim 1736)

8
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ekâlîm-i seb‘a-i nâsûta ziyâ-pâş ve nûr-efşân ola, ol mâh-ı sipihr-i saltanat u tâcdârî ney-
yir-i hayyir-baht u kâm-kârî a‘lâ-hazret ü mu‘allâ-bârgâh-ı refî‘-menzilet ve Cemşîd-dest-
gâh-ı bülend-himmet ve celîlü'l-i‘tibâr-ı sâmî-rütbet ve vâlâ-tebâr-ı gerdûn-rif‘at ve key-
vân-ı gulâm-ı me‘âlî-menkabet ve Ferîdun-ihtişâm-ı İsfendiyâr-ı diyâr-ı ser-bülendî 
şehriyâr-ı iktidâr-ı mülk-i ercümendî tâbende-i ahter-i burc-ı saâdet zîbende-i gevher-i 
recâhat ferhunde-fâl-i huceste-hısâl hidîv-i kişver-i câh u celâl revnak-efzâ-yı evreng-i 
Kisrâ vü Cem dâver-i dâdâr-ı memâlik-i Acem dâdâr-ı Dârâ-şiyem hurşîd-ilm tensîk-fer-
mâ-yı merâsim-i nizâm-ı âlem avnen li'l-hümâseti ve'l-celâleti ve'l-hırâseti ve'l-adâleti 
savnen li's-safâveti ve'd-diyâneti ve li-nekâveti ve'l-emâneti gerdûn-bârgâh tâc u 
dîhîm-penâh şâh-ı kaan-câh-ı keyân-destgâh-ı lâ-zâlet neyyirât-ı devlete şârikaten 
min-meşârıkı'l-izzi ve'l-ikbâl ve şümûs-i saâdetihî tâli‘aten min metâli‘i'l-mecdi ve'l-iclâl 
hazretlerinin riyâz-ı mehâmm-ı zîr-destânları hem-vâre bârân-ı feyz ü ihsân-ı ilâhî ile 
nazâret-gîr ve çemen-âmâl ve emânî-i sâye-nişînleri hemîşe nesîm-i eltâf-ı kemâ-hiye ile 
nemâ-pezîr olmak da‘avât-ı müstetâbe-i icâbet-simât ve temenniyât-ı müstecâbe-i muhâ-
lasat-âyâtına müdâvemet ve muvâzabet lâzıme-i zimmet-i devlet-cûy-i sadâkat-hûbları 
idüğü merfû‘-ı pîşgâh-ı câh ü haşmet ve ma‘rûz-ı destgâh-ı ikbâl ü saâdet kılındıkdan son-
ra melma‘-ı envâr-ı ilâhî ve mecma‘-ı âsâr-ı füyûzât-ı nâ-mütenâhî olan tab‘-ı pâk-i 
safâ-ittisâf dakîka-şinâs-ı şâhî vü zihn-i derrâk-i mû-şikâf der-büt-i istînâs-ı Cem-câhîle-
rine ifâde-i muhlis-i sadâkat-me’âl ve inbâ’-i hayr-endîş-i hâlisu'l-bâl bu minvâl üzere ic-
mâl olunur ki der-bâr-ı atûfet-medâr-ı hazret-i sultânî ve atebe-i sipihr-iktidâr-ı cenâb-ı 
hüsrevânî lâ-zâlet de‘âyimehû müşeyyedeten bi't-teşyîdâti'r-Rabbâniyye ve mâ fi’et kavâi-
mehû müeyyedeten bi't-te’yîdâti's-Samedâniyye kıbeline taraf-ı zâhir-i eşref-i kaanî ve 
cânib-i feyz-câlib-i İlhanîlerinden te’diye-i levâzım-ı sefâret ve temşiye-i merâsim-i 
yek-cihetî ve muhâlasaten me’mûr-ı eyâlet ü hükûmet-penâh necâbet-i urûmet-destgâh-ı 
vâlâ-şân-ı me‘âlî-unvân Beylerbeyi-i Kirmanşâhân Abdülbâkî Han-ı Zengene yessera'llâ-
hu'l-me’âsire'l-müstahsene ve ma‘an ba‘s olunan tahiyyetü's-sâdât ve'l-efâhim zübde-
tü'n-nücebâ’ ve'l-e‘âzim sadru'l-memâlik Mirza Ebu'l-Kâsım ve kıdvetü'l-ulemâ’i'l-müte-
bahhirîn umdetü'l-fudalâ’i'l-müteverri‘in imâm-ı fezâil-eser Monla Ali Ekber edâma'llahu 

teâlâ ifâdetühümâ ve etemme ifâzatehümâ ma‘iyyetleri ile bu hâlis-i sadâkat-kîş ve muhlis-i 
hayr-endîşlerine firistâde-i kaanları buyurulan nâme-i nâmî-i anberîn-nikâb-ı latîfü'l-işâ-
re ve kalemî-i sâmî-i rengîn-elkâb-ı şerîfü'l-ibâreleri ki vez-bâzû-yı vifâk u muvâlât ve 
temîme-i gerden-i hüsn-i ittifâk ve muvâhâtdır evliyâ-yı Devlet-i Aliyye-i âlîye tarafla-
rından "Be‑sâ‘âtî ki saâdet ez‑û burd ahter / Be‑tâli‘î ki kavlen ber‑û‑küned takvîm"

66 bihterîn-i 
eyyâm-ı fîrûz ve huceste-terîn-i hengâm-ı gîtî-fîrûzda mu‘asker-i hümâyûn-ı nus-
ret-makrûn olan İsakçı makâmına mes‘ûdü'l-vürûd ve feyz-bâş-ı su‘ûd olup taraf-ı amî-
mü'ş-şeref-i hidîvânelerine olan vüfûr-ı hulûs-ı vedâd ve tehzîb-i mezheb ü milletde vukû‘ 
bulan tevâfuk ve ittihâda binâen levâzım-ı âdâb-ı ta‘zîm ve merâsim-i esbâb-ı tekrîm ile 
sütûr-ı ser-â-ser-sürûr-ı mekârim-nüşûruna imrâr-ı nazar-ı im‘ân ve cevâhir-i me‘ânî-i 
beşâ’ir-mebânîsi keşîde-i samt-ı iz‘ân kılınıp tervîc-i dîn-i mübîn ve takvîm-i sünen-i sey-
yidü'l-mürselîne bu vechile hidmet eder bir sâhib-i himmet-i vâlâ-nehmetin zuhûru 

66 "Tâlih yıldızının mutluluğu ondan esirgediği bir anda, devrân ona yeni bir söz hakkı daha tanır" meâlinde Farsça 
beyit.
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âmed-i medîd ve ahd-i ba‘îdden berü melhûz ve muntazar ve bu ümniyye-i seniyye 
merâyâ-ı havâtır-ı esâgır u ekâbirde sûret-nümâ ve cilve-ger iken tînet-i nasafet-tahmîr-i 
Cem-câhî ve cibilliyet-i mevhibet-semîr-i şâhîlerinde merkûz olan mâye-i diyânet ü dira-
yet ve âsâr-ı kifâyet ü fütüvvet muktezâsınca bu hizmet-i celîle-i mûcibetü'l-menkıbe ve 
bu himmet-i celîle-i müstevcibü'l-mağfire ev musaddır-ı birr u saâdet ve mazhar-ı rüşd ü 
hidâyetin yed-i müeyyedinden mukadder ve bu mukâbelede ihsân-ı bî-girân-ı cenâb-ı 
Mennân'dan serîr-i ârâyî-i mülket-i İran dahi zât-ı mekârim-nişân-ı mefâhir-unvânları-
na müsahhar ve müyesser olup vücûd-ı übbehet-nümûd-i Kâanîlerinin hâlâ zînet-efzâ-yı 
taht-ı keyân ve fermân-fermâ-yı memâlik-i İran olduğu hem-dem-be-demine bu cânibde 
ceste ceste zuhûr eden mevhibet-nusret ve fîrûzî munsam oldukca ânen fe-ân sücûd-ı 
şükr-i vâcibü'l-vücûd ile devâm-ı devlet ü ikbâl-i rûz-efzûn ve terakkî-i esbâb-ı mecd ü 
iclâl-i saâdet-merhûnları da‘avâtına bi-hulûsi'l-bâl müdâvemet ve iştigâl olunduğu bî-işti-
bâhdır. Bâ-husûs efhâm-ı selâtîn-i izâm a‘zam-ı havâkîn-i fihâm râfi‘-i râyât-ı cihân-dârî 
câmi‘-i âyât-i nasafet ve dîn-dârî muvahhid-i kavâid-i şer‘-i kavîm-i Muhammedî müşey-
yid-i deâim-i kânûn-ı müstedîm-i Ahmedî kuvvet-i kâhire-i ser-pençe-i adl ü dâd nîrû-yı 
bâzû-yı rüşd ü isti‘dâd sepîdî-i rû-yi millet-i beyzâ sabâhat-ı vech-i şerîat-i garrâ nekâve-i 
dûdmân-ı selâtîn-i Osmanî hulâsa-i hânevâde-i sadr-nişînân-ı mesned-i gîtî-sitânî mugî-
sü'l-İslâm ve'l-müslimîn mu‘înü'l-milleti ve'd-dîn mücehhizü'l-guzât ve'l-mücâhidîn 
mergam-ı ünûfü'l-keferati ve'l-müşrikîn sultânü'l-berreyn ve hakânü'l-bahreyn hâdi-
mü'l-Haremeyni'l-Muhteremeyn şevketlü kudretlü inâyetlü azametlü mehâbetlü efendim 
Pâdişâh-ı İslâm-penâh ve şehn-şâh-ı şehâmet-destgâh lâ-zâlet şümûsu ikbâlihî munsarife-
ten ani'z-zevâl ve mâ-berihat budûr-i iclâlihî tâli‘aten min metâli‘i'l-kemâl hazretlerinin 
zamîr-i ilhâm-semîr-i mülûkâneleri bu hâlet-i muntazara vukû‘unu müsteş‘ir olmakla 
mir’ât-ı safâ-makrûn-ı tab‘-ı hümâyûn-ı hüsrevânîleri zîyadeten ale'l-gayr mücellâ-yı su-
ver-i sürûr-ı nâ-mahsûr olduğu ve bu keyfiyyetin merâm-ı enâm ve kâm-ı İslâm üzere bu 
sûretde tahûru ittihâd kılıp cânibeyn ve ittifâk-ı ârâ-yı tarafeyne vesîle-i asîle ve zerî‘a-i 
celîle idüğü ke'ş‑şemsi fî keydi's‑semâ’ eğerçi zâhir ve hüveydâ ve mütebâdir ve iclâdır lâkin 
bu gûne yegânegî-i dîn ü mezheb ve tevâfuk-ı millet ve meşrebden neş’et eden harâir-i 
muvâhât ve evâmir-i musâfâtın ile'l-ebed te’yîd ve ihkâm ve cümleye i‘lân ve ifhâmı için 
cânib-i atûfet-me’ârib-i mülûkâneden tekabbül ve is‘âfı istis‘âd olunan mevâdd-ı müstel-
zimetü'l-ittihâddan süferâ-yı sedâd-ârây-ı müşâr ve mûmâ-ileyhim ile firistâde-i nâdî-i 
ikbâl-mütemâdî-i İlhanîleri kılınan nâme-i hümâyûn-ı mevhibet-nümûn ve duâ-nâme-i 
hazret-i şeyhü'l-islâmî ve rakîme-i ihlâs-ı hitâme-i muhlis-devâmî metâvîsinin derc ü 
tastîr olunduğu üzere üç madde tarafeynin şân u unvânına lâyık ve nizâm u sâmânına 
muvâfık vechile tetmîm ve tensîk ve levâzım ve zavâbıtı tevkîd ve tevsîk olunup madde-i 
uhrâda der-kâr olan  mehâzîr ve a‘zârın kabûl ve teslîmi şîme-i rüşd ve insâf-ı şâhî ve 
şenşene-i kiyâset-ittisâf-ı devlet-penâhîlerine havâle kılınmağla maksûd-ı bi'z-zât olan 
te’ennuk ve muvâlâtın esbâb-ı devâm u istihkâmı eğerçi pezîrâ-yı tesviye ve hitâm olmuş-
du ma‘a hâzâ ba‘zı ağrâz-ı fâside ve emânî-i kâsideye binâen sahâbe-i kirâm-ı hayru'l-enâm 
haklarında ahâlî-i İran'ın me’lûf oldukları akvâl-i nâ-şâyeste ve ef‘âl-i nâ-bâyesteden 
kendileri men‘ ü terhîb ve tehzîb-i mezheb ü meşrebe sevk u tergîb ile teşeyyüd ve il-
tihâm-ı mebânî-i devlet-i şâhî ve te’ekküd ve intizâm-ı erkân-ı saâdet-i Cem-câhîleri alâ 
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merri'd-dühûr mütezâyid ve mütevâfir ve bârgâh-ı şehâmet-destgâhîlerine alâ ekseri'ş-şü-
hûr-i vüfûd ve ikbâl ü iclâl mütevârid ve mütekâsir olarak himmet-i vâlâ-nehmet-i kaanî-
leri ile revâc-ı dîn ü hullet ve vücûd-ı mes‘ûd-ı hidîvâneleriyle intihâc-ı mülk ü saltanat 
dahi matlûb-ı hümâyûn-ı hüsrevâne ve mergûb-i tab‘-ı safâ-makrûn-ı mülûkâne olup ve 
bu keyfiyyetin hüsn-i sûreti mülâzimân-ı hâssa-i der-bâr-ı hilâfet-medâr-ı pâdişâhâneden 
cânib-i feyz-câlib-i cenâb-ı şâhîye bir vezîr-i dirâyet-semîrin tesyîr ü irsâl ile meşâhîr-i 
ulemâ ve a‘lâm-ı fudalâdan iki sâhib-i reviyyetin bi'r-refâka îfâd ve isrâlarına menût oldu-
ğuna binâen bu ittihâd u ittifâkın alâ mâ hüve'l-murâd ittisâkı siyâkında cânib-i mekâ-
rim-makâ’ib-i hüsrevâneden bi'l-müşâfehe dahi cülûs-ı meymenet-me’nûs-ı şâhîleri teb-
rik ve tehniyesin itmâm ve te’diye için rikâb-ı müstetâb-ı hazret-i cihân-dârîde nice 
müddetden berü mülâzemet-i celîle ve hidemât-ı cemîle ile kâm-bîn ve i‘timâd ve i‘tidâda 
istîhâbı müstebîn iken rütbe-i ulyâ-yı vezâret ile dahi şân u unvânı terfî‘ ve Musul Eyâleti 
ihsânıyla menşûr-ı i‘tibârı tevkî‘ olunan vezîr-i mükerrem saâdetlü mekremetlü eyâ-
let-pîrâ Mustafa Paşa hazretleri ve bi'l-fi‘l emîn-i şerâyîf-i fetvâ olup Anadolu sadâreti ile 
mübeccel ve mümtâz olan semâhatlü recâhatlü şerâyi‘-nümâ Abdullah Efendi ve sâbıkâ 
yine emîn-i şerîf-i fetvâ olup dâru'n-nasr ve'l-meymene mahmiye-i Edirne mevleviyeti ile 
muvakkar fazîletlü ifâdetlü hükûmet-intimâ Halil Efendi dâîleri vezîr-i müşârün-ileyh ile 
der-bâr-ı mevhibet-medâr-ı hidîvânelerine vefd olmak üzere tahsîs olunmalarıyla taraf-ı 
ihlâs-kârîden dahi ifâde-i mekâdîr-i vifâk u ittihâd ve ibâne-i me’âsir-i muhâlasat u vidâd 
zımnında işbu rakîme-i mü’âlefet-müfâd keşîde-i silk-i sevâd ve müşârün-ileyhim ile der-
gâh-ı sipihr-iştibâh-ı şâhânelerine isrâ vü îfâd olunmuşdur bi-menni'llâhi'l-Meliki'l-mü-
te‘âl havza-i mahrûse-i şâhî ve havme-i me’nûse-i Cem-câhîleri vürûdu ile şeref-yâb-ı 
âmâl olup müşârün-ileyhime taraf-ı vefîru'ş-şeref-i hazret-i hüsrevâneden yâd u tezkâr ve 
tenbîh ü iş‘âr olunduğu üzere teslîm ve kabûl-i uhûd u şürûta dâîr keyfiyyâtı ve sâir merâ-
sim-i vifâdet ve levâzım-ı tebrîk ve tehniyeti bi-hazâfîrihâ muktezâ-yı âdâb ve mübte-
gâ-yı selâtîn-i menba‘u'l-cenâb üzere ba‘de'l-edâ ber-vech-i muharrer vicâhen ve şifâhen 
dahi tefhîm ve takdîmi ehemm olan hâlât-i mûcibetü'l-musâfâtı alâ vechi'l-uhrâ îfâ ve icrâ 
kıldıklarından sonra taraf-ı bâhiru'ş-şeref-i kaanîlerinden dahi tasdîk ve imzâsı vâsıta-
tü'l-akd-i diyânet ve dirayet ve imâme-i sübha-i nazmü'l-umûr-ı saltanat olan hâlâtın 
tetmîm ve ikmâli zımnında müşârün-ileyhimin makzi'l-âmâl ve münşerihu'l-bâl atebe-i 
aliyye-i pâdişâhâne cânibine iâde ve irsâlleri ile fîmâ-ba‘d muhibb-i encâd cânibinden 
nesâim-i ârâmiş ü ârâm gül-zâr-ı ahvâl ve mezâri‘-i âmâl-i enâma vezân olup dest-i kud-
ret-i mâlik-inân-ı kâm-rânî ve pây-i himmet-i der-rikâb-ı zindegânî oldukca merâ’id-i 
yegânegî vü ittihâd ve evâmir-i vüsûk u i‘timâd bir vechile mübrem ü muhkem ve evâhî-i 
muvâhât ve zavâbet-i muvâlât bir tarîkle mü’ekked ve müstahkem ola ki kürûr-ı dühûr ve 
mürûr-ı a‘vâm ü şühûr ile halel-pezîr olmayup tarafeynden vesâil ve zerâyi‘-i musâfât ve 
vasâil ü şevâfi‘-i muvâsât minvâlî ve mütetâlî olmak husûsları muktezâ-yı şîme-i kerîme-i 
şâhî ve mübtegâ-yı seciyye-i marziyye-i fütüvvet-penâhîleri idüğü ta‘rîf ü ta‘bîr ve tahrîr ü 
tahbîrden müstağnîdir. Bâkî hemîşe neyyir-i cihân-tâb-ı ikbâl ve ahter-i âlem-efrûz-ı ic-
lâl-i meşrık-ı devlet-i lâ-yezâl vâfik-ı haşmet-i bî-zevâlden tâli‘ ü tâbân ve lâmi‘ ü dırahşân 
bâd bi'n-nebiyyi ve âlihi'l-ethâr ve sahâbetihi'l-ahyâr mine'l-muhâcirîn ve'l-ensâr.
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İran'ın tekliflerinden üçünün kabul edilip Caferiye Mezhebi'nin 

beşinci mezhep olarak kabulü ve Beytullah'da rükn tayini hususlarına 

cevaz verilememesi

پذیرش سه مورد از پیشنهادهای ایران و رد مذهب جعفری به عنوان مذهب 
پنجم، عدم صدور جواز برای تعیین رکن در بیت اهلل الحرام 

İranlı elçilerin Nadir Şah'tan getirdikleri mektupta dindeki bid'atların kal‑
dırılması ve yerine sünnet sancağının dikilmesinden bahsedildiği, İran 
Devleti'nin görüşmeler yapmak üzere kendi temsilcilerini göndererek iki 
ülke nizamını ilgilendiren önemli konularda görüşmeler yapmak istedik‑
leri, her iki tarafın mutemet kişiler ikamesiyle karşılıklı olarak Müslüman 
esirlerin serbest bırakılması ve hac emiri gönderilmesi istendiği; İmam 
Cafer‑i Sadık'ın mezhebinin kabul edilerek beşinci bir mezhep olarak ta‑
nınması ve Beytullah'ta diğer mezhepler gibi bu mezhep için de bir bölüm 
ayrılması hususuna gelince:

Ehl‑i sünnet önderlerinin ilk devirlerden bu yana beş vakit farz namazı 
Mescid‑i Haram'da dört rükünden birine uyarak eda edegeldikleri, bunun, 
Ehl‑i Sünnet ve'l‑Cemaat'in bir şiarı olduğu, bu yol değiştiği takdirde karga‑
şa ve fesada yol açacağı; Umut ve dileklerinin, iki ülke arasındaki dostluk ve 
kardeşlik duygularını geliştirecek girişimlerin sürmesi ve Yüce Allah'ın rıza‑
sı ile âlemlerin Efendisi'nin şefaatine kavuşmak olduğu, tevhit ehli arasında 
ihtilafa yol açacak hususlardan uzak durulmaya çalışıldığı ifadesini havi Os‑
manlı Şeyhülislamı tarafından Nadir Şah'a gönderilen Arapça mektup

نامه شیخ االسالم عثمانی به نادرشاه به زبان عربی مبنی بر، دریافت خبر برچیده شدن 
بدعت ها و برافراشتن پرچم اهل سنت به جای آن طی نامه ایی از سوی نادرشاه توسط 
سفرای ایران ، دیدار و گفتگو با نمایندگان اعزامی ایران و گفتگو در موضوع های 
اشخاص  متقابل  اقامت  درخواست  است،  کشور  دو  هر  نظام  توجه  مورد  که  مهمی 
معتمد هر دو طرف، آزادی اُسرای مسلمان و اعزام امیر حج؛ اختصاص رکن به مذهب 
جعفری با پذیرش و شناخته شدن مذهب امام جعفر صادق به عنوان مذهب پنجم در 

بیت اهلل مانند مذاهب دیگر، به محض رسیدن بحث به این مطلب:

از اعصار اولیه به این طرف رهبران اهل سنت پنج نوبت نماز را در مسجد الحرام با اقتدا 
به یکی از چهار رکن برگزار می کنند، این امر، یکی از شعائر اهل سنت و جماعت 
بوده، با تغییر این امر راه فساد و شورش باز خواهد شد؛ امیدواری و درخواست انجام 
اقداماتی برای بهبود روابط و احساس دوستی و برادری در بین دو کشور با رضایت 
خداوند بزرگ و کسب شفاعت بزرگ عالمیان، تالش برای دوری جستن از مسائلی 

که سبب اختالف بین اهل توحید می شود

9
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[Arapça]

Saadetli semahatli Şeyhülislam  Efendi hazretleri taraflarından saadetli Nadir Şâh 
hazretleri tarafına yazılan Arabî mektubun suretidir.

Ariflerin kalplerini irfan nuruyla aydınlatan, onları sevdiği ve razı olduğu işlere 
yönelten Allah'a hamd olsun. Zira Allah onları, delilleri tertip edip burhanları düzene 
koymak ve din-i mübînin erkânını pekiştirmek suretiyle muvaffak kılmıştır. Bunu da on-
lara "müjdeci ve uyarıcı elçiler göndermek"

67 suretiyle sağlamıştır. "Mülk O'na aittir"
68, melekut 

de O'nundur. "O, asla ölmeyen diridir."
69

 "Mülkünü dilediğine verir."
70 Dine ait işleri, Allah'ın 

emirlerine itina gösteren dindar ve akıllı kişilerle tamamlar. "Âlemlere rahmet olarak gön‑

derilen"
71

, "apaçık anlaşılan bir kitap"
72

 ile ümmetini şeriat sahibinin yoluna davet eden Mu-
hammed'e salât ve selam olsun. İnsanları bir araya getirerek intizama yöneltmiş, kendisine 
tâbi olanları, İslam'ı desteklemek için dine bağlanmaya teşvik etmiştir. O'nun pek değerli 
ehl-i beytine ve kıymetli ashabına da salât u selam olsun. Özellikle din-i mübîni ayakta 
tutan direkler gibi olan, gönül sayfalarında isimleri kazınmış bulunan Ebû Bekir, Ömer, 
Osman ve Ali'ye salât ve selam olsun. Kıyamet gününde ümmetin günahkârları için şefa-
atleri umulan onların hepsinden, diğer âl ve ashabın tamamından Allah Teâlâ razı olsun. 

Dillerimizi ihsanı bol Rabb'in hamdiyle şereflendirdikten, gönüllerimizi de önceki 
dinlerin hükmünü ortadan kaldırana salât ile parlattıktan sonra, 

Bu mektup, üzerine oturduğu tahtların kendisiyle övündüğü, devrimizdeki kötü 
hadiselerin sayesinde defolduğu azametli kralın eşiğine, yüce şahın huzuruna arzedilmiş-
tir. O, âfâkı saran üstün siyaset ve yönetim becerisiyle temayüz etmiş, İlâhî lütfun inaye-
tiyle geniş İran ülkesinde nebevî irşadın doğrultusunda dostluk sancağını yükseklere dik-
miştir. Bunu da izzet, ikbal, şeref ve kahramanlık sergileyerek yapmıştır. Böyle yapmakla 
sünnet-i senniyyenin esaslarını ihya etmiş, heva ve bid‘ata ait olanları da imha etmiştir. 
Dinin esası olan hususlarda görülen ve yaşanan yanlışlıkları dinin aslî usulüne döndürerek 
müslümanların dostluğunu tekrar tesis etmiştir. Bütün bu sözlerimle kasdittiğim kişi; din 
ve dünya için değerli, İslam ve müslümanlar için güzellik, milletlerin işlerini düzene ko-
yucu, Acem sultanlarının güneşi, mükemmel ve yüce olan Şâh Hazretleri'dir. Allah Teâlâ 
onun devletinin temellerini sağlamlaştırsın, destekçilerini arttırsın. İslam ve müslüman-
ların gözünde izzetini ve itibarını var eylesin. 

Kiymetli elçiler, yeryüzünün halîfesi, yeryüzünde bulunan insanların işlerini, doğu 
ve batının en uzak diyarlarına varıncaya kadar Allah'ın dinini ikame etmek suretiyle kendi  
arzusuyla hâlisâne bir şekilde dirayetle yürüten, saltanat tahtında oturarak iktidarının  

67 el-Bakara Sûresi: 2/213; en-Nisâ Sûresi: 4/164; el-En‘âm Sûresi: 6/48; el-Kehf Sûresi: 18/56. 
68 Fâtır Sûresi: 35/13; ez-Zümer Sûresi: 39/6; et-Tegâbün Sûresi: 64/1. 
69 el-Furkan Sûresi: 25/58.
70 el-Bakara Sûresi: 2/247.
71 el-Enbiya Sûresi: 21/107.
72 es-Sâffât Sûresi: 37/117.
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hükümlerini her tarafta geçerli kılan, İslam memleketlerinin edeben ve istihkâkan mali-
ki, "Biz seni yeryüzünde halîfe kıldık!"

73 hitâbına mazhariyetle İslam ve müslümanların yar-
dımcısı, gazi ve mücahitleri donatarak her tarafa gönderen, adalet ve insan yaygısını her 
tarafa yayan, zulüm ve haksızlık yapanları yakalayıp tutan, silsile yoluyla gelen Devlet-i 
Aliyye-i Osmaniyye'nin parlak güneşi, karaların sultanı, denizlerin hakanı, âdetâ ikinci İs-
kender-i Zülkarneyn, Harameyn-i Şerîfeyn'in hizmetkarı, bu iki mutena beldenin hâmisi 
ve velinimeti, bütün milletlerin güvenli sığınağı olan sultanımıza elçiler geldiler. Allah 
onun devletinin ilelebed daim eylesin. Bu elçiler, gözleri aydınlatmak ve gönülleri ferah-
la doldurmak için getirdikleri mektubu bir görüşme vesilesi olarak takdim eylediler. Bu 
cümleden olarak bu saygın kişi samimi bir gönülle bu nameyi devletimize getirmiştir. Biz 
de onu büyük bir saygı ve edeple karşıladık, mektupla gözlerimiz aydınlandı, gönüllerimiz 
şenlendi. Bu mektupta dindeki bid‘atlerin kaldırılması, yerine sünnet sancağının dikil-
mesinden bahsedilmekteydi. Bu cümleden olarak İran Devleti görüşmeler yapmak üzere 
kendi temsilcilerini göndermiş ve iki nizamını ilgilendiren önemli konularda görüşmeler 
yapmak istiyorlardı. Bunlar arasında; 

Her iki tarafın da mutemet kişileri ikame etmesi, iki tarafın da müslüman esirleri 
serbest bırakması, o cânipten de emir-i hac gönderilmesinin te’mini gibi hususlar vardı. 
Sultanımız, iki tarafın emin ve seçilmiş kişileriyle istişareden sonra, iki devlet arasında 
layıkı vechile kardeşlik ilişkilerini düzene koymak maksadıyla tanzim ve kabulüne işaret 
edildiği üzere bu konuda yardımcı olacaktır. Bu konuyla ilgili olarak karşılıklı görüşmeler 
yapılacaktır. Bu taleplerden birisi de mektupta işaret ediliği üzere, İmam Cafer-i Sâdık'ın 
mezhebinin kabul edilerek beşinci bir mezhep olarak tanınması ve Beytullah'ta diğer mez-
hepler gibi bu mezhep için de bir bölüm ayrılması hususudur. Malumlarıdır ki Ehl-i sün-
net önderleri ilk devirlerden günümüze gelinceye kadar, beş vakit farz namazı Mescid-i 
Haram'da söz konusu dört rükünden birinde dört mezhebe mensup imamlardan birine 
uyarak eda ediyorlar. Bu uygulama eskiden beri yapıla gelerek yerleşmiş ve o mübarek me-
kanlarda Ehl-i sünnet ve'l-cemaat'in bir şiarı olmuştur. Allah Teâlâ o mekanların şeref ve 
izzetini daim eylesin. Hiç kimse bu dört rükünden birinin kaldırılması ya da bunlara ilave 
yapılması konusunda bir şey dillendirmemiştir. Allah Teâlâ bizleri de sizleri de haklarında 
"Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır!"

74 denilen kimselerden eylesin. 
Cehenneme girecek fırkalar arasından cennet ile müjdelenen fırka hakkında ümmetin 
benimsediği bu yolu ben değiştirirsem, bu durum dinin yasaklamış olduğu kargaşa ve fe-
sada yol açar. Konunun anlaşılması için bizim gibi idrak sahibi kimselere edeben bu kadar 
anlatılması yeterlidir. Zira yüksek mevkideki yöneticilere azıcık ifade, o meseleyi gündü-
zün ortasında parıldayan güneş misali kavramalrını sağlar. Bunun idari ve dini yönden 
görülen diğer sakıncaların ayrıntıları elçinin mektuplarında bulunmaktadır. Bizim umu-
dumuz, hatta kesinlikle dilediğimiz, dostluk ve iki ülke arasında kardeşlik duygularını ge-
liştirecek girişimlerin sürmesi ve bu yolla Yüce Allah'ın rızasına ve âlemlerin Efendisinin 
şefaatine nail olmaktır. Bu hususa daha önce de işaret etmiş, aramızdaki ilişkileri en mü-
kemmel düzeye getirerek din kardeşliğinin gereklerini âşikâre yerine getirmek suretiyle  
73 Sâd Sûresi: 38/26.
74 Yunus Sûresi: 10/26.
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anlaşma sağlayarak ümmetin refahını sağlamak gerektiğini belirtmiştik. Bu da Allah 
Teâlâ'nın bu dinin süsü olarak nitelediği imamlara ittiba etmek suretiyle sağlanabilir. Biz 
müslümanlar arasında anlaşma sağlanması için dua ediyor ve çaba gösteriyoruz, tevhid 
ehli arasında ihtilafa yol açacak hususlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Kalplerimiz devle-
tinizin devamı için dua etmekte, dillerimiz yaptığınız güzel işleri senâ etmektedir. Kalple-
ri birbirine ısındırıp uzlaştıran Allah'tan, her iki tarafı da en küçük anlaşmazlığı itebilecek 
hususlardan korumasını diliyorum. 

Veziriazam Mustafa Paşa, Sadr-ı Anadolu Abdullah Efendi, Edirne şehri kadısı Ha-
lil Efendi. Bunların hepsi de Devlet-i Aliyye'nin önde gelen yöneticileri olup ayrıca övül-
melerine ihtiyaç yoktur. Hepsi de hilafet tarafından belirlenip tayin edilmiş kişilerdir. Al-
lah Teâlâ bu devletin destekçilerini aziz eylesin, şanını ve övgüsünü daim eylesin. Böylece 
tebrik ve kutlama tamamlanmış, aradaki ilişkileri düzeltme ve yoluna koyma işi kemâle 
ermiş olacaktır. Bunlar da sevinç ve başarıyı sağlayacak unsurların yerine getirilmesinden 
sonra olacaktır. Bu idari sakıncalar ve dini mahzurlar ancak dirayet, tarafsızlık ve azami 
dikkatin iki tarafın delegasyonlarına telkin ile aşılabilir. Eğer akıllara bu önemli konuların 
meratibi ile sözü edilen Rumeli uleması ve kıymetli muharrirler hakkında soru gelirse, 
Saltanat-ı Seniyyemiz'in görüşü, bu görüşmelerin uygunluğu ve selamlanması yönünde-
dir. Bunu güzel karşılayarak desteklemeye değer buluyor, tekrarlanarak düşüncelerimizin 
gerçekleşmesinin buna bağlı olduğunu söylüyoruz. Allah Teâlâ en güzel tevfikiyle bizlerin 
işlerini başarıya erdirsin, birliğimizi sağlasın. O ne güzel Mevla ve ne güzel yoldaştır. 

İran Şâhı seçilen Nâdir Şâh'ın, Osmanlı Devleti ile musâlaha yapmak 

için Abdülbâkî Hân-ı Zengene'yi elçi göndermesi

اعزام عبدالباقی خان زنگنه به عنوان ایلچی از سوی شاه منتخب ایران 
نادرشاه برای انجام مصالحه با دولت عثمانی

Müslüman fırkalar arasındaki ayrılık ve kavganın, Safevî Şah İsmail'in baş‑
kaldırısından kaynaklandığı; kendisinin geniş İran ülkesinin mühim işle‑
rini yoluna koymak ve Müslümanların sorunlarıyla ilgilenmek üzere Yüce 
Yaratıcı tarafından görevlendirilmiş olduğu, İran eşrafından ve halktan 
temsil kabiliyeti yüksek kimselerden oluşan bir konseyin Mogan Kışlağı'n‑
da toplanarak onu İran şahı seçtikleri; Karaman Valisi Ali Paşa aracılığıy‑
la Dersaadet'te akdi kararlaştırılan musalaha için Abdülbaki Hân‑ı Zen‑
gene'nin İstanbul'a elçi; Mirza Ebülkasım ile Müderris Molla Ali'nin ona 
refakatçi tayin edildikleri hususlarında Nadir Şah'tan Sultan I.Mahmud'a 
gelen Farsça name‑i şahî

10
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نامه شاهی ارسالی نادر شاه به سلطان محمود به زبان فارسی مبنی بر، بروز جنگ و 
جدایی میان فرقه های مسلمان بعد از قیام شاه اسماعیل صفوی؛ ماموریت یافتن شخص 
وی برای توجه به مشکالت مسلمانان بعد از انجام کارهای مهم در کشور وسیع ایران، 
اجتماع شورایی مرکب از نمایندگان برجسته مردم و اشراف در دشت مغان و انتخاب 
وی به عنوان شاه ایران؛ برگزیدن عبدالباقی زنگنه به عنوان ایلچی و میرزا ابوالقاسم به 
همراه مال علی مدرس برای همراهی به ایشان به وساطت علی پاشا والی قرامان برای 

عقد قرارداد در درسعادت و اعزام به استانبول

[Farsça]

Nadir Şâh tarafından rikab‑ı hümayun‑ı müstetâba gelen namenin suretidir. *

Bismillahirrahmanirrahim

Övgü ve ihtiramın ziyadesi, Yüce Yaratıcı'nın nimetine mazhar ve "Sizi yeryüzünde 
halîfe kıldık"75 buyruğu fehvasınca adaletle hükmeden sultanların yegâne efendisi olan; 
farklı tabakalar arasında ihtilaf vukuunda anlaşmazlığın giderilmesi için "Allah'ın size 
olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi 
birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz."76 emri gereğince 
varlığını ortaya koyan, muhalefet ve inat karanlığının fecr-i sâdıkı, hak ve adalet melcei, 
ihtiyaç sahiplerinin kendisine bel bağladığı altın taçların başı üzerindeki tâc, kapı yüzlerine 
kapanan bağışçıların bağışçısı olan melik, "Aralarında barışı sağlayanlara ne mutlu ki, 
işte onlar Allah'a yakın kimselerdir" seçkin hadisine kulak veren bütün ümmetlere kulak 
verilecek müjdede benzeri bulunmayan, bağışların ziyneti, "nübüvvet şubelerinden bir 
şube olma yolunda sulh u salah" istikametinin ana caddesi, varlık âleminin biricik cevheri, 
inananlar âleminin kutbu, yeryüzünün güneşi, Peygamberlerin sonuncusu Muhammed 
(a.s) ve onun mübarek aile efradıyla hayırlı halifeleri ve dağlar gibi ashabının son daya-
nağı, ve ondan sonra devlet kuşunun yükselen güneşinin reyiyle yücelmiş, âlî-hazretle-
rin lütufkârlığıyla parlayan güneşin ışıltısının zamîri, felek mertebeli, Süreyya menzilli, 
Satürn ufuklu, jüpiter saadetli, merih savletli, güneş hasletli, Venüs letâfetli, ay doğuşlu, 
Süleyman şevketli, İskender insaflı, Nûşirevân adaletli, "Allah'ın yeryüzündeki gölgesi" 
kabil âdil sultan olduğu tasdikli, cümle yaratılmışlara şefkati mantıklı, cihan sultanlarının 
en büyüğü, devran hakanlarının zirvesi, azamet ve şehriyarlık tâcının liyâkatlisi, mutluluk 
ve saltanat bahtının parıltısı, âdetâ İkinci İskender, Osmanoğulları Hanedanı'nın zübdesi, 
felek-mertebeli padişah, ordunun yıldızı, İslam dininin sultanı, Allah'ın gölgesinin tecel-
ligâhı, iki kıtanın sultanı, iki denizin hakanı ve iki haremin hizmetkarı, İkinci İskender-i 
Zülkarneyn; saltanat, şevket, azamet, hilafet, re’fet, merhamet ve ihsan feleğinin yıldızı 
* 1 no'lu nâme-i şâhînin kopyasıdır.
75 Yunus Sûresi: 10/14.
76 Âl-i İmrân Sûresi: 3/103
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olan şanı yüce Sultan Mustafa Han oğlu Sultan Mahmud Han'ın mülk ve saltanatını Yüce 
Mevla ebedî kılsın. Yüce Allah'ın terbiye ediciliğini tasdik ve kainatın yaratıcısı olduğunu 
ikrarım, ins ve cin taifelerinin, o hazret tarafından yaratılmış olduklarını dillendirdikle-
ri andan beri malumdur. Peygambere itaat, bize emredilmekle üzerimize farz olmuş ve 
biz Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat akîdesiyle o önderin zuhurundan beri nasiplenenlerdeniz. 
Safevî Şâh İsmail'in başkaldırısının başlangıcından itibaren âfâkî hükümler yüz gösterip 
taassup ve garazın eseri olan bazı sözler, onun tarafından etrafa yayılarak Peygamberlerin 
efendisinin ümmeti ve Müslüman fırkalar arasında ayrılık ve kavganın çıkışına sebep ol-
muş, böylelikle Cenâb-ı Mevla, yüce dergâhının kapısındaki duacıyı, iklîmi geniş İran ül-
kesinin mühim işlerini yoluna koymak ve Müslümanların meseleleriyle ilgilenmek üzere 
görevlendirmiş, işte bu sebeple bu hayır yolunun yolcusu, İran'da bulunan cümle derecesi 
yüksek beyleri, bereketi bol alim ve fazilet sahiplerini, taşıdıkları sıfatlarla övgüyü hak 
eden değerli kimseleri, eyalet beylerini, aksakallı aşiret, oymak, kabile ve hizmetçi sınıfı 
reislerini mübarek Ramazan ayının ortasında Mogan Kışlağı'nda bir araya getirerek Hak 
Mezheb'in delil ve bürhanlarını onlara anlatmak suretiyle Hoy'da bulunan makamı yüce 
ve en güzel sıfatlarla muttasıf veziriazam, ulema ve fudalanın önderi, zamanın müftüsü, 
devranın kendisine uyduğu Şeyhülislam, buna teveccüh gösterdiler; hepsi bu hayırlı te-
şebbüsün hata ve noksandan korunması, özü derinlik arz eden rükünlerde bir değişiklik 
ve farklılaşmanın meydana gelmemesi mülahazasıyla kalben ve lisanen kabul edip benim-
seyerek bid‘atları terk edip, Peygamber'in sünnet-i seniyyesine tâbi oldular. Safevî sülale-
sinin yolundan gitmeyi terk edip ihsanı bol yaratıcının yüce dergâhının bu duacısını İran 
padişahı seçtiler. Böylece Saltanat-ı Seniyyece, musalahanın müzakeresine memur edilen 
makamı yüce Karaman Valisi Vezir Ali Paşa (Allah izzetini artırsın) ile görüşmek üzere 
benim mutemedim sıfatıyla İran ümerasından ve Kirmanşahlar Ülkesi Hâkimi Abdülbaki 
Han-ı Zengene, elçilik yapmak ve haber getirmek vazifesiyle Mirza Ebu'l-Kâsım ve benim 
imamım olan Horasan'ın büyük müderrisi Molla Ali -ki hepsi dereceleri ve faziletleri yük-
sek seyyidlerin büyüklerinden olarak- mezkur elçiye refakat etmek vazifesi Hoy'da bulu-
nan söz konusu mezkur makam sahiplerine havale edilip Allah'a hamd olsun ki bu duacı, 
Sultan'ın Devlet-i Aliyyesinin görevlileriyle birlikte yerle göğün arasındaki bu dergâhta 
din-i mübînin tashihi ve ikiye ayrılmış milletin/ümmetin birliği için çalışma yolunda bir 
imkan elde etmiş ve bu işin hayırla neticelenmesi haşmetli padişaha havale edilmekle in-
şallah bu husus âhir zaman Peygamber'i -salat ve selam üzerine olsun- nezdinde makbul 
ve hayırlı bir iş olarak kabul görür. Bundan gayrı bir şey söylemek lâzım gelmez; aksini 
söylemek de örf ve edebe ters düşer. Makamı yüce veziriazam ve alimlerin direği şeyhülis-
lam bu şekilde konuyu tafsil ettiler. Âlem kârgâhında yapılan da yapılmayan da kalıcıdır; 
Onlar için kimi zaman sulh, kimi zaman adalet, dört rükne düşer; Dört rüknün en hayır-
lısı kaza çivisiyle bağlansın; Âlem için tuzak kurmaya gör, bir başkası da sana kuracaktır. 

(mühür makamında)  
‑Kudret sahibinin seçtiği inci mühür,  

cihanda nadir görülür‑
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İran Şâhı seçilen Nâdir Şâh'ın, Osmanlı Devleti ile musâlaha yapmak 

için Abdülbâkî Hân-ı Zengene'yi elçi göndermesi

اعزام عبدالباقی خان زنگنه به عنوان ایلچی از سوی شاه منتخب ایران 
نادرشاه برای انجام مصالحه با دولت عثمانی

Müslüman topluluklar arasında hüküm süren kavga ve uyuşmazlıkların, 
Safevî Şah İsmail'in kişisel ihtiraslarından kaynaklandığı, şahsi ikbâlinin 
gerçekleşebilmesi yolunda buna tevessül ettiği; bu kavgaya son vermek 
üzere İran eşrafından ve temsil kabiliyeti yüksek kimselerden oluşan bir 
heyetin Mogan Kışlağı'nda toplanıp kendisini Türkmen İli'nin şahı seçtik‑
leri; Karaman Valisi Ali Paşa aracılığıyla Dersaadet'te yapılması kararlaştı‑
rılan musalaha için Abdülbâkî Hân‑ı Zengene'nin İstanbul'a sefîr; Mirza 
Ebülkâsım ile Müderris Molla Ali'nin de ona refakatçi tayin edildikleri be‑
yanlarıyla İranlı hacılar için Caferiye Mezhebi'ne Mescid‑i Harâm'da rükn 
tahsisi, iki devletin saltanat makamlarında karşılıklı elçi bulundurmaları 
ve Osmanlı beldelerinde kendi rızalarıyla evlenen İranlı esirlerin serbest 
bırakılmaları hususlarında Nadir Şah'tan Sultan I.Mahmud'un sadrazamı‑
na Farsça mektup

نامه ایی از نادرشاه به صدراعظم محمود اول به زبان فارسی مبنی بر: جنگ و مناقشه 
اسماعیل  اشتیاق شخصی شاه  از  بین جوامع مسلمان حاکم در جریان است،  ایی که 
صفوی نشأت گرفته، برای به تحقق پیوستن اقبال شخصی به این امر توصل کرده؛ برای 
پایان بخشیدن به این اختالف هیأتی مرکب از اشراف ایران و نمایندگان برجسته مردم 
در دشت مغان اجتماع کرده و او را شاه ایل ترکمن انتخاب کرده؛ تعیین عبدالباقی 
زنگنه به عنوان سفیر در استانبول برای انجام مصالحه نامه به وساطت علی پاشا والی 
قرامان؛ با بیان تعیین میرزا ابوالقاسم به همراه مال علی مدرس برای همراهی به ایشان، 
اقامت متقابل  ایرانی،  برای حجاج  الحرام  اختصاص رکن مذهب جعفری در مسجد 
ایلچی از مقام های سلطنتی دو کشور و آزادی اُسرای ایرانی که در شهرهای عثمانی با 

رضایت شخصی ازدواج کرده اند

[Farsça]

Nadir Şâh tarafından devletlü inayetli Sadrıazam hazretlerine gelen  
Farisî mektubun bi‑aynihî suretidir.**

Bismillahirrahmanirrahim

Haşmet ve ikbal sığınağı yüce vezir cenapları, ululuk ve azamet sahibi, cesaret ve 
yiğitlik timsali, makamı yüce olan, veziriazamların dayanağı ve yüksek rütbeli âmirlerin 

** 2 no'lu nâmenin kopyasıdır.
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direği; parlak fikirleriyle işleri yoluna koyan, kıvrak zekasıyla cumhurun mühim işlerinin 
kefili, Hakanlığın Devlet-i Aliyyesi kendine emanet edilen, sultanın göz alıcı saltanat mu-
temedi, sâfî tedbir sahibi vezir, mülkü süsleyen isabetli müşir, âlemin nizamı muhterem 
Sadrazam, Allah'ın şanını yücelttiği ve zat-ı hidivânenin mükrimâne ta‘zîmâtıyla ve mu-
azzez zat-ı hüsrevanenin uçsuz bucaksız tekrîmatıyla ikbalini şahlandırdığı, ıtır kokulu 
unutulmaz incilerin hepsine mazhar olan ve eşsiz haşmetinin katlanarak devletinin de 
ziyadesiyle zatına bağışlandığı, "bu senindir" denildiği Veziriazam! Bunları ifade ettikten 
sonra Rûm ve İran'ın Müslümanları arasında bir süreden beri hüküm süren kavga ve cida-
lin kaynağının ne olduğu, memlekette fikir sahibi olan herkeslere ayan beyan ortada ve se-
bebinin de ne olduğu bellidir. Âfâkî arzularının güdümüyle eşzamanlı olarak zuhur eden 
ve kendi istikrarını, bozguncu garazlarıyla bu kabil fitne-fesadın filizlenmesinde görmüş 
olan Safevî Şâh İsmail, bugüne değin aynı öndere, aynı kitaba inanıp aynı kıbleye yönel-
mişlikleriyle hatırlana gelen aynı Peygamber'in ümmeti cümle Müslüman halklar arasında 
katl ve inadın çıkmasını, şahsî ikbalinin gerçekleşmesi uğrunda bir fırsat saymıştı. İşte 
şimdi, bölük pörçük milletin bir araya getirilmesi ve İranlıların mirası olan din-i mübînin 
revaç bulmasının tam zamanı olduğu düşüncesiyle aynı zamanda Müslümanlar arasındaki 
ceng ü cidalin def‘i mülahazasıyla yüksek seviyeli beylerin, faziletli ulemanın, ayan ve eşra-
fın, eyalet ve aşiret beylerinin tamamı mübarek Ramazan ayının ortalarında Zat-ı Akdes-i 
İlâhînin te’yidi ve Zat-ı Peygamberînin bâtınî vechesinden neşet eden şüphe ve ihtilaf 
saikıyla hak mezhepten yüz çevirişleri ortadan kaldırmak maksadıyla Mogan Kışlağı'nda 
biraraya gelmişler, Safevî sülalesinin bozguncu garazlarından ve seçilmiş Peygamber ile 
onun saygın ashabının ve temiz imamların sözlerine muhalefetten kaynaklanan bu bâtıl 
ve faydasız amelleri terkle İran halkının tamamı bu hüccet ve bürhanları tanımış ve hepsi 
biat etmiş olmakla ancak korkulan o ki, Safevî sülalesine tebaiyetle bizim nâiblerimizi 
Türkmen ilinin şahı ve serveri tayin etmek suretiyle hadd ü hesaba gelmez inadlar ve yeni 
yeni fesatlar zuhura getirilmesin. Bu sebeple şerefli Devlet-i Aliyye-i Osmaniye tarafından 
mükâleme ve musalahaya memur edilen makamı yüce mekremetli vezir, hakanın yüce dev-
letinin tanzimine memur muhterem müşir, Saltanat-ı Seniyye'nin kendisiyle kaim olduğu 
Karaman Valisi Ali Paşa, sonu hayırla neticelenecek bu emeli tamamlamak ve müzakere 
edilecek hususları aşamalarıyla birlikte Osmanlı Devleti yetkililerine aktarmak bâbında 
işaret olunan müşir ile görüşme hususundaki istekliliğini ihsas etti. Bu yüzden mutluluk 
verici haberleri yüce Saltanat makamına ulaştırmasını teklif ettik. Sözü edilen mekremetli 
vezir bu konuda yetkisi olmadığını belirterek ancak söz konusu meseleyi Osmanlı Dev-
leti'ne iletmek için süre istedi. Bu hayırlı işin neticeye kavuşması halinde Devlet-i Aliyye 
zaviyesinden dünyevî ve uhrevî büyük faydaları görüleceğine, adı geçen de kanaat getirdi. 
Böylelikle Kirmanşahlar Ülkesi Hâkimi bulunan haşmet, şevket, azamet ve celâl sahibi 
Abdülbaki Han-ı Zengene'yi naiblerimizin mutemedi sıfatıyla ve elçilik vazifesiyle Os-
manlı Devleti'ne Âsitâne sefiri tayin ettik. Refakatine de makamı yüce seyyidler sülale-
sinden, nakîblerin ileri gelenlerinden ve memleketler sadrı Mirza Ebu'l-Kâsım; ulema ve 
fudalanın reisi, Horasan müderrisi, nâiblerimizin imamı, seyyidlerin ve fâzilet erbabının 
dayanağı, İran ulemasının ve asalet sahibi değerli kimselerin zübdesi konumundaki allâme 
ve fehhâme Molla Ali'yi ona refakatle görevlendirdik. Bu şekilde din-i mübînin istihkamı 
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ve Hoy'daki bölük pörçük milletin istikrarı, geçen zaman ve çağların ardından usul, erkân 
ve kanunlar muvacehesinde zamanın zeval buluşuna değin bir kesintiye veya kopukluğa 
uğramayacak. Bahsi geçen makamı yüce sefire, Sultan'ın iktidar mahalline gitmek üzere 
refakat ve yol arkadaşlığı etmesini istedik. İnşaallah sabahleyin herhangi bir aksiliğe uğ-
ramaksızın bu mutluluğu hayata geçirmenin sevincini yaşarız. Ve bu büyük işin yeniden 
vücuda gelmesi, bizim temsilcilerimizin eşsiz gayret ve ihtimamlarıyla yapacakları öncü-
lükle mümkün olacaktır. Yüce Devlet-i Aliyye'nin hayır-hâh musalaha erbabının da bu 
gidişattan razı olmaları, Caferiye Mezhebi'ni Mescid-i Haram'da bulunan dört mezhebin 
beşincisi olarak kabul edip ehl-i İslam'dan diğer Müslümanlara olduğu gibi her sene İran 
ümerasından birini Beytullah-i Haram'da hac erkânından biri sıfatıyla hac emiri tayin et-
mek suretiyle İranlı hacıların Beytullah'ı tavaf etmelerini sağlayıp Hazret-i Peygamber'in 
]salât ve selam üzerine olsun] nurlu merkadi ile Raşid Halîfeler'i ]Allah onların hepsinden 
razı olsun] ziyaret etme şerefiyle şereflendirmeleri lâzım gelir. İran saltanat makamında, 
Osmanlı Devleti eşik erkânından bir mutemed ile karşılıklılık esası çerçevesinde İranlı 
bir mutemedin Rûm'da yüce Halifelik Makamı'nda ikame olunması, aramızdaki ittihad 
ve görüş birliğinin tesisiyle dünya ve dünyalılar nazarında bunun tezahürünü sağlaya-
caktır. Geniş Rûm beldelerinde kendi rızalarıyla evlenen İranlı esirlerden hiçbiri oralarda 
kalmaya razı değiller. Peygamber'in mukaddes şeriatına göre, onlara kölelik yaptırmak 
haramdır. Sâdır olacak bir fermanla her nerede bulunuyorlarsa serbest bırakılsınlar. Bu 
tarafta olup vatanından uzakta bulunan kimselere de aynı şekilde muamele olunacak. Sair 
mertebelerle diğer bazı hususlar da inşaallah, gönderilen memur ile şifâhî olarak tafsil olu-
nup hatırlatılacak. Sözü edilen bu memurların din ve milletin tervicini sağlayacak binayı 
yükseltebilmeleri, elbette ki iki tarafın hayır-hâhlıkla üzerine düşeni yapmalarına bağlı ve 
bu büyük işin sevabını devşirmede kendisini paydaş kılacak. Vezirlik günleriniz, haşmet, 
devlet ve yüceliğiniz devam üzere olsun! 

İran Şâhı seçilen Nâdir Şâh'ın, Osmanlı Devleti ile musâlaha yapmak 

için Abdülbâkî Hân-ı Zengene'yi elçi göndermesi

اعزام عبدالباقی خان زنگنه به عنوان ایلچی از سوی شاه منتخب ایران 
نادرشاه برای انجام مصالحه با دولت عثمانی

Osmanlı ve İran halkları arasında bir süredir devam edegelen kavga ve ih‑
tilafın, Şah İsmail'in fitnesinin eseri olduğu, Safevî Sülalesi'ne uymaktan 
vazgeçilerek Sünnet‑i Seniyye'ye tâbi olunduğu; bu ayrılıklara son vermek 
üzere İran eşrafından ve halktan temsil kabiliyeti yüksek kimselerden olu‑
şan bir hey’etin Mogan Kışlağı'nda toplanarak kendisini Türkmen İli'nin 
şahı seçtikleri; Karaman Valisi Ali Paşa aracılığıyla Dersaadet'te akdi  
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kararlaştırılan musâlaha için Abdülbâkî Hân‑ı Zengene'nin İstanbul'a sefir 
tayin edildiği, Mirzâ Ebülkâsım ile Müderris Molla Ali'nin de ona refakatçi 
tayin edildikleri beyanlarıyla İranlı hacılar için Caferiye Mezhebi'ne Mes‑
cid‑i Harâm'da rükn tahsisi, iki devletin saltanat makamlarında karşılıklı 
elçi bulundurmaları ve Osmanlı beldelerinde olup kendi rızalarıyla evlenen 
İranlı esirlerin serbest bırakılmaları hususlarında Nadir Şah'tan Osmanlı 
şeyhülislamına Farsça mektup

نامه ایی از نادرشاه به شیخ االسالم عثمانی به زبان فارسی مبنی بر: جنگ و اختالفی 
که بین مردم ایران و عثمانی مدتی در جریان است، متاثر از فتنه شاه اسماعیل بوده، 
با رهایی از پیروی این سلسله تابع سنت پیامبر اکرم شده؛ برای پایان بخشیدن به این 
مغان  دشت  در  مردم  برجسته  نمایندگان  و  ایران  اشراف  از  مرکب  هیأتی  اختالف 
اند؛ به وساطت علی پاشا والی قرامان  انتخاب کرده  اجتماع و او را شاه ایل ترکمن 
استانبول  در  سفیر  عنوان  به  زنگنه  عبدالباقی  درسعادت  در  نامه  مصالحه  انجام  برای 
تعیین شده؛ انتخاب میرزا ابوالقاسم به همراه مال علی مدرس برای همراهی به ایشان، 
اقامت متقابل  ایرانی،  برای حجاج  الحرام  اختصاص رکن مذهب جعفری در مسجد 
ایلچی از مقام های سلطنتی دو کشور و آزادی اُسرای ایرانی که در شهرهای عثمانی با 

رضایت شخصی ازدواج کرده اند

[Farsça]

Nadir Şâh'dan saadetli semahatli Şeyhülislam  efendi hazretlerine gelen mektubun 
suretidir.***

Hüve'llâhu sübhânehû

Bismillahirrahmanirrahim

Şeriat ve dini öğrenmede kendine sığınılan, aklı ve nakli cem‘ eden aslî konularla 
teferruata dair hususlarda feyiz ve fazilet destâhı, ince anlamları ortaya koyan, zorlukları 
halleden ve güç meseleleri yorumlayan, mütebahhir ulemanın en olgunu, devranın şe-
kerle beslenmiş müctehid ve fakihlerinin en faziletlisi, alimlerin en bilgini ve faziletlilerin 
en faziletlisi olan zamanın müftîsi; fazilet, şeriat, din öğretme ve feyz dağıtma güneşi; 
İslam dininin ve Müslümanların şeyhi olan Fazilet-meâb cenapları! Kıyamet Günü'ne de-
ğin dini öğretme ve feyiz dağıtma ameliniz zeval bulmasın! Zat-ı hidivânenin türlü türlü 
ta‘zîmâtıyla ve Zat-ı hüsrevanenin uçsuz bucaksız tekrîmâtıyla izzet ve ihtirama boğula-
sın! Ondan sonra şeriata ilişkin görüşümüzü belirtmeye gelince, Şâh İsmail'in hurûcundan 
ve ortaya koyduğu bid‘atlardan önce Rûm ve İran ahalieri arasında din-i mübîn konusun-
da bir süreden beri devam etmekte olan kavga ve ihtilafa dair bir eserin dahi bulunmadığı 
herkeslere zahir ve ayandır. Ümmetin tamamı bir Peygamber'in ümmeti, bir tek kitaba 
*** 3 no'lu nâmenin kopyasıdır.
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inanmakta ve bir tek kıbleye yönelmişler; aralarında dostluk ilişkileri bulunup birbirle-
rine gelip gitmekteydiler. Onun icadları yüzünden İslam mezheb anlayışı çerçevesinde 
inananlar arasında Hoy'da fitne tohumu ekilerek o zamandan günümüze kadar kan dö-
küp, insanları esir etmeyi Tanrı'ya yapılan ibadetin en büyüğü bilmişler, bu şekilde din-i 
mübîne karşı şekavetlerini ortaya koyan küffâr ve muhalifler, emn ü emân beşiğinde rahat 
ve huzur içinde uyumakta olanları, bütün Müslümanları belânın pençesine esir düşürmüş, 
bugün gelinen noktada ise, Allah'ın hükmü cümle İran halkı üzerine hâkim olarak seyyid-
lerin önde gelenleri, büyük alimler, eyalet ve oymak beyleri, Türk, Tacik, izzet sahibi kim-
selerle ayanı bir araya getirmek suretiyle Hz. Peygamber'e -ki, salât ü selam üzerine olsun- 
muhalif olmaktan ve nefsâni garazlardan kaynaklanan bu asılsız sözlere dayanan şüphe 
ve ihtilafın utancı dürüst milletin alnından silinerek hepsinin hâl ve hatırları gözetildi. 
Onların hepsi, aralarında bulunan gayr-ı sünnî gidişata kapılmış, gidiyorlarken pişmanlık 
duyarak Hazret-i Peygamber'in sünnet-i seniyyesi ve Mustafavî tarikat üzere yüzlerini 
döndürerek ona tâbi oldular. Bu mülahazayla o hata ve noksanlık semtinden hayr iklîmi-
ne yelken açarak korundular. Bu yolda herhangi bir farklılık ve değişiklik zuhura gelmesi 
beklenmemektedir. Onlar, Safevî sülalesine biat etmekten vazgeçtiler. Bizi de Türkmen 
ilinin mirasçısı konumunda şâh ve komutan seçtiler. Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ve Ha-
kan'ın Saltanat-ı Seniyyesince yapılacak olan musalaha için müzakere memuru seçilen 
makamı yüce, mekremetli vezir ve muhterem müşir Karaman Valisi Ali Paşa ile hayırla 
neticelenmesi umulan görüşme tamamlanmış olup sözü edilen yüce makam sahibi, geli-
nen noktayı Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'ye iletmesi gerektiği yolunda görüşlerini izhar 
ettiler. Bu sebeple bu güzel haberleri Sultan hazretlerine iletmesi için makamı yüce vezire 
teklifte bulunduk. Ancak yüce vezir her defasında buna yetkisi olmadığını beyanla şerefli 
hakanlık katına iletmek üzere beklenilmesini istedi. Ancak bu hayırlı işin sonunda iki 
Devlet-i Aliyye için dünyevî ve uhrevî büyük faydaları netice vermesi beklentisiyle mez-
kuru dönmeye razı ederek Kirmanşahlar Ülkesi Hâkimi bulunan haşmet, şevket, azamet 
ve celâl sahibi Abdülbaki Han-ı Zengene'yi naiblerimizin mutemedi sıfatıyla ve elçilik va-
zifesiyle Osmanlı Devleti'ne Âsitâne sefiri tayin ettik. Refakatine de makamı yüce seyyid-
ler sülalesinden, nakîblerin ileri gelenlerinden ve memleketler sadrı Mirza Ebu'l-Kâsım; 
ulema ve fudalanın reisi, Horasan müderrisi, nâiblerimizin imamı, seyyidlerin ve fâzilet 
erbabının dayanağı, İran ulemasının ve asalet sahibi değerli kimselerin zübdesi konumun-
daki allâme ve fehhâme Molla Ali Ekber'i ona refakatle görevlendirdik. Bu şekilde din-i 
mübînin istihkamı ve Hoy'daki bölük pörçük milletin istikrarı, geçen zaman ve çağların 
ardından usul, erkân ve kanunlar muvacehesinde zamanın zeval buluşuna değin bir ke-
sintiye veya kopukluğa uğramayacak. Bahsi geçen makamı yüce sefire, Sultan'ın iktidar 
mahalline gitmek üzere refakat ve yol arkadaşlığı etmesini istedik. İnşaallah sabahleyin 
herhangi bir aksiliğe uğramaksızın bu mutluluğu hayata geçirmenin sevincini yaşarız. Ve 
bu büyük işin yeniden vücuda gelmesi, bizim temsilcilerimizin eşsiz gayret ve ihtimamla-
rıyla yapacağı öncülükle mümkün olacaktır. Yüce Devlet-i Aliyye'nin hayır-hâh musalaha 
erbabının da bu gidişattan razı olmaları, Caferiye Mezhebi'ni Mescid-i Haram'da bulunan 
dört mezhebin beşincisi olarak kabul ederek ehl-i İslam'dan diğer Müslümanlara olduğu 
gibi her sene İran ümerasından birini Beytullah-i Haram'da hac erkânından biri sıfatıyla  
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hac emiri tayin etmek suretiyle İranlı hacıların Beytullah'ı tavaf etmelerini sağlayıp Haz-
ret-i Peygamber'in ]salât ve selam üzerine olsun] nurlu merkadi ile Raşid Halîfeler'i ]Allah 
onların hepsinden razı olsun] ziyaret etme şerefiyle şereflendirmeleri lâzım gelir. İran 
saltanat makamında, Osmanlı Devleti eşik erkânından bir mutemed ile karşılıklılık esası 
çerçevesinde İranlı bir mutemedin de Rûm'da yüce Halifelik Makamı'nda ikame olun-
ması, aramızdaki ittihad ve görüş birliğinin tesisiyle dünya ve dünyalılar nazarında te-
zahürünü sağlayacaktır. Geniş Rûm beldelerinde kendi rızalarıyla evlenen İranlı esirler-
den hiçbiri oralarda kalmaya razı değiller. Peygamber'in mukaddes şeriatına göre, onlara 
kölelik yaptırmak haramdır Sâdır olacak bir fermanla her nerede bulunuyorlarsa serbest 
bırakılsınlar. Bu tarafta olup vatanından uzakta bulunan kimselere de aynı şekilde mua-
mele olunacak. Sair mertebelerle diğer bazı hususlar da inşaallah, gönderilen memur ile 
şifâhî olarak tafsil olunup hatırlatılacak. Sözü edilen bu memurların din ve milletin tervi-
cini sağlayacak binayı yükseltebilmeleri elbette ki iki tarafın hayır-hâhlıkla üzerine düşeni 
yapmalarına bağlı ve bu büyük işin sevabını devşirmede kendisini paydaş kılacak. Fazilet 
günleriniz, din öğretme ve feyz dağıtma filiniz kalıcı ve devamlı olsun!

İran'ın Ehl-i Sünnet akidesi üzere Hanefi Mezhebi'ne tabi olarak 

Abdülbâkî Hân-ı Zengene'nin İstanbul'a elçi tayin edilmesi

رویکرد ایران به عقیده اهل سنت با تابعیت مذهب حنفی و تعیین عبدالباقی 
خان زنگنه به عنوان سفیر در استانبول

İran ülkesi olarak Ehl‑i Sünnet ve'l‑Cemaat akidesi üzere Hanefi Mez‑
hebi'ne tabi olunup bid‘at kanunlarının feshedildiği, Caferî Mezhebi'nin 
kaidelerinin herkese anlatıldığı; Kirmanşahlar Hâkimi Abdülbâkî Hân‑ı 
Zengene'nin İstanbul'a elçi; Mirza Ebülkâsım ile Horasan Müderrisi Molla 
Ali‑i Ekber'in de ona refakatçi tayin edildikleri; Gurgânî Hânedânı'ndan 
olan Hindistan Padişahı'nın seçkin bir hediyesinin, diyarın bazı kumaşla‑
rıyla birlikte dostluğun pekişmesine katkı sağlaması adına hediye olarak 
gönderildiği hakkında Nadir Şah'tan Sultan I.Mahmud'a gelen Farsça na‑
me‑i şahî

ارسال نامه شاهی از سوی نادرشاه به سلطان محمود اول به زبان فارسی حاوی: کشور 
با حذف قوانین بداعت  تابع مذهب حنفی شده  با عقیده اهل سنت و جماعت  ایران 
حاکم  زنگنه  خان  عبدالباقی  تعیین  کرده؛  روشن  همه  به  را  جعفری  مذهب  قواعد 
کرمانشاهان به عنوان سفیر در استانبول؛ تعیین میرزا ابوالقاسم و مال علی اکبر مدرس 
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خراسان به همراه وی؛ هدیه منتخب پادشاه از سلسله گورکانی هندوستان، به همراه 
بعضی پارچه های آن دیار برای کمک به تثبیت دوستی

[Farsça]

İran Şâhı Nadir Şâh tarafından rikab‑ı hümayun‑ı şevket‑makrûna gelen namenin 
suretidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Varlık âlemini yaratan ve sonsuza kadar cömertlikle feyizler dağıtan Efendi'nin, 
yüce sığınaklara tepeden bakan padişahlar padişahının adıyla; namı, canlar sığınağı olanın 
adıyla; onun övgüsü dil kılıçlarının cevheridir. Başı yücelerde olanlar, onun dergâhına 
bel bağlamışlar; O, âlemdeki efendilerin efendisidir, âlemdeki şahlar onun fazl u rahme-
tindendir, saltanat tâc ü tahtını ikram edendir, cihanın sahibi olan efendidir, yeryüzü ve 
gökyüzünün görüp gözeticisidir; muhabbet ismi, onun isminden adını alır, onun ikramıy-
la Âdemoğlu kerem sahibi olur. Ne mutlu zatıyla kaim ve alîm olan o Yüce Allah'a kim, 
her güçsüze güç verir. Derinlere dalanların en latif cevheri, tahrir ve beyan erbabının 
keskin dilli ilim ve irfan denizi, takrir ve ilân sahibi, cevheri irfan olanların en şerefli 
cevheridir. Hamd, mülkü zeval bulmayan mülk sahibinedir; senâ da ortağı bulunmayan 
padişahadır ki, nam sahibi sultanlardan farkı, kutup yıldızının diğerlerine farkı gibidir. Ne 
mutlu o padişaha ki: "Onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık."77 tâcıyla 
taçlanmıştır. İzzet ve revaç süsüyle süslenmiş, iktidar sahibi olma şerefiyle şereflenmiş, 
hakanların kâmet ve kabiliyetiyle şahlanmıştır. "Seni yeryüzünde halîfe kıldık"78 yüce 
sancağıyla süslenip "ve onu yüce mekana yücelttik"79 buyruğu zirvesine erdirilmiştir. "Zatı 
hakkında kendisi dışındakileri hayrete düşüren kimseye tesbih olsun"80 ibaresi mısdâkınca 
düşünce ve akıl, onu kavramaya yol bulamaz; rengarenk güzellikler için yapılan hayır-du-
aların nefâsetleri ve haddinden ziyade hakkı teslim edişlerin kibarlıklarının latîflikleri, 
risalet âlemi şâhının ikram ve fedakârlıkları, şeref ve celâl semasının mehtabı, "Sonra O'na 
yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu"81 kutlu kelâmının arşının sultanı, "(Peygam-
ber'e olan) mesafesi iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu"82 nidâsındaki gözlerden ırak 
hânenin halvet-nişîni, "Gece yolculuğu yaptırana tesbih olsun"83 buyruğundaki miraclara 
urûc eden, "Resulünü hidayet üzere gönderen O’dur"84 emrindeki yol gösterici, nübüvvet 

77 İsra Sûresi: 17/70.
78 Sâd Sûresi: 38/26.
79 Meryem Sûresi: 19/57.
80 Kelâm-ı kibâr
81 Necm Sûresi: 53/8.
82 Necm Sûresi: 53/9.
83 İsra Sûresi: 17/1.
84 Tevbe Sûresi: 9/33; Fetih Sûresi: 48/28; Saff Sûresi: 61/9.
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zirvesinin ayın on dördü parlaklığı, mutluluk ve gençlik feleğinin kutbu, âlemlerin yaratı-
cısının habibi, "Seni ancak âlemlere rahmet olsun diye gönderdik"85 cömertliğine mazhar 
olan; her iki âlemin en çok övüleni, din ve dünyanın nizamı olan Âdemoğlu'nun iftiharı, 
gören gözün parlak çerağı, yaratılış fabrikasının kaidesi, arş divanının iki ayağının tâcı, 
vahyin emini ve mirac sırrının sahibi, tertemizler ailesi ve hayırlı halîfeler ile Peygam-
ber'in büyük sahabeleri, iki cihanın mutluluk hazinelerinin kapılarının anahtarları; hida-
yete ve doğru yola çıkaran karanlığın köşkündeki lambalarıdırlar ki, Allah Teâlâ onların 
cümlesinden razı olsun! Bundan sonra, cihanı süsleyen en mukaddes reyin ilhamı, zamî-
rindeki mukaddes nurla cihanı yansıtan âyine, felekler kadar yüce, gün doğuşlu, gökyüzü 
ferahlıklı, Ülker Yıldızı menzilli, Jüpiter saadetli Merih heybetli, Satürn kadar görkemli, 
Venüs/Çoban Yıldızı kadar güzel, Merkür kadar zeki, Süleyman gibi şevketli, Nûşirevân 
kadar adaletli, Daryus kadar dirâyetli olan Yüce Hazret! Padişahlığın saltanat semasının 
güneşi, cihan sığınağı ve hilafet burcunun yıldızı, memleket süsleyen uğurlu tahtın ona 
layık bahtı, felekler yolcusu devlet mutluluğunun yaraşanı, cihan sultanlarının en büyük 
efendisi, devran hakanlarının en değerlisi, şanı yüce Osmanlı Hanedanı meşalesinin ay-
dınlık bahşedicisi, cihanı yaratanın zirvelerdeki âlemi aydınlatan güneşi, otağı felekte olan 
Müslümanların sığınağı padişah! Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan ordunun yıldızı ko-
numundaki hidiv, hükmetme gücüne sahip kudretli hâkim, feleklerde mekan tutmuş dağ 
gibi vakarlı şehriyar! İki karanın sultanı ve iki denizin hakanı! İki haremin hizmetkarı! 
İkinci İskender-i Zülkarneyn! Saltanat, şevket, hilafet, azamet, re’fet, merhamet, made-
let, mürüvvet ve ihsanın felekteki yıldızı olan Sultan Mustafa oğlu Sultan Mahmud Han! 
Allah mülkünü ve saltanatını ebedî kılsın! Bundan önce İran ülkesindeki umum ulema-
nın, cumhurun, ayanın ve önde gelen zevatın din-i mübînin ilk zamanlarına ve Peygam-
berlerin efendisinin sünnet-i seniyyesine matufen bid‘atların bâtıl olduğuna inanarak 
dededen babaya umumen Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat akîdesi üzere Hanefî Mezhebi'ne tâbi 
olduğumuza ve bu şerefli mezhep üzere sebat ettiğimize bütün işaret ve emâreler şahitlik 
ederler. Biz İran'da, bid‘at kanunların feshiyle hak mezhebin yayılmasını, kendi bünye-
mizdeki Caferî Mezhebi'nin usul ve kaideleriyle mevcut vaziyetini alim câhil demeden 
hatırımızı sayan herkese anlattık. İran ümerasının en büyüklerinden olan Kirmanşahlar 
Hâkimi, şevket, haşmet ve celâl sahibi, eyaletini nizama koyan şevket ve haşmet sığınağı, 
makamı yüce Abdülbaki Han-ı Zengene'yi vali sıfatıyla Âsitâne'deki Hilafet Makamı'na 
sefir seçilmeye layık görüp elçi ve hacîb tayin ettik. Bundan sonra seyyidlerin ve ekâbirin 
istinadgahı; seyyidlik, şeriat, fazilet ve ikbal sığınağı olmasında ümeranın ve efendilerin 
ittifak ettikleri makamı yüce Mirza Ebu'l-Kâsım'ı ülkenin sadrazamı sıfatıyla; yine alimle-
rin en bilgilisi, fazilet erbabının önderi ve bu duacılarının imamı olan hak yolunun yolcu-
su Horasan Müderrisi Molla Ali Ekber'i, iki âlemin birlikteliğinin ne şekilde sağlanacağını 
görüşmek, kayserlerin en büyüğüne ilân ve beyan etmek üzere Dersaadet yolculuğunda 
refakatle görevlendirdik. Şüphesiz ki adı geçen elçiler devlet makamının eşiğini öpme şe-
refine nailiyetle ve felek dergâhının hizmetine erişmenin hicabıyla nasiplenmek suretiyle 
Hilafet Makamı'nın sâkinlerine arz ü takdim etmişler; bu meymenetli mevzuya ilişkin bir 

85 Enbiya Sûresi: 21/107.
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kez olsun bir fil zincirine sahip olunamadıysa da Halîfelik Makamı'nda birlikteliğin tesisi 
yolunda katedilecek mevki için ihtisas kesbetmek üzere makamı yüce Hindistan Padişahı 
Gurgânî Hanedanı'nın felekler kadar yüce şu seçkin hediyesini, bu diyardan bazı kumaş-
larla birlikte gönderdik. Beklenen o ki, Sultan hazretleri katında hüsn-i kabul görüp bu 
münasebetle dostluğu pekiştirici, muhabbetle kenetlenmemizi sağlayıcı ve -biz muhte-
şem sultanlar olarak- aramızdaki dostluğu artırıcı mahiyette dostça üsluplu mektupların 
yazılması bu güruhun irtibatıyla mümkün kılınıp asayiş içinde günler geçirmemize vesile 
olur. Yakînen biliriz ki, şerefli Devlet-i Aliyyelerince her daim dostluk hazinelerinin ha-
zine kıymetindeki açılışları, inciler dizen kalemlerin anahtarlarıyla mümkün olduğu gibi 
dostluk anlaşması da Zat-ı Hidivîlerinin yüksek ahlakı muktezasınca hayâtiyet kazanarak 
yeşerecektir. Cihanı aydınlatan yüce saltanat güneşiniz bâki ve zeval âfetinden uzak olsun, 
cihan sahibi hilafetinizin şanı daima Cenâb-ı Mevla'nın te’yidiyle vücud bulma devlet ve 
saadetine erişsin ve kulların Rabbine olan yakınlığıyla zinetlensin.

İran'da Rafizîlik akidesinden vazgeçilmesinden memnuniyet 

duyulması ve hediyeler için teşekkür edilmesi

اظهار خشنودی از برچیده شدن عقیده رافضی در ایران و تشکر به خاطر 
هدایا

İran'da Ehl‑i Sünnet akidesinin revaç bularak Rafizilik ve bid'atçılığa son 
verilmesinin dostluk ve rabıtayı pekiştireceğinin daha önce gönderilen elçi 
ve mektuplarla iletilmiş olduğu; Name‑i şâhî beraberinde gönderilen bir 
fil zinciri ile hediyelerden memnuniyet duyulduğu, teşrifat merasimin ic‑
raıyla ve aradaki dostluğa katkı sağlayacağı düşüncesiyle teşekkür mahiye‑
tindeki bu cevabî namenin gönderildiği hakkında Sultan I.Mahmud'dan 
Nadir Bahadır Şah'a nâme‑i hümâyûn

به رافضی گری و بدعت گرایی  پایان بخشیدن  ایران و  با رواج عقیده اهل سنت در 
برای کمک به استحکام رابطه دوستی که پیش از این بود، دریافت نامه ها و رسیدن 
سفیر؛ اظهار خشنودی از دریافت زنجیر فیل و هدایای دیگر به همراه نامه شاهی، با 
اجرای مراسم تشریفات و با اندیشه تاثیر گذاری بر دوستی فیمابین، ارسال پاسخ نامه 

همایونی در ماهیت تشکر از سوی سلطان محمود اول به نادر شاه بهادر

14
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Rikâb‑ı müstetâb‑ı şehriyârîden İran Şâhı Nâdir Bahâdır Şâh cenâblarına  
nâme‑i hümâyûn

Bismillahirrahmanirrahim

El-hamdü li'llâhi'llezî e‘azze'l-İslâme ve'l-müslimîn ve şeyyede de‘âime'ş-şer‘i'l-metîn 
bi-ittifâkı ecnâdi'l-muvahhidîn ve's-salâtü ve's-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedi'l-hâdî 
ilâ tarîkın müstakîm ve's-sâ‘î fî ikâmeti'd-dîni'l-kavîm salâten dâimeten bi-münhellin ve 
münsecimin ve'l-âlu ve's-sahbu sümme't-tâbi‘îne lehüm ehlü't-takâ ve'n-nakâ ve'l-hilmü 
ve'l-keremu rıdvânu'llâhi teâlâ aleyhim ecmaîn ammâ ba‘d e‘âlî-hazret-i leâlî-nazret şehriyâr-i 
kamer-tenvîr hidîv-i hurşîd-nazîr gurre-i garrâ-yı cebîn-i bahtiyârî dürre-i yektâ-yı iklîl-i 
kâm-kârî mü’essis-i mebânî-i câh ü celâl müşeyyid-i erkân-ı izz ü ikbâl şâyeste-i tâc u ke-
mer u gâh vâbeste-i diyânet ü emânet ü intibâh alem-efrâz-ı hıtta-i serverî revnak-bahşâ-yı 
evreng-i dâverî şehriyâr-ı Ferîdun-taht-ı Cem-reviş hüsrev-i hümâyûn-baht-ı Dârâ-me-
niş bahâ’ü'd-dünyâ ve'd-dîn cemâlü'l-İslâmi ve'l-müslimîn avnen li'ş-şecâ‘âti ve'l-menâ‘ati 
ve'ş-şân zahran li'l-besâleti ve'l-celâleti ve'l-unvân hâlâ câlis-i çâr-bâliş-i taht-ı Kisrâ vü 
Cem fermân-fermâ-yı memâlik-i Acem felek-bârgâh el-Kaan Nâdir Bahâdır Şâh lâ‑zâlet 

neyyirâtü ikbâlihî şârifeten min ufukı'd‑diyâneti ve'l‑iclâli ve kevâkibü mecdihî lâmi‘aten min 

feleki's‑siyâdeti ve'l‑ikbâl "bâdâ murassa‘ ez‑güher‑ahterân‑ı sa’d çetr‑i sipihr‑i rif‘at‑i hurşîd‑sây‑i 

şah"
86 cenâblarının savb-ı bâ-savâb-ı âlî ve evb-i müstetâb-ı mütelâlîlerine vesîle-i iltimâ‘ 

neyyir-i vidâd-ı samîmî ve zerî‘a-i irtifâ‘-ı medâric-i hurşîd-i ittihâd-i dînî olan eltâf-ı 
le’âlî-da‘avât-ı ekîdetü'l-muvâlât muhabbet-efzâ-yı pâdişâhâne ve eşref-i reyâhîn-i tahiy-
yât-ı şedîdetü'l-musâfât selâmet-nümâ-yı şahane ki perverde-i muhît-i kavîm-i "tahiyye‑

tühüm yevme yelkavnehû selâm"
87

 ve nümâ-yâfte-i riyâz-ı müstedîm-i "yulakkavne fîhâ tahiy‑

yeten ve selâmâ"
88dır. Şerâyit-i ta‘zîm ve kavâid-i mergûbe-i tevkîr ü tekrîm ile merâsim-i 

ithâf ve îsârı takdim olundukdan sonra mir’ât-ı zamîr-i münîr-i zekken zekkâ secencel-i 
hâtır-ı âtır-ı mihr-incilâlarına nakş-ı dil-keş suver-i müdde‘â bu vechile irâ’e ve ibâne 
olunur ki neyyir-i vidâd-ı ittihâd-ı dîni "seyec‘alü lehümü'r‑rahmânu vüdden"

89

 matla‘ından 
tâli‘ ü tâbân ve âfitâb-ı muvâhât-mevâsik-i samîmî "fe'sbahtüm bi‑ni‘metihî ihvânen"

90

 maş-
rıkından şârık ve dırahşân olup ber-muktezâ-yı madde-i hürriyet ve hüsn-i vefâ vü mü-
btegâ-yı cevâhir-i erîhiyyet-i sıdk u safâ temhîd-i kavâid-i musâfât ve te’kîd-i me‘âkıd-ı 
muvâlât için sefîr-i memdûhu'l-hısâlleri emâret-me’âb-ı izzet-nisâb Abdülkerim Bey zîde 

şânuhû vesâtatıyla bu hilâlde münba‘is olan nâme-i nâmî-i anberîn-nikâb-ı latîfü'l-işâre 
ve risâle-i kirâmî-i rengîn-elkâb-ı bi-selîsi'l-ibâreleri "Be‑sâ‘âtî ki saâdet ez‑û burd ahter / 

Be‑tâli‘î ki kavlen ber‑û‑küned takvîm"
91 bihterîn eyyâm-ı fîrûz ve huceste-terîn-i hengâm-ı 

86 "Şah'ın güneş kadar yüce bahtının kubbesi, mutluluğa eriştirici talih yıldızlarının cevheriyle bezensin" mealinde 
Farsça duâ cümlesi.

87 "Kendisine kavuştukları gün Allah'ın onlara iltifatı "selam"dır." Ahzâb Sûresi: 33/44. 
88 "...Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır." Furkân Sûresi: 25/75.
89 "...Allah gönüllerde bir sevgi yaratacaktır." Meryem Sûresi: 19/96. 
90 "...Onun bu nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz...." Âl-i İmrân Sûresi: 3/103.
91 "Tâlih yıldızının mutluluğu ondan esirgediği bir anda, devrân ona yeni bir söz hakkı daha tanır" mealinde Farsça 

beyit.
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gîtî-fîrûzda  şeref-yâb-ı vusûl ve resîde-i tâkçe-i vâlâ-hâne-i müsûl olup ol gonca-i pîçî-
de-i riyâz-ı vidâd nesîm-i tekrîm ile küşâd kılındıkda nükhet-i nikât-ı anber-i bîzî mu‘at-
târ-sâz-ı meşâmm-ı hullet ve sezâ-yı müşk-sây-i hulûs-engîzi lahlaha-fersâ-yı dimâğ-ı 
meveddet olmuşdur mukaddemâ cenâb-ı ni‘me'l-me’âb-ı şahî ve cânib-i eşref ü eltâf-ı 
diyânet-penâhîlerinin bi-inâyeti'llahi'l-Meliki'l-müste‘ân muvâfık-ı marâzâ-i Deyyân 
olan tervîc-i mezheb-i ehl-i sünnet ve tenvîr-i menâr-ı millet ü cemâ‘at ve imâte vü izâ-
le-i rafz u bid‘at husûsunda muvaffak oldukları âsâr-ı râziyye ve me’âsir-i marziyye bâ‘is-i 
âsâyîş-i ehl-i îmân ve sebeb-i sitâyiş-i zemîn ü zamân olmakdan nâşî tanzîm ü tevsîk ve 
tetmîm ü tensîki der-miyân olan revâbıt-ı muvâlât u muvâhât ve zavâbıt-ı mü’âlefet ü 
musâfât vükelâ-yı tarafeynin hüsn-i sa‘y ü ihtimâmlarıyla cânibeynin nizâm-ı sâmânlarına 
elyak ve ahrâ olan vech-i vecîh-i hüsn-i tavr-ı mergûb-i müstahsen üzere nizâm-pezîr-i 
temşiyet ve bi-mennihî teâlâ miyânede kat‘ olunan eksiye-i ittihâd u yek-cihet kâmet-i 
vâlâ-yı dîn-i Muhammedî'ye kisve-i tırâz-ı tarâvet olduğu cânib-i meveddet-câlib-i şâhî-
lerine bundan mukaddem irsâl-i rusül ü resâil ile ibâne ve inhâ olunmuşdur. Kâsıd-ı hu-
ceste-i makâsıdları mûmâ-ileyh icrâ-yı merâsim-i risâlet ve edâ-yı levâzım-ı sefâret idüp 
zamâyim-i devâyi‘-i ülfet ve netâyif-i şerâif-i hullet ile ber-mûceb-i defter arz eyledüği he-
diyye-i behiyyeleri nikme-i iklîl-i kabûl ve mukle-i rağbet ü i‘tibâr ile meşmûl ve mashûb-i 
ketîbe-i ma‘iyyeti kılınan yek zencîr-i fil dahi rabt-ı peyvend-i vusûl olup âdet-i hasene-i 
seniyye-i şâhân ve serîre-i kerîme-i marziyye-i tâcdârân üzere iksâ’-i hil‘at-i muvâ‘adet ve 
teşrîfat-ı fâhire-i ruhsat mürâca‘at ile hâiz-i mübâhât ve müfâharet olmakla mücerred ter-
sî‘-i nigîn-i peymân-ı vidâd ve tezyîn-i iklîl-i dostî vü ittihâd için işbu nâme-i hümâyûn-ı 
müsâdakat-meşhûnumuz ısdâr ve irsâl kılınmışdır ba‘d-ez-în dahi zât-ı diyânet-simât-ı 
şâhîlerinin kemâl-i ittihâd-ı dînî vü derûnî ile ibrâz-ı levâzım-ı hüsn-i mu‘âmele-i dostî 
vü yek-cihetî ve izhâr-ı merâsim-i gayret-keşî-i dîn-i Muhammedî'ye sarf-ı cell-i ictihâd 
ve tensîm-i nesîm-i rûh-efzâ-yı "ve ce‘ale beyneküm meveddeten ve rahmeten"

92

 ile ebvâb-ı 
mürâselâtı küşâde buyurmaları müntakış-ı zamîr-i saâdet-semîr-i hüsrevânemizdir. 
"Dâim ez‑berk‑ı gevher‑i tâcet ber‑ser mihr u mâh efser bâd / Ez‑cihân tâ‑buved kürûr u şuhûr 

nevbet‑i kûs‑i nev mükerrer bâd"93.

92 "... (Eşlerinizle) aranızda sevgi ve merhamet var etti..." Rûm Sûresi: 30/21.
93 "Tâcınızın cevherinin ışıltısı sürekli; ay ve güneş başınızın üzerinde tâc olsun / Yeni kösün nöbeti gelip geçen 

aylar ve yıllar boyu tekrarlanarak cihânda ebedî olsun" anlamında Farsça beyit.
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İran tarafından, Rusya ile Devlet-i Aliyye arasındaki musâlahanın 

yenilenmesinin teklif edilmesi

پیشنهاد تجدید مصالحه نامه فیمابین روسیه و دولت علّیه از طرف ایران 

Rusya tarafından işgal edilen Gence Sahrası ile bazı vilayet ve derbentlerin 
Rusya tarafından geri verilmesi neticesinde düzenlenen ahitnameye göre: 

Devlet‑i Aliyye ile Nadiriye Devleti arasında musalaha akdolunması ha‑
linde Rusya'nın da musalahaya dâhil olacağı, bu maksatla Mehemmed 
Rahim Han ile Nazar Ali Han‑ı Kadîmî'yi Devlet‑i Aliyye'ye; Mehemmed 
Tayyib Han ve Mehemmed Rıza Han‑ı Kaçarî'yi de Rusya'ya gönderdikleri, 
elçilerin vürudundan sonra Rusya'ya haber verilip onların, İran elçilerini 
serdarlarının bulunduğu mahalle ulaştırmaları, orada elçilerin iki taraf ser‑
darlarıyla bir araya gelip Rusya ile Devlet‑i Aliyye arasındaki musalahayı 
yenilemeleri teklifinin i‘lâmına dair Nadir Şah'tan Sultan Sultan I.Mah‑
mud'a name‑i şahî

اشغال دشت گنجه به همراه بعضی والیات و دربند از سوی روسیه و عهدنامه ایی که 
در نتیجه باز پس گیری از روسیه تنظیم یافته:

نامه شاهی از طرف نادرشاه به سلطان محمود اول مبنی بر: در حین انجام مصالحه نامه 
ورود  این هدف  با  مصالحه،  به  نیز  روسیه  ورود  نادریه  دولت  با  علیّه  دولت  فیمابین 
محمد رحیم خان با نظر علی خان قدیمی به دولت علیّه ؛ اعزام محمد طیب خان و 
محمد رضا خان قاجاریه نیز به روسیه، اطالع از ورود سفرا به روسیه، پیوستن به محله 
ایی که سرداران سفرای ایران قرار داشتند، مالقات سرداران دو طرف در آنجا و اعالم 

پیشنهاد تجدید مصالحه نامه بین روسیه و دولت عثمانی 

Rikâb‑ı hümâyûn‑ı cihân‑dârîye Nâdir Şâh tarafından gelen nâmenin sûretidir.

Hüve'llahu sübhânehû

Bismillahirrahmanirrahim

Bu gevher-i rahşende-i kelâm ve lü’lü-i erzende-i beyân ki dürretü't-tâcnâme ve 
zîb-i fark-ı mübâhât-hâme olmağla kâbiliyeti ola nâm-ı bülend-i hudâvend-i bi-istihkâk u 
pâdişâh-ı alel-ıtlâkdır ki mehâmm-ı âlem ve umûr-ı cumhûr-ı benî Âdeme ülfet ü vifâk-ı 
selâtîn-i bâ-dâd ü dîn ile râbıta-i nizâm verdi ve kilîd-i hullet ve iltiyâm-ı pâdişâhân-i 
ma‘delet-âyin ile ebvâb-ı ârâm u emânı rû-yi kâffe-i ehl-i cihâna açdı "Mer urâ resed kibriyâ 

vü menî ki mülkeş kadîmest ve zâteş ganî / Ve ber‑harf‑i şigerf huceste fercâm u makâl‑i ferhunde 

15
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âğâz‑ı nikû‑encâm"
94 ki sultân-ı nâtıkaya fer ve şâhid-i suhene zîver vere, ber-sürûr-ı sem-

me'l-kadrin ism-i sâmîsidir ki sâha-i kişver-i milleti tetâvül-i leşker-i bî-gâne-i şirk ü rayb-
den masûn ve dâru'l-mülk-i dîn-i mübîni dest-endâz-ı cünûd-ı naks ü aybdan me’mûn ve 
zât-ı şerîfi bâ‘is-i ıslâh-ı umûr-ı ibâd ve vücûd-ı akdesi vâsıta-i sulh-i küll-i âlem-i kevn ü 
fesâddır. Sallâllahu aleyhi ve alâ âlihî ve evlâdihî ve ashâbihî hümü'l-bereratü'l-hıyarati ve 
kâtilü'l-keferati ve'l-fecerah. Ve ba‘d, a‘lâ-hazret, felek-rif‘at keyvân-rütbet behrâm-savlet 
müşterî-saâdet sûret-nümâ-yi âyîne-i şevket-i İskenderî zînet-efzâ-yı evreng-i Dârayî vü 
Kayserî cevher-i şemşîr-i kişver-güşâyî fâris-i mizmâr-ı devlet-i Hudâyî kâli‘-i bünyân-ı 
zulm ü tuğyân râfi‘-i râyât-ı adl ü ihsân rîh-i Âsaf-ı deryâ-yı ıztırâb-ı ehl-i nifâk ve berk-i 
hâtif-i hirmen-hestî-i erbâb-ı bağy ü şikâk ârâm-bahş-i bahr-i tûfân-zâ-yi cihân ve tes-
kîn-dih-i şûriş-i lücce-i âşûb hayyiz-i edvâr ü ezmân matla‘-ı subh-i sefîd-i rûzî-i eyyâm 
be-hîn-i gevher-i sadef-i şühûr u a‘vâm ma‘den-i dürr-i dürrî-fürûğ-ı saltanat-ı uzmâ 
ve menba‘-ı zülâl-i kevser-misâl-i devlet-i kübrâ ser-efzâyîş-dih-i dîhîm-i tâcdârî ve pâ-
ye-efzâ-yı taht-ı fîrûz-baht-ı pâdişâhî vü kâm-kârî hidîv-i nâfizü'l-emr-i iklîm-i devlet-i 
kavî-bünyâd ve şîrâze-bend-i evrâk-ı perîşân-ı umûr-ı bilâd u ibâd sultânü'l-berreyn ve 
hakânü'l-bahreyn sânî-i İskender-i Zi'l-karneyn hâdimü'l-Haremeyni'ş-Şerîfeyn necmen 

li‑feleki's‑saltanati ve'l‑hilâfeti ve'l‑azameti ve'r‑re’feti ve'l‑merhameti ve'l‑birri ve'l‑adli ve'l‑ihsân 
Sultân Mahmud Han bin Sultân Mustafa Han halleda'llahu mülkehû ve sultânehû hazretle-
rinin mir’ât-ı zâmîr-i münîr-i hurşîd-nazîrlerine müstatî‘ ola ki, sene-i mâziyyedeki sah-
râ-yı Gence makarr-ı ordu-yı zafer-nümûn ve eyyâm-ı inkılâb-ı İran'da tasarruf]ı] Dev-
let-i Rusya'ya geçen vilâyât, derbend ve gayruhûnun intizâ‘ı bu niyâz-mend-i dergâh-ı 
Îzid-i Bî-çûn'un veche-i himmeti olup tâife-i Rusya vilâyât-ı mezbûreyi ki mülk-i kadîm-i 
İran idi bilâ-özr ve gadr düstûr-ı sâbık üzere bu devlet-i Hudâ-dâd ümenâsının tasarrufu-
na verdiler ve hîn-i in‘ikad-ı musâlahada pâdişâh-ı zî-câh-ı hurşîd-külâh-ı Rus'un hâhiş 
ve recâsına binâen ahd ü ikrâr oldu ki her ne vakit ki Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ile 
bu Devlet-i Nâdire beyninde mukaddime-i musâlaha tahakkuk bula ol devlet-i uzmâ ile 
sulh-i Rusya dahi sulhnâmeye kayd ola  ve bundan akdem dergâh-ı felek-pîşgâh-ı hakânî-
ye revâne olan elçi vesâtatıyla mütevâtiren sem‘-i âgâhîye vâsıl olacak mertebe mesmû‘-i 
âkifân-ı südde-i azamet ü iclâl oldu ki mukteziyât-ı sipihr-hâdise-i hayyize binâen ol Dev-
let-i Aliyye ile Devlet-i Rusya beyninde gubâr-ı muhâlefet u nizâ‘ irtifâ‘ ve ser-rişte-i te-
veddüd ve salâh inkıtâ‘ bulup nâ’ire-i ceng ü cidâl iştiâl üzere ola. Çûn ol ahd ü şart ki Dev-
let-i Rusya ile vâki‘ olmuşdu. Âlem-i hüsn-i ahde ana îfâ lâzım ve müfteriz ve ol pâdişâh-ı 
İslâm-penâh ile şevâib ]ü] rayb ve garazdan mu‘arrâ olan ittihâd-ı mezheb ve muvâfakat-ı 
millet ve meşrebe binâen bu hayr-hâhın dostî vü yek-cihetî ve dahi tarîk-i tevâfuk-ı suverî 
ve ma‘nevîsinden farz ve mütehattim oldu ki ol devlet-i vâlânın dostuna dost ve düşmanı-
na düşman ola li-hâzâ bu vakitde eyâlet ve şevket-penâhân-ı haşmet-destgâhân nizâmen 
li'l-eyâle hâkim-i zemîn-i Dâver Sa‘adlü Muhammed Rahim Han'ı ki İran kibâr-zâde-
lerindendir ve Nazar Ali Han-ı Kadîmî'yi ki merd-i âdâbdandır menzile ile ol âsitân-ı 
sipihr-bünyâna revâne ve Hezarecât Hâkimi Muhammed Tayyib Han ile Hâkim-i Ker-
şek Muhammed Rıza Han-ı Kaçarî dahi huzûr-ı pâdişâh-ı vâlâ-câh-ı memâlik-i Rusya'ya  
94 "Onu büyüklük ve benlik duygusu sarmışsa eğer mülkünün kadim ve kendinin zengin olmasındandır. / Bu kutlu 

neticenin muhteşem bir ifadesiyle iyi sona doğru gidilen yolda mutlu başlangıcın dile gelişidir" anlamında 
Farsça beyit.



80

I.MAHMUD-NADİR ŞAH MEKTUPLAŞMALARI

firistâde eyledik ol hidîv-i Cem-iktidâr ki mazhar-ı rahmet ve sâye-i re’fet-i hazret-i 
Perverdigâr'dırlar ve şer‘-i mürüvvet ve millet-i fütüvvetde sefk-i dimâ ve tazyî‘-i nüfûs 
üzerine ârâmiş-i bilâd ve asayiş-i ibâdı râcih addederler süferâ-yı müşârün-ileyhimânın 
vürûdundan ve hicâb-ı bârgâh-ı izz ü ikbâle lisânen arz edecekleri umûru ısgâdan sonra 
her gâh re’y-i gîtî-ârâ-yı akdes iktizâ gösterip makrûn-ı salâh bileler mevkıf-ı iclâllerin-
den fermân-ı hümâyûn karîn-i izz-i nefâz buyurula ki firistâdegân-ı mûmâ-ileyhimâyı 
mu‘asker-i serdârân-ı zafer-esere götüreler ki Devlet-i Rusya'ya i‘lâm edip anlar dahi bu 
niyâz-mend-i dergâh-ı ilâhın elçilerini serdârları olduğu mahalle revâne edeler ol ma-
halde elçiyân serdâr-ı tarafeyne karîb olup inşâ’allahu'l-azîz maslahat-ı Devlet-i Aliyye-i 
Osmaniye'ye lâyık vech üzere tâ’ife-i Rusya ile ol devlet-i ebed-peyvend mâ-beyninde 
tecdîd-i emr-i sulh amele gelip ber-vech-i mergûb def‘-i âşûb evedd-i mekârim-i ahlâk-ı 
pâdişâhâneden terakkub olunur ki elçiyân-ı müşârün-ileyhimâya temşiyet-i umûr-ı mez-
bûreden sonra serî‘an ruhsat-i insirâf inâyet buyurulup revâyih-i anberîn-fevâyih-i riyâz-ı 
mekâtîb-i hümâyûn ile meşâmm-ı dostî vü meveddet-i müşk-âyin buyurula "İlâhî tâ cihân 

râ âb‑ver ne‑gest, felek râ dûr ve gîtî râ direngest / Müsellem pertev‑i bâ‑dîn‑i pâdişâhî be‑kâm‑ı 

dil be‑mân çendân ki hâhî"
95

 hem-vâre âfitâb-ı cihân-tâb-ı saltanat-ı kübrâ âlem-efrûz ve 
bârika-i samsâm-ı mücâhidîn adüvv-sûz bâd.96

İran tarafından yapılan Rusya ile musalahanın yenilenmesi teklifinin 

Osmanlı Devletince kabul edilemeyeceği

پیشنهاد تجدید مصالحه نامه بین ایران و روسیه و عدم پذیرش دولت عثمانی

Göndermiş olduğu dostluk mektubunun alındığı, İran kibâr‑zâdelerinden 
Sa‘adlu Mehemmed Rahim Han ile Nazar Ali Hân'ın padişahın huzuruna 
kabul edildikleri; Rus Çariçesi'ne maslahatgüzar gönderilmiş olmasından, 
gösterdikleri halis niyet ve samimiyetten mutluluk duyulduğu, ancak dev‑
letlerarası kural, kaide ve protokolleri iyi bilen kimseler için bazı hususların 
sır olmadığı, barış halindeki iki devlet arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın 
menşeinde ırz ve namusunu koruma amaçlı hareket eden bir devletin za‑
lim devletten hakkını talep ve tahsil, ırz ve namusunu tekmil eylemek, dev‑
let şerefini korumanın gereği olduğu, bu hususta daima mazur sayılacağı, 
kan dökülmeksizin musalaha yoluyla devlet namusunu korumak ve hakkın 
istihsali mümkün iken ve hiç gereği yokken sırf sınırları genişletmek niye‑
tiyle musalahadan kaçınmanın nefreti mucip bir durum olduğu; Devlet‑i 

95 "Ya Rabbi! Cihânı susuz bırakma, değilse feleği bizden uzaklaştır, dünyayı da durdur / Bizim gönlümüzün mutlu 
olmasını diliyorsan eğer bu padişahlık sana emanet olsun" anlamında Farsça beyit.

96 "Âlemi aydınlatan yüce saltanatının cihânı aydınlatan güneşi sürekli olsun; mücâhitlerin keskin kılıçlarının 
çaktığı şimşek düşmanları yaksın!" anlamında Farsça duâ cümlesi.

16
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Aliyye'nin musalaha yapmaya herkesten ziyade istekli olduğu ve bu yoldaki 
kararlılığını gösterdiği, ancak Rusların saldırgan tutumunu sürdürerek hu‑
dutta vaki tecavüzlerini görüşmeye hiçbir şekilde yanaşmadıkları, Devlet‑i 
Aliyye'nin mecbur ve mağdur olduğu hudut anlaşmazlıklarında Rusların 
bu güne kadar keyfi davrana geldikleri, musalahadan söz etmenin Devlet‑i 
Aliyye'nin şanına yaraşmayacağı, durum bu merkezde iken Deraliyye'ye 
gönderilen İranlı elçilerin Osmanlı seraskerinin bulunduğu mahalle gön‑
derilmeleri ve Ruslarla o tarafta olan elçileriniz ile yazışma yapılmasının ve 
gidiş gelişlerin fayda sağlamayacağı, fitneden hiçbir şekilde emin olunma‑
dığı ortada iken İranlı elçilerin beyhude hududa gönderilerek eli boş dön‑
melerinin münasip görülmediğinin i‘lamına dair Sultan I.Mahmud'dan 
Nadir Şah'a nâme‑i hümâyûn

نامه سلطان محمود اول به نادرشاه مبنی بر: نارضایتی از ارسال نامه دوستی، پذیرش 
خان زاده های ایران محمد رحیم خان سعدلو با نظر علی خان به حضور پادشاه؛ اعزام 
مصلحت گذار به امپراتریس روسیه، خوشوقتی از حس خلوص نیت و صداقت، اما 
و  قواعد  که  اشخاصی  به  موارد  بعضی  نبودن  مخفی  ها،  دولت  بین  در  قانون  وجود 
پروتکل ها را به خوبی می دانند، بوجود آمدن اختالف فیمابین دو دولت در حال ایجاد 
صلح با هدف حفظ ِعرض و ناموس و درخواست تحصیل حقوق خود، نشأت گرفته 
از یک دولت ظالم است، تکمیل کردن ِعرض و ناموس، ضرورت حفظ دولت شریف 
خود، معذور شمرده شدن همیشگی در این خصوص، امکان پذیر بودن حفظ ناموس 
دولت و تحصیل حق دولت از راه مصالحه و بدون خونریزی، اجتناب از مصالحه نامه 
با هدف غیر ضروری گسترش سرحدات و بوجود آمدن وضعیت نفرت انگیز؛ عالقه 
مندی دولت علیّه بیش از هر کس برای انجام مصالحه و نشان دادن ثبات قدم در این 
مسیر؛ خودداری روسها از دیدار و ادامه نگرش تهاجمی و تجاوز در مرزها، تضعیف 
دولت علیّه تا به امروز از رفتارهای دلبخواهی روسها در مرزها و اجبار به مناقشه های 
نامه در شأن دولت علیّه نبوده، بی فایده بودن اعزام ایلچی  مرزی، بحث از مصالحه 
های ایرانی به محل اقامت سرعسگر های عثمانی و انجام مکاتبات ایلچی ها در آن 
سوی با روسها علی رغم وجود این وضعیت در مرکز، بی ثمر بودن این رفت و آمدها، 
مشخص بودن و عدم اطمینان از وجود فتنه به هیچ شکلی و اعزام بیهوده سفرای ایرانی 

به مرزها و مناسب نبودن اعالن بازگشت دست خالی آنها

Rikâb‑ı müstetâb‑ı hazret‑i şehriyâr‑ı âsmân‑cenâb câniblerinden  
İran Şâhı Nâdir Şâh'a nâme‑i hümâyûn müsveddesidir.

Hamd-i bî-adîd ve şükr-i müstelzimü'l-medîd ol te’lîf-fermâ-yı kulûb-i ehl-i îmân 
ve nusret-bahşâ-yı cünûd-ı İslâmiyân hazretlerinin pîşgâh-ı bârgâh-ı kibriyâ-penâhîleri-
ne sezâ ve ahrâdır ki gayret-keşân-ı dîn-i Ahmedî ve nigehdârân-ı namûs-i şerîat-i  

(24 Kasım‑3 Aralık 1738)
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Muhammedî olan havâkîn-i nasafet-âyini hilye-i yümn-âmîziş ve ittisâk ile ârâste ve kis-
ve-i hüsn-i i’tilâf ve ittifâk ile pîrâste idüp nevek-i sinân-ı şîr-âzmâyân-ı muvahhidîni 
meyl-i çeşm-i iktidâr-ı müşrikîn ve tîğ u tîr-i şa‘şa‘a-pâş-ı guzât-i müslimîni âteş-endâz-ı 
hirmen-i‘mâr-ı a‘dâ-yı dîn eyledi ve mesâbîh-i salât-i sâti‘u'l-envâr ve kanâdîl-i selâm-ı 
bî-kıyâs ve bî-şümâr ol fârisü'l-hayl-i arsa-gâh-ı risâlet ve hâiz-i kasbü's-sebk-i mizmâr-ı 
nübüvvet-cenâblarının âvîze-i zarîh-i akdes ve âvîhte-i merkad-i mutahhar-ı mukaddes-
leri kılınır ki "erkânü'l‑mü’mini ke‑raculin vâhidin"

97 lâmi‘asıyla terfî‘-i revâk-ı dîn ve tevsî‘-i 
nitâk-ı yakîn eyledi sallâllahu aleyhi ve alâ âlihî ve ashâbihî ve zürriyâtihî ve ahzâbihî 
mine'l-muhâcirîn ve'l-ensâri'l-münteşirîn fi'l-bilâd ve'l-emsâr ilâ intihâi'd-dühûr ve'l-a‘sâr 
ve ba‘d a‘lâ-hazret le’alî-nazret şehriyâr-ı kamer-tenvîr hidîv-i hurşîd-nazîr gurre-i gar-
râ-yı cebîn-i bahtiyârî dürre-i yektâ-yı iklîl-i kâm-kârî mü’essis-i mebânî-i câh ü celâl mü-
şeyyid-i erkân-ı izz ü ikbâl şâyeste-i tâc u kemer u gâh bâyeste-i diyânet ü emânet ü inti-
bâh-ı alem-efrâz-ı hıtta-i serverî revnak-bahşâ-yı evreng-i dâverî dâdâr-ı Feridun-taht-ı 
Cem-reviş hüsrev-i hümâyûn-baht-ı Dârâ-meniş bahâ’ü'd-dünyâ ve'd-dîn cemâlü'l-İslâ-
mi ve'l-müslimîn avnen li'ş-şecâ‘âti ve'l-menâ‘âti ve'ş-şân zahren bi'l-besâleti ve'l-celâleti 
ve'l-unvân hâlâ câlis-i çâr-bâliş-i taht-ı Kisrâ vü Cem fermân-fermâ-yı memâlik-i Acem 
felek-bârgâh el-Kaan Nâdir Bahâdır Şâh ce‘alehu'llahu alâ mefârıkı ehli'l‑meşârıkı tâcâ ve en‑

tec‑i mukaddimât‑ı hulletehû bi'l‑hayr intâcâ cenâblarının sûy-i dil-cûlarına cüyûş-ı der-
yâ-hurûş teslîme-i hulûs-âyîn ve cünûd-ı behcet-nümûd ve ta‘zîme-i safvet-mekîn sunûf-i 
ikrâm ve vüfûr-ı ihtirâm birle reh-âverd-i nâdî-i nüzhet-karîn kılınmak zımnında zamîr-i 
sedâd-tenvîrlerine hulâsa-i merâm bu vechile ifâde ve i‘lâm olunur ki cânib-i saâdet-câ-
lib-i kâm-kârîleriyle hânedân-ı âsmân-sân ve dûdmân-ı hilâfet-unvânımız beyninde mu-
kaddemâ pezîrufte-i istikrâr u istihkâm olan me‘âkıd-ı musâfât ve makâsıd-ı muvâlât 
muktezâsınca firistâde kılınan nâme-i nâmî-i nâfe-küşâd müfâvaza-i sâmî-i gâliye-sâlârı 
"Bihterîn‑i eyyâm‑ı vâzende ki sütû‘‑ı envâr / Feth u nusret u lümû‘‑ı ezvâ’"

98

 fevz ü fırsatından 
fürûzân olan âsâr-ı meyâmin-i nûr-efşân kitâbe-i zer-nigâr-ı eyvân-ı âsmân olmağa şâyân 
idi mu‘temedân-ı südde-i şâhîlerinden hâniyyet-nisâb-ı eyâlet-meâb-ı saâdet-iktisâb İran 
kibârzâdelerinden hâkim-i zemîn-i Dâver Sa‘adlu Muhammed Rahim Han ve hem-inân-ı 
murâfakati kılınan emâret-meâb-ı dirâyet-intisâb Nazar Ali Han dâmâ makrûneyn bi-inâ-
yeti'l-Meliki'l-mennân vesâtatlarıyla şeref-vusûle mevsûl ve nazar-ı iksir-eser-i mülûkâ-
nemiz ile manzûr ve meşmûl olup hâvî olduğu hamâil-i sıdk u safâ ve âyât-ı muhkemât-ı 
mihr u vefâ edell-i delâil-i mücâmelât-i hubb ü vidâd ve ecell-i şevâhid-i müdde‘â-yı te‘â-
zud u ittihâd olup lâ-siyyemâ mecbûl ve meftûr oldukları safâ-yı tînet ve nekâ-yı serîret ve 
ittihâd-ı dîniyyeden iktizâ eden asabiyyet ve gayretlerinden nâşî mukaddemâ irtikâb-ı 
tavr-ı redî’-i utüvv ü istikbâr ve ahd-i ma‘kûdı bilâ-sebeb nakz u ihfâr eden Devlet-i Rus-
ya'nın bu gûne harekât-ı rediyyesi müheyyic-i urûk-ı diyânet ve muharrik-i madde-i ha-
miyyetleri olmağla ıslâh-ı zâte'l-beyn ve tasfiye-i şûr u şeyne ber-şîve-i deydene-i hasene-i 
hem-civarî azîmet ve rahnedâr-ı tîşe-i gadr olan  esâs-ı musâlahanın mi‘mârî-i hüsn-i ted-
bîr-i dil-pezîrleriyle istihkâm ve isticdâdına bezl-i himmet ve Çârîçe-i Rusiyye cânibine 

97 Müslim, Sahîh, Kitâbü'l-Birr; Hadis "el-Mü’minûne ke-raculin vâhidin" şeklindedir. " Müminler bir tek kişi 
gibidir" me’âlindedir.

98 "Nurların her tarafı kapladığı en güzel günler başını alıp gitmesin / Fetih ve nusretin olduğu, ışıkların ortalığı 
aydınlattığı günler devam etsin" anlamında Farsça beyit.
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dahi sefîrân-ı maslahat-güzerân isrâsına mübâderet kılınmış cenâb-ı nasafet-meâb-ı şâhî-
lerinin bu vaz‘ u hareket ve devlet-i İslâmiyye tarafında olan hüsn-i incizâb ve niyetlerin-
den fevka'l-melhûz memnun ve mahzûz olmuşuzdur. Muktezâ-yı tînet ve lâzıme-i diyâ-
netleri üzere bundan böyle dahi cenâblarından me’mûl ve melhûz olan her bâbda 
munsifâne hareket ve merâsim-i mürüvvet ve hakkâniyete riâyetdir. Lâkin kavâid ve 
rüsûm-i düvele ârif ve âgâh olanlara setîr-i perde-i hafâ değildir ki müsâleme üzere olan 
düvelden iki devlet beyninde bi-hasebi'l-vakt tekevvün ve hudûs eyleyen münâza‘âtın 
menşe’ ve mebde’inde ırz u namusunu muhafaza kasdıyla şâh-râh-ı affâf ve insâfa reh-rev 
olan devlet-i imâle-i licâm-ı sıdk-i‘tizâm ile bâdiye-peymâ-yı te‘addî vü i‘tisâf olan devlet-
den hakkını taleb ve tahsil ve ırz u namusunu îfâ ve tekmîl eylemek vâcibe-i zimmet ve 
lâzıme-i şân-ı devletî olmakla bu ümniyyede her ne kadar sarf-ı makdûr eder ise ma‘zûr ve 
mecbur ve bu hilâlde sefk-i dimâ ve ızrâr-ı berâyâ olunmaksızın musâlaha vechile tekmîl-i 
ırz-ı devlet ve tahsîl-i hak ve tatyîb-i hasârete dest-res mümkin iken bilâ-mûcib tevsî‘-i 
memleket ve dâiye-i nefsâniyyet zımnında cânib-i musâlahadan mücânebet eylediği hâlde 
âlemiyân indinde medhûl ve menfûr olacağı âşikârdır. Li-zâlik Devlet-i Aliyye-i dâi-
mü'l-karârımız ile mukaddemâ müeyyeden müsâleme ve mühâdene üzere olan Moskov 
Devleti'ne taraf-ı hümâyûnumuzdan hilâf-i şürût-ı musâlaha bir türlü vaz‘ u hareket olun-
mayup levâzım-ı muvâlâta kemâ yenbagi riâyet olunduğuna ve mesfûrların irtikâb-ı 
dekk ü desîselerinde bir türlü şâ’ibe-i iştibâh olmadığına cenâb-ı ni’me'l-me’âbları ile 
der-miyân olan akd-i vifâkda kendilerin sulhlarını dahi idhâl için cânib-i şâhîlerinden 
niyaz ü istid‘â ve ol vakt Devlet-i Aliyyemiz ile müsâleme-i mü’ebbedeyi ikrâr ve iddi‘â 
eylemeleri delîl-i vâzıh ve bürhân-ı kâtı‘ olmakla bu bâbda her ne kadar tarîk-i hîleye 
sülûk ile îrâd-i ilel ve a‘zâra ibtidâr ederler ise pezîrâ-yı sem‘-i i‘tibâr olmayacağı zâhir ve 
bedîdâr olur bu mukaddime dahi bu vechile sübût-yâfte-i cerîde-i tahakkuk oldukdan 
sonra Devlet-i Aliyye-i hilâfet-medârımız ile Moskovlu beyninde tarh-efgen-i zuhûr olan 
keyfiyyet-i adâvet ü cidâl alâ mâ hüve'l-vâki‘ bu gûne bast u icmâl olunur ki Moskovlu 
tâ’ifesi ez-kadîm mecbul oldukları desîse ve hud‘alarından nâşî cenâb-ı vâlâ-câhınız mu-
kaddemâ Gence ve Şirvan câniblerinde iken ber-minvâl-i muharrer Devlet-i Aliyyemiz ile 
tecdîd-i musâfâta rağbet ü i‘tibâr ve hâhişlerin gûyâ sizin tarafınızdan dahi işrâb ve iş‘âr 
suretinde hîle vü iğfâl vâdîlerine zâhib ve def‘aten nakz-i ahd ü mîsâk ile ale'l-gafle hu-
dûd-ı memâlik-i İslâmiyyemize te‘addî vü tecâvüze müterassıd u müterakkıb olmalarıyla 
cenâb-ı safvet-me’âbları dahi Moskovlu'nun bu gûne niyaz ve recâda olduklarını hâlâ 
Bağdad vâlisi olup o hînde Erzurum cânibi ser-askeri bulunan vezîrim Ahmed Paşa ile 
mükâtebe vü mürâsele üzereler iken mesfûrlar bağteten Azak Kal‘ası'nın muhâsarasına 
ictisâr ve dostluk zamânına kıyâsen kal‘a-i merkûmeyi kadr-i kifâye hıfz u hirâsdan hâlî 
bulmalarıyla nez‘ ü istîlâya ibtidâr hilâlinde dâhil-i havza-i emânîmiz olan fas-nigîn-i 
iklîm-i Kırım'a dahi bir tarîkle istîlâ dâiyesiyle mâ-hasal kuvvet ve miknetleri olmak üze-
re tedârik ve tertîb ve Kırım Adası'na tesyîr ü tesrîb eyledikleri tabur-ı meksûr ve gürûh-ı 
enbûh-ı makhûrlarınının arza-i tefrika-i inkisâr ve müdebbiren ve hâiben âvâre-i 
beyâbân-ı firâr oldukları meşhûdları oldukdan sonra der-akab cânib-i musâlahaya meyl ü 
rağbet izhâr ve lâkin cenâb-ı hamiyyet-nisâbınızın indinde dahi bu gûne hîle ve mel‘anet-
leri zâhir ve âşikâr olup fîmâ-ba‘d bu keyfiyyeti tarafınıza iş‘ârâ cür’etleri olmamakdan 
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nâşî keyfiyyeti cânib-i dirâyet-câlib-i kaanînize ifâdeden kat‘-ı rişte-i âmâl ve mâ-beyne 
Nemçe Devleti'ni tavsît ve idhâl birle müceddeden akd-i musâlaha bâbında atebe-i ulyâ-
mıza ilticâ ve ikisi ma‘an is‘âf-ı merâmların niyâz ve istid‘â etmeleriyle "nahnu nuhkimü 

bi'z‑zâhir"
99 muktezâsınca Azak Kal‘ası'nı gümâştegân-ı Devlet-i Aliyyemize teslîm şartıyla 

ol vakit cânibinden ve Nemçelüden müte‘ayyin ve mu‘teber murahhas elçiler ta‘yîn ve 
düvel-i selâse hudûdlarından hâric Leh memleketinde vâki‘ Nemirava nâm mahalde 
mükâleme tertîb olunup cümle murahhaslar mahalle-i mezbûrda encümen-ârâ-yı cem‘iy-
yet ve mükâlemeye mübâşeret ve işe faysal verilmek hâletleri derdest iken yine mecbûl 
oldukları hud‘a vü iğfâl semtine sülûk ile "alâ hîni gafletin min ehlihâ"

100 Kırım'a ve Özi ta-
raflarına müretteb tabur ile itâle-i ikdâm tecavüz etdiklerinde Kırım Adası'na müteveccih 
olan taburları karîn-i kahr u demâr ve Özi cânibleri kezâlik Azak misillü kifâyet mertebe-
si asâkir ve mühimmâtdan hâlî bulunduğuna binâen dest-i te‘addîlerine giriftâr olduğun-
dan başka mukaddemâ tasfiye-i mâ-beyne tavsît etdikleri Nemçelüyi dahi naks-ı ahde tah-
rik ve memâlik-i İslâmiyyeye taslît etdikleri bi'l-cümle düvel beyninde meşhur ve ma‘rûf 
olan kazâyâdandır. Ba‘de'l-lüteyyâ ve'lletî itfâ’-i nâ’ire-i mazarratlarına sarf-ı kudret-i farî-
za-i diyânet midrâr-ı suhub-ı himmet-i vâlâ-nehmetimiz olmakla muktezâ-yı gayret-i dî-
niyye ve lâzıme-i şân ve şükûh-i saltanat-ı seniyyemiz üzere tertîb-i adde vü atâd ve havl ü 
kuvvet-i müntakim-i cebbâra istinâd ile kudret ve miknet-i şâhânemizi izhâr u ibrâz ve 
tekmîl-i ırz u nâmûs için iki düşman ile dahi mukâtele ve muhârebeye âğâz idüp Nemçe 
keferesinin geçen sene âverde-i dest-i ihtilâsları olan Niş Kal‘ası zor-ı bâzû-yı intisâr-i 
Melik-i Kahhâr ile istirdâd ve nice memleketleri harâb u berbâd olduğundan mâ‘adâ bu 
sene-i amîmetü'l-meymenede dahi tabûr-ı mendebûrları birkaç mahalde gereği gibi 
kahr u tedmîr ve metânet ü menâ‘atla medâr-ı i‘tinâ vü iftihâr ve sedd-i sedîd-i mûcibü'l-i-
ğtirârları olan Ada-i Kebîr Kal‘ası tevâbi‘ ve muzâfâtıyla keşîde-i bend-i kemend-i feth ü 
teshîr ve bundan başka Moskov keferesinin mecmû‘-ı kuvvet u kudret ve mâye-i tâb ü 
tâkatları olan edevât u mühimmât ve asâkir ü levâzımât ile hudûd-ı memâlik-i mahrûse-
mizden Bender taraflarına sû’-i kasd dâiye-i fâsile pâ-nihâde-i meydân-ı aceb ü garûr olan 
tabûr-ı nuhûset-peymâ ve kezâlik Kırım ve o taraflarına berren müteveccih olan ketâ’ib 
ve serâyâ ve bahren Kırım havâlîsine tertîb etdikleri donanma-yı haybet-intimâları avn ü 
inâyet-i hazret-i Müntakim-i Kahhâr ile bi'l-cümle müdemmer ve hâk-sâr ve bahren ge-
len sefâyin-i menhûselerinin ekserî garîk-i lücce-i hezîmet ü hasar ve bakıyyeleri dahi 
zincir-i kahr u isârâ giriftâr  olarak bir kıt‘a sefîneleri reh-yâb-ı sâhil-i necât olmamak 
vechiyle her tarafdan kuvvetü'z-zahr-ı emânîleri pezîrâ-yi şikest u inkisâr olmakla Bender 
havâlîsinde olan asâkir-i nusret-intimâmız ber-vech-i muharrer tâ’ife-i mesfûrenin mu-
kaddemâ istîlâ etdikleri Özi Kal‘ası'nın dahi nez‘ u istisfâsına tevcîh-i râyet-i âzimet ve 
sevk-i ketîbe-i heybet ü dehşet üzere oldukları esnâda kal‘a-i merkûme ve karşısında vâki‘ 
Kılburun Kal‘ası'nda mütehassın olan mehâzîl-i müşrikîn mukâbele-i cünûd-ı za-
fer-mev‘ûd-i müslimîne kendilerde yârâ-yı miknet ve istitâat olmadığın cezm-kerde-i 
yakîn birle ucâleten kal‘ateyn-i merkûmeteyni tahliyeye ibtidâ ve rû-be-râh-ı bâdiye-i id-
bâr u firâr olmuşlardır. İnşâallahu teâlâ bundan böyle dahi tanzîm-i ahvâl-i hudûd ve  
99 "Biz zâhire göre hükmederiz" anlamında Arapça hukûkî bir ibâre.
100 "Ehlinden birinin gaflette bulunduğu ânı değerlendirmek sûretiyle" anlamında Arapça ibâre.
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sınur ve tesviye-i levâzım-ı tuhûm u sugûr hâlâtında şedd-i nitâk-ı azîmet ve sarf-ı nakdî-
ne-i himmet olunmak Devlet-i Aliyyemizin nasb-ı ayn-ı ihtimâm ve vâsıtatü'l-akd-i 
mehâmmı idüğü bî-iştibâhdır ve bu vechile zikr olunan keyfiyyât ve hâlât esnâsında yine 
Devlet-i Aliyye-i ebed-kıyâmımız tekmîl-i ırz ve tatyîbini müstelzim musâlaha ve 
musâfâtdan bir türlü nükûl ve ibâ etmeyüp ve Moskovlu ve Nemçelü dahi gûyâ ser-rişte-i 
musâlahayı elden bırakmayup havâdis-i mezbûrenin ibtidâ-yı vukû‘undan berü sûret-i 
zâhirde bu maslahatın temşiyetine rağbetlerin müş‘ir kağıdlar tahrîr ve ulaklar tesyîr ve 
bâ-husûs Nemçe keferesi cesâret etdikleri hareket-i nâ-hencârın vehâmet ve şe’âmetini 
müşâhedelerinden nâşî kemâl-i acz ü darâ‘at birle haşmetlü dostumuz Françe Pâdişâhı 
cenâbını dahi bu husûsun akd ü tanzîmine tavsît etmeleriyle Devlet-i Aliyyemiz dahi 
ber-minvâl-i meşrûh sıdk-ı niyyet ve safâ-yı taviyyet ile bu emr-i hayr-encâmın tekmîl ü 
itmâmına cümleden ziyâde hâhiş-gerolduğun beyân ve tekbîl-i ırz ve istirdâd-ı hakkı zım-
nında bu işin bir an akdem temşiyetine kemâl-i germiyyet ile ruhsat ve mümâşâtını ıyân 
edip lâkin Moskovlu ile menşe’-i mu‘âdât ve mûcib-i muhârebât olup ber-muktezâ-yı 
şân-ı saltanat husûl-i emniyyet husûsunda Devlet-i Aliyyemizin mecbûr ve mağdûr oldu-
ğu ba‘zı hudûd nizâ‘ını Moskovlu bu âna dek bir kalıba ifrâğa mübâderet etmeyüp ve 
bundan böyle dahi bi't-tav‘ ve'r-rızâ pezîrâ-yı hüsn-i nizâmında betâ’et üzere hareketleri 
rû-nümâ olup bu vechile musâlaha olmak ise şân-ı Devlet-i Aliyyemize dahi nâ-şâyân ol-
makla bu vakte dek bu hâlet bâ‘is-i temâdî-i harb ü kıtâl ve mûcib-i imtidâd-ı ceng ü cidâl 
olmuşdur. Bu sûretde Deraliyyemize münba‘is olan elçilerinizin seraskerimiz bulunduğu 
mahalle irsâlleri ve ol câniblerde Moskovlu ile ve taraflarında olan elçileriniz ile mükâtebe 
ve mürâseleleri bir emr-i müfîd olmayacağı yani ber-vech-i muharrer miyânede der-kâr 
olan hudûd nizâ‘ı keyfiyyeti bir sûret bulmaksızın hudûd ve sugûr-ı Devlet-i Aliyyemiz 
nev‘an sirâyet-âşûb-ı fitenden emîn olmayacağı zâhir ve bedîdâr olmağla Devlet-i Şâhiye 
misüllü bir devlet-i azîmenin mu‘teber elçileri beyhûde it‘âb olunarak re’s-i hudûda varup 
ve bilâ-maslahat avdet eylemek münâsib olmadığından başka dîn-i şehâmet-karîn-i İs-
lâmda olan tekaddüm ve şerâfet ve be-tahsîs Devlet-i Aliyyemizin mazhar olduğu galebe 
vü nusret muktezâlarınca Moskovlu Devleti'nde olan elçilerinizi mukaddemce onlar ken-
di hudûdlarına irsâl ve cenâblarınız ile mükâtebe ve muhâbereye taraflarından bed’ ü ibti-
dâr olunmak iktizâ eder iken tâ’ife-i mesfûra ibtidâ-i hudûs-i münâza‘ada mâ-beyne Nem-
çelüyi ve ba‘dehû Françe Devleti'ni tavsît ve el-ân Françe Devleti'nin Âstâne-i 
saâdetimizde mukîm elçilerini bu husûsa taraflarından murahhas ta‘yîn etmeleri ve biraz 
müddetden berü vâki‘ olan mükâtebât ve mürâselât elçi-i mûmâ-ileyh vesâtatıyla âmed-şüd 
etdiğinden mâ‘adâ kendi taraflarında olan elçilerinizin o cânibe vürûd ve vusûllerinden 
berü müddet-i vâfire güzerân olmuşiken bu âna dek vâki‘ olan tahrîrâtda ve el-hâletü hâ-
zihî çend rûz mukaddem mahsûs ulakları ile Moskov başvekîlinin vârid olan kağıdında 
onları bir dürlü kalem ve lisâna getirmemeleri ve cenâb-ı şehâmet-meâblarının bu gûne 
irâde ve niyetlerine asla sûret-i rağbet göstermeyip sükût ve iğmâz ile mu‘âmele etmeleri 
tavassut-ı şâhîlerine adem-i ra‘iyyetlerin te’kîd ü te’yîd etmekle tavsiye-i şâhîleri üzere 
sefîrân-ı mûmâ-ileyhimânın sûret-i tenezzülde bed’en re’s-i hudûda irsâlleri unvân-ı aza-
met-nişân-ı devleteyne değil şân u şevket İslâma dahi mûris-i âr u şenâr olacağı zâhir-i 
bî-irtiyâbdır. Cenâb-ı şâhîlerinin bu vaz‘-ı İslâm-pesendleri kemâl-i ta‘assub-ı dîniyye ve 
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nihâyet gayret-i İslâmiyyelerini tahkîk ve haklarında der-kâr olan cümlenin zunûn-ı ha-
senesini tasdîk etmekle bundan böyle dahi bu himmet-i gayûrâne ve niyyet-i sâdıkâneleri 
üzerine nice netâyic ü semerât terettübü mukarrer olmakdan nâşî ale'd-devâm tahrik-i 
silsile-i vidâd ve te’kîd-i mevâdd-ı mü’âlefet ve ittihâda bezl-i ictihâd buyurula ve sefîrân-ı 
mûmâ-ileyhimâ ecmel-i tarîk ve nesk-i enîk üzere icrâ-yı merâsim-i risâlet ve edâ-yı levâ-
zım-ı sefâret idüp revâbı‘-ı hal‘-ı kerâmât-ı hilâfet-penâhî mezîd-i nevâziş ve iltifât-ı 
şehn-şâhîmiz ile müftehir ve mübâhî kılındıklarından sonra savb-ı bâ-savâb-ı şeref-in-
tisâb-ı kaanelerine cevâb-nâme-i müsâlemet-hitâme ile me’zûn-ı avd ü insirâf olmuşlar-
dır. İnşâallahu Teâlâ lede'l-vusûl tafsîl-i keyfiyyet alâ vechi'l-hakîkat ma‘lûm-ı übbe-
het-mersûm-ı şâhîleri oldukda ber-fehvâ’-yı "inneme'l‑mü’minûne ihvetün"

101

 urve-i vüskâ-yı 
hüsn-i câr u yegânegî ile fîmâ-ba‘d dahi mürâ‘ât-ı şerâit-i revâbıt-ı hem-sâyegî kılınıp iz-
hâr-ı envâr-ı îmân ve ihmâd-ı nîrân-ı tuğyân için cünûd-ı dâiye ve vüfûd-ı ünsiye ile 
mürâfedet ü mu‘âvenetleri me’mûl ve muntazar-ı pâdişâhânemizdir. Hemîşe neyyir-i 
âlem-tâb-ı saltanat u cihân-dârî ez-ufk-ı ikbâl-i bî-zevâl ber-vefk-ı me’mûl ve nehc-i 
mes’ûl tâli‘ vü lâmi‘ bâd bi-Rabbi'l-ibâd.102

Evâsıt-ı Ş. sene 1151

I.Mahmud'un nâme-i hümâyûnunun muhtevasının anlaşılması, 

iki maddenin mütalaasına dair Ali Merdan Hân ile yeni nâme 

gönderilmesi

درک محتوای نامه همایونی محمود اول، ارسال نامه جدید توسط علی 
مردان خان دایر بر مطالعه دو ماده

Musul Valisi Mustafa Paşa, Anadolu Sadrı Kazaskeri Mevlana Abdullah 
ve Edirne Kadısı Halil'e teslimen gönderilen nâme‑i hümâyûnun alındığı, 
beş maddeden üçünün kabul edilip iki maddenin şer‘i mazeretler gerekçe 
gösterilerek kabul edilmediğinin anlaşıldığı; söz konusu iki maddenin mü‑
tala‘asını havi dostluk mektubunun Luristan‑ı Fili Beylerbeyisi Ali Merdan 
Han'a teslimen ve refakatinde Herat Müftüsü Molla Mehemmed Han ile 
Guryan Hâkimi Oğuz Ali Han bulunduğu halde Dersaadet'e gönderildiği 
beyanını havi Nadir Şah'tan Sultan I.Mahmud'a name‑i şahî tercümesi

101 "Müminler ancak kardeştir..." Hucurât Sûresi: 49/10.
102 "Kulların rabbi olan Allah'ın izniyle saltanatınızın ve cihân sahibi oluşunuzun dünyayı aydınlatan ışıltısı 

son bulmayan ikbâl ufkundan umulduğu şekilde ve istenen açıklıkta dâimâ doğsun ve ortalığı aydınlatsın." 
mealinde Farsça duâ cümlesi.

17
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والی موصل، موالنا عبداهلل صدر  پاشا  ارسالی توسط مصطفی  نامه همایونی  دریافت 
قاضی عسگر آناطولی و خلیل قاضی ادرنه، پذیرفته شدن سه ماده از پنج ماده آن و 
استنباط پذیرفته نشدن دو ماده آن به دلیل معذوریت شرعی؛ مطالعه نامه دوستی در 
خصوص دو ماده مورد بحث که توسط علی مردان خان فیلی بیگلربیگی لرستان به 
همراهی مال محمد خان مفتی هرات و اوغوز علی خان حاکم غوریان اعزام شوندگان 
به  نادرشاه  ارسالی  نامه شاهی  ترجمه  دادند،  و تحویل  در درسعادت حضور رسانده 

سلطان محمود اول

Rikâb‑ı kâm‑yâb‑ı hazret‑i cihân‑dârîye Nâdir Şâh cenâbı tarafından vezîr‑i 
mükerrem elçi paşa vesâtatıyla tebliğ olunmak üzere vârid olan nâme‑i şâhînin 

tercümesidir.

Hüve'llah

Bismillahirrahmanirrahim

Hüve'llezî ce‘aleküm halâife fi'l‑arz103

Bevârik-i şevârik-i esniye-i seniyye-i müstetâba ki "seneşüddü adudeke bi‑ahîk"
104 

matla‘ından leme‘ân bulmuşdur. Şa‘şa‘a-efrûz-ı meclis-i mînû-misâl hüsn-i ahd ü vifâk 
ola ve revâyih-i nergis-fevâyih-i ed‘iye-i müstecâba ki "ihvânen alâ sürurin mütekâbilîn"

105 
bahâristânından ihtizâz-pezîr olmuşdur. Müşk-rîz ü nükhet-engîz mahfil-i âdem-timsâl 
hullet ü velâ ola fart-ı mahabbet-i hâss ve kemâl-i sıdk u ihtisâsdan a‘lâ-hazret-i kadr-i 
kudret-i kazâ-tüvân-ı Dâver-i İskender-rütbet Süleyman-şân-ı ser-firâzî dih-i tâc ü 
dîhîm-i pâdişâhî ayîne-i sûret-nümâ-yı ma‘nâ-i cihân-penâhî meş‘ale-efrûz-ı hânedân-ı 
azîmü'ş-şân-ı Osmanî mihr-i cihân-tâb-ı sipihr-i cihân-dârî vü cihân-bânî hisâr-ı üs-
tüvâr-ı medine-i emn ü emân mâye-i asâyiş ü ârâmîş-i zemîn ü zemân hidîv-i mülk-i 
hayl-encüm sipâh-ı cihân-bahş deryâ-dil-i dîn-penâh, "beher su ilm‑i râst sâzed zi‑kîn / 

Şeved râst hem‑çûn ilm puşt‑i din"
106 şehriyâr-ı kişver-i hürrem ü vakâr şehsüvâr-ı arsa-i 

gîr u dâr kaanü'l-berreyn ve hakânü'l-bahreyn hâdimü'l-Haremeyni'ş-Şerîfeyn sânî-i İs-
kender-i Zü'l-karneyn es-sultânü'l-a‘delü'l-a‘zam ve'l-hâkanü'l-ekmelü'l-ekrem es-Sultân 
el-Gâzî Mahmud Han ibn-i es-Sultân Mustafa Han şeyyeda'llâhu erkâne sultânihî ve 
refe‘a bünyânehû hazretlerinin mahzar-ı pür-nûr ve mevkıf-ı müstelzimü'l-cûd-i hur-
şîd-zuhûrlarına iblâğ ve ihdâ olunup meşhûd-ı zamîr-i münîr-i âfitâb te’sîr-i akdes ve 
mekşûf-ı re’y-i cihân-ârâ-yı mukaddes olunur ki nâme-i hümâyûn-ı fâl-i vâcibü't-ta‘zîm 
ve kitâb-ı anberîn-nikâb-ı lâzımü't-tekrîmleri ki makarr-ı saltanat-ı uzmâ ve müsta-
karr-ı hilâfet-i kübrâdan vezîr-i âlî-câh ve mu‘azzam ve düstûr-ı mükerrem Musul Vâlisi  
103 "…Öyle ki, sizi yeryüzünde halife kıldık…" Fâtır Sûresi: 35/39
104 "...Seni kardeşinle destekleyeceğiz (dedi)..." Kasas Sûresi: 28/35.
105 "...Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar." Hicr Sûresi: 15/47.
106 "Doğru ilimle her taraf kin ve öfkeden kurtarılırsa, bu şekilde, ilim dinin ardındaki dürüst destekçisi olur." 

anlamında Farsça beyit.



88

I.MAHMUD-NADİR ŞAH MEKTUPLAŞMALARI

Mustafa Paşa ve a‘lemü'l-ulemâ’i'l-mütebahhirîn efdalü'l-fudalâ’i'l-müteverri‘în sadr-ı 
Anadolu Mevlânâ Abdullah ve fezâil-me’âb ifâdet ve ifâzat-nisâb mahmiye-i Edirne Kadısı 
Mevlânâ Halil sahâbetleriyle izz-i ısdâr ve irsâl bulmuşdur. Etyâb-ı evkât ve ebrek-i sâatde 
feyz-resân-ı vürûd ve ol gül-deste-i gül-zâr-ı kuds-nefahât-ı fâyihâtının ıtr-bîzî ve nük-
het-engîzliğinden meşâmm-ı cân ve ceyb-i cinân-ı mu‘attâr u müşkü'l-vedd ü hedâyâ-yı 
dostî-nümûn ve tehâyif-i meveddet-meşhûnları zînet-efzâ-yı pîşgâh-ı vusûl ve melhûz-ı 
ayn-ı kabûl olup gencîne-i meveddete mâye ve cemâl-i muhabbete pîrâye-bahş olmuşdur. 
Mufâvaza-i hümâyûnlarında mevâdd-ı hamseden üç maddenin nakş-pezîr sûret-i husûl 
ve madde-i uhrâ me‘âzîr-i şer‘iyye ve mehâzîr-i mülkiyesi muhavvel ve mevkûl olduğu 
iş‘âr buyurulmuş bu niyâz-mend-i dergâh-ı ilâhînin teşyîd-i mebânî-i hullet ü ilti’âmdan 
ve ülfet ü nizâm-ı millet-i İslâmdan ve behîn-i vedâyi‘-i mülk-i allâm olan asâyîş ü ârâm-ı 
kâffe-i enâmdan gayri me’mûl ve maksûdu olmayup ve ol şey ki bu niyâz-mend-i dergâh-ı 
Samedânîye müte‘allık idi. Sahrâ-yı Mogan şûrâsında kuvvetden fi‘le getirmişizdir. 

Hâlâ biraz umûr ki ol pâdişâh-ı İslâm-penâha müte‘allıkdır, bâkî kalmışdır ki meyâ-
min-i te’yîd-i ilâhî ve mu‘âzadet-i teveccühât-ı pâdişâhî ile gerekdir ki semt-i itmâm ve 
sûret-i ihtimâm birle eğer bu husûslar mühimmât-ı mülkî ve mâlî olmadı. Elbette devle-
teynin âlem-i ittihâdında ol pâdişâh-ı zıllu'llaha zahmet ve teklîf sadedine gelmeyüp ye-
gânegî muktezâsınca kendimiz faysal verirdik lâkin makâsıd-ı mezkûre biraz umurdur 
ki ol pâdişâh-ı Sikender-şânın hayyiz-i fermân ve kudretindedir çûn iki matlab ki rükn-i 
a‘zam-ı bünyân-ı musâlahadır ve nâ-tamâm kalmışdır bunun için vezîr-i müşârün-i-
leyh ve rüfekâları resm-i sefâreti vech-i pesendîde ve âdâb-ı marziyye üzere ki şâyân-ı 
şân-ı devleteyn ve sezâvâr-ı meveddet-i cânibeyn edâ ve îfâ etmeleriyle haklarında ruh-
sat-ı insirâf-ı erzânî ve üserâ-yı memâlik-i Rum'un umûmen ıtlâkları bâbında fermân-ı 
hümâyûn-ı hâkanîmiz bi-izzin nefâza iktirân buldu. 

Ve emîru'l-ümerâ’i'l-izâm Lûristan-ı Fîlî Beylerbeyisi Ali Merdân Hân'ı dahi siyâ-
det ve şerîat-penâh müftî-i Dâru's-saltana-i Herat Molla Muhammed Muhsin ve eyâlet 
ve celâlet-penâh Guryan Hâkimi Oğuz Ali Hân refâkatleri ve resm-i sefâret üzere pa-
şa-yı müşârün-ileyh ve rüfekâsı ma‘iyyetleriyle revâne-i dergâh-ı sipihr-intibâh-ı sultânî 
ve mevâdd-ı mezbûrenin keyfiyyetleri ve lüzûm-ı temşiyetleri Ali Merdân Hân'a teslîm 
olunan nâme-i dostîde mufassal ve meşrûh ma‘lûm-ı zamîr-i ilhâm-pezîr-i hakânî kılın-
mışdır. İnşâallahu'l-aziz atebe-i aliyye-i şâhânelerinin şerâif-i telsîmine irişdikden sonra 
hakîkat-i umûr-ı matviyyeyi elçiyân dahi ol âsitân-ı sipihr-bünyânın mukîmlerine arz et-
seler gerekdir. 

Mekârim-i ahlâk-ı hidîvânelerinden me’mûldür ki merâm-ı merkûmun encâmına 
himem-i aliyye-i mülûkâneleri mebzûl ve mürâ‘ât-ı resm-i musâfât ve muvâlâtı dâimâ 
nasb-ı ayn-ı hâtır-ı melekûtı nâzır-ı âtıfet-i mecbûl buyurula ve's-selâm. Du‘â makâmında 
iki Türkî beyit ile hatm-i kelâm olunmuşdur zeylnâmede mastûrdur.
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Osmanlı Devletince iki maddenin kabulü halinde karşılıklı 

zıtlaşmaların sona ereceği

پایان یافتن درگیری متقابل با پذیرش دو ماده از سوی دولت عثمانی

İslam'ın namusunun korunmasından, dinin himayesinden, kardeşçe dost‑
luk ilanından gayrı beklentisi olmayın Zât‑ı Şahînin rükn tayini ve Caferî 
Mezhebi'nin tasdiki hususundaki tekliflerinin kabûlü halinde iki toplum 
arasında asırlardır süregelen zıtlaşmanın sona ereceği, Allah'ın ve peygam‑
berin rızasının da bu şekilde kazanılmış olacağı hakkında Nadir Şah'dan 
Sultan I.Mahmud'a kaime‑i şâhî tercümesi

ترجمه سنِد شاهی ارسالی نادرشاه به سلطان محمود اول مبنی بر: برای حفظ ناموس 
اسالم، زیر حمایت دین، علی رغم نداشتن هیچ چشم داشتی به غیر از اعالم دوستی 
مذهب  تصدیق  و  رکن  تعیین  خصوص  در  شاه  شخص  پیشنهاد  پذیرش  با  برادرانه، 
بدست  داده،  پایان  داشته  وجود  اعصار  طی  جامعه  دو  بین  که  مخالفتی  به  جعفری 

آوردن کسب رضایت خداوند به این طریق 

Nâme‑i merkûme tayyına mevzû‘ bir kıt‘a kâime‑i şâhînin tercemesidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Zamîr-i münîr-i âfitâb-te’sîr-i akdesdir ki âyîne-i sûret-nümâ-yı âfâk u enfesdir. 
Nakş-pezîr olur ki teşyîd-i esâs-ı dostî bâbında olan sipârişât-i dostâne ve peygâmât-ı 
birâderâne ve rümûz-ı hafiyye-i vidâd ve esrâr-ı habiyye-i hullet u ittihâd ki sefîr-i belî-
ğu't-takrîr ve vezîr-i âdâb-semîr Mustafa Paşa ilkâ buyurmuşlar idi. Mecmû‘ı sâmi‘a-efrûz 
ve hâtır-ı sadâkat-müzâherâtları istimâ‘ ve ısgâdan bî-nihâye mahzûz ve meserret-endûz 
olmuşdur. Hudâ-yı müte‘âl şâhid-i hâl ü âlem-i mâ fi'l-bâldir ki bu hayriyyet-sigâlin me-
bâdî-i ahvâlden berü hıfz-ı nâmûs-ı İslâm u dîn-perverî ve i‘lân-ı emr-i muvâhât-ı birâ-
derîden gayri bir manzûrı olmayup ve ta‘yîn-i rükn ve tasdîk-i hakîkat-i Caferî bâbında 
vâki‘ teklîfât ve mültemisât ki ol pâdişâh-ı İslâm-penâhdan olmuşdur ve hemân bu ma‘nâ-
dan nâşîdir ve ol ki meknûn-ı zamîr ve meknûz-ı hâtır-ı hakkâniyyet-tahmîrdir oldur ki 
muhâlif ve mu’âlifden âmme-i müslimîn ve kâffe-i selâtîn-i rû-yi zemîn indlerinde bu iki 
devletin irtibât-ı suverî ve ma‘nevî ve ilti’âm-ı zâhir ü bâtını muhakkak ve ma‘lûm olup 
cumhûr-ı enâm bu iki devlet-i uzmâyı birbirlerine mümidd ve mu‘âzıd bildiler mâ-bey-
nde esâs-ı meveddet ve i’tilâf bir nev‘le istikrâr bula ki neslen ba‘de neslin bu iki silsile-i 
aliyyenin a‘kâb u ahlâfı beyninde âsârı bâkî ve pâydâr ve her fitne-i hayyizin rahne-gerî-i 
serpençe-i âşûbundan ve sipihr-i hâdise-engîzin ihlâl-i destinden masûn ve ber-kenar  

(29 Mart 1740)

18
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ola recâ-yı vâsıkdır ki inşâ’allahu'l-aziz meyâmin-i te’yîd-i Rabbânî ve me’âsir-i eltâf-ı 
hakânî ile gül-zâr-ı emânî gül-rîz-i husûl ve esbâb-ı meveddet ü vifâk ber-vech-i me’mûl 
karîn-i vusûl olup dâimâ takviyet-i dîn-i mübîn ve intizâm-ı umûr-ı millet-i müstebînde 
mazhar-ı tevfîk-i cenâb-ı Rabbü'l-âlemîn ve mevrid-i rızâ-yı hazret-i seyyidü'l-mürselîn 
olalar. Bu kâimesi dahi makâm-ı duâda iki Türkî beyit ile hatm olunmuşdur ki zeylde 
mastûrdur.

Tarih-i kayd: Gurre-i M. Sene ]1]153

Sumay Kal'ası Beyi Eyyüb tarafından Hüveydür Kalesi'nin 

kuşatılmasına müsamaha gösterilemeyeceği

عدم مصامحه در محاصره قلعه هویدر از طرف ایوب بیگ حاکم قلعه صوما 

Osmanlı Saltanatı ile Nadiriye Devleti arasında var olan milli ve dini birli‑
ğin muhafazasına gayret gösteriliyor iken:

Van Beylerbeyisi Osman Paşa'nın Dersaadet'e gönderdiği mektupta, Van 
Eyaleti'nde Henkari Hükûmeti'ne tâbi‘ Sumay Kal‘ası beyi olan Eyyüb'ün 
tavırlarından ahali ve re‘âyâ rahatsız olup Henkari hâkimine durumu izah 
etmeleriyle söz konusu hâkimin bir mikdar asker ta‘yîn ederek Tebriz 
Hâkimi'nden yardım isteyip mezkûr Han tarafından kendisine yardımcı 
olunmak üzere bir mikdar asker toplanıp gönderildiği Henkari hâkiminin 
ma‘lûmu olup Devlet‑i Aliyye'ye karşı arabozucu hareketten men edilmiş 
olduklarından fermana ters düşen bir keyfiyet ortaya çıkmasın diye askeri‑
ni geri göndermekle Tebriz tarafından gelen askerin de avdetleri lazım ge‑
lirken Sumay Kalesi'nden de ileriye Van tarafına geçip Hüveydür Kalesi'ni 
muhasaraya kalkıştıkları, Tebriz hâkimi olan hâna bu durum izah edildiği 
halde Şah'tan cevap gelmedikçe askerini geri döndürmeyeceğini söylediği; 
dostluğu baltalayıcı mahiyetteki böylesi bir harekete müsamaha gösterile‑
meyeceği beyanına dair Sultan I.Mahmud'un sadrazamından Nadir Şah'ın 
sadrazamı olan oğlu Nasrullah Han'a mektup

نامه صدراعظم محمود اول به نصراهلل خان پسر و صدراعظم نادرشاه مبنی بر: در حالی 
که به حفظ یگانگی دینی و ملی بین دولت نادریه و سلطنت عثمانی اهتمام نشان داده 
می شود: در نامه ی ارسالی پاشای عثمانی بیگلربیگی وان به درسعادت، از رفتارهای 
ایوب، بیگ قلعه صوما در ایالت وان تابع حکومت هونکاری اهالی و رعایا ناراحت 
شده، با توضیح وضعیت به حاکم هونکاری حاکم مورد بحث با تعیین تعدادی سپاهی، 

19
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تعدادی سپاهی  اعزام  نیز درخواست کمک می کند، جمع آوری و  تبریز  از حاکم 
برای کمک به وی از سوی خان مذکور، در این بین بر حاکم هونکاری مشخص شده 
بازگشت سپاه  به  اقدام  منع شده،  علیّه  با دولت  برانگیز  اختالف  از حرکت های  که 
برای جلوگیری از صدور یک فرمان اشتباه، ضرورت بازگشت سپاه تبریز، پیشروی 
سپاه فوق از قلعه صوما به طرف وان و اقدام به محاصره قلعه هویدر، توضیح وضعیت 
موجود به خان حاکم تبریز، عدم عقب نشینی خان و تاکید وی به دریافت پاسخ از 
سوی شاه؛ با تاکید بر ماهیت ابعاد شکننده دوستی، نشان ندادن مصامحه به این نوع 

حرکت ها

Bu def‘a makam‑ı sadâret‑i uzmâdan Nâdir Şâh'ın i‘timâdü'd‑devlesi olan oğlu 
Nasrullah Hân'a yazılan mektûbdur.

Cenâb-ı saâdet-me’âb vekâlet-iyâb vezâret-intisâb saâdet-iktisâb sâhib-i re’y-i 
sâ’ib ü hurşîd-menzilet müşîr-i müşterî-tedbîr ü Âsaf-menkabet mümehhid-i kavâid-i 
erkân-ı memleket ve müşeyyid-i kavâim-i dîvân-hâne-i übbehet ü saltanat nâzım-ı umûr-i 
memâlik-i İran nâsık-ı mehâmm-ı taht-gâh-ı keyân vâsıta-i emniyyet-i cihân râbıta-i 
sulh-ı âlemiyân düstûr-ı Aristo-şu‘ûr-ı mekârim-nişân-ı hân-ı hânân hazretlerinin mev-
rid-i ketâ’ib-i mecd ü ikbâl olan nâdî-i mekârim-iştimâllerine merâsim-i tevkîr ü ikrâm ve 
levâzım-ı tefhîm ü i‘zâm ile tuhaf-i tahiyyât-ı âliyyât-ı muhâlasat-simât ve taraf-ı teslîmât-ı 
gâliyât-ı müsâdakat-âyât ithâf u ihdâ ve tefakkud-ı çigûnegî-i tab‘-ı letâfet-intimâları ter-
cümânî-i zebân-ı kalem-i ihlâs-rakam ile mer‘î ve mü’eddî kılınmak siyâkında zamîr-i 
münîr-i mihr-incilâ ve hâtır-ı âtır-ı beyzâ-ziyâlarına münhâ-yı hâlisu'l-velâlarıdır ki Sal-
tanat-ı Seniyye-i Osmaniyye ile Devlet-i Behiyye-i Nâdiriyye beyninde ittihâd-ı millî vü 
dînî ıttırâd-ı küllî vü samîmî muktezâsınca pîrâye-i kitâbe-i tâk-iştihâr ve pertev-endâz-ı 
âfâk u aktâr olan zer-şemse-i musâfât ve muvâlâtın masûn-ı gubâr-ı kedûret ve mahfûz-ı 
vikâye-i hüsn-i riâyet olunmasında taraf-ı devlet-i ebed-müddet-i hakâniyyeden ne vechi-
le ihtimâm ve dikkat ve bu emr-i hayriyyet-me’âlin te’kîd ü istihkâmında ne gûne hâhiş ü 
germiyyet der-kâr idüğü ke'ş‑şemsi fî vasati'n‑nehâr

107 cümleye hüveydâ ve bedîdâr olmakla 
muhtâc-ı tafsîl ü beyân değildir ve metn-i nüsha-i dostî vü âştî olan ma‘nâ-yı bâhiru'l-feh-
vâ’-yı lafz-ı muvâlât ve madde-i musâfât-ı miyânede dâîr]e]-i safvet ü velânın alâ vec-
hi't-tesâvî cânibeynden mürâ‘âtı melhûz olmak hasebiyle bu tarafdan vukû‘ bulan riâyet ol 
cânibden mislü ile mukâbeleye mübâderet iktizâ eylediği kazâyâ kıyâsâtuhâ ma‘ahâ

108 kabî-
linden bir kaziyye-i müsellemetü's-sübût idüğü dahi mersûm sahîfe-i zihn-i dekâyık-â-
şinâlarıdır. Be-tahsîs hâlâ mâlik-i memâlik-i ekâlîm-i İran ve fermân-fermâ-yı taht-gâh-ı 
keyân a‘lâ-hazret ü mu‘allâ-bârgâh-ı refî‘-menzilet ü hurşîd-külah ferhunde-fâl-i huces-
te-hısâl hidîv-i kişver-i câh ü celâl revnak-efzâ-yı evreng-i Kisrâ vü Cem dâver-i dâd-â-
ver-i memâlik-i Acem tâc ü dîhîm-penâh şâh-ı kaan-câh hazretlerinin hamîr-i mâye-i 
tıynet ve iksîr-i terkîb-i cibilletleri olan safâ-yı niyet ve tekâ-yı taviyyetleri iktizâsı  
107 "Gün ortasındaki güneş gibi" anlamında Arapça ibâre.
108 "Hükümlerin kıyâslaması beraberindekilere göre yapılır" anlamında Arapça ibâre.
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ez-kadîm irâhe-i ibâd u bilâd ve izâha-i fesâd u inad ile tervîc-i metâ‘-ı emn ü âsâyiş ve 
temhîd-i pister-i râhat u ârâmiş olduğu cây-i iştibâh olmadığı misillü hâlâ serîr-ârâ-yı 
memleket-i Osmanî ve revnak-efzâ-yı mesned-i kâm-rânî hâmî-i beyzâ-i dîn-i mübîn 
hâris-i sügûr u bilâd-ı müslimîn sultânü'l-berreyn ve hakânü'l-bahreyn hâdimü'l-Hare-
meyni'ş-Şerîfeyn   sânî-i isneyn vâlidü'l-Haseneyn karn-ı yektâ-yı zât-ı Zi'l-karneyn şev-
ketlü kerâmetlü kudretlü mehâbetlü velî-ni‘metim efendim pâdişâh-ı zafer-penâh ve 
şehn-şâh-ı melâ’ik-sipâh hazretlerinin muktezâ-yı hilkat-i hümâyûn-ı kerîmâne ve 
mü’eddâ-yı fıtrat-ı safâ-makrûn-ı ra‘iyyet-perverâneleri üzere dâmen-i reâyâ vü kuttân ve 
pîrâmen-i memâlik ü buldândan ebyârî-i zülâl-i şefekat ve meded-kârî-i hilâl-i nasafet ile 
def‘-i gubâr-ı havâdis ü fiten ve ref‘-i âsâr-ı şehnâ vü ihan aksâ-yı murâd-ı hüsrevâne ve 
i‘lâ-yı mâ fi'l-fuâd-i mülûkâneleri olmakdan nâşî mükedder-i menhelü'l-azeb musâfât 
olur. Hâlâtuhû vechen mine'l-vücûh rızâ-yı meyâmin-iktizâ-yı tâcdârîleri olmamağla câ-
nibeynden mûhim-i keder ü bürûdet olacak keyfiyyet külliyen mensî ve ber-taraf ve 
mihr-i münîr-i âlem-tenvîr-i meveddet ü germiyyetin pîrâye-bahş-ı beytü'ş-şeref olması 
vükelâ-yı sedâd-ârâ-yı tarafeyn ve ukalâ-yı Aristo re’y-i devleteynin ser-nâme-i nekâvîm 
ve zîver-i tûmâr-ı dûreng-i eyyâm u leyâlleri olmak ümmîd olunur. Hulâsa-i teşbîb ya‘ni 
mukaddimât-ı mastûreye mü’eddî tertîb budur ki ser-hâdd-i memalik-i Osmaniyyeden 
Van beylerbeyisi olan izzetlü Osman Paşa'nın bu def‘a der-i devlet-medâr-ı hakâniyeye 
tahrîrâtı vürûd idüp hulâsa-i mefhûmunda ez-kadîm Van Eyaleti muzâfâtından Henkâ-
ri109 Hükûmeti'ne tâbi‘ Sumay Kal‘ası beyi olan Eyyüb'ün evzâ‘ vü etvârından ahâlî ve reâyâ 
ve sükkân ve berâyâsı mutazarrır ve dil-gîr olmalarıyla Henkâri hâkimi tarafından varup 
keyfiyyetlerin inhâ ve beyzâdelerinden muhtârları olan Abdi Bey'in Sumay Kal‘ası'na tem-
kîn ve takrîrin iltimâs ve istid‘â etdiklerine binâen hâkim-i mûmâ-ileyh dahi husûs-ı mez-
bûrun temşiyeti için tarafından bir mikdâr asker ta‘yîn etmekle Sumay beyi merkûm Ey-
yüb keyfiyyetden habîr oldukda izhâr-ı sûret-i atû]b] ü inad ve der-hâl âlî-câh ve 
me‘âlî-penâh Tebriz Hâkimi (    ) Han'dan istinsâr ve istimdâd idüp hân-ı müşârün-ileyh 
tarafından dahi merkûma iânet olmak üzere bir mikdâr asker tertîb ve tesyîr olunduğu 
Henkâr hâkimi mûmâ-ileyhin ma‘lûmı olup ve çünki taraf-ı zâhiru'ş-şeref-i Devlet-i Aliy-
ye'den mugâyir-i sulh u salâh hareketden memnû‘ oldukları ecilden münâfî-i emr u fer-
mân bir keyfiyyet nümâyân olmasın için askerini geri iâde etmekle Tebriz tarafından 
vürûd eden askerin dahi bu keyfiyyeti müşâhede zımnında geri avdetleri iktizâ eder iken 
ez-kadîm muzâfât-ı memâlik-i Devlet-i Aliyye'den olan sâlifü'z-zikr Sumay Kal‘ası'ndan 
dahi berü Van cânibine geçip Sumay Hükûmeti tevâbi‘inden Hüveydür nâm kal‘anın üze-
rine varup kal‘a-i merkûme beyine tahliye ve teslîmin ba‘de't-teklîf muhâsarasına ibtidâr 
etdikleri Van beylerbeyisi paşa-yı mûmâ-ileyhe ihbâr olundukda hey’et-i vâkı‘ayı tarafın-
dan Tebriz hâkimi han-ı müşârün-ileyhe i‘lâm ve bu keyfiyyetin münâfî-i safvet ve müsâ-
lemet olduğun tahrîr ve ifhâm eyledikde bu husûs huzûr-ı hazret-i şâhîye tarafımdan arz 
olunmağla cânib-i seniyyü'l-menâkıb-ı Cem-câhîden cevâbı gelmedikce ben askerimi iâde 
etdiremem cevâbı ile paşa-yı mûmâ-ileyhin âdemîsin ircâ‘ eylediği tahrîr ve inhâ olunmuş 
ber-minvâl-i muharrer mâye-i nedâret-i hadîka-i dostî olan menba‘-ı mâ’-i zülâl-i 

109 Van eyâletinde (هنکاری - Henkâri) ismiyle bir hükûmete rastlanamadı. Bunun Hakkâri olması kuvvetle 
muhtemeldir.
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musâfâta mü’eddî-i keder olur. Hâline cür’etden bi'l-cümle gümâştegân-ı ser-had memnû‘ 
ve muhazzer olmaları ile gerek Van beylerbeyisi ve gerek Henkâri hâkimi mûmâ-ileyhimâ 
taraflarından bir türlü mukâbele ve müdâfa‘a ve mu‘âraza ve mümâna‘a sûretleri irâet 
olunmayıp mürâ‘ât-ı merâsim-i muvâlâta mübâderet olunmuşiken bünyân-ı rasî-
nü'l-erkân-ı âştînin vehn ü halel tatarrukundan siyâneti Devlet-i Aliyye-i ebediyyü'd-devâ-
mın nasb-ı ayn-ı ihtimâm ve sebt-i cerîde-i iltizâmı olmakla te’kîd-i hâl için taraf-ı muh-
lisîden paşa-yı mûmâ-ileyhe ve sâir iktizâ eden muhâfızîn-i ser-hadd ü sugûra mekâtîb-i 
tenbîh-esâlîb tahrîr ve şürût-ı musâlaha ve uhûd-ı müsâlemenin kemâ-yenbagi riâyetle-
rinde mezîd-i sa‘y ü dikkat eylemeleri terkîm ve tastîr ve ser-i mû hilâfına vaz‘ u hareket-
den tenbîh ü tahzîr olunmuşlardır. Madde-i merkûmenin hadd-i zâtında cüz’iyyet ve 
hakâreti hasebiyle pîşgâh-ı mu‘allâ-destgâh-ı cenâb-ı şâhîye arz u i‘lâma nâ-çespân ve lâ-
kin bu makûle keyfiyyetin ricâl-i ser-hadd-i tarafeyn miyânında bâ‘is-i erâcif-i bî-me’âl ve 
mü’ezzî-i intişâr-ı kîl ü kâl olacağı zâhir ve nümâyân olmakla i‘lâm-ı çigûnegî-i ahvâl ve 
istitmâm-ı riâyet-i müsâleme-i refâh-iştimâl zımnında cenâb-ı saâdet-nisâb-ı hânîlerine 
işbu mektûb-ı âştî-mashûb tahrîr ve te’kîd-i merâsim-i meveddet ve te’yîd-i levâzım-ı 
mihr u muhabbet için hademe-i âstân-ı übbehet-nişân-ı hüsrevâneden (   ) zîde mecdühû ile 
firistâde-i nâdî-i mekremet-semîrleri kılınmışdır. İnşâallahu teâlâ lede'l-vusûl sûret-i key-
fiyyet revnak-şiken-i mir’ât-ı gîtî-nümâ olan zihn-i hakâyık-âşinâlarında cilve-ger ve hü-
veydâ oldukda kasr-ı müşeyyedü'l-erkân-ı tehâbb ü tevâdd ve sarh-ı mümerredü'l-bün-
yân-ı hüsn-i ittifâk u ittihâd mûris-i tezelzül ve temâyül olur sademât-ı kavâri‘-i ekdârdan 
masûn ve dest-yârî-i mi‘mârî-i sa‘y ü himmetleriyle bir gûne teşyîd ü ihkâma makrûn ola 
ki mürûr-ı eyyâm ve dühûr u kürûr-ı a‘vâm u şühûr ile pezîrâ-yı inhidâm ü indirâs ve 
mütezelzilü'l-etrâf ve müteza‘zi‘u'l-esâs olmayup ilâ mâ-şâallahi teâlâ tarafeynden tarîka-i 
enîka-i mihr ü meveddet meslûk ve âb-rîz-i hâlisu'l-ayâr ve zü-ülfet kâlib-i hüsn-i sülûk 
üzere mesbûk olmak husûsları vâbeste-i şîme-i fetânet ve muhavvel-i seciyye-i rüşd ü 
kiyâsetleri olmakla mûmâ-ileyhi dârû-hâne-i fütüvvetlerinden ta‘dîl-i mizâc-ı meveddet 
ve tervîc-i kuvâ-yı muhâlasat idecek müferrih cevâb-ı taltîf-nisâb ile iâde ve ircâ‘a sarf-ı 
himmet buyurmaları çeşm-dâşt-i hâlisu't-taviyyetleridir. "Bâkî hemîşe baht‑ı gulâm u felek 

be‑kâm / Ahrâ‑yı dâm u devlet ü ikbâl ber‑devâm."
110

Nâdir Şâh'ın Hindistan Seferi ve bölgeyi tamamıyla itaati altına alması

لشکرکشی نادرشاه به هندوستان و به اطاعت درآوردن تمام منطقه

Hindistan Padişahı Muhammed Şah'ın Afganlılar ve Kandehar'ın şerir 
adamlarıyla ilgili taahhütlerini yerine getirmemesi sebebiyle  Cihânâbâd Şahı 
üzerine yürünerek Kernal isimli mevki‘de Hindistan Ordusu'nun kılıçtan  

110 "Kullarınızın bahtı ve talihiniz dâimâ mutluluk esaslı devam etsin; Devlet ve ikbâl üzerine olan liyâkatiniz 
kesintiye uğramasın!" anlamında Farsça beyit.

20
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geçirildiği, hazinesinin tamamına el konularak padişah ve ümerasının azar‑
landığı; o civarda bulunan hâkim ve racaların tamamının itaat altına alın‑
dıkları; bölgedeki vilayetlerin fethinden ve yapılan bazı düzenlemelerden 
sonra Hindistan Padişahlığı'nın yine adı geçen şaha ihalesiyle adına hutbe 
okutturulduğu ve sikke darbettirildiği; Kâbil, Gazneler, Sind vilayetleri, Tibet 
ve Keşmir sınırından Büyük Okyanus'a kadar olup Tehteha ismiyle anılan 
sahanın tüm kale ve benderleriyle birlikte İran toprağına dâhil edildiği; zafer 
müjdesini İstanbul'a ulaştırmak üzere kıymetli hediyeler ile birlikte yola çıka‑
rılan Filci Ali Merdan Han'ın Sivas'ta vefat ettiği haberi ulaşınca uhdesindeki 
vazifenin Hacı Han‑ı Horasanî Sol‑Çerhacıbaşı'ya havale edildiği; dostluk 
mektubunun eli boş gitmemesi için de Hindistan ürünü bazı hediyelerin be‑
raberinde gönderildiği; iki devlet arasındaki dostluğun pekiştirilmesi arzu‑
landığı beyanıyla Nadir Şah'tan Sultan I.Mahmud'a Fars ça name‑i şahî

عدم اجرای تعهدات محمد شاه پادشاه هندوستان در مقابل افغانی ها و انسانهای شرور 
قندهار، حرکت به سمت شاه جهان آباد و کشتار اردوی هندوستان در منطقه ایی به 
نام کرنال، سرزنش پادشاه و امرایش به دلیل دست بردن به تمام گنجینه؛ به اطاعت 
در آوردن تمام راجاها و حاکمان آن مناطق؛ بعد از فتح والیات منطقه و انجام بعضی 
مقررات، ابقای مجدد فرد مذکور به پادشاهی هندوستان و خواندن خطبه به نامش و 
ضرب سکه به اسم وی؛ از مرزهای کابل، غزنه، والیت های سند، تَبَّت و کشمیر تا 
اقیانوس بزرگ تا منطقه ایی به نام تحتها کل این حوزه با تمام قاِلع و بنادرآن داخل 
با  هدایای  همراه  به  فیلچی  خان  مردان  علی  برای  کردن  حرکت  شده؛  ایران  خاک 
ارزش برای رساندن مژده این پیروزی به استانبول، دریافت خبر وفات وی در سیواس، 
حواله کردن وظیفه ایی که بر عهده داشت به حاجی خان خراسانی چرخ چی باشی‑ 
چپ ]پیش قراوالن سوار قشون[؛ ارسال هدایایی از بعضی محصوالت هندوستان به 
همراهش برای خالی نبودن نامه دوستی؛ با بیان آرزوی تحکیم دوستی بین دو دولت 

نامه ی شاهی از نادرشاه به سلطان محمود اول به زبان فارسی

[Farsça]

Rikab‑ı hümayun‑ı hazret‑i cihandarîye Nadir Şâh tarafından gelen namenin 
suretidir. 

Fî 18 Muharrem Sene [1]154

Bismillahirrahmanirrahim

Vallâhu yu’tî mülkehu men yeşâ’ü vallâhu vâsi‘un alîm111

Güzel duaların gün yüzüne çıkardığı kıymetler, zevk verici övgülerin ışıldattığı 
inciler, ay ile birlikte gecenin karanlığını aydınlatan cevher, firuze gibi felekler tâcıyla 

111 Bakara Sûresi: 2/247. "Esirgeyici ve bağışlayıcı olan Allah'ın adıyla; Allah dilediğine mülkü verir; Allah her şeyi 
ihata eden ve her şeyi bilendir" mealindedir.

(5 Nisan 1741)
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beraber nur ve safa incisini dip mahzenden çıkaran, zümrüt-misal hediyelerin hazine-
lendiği gönül dostunun hazinesi, huzura çıkılmak için İrem gibi az bulunur makam, felek 
mertebeli yüce hazret, cihanın sahibi olan ve cihanı yaratan makamın cihanı aydınlatan 
sirâcı, Hilafet ve safa sürme burcunun âlemi nurlandıran güneşi, izzet ve sebatla cihan 
üzere ayak basan dağ, âlemi ihata eden ve yeryüzünü kapsayan deniz, mutluluk ve vakar 
ülkesinin şehriyarı, keşmekeş içindeki harp meydanının önde giden atlısı, mülkünü görüp 
gözeten ve mülkünü besleyen hükümdar, kadri felek gibi ve yıldızlar kadar muhteşem pa-
dişah, ufku yüksek önder; Feridun kadar güçlü, Dârâ düşünceli, tâcı ışıldayan hükümdar; 
Müslümanların sığınağı ve Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan padişah; adaleti bilerek 
adalet kuran ve adalet yayan; cihan sultanlarının en büyüğü; devran hakanlarının en asili; 
İslam'ın ve Müslümanların yardımcısı; müşrik ve kafirlerin kökünü kazıyan; iki karanın 
sultanı, iki denizin hakanı ve iki harem-i şerifin hizmetkarı, ikinci İskender-i Zülkarneyn, 
Gazi Sultan Mahmud Han! Allah kendi celâliyle yüce hilafetini sağlamlaştırsın! Makamı 
yüce Hindistan Padişahı Muhammed Şâh'ın taahhüt ettiği hususlar keyfiyetinden önce el-
çiler tavassutuyla Afganlılar hakkında ve Kandahar'ın şerîr adamları hususunda bir dostluk 
anlaşması imzalanmış ve daha sonra va‘dedilen hususun tersi vücuda gelince o elçiye ilave 
olarak diğer bir elçi daha Kandahar'dan gönderilmişti. Sultanların görüp gözetmesine dair 
antlaşmanın hilafına olarak ve cevapname gönderilmeyerek mukavemetçilerin dışarıdan 
arzlarıyla yüce makama ulaşacaktı. Yapmış olduğumuz takdimden sonra bu hususla ilgili 
olarak teveccüh gösterme niyetiyle Dergâh-ı İlâhî'nin bu duacısı yüzünü Hindistan'a çevi-
rerek sözünü ettiğimiz padişah kendi ordusunun tamamını Hint şehirlerinden toplamış, 
yapılan hazırlıkla ve saltanat eşyasıyla Cihanabad Şâhı, bulunduğu yerden hareketle Ci-
hanabad Şâhlığı mevkiine kırk fersah mesafedeki Kernal112 diye isimlendirilen mahalde 
sağlam bir kale ve sığınak inşa etmiş, savaşa hazırlık için biraz duraklamış, bu hayır-duacı 
da Kernal'e on beş fersah mesafedeki Atbala113 menziline gittiğini sözün gelişinden an-
lamış oldunuz. Allah'a tevekkülle hücûm için hareketle Zilkade'nin on beşinci günü iki 
ordu karşı karşıya gelmiş, harp ateşinin parlamasından sonra Allah'ın inayetiyle o gürûh 
kırılmış, hâinlerin tamamıyla birlikte onun devlet erkânı kırk-elli bin nefer Hindistan 
Ordusu kılıçtan geçirilmiş olmakla daha sonra canlı olarak ele geçirilen bir bölük itlaf 
edildi. Hazinelerin tamamı ve diğer mallar ele geçirilerek padişah ve ümerası azarlandı. 
Muhammed Şâh hezimete uğrayarak güvenli bir kalede saklanmıştı. Üç gün sonra, geriye 
kalan ümera, komutanları ve ordusuyla birlikte etrafının sarıldığını ve kurtuluş yolunun 
kalmadığını anladı. Dergâh-ı İlâhî'nin bu duacısı mülakat yapmak, saltanat taç ve müh-
rünü teslim almak üzere adı geçen bu mevkiden Cihanabad Şâhı tarafına gitmek üzere 
yola çıktık. Cihanabad Şâhı huzuruna vardıktan sonra etraf ve civarda bulunan hâkim 
ve racaların tamamı itaat altına alındılar. Oradaki vilayetlerin fethinden ve bazı mühim 
düzenlemelerin yapılmasından sonra her şey olabildiğince güzel ve mükemmel bir hâle 
geldi. Hadd-i zatında, bu hayır-hâh Türkmen ve izzet sahibi padişah da soy itibarıyla 

112 Kuzey Hindistan'da Haryana Eyaleti'nde bulunan bu şehrin ismi "کرنال" şeklinde yazılıp Hintçe orijinal yazılışı 
şöyledir: ]करनाल] (Çevirenin notu)

113 Metin'de ]انباله] Anbala şeklinde yazılmakla birlikte net üzerinde yaptığımız aramada ]اتباله] Atbala şeklinde 
yazıldığına şahit olundu. (Çev. notu) 
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Türkmen ulu ağacından ve şerefli Gürgan sülalesinden idiler. Hindistan padişahlığının 
hangi ilden olacağı mevzuuyla ittihad ve cinsiyet hususlarını kâmilen adı geçen şanı yüce 
kimseye ihale etmek suretiyle yeniden onun adına hutbe okutturup sikke darp ettirdik. 
Melikin ikamet ettiği şehir olan Kâbil ve iki Gazneler, Etek114 Nehri'nin batı kısmında 
yer almakla kâmilen Horasan'a dahil idiler. Bunun için adı geçen memleketin Sind115 vila-
yetleri ve Etek116 Suyu'nun o tarafında kalan kaleler ve mekanlarla birlikte Tibet ve Keş-
mir sınırından adı geçen nehre kadar olan kısım Büyük Okyanus'a kadar uzanmaktadır. 
Tehteha117 bölgesiyle birlikte ona bağlı benderler ve kaleleri de İran toprağına ilave ettik. 
Ve böylece yola koyulduk. Bu hayır-duacınız ise, kendi topraklarının hududu olan Etek 
Nehri havâlîsine gelişimizden sonra dostluğumuzu pekiştirmek amacıyla bu haberi tebliğ 
etmek, fetih ve zafer müjdesini huzur-ı hümayuna ulaştırmak düşüncesiyle Hindistan'a 
ait nefis şeylerle bu bahçenin güllerinden Yüce Dergâh'a hediyeler sunmak için elçisini 
gönderdi. Filci Ali Merdan Han'ın Sivas'ta vefat ettiği haberi eşiğimizdeki adamlarımıza 
erişince bu haberi ulaştırmak üzere yiğitlik ve cesaret sığınağı olan yüce saltanat maka-
mımızın eski hizmetkarlarından bulunan Hacı Han-ı Horasanî Sol Çerhacıbaşı'yı sefaret 
vazifesine ehliyeti sebebiyle tayin edip, Ali Merdan Han merhum uhdesindeki vazifeyi 
tamamlama işini adı geçen makamı yüce kimseye havale ettik ki, kendileri de Ali Merdan 
Han ile aynı mertebede bulunan dostlarından olmakla aksayan vazifeyi tamamlamak ve 
Devlet-i Aliyyelerinin becerikli ve işten anlar memurlarıyla aramızdaki maslahatı dos-
tane bir şekilde neticelendirmek niyetiyle bulundukları yerden yola devam etmek üzere 
kanat çırptı. Dostlukla neticelenecek mektubun eli boş gitmemesi düşüncesiyle karınca 
kaderince Hindistan ürünü bazı hediyeler de beraberinde gönderildi. Sultan hazretlerin-
den ve Ulu Hakan'dan ricamız ve beklentimiz, Zat-ı Sultanîleri katında hediyelerin ka-
bul edilip aramızda karşılıklı olarak elçiler ve mektupların geliş-gidişinin sağlanmasıdır 
ki, bu, emniyet içinde yaşamanın ve dünyadaki asayişin te’mininin vesilesi; inciler dizen 
kalemlerin kilitlerinin ve nizamın tekamülünü sağlayan anahtarlarının sadakat ve âfiyet 
kapılarının açıcısı olacaktır. Birbirinden habersizlik hâli terkedilip, birlikte olmanın 
zerafetli yolları benimsenerek bu yolda yürünsün. Cihan sahibi hilafet ve saltanatınızın 
muazzam tenviratı daim, dünyanın dört bucağına ışık bahş eden arsasında vicdan denen 
pîrin emellerine ulaştırsın. Devranın kayserleri ile zamanın kisrâları herkeslere sığınak ve 
dayanak olsun!...

.şeklinde yazılıdır اتک 114
.Sind, bugünkü Indus سند 115
 elif,te,kef harflerinden [اتک[ şeklinde yazılı olup net üzerinden Latinize karakterle yaptığımız aramalarda اتک 116

oluşan bir nehre rastlanamayıp, hadisenin geçtiği yerle ilgili olarak Feyz Nehri'nden söz edilmektedir. (Çev. 
notu)

 Sind Nehri deltası üzerinde bir şehir [سند[ Tehteha"Arapça karakterle net üzerinden yapılan aramada" [تهتها[ 117
olduğu ve Pakistan Ordusunca buranın kazanıldığı zikredilmektedir. (Çev. notu)
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Nâdir Şâh'ın Hindistan Seferi ve bölgeyi tamamıyla itaati altına alması

لشکرکشی نادرشاه به هندوستان و به اطاعت درآوردن کل منطقه

Hindistan Padişahı Muhammed Şah'ın Afganlılar ve Kandehar'ın şerir 
adamlarıyla ilgili taahhütlerini yerine getirmemesi sebebiyle Cihânâbâd 
Şahı üzerine yürünerek Kernal isimli mevki‘de Hindistan Ordusu'nun kı‑
lıçtan geçirildiği, hazinesinin tamamına el konularak padişah ve ümera‑
sının azarlandığı; o civarda bulunan hâkim ve racaların tamamının itaat 
altına alındıkları; bölgedeki vilayetlerin fethinden ve yapılan bazı düzen‑
lemelerden sonra Hindistan Padişahlığı'nın yine adı geçen şaha ihalesiyle 
adına hutbe okutturulduğu ve sikke darbettirildiği; Kâbil, Gazneler, Sind 
vilayetleri, Tibet ve Keşmir sınırından Büyük Okyanus'a kadar olup Tehte‑
ha ismiyle anılan sahanın tüm kale ve benderleriyle birlikte İran toprağına 
dâhil edildiği; zafer müjdesini İstanbul'a ulaştırmak üzere kıymetli hedi‑
yeler ile birlikte yola çıkarılan Filci Ali Merdan Han'ın Sivas'ta vefat ettiği 
haberi ulaşınca uhdesindeki vazifenin Hacı Han‑ı Horasanî Sol‑Çerhacı‑
başı'ya havale edildiği; dostluk mektubunun eli boş gitmemesi için de Hin‑
distan ürünü bazı hediyelerin beraberinde gönderildiği; iki devlet arasın‑
daki dostluğun pekiştirilmesi arzulandığı beyanıyla Nadir Şah'tan Sultan 
I.Mahmud'a gönderilen namenin Osmanlıca tercümesi

به دلیل بجا نیاوردن تعهدات محمد شاه پادشاه هندوستان در مقابل افغان ها و انسانهای 
شرور قندهار، کشتار اردوی هندوستان با حرکت به سمت شاه جهان آباد در منطقه 
ایی به اسم کرنال، سرزنش پادشاه و امرایش به دلیل دست بردن به تمام گنجینه؛ به 
اطاعت در آوردن تمام راجاها و حاکمان آن مناطق؛ بعد از فتح والیات منطقه و انجام 
بعضی مقررات دوباره با احاله مجدد پادشاهی هندوستان به فرد مذکور، خواندن خطبه 
به نامش و ضرب سکه به اسمش؛ از مرزهای کابل، غزنه، والیت های سند، تَبَّت و 
بنادر آن داخل  قاِلع و  تمام  با  این حوزه  نام تحتها کل  با  بزرگ  اقیانوس  تا  کشمیر 
ارزش  با  هدایای  همراه  به  فیلچی  خان  علیمردان  کردن  حرکت  شده؛  ایران  خاک 
برای رساندن مژده این پیروزی به استانبول، دریافت خبر وفات وی در سیواس، تعیین 
حاجی خان خراسانی چرخ چی باشی‑ چپ به جای وی؛ فرستادن هدایایی از بعضی 
محصوالت هندوستان به همراهش برای دست خالی نبودن نامه دوستی؛ با بیان آرزوی 

تحکیم دوستی بین دو دولت در ترجمه عثمانی نامه نادرشاه به سلطان محمود اول
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Bir önceki nâmenin Osmanlıca'ya tercümesidir.

Bismillahirrahmanirrahim

"Vallahu yu’tî mülkehû men yeşâ’ vallâhu vâsi‘un alîm.118"

Cevâhir-i zevâhir-i ed‘iye-i tayyibe ve le’âlî-i mütelâî-i esniye-i zâkiye ki tele’lü’ ve 
bahâda dürre-i yektâ-yı aftâb ve gevher-i si-çerâğ-ı mâh-tâba beraberlik ve dav’ u safâda 
iklîl-i çerh-i fîrûze-gûne hem-serlik gösterir fahrın derûn ve gencîne-i dil-i dostî-mah-
zûndan hediyye-i bezm-i mînû-misâl ve tuhfe-i pîş-gâh-ı huzûr-ı irem-timsâl a‘lâ-haz-
ret, felek-rif‘at mihr-i cihân-tâb sipihr-i cihân-dârî ve cihân-bânî ve hurşîd-i âlem-efrûz 
evc-i hilâfet ü kâm-rânî  kûh-ı pâ-ber-câ-yı cihân-ı izz ü temkîn deryâ-yı muhît-i basît-i 
ruy-ı zemîn şehriyâr-ı kişve]r]-i hürrem ü vakâr şahsuvâr-ı ma‘reke-i gîrûdâr hüsrev-i 
mülk-perver melek-i huddem-i hidîv-i felek-kader encüm-i haşem-server gerden-firâz-ı 
mihr-efser şâh-ı zıllu'llâhî-i İslâm-penâh dâdâr-ı dâd-guster-i adl-âgâh a‘zam-ı selâtîn-i 
cihân efhâm-ı havâkîn-i devrân nâsıru'l-İslâmi ve'l-müslimîn kâliu'l-küffâri ve'l-müş-
rikîn kaanü'l-berreyn u hakânü'l-bahreyn hâdimü'l-Haremeyni'ş-Şerîfeyn sânî-i İsken-
der-i Zülkarneyn Es-Sultân El-Gâzi Mahmud Han şeyyeda'llâhu erkâne hilâfetihi'l-kübrâ 
bi-celâil-i mennihî ola levh-i muhabbete tahrîr olunur ki: 

Bundan akdem pâdişâh-ı vâlâ câh-ı Hindistan Hazret-i Muhammed Şâh'ın elçiyân 
tavassutuyla Efâgine ve eşrâr-ı Kandehar'a müte‘allık taahhüdâtı ve bundan sonra hulf-ı 
va‘adi zâhir eylemesi ve bunlara ilâve âhar elçimizi ki Kandehar'dan irsâl olunmuşdu. 
Hilâf-ı kanûn-ı selâtîn ta‘vîk idüp nâmemiz cevâbını tahrîr etmediği hâricden ma‘rûz 
sâha-i izz ü câhımız olmakla ol vakit de mukaddemât-ı mezkûre bu niyâz-mend-i der-
gâh-ı ilâhın cânib-i Hindistana bâ‘is-i teveccühü olmuşidi. Pâdişâh-ı müşârün-ileyh etrâf-ı 
Memâlik-i Hind'den askerin cem‘ ve isti‘dâd ve levâzım-ı saltanatıyla Şâh Cihânâbâd'dan 
hareket ve Şâh Cihânâbâd’a kırk fersah mesafede vâki‘ Kernal ismiyle mersûm tertîb etdiği 
hısn-ı hasîn ü hisâr-ı metîne ceng kasdıyla gelip tevakkuf ve bu hayr-hâh dahi mahall-i 
mezbûre on beş fersah karîb Anbala119 nam menzile vürûd idüp bu mânaya muttali‘ oldu-
ğumuzda mütevekkilen ale'llâh ılgar ve Zilkade-i harâmın on beşinci günü telâkî-i feri-
kayn vâki‘ olup iştiâl-i nâyire-i gîrûdârdan sonra inâyet-i Gird-gâr ile gürûh-ı Hindiyân 
şikeste ve havânîn ü a‘yân-ı devletinden kırk bin neferi arza-i şemşîr ve bir mikdârı dahi 
hayyen esîr ve dest-gîr olup bi'l-cümle hazâin ü esbâb ve pâdişâh ve ümerâya mensûb top-
hane tasarrufa gelmişdir. Muhammed Şâh münhezim ve hısn-ı mezkûra tahassun oldu-
ğundan üç gün sonra kendisini mahsûr ve çâre-tarîkini mesdûd bulmağla bakıyye-i ümerâ 
ve ser-gerdegân asker ile ordu-yı hümâyûna vârid olup bu niyâz-mend-i dergâh-ı ilâh 
ile mülâkât ve tâc u nigîn-i saltanatı teslim eyledi mevzi‘-i mezkûrdan Şâh-ı Cihânâbâd’a 
nehzat olunup vürudûmuzdan sonra ol havâlînin etrâf u eknâfında vâki‘ sancak beyleri ve 
ülke hâkimleri dahi makâm-ı itâat ve fermân-berdârîye gelmişlerdir. 

118 "... Allah dilediğine mülkü verir. Allah her şeyi ihâta eden ve her şeyi bilendir." Bakara Sûresi: 2/247.
119 Metin'de ]انباله] Anbala şeklinde yazılmakla birlikte net üzerinde yaptığımız aramada ]اتباله] Atbala şeklinde 

yazıldığına şahit olundu.



99

3 NUMARALI NÂME-İ HÜMÂYÛN DEFTERİ

Çend-rûz müddetden sonraki ol havâlînin feth-i vilâyât ve nazm-ı mühimmâtı 
ber-vech-i ecmel ve ekmel amele geldi. Çûn bu hayr-hâh Türkmen olup ve pâdişâh-ı 
müşârün-ileyh dahi devha-i Türkmânîye ve selîl-i silsile-i Gürgâniyyeden idiler îliyyet 
ve cinsiyyet âleminde Hindistan padişahlığını kemâ-kân şâh-ı vâlâ-câh-ı müşârün-ileyhe 
tefvîz ve hutbe ve sikkeyi yine kendi nâmına cârî eyledik. Çünki ülkâ-yı dârü'l-mülk Kâbil 
ve Gazneyn ki Etek Suyu'nun semt-i garbîsinde vâki‘ ve hemîşe memâlik-i Horasan’a dâ-
hildir. Binâenaleyh ülkâ-yı mezbûrı ve Âb-ı Etek'in berü tarafında vâki‘ vilâyât-ı Sind 
ve kıla‘ u emâkini ki hadd-i Tibet’den ve Keşmir'den nehr-i mezbûrun deryâ-yı muhîta 
muttasıl olduğu mahalle dek müntehî olur. Ülkâ-yı Tehtehâ ve Niyâder sâir kaleler ilâ-
vesiyle Memâlik-i Mahrûse-i İran'a zamîme kılınıp atf-ı inân-ı azîmet buyurulmasaydı 
Etek Suyu'nun havâlîsine vürûdumuzdan sonraki bu hayr-hâha muhtass olan memâlikin 
re’s-i hudûdudur, manzûr-ı nazar-ı dostânemiz bu idi ki bu nüvîd-i feth ü zaferin iblâğ ve 
îsâli için huzûr-ı hümâyûnlarına bir elçi tesyîr ve Hindistan nefâyisinden ve bu serâbistan 
güllerinden dergâh-ı sipihr-nümûnlarına bir hisse irsâl ve takdîm oluna bu keyfiyyete 
mukârin Ali Merdân Hân kulunun belde-i Sivas'da vefatı haberi vârid ve bu irâdemi-
zi müeyyid olmakla şehâmet ve besâlet-penâh âlî-câh mukarrib-i bâr-gâh-ı hakânî Hacı 
Han-ı Horasânî Çarhacıbaşı-i Sol -ki bu dergâhın çâkerân-ı kadîminden olup resm ü râh-ı 
sefârete âgâhdır- ta’yin ve ol emrin encâmı ki merhûm Ali Merdân Hân'a sipariş olun-
muş idi. Elçi-i müşârün-ileyhe müfevvaz eyledik ki Ali Merdân Hân'ın ol tarafda tevak-
kuf üzere olan rüfekâsı ittifâkıyla umûr-ı mezkûrenin temşiyetine ihtimâm ve umûr-ı 
meşrûtayı ki ukde-i ta‘vîka kalmış idi. Maslahat-ı Sincan Devlet-i Aliyye ve kâr-âgâhân-ı 
memleket-i seniyye iânetleriyle pezîrâ-yı sûret-i husûl eyleye ve nâme-i hullet hitâmımız 
hâlî olmamak için ber-mûceb-i defter bi-resm-i hediyye ba‘zı eşyâ ve tuhaf-ı Hindistan 
irsâl olunmuşidi. Ricâ ve me’mûl budur ki manzar-ı akdes-i hakânî ve mahzar-ı hazret-i 
sultânîlerinde mevki‘-i kabûl bula, ol cihetden ki mâbeyn-i selâtîn-i zî-şânda âmed-şüd-i 
rüsül ü resâil bâsıt-ı bisât-ı emn ü emân ve mûcib-i asâyiş-i cihân olur. Makalîd-i aklâm-ı 
dürer-irtisam ve mefâtîh-i hâme-i berâ’at-nizam ile fâtîh-i ebvâb-ı sadâkat ü ilti’âm olup 
resm-i bîgânegî metrûk ve tarîka-i zarîfe-i yegânegî mer‘î vü meslûk buyurula, hem-vâre 
neyyir-i a‘zam-ı hilâfet ve saltanat u cihân-dârî arsa-i ekâlîm-i cihânda ziyâ-bahş saht-ı 
âmâl-i pîr ü civân olup melce’ ü melâz-ı kayâsıra-i devrân ve ekâsire-i zaman olalar. 

Yolda vefat eden elçi Ali Merdan Hân yerine Hacı Hân-ı Horasanî 

Sol-Çerhacıbaşı'nın elçi gönderilmesi

وفات علیمردان خان ایلچی در مسیر ماموریت و اعزام حاجی خان خراسانی 
چرخ چی باشی چپ به جای

İki devlet arasındaki muhabbet ve irtibatın geliştirilmesi niyetiyle Hindis‑
tan'a düzenlenen seferin müjdesi verilmek üzere Hilâfet makamına bir elçi 
gönderilmesi kararlaştırılmışken elçi Ali Merdan Han'ın yolda vefat ettiği 
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haberi gelmesi üzerine onun yerine Hacı Han‑ı Horasanî Sol‑Çerhacıbaşı 
tayin olunup beraberinde Hindistan hediyesi bir fil zincirinin gönderildiği 
hakkında Nadir Şah'ın sadrazamı Nasrullah Mirza'dan I.Mahmud'un sad‑
razamına Farsça mektup

نامه ایی به زبان فارسی از صدراعظم نادرشاه نصراهلل میرزا به صدراعظم محمود اول 
مقام  به  هندوستان  لشکرکشی  مژده  رساندن  برای  ایلچی  یک  اعزام  اتخاذ  بر:  مبنی 
ایلچی  وفات  خبر  رسیدن  دولت،  دو  بین  محبت  و  ارتباط  گسترش  نیت  با  خالفت 
علیمردان خان در مسیر راه و تعیین حاجی خان خراسانی چرخ چی باشی چپ به جای 

وی، ارسال یک زنجیر فیل همراه با وی هدیه ایی از هندوستان

[Farsça]

Hâlâ ferman‑fermâ‑yı Memalik‑i İran olan Nadir Şâh cenabının oğlu ve 
i‘timâdüddevlesi olan Nasrullah Mirza'dan makam‑ı sadaret‑i uzmâya irsal olunan 

Farisî mektubdur.

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah dilediğine mülkü verir; Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi  
bilendir."120

Haşmet ve celâl sığınağı, cesurluk ve yiğitlik makamı, izzet ve ikbal burcunun zir-
velerindeki seçkin sadrı, mutluluk ve azamet dergâhı, vasıfları güzel âsaf, fikrinde Aris-
to gibi isabetli, Yüce Osmanlı Devleti'nin mülkü süsleyen güvenilir vekili, sultanın göz 
kamaştırıcı saltanatının izzet ve temkin sahibi veziri, kadri büyük vezirlerin en büyüğü 
olan veziriazamın şanını, vezaret-meâbın mekanını Allah yüce kılsın! Yüce makam sahibi 
cenaplarına yaptığımız bolca duadan sonra isabetli olmasını düşündüğümüz mesajımız 
şöyledir. Emsallerinin direği olan Mehemmed Kerim Bey eliyle bir name gönderilmiş-
ti. Yüce ordunun Hindastan'a düzenlediği seferden sonra Kağanlık'a bağlı memleketlerin 
hudut başı ve ebede kadar devam edecek Nadiriye Devleti'ne ait vilayetlerin başlangıç 
sınırı olan Etek121 Denizi hududuna vardığında iki hazret arasındaki muhabbet ve iki dev-
let arasındaki irtibata nazaran bu haberin ulaştırılması ve fetih müjdesinin verilmesi için 
saltanat ve hilafet makamına bir elçi gönderilmesi mukaddes zatlarınca uygun görülüp 
durum böyleyken Elçi Ali Merdan Han'ın Sivas'ta vefat ettiğinin de adamlarımızca ha-
ber verilmesi bu doğrultudaki iradeyi kuvvetlendirdi. Daha önce Ali Merdan Han-ı Şam-
lu'nun elçi tayin edildiği halde hastalanarak yatağa düşmesi, celâl sahibi vali Hacı Han 
Sol Çerhacıbaşı'nın tayin edilmesi hayırlı neticesini mücbir kılmasıyla Dergâh-ı İlâhî'nin 
bu duacıları da kadri yüce Mehemmed Rıza Bey Evoğlu'yu kendi tarafımızdan o Yüce 

120 Bakara Sûresi: 2/247. " َواهلّل یُْؤتِي مُلَْکُه َمن یََشاء َواهلّل َواِسٌع َعلِیٌم" 
اتک 121
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Makam'ın huzuruna memur etmek gerekti. Mektubumuzun eli boş olarak gitmemesi 
için Hindistan hediyesi olan bir fil zincirini de gönderdik. Beklentimiz odur ki, iki devlet 
arasındaki iyi niyetin gereği olarak yapılacak işlemler tamamlandığında ve sefirlerin geri 
dönüşünde gerekli ihtimam gösterilsin, mühim hususlar ikmal edilsin, dostluğun gereği 
yerine getirilmiş olsun. Vezirliğiniz ve celâliniz devamlı olsun.

Mükerrerdir.

Mektub‑ı merkumun tercümesidir.

Vezaret- meâb haşmet ve celâlet-penâh şehâmet ü besâlet- destgâh-ı sadr-ı güzîn 
eyvân-ı izz ü ikbal bâlâ-nişîn sirâce-i saadet ü iclal asaf-ı nîkû sıfât sâib- re’y-i müşîr-i 
Aristo-tedbir mülk-ârâ-yı vekil-i emîn-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye vezir-i ba-izz ]u] 
temkîn-i saltanat-ı behiyye-i sultaniyye a‘zamü'l-vüzerâ ve kıdvetü'l-küberâ Veziriazam 
azzama'llâhu şanehû.

Yolda vefat eden elçi Ali Merdan Hân yerine Hacı Hân-ı Horasanî 

Sol-Çerhacıbaşı'nın elçi gönderilmesi

وفات علیمردان خان ایلچی در مسیر ماموریت و اعزام حاجی خان خراسانی 
چرخ چی باشی چپ به جای

İki devlet arasındaki muhabbet ve irtibatın geliştirilmesi niyetiyle Hindis‑
tan'a düzenlenen seferin müjdesi verilmek üzere Hilâfet makamına bir elçi 
gönderilmesi kararlaştırılmışken elçi Ali Merdan Han'ın yolda vefat ettiği 
haberi gelmesi üzerine onun yerine Hacı Han‑ı Horasanî Sol‑Çerhacıbaşı 
tayin olunup beraberinde Hindistan hediyesi olarak bir fil zincirinin gön‑
derildiği hakkında Nadir Şah'ın sadrazamı Nasrullah Mirza'dan I.Mah‑
mud'un sadrazamına gelen mektubun Osmanlıca tercümesi

خالفت مقام  به  هندوستان  لشکرکشی  مژده  رساندن  برای  ایلچی  یک  اعزام   اتخاذ 
 با نیت گسترش ارتباط و محبت بین دو دولت، رسیدن خبر وفات ایلچی علیمردان 
به جای وی،  باشی چپ  تعیین حاجی خان خراسانی چرخ چی  خان در مسیر راه و 
نامه ی  عثمانی  ترجمه  هندوستان،  از  ایی  هدیه  وی  با  همراه  فیل  زنجیر  یک  ارسال 

صدراعظم نادرشاه نصراهلل میرزا به صدراعظم محمود اول

23
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Osmanlıca Tercümesi

Mektub‑ı Mezbûrun tercümesidir.

Vezâret-meâb haşmet ve celâlet-penâh şehâmet u besâlet-destgâh-ı sadr-ı güzîn ey-
vân-ı izz ü ikbâl bâlâ-nişîn-i sirâce-i saâdet ü iclâl asâf-ı nîkû-sıfât sâib-re’y-i müşîr-i Aris-
to-tedbîr mülk-ârâ-yı vekîl-i emîn-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye vezîr-i bâ-izz ü temkîn 
saltanat-ı behiyye-i sultâniyye a‘zamü'l-vüzerâ ve kıdvetü'l-küberâ vezîr-i a‘zam azza-
ma'llâhu şânehû ve refa‘a mekânehû cenâblarına ref‘-i da‘avât u vâfiyâtdan sonra mün-
hâ-yı re’y-i isâbet-pîrâ oldur ki şol vechile ki sâbıkan umdetü'l-akrân Muhammed Kerim 
Bey'e mashûben rakam-zede-i kilk-i tahrîr olmuş idi. Mevkib-i hümâyûn-ı kîtî-sitânın 
sefer-i hayr-eser-i Hindistan'dan insirâfından sonra hudûd-ı deryâ-yı Etek'e vürûdunda-
ki Memâlik-i Mahrûse-i Kaanînin re’s-i hudûdu ve bu devlet-i Nâdire-i ebed-mebânîye 
muhtassa olan vilâyâtın ibtidâsıdır. Manzûr-ı nazar-ı iksîr-eser-i akdes ]ü] eşref ]ü] erfa‘ 
bu idi ki iki hazret beyninde olan muhabbet ve iki devlet beyninde olan irtibâta nazaran bu 
hayrın îsâli ve bu nüvîd-i feth ü zaferin iblâğı için Devlet-i Aliyye-i Kayserî ve der-bâr-ı 
hilâfet-medâr-ı İskenderîye elçi revâne buyuralar buna mukârin Ali Merdân Hân elçinin 
Sivas'da fevti haberi âkifân-ı atebe-i sidre-esâsın arzlarıyla resîde olmakla irâde-i merkû-
meyi müeyyid oldu. Eğerçi evvelâ Ali Merdân Han-ı Şamlu elçilik ile memur olmuş idi. 
Ammâ çünki müşârün-ileyhe illet ârız olup sâhib-i firâş oldu. Binâenaleyh âlî-câh-ı eyâ-
let ü celâlet-penâh Hacı Hân Çarhacıbaşı-i Sol bu emr-i hayriyyet fercâma tayin olunup ve 
bu niyâz-mend-i dergâh-ı İlâh dahi şehâmet ve menâ‘at-penâh-ı refi‘u'l-kadr Muhammed 
Rıza Bey Evoğlu'yu kendi tarafımızdan o âlî-câhın huzûruna memur etdik. Ve risâlemiz 
hâlî olmamak için bir zencir-i fil ki Hindistan hediyyesi idi irsâl olundu. Elbette iki devlet 
beyninde hayr-hâhlık iktizâsıyla umûr-ı meşrûtanın emcâmında ve süferânın insırâfında 
resm-i ihtimâmı mer‘î ve mühimmâtı inhâ ile şart-ı meveddeti ma‘mûl tutmak isteyeler. 
Eyyâm-ı vezâret ü celâlet müstedâm bâd.

Nâdir Şâh tarafından gönderilen hediyelere teşekkür, Hindistan 

Seferi'nin tebriki ve teklif olunan beş madde ile yeniden yazılan cevap

تشکر بابت هدایایی که از سوی نادرشاه ارسال شده بود، تبریک لشکرکشی 
به هندوستان و نوشتن پاسخی دوباره به 5 ماده پیشنهادی

Sefir Hacı Han‑ı Horasani Sol‑Çerhacıbaşı ile gönderilen nâme ve bera‑
berindeki hediyelerin alındığı ve çok beğenildiği, Hindistan'a düzenlenen 
seferin başarıyla sonuçlanıp salimen İran'a dönülmesinden büyük sevinç 

24
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duyulduğu; söz konusu beş maddeyle ilgili Devlet‑i Aliyye'nin görüşleri, 
gönderilen namede aktarılmış, iki madde ile ilgili şer‘î sakıncalar anlatıl‑
mış olmasına rağmen Elçi Han ile gönderilen namede bunların yeniden 
gözden geçirilmesi teklif olunduğundan yeniden cevap sadır olduğu; Ali 
Merdan Hân merhumun yol arkadaşları Dersaadet'e ulaşıp elçilik görevle‑
rini eda ettikten sonra söz konusu cevabı havi nâme‑i hümâyûn ile dönüş‑
lerine ruhsat verildiği beyanına dair Sultan I.Mahmud tarafından Nadir 
Şah'a gönderilen nâme‑i hümâyûn

نامه و هدایایی ارسالی توسط ایلچی حاجی خان خراسانی چرخ چی باشی  دریافت 
به  لشکر کشی  بودن  آنها، دریافت خبر موفقیت آمیز  واقع شدن  پسند  چپ و مورد 
هندوستان و شنیدن بازگشت سالم شما با مسرت فراون؛ دیدگاه دولت علیّه در موضوع 
موانع  توضیح  رغم  علی  ارسالی،  نامه  در  انتقال  ماده،  پنج  خصوص  در  بحث  مورد 
شرعی در خصوص دو ماده در نامه ایی که با ایلچی خان ارسال شده، پیشنهاد بازنگری 
دوباره و صدور دوباره پاسخ؛ رسیدن دوستان مرحوم علیمردان خان به درسعادت و 
دادن اجازه بازگشت به آنها بعد از انجام وظیفه سفارت، پاسخ به موضوع مذکور در 

نامه همایونی ارسالی به نادرشاه از طرف سلطان محمود اول

Taraf‑ı hümâyûn‑ı hüsrevâneden übbehetlü Nâdir Şâh hazretlerine  
hâlâ Âstâne‑i saâdetde olup iâdesi musammem olan elçisi Hacı Hân ile gönderilen  

nâme‑i hümâyûnun müsveddesidir.

Bismillahirrahmanirrahim

"Zâlike fazlu'llahi yu’tîhi men yeşâ’"122

Ârâyiş-i gûş-ı hûş müsebbihân-ı mele’i a‘lâ ve pîrâye-i per u dûş-ı sürûş-ı âlem-i 
bâlâ olmağa lâyık ve evlâ sad-hezâr gevher-i şehvâr-ı hamd ü sipâs-ı lâ-yuhsâ vü bî-şümâr 
kâlâ-yı şa‘şa‘a-i bâr-ı sâtı‘u'l-envâr şükr-i bî-intihâ ol sultân-ı azîmu'ş-şân dîhîm-i lütf u 
atâ ve fermân-fermâ-yı ekâlîm ve "ellefe beyne kulûbikum fe‑esbahtum bi‑ni‘metihî ihvânâ"

123

 

temmet ne‘amâ’uhû ve ammet âlâ’uhû hazretlerinin dergâh-ı deymûmet-destgâhına 
sezâ vü ahrâdır ki mir’ât-ı mücellâ-yı şemşîr-i sâ’ika-te’sîr mü’minîni mücellâ-yı su-
ver-i feth ü zafer ve me’hece-i a‘lâm-ı zafer-irtisâm muvahhidîni evc-i kişver-küşâyîde 
hem-ser-i mihr-i ziyâ-guster eyledi. Fe‑sübhâne men dâme sultânehû bi‑mülki kadîm ve izzi 

mukîm ve tuhaf-ı salavât-ı zâkiyât ve taraf-ı teslîmât-ı vâfiyât ol mecma‘-ı hasâil-i aliy-
ye ve menba‘-ı fezâil-i seniyye olan seyyid-i enbiyâ ve sened-i asfiyâ aleyhi esne't-tahâyâ  

122 "Bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir..." Cum‘a Sûresi: 62/4.
123 "...O gönüllerinizi birleştirmişti. Onun bu nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz...." Âl-i İmrân Sûresi: 

3/103. 

(16‑25 Haziran 1741)
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mâ-teceddede'l-cedîdân ve teâkubü'l-mülevvân hazretlerinin mazca‘-ı müşkîn anber-i 
ekînlerine dest-âvîz ihdâ olunur ki "ve'llezîne âmenû eşeddü habben lillâh"

124 mısdâkınca 
miyâne-i müslimînde te’sîs-i esâs-ı muvâfakat ve teşyîd-i erkân-ı hubb u musâdakat eyle-
di "yâ eyyühe'llezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ"125 ve revâyih-i midhat ve dürûd ü 
fevâyih-i tarziye-i müterâdifetü'l-vürûd ashâb-ı zevi't-takâ ve ahbâb-ı uli'n-nikâ rıdvâ‑

nu'llâhi te‘âla aleyhim ecmaîn hazretlerinin mevkûf-ı gerdiş-i müşâhid-i münevvereleri 
kılınır ki "eşiddâ’ü ale'l‑küffâri ruhamâ’ü beynehüm"

126 evsâf-ı kerîmesi üzere meded-kârî-i 
tîğ-i vifâklarıyla şukka-i livâ-i felek-fersâ-yı İslâmî ber-efrâşte-i sipihrine tâk eylemişler-
dir. Ammâ bâd, âlî-hazret-i le’âlî nazret şehriyâr-ı kamer-tenvîr hidîv-i hurşîd-nazîr dur-
re-i yektâ-yı efser-i nâmdarî gurre-i garrâ-yı cebîn-i bahtiyârî müessis-i mebânî-i câh u 
celâl müşeyyid-i erkân-ı izz ü ikbâl şâyeste-i tâc u kemer ü gâh mâye-i diyânet ü emânet 
]ü] intibâh alem-efrâz-ı  hıtta-i serverî revnak-bahşâ-yı evreng-i dâverî Ferîdun-taht-ı 
Cem-reviş Hüsrev-i hümâyûn-baht-ı Dâr]â]-meniş bahâü'd-dünyâ ve'd-dîn cemâlü'l-İs-
lâmi ve'l-müslimîn avnen li'ş-şecâ‘ati ve'ş-şân zahren li'l-besâleti ve'l-celâleti ve'l-un-
vân hâlâ câlis-i çâr-bâliş-i mesned-i Kisrâ vü Cem, fermân-fermâ-yı Memâlik-i Acem 
felek-câh el-Kaan Nâdir Şâh etemma'llahu şânehû ve sânehû ammâ şânehû hazretlerinin 
savb-ı bâ-savâb-ı âlî ve evb-i müstetâb-ı mütelâlîlerine eltâf-ı da‘avât-ı muhabbet simât-ı 
mülûkâne ve eşref-i tahiyyât-ı selâmet-nümâ-yıı hüsrevânemiz bedâyi‘i ta‘zîm ü tekrîm ve 
kavâid-i tevfîr ü tefhîm ile edâ vü takdîm olundukdan sonra levha-i zamîr-i serîre-dân ve 
safha-i hâtır-ı diyânet-nişânlarına zîver-i kilk-i sıdk u ihlâs olan nükûş-ı merâm bu vec-
hile tasvîr ü ifhâm olunur ki matla-ı neyyir-i hubb u vidâd ve maşrık-ı âfitâb-ı muvâhât u 
ittihâddan tâli‘ ve dırahşân olup ber muktezâ-yı envâr-ı tevâfuk-ı safvet ve mübtegâ-yı 
âsâr-ı te’ennuk u germiyyet taraf-ı melzûmu'ş-şeref-i kâm-kârî ve cânib-i feyz-câlib-i 
bahtiyârîlerinden nâmzed-i te’diye-i rüsûm-ı sefâret olan resûl-i râhiyyü'l-bâl ve sefîr-i 
memdûhu'l-hısâlleri âlî-câh me‘âlî-penâh urûmet ü eyâlet-destgâh Hacı Han-ı Horasânî 
Çerhacıbaşı-i Sol dâme makrûnen bi-lütfi'llahi'l-Mennân vesâtatıyla bu def‘a münba‘is olan 
nâme-i nâmî-i anberîn-nikâb ve risâle-i kirâmî-i rengîn-elkâbları eşref-terîn-i ezminede 
şeref-yâb-ı dîvân-hâne-i vusûl ve ber-mûceb-i defter irsâl buyurulan hediyye-i behiyyele-
ri mukle-i rağbet ve i‘tiyâd ile meşmûl ve tuhaf-ı Hindistan olan ma‘lumu'l-aded filler dahi 
merbût tavîle-i kabul olup mufâvaza-i hullet-alâmelerinin zâmin ü kâmin olduğu me‘ânî-i 
letâfet-mennânîsi bi-tamâmihâ manzûr-ı nazar-ı ayn-ı mülûkânemiz olmuşdur. Lâ-siyye-
ma cenâb-ı ni‘me'l-me’âb-ı şâhîlerinin mukaddemâ bi'l-iktizâ tevcîh-i râyet cell-i himmet 
ve sevk-i ketbiyye-i yümn-i azîmet buyurdukları Hindistan azîmetinden reh-nümûnu 
rehber-i tevfîk ile mazhar oldukları mehâsin-i cemîlü'l-muhayyir ve müceddeden manzû-
me-i silk-i eyâlet ü hükûmetleri olan ülke-yi füshat-eserde ve be-tahsîs ihrâz-ı dest-mâ-
ye-i ni‘am-i bî-şümâr ile mütena‘imen ve fâizen mashûben bi's-selâm tahtgâh-ı vâlâ-câh-ı 
devlet-penâhlarına sarf-ı licâm-ı ric‘at ve memleket-i İran'a bast-ı cenâh-ı re’fet ve ma‘de-
letlerinden fevka'l-gâye huzûz u inbisât ve sürûr ü neşât hâsıl olmakla hâssaten bu hareket 
karînü'l-menkabetleri mübârek ve meymûn ve zât-ı me‘âlî-sıfât-ı dâverâneleri hemîşe  

124 "...İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise (onlarınkinden) çok daha fazladır..." Bakara Sûresi: 2/165.
125 "...Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin." Ahzâb Sûresi: 33/56.
126 "...(Beraberinde bulunanlar da) kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler..." Fetih Sûresi: 48/29. 
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ârâmiş-i ibâd-ı muvahhidîn ve âsâyiş-i ibâd-ı müslimîne makrûn ola derece-i hüsn-i 
vifâk ü ittifâkda reşk-i fırak-ı dîn olduğu meşhûr-ı âfâk olan işbu devleteyn-i azîmetey-
nin hıbâle-i âsâr-ı hüsn-i muvâsala ve mücâmeleleri bi-yârî-i te’yîd-i Gird-gâr peyveste-i 
küngüre-i sipihr-i devvâr ve merbûtı urvetü'l-vüskâ-yı inhâ vü aktâr olduğu cihetden 
hasbe'l-vakt cenâb-ı şehâmet-nisâb-ı kaanîlerinin muvaffak oldukları menâkıb-ı celîle-
lerine mesâkıb ve me’âsir-i cezîlelerine mütekârib taraf-ı hümâyûn-ı diyânet-nümûn-ı 
mülûkânemizden dahi kar‘-ı ismâ‘-ı âlemiyân etdiği vechile mukaddemâ nakz u ihfâr-ı 
ahde bilâ-mûcib cesâret ve ke'l-bâhis-i an-hafâin bi-zalefihi celb-i haybet ü hızlânlarına 
itâle-i eydî-i nuhûset eden mahâzîl-i küffâr-ı hezîmet-şiâr üzerlerine techîz ü tesyîr olu-
nan cünûd-ı zafer-mev‘ûdumuzun şiddet-i hecme-i tâkat-güdâz-ı şîrânelerine düşman-i 
mekkâr u hîle-kâr çendîn-bâr adem-i mukâvemet birle meydân-ı kifâhdan rû-be-râh 
gürîz ü idbâr olmalarıyla serv-i çemân-ı çemenistân fevz ü fırsat olan livâ-yı hadrâ-yı 
hazret-i Nebevî mühtezz-i nesîm-i galebe ve nusret ü şedâid-i dübûr-ı edbâr ile râyât-ı 
şirk u dalâlet-i nigûn-sâr-ı hufra-i mezellet olduğundan gayri pençe-i kılâ‘ı menî‘a ve 
bikâ‘ u ribâ‘-ı vesî‘a âverde-i kabza-i teshîr ve zamîme-i memâlik-i kişver-gîr-i hakânîmiz 
kılınmakdan nâşî küffâr-ı tebeh-kâr derhâl bîm-i cân ile dâmen-i afv ü istîmâna âvîzân 
olmalarıyla "fe‑izâ kaderte alâ aduvvike fec‘ali'l‑afvu zekâten‑li'z‑zafer"

127 mü’eddâsı üzere il-
timâs ü ilticâları mevkıf-ı kabûle karîn olup şeref-sudûr bulan izn-i hümâyûnumuz ile 
deşte-i musâlaha-i dil-hâh-ı şehriyârânemiz üzere gâlibâne ve muzafferâne ukde-pezîr-i 
itmâm ve istihkâm olmakla ber siyâk-ı meşrûh tarafeynin hareket-i müsmirü'r-refâhi-
yetleri eyyâm-ı mütekâribede mûcib-i ref‘-i niyâz u ihzâm ve müstevcib-i âsâyiş ü ârâm 
olması hüsn-i ittifâkiyâtdan olan tevâfuk-ı fuâda vesîle-i istidlâl ve tulû‘-ı ehille-i hubb u 
vidâda bedâ‘at-i istihlâl-i vâki‘ olmakla câmi‘iyyet-i İslâm muktezâsı ve taraf-ı akdes-i dev-
let-penâhîlerine olan alâka-i uhuvvet-takâzâsı ile fîmâ-ba‘d dahi muhibb-i ittihâd-ı câni-
beynden nesâim-i ârâmiş ü ârâm-ı gül-zâr-ı ahvâl ve mezâri‘-i âmâl-i enâma vezzân olup 
dest-i kudret-i mâlik-i inân-ı kâm-rânî ve pây-i himmet-i der-rikâb-ı zindegânî oldukca 
evâhî-i muvâhât ve zevâbıt-ı müvâlât mü’ekked ve müşeyyed olacağı muvâfık-ı şîme-i 
kerîme-i şâhî ve mutâbık-ı seciyye-i marziyye-i fütüvvet-penâhîleri olmak meczûm-ı 
bi-irtiyâb-ı hüsrevânemizdir. 

Bundan akdem tekabbül ü is‘âfı iltimâs buyurulan mevâdd-ı hamse-i ma‘hûdeden 
mukaddemâ taraf-ı zâhirü'ş-şeref-i şâhîlerine ifâde ve i‘lâm olunduğu vechile dûçâr-ı uk-
de-i a‘zâr-ı şer‘iyye olan iki maddenin is‘âfı tekrar îrâd buyurulduğu sâbıkan cânib-i übbe-
het-menâkıb-ı Cem-cahîlerine irsâl olunan elçimiz vesâtatıyla ve bu def‘a dahi Elçi Hân-ı 
müşârün-ileyh dâîleriyle firistâde buyurulan elûke-i şehâmet-meslûke-i şâhî ve tahrîrât-ı 
seniyye-i kifâyet-destgâhîlerinden karîn-i yakîn-i hümâyûnumuz olmakla maddeteyn-i 
merkûmeteynin lâzım gelen cevâb-ı karînu's-savâbları mahsûsan şeref-yâfte-i sudûr olup 
huddâm-ı vâlâ-makâmımızın sâhib-i dirâyet ü firâset ve vâkıf-ı habâyâ-yı umûr-ı saltanat 
müteyakkız ve erbâb-ı basîretinden bu def‘a kıbel-i eşref-i şâhîlerine ber-vech-i sefâret irsâl 
olunan sefîr-i mevsûk ve mu‘temedimiz vesâtatıyla ba‘s ü îsâl kılınan diğer nâme-i hümâyûn-ı 
velâ-meşhûnumuzun mezâmîn-i hakîkat-âyininden ma‘lûm-ı übbehet-mersûm-ı  

127 "Düşmanının rızkını azalttığında, hiç değilse zaferin zekâtı olarak onu affet."
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dâverâneleri buyurulur. Müşârün-ileyh resûl-i firâset şumûlleri ile merhûm Ali Merdan 
Han-ı Fîlî'nin rüfekâ-yı sadâkat-ârâları kurb-ı bisât-ı kesîrü'l-inbisât-ı şehn-şâhîmizde 
şeref-vusûle fâiz olup me’mûr oldukları hizmet-i risâleti icrâda ecmel-i tarîk ve nesk-i 
enîk üzere sa‘y-i evfâ ve levâzım-ı sefâreti ve vicâhen tefhîm ü takdîmi ehemm olan hâlâtı 
a‘lâ vechi'l-lâyık îfâ vü icrâ etmeleriyle revâyi‘-i hal‘ u keramât ve mezîd-i nevâziş ve il-
tifât-ı hümâyûnumuz ile müftehir ve mübâhî kılındıklarından sonra savb-ı bâ-savâb-ı 
şeref-intisâba işbu nâme-i hümâyûn-ı müsâlemet-makrûnumuz ile me’zûn-ı avd ü insırâf 
olmuşlardır. İnşâallahu lede'l-vusûl "inneme'l‑mü’minûne ihvetün"

128 fehvâsınca cânibeynden 
mün‘akid ve müte’ekkid olan merâ’ir-i yegânegî ve ittihâd-ı mübrem ü muhkem ve evâ-
sır u vüsûk u i‘timâd-ı üstüvâr ve müstahkem olup fîmâ-ba‘d dahi işbu devleteyn-i azîme-
teynin bâ‘is-i âsâyiş-i enâm ve mûcib-i ârâmiş-i havâss u avâm olacak hüsn-i muvâlât ve 
lutf-i musâfâtları zımnında ilâ yevmi'l-kıyâm zikr-i hayrları zîver-i sahâif-i eyyâm olmağa 
himmet-i şâhâne ve dürriyet-i hidîvâneleri ma‘tûf ve masrûf buyurulmak e‘azz-i me’mûl-i 
mülûkânemizdir bâkî hemîşe neyyir‑i cihân‑tâb‑ı saltanat u cihân‑dârî ve ahter‑i âlem‑efrûz‑ı 

devlet‑i bahtiyârî ez‑ufk‑ı ikbâl ü yegânegî tâlî‘ ve lami‘ bâd bi‑Rabbi'l‑ibâd.
129

Evâil-i R. Sene 1154

Nâdir Şâh'ın barışçı çabalarının takdir edilmesi, teklif edilen beş 

maddeden ikisinin kabul edilmemesinin keyfi değil, şer‘i esaslı olması

تقدیر از تالش های صلح جویانه نادرشاه، خودسرانه نبودن عدم پذیرش دو 
ماده از پنج ماده پیشنهادی و بر اساس اصول شرعی بوده

Nâdir Şah'ın, Rûm ve İran arasındaki husumet ve intikam hissinin ortadan 
kaldırılması ve onun yerine samimi bir dostluğun temini hususundaki ça‑
balarının şerefli bir davranış olduğu, beş maddenin kabulü ve tasdik imzası 
iltimasına dair nameleri ulaştığında, üç maddeye onay verilip iki maddenin 
şer‘i sakıncaları olduğunun beyan edildiği; Hacı Hân‑ı Horasani Sol Çer‑
hacıbaşı ile gönderilen nâmede ise tekrar bu maddelerin kâmilen kabulü‑
nün talep edildiği; oysa söz konusu iki maddenin keyfî olarak değil, şer‘i 
sakıncalarına binaen kabul edilmediği, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan, 
içinde bulunulan döneme kadar şeriat hükümlerine göre yönetildiği, Şey‑
hülislam Mevlana Seyyid Mustafa Efendi tarafından mezkûr maddelere  

128 "Müminler ancak kardeştir..." Hucurât Sûresi: 49/10.
129 "Kulların rabbi olan Allah'ın izniyle saltanatınızın ve cihân sahibi oluşunuzun dünyayı aydınlatan ışıltısı, 

bahtiyarlık devletinizin âlemi nura boğan talih yıldızı ikbâl ve birlik ufkundan sürekli doğsun ve ortalığı 
aydınlatsın." anlamında Farsça duâ cümlesi.

25
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cevaz verilemeyeceği belirtildiğinden kabul imkânının bulunmadığı; Dev‑
let‑i Aliyye'ye ait dostluk mektubunun, Maliye Tezkirecisi Münif Mustafa 
Efendi ve İstanbul Mukâta‘acısı Nazif Mustafa Efendi tavassutuyla gönde‑
rildiği hususlarında Sultan I.Mahmud'dan Nadir Şah'a nâme‑i hümâyûn

برچیدن حس خصومت و انتقام از میان روم و ایران از طرف نادرشاه و شریف بودن 
رفتار تالش برای تأمین حس صمیمیت و دوستی به جای آن، وصول نامه هایی حاوی 
درخواست برای تصدیق و قبول و امضاء پنج ماده، تصویب سه ماده و بیان رد دو ماده 
ایی  نامه  ها در  ماده  این  پذیرش کامل  دلیل مشکالت شرعی؛ درخواست دوباره  به 
که توسط حاجی خان خراسانی چرخ چی باشی‑ چپ ارسال شده؛ خودسرانه نبودن 
موضوع مورد بحث و عدم پذیرش آن بنا به مشکالت شرعی، اداره دولت عثمانی از 
تاسیس آن تا زمان عصر حاضر براساس شرع، عدم صدور جواز از طرف شیخ االسالم 
بر  آن  پذیرش  نبودن  پذیر  امکان  و  مذکور  های  ماده  به  افندی  سید مصطفی  موالنا 
نامه همایونی محمود  نامه دوستی دولت علیّه، فرستادن  اساس آنچه مشخص کرده؛ 
اول به نادرشاه در خصوص موارد فوق توسط منیف مصطفی افندی تذکره چی مالیه 

و مصطفی نظیف افندی مقاطه چی استانبول 

Taraf‑ı zâhirü'ş‑şeref‑i hazret‑i hilâfet‑penâhîden fermân‑fermâ‑yı memâlik‑i İran 
olan Nâdir Şâh cenâbına mevâdd‑ı hamse‑i ma‘hûdeye cevâb olmak üzere yazılan  

nâme‑i hümâyûn müsveddesidir.

Bismillahirrahmanirrahim

"Ve lehü'l‑kibriyâ’u fi's‑semâvâti ve'l‑arz ve hüve'l‑azîzü'l‑hakim."
130 "Mer‑u‑râ resed kib‑

riyâ vü menî / Ki mülkeş kadîmest ve zâteş ganî"
131 bahreyn-i ummân-ı lisân ü cenândan 

ber-âverde-i dest-i gavvâs-ı istikânet ü ihlâs olan le’âlî-i mütelâlî-i kabûl-i ihtisâs-ı 
hamd ü sipâs ve ferâ’id-i harâid-pesend-i istînâs-ı ubûdiyyet-esâs ol Dâver-i melâ’ik-sipâh 
hattuhu'l-mülki l'illah ve zûr-âver-i azamet-destgâh dâru'l-hikem-i lâ-rabbe sivâh hazret-
lerinin dergâh-ı ehadiyyet-i bî-misl ü hemâline ber-dâşte-i keff-i zarâ‘at u ibtihâl 
kılınmağa şâyândır. Mülk-i pehnâ-yı bî-intihâ-yı kudret ve ibdâ‘ı ber muktezâ-yı "kul 

l'illahi'l‑meşriku ve'l‑mağribü"
132 "Bî‑mevedde‑i endâze‑i vehm ü hayâl / Ve fersûde‑i teâkub‑ı 

eşhüb ü edhem‑i eyyâm u leyâl"
133 olmakdan masûn ve hükm-i mutâ‘-ı vâcibü'l-ittibâ‘ tekvîn 

130 "Göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur. O, azîzdir, hakîmdir." Câsiye Sûresi: 45/37.
131 "Onu büyüklük ve benlik duygusu sarmışsa eğer mülkünün kadim ve kendinin zengin olmasındandır" 

anlamında Farsça beyit.
132 "...De ki: Doğu da batı da Allah'ındır..." Bakara Sûresi: 2/142.
133 "Vehim ve hayal ölçüsünde sevimsiz noktaya gelinmesi, arda arda seyreden parlak yıldızları söndürür; 

gündüzlerle geceleri büsbütün karartır" mealinde Farsça beyit.

(16‑25 Haziran 1741)
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ve ihtirâ‘ı bir müeddâ-yı "innemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kün feyekûn"
134 

füshat-sarây-ı vücûd u adem ve vüs‘at-fenâ-yı her-bîş ü kemde nefâz ü zuhûra makrûn 
olup temyîz-i nakîzeyn-i saht u rızâ ve tefrîk-i ferîkayn-i dalâl ü hudâ için dekâyık-ı amî-
kü'l-fevr-i hikem-i hufyeye mübtenî milel ü şerâyi‘-i muhtelifetü'l-fürû‘ ve mü’telife-
tü'l-usûl ile irsâl-i rusül ü enbiyâ ve mahtûm-ı mühr-i hitâm olan şerîat-i nasîha-i seyyi-
dü'l-enâm ile "ve radiytu lekümü'l‑islâme dînâ"

135 ahkâmını tenfîz ve icrâ zımnında istihlâf-ı 
mülûk u selâtîn ile tanzîm-i ahvâl-i dîn ü dünyâ eyledi. Ve dürûd-ı mevrûd-ı nâ-ma‘dûd 
ve sitâyiş-i mahmûd-ı gayr-i mahdûd bâ‘is-i infitâh-ı dahme-i acâyib itâd-i vücûd ve mâ-
ye-i iftâh-ı tılsım-ı müşkil-küşâd-ı gayb ü şuhûd besmele-i fâtiha-i hilkat-hâtime-i risâ-
le-i hatemiyyet ille-i gâibe-i tekvîn u îcâd netîce-i behîce-i ibdâ‘ı seb‘-i şidâd alem-efrâz-ı 
"küntü nebiyyen ve Âdeme beyne'l‑mâ’i ve't‑tîn"

136 velvele-endâz-ı "ve mâ erselnâke illâ rahme‑

ten li'l‑âlemîn"
137 aleyhi mine's-salavâti ezkâhâ ve mine't-tahiyyâti enmâhâ hazretlerinin 

merkad-i münevver-i kudsî-makarr ve meşhed-i muattar-ı bihişt-manzarlarına ve umû-
men sahâbe-i güzîn-i saâdet-karîn ve husûsan çâr-rükn-i ka‘be-i dîn olan çihâr-yâr-ı hilâ-
fet-zamîn cenâblarının ervâh-ı bâhiru'l-inşirâhlarına takdîm ü ihdâ kılınır ammâ ba‘d, 
a‘lâ-hazret-i sipihr-iktidâr Utarid râyet-i hurşîd-iştihâr Behrâm-rezm Keyvan-rif‘at Nâ-
hid-bezm Bercis-saâdet gurre-i garrâ-yı cebîn-i mecd u ikbâl durre-i yektâ-yı iklîl-i übbe-
het ü iclâl zînet efzâ-yı erîke-i serverî revnak-bahşâ-yı mesned-i vâlâ-yı dâverî nîrû-yı 
bâzû-yı rüşd ü kiyâset kuvve-i serpençe-i şehâmet ü besâlet müşeyyid-i erkân-ı kâm-rânî 
mümehhid-i bünyân-ı dost-kânî şehriyâr-ı sitâre-i sipâh-ı encüm-gürûh cihândâr-ı hur-
şîd-külâh-ı Cem-şükûh bahâü'd-dünyâ ve'd-dîn hammâlü'l-İslâmi ve'l-müslimîn avnen138 
li'ş-şecâ‘âti ve'l-menâ‘ati ve'ş-şân zahren li'l-besâleti ve'l-celâleti ve'l-unvân hâlâ câlis-i 
çâr-bâliş-i taht-ı Kisrâ vü Cem fermân-fermâ-yı Memâlik-i Acem felek-bârgâh u saâ-
det-destgâh el-Kaan Nâdir Şâh lâ-zâle şümûsu ikbâlihî min-metâlı‘ı't-tevfîki tâli‘ıhî ve 
mâ-beriha bi-devr-i iclâli min-menâzi'l-te’yîdi lâmi‘ıhî139 hazretlerinin savb-ı mekâ-
rim-ittisâf-ı şâhî ve evb-i me‘âlî-i’tilâf-ı Cem-câhîlerine vesîle-i iltimâ‘ neyyir-i tevadd u 
müvâlât ve zerâ‘a-i irtifâ‘-ı hurşîd-tehâbb u musâfât olur ebher-i abher-i da‘avât-ı anbe-
riyyetü'd-da‘avât meveddet-efzâ-yı Hüsrevâne ve ezher-i cevher-i tahiyyât dürriyye-
tü'l-leme‘ât safvet-intimâ-yı şehn-şâhâne ki nümâ-yâfte-i hadîka-i zât-ı behce-i muhab-
bet ve perverde-i sadef-i sıdk u serîretdir. Vesâtat-ı mezîd-i tevkîr ü ta‘zîm ve delâlet-i 
nüvîd-i tebcîl ü tefhîm ile pîrâye-bahş-ı meclis-i sâmî ve zîver-efzâ-yı mahfil-i kirâmîleri 
kılındıktan sonra matrah-ı eşi‘a-i rüşd ü nühâ ve meclâ-yı dekâyık-ı hakâyık-ı eşyâ olan 
mir’ât-ı zamîr-i kiyâset-tahmîr-i mihr-incilâ vü levha-i tab‘-ı secencel-nazîr-i safvet-in-
timâlarına bu vechile arz-ı çehre-i müdde‘â ve bu yüzden mukâbele-i veche-i inbâ vü inhâ 
olunur ki bundan esbak rehber-i tevfîk-i cenâb-ı la-yezâl ve bagal-gîrî-i isti‘dâd u istihâl 

134 "Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı «Ol» demekten ibarettir. Hemen oluverir." Yâsin Sûresi: 36/82.
135 "Sizin için din olarak İslâm'ı beğendim." Mâide Sûresi: 5/3. 
136 Câmiu's-Sağir, 8710. "Âdem su ve toprak arasında iken ben nebî idim" me’âlindedir.
137 "(Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." Enbiyâ Sûresi: 21/107.
138 Orijinal metinde "هونأ - hevnen" şeklinde yazılmış.
139 "Bahtının güneşleri talihinin denk düşürdüğü ufuklardan zâil olmasın ve onun yücelik zamanı, ışıltısının nûra 

boğduğu menzillerde devam etsin" anlamında Arapça duâ cümlesi.
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ile revnak-efzâ-yı erîke-i şâhî ve pîrâye-bahşâ-yı serîr-i Cem-câhî oldukları evân-ı 
sa‘d-iktirânda yani ictimâ-i vücûh u a‘yân-ı İran ve ihtifâl-i küberâ vü ümerâ vü hânân ile 
şirâze-gîr-i şûrâ-yı kübrâ ve tertîb-pezîr-i kûritây-ı uzmâ olan sahrâ-yı Mogan'da ittifâk 
kılıp ve ârâ vü ittihâd-ı kilem-i pîr u bernâ ile cenâb-ı şehâmet nisâb-ı kaanîlerin fer-
mân-fermâ-yı Memâlik-i İran ve mesned-ârâ-yı taht-gâh-ı keyâna hasran ve kasran el-
yak u ahrâ vü ehakk u evlâ gördüklerinde tînet-i nasafet-tahmîr-i dâverîlerinde merkûz 
ve cibillet-i hidâyet semîrinin ahterîlerinde mermûz-ı mâye-i diyânet ü safvet ve cevher-i 
ittisâf u mürüvvet muktezâsınca müddet-i medîd ü ahd-i ba‘îdden beri miyâne-i Rûm ve 
İran'da firûzîne-i tevâtür-i hısâm ve mıskala-i bevâtir-i intikam olan harekât ve keyfiy-
yâtın kavlen ve fi‘len def‘ ü izâlesin ve beyne'l-İslâm ilti’âm-ı kadîmi ve te’ellüf-i samîmî-
nin hâlet-i ûlâsına ihâlesin emr-i azîm-i saltanata takdîm ile gerden-i kâffe-i müslimîne 
tahmîl-i minnet-i azîm ve kanât-ı muavvece-i i’tilâfı sikâf-ı hüsn-i himmetleriyle ta‘dîl ü 
takvîm buyurduklarına binâen bi-mahz-ı tevfîk-i hazret-i ehadiyyet hâiz-i şeref-i mazha-
riyyeti oldukları işbu eser-i celîl ve hayr-ı amîm ü cezîlin cânib-i seniyyü'l-menâkıb-ı 
hüsrevânemizden hüsn-i telâfîsi olmak üzere mevâdd-ı hamse-i ma‘hûdenin pezîra-yı 
imzâ-yı tasdîk ve kabûl olmaları mahsûs nâme-i anberîn-nikâb-ı nâmî ve süferâ-yı se-
dâd-âra-yı kirâmîleri vesâtatlarıyla iltimâs ve inhâ buyurulmakla mevâdd-ı merkûmenin 
hâric-i dâire-i imtinâ‘ ve dâhil-i hayta-i imkân olan mevâdd-ı selâse-i ma‘lûme derece-i 
hüsn-i incâh ve is‘âfa mevsûl ve iki maddesinde der-kâr ve bedîdâr olan meâzîr-i şer‘iyye 
bundan akdem der-bâr-ı hilâfet-medâr-ı mülûkânemizden ba‘s ü tesyîr olunan nâme-i 
hümâyûn ve rüsül-i ihlâs-nümûnumuzun sahîfe-i takrîrlerinden pîrâye-i gûş-ı hakâ-
yık-niyûş-ı şâhâneleri olacak a‘zâr-ı sâdıkânemiz karîn-i sem‘-i kabûl buyurulmak hâlât-ı 
şemme-i mürüvvet ve seciyye-i insâf ve hakkâniyetlerine müfevvaz ve mevkûl kılınmışi-
di. Bu def‘a dahi taraf-ı eşref-i şâhî ve cânib-i akdes-i şehâmet-penâhîlerinden namzed-i 
te’diye-i merâsim-i sefâret ve me’mûr-ı te’yîd-i levâzım-ı yegânegî vü meveddet olan 
sefîr-i sütûde-şemâyil ve resûl-i memdûhu'l-hasâilleri âlî-câh-ı me‘âlî-penâh urumet ü 
eyâlet-destgâh Hacı Han-ı Horasânî Çerhacıbaşı-i Sol dâme izzuhû ve sâ‘ade cidduhû vesâta-
tıyla münba‘is olan nâme-i vidâd alâme-i dostî üslûb ve rakîme-i kerîme-i mü’âlefet mas-
hûbları mefhûmundan ve hân-ı müşârün-ileyh ve rüfekâsının vükelâ-yı devlet-i aliyye-
mize olan şifâhen takrirlerinden yine mevâdd-ı merkûmenin bi-tamâmihâ pezîra-yı 
nizâm ü encâm olmaları matlûb ve merâm-ı zât-ı mu‘allâ makâmları olduğu ma‘lûm-ı 
hümâyûnumuz olmuşdur. Ber-minvâl-i meşrûh cenâb-ı mekârim-nisâb-ı kaanîlerinin 
himmet-i âlî nehmet-i şâhî ve azîmet-i sâfî-taviyyet-i diyânet-penâhîleriyle beyne't-tâife-
teyn bâ‘is-i tehâlüf ü tenâfüz ve mûris-i tebâ‘üd ü tebâguz olan akvâl-i fâside ve ehvâ’-yı 
kâsideyi ref‘ ü izâha ve ümmet-i merhûme-i Nebeviyyeyi bu vesîle-i asîle ile terfîh ü irâhe 
buyurdukları hizmet-i dîniyye ve menkabet-i dünyeviyyeleri mukâbil-i taraf-ı hümâyûn-ı 
hâlisânemizden is‘âf ve kabûl iltimâsında  oldukları umûrdan hayyiz-i imkânda olup 
şer‘an ve mülken ve hâlen ve meâlen hücnet ü mahzûru melhûz140 ve mukarrer olmayan 
mevâdda müsâade-i seniyye-i mülûkânemiz bî-dirîğ ve mebzûl ve imkâna makrûn olan 
is‘âf ve iltimâsları mümzâ ve makbûl iken maddeteyn-i ma‘hûdeteynde vâki‘ taharrî ve 

140 Orijinal metinde sehven "محلوظ" "mahlûz" şeklinde yazılmış.
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temâsınız hâtır-hâh-ı şâhîlerine min-gayr-i özrin ve adem-i mümâşât ve mücârâtdan 
neş’et etmeyüp belki gerden-dâde-i itâat ve iğtinâsı olduğumuz ahkâm-ı şerîat-ı garrâya 
mübtenî a‘zâr-ı şer‘iyyeden iktizâ etmişdir. Zîrâ kevkeb-i ebediyyü'z-zuhûr-ı Devlet-i Os-
maniyye'nin ibtidâ-yı tulû‘undan ile'l-ân kâffe-i umûr ve âmme-i hutûbda faysal-bahş-ı 
miyân ceyyid ü redî olan şerîat-ı mutahhara-i Muhammedîye mürâca‘at ve muktezâsı üze-
re amel ü hareket Devlet-i Aliyyemizin etvâr-ı hasene ve deydene-i müstahsenesinden 
olmağın bu bâbda dahi de‘â’im-i bünyân-ı dîn-i mübîn ve kavâim-i erkân-ı şer‘-i metîn 
olan meşâhîr-i ulemâ-yı a‘lâm ve nahârîr-i fudalâ-yı kirâm hazerâtından li-ecli'l-ihtiyât 
tekrâren istifsâr ve isticvâb olundukda niver-ı hadîka-i saltanat ve nûr-ı hadîka-i ikbâl ve 
devletleri olup hâlâ i‘timâdü'd-devle ve mu‘temedü's-saltanaları rütbe-i celîlesiyle hâiz-i 
şeref-i eşnâ ve fâiz-i mefâhir-i evfâ olan cenâb-ı me‘âlî-me’âb-ı mekârim-nisâb müdeb-
bir-i mesâlih u umûr mukarrir-i menâzım-ı ahvâl-i cumhûr-ı vezâret-penâh ve sadâ-
ret-destgâh Mirza Nasrullah dâme mahfûfen bi‑eltâfi'llah tarafından hâlâ Şeyhülislâm ve 
müfti'l-enâmımız a‘lemü'l-ulemâi'l-mütebahhirîn efdalü'l-fudâlai'l-müteverri‘în Mevlânâ 
Seyyid Mustafa edâma'llahu te‘âlâ fezâilehû cânibine vârid olan mektûb-ı velâ-mashûbuna 
cevâb olmak üzere mevlânâ-yı müşârün-ileyh tarafından tahrîr ü tesyîr olunan zübde-i 
sıhhat-vetîrede tafsîl ve tastîr olunduğu vechile maddeteyn-i merkûmeteynin der-kâr 
olan a‘zâr-ı şer‘iyye ve kaviyyeye binâen ber-vech-i dil-hâh-ı şâhî tasdîk ve kabûllerine 
mesâğ-ı şer‘î olmadığına ulema-yı müşârün-ileyhimin bu def‘a dahi şirâze-bend-i vifâk ve 
ittifâk oldukları mektûb-ı merkûmun mülâtafa-i mefhûm ve mü’eddâsından ma‘lûm-ı üb-
behet-mersûm-ı şâhîleri olur. Binâen-aleyh bu maddelerin tenfîz ü imzâ ve tekabbül ü 
icrâlarına ser-rişte-i imkân bulunmamışdır. Ve illâ bu maddeler sûret-i zâhirde nümayân 
olduğu üzere mücerred bir tasdîk ve kabûl lafzına tevakkuf eden umûrdan olmuş olsalar 
cenâb-ı hullet-nisâbları misillü bir zât-ı diyânet-simât ve kerrûbî-sıfâtın celb-i hâtır-ı saf-
vet-mezâhirine müsâra‘at ve ibtidâr olunmayup da a‘zâr-ı sâbıka-i mütehakkıkânın mü-
ceddeden îrâd u tekrârı ne vechile ihtiyâr olunur idi. Ve'l-hâsıl beyne'd-devleteyn terakkî 
ve izdiyâdı melhûz olan hubb u vidâd ve hüsn ]ü] mü’âlefet ü ittihâdın riâyet-i merâsimine 
dâir umûrda bir vakte dek bir cânibden sûret-i kusûr ve fütûr müşâhede olunmayup ve 
bundan böyle dahi taraf-ı pâdişâhânemizden kemâl-i hulûs-ı taviyyet ve nihâyet-i safâ-yı 
serîret ile cenâb-ı feyz-câlib-i dâverânelerine meveddet ü muhabbetden gayri zâhiren ve 
bâtınen bir dürlü irâde vü niyyetimiz olmadığı cenâb-ı âlimü's-sırri ve'l-hafiyyâta zâhir ü 
bâhirdir. "İlâhî çû ber‑niyetem âgehî / Çû niyyet be‑hayrest hayrem dihî."

141 Ancak sâlifü'z-zikr 
maddeler îrâd ü beyân olunan a‘zâr-ı şer‘iyye mektûb-ı müşârün-ileyhden bi-tefâsîlihâ 
meczûm ve müteyakkın-ı zihn-i derrâk ve mersûm-ı sahîfe-i fehm ü idrâkleri oldukda 
me’mûldür ki "el‑özrü inde kirâmi'n‑nasi makbûlün"

142

 kaziyyesin tasdîk ile vâsıtatü'l-akd 
silkü'l-le’âl-i kirâm oldukların te’yîd ü tahkîk buyuralar taraf-ı Devlet-i Aliyyemizden 
ba‘de'l-i‘tizâr mevâdd-ı hamse-i mezkûrenin bi-ecma‘ihâ pezîrufte-i sûreti kabûl olmak 
iltimâsını bu vechile iâde ve tekrârı gûyâ bu keyfiyyet cenâb-ı devlet-me’âblarının bey-
ne'l-mülûk bâ‘is-i imtiyâz ü iftihârı ve ber-taraf-sâz-ı külfet-i hacâlet ü şerm-sârîleri  
olmak dâiyesine mübtenî idüğü süferâ-yı sedâd-ârâları tarafından vükelâ-yı devletimize 

141 "Ya Rabbi mademki benim niyetimi biliyorsun, benim niyetim hayırlı ise, onu benden esirgeme!" anlamında 
Farsça beyit.

142 "Özür kerem sahibi insanlar yanında makbuldür."
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iş‘âr u işrâb olunmuş mukaddemâ keşîde-i rişte-i intizâm olan ferâid-i mevâddan ta‘yî-
nü'l-Hâc maddesi sâir düvel-i İslâmiyye ve şâhân-ı silsile-i Safeviyye'den birinin tükme-i 
iklîl-i mübâhâtı olmamağla tervîc-i mezheb ü dîn ve tervîc-i umûm-ı müslimînde cil-
ve-ger-i meclâ-yı zuhûr olan hidmet-i müstevcibü'l-menkabetleri mukâbili zât-ı saâdet 
âyâtlarına pîrâye-i tâc-ı müfâharet ve ilâ mâ-şâallah ahlâf u a‘kâb-ı me‘âlî-ittisâflarına ser-
mâye-i fevz ü saâdet ve ser-nâme-i menşûr-ı devlet olmakla bu dâiyelerinin etemm vechi-
le pezîrâ-yı husûl olması fî nefsi'l-emr nice mefâhir ü menâkıba mu‘âdil ve sûret-pezîr 
olan maddeler bu iki maddeden melhûz olan menâfi‘ ve mehâsin-i câmi‘ ve şâmil olmak 
hasebiyle adem-i mümâşâtında şer‘an ma‘zûr olduğumuz maddeteynin fîmâ-ba‘d teklîf-i 
kabûli sahîfe-i müvâlât-ı masûnu'l-âfâtdan sütürdeî kezâlik ferâmûşî vü nisyân buyurul-
mak vâbeste-i şîme-i insâf-ı şâhîleri olduğundan başka ez-kadîm sâlik-i şâhrâh-ı şer‘-i 
kavîm ve mâ’il-i sülûk-ı tarîk-i müstakîm olanlar ve "[il]e'lhakki ehakku en yüttebe‘a"

143 ese-
rine iktifâ ile urve-i vüskâ-i müstehiletü'l-infisâm-ı hakka temessük ü i‘tisâm ve hilâf-ı 
şer‘-i şerîf mücânebet-i ihtilâf ü ihtisâm etmek zımnında mazhar-ı saâdet-i dünyâ vü âhi-
ret olageldikleri takdîm-i mülâhaza-i avâkıb eden nübelâ-i hamîdetü'l-menâkıb indlerin-
de144 zâhir ü hüveydâdır hulâsa-i kelâm ve nekâve-i merâm maddeteyn-i şer‘iyyeteyn-i 
ma‘lûmeteynde olan keyfiyyet-i ma‘zûriyetimizin i‘lâm u iş‘ârı siyâkında mecbûl ü meftûr 
oldukları şenşene-i marziyye-i nasafet ve seciyye-i behiyye-i fütüvvetleri muktezâsınca 
fâiz-i derece-i hüsn-i kabûl olmak me’mûli ile işbu nâme-i hümâyûn-ı hakâyık meşhûnu-
muz şeref-yâfte-i sudûr olup huddâm-ı atebe-i sipihr-unvân ve hâcegân-ı dîvân-ı mu‘allâ 
şânımızdan iftihârü'l-emâcid ve'l-ayân Maliye Tezkirecisi Münîf Mustafa Efendi dâme 

mecdühû ve kıdvetü'l-emâcid ve'l-emsâl İstanbul Mukataacısı Nazif Mustafa Efendi zîde 

mecdühû ile gönderilmişdir. İnşâallahu te‘âlâ ledâ şerefi'l-vusûl gerek nâme-i hümâyûnu-
muz mefhûmundan ve gerek Mevlânâ-yı müşârün-ileyhin mektûbu mantûkundan ve 
ba‘zan dahi sefîr-i mûmâ-ileyhin nüvvâb-ı hazret-i şâhîye takrîrinden zîr u bâlâ-yı 
mevâdd-ı mersûm zihn-i derrâk u vekkâd ve ma‘lûm-ı tab‘-ı çâlâk u nekkâdları oldukda 
cell-i himmet-i vâlâ-nehmet-i şâhâneleriyle cânibeynden pezîrâ-yı ibrâm ü istihkâm olan 
merâ’ir-i müvâlât u hullet ve evâhî-i müsâfât u meveddet mâil-i intikaz ve inkısâm olmağ-
dan sıyânet ile i‘lâm-ı ittihâd u yegânegî-i devleteyn ve âsâr-ı ittifâk u yek-cihetî-i hazre-
teyn resîde-i fark-ı fırka-ı dîn ve meşhûr u meşhûd-ı hâfikîn olmak hâlâtına ihtimâm bu-
yurulmak e‘azz-i metâlib-i mülûkâne ve akdem-i me’ârib-i muhlisânemizdir. "Hemîşe tâ ki 

buved şehriyâr‑ı mihr‑i münîr / Be‑tahtgâh‑ı sipihr‑i berrîn‑i âlem‑gîr / Süğûr‑ı ahd ü emân bâd 

ez‑fiten me’mûn / Hudûd‑ı mihr u muhabbet şeved zi‑rahne masûn"
145. Bâkî hem-vâre neyyir-i 

felek-i şevket ü ikbâl-i hakânî tâli‘ ve dırahşân ve bedr-i âlem-efrûz-ı übbehet ü iclâl ve 
kâm-rânî lâmi‘ ü nûr-efşân bâd!146

Fî evâil-i R. Sene ]1]154

143 "...Öyleyse Hakka ileten mi uyulmaya en lâyıktır. (Yoksa)..." Yunus Sûresi: 10/35.
144 Metinde sehven "عنیده لرنده anîdelerinde" şeklinde yazılmış.
145 "Cihânı fetheden yeryüzü feleğinin tahtgâhına, her dâim nur saçan güneş padişâhı olasın / Ahit ve emniyet 

sınırların fitnelerden emin olsun; sevgi ve şefkat sınırların delik deşik olmaktan korunsun!" mealinde murabba 
tarzında Farsça duâ cümlesi.

146 "Hakanlığının azamet ve ikbal feleğinin nuru sürekli doğsun ve parlasın; yücelik ve sefa sürme yolunuzun âlemi 
aydınlatan dolunayı sürekli ışıldasın ve parıldasın!" anlamında Farsça duâ cümlesi.
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İran'dan gönderilen mektup ve hediyenin alınması ve musâlaha 

şartnamesindeki maddelere vurgu yapılması

دریافت نامه و هدایای ارسالی از ایران و تاکید بر شرایط ماده های مصالحه 
نامه

Muhammed Rıza Bey Ev oğlu ile gönderilen mektup ve bir fil zinciri hedi‑
yesi Deraliyye'ye ulaşıp mektubun muhtevasının anlaşıldığı; muhtevasın‑
da, iki devlet arasındaki iyilikseverliğin gereği olarak şartname hususunun 
hallinden sonra elçilerin geri dönüşünde dostluk ve alâkanın canlı tutul‑
ması, önemli hususların yerine getirilmesi, dostluk şartlarının elverişli bir 
halde bulundurulmasının iltimas olunduğu; Devlet‑i Aliyye ile Devlet‑i 
Nadiriye arasında akdolunan dostluğun sıkı bir şekilde muhafazasına çağrı 
yapıldığı; Rikâb‑ı Şâhâne'ye ayak basan elçinin getirdiği nâme ve hediyeleri 
sunmasından sonra dönüşüne ruhsat verildiği; İşbu dostluk mektubunun 
Mehemmed Rıza Han ile İran tarafına gönderildiği hakkında Sultan I.Mah‑
mud'un sadrazamınca Nadir Şah'ın sadrazamına yazılan cevabi mektup

پاسخ نامه دوستی ارسالی از طرف ایران به همراه محمد رضا خان توسط صدراعظم 
سلطان محمود به صدراعظم نادرشاه مبنی بر: وصول نامه و هدیه زنجیر فیل ارسالی 
همراه محمد رضا بیگ و پسرش به َدِرِعلیّه و درک محتوای نامه؛ تاکید بر ضرورت 
مسائل  درآرودن  آن،  محتوای  در  دولت  دو  فیمابین  وضعیت  بهبود  به  مندی  عالقه 
به  دوستی،  به  بخشیدن  استحکام  به  عالقه  و  ها  ایلچی  بازگشت  مشخص،  شکل  به 
جاآوردن مسائل مهم، انجام دادن شرایط دوستی اظهار شده به شکل مطلوب، انجام 
فراخوان حفظ دوستی به شکل محکم فیمابین دولت علیّه و دولت نادریه؛ دادن اجازه 

بازگشت به ایلچی هایی که به رکاب شاهانه قدم گذاشته بعد از تقدیم نامه و هدایا

Hâlâ Şâh‑ı İran olan Nâdir Şâh'ın i‘timâdü'd‑devlesi tarafından cânib‑i hazret‑i 
sadrazamîye vârid olan mektubuna cevâb olmak üzere yazılan mektubun 

müsveddesidir. 
10 R. Sene [1]154

Cenâb-ı vezâret-me’âb niyâbet-iyâb vekâlet-intisâb saâdet-iktisâb sâhib-i sâ’ib-re’y-i 
âlî-menzilet müşîr-i müşterî-tedbîr-i âsaf-menkabet müstecmi‘-i iştât-ı saltanat müs-
tahkim-i erkân-ı memleket nâzım-ı umûr-ı cumhûr-ı Memâlik-i İran nâsik-i mehâmm  
tahtgah-ı keyân vâsıta-i emniyyet-i cihân râbıta-i salâh-ı âlemiyân düstûr-ı Aristo-şu‘ûr-ı 
Âsaf-nişân hân-ı hânân-ı celîlü'ş-şân hazretlerinin meclis-i şerîf-i saâdet-nakş ve mahfil-i  
münîf-i dil-keşleri savbına revnak-efzâ-yı serîr-i vidâd ve mesned ârâ-yı çâr-bâliş-i  

26

(25 Haziran 1741)
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ittihâd olan tuhaf-i tahiyyât-ı âliyât-ı muhâlasat-nümâ ve taraf-ı teslîmât-ı gâliyât-ı müsâ-
dakat-intimâ ithâf u ihdâsı siyâkında zamîr-i münîr-i mir’ât-nazîr ve hâtır-ı âtır-ı safâ 
pezîrlerine suver-i îkâr-ı muhâdenet bu gûne ibâne vü irâ’et olunur ki efhâm-ı selâtîn-i 
izâm a‘zam-ı havâkîn-i fihâm râfi‘-i râyât-ı cihân-dârî câmi‘-i âyât-ı nasafet ü dîn-dârî 
muvattıd-ı kavâid-i şer‘-i kavîm-i Muhammedî müşeyyid-i deâim-i kânûn-ı müstedîm-i 
Ahmedî kuvvet-i kâhire-i ser-pençe-i adl ü dâd-nîrû-yî bâzû-yı rüşd ü isti‘dâd nekâve-i 
dûdmân-ı selâtîn-i Osmanî hânevâde-i sadr-nişînân-ı mesned-i gîtî-sitânî mugîsü'l-İs-
lâm ve'l-müslimîn muraggım-ı unûfü'l-keferati ve'l-müşrikîn sultânü'l-berreyn ve hakâ-
nü'l-bahreyn hâdimü'l-Haremeyni'l-Muhteremeyn şevketlü kudretlü ınâyetlü azametlü 
mehâbetlü efendim padişâh-ı İslâm-penâh ve şehn-şâh-ı nusret-destgâh hazretlerinin 
âsitân-ı devlet-âşiyân ve atebe-i mekârim unvânlarına hulâsa-i şâhân-ı âvân-ı Hudâvend 
yegâne-i zemîn-i eyvân-ı râfi‘-râyât-ı şehriyârî câmi‘-i âyât-ı memleket-dârî hâvî-i mefâ-
hir-i keyâni râvî-i me’âsir-i cemîlü'l-mebânî âlî-hazret-i sipihr-menzilet saltanat-men-
kabet müşteri-saâdet âfitâb-izâet Utarid-fitnat şâh-ı gerdûn-rif‘at hazretlerinin cânib-i 
seniyyü'l-menâkıb-ı şâhânelerinden "tehaddû ittehabbû"

147

 mazmûn-ı hikmet-nümûnuna 
riâyet ile te’yîd-i mebânî-i muvâlâta kasd ü himmet zemîninde nâme-i nâmî-i belâgat-un-
vân ve hediyye-i behiyye-i safvet-nişânlarıyla tesyîr buyurulan elçi-i nâm-dâr ve sefîr-i 
celîlü'l-i‘tibârlarına taraf-ı bâhiru'ş-şeref-i âsafîlerinden terfîk ve ta‘yîn olunan şehâmet 
ve menâ‘at-penâh refî‘u'l-kadr Muhammed Rıza Bey Evoğlu vesâtatıyla bu hâlisü'l-fuâd-ı 
bî-iştibâh ve niyâz-mend-i dergâh-ı ilâh cânibine irsâl buyurulan mektûb-ı meveddet-ir-
tisâm ve bir zencir-i fil-i kûh-endâm hediyye-i behiyye vü yâdgârî cesîme-i seniyyeleri vâ-
rid ve vâsıl olup keşîde-i rişte-i sütûr kılınan ferâid-i ta‘birât-ı hubb-ı vidâd ve murvârîd-i 
kelimât-ı safvet inbâları resîde-i târ-nigâh ve kurta-i gûş-ı ezhân ve intibâh-ı muhlisâne 
olmuşdur. Rakîme-i kerîme-i hânîlerinin hulâsa-i mefhûmunda elbette iki devlet beynin-
de hayr-hâhlık iktizâsıyla umûr-ı meşrûtanın encâmında ve süferânın insırâfında resm-i 
ihtimâmın mer‘î ve mühimmâtın inhâsıyla şart-ı meveddetin ma‘mûr tutulması husûsla-
rında cânib-i muhlis-i bî-murâdın sa‘y ü dikkat-i hâletleri iltimâs ve istid‘â buyurulmuş 
işbu Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ile Devlet-i Behiyye-i Nâdiriyye beyninde in‘ikad-pezîr 
olan merâir-i müsâfât ve hıbâle-i müvâlâtın her hâlde muhâfaza ve sıyâneti ile rüsûm-ı 
hayr-endîşî vü nîk-hâhî nakş-ı kitâbe-i zamîr ve ser-levha-i âmâl-i fuâd-ı ihlâs-semîrimiz 
olduğu mir’ât-ı tab‘-ı tâbnâklerine zâhir ü hüveydâ olmakdan nâşî fezâ’-i arz-ı ihlâs ve sâ-
ha-i vedd ü ihtisâsda kemiyyet-i hâmeye izâka-i çâşnî-i mihmîz tafsîl ü ıtnâb olunmayup 
ancak uhde-i sadâkat ve zimmet-i hulûs ve istikâmetimize müterettib olduğu vechile şâh-ı 
vâlâ-câh-ı müşârün-ileyh hazretlerinin taraf-ı kâmilü'ş-şeref-i şâhânelerinden mübârek 
rikâb-ı müstetâb-ı mülûkâneye vârid olan elçi-i bâ-vakâr-ı seniyyü'l-i‘tibarları bir hîn-i 
meymenet-karînde hâmil olduğu nâme-i nâmî ve hediyye-i kirâmîleriyle mübârek serîr-i 
şevket-masîr-i cihân-dârîye arz u takdîm ve nevâziş ve iltifât-ı hazret-i cihân-bânîye  
mazhariyet ile levâzım-ı sefâret ve risâleti kemâ-yenbagi riâyet ve tetmîm eyledikden 
sonra tekrar şeref-i takbîl-i bisât-ı izzet-inbisât-ı Pâdişâhî ile kâm-kâr ve iltifât-ı aliyye-i 
cihân-bânîden behre-dâr olup taraf-ı zâhirü'ş-şeref-i hakânîden bâlâ-nişîn-i evreng-i dâ-
verî fermân-fermâ-yı hıtta-i hâverî şâh-ı vâlâ-câh hazretlerine şaref-yâfte-i sudûr olan 

147 "Birbirinizi bırakmayın, birbirinize sarılın!" anlamında Arapça ibâre.
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nâme-i hümâyûn-ı şeref-makrûn-ı mülûkâne ile savb-ı übbehet evb-i haşmet kurûn-ı 
hazret-i şâhîye avd ü insirâfa murahhas ve me’zûn olmalarıyla cânib-i ihlâs-kârîden dahi 
cenâb-ı sütûde-menkabetlerine te’yîd-i mebânî-i midâd ve tenvîr-i müdde‘â-yı müsâfât u 
ittihâd zımnında işbu rakîme-i muhâlasat-tahrîr ve mûmâ-ileyh Muhammed Rızâ Hân ile 
firistâde-i savb-ı saâdet masîrleri kılınmışdır. İnşâallahu Te‘âla lede'l-vusûl bu tarafdan 
idâmet-i mücâmele-i yegânegî vü müvâlât ve ikâmet-i de’âim-i yek-cihetî vü müsâfâta 
himmet olunduğu minvâl üzere ol cânibden dahi gül-zâr-ı nüzhet fezâ-yı müvâhat u mü-
vâlât âb-yârî-i feyyâze-i mihr ü meveddet ve tensîm-i nesîm-i müsâdakat ile hürrem ü 
sîrâb ve ser-sebz ü şâd-âb buyurulmak me’mûldür. Hazret-i hazâret-bahş hadîka-i âsâyiş ü 
ârâm bu iki şehr-i yâr-ı nasafet-ittisâmın ittifâk u ittihâd-ı hayr-âsârların hem-vâre müs-
tedâm ve medâr-ı refah u ârâmiş-i havâss u âmm eylemekden hâlî olmaya.

Talep edilen iki maddeyle ilgili şer‘i mahzurların makbul sayılması

مقبول شمردن محظورات شرعی در خصوص دو ماده پیشنهادی

Hacı Hân‑ı Horasânî Sol‑Çerhacıbaşı ile gönderilen nâmeden ve elçilerin 
şifâhî takrirlerinden anlaşıldığı üzere beş maddenin kâmilen kabulünün, 
şahın arzusu olduğunun anlaşıldığı; daha önce de üç maddenin kabul edi‑
lerek iki maddenin şer‘i mahzurlarına binaen kabul edilemediğinin bildi‑
rilmesine rağmen Şah hazretlerinin tamamının kabulü yönündeki ısrarına 
karşı:

Şeyhülislam Seyyid Mustafa Efendi'nin mektubunda sıralamış olduğu 
mahzurların ulemaca aynı şekilde ikrar olunduğunun beyanıyla bu özrün 
makbul sayılması gerektiği; Hac emiri tayini maddesine ilişkin olarak da 
diğer İslam devletleri gibi Safevî şahlarından birinin egemenlik hakkı bu‑
lunmadığının beyan kılındığı; Kaleme alınan nâme‑i hümâyûnu götürmek 
üzere Maliye Tezkirecisi Münif Mustafa Efendi ile İstanbul Mukataacısı 
Nazif Mustafa Efendi'nin elçi tayin olundukları hususunda Sultan I.Mah‑
mud'un sadrazamınca Münif Efendi aracılığıyla Nadir Şah'ın sadrazamı 
Nasrullah Mirza'ya gönderilen mektup

صدراعظم  میرزا  نصراهلل  به  زیر  موارد  بر  مبنی  اول  محمود  سلطان  صدراعظم  نامه 
نادرشاه: دریافت نامه ی ارسالی توسط حاجی خان خراسانی چرخ چی باشی‑ چپ و 
بر اساس آنچه از تقریرات شفاهی ایلچی ها بدست آمد قبول کامل پنج ماده، توجه به 

27
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این امر که از آرزوهای شاه بوده؛ علی رغم این که پیش از این نیز عرض شد با قبول 
سه ماده و رّد دو ماده بنا به محظورات شرعی بیان شده، در مقابل پافشاری اعلیحضرت 

شاه برای قبول تمام آن:

همچنان که شیخ االسالم سید مصطفی افندی در نامه ی خود عقیده علما را مبنی بر 
محظورات به ترتیب آورده، ضرورت پذیرش این معذرت خواهی؛ در خصوص تعیین 
ماده مربوط به امیرالحاج رفتار کردن مثل کشورهای اسالمی دیگر بیان پذیرفته نشدن 
حق حاکمیت یکی از شاهان صفوی، تعیین منیف مصطفی افندی تذکره چی مالیه با 
مصطفی نظیف افندی مقاطعه کار استانبول به عنوان ایلچی برای ارسال نامه همایونی 

نوشته شده

Nâdir Şâh'ın oğlu ve i‘timâdü'd‑devlesi  
Nasrullah Mirza'ya Münif Efendi ile giden mektubun müsveddesidir.

Ba‘de'l-elkâb.

Vâlid-i mâcid-i kesîrü'l-mehâmidleri a‘lâ-hazret-i sipihr-iktidâr Utarid-râyet 
hurşîd-iştihâr felek-bârgâh u saâdet-destgâh şâh-ı vâlâ-câh-ı encüm-sipâh hazretleri-
nin taraf-ı zâhirü'ş-şeref-i şâhî ve cânib-i seniyyü'l-menâkıb-ı şehâmet-penâhîlerinden 
der-bâr-ı atûfet medâr-ı şehn-şâhî ve atebe-i sipihr-iktidâr-ı hazret-i zıllu'llâhîye bu def‘a 
namzed-i te’diye-i merâsim-i sefâret ve me’mûr-ı te’yîd-i levâzım-ı yegânegî vü meveddet 
olan sefîr-i sütûde-şemâil ve resûl-i memdûhü'l-hasâilleri âlî-câh me‘âlî-penâh eyâlet ü 
haşmet-destgâh nizâmen li'l-emâret-i ve'r-risâle Hacı Han-ı Horasânî Çerhacıbaşı-i Sol 
dâmet me‘âlîhi ve saâde cidduhû ve mesâîhi vesâtatıyla firistâde-i şâhâneleri buyurulan 
nâme-i nâmî ve rakam-ı sâmîlerin bir-hîn-i sa‘d ü neşât-ı hüsrevâne ve bir vakt-i feyz ü 
inbisât-ı mülûkânede sefîr-i su‘âd semîr-i müşârün-ileyh ve rüfekâsının bu muhlis-i 
sâf-serîret ve ba‘zı mu‘temedân-ı ricâl ve hayr-hâhân-ı devlet-i ebed-müddete şifâhen 
takrîrlerinden mukaddemâ taraf-ı hümâyûn-ı cihân-dârîden is‘âfı matlûb olan mevâdd-ı 
hamsenin bi-tamâmihâ pezîrâ-yı nizâm ve encâm olması maksad u merâm-ı zât-ı me‘â-
li makâm-ı şâhî olduğu ma‘lûm-ı hümâyûn-ı cihân-bânî olmuşdur. Mevâdd-ı hamse-i 
ma‘hûdenin imzâ pezîr-i tasdîk ve kabûl olmaları bundan akdem nâme-i vidâd alâme-i 
şâhî ve sefîr-i nasafet tahmîr-i şehâmet-penâhîleriyle iltimâs ve inhâ olundukda mevâdd-ı 
merkûmeden hâric sûr-ı istihâlet ü imtinâ‘ ve dâhil-i hıtta-i cevâz u imkân olan mevâdd-ı 
selâse-i ma‘lûme hüsn-i is‘âfa mevsûl ve câiz-i derece-i kabûl ve iki maddesinde der-kâr 
olan me‘azîr-i şer‘iyye nâme-i hümâyûn-ı Padişâhî ve rüsül-i ihlâs-ı avn-i şehn-şâhî ile 
ilkâ-ı sâmi‘a-i hazret-i şâhî kılınıp şîme-i mürüvvet ve seciyye-i insâf ve hakkâniyetlerine 
mevkûl kılınmışidi. Ancak bu def‘a ber-vech-i muharrer mevâdd-ı ma‘hûdenin bi-tamâ-
mihâ is‘âf u encâmı taraf-ı şâhânelerinden tahrîr ve tekrîr buyurulduğuna binâen de’âim-i 
bünyân-ı dîn-i mübîn ve kavâim-i erkân-ı şer‘-i metîn olan ulemâ-i a‘lâm ve fudalâ-yı 
kirâm hazerâtından li-ecli'l-ihtiyât tekraren istikşâf u isticvâb olundukda hâlâ şeyhülislâm 
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ve müfti'l-enâm olan saâdetlü semâhatlü fazîletlü es-Seyyid Mustafa Efendi hazretleri câ-
nibine vârid olan mektûb-ı vâlâ-mashûblarına cevâb olmak üzere mevlânâ-yı müşârün-i-
leyh tarafından tahrîr ve tesyîr olunan zebîre-i sıhhat-vetirede tafsîl olunduğu vechile 
maddeteyn-i merkûmeteynin der-kâr olan a‘zâr-ı şer‘iyye ve kaviyyeye binâen ber-vefk-i 
dil-hâh-ı şâhî tasdîk ve kabullerine mesâğ-ı şer‘î olmadığına ulemâ-yı müşârün-ileyhi-
min bu def‘a dahi şîrâze-bend-i vifâk u ittifâk oldukları mektûb-ı merkûmun mülâhaza-i 
mefhûm u mü’eddâsından ma‘lûm-ı übbehet-mersûm-ı şâhî buyurulup "el‑özrü makbûlun 

inde kirâmi'n‑nas"
148

 kaziyyesin tasdîk ile vâsıtatü'l-akd-i silkü'l-le’âl-i kirâm oldukların 
tahkik buyurmaları me’mûlünü hâvî ve mevâdd-ı hamsenin bi-ecma‘ihâ pezîrüfte-i sû-
ret-i kabûl olmak iltimâsı gûyâ bu keyfiyyet cenâb-ı devlet-meâb-ı şâhînin beyne'l-mülûk 
bâ‘is-i imtiyâzı olmak dâiyesine mübtenî olduğu sûretde mukaddemâ keşîde-i rişte-i is‘âf-ı 
mülûkâne olan ferâid-i cemîlü'l-fevâid-i mevâddan ta‘yîn-i mîrü'l-hâcc maddesi sâir dü-
vel-i İslâmiye ve şâhân-ı silsile-i Safeviyeden birinin tükme-i iklîl-i mübâhâtı olmadığına 
binâen zât-ı saâdet-âyât-ı şâhîye pîrâye-i tâc-ı müfâharet ve ahlâf u a‘kâblarına sermâye-i 
imtiyâz ü saâdet idüğünü müş‘ir şeref-yâfte-i sudûr olan nâme-i hümâyûn-ı hakâyık-meş-
hûn huddâm-ı atebe-i sipihr-unvân-ı şehriyârî ve hâcegân-ı dîvân-ı bülend-erkân-ı 
cihân-dârîden iftihârü'l-emâcid ve'l-ayân Maliye Tezkirecisi Münîf Mustafa Efendi dâme 

mecdühû ve kıdvetü'l-emâcid ve'l-emsâl İstanbul Mukataacısı Nazif Mustafa Efendi zîde 

mecdühû ile tesyîr olunmağla mûcebince i‘lâm-ı hakîkat-i hâl zımnında cânib-i muhlisîden 
dahi mektûb-ı muhabbet-iştimâl tahrîr ü firistâde-i nâdî-i saâdet-masîrleri kılınmışdır. 
İnşâallahu te‘âla ledâ şerefi'l-vusûl mevlânâ-yı müşârün-ileyhin sâlifü'z-zikr zebîre-i hakî-
kat-vetîreleri mantûkından ve ba‘zan dahi sefîr-i mûmâ-ileyhin takririnden zîr ü bâlâ-yı 
mevâdd-ı karîn-i zihn-i derrâk u vakkâd ve ma‘lûm-ı tâb-ı çâlâk ve nekkâdları oldukda 
hakîkat-i keyfiyyeti taraf-ı câniblerinden dahi cenâb-ı nasafet-meâb-ı şâhîye hüsn-i ifâde 
vü iş‘âra himmet ile rişte-i müvâlât ve zer-târ-ı müvâhât ve müsâfâtın masûn-ı mikrâz-ı 
infisâm olmasına havâle-i dest-i sıyânet buyurulmak vâbeste-i uhde-i nasafet ve mürüv-
vetleridir. 

Baki hemîşe baht-ı gulâm ve felek be-kâm 
İcra-yı dâm u devlet ve ikbâl ber-devam.149

Rıza Hân ile gönderilen mektup ve hediyelere teşekkür edilmesi; iki 

maddeyle ilgili ulemanın cevabının bulunduğu namenin gönderilmesi

تشکر بابت نامه و هدایایی که با رضا خان ارسال شده بود؛ ارسال نامه ایی 
حاوی پاسخ علما در خصوص دو ماده

Nadiriye Devleti'nin Dersaadet'teki elçisi maiyetine tayin olunan Rıza Han 
ile gönderilen mektup ve hediyeler alınıp övgü ve takdirle karşılandığı,  

148 "Özür, kerem sahibi insanlar katında makbuldür" mealinde Arapça ibâre.
149 " Kulların bahtı ve talih her zaman mutluluk üzere süreklilik arz etsin. Devlet yönetimin ve ikbâlin ber-devâm 

olsun" anlamında Farsça duâ cümlesi.

28
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muhtevasının da anlaşıldığı; talep olunan iki maddeyle ilgili ulemanın 
verdiği cevabı havi namenin sefir ile gönderildiği; bu defa gelen namenin 
cevabının da mezkûr Han ile irsal olunduğu hususlarında Sultan I.Mah‑
mud'un şeyhülislamınca Nadir Şah'ın sadrazamı Nasrullah Mirza'ya yazı‑
lan İran elçisi maiyyeti Rıza Han ile gönderilen mektup

صدراعظم  میرزا  نصراهلل  به  اول  محمود  سلطان  االسالِم  شیخ  طرف  از  ارسالی  نامه 
نادرشاه در معیّت رضاخان مبنی بر: دریافت نامه و هدایای ارسالی به وسیله رضاخان به 
عنوان سفیر دولت نادریه در درسعادت و تقدیر و ستایش از آن، دریافت محتوای آن؛ 
ارسال نامه حاوی پاسخ دو ماده قید شده در نامه فوق توسط آن سفیر؛ ارسال پاسخ 

نامه با خان

Taraf‑ı hazret‑i Şeyhü'l‑islâmî'den  
Nâdir Şâh'ın i‘timâdü'd‑devlesi Nasrullah Mirzâ'ya yazılup  

elçileri maiyetinde olan Rızâ Hân ile gönderilecek mektûbun sûretidir. 

Bu def‘a Devlet-i Aliyye-i ebediyyü'l-istimrâr tarafına vâlid-i mâcid-i kesîrü'l-mehâ-
midleri şâh-ı vâlâ-câh-ı mu‘allâ-destgâh hazretleri cânibinden meb‘ûs elçi-i bâ-vakâr-ı 
celîlü'l-i‘tibârları ma‘iyyetine ta‘yîn ve terfîk olunan Rızâ Hân aliyyü'l-unvân vesâtatıy-
la cânib-i dâî-i ihlâs merâ‘îye firistâde buyurulan mektûb-ı saâdet-mashûb-ı hânîleri ve 
hediyye-i behiyye-i kerimâneleri olan sad-dâne ber-rişte seciyye-i murvârîd râha-pîrây-ı 
vusûl ve zîb-i enâmil-i kabûl olup vesîle-i tezkâr-ı midhat u senâ ve vişâhı's-sadr-ı hubb u 
velâ kılınmışdır. Hem-vâre müstedâm-ı saâdet ü âfiyet ve erîke pîrâ-yı mesned-i vekâlet ü 
vezâret olup dest-yârî-i rüşd ü kiyâset ve medetkarî-i nasafet ü diyânet ile rişte-keş ferâid-i 
kesîrü'l-fevâid-i yegânegî vü ittihâd ve râbıta bend-i silkü'l-leâl-i tehabb ü tevâdd olmak-
dan hâlî olmayalar akdü'l-ferîd-i mihr ü muhabbet olan rakîme-i kerîme-i hânîlerinin 
derc-i derûn-ı belâgât-meşhûnunda keşîde-i samt-ı ta‘bîr kılınan mevâd ve dürer-i tâb-
dâr-ı hubb u vidâd resîde-i târ-ı nigâh ve kurta-i gûş-i iz‘ân u intibâh-ı muhlisânemiz olup 
mevâdd-ı hamse-i ma‘hûdeden mukaddemâ dûçâr-ı ukde-i a‘zâr olan maddeteyn-i matlû-
beteynin bu def‘a dahi ittifâk-ı ulemâ-i a‘lâm ile karar-dâde olan cevâb-ı karînü's-savâbları 
diğer rakîme-i duâda alâ vechi't-tafsîl tahrîr ü tastîr ve taraf-ı Devlet-i Aliyye-i ebed-müd-
detden cânib-i feyz-câlib-i hazret-i Şâhîye ba‘s u irsâl olunan sefîr-i emânet-semîr ile fi-
ristâde vü tesyîr olunmağla mahzan i‘lâm-ı hâl ve istifsâr-ı tab‘-ı safvet-iştimâlleri zım-
nında bu def‘a dahi tahrîr-i nemîka-i muhâlasat ve tekrîr-i zebîre-i musâdakate ibtidâr 
ve hân-ı mûmâ-ileyh vesâtatıyla firistâde-i savb-ı saâdet-medâr kılınmışdır. İnşâallahu 
te‘âlâ lede'l-vusûl keyfiyyet-i hâl ve hakîkat-i makâl karîn-i zihn-i derrâk-i hânîleri ol-
dukda fîmâ-ba‘d dahi karîn-i in‘ikad olan şirâze-i mizerr-geştâr-ı kitâb-ı musâfâtın istih-
kâmı ile ilâ-mâşâ’allahu te‘âlâ masûn-ı târayân-ı teferrük ü infisâm olmasına himmet ve 
tarafeynden resâil-i muvâhât u vesâil ü vasâil-i müvâlâtın tekessür ü izdiyâdı ile tahşiye-i 



118

I.MAHMUD-NADİR ŞAH MEKTUPLAŞMALARI

metn-i meveddet ve tezyîn-i nüsha-i latîfe-i müsâlemete dikkat vâbeste-i dest-i safvet ve 
muhavvel-i uhde-i nasafet ü diyanetleridir. Bâkî hemîşe saâdet ü kâm-rânî dâim bâd.150

Kabul edilmeyen iki maddenin şer‘i gerekçeleri

واقعیت های شرعی پذیرفته نشدن دو ماده

Dersaadet'teki İran elçisi maiyetine memur edilen Rıza Han aracılığıyla ge‑
len Şah'ın nâmesinin Deraliyye'ye ulaştığı ve muhtevasının anlaşıldığı; Beş 
maddeden ilki olan Caferiye Mezhebi'nin tasdikiyle dört mezhebe eklen‑
mesi hususu daha önce Şah'a gönderilen namede tafsil olunduğu halde bu 
meseleye nokta konulması ifadesiyle tekraren iltimas olunduğundan şer'i 
mazeretlerin tafsili gerekmekle:

Birincisi: Hanefi Mezhebi'nin kaynaklarından çıkarılan hükümler nokta‑i 
nazarından diğer mezheplerin hilâfına Caferiye Mezhebi'nin muhalif dü‑
şen hükümleri sebebiyle buna cevaz verilemediği; İkincisi: Caferiye Mez‑
hebi'ne Harem‑i Şerif 'te beşinci mezhep olarak rükn tayinin kabul edil‑
meyişi de birinci maddede olduğu gibi Hanefi fıkıh kitaplarında Caferiye 
Mezhebi'nin sahih kabul edilmemesinden kaynaklandığı; eskiden beri de‑
vam edegeldiği şekliyle hac mevsiminde ve diğer zamanlarda dört mezhep 
imamından birine uyulmak sûretiyle namazların eda edilmesi gerektiği; 
İranlı Müslüman hacıların Harem‑i Şerif 'teki salavatlarını Şafiiye rüknü‑
ne tabi olarak eda etmeleri beklendiği, ifadesiyIe Sultan I.Mahmud'un şey‑
hülislamınca Nadir Şah'ın sadrazamı Nasrullah Mirza'ya yazılıp Devlet‑i 
Aliyye sefiriyle gönderilen mektup

در  ایران  سفیر  مامور  عنوان  با  رضاخان  وساطت  به  َدرعلیّه  به  شاهی  نامه  وصول 
درسعادت و درک محتوای آن؛ اولین ماده از پنج ماده آن درخصوص قبول افزدون 
مذهب جعفری به چهار مذهب در نامه ارسالی به شاه، علیرغم تفصیل کامل آن در نامه 
ارسالی قبلی به شاه، پایان ندادن به این مسئله و درخواست دوباره آن، ضرورت تفصیل 

معذوریت های شرعی آن:

آمده  بدست  احکام  مخالفت  دلیل  به  مذهب جعفری  به  جواز  نشدن  نخست: صادر 
از نقطه نظر منابع مذهب حنفی برخالف مذاهب دیگر؛ دوم : عدم تعیین رکن پنجم 

150 "Mutluluk ve safâ sürmeniz kesintiye uğramasın, ebedî olsun!" mealinde Farsça duâ cümlesi.

29
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برای مذهب جعفری در حرم شریف به همان صورت که در ماده اول ذکر شده، از 
صحیح نبودن مذهب جعفری بنا به منابع فقهی مذهب حنفی نشأت گرفته؛ ضرورت 
برگزاری نماز در مراسم حج و دیگر فصل ها با اقتدا به یکی از امامان چهار مذهب 
اهل سنت همانطور که از قبل در جریان بود؛ انتظار تابعیت حاجیان مسلمان ایرانی در 
انجام صلوات به رکن شافعی در حرم شریف؛ ارسال متن نامه نوشته شده شیخ االسالم 

سلطان محمود اول به نصراهلل میرزا صدراعظم نادرشاه با سفیر دولت علیّه 

Taraf‑ı Şeyhü'l‑islâmîden  
Nâdir Şâh'ın i‘timâdü'd‑devlesi Nasrullah Mirzâ'ya yazılıp  
Devlet‑i Aliyye sefîri [ile] gönderilen mektûbun sûretidir. 

Cenâb-ı devlet-me’âb-ı diyânet-nisâb saâdet-iktisâb nasafet-istihsâb vezâret-penâh 
ve celâlet-destgâh Aristo-intibâh ve muallâ-bârgâh düstûr-ı Aristo-şu‘ûr ve Âsaf-nazîr 
müşîr-i müşterî-tedbîr ve sâf-zamîr mu‘temedü'd-devleti'l-behiyyeti müşeyyedü erkâ-
nü'l-mülk-i bi'r-rü’yeti'l-kaviyyeti mükemmilü'l-mehâmmi bi'r-re’yi'l-kâmili mükef-
filü'l-umûri bi'l-fikri'ş-şâmili vâsıta-i te’vîl-i cihân-bân râbıta-i salâh-ı âlemiyân hân-ı 
hânân-ı celîlü'ş-şân dâme râğıben li‑te’sîsi ülfeti ve tehâbbü'l‑cenân hazretlerinin ravza-
tü's-safâ-yı mihr ü velâ ve hadîkatü'l-vüzerâ-i nîk-ârâ olan nâdî-i devlet-ihtivâlarına 
rahle-pîrâ-yı hubb u vidâd ve zînet-efzâ-yı bâliş-i ittifâk u ittihâd olan dürer-i da‘avât-ı 
sâfiyât-ı muhâlasat-nümâ ve gurer-i teslîmât-ı selîmât-ı musâdakat-intimâ ithâf u ihdâ 
ve şemsü'l-maârif-i mekârim ü letâif olan tab‘-ı âlîleri enâmil-i tevkîr ü ihtirâm ile istik-
şâf u istinbâ kılındığı siyâkında zamîr-i münîr-i mir’ât-nazîr ve hâtır-ı âtır-ı safâ-pezîrle-
rine sahîfe-i risâle-i muhâdenet bu gûne ibâne ve irâ’et olunur ki efhâm-i selâtîn-i izâm 
a‘zam-ı havâkîn-i fihâm râfi-i râyât-ı cihân-dârî câmi‘-i âyât-ı nasafet ü dîn-dârî şevketlü 
kerâmetlü şehâmetlü mehâbetlü velî-ni‘amım pâdişâh-ı İslâm-penâh ve şehn-şâh-ı nus-
ret-destgâh hazretlerinin der-bâr-ı atûfet-medâr-ı hüsrevâne ve atebe-i sipihr-iktidâr-ı 
mülûkânelerine vâlid-i mâcid-i kesîrü'l-mahâmidleri e‘âlî-hazret ve mu‘allâ-bârgâh-ı 
şâh-ı kaan-câh u keyân-destgâh hazretleri tarafından bu def‘a ba‘s ü tesyîr olunan elçi-i 
bâ-vakâr-ı celîlü'l-i‘tibârları ma‘iyyetine ta‘yîn ü terfîk olunan aliyyü'l-kadri ve'l-unvân 
Rızâ Hân vesâtatıyla cânib-i riyâ-sâlib dâî-i ihlâs-mürâ‘îlerine irsâl buyurulan mektûb-ı 
velâ-mashûb-ı hânîleri resîde-i dest-i tekrîm ü mazmûn-ı safvet nümûnu ma‘lûm-ı dâî-i 
hulûs-resîm olmuşdur. Rakam-ı merkûmun hulâsa-i mefhûmunda vâlid-i mâcidleri şâh-ı 
âlî-câh-ı müşârün-ileyhin bundan akdem taraf-ı Devlet-i Aliyye-i ebediyyü'd-devâmdan 
is‘âfını tahrîr ü iltimâs eyledikleri mevâdd-ı hamseden maddeteyn-i merkûmeteynden 
madde-i ûlâ ki muhtâr-ı ehl-i İran olan mezheb-i Caferî tasdîk olunup mezâhib-i erba‘a-
ya ilhâk olunması husûsudur. Bundan akdem taraf-ı bâhiru'ş-şeref-i hazret-i şâhîye irsâl 
olunan rakîme-i duâda tasdîk-i mezheb-i Caferî ve cemâ‘at husûsları için tahrîr olunan 
cevâb-ı şer‘îde tafsîl-i ahvâl ve tomar-ı tavîlü'z-zeyl bahs ü makâl elsine-i süferâya ihâle ile 
icmâl ü îcâr tarîkası ihtiyâr olunduğu eğerçi iş‘âr olunmuşdur. Ancak bu def‘a yine emr-i 



120

I.MAHMUD-NADİR ŞAH MEKTUPLAŞMALARI

merkûmda tahrîk-i berâ‘a-i tekrîr ve hitâm u itmâmı iltimâs ve tahrîr olunduğuna binâen 
a‘zâr-ı şer‘iyyemizin serd u tafsîli lâzime-i hâl olmağla muhaddere-i merâmdan bu vechile 
perde-ber-endâz-ı i‘tizâr olunur ki i‘lâm-ı e’imme-i Hanefiyye ahkâm-ı fer‘iyye husûsunda 
muhattı’eden olup tasvîb-i meslekleri olmadığından mâ‘adâ âmme-i kütüb-i Hanefiyyede 
mastûr olduğu üzere mezhebimiz ashâbıyla usûl-i akâid-i ehl-i İslâmda müttefik olup ba‘zı 
ahkâm-ı fer‘iyyede ihtilâf üzere evvelâ e’imme-i Mâlikiyye ve Şâfi‘iyye ve Hanâbilenin 
usûl ü fürû‘u mühezzeb kütüb-i mütedâvilesi olup tahrîc etdikleri mesâil-i fer‘iyyeleri kü-
tüb-i Hanefî'ye derc ü tastîr ve hilâfen li'l-Mâlikiyye ve'ş-Şâfi‘iyye ve'l-Hanbeliyye unva-
nıyla sebt ü tahrîr ve vücûh-ı delâleti bast u tebyîn olunup nakl-i vesîk ile tashîh-i mezheb 
ve ref‘-i şübhe-i hisâmda serd olunan vücûh-ı ta‘lîl cerh ü ta‘dîl ile kütübümüz meşhûn 
olduğu devleteyn ve hazreteyn ulemâsı miyânında ma‘rûf ve meşhurdur. Lâkin tasdîki 
teklîf olunan mezheb-i Caferînin usûl ü fürû‘u mühezzeb-i mesâil-i hilâfiyyesi ber-nehc-i 
icmâl u tafsîl kütüb-i Hanifiyyede kat‘â mastûr olmayıp ve tasdîk ü tashîh-i mezheb e’im-
memizin re’y ü takrirlerine ve anlardan kütüb-i mu‘teberede nakl-i sarîha mevkûf olmakla 
tasdîk-i mezheb-i Caferî husûsunda serd olunan vech-i meşrû‘ üzere i‘tizârımızın telakkî-i 
bi'l-kabûl buyurulması insâf u kiyâset ile mevsûf-ı fıtrat-ı selîme ve karîha-i sabîhalarına 
ihâle olunur kaldı ki İmam Ca‘fer-i Sâdık hazretleri ve sâir ma‘âdin-i kerem ve fütüvvet 
olan ehl-i beyt-i nübüvvet ve fürû-ı şecere-i tayyibe-i risâlet hazerâtı kurra-i uyûnumuz 
olup muhabbet ü meveddet ve ta‘zîm ü hürmetleri dîn-i Ehl-i Sünnet ve cemâ‘at olduğu 
ke'ş‑şemsi fî‑râ’i‘ati'n‑nehâr

151 rûşen u âşikârdır. Madde-i sâniye ki rükn-i Şafi‘îde mezheb-i 
Caferî ashâbına mahsûs akd-i cemâ‘at-i hâmise husûsudur. Husûs-ı mezkûr dahi mezheb-i 
mastûrun sıhhat ve sübûtuna mevkûf olup madde-i ûlâda tahrîr ü tafsîl olunan vech üzere 
mezheb-i Caferî kütüb-i fıkhiyyemizde sahîh ü sâbit ve menkûl u muharrer olmayup ve 
Harem-i Şerîf "inne evvele beytin vuzi‘a li'n‑nas"

152 ]ayet-i] kerîmesi mü’eddâsı üzere edâ-yı 
nesk ü ta‘ât için mevzû‘-ı makâm-ı münîf olup ve anda erkân-ı erba‘a evkât-ı hamse ve 
gayride cemâ‘at ile edâ olunan salavât için muidd-i mehârîb-i kadîme ve şe‘âir-i müste-
dîmeden olmakla mevsim-i hacda ve gayride âmme-i ehl-i İslâm an-kadîmi'l-eyyâm ol 
erkânda mezâhib-i erba‘a ashâbından bir imâma iktidâ ile edâ-yı salât idegeldikleri şe‘âir-i 
kadîmeden olmakla ifâde-i hakîkat-i hâl zımnında nemîka-i hulûs-iştimâl tahrîr ve ( ) ile 
firistâde-i nâdî-i saâdet-semîrleri kılınmışdır. İnşâallahu te‘âlâ lede'l-vusûl keyfiyyât-ı 
merkûme muhât-ı ilm-i âlîleri oldukda havza-i himâyet-i aliyye-i şâhânede vâki‘ memâ-
lik-i fasîhatü'l-mesâlikde sâkin ve zıll u zalîl-i cenâh-ı âtıfetlerinde mustazıll ü mutmain 
olan hüccâc-ı müslimîn dahi dârü'l-emn-i Harem-i Muhterem'de vâki‘ erkân-ı erba‘adan 
rükn-i Şafi‘îde bâ-erkân-ı bâkiyede tahrîme-bend-i salavât olan ma‘âşir-i hüccâc-ı müs-
limîn ile ma‘an edâ-yı salavât olunmağa himmet-i bî-hemtâ-yı şâhâne sudûru emr-i savâb 
olduğundan fazla şe‘âir-i kadîmeye riâyet ile nâ’il-i ecr u savâb olmaları la-rayb olup ve 
inşâ’allahu te‘âlâ bu emr-i savâb-ı kadîmin nesk-i muharrer üzere tanzîmi celb-i mesâlih 
ve dürre-i mefâsidde olan mesâ‘î-i meşkûre ile karîn-i hüsn-i hitâm ile me’mûldür. 

151 "Işıl ışıl bir günün güneşi gibi" anlamında Arapça ibâre.
152 "İnsanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke'deki (Kâbe)dir..." Âl-i İmrân Sûresi: 3/96.
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Muâhede yapılmak için İran'a iki elçi gönderilmesi teklifi

پیشنهاد اعزام دو ایلچی به ایران برای انجام معاهده

İran'da Safevî sultanlarından beri devam edegelen bid'atçılığa son verile‑
rek Muhammed Ümmeti arasındaki birlikteliğin sağlanması mutluluğuna, 
Nadir Şah ve biraderleri Sultan I.Mahmud Han zamanında erişilmesinden 
büyük sevinç duyulduğu, Osmanlı Devleti ile bu minvalde yapılması plan‑
lanan muahede için iki seçkin efendinin İran'a gönderilmesi istendiği hak‑
kında Nadir Şah tarafından Sultan I.Mahmud'a gönderilen Farsça name‑i 
şahî

با پایان دادن به  نامه به زبان فارسی از طرف نادرشاه به سلطان محمود اول مبنی بر، 
به  خشنودی  و  است  جریان  در  صفوی  سالطین  زمان  از  ایران  در  که  هایی  بدعت 
و  نادرشاه  زمان  در  امر  این  تحقق  از  محمدی، خوشبختی  امت  به  بخشیدن  وحدت 
برگزیده  نماینده  دو  اعزام  روند  این  ادامه  برای  اول،  خان  محمود  سلطان  برادرانش 

دولت عثمانی جهت بستن معاهده نامه طبق برنامه

[Farsça]

Der‑bâr‑ı hilafet‑medâr‑ı hazret‑i cihandarîye  
İran şâhı Nadir Şâh tarafından vürud eden namesinin aynıdır.

Bismillahirrahmanirrahim

Dostça vefakârlık dualarının gün görmemiş zariflikleri, samimice yapılan en gü-
zel hayır-duaların nahîf letâfetleri, gün doğuyormuşçasına nurlarla dolu huzur pişgâh 
ının hediyesi olsun. Dârâ dirâyetli, Feridun satvetli, Cem ihtişamlı Yüce Hazret! Güneş 
doğuşlu, Jüpiter saadetli, Satürn heybetli, felek makamlı Hidiv! Başına tâc koyanların ve 
kayserlik tâcı giyenlerin başı dik olanı! İskender'e özge şevketin suretini yansıtan âyine! 
Cihanı yaratanın ve cihana sahip olanın göklerinin cihanı aydınlatan güneşi! Şanı yüce 
Osmanlı Hanedanı'nın âlemi aydınlatan çerağı! Dini görüp gözeten cihan sahibi olan Al-
lah'ın, adaleti yayan ve adaletle davranan adaletli padişahı! Yeryüzündeki sultanların en 
büyüğü! İslam'ın ve Müslümanların yardımcısı, kafir ve müşriklerin kökünün kazıyıcısı! 
İki Kara'nın kağanı, İki Deniz'in hakanı ve İki Şerefli Harem'in hizmetkarı! İkinci İsken-
der-i Zülkarneyn! Müslümanların sığınağı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan padişah! 
Madelet destgâhı olmakla âlemi süsleyen varlık sahibi Gazi Sultan Mahmud Han! Allah 
mülkünü ebedî kılsın! Mukaddes gün ışığı emsal düşüncenin keşfedilmişliği ve mukad-
des nura gark edilmişliğimizin gizli öznesinin gözden kaçmadığı malumlarıdır. Bu ma-
nadan akıl sahipleri gafil kalamaz ve kalmayacaktır ki, iki şanı yüce padişahın mevcudi-
yetine yönelik gerçek düşmanlık ve nihâî illet, dünyalıların asayişiyle dünya ve dünyalılar  

30
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arasındaki durumun düzeltilmesidir. Raşid Halîfeler döneminde Hz. Peygamber'in hanîf-
lik yolunun binâsı dört mezhep üzerine takarrur etmiş, ehl-i İslam arasındaki kaynaşma 
ve uzlaşma böylece tahakkuk etmiştir. Onlardan sonra seleflerimiz olan cennet-mekan 
sultanlar da bu gidişi devam ettirmek suretiyle Müslümanların hudut ve sınırlarını yıkıcı 
orduların tecavüz niyetiyle uzanan ellerinden korumuşlar; bu kutlu dönemde ve sevinçli 
zamanda ise Allah'ın yardımıyla Zat-ı Samedânî'nin tevfik ve inayetiyle halîfelik ve cihana 
düzen verme şerefi, cümle bereketleriyle birlikte cevheri kıymetli biraderimle Yüce Yara-
tıcı'nın kapısındaki bu duacıya düşmektedir. Ehl-i İslam'ın, öncekinden ziyade rahatlık ve 
huzur içinde mezheplerini birleştirmelerine, meşreben de uyum içinde olmalarına hiçbir 
şekilde sıcaklık ve uygun ortam bulunamadığından birbirlerine karşı daima ayrılık-gay-
rılıkla, zıtlık, nefret ve inatla muamele etmişlerdir; oysa sağduyulu ve cihana renk katıcı 
bir tercihle bunu aşmaları mümkündür. Bu dostluğun samimi hatırına olarak epeyce bir 
süredir üzerinde durduğumuz, Muhammed Ümmeti arasında Safevî sultanları zamanında 
yayılan beyhude gailelerle bâtıl sözlerin ortadan kaldırılması, ihtilaf ve şüpheye dayanan 
unsurların def‘ olunması işi, Dergâh-ı İlâhî'nin bu duacısının gayretiyle vücut bulmuş, 
doğruluk üzere olan millet kendine yaraşır şekilde bu kin ve düşmanlıktan kurtulmuştur. 
Beklentimiz, sultan babalarımız zamanının düstur ve kanunlarıyla bunun revaç bulması-
dır. Allah'a hamd ederiz ki, gönlümüzdeki gizli sevdamız ve tehlikelerle dolu bu emelimiz, 
Allah'ın inayetiyle ve İlâhî bir lütuf olarak İran ülkesinde hayat bulmuştur. Eğer ahdedilen 
şartlardan ve mesul olduğumuz hususlardan bazısı Kağanlığın Yüce Devleti nezdinde ger-
çekleşmeye yakın bir halde ise onların neticeye kavuşması arzu ve temennimiz olup inşal-
lah, Müslümanların sığınağı olan padişahın iltifat buyurmaları sayesinde rağbet olunduğu 
şekilde hüsn-i kabul görür. Ancak bazı dinî teferruatlar hususunda bundan önceki 
ulemanın geliş-gidişleriyle tekemmül etmiş bir ifadeye kavuşulamamasıyla bu durumun 
gereği olarak iki taraf arasındaki şüphe ve istifham utancına son verilemediğinden ehl-i 
İslamın sığınağı olan Hidiv hazretlerinden beklentimiz Halîfe Sultan hazretleri tarafın-
dan iki büyük efendinin İran'a gelmek üzere yola çıkarılmasıdır ki bu hayır-düşünceli-
nin huzurunda bu tarafın ulemasıyla söyleşilsin, muhabbet kuşunun kanadı olan zatım da 
kendi kulaklarıyla iki tarafın sözlerini işitsin ve konuşmalarını can kulağıyla dinlesin! Bu 
mertebeleri temyiz etmemiz, Müslümanların sulh u salahı açısından çok münasip ve iki 
Devlet-i Aliyye'nin hayrına en yakın durumdur. Mezhebin/istikametin doğru ve gerçek 
oluşuyla akîdenin sıhhati, işaret olunan o iki büyük alim tavassutlarıyla sonsuza kadar 
devam edecek olan o devletin ayanına malum olacak, hatta umumî ve hususî zümrelerine 
yakîn olması ve vuzuha kavuşması belki de bu yolla mümkün olacaktır. Hilafet güneşi 
daim olup zeval bulmasın!

Mühür
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Muâhede yapılmak için İran'a iki elçi gönderilmesi teklifi

پیشنهاد اعزام دو ایلچی به ایران برای انجام معاهده

İran'da Safevî sultanlarından beri devam edegelen bid'atçılığa son verile‑
rek Muhammed Ümmeti arasındaki birlikteliğin sağlanması mutluluğuna 
Nadir Şah ve biraderleri Sultan I.Mahmut Han zamanında erişilmesinden 
büyük sevinç duyulduğu, Osmanlı Devleti ile bu minvalde yapılması plan‑
lanan muahede için iki seçkin efendinin İran'a gönderilmesi istendiği hak‑
kında Nadir Şah tarafından Sultan I.Mahmud'a gönderilen namenin Os‑
manlıca tercümesi

ترجمه عثمانی نامه نادرشاه به سلطان محمود اول مبنی بر: با پایان دادن به بدعت هایی 
که در ایران از زمان سالطین صفوی در جریان است و خشنودی به وحدت بخشیدن به 
امت محمدی، خوشبختی از تحقق این امر در زمان نادرشاه و برادرانش سلطان محمود 
و  روند  این  ادامه  برای  عثمانی  دولت  از سوی  برگزیده  نماینده  دو  اعزام  اول،  خان 

جهت بستن معاهده نامه طبق برنامه

Tercümesi

Bu def‘a der‑bâr‑ı hilâfet‑medâr‑ı hazret‑i cihân‑dârîye  
İran şâhı Nâdir Şâh tarafından vürûd eden nâmesinin lafzen bi‑lafzin tercümesidir. 

Bismillahirrahmanirrahim

Tarâyif-i zarâif-i da‘avât-ı vâfiyât-ı dostâne ve letâif-i tahiyyât-ı tayyibât-ı muh-
lisâne a‘lâ-hazret, Dârâ-dirâyet Ferîdun-satvet, Cem-ihtişâm hidîv-i âfitâb-tal‘at müş-
terî-saâdet keyvân-mehâbet sipihr-makâm ser-efrâzîde tâc u dîhîm-i kayserî, âyîne-i 
sûret-nümâ-yı şevket-i İskenderî mihr-i cihân-tâb-ı felek-i cihân-dârî vü cihân-bânî, 
çerâğ-ı âlem-efrûz-ı hânedân-ı azîmü'ş-şân-ı Osmanî, dâver-i dâd-âver-i adl-guster, dâ-
dâr-ı-cihândâr-ı dîn-perver, a‘zam-ı selâtîn-i rûy-i zemîn, nâsıru'l-İslâmi ve'l-müslimîn, 
kâmiü'l-küffâri ve'l-müşrikîn, kaanü'l-berreyn ve hakânü'l-bahreyn Hâdimü'l-Haremey-
ni'ş-Şerîfeyn, sânî-i İskender-i Zü'l-karneyn, Pâdişâh-ı zıllu'llâhî-i İslâm-penâh, Dârâ-yı 
âlem-ârâ-yı ma‘delet-destgâh, es-Sultânü'l-Gâzî, Sultân Mahmud Hân halleda'llahu 

mülkehû hazretlerinin hediyye-i pîşgâh-ı huzûr-ı pür-nûr-ı hurşîd-zuhûrları kılındıktan 
sonra mekşûf-ı zây-ı hurşîd-ziyâ-i mukaddes u meşhûd zamîr-i münîr-i akdesleridir ki 
bu ma‘nâ erbâb-ı elbâb indlerinde mahfî ve mestûr değildir ki vücûd-ı padişâhân-ı celî-
lü'ş-şânda garaz-ı aslî ve illet-i gâî âsâyiş-i cihân-bân ve nizâm-ı hâl-i âlem ü âlemiyândır.  

31

(3 Eylül 1742)



124

I.MAHMUD-NADİR ŞAH MEKTUPLAŞMALARI

Ahd-i hulefâ-yı kirâmdaki binâ-yı mezheb-i hanîf-i Nebevî dört fırka üzere karar tu-
tup mâbeyn-i Ehl-i İslâm'da ülfet ü müvâneset mütehakkık olmuş idi. Onlardan sonra 
selâtîn-i cennet-mekîn-i sâlife dahi hemân ol tarîkayı mer‘î ve melhûz ve hudûd-ı süğûr-ı 
müslimîni tecâvüz ü ta‘addî cünûd-ı halel tatarrukundan masûn ve mahfûz tutmuşlar idi. 
Bu ahd-i huceste ve zamân-ı ferhundedeki inâyet-i Yezdanî ve tevfîk ü te’yîd-i Samedânî 
ile evreng-i hilâfet ü cihân-bânî ol birâder-i velâ-güher ve bu niyâz-mend-i dergâh-ı Hu-
dâ-yı vâridin zât-ı bâ-berekâtlarımıza mahsûsdur guncâyiş tutmaz yani lâyık değildir ki 
her vakt ehl-i İslâm evvelkiden ziyâde ve bihter-i âsâyiş-güzîn mehd-i râhat u ârâm ve 
ittihâd-ı mezheb ve muvâfakat-ı meşreb ile peyveste-i silsile-i ülfet ve iltisam olmayup 
birbirleriyle makâm-ı mugâyeret ve tezâdd u münâferet ü inâdda olalar. Ve bir tarîk ile 
zây-ı gîtî-ârâ-yı mukaddeslerine münkeşefdir; müddetlerdir ki bu halâs-mend-i dostî-kî-
şin hâtırı ol emre müte‘allıkdır ki selâtîn-i Safeviyye vaktinde ümmet-i Muhammediye 
beynlerinde intişâr bulan gavâil-i beyhûde ve ekâvil-i bâtıla mürtefî ve madde-i ihtilâf ve 
şübhe miyâneden mündefi‘ olup fekad millet-i hakka bu niyâzmend-i dergâh-ı ilâhînin 
sa‘yi ile kemâ hüve hakkahû gıll u gış-ı bida‘dan tasfiye bulmakla zamân-ı âbâ-i hümâyûn 
ve kânûn-ı meymûnları düstûruyla revâc bula ve bi-hamdi'llahi te‘âlâ ol ki meknûn-ı zamîr 
ve maksûd-ı hâtır-ı hatîrimiz idi te’yîd-i Îzidî ve eltâf-ı Sermedî ile Memâlik-i İran'da sû-
ret-vukû‘ buldu. Eğerçi şürût-ı ma‘hûde ve umûr-ı mes’ûleden Devlet-i Aliyye-i Kaaniy-
ye'de ba‘zısı karîn-i husûl ve anların dahi nâ-tamâmlıkları itmâmı matlûb ve me’mûldür 
ki inşâ’allahu'l-azîz ol pâdişâh-ı İslâm-penâhın yümn-i iltifâtları ile vech-i mergûb üzere 
pezîrâ-yı izz-i kabûl olur lâkin ba‘zı fürû‘ât-ı dîniyye bâbında ulemâ-yı sâbıkın âmed ü 
reftleri ifâde-i kâmile etmemekle hasbe'l-vâki‘ cânibeynden def‘-i hicâb-ı şübh ü şükûk 
olmadı. Ol hidîv-i İslâm-penâhdan tevakku‘ olunur ki der-bâr-ı hilâfet-medâr-ı sultânîle-
rinden iki nefer azîm efendiler me’mûr ve bu hudûda revâne buyuralar ki bu hayr-endîşin 
mahfil-i huzûrunda bu cânibin ulemâsıyla mübâhase ve bu mihnet-kîş-i cânibeynin akvâl 
ve mükâlemâtını kendim istimâ‘ ve ısgâ idüp bu merâtibi temyîz buyurmamız salâh-ı hâl-i 
müslimîne enseb ve devleteyn-i aliyyeteynin hayriyyetine akreb idi. Ve buna bâ‘is olsa 
gerekdir ki hakkiyet ü hakîkat-i mezheb ve sıhhat-i akîdet-i ulemâ-yı a‘lâm-ı müşârün-i-
leyhimâ tevassutlarıyla ol devlet-i ebedü'd-devâmın a‘yânına belki zümre-i hâss u âmmına 
vâzıh ve müteyakkın olur âfitâb‑ı hilâfet lâ‑yezâl ü bî‑zevâl bâd!

153

3 B. Sene ]1]155

153 Sehven "۰ال یزال و هوو آل باد" şeklinde yazılan ibârenin doğrusu "۰ال یزال و بیزوال باد" dır "آفتاب خالفت ال یزال و بیزوال 
.yani "hilafet güneşi zevâl bulmasın ve hiç sönmesin" denilmektedir "باد۰
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Nâdir Şâh'ın Anadolu ve İran arasındaki barışa katkı sağlaması, ancak 

önceki dönemlere ait musâlahalara ve kabul görmüş teamüllere bağlı 

kalınmasının da barış için gerekli olması

کمک نادر شاه به حفظ صلح بین ایران و آناطولی، ضرورت وفادار ماندن به 
معاهده ها و شیوه های دوره های قبلی و قبول آنها

Bağdad ve Basra valisi olan Ahmed Paşa tavassutuyla Devlet‑i Aliyye'ye 
gönderilen nâmenin ulaştığı, muhtevasının anlaşıldığı; Ehl‑i Sünnet Mez‑
hebi'nin dört fırka olarak ortaya çıkmasıyla Müslümanlar arasındaki dost‑
luk ve kaynaşmanın sağlandığı, huzur ve rahat içinde sınırların korunagel‑
diği, daha sonraki sultanlar döneminde de aynı kaygılarla mevcut yapının 
muhafazasıyla sınırların her türlü fitneden muhafaza olunduğu; Müslü‑
manların rahat bir şekilde uyuyabilmelerinde Şah hazretlerinin büyük kat‑
kısı olduğu, bazı dini ayrıntıların görüşülerek şüphelerin izalesi için seçkin 
ulemadan iki zatın gönderilmesi hakkındaki taleplerinin hakkaniyet ve 
dindarlığının göstergesi olduğu; Şah hazretlerinin, Safevîliğin zuhurundan 
beri süregelen Anadolu ve İran arasındaki düşmanlığın giderilmesine kat‑
kı sağladığı, Muhammed ümmetini büyük dağdağalardan kurtardığı, bu 
dostluk ve anlayış devam ettiği sürece ümmetin rahat edeceğinin aşikâr 
olduğu; ancak önceki dönemlere ait ahitleşme ve belgelere bağlı kalınması, 
milletler arası genel‑geçer kurallara uyulması da söz konusu barış ortamı‑
nın sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığı, bu kurallara uyulmuş, 
usul harici tekliflerden vazgeçilmiş olsa, aradaki şüphe ve kuşkulardan eser 
kalmayacağının açık olduğu, İslam'ın ilk dönemlerinde teferruata ait ko‑
nularda ihtilaf zuhur edip, öze taalluk eden konularda ihtilaf yaşanmadığı; 
dört mezhebin seçilmesi hususu da o zamana ait bir usul olduğu; melik 
ve sultanların musâlaha yapmaları suretiyle mezhep kabulüne ruhsat veril‑
mediği; Daha önce İran'a elçi tayin edilen efendi ile teklif olunan madde‑
lere ilişkin Devlet‑i Aliyye'nin ileri sürdüğü şer‘î mazeretler gerekçeleriyle 
açıklandığı ve niçin kabul edilemediği izah edilmekle bu konunun hüsn‑i 
kabul görmesi bekleniyorken, yeni gelen name ile konunun tekrar görüşül‑
mesi için iki âlim gönderilmesi istendiği, bunun kabul edilmesi dedikodu 
ve mücadelenin devamı demek olacağından, işleme konulmayıp arz edilen 
şer‘i mazeretlerin kabul edilmesi ve eski usullere bağlı kalınması lazım gel‑
diği; iki devlet arasındaki huzurun devamı için bunun gerekli olduğunun 
beyanına dair Sultan I.Mahmud tarafından Nadir Şah'a gönderilen nâme‑i 
hümâyûn

نامه همایونی ارسالی از طرف محمود اول به نادرشاه مبنی بر: دریافت نامه ی ارسالی 
به دولت علیّه از سوی احمد پاشا والی بغداد و بصره، درک محتوای آن؛ فراهم شدن 
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دوستی و انسجام بین مسلمانان با به میان آمدن مذهب اهل سنت به عنوان چهار فرقه، 
حفظ  آرامش و راحتی در مرزها ؛ محافظت مرزها از هر نوع فتنه با همان حساسیت 
موجود در دوره های سالطین بعدی؛ سهم بزرگ اعلیحضرت شاه در خواب آسوده 
مسلمانان، اعزام دو عالم منتخب با ویژه گی عدالت و تقوای ایشان برای از بین بردن 
بردن  میان  از  در  شاه،  اعلیحضرت  سهم  گفتگو؛  و  دیدار  با  دینی  های  شبه  بعضی 
خصومت مداوم بین ایران و آناطولی که از ظهور صفویه تا به این سو ادامه داشته و 
از دغدغه های بزرگ، آسودگی امت  حفظ وضعیت موجود، نجات امت محمدی 
های  دوره  به  مربوط  اسناد  و  عهدها  به  بودن  وفادار  اما  دوستی؛  این  روند  ادامه  در 
قبل، اهمیت فراوان پیروی از قوانین دوجانبه بین ملل از جهت ادامه صلح، مطابق با 
این قوانین، اگر چه از اصول خارجی چشم پوشی شود، بی اثر شدن شبهه و سوء ظن 
های فیمابین آشکار شده، اختالف بوجود آمده در موضوع های فرعی در دوره های 
صدر اسالم، عدم وجود اختالف در ماهیت اصلی؛ انتخاب چهار مذهب هم مربوط 
انجام صلح َملک و سلطان؛  با  قبول مذهب  به  ندادن  بوده؛ اجازه  به اصول آن زمان 
ماده  خصوص  در  ایران  به  افندی  ایلچی  تعیین  با  شرعی  محظورات  ضرورت  شرح 
های پیشنهادی دولت علیّه و توضیح دالیل عدم پذیرش و انتظار پذیرش این موضوع، 
نامه  با  فوق  موضوع  خصوص  در  گفتگو  و  دیدار  برای  عالم  دو  دوباره  درخواست 
قبول  و  آن  نگرفتن  کار  به  مبارزه،  و  شایعات  ادامه  معنی  به  امر  این  پذیرش  جدید، 

معذرت های شرعی عرض شده و ضرورت وفادار ماندن به اصول قدیمی 

Bu def‘a der‑bâr‑ı hilâfet‑medâr‑ı hüsrevâneden  
Nâdir Şâh kıbeline yazılan nâme‑i hümâyûnun müsveddesidir. 

25 B. Sene 1155

Bismillahirrahmanirrahim

"Li'llezîne ahsenü'l‑hüsnâ ve ziyâde"154

Sahâif-i şerâif-i teslîmât-ı müsâdakat-âyât-ı pâdişâhâne ve zarâif-i letâif-i tekrîmât-ı 
muhâlasat-gâyât-ı şehn-şâhâne ol a‘lâ-hazret, mu‘allâ rütbet, leâlî-nazret, Utarid-dirâyet, 
şehriyâr-ı kamer-tenvîr, tâc-dâr-ı âfitâb-nazîr, müessis-i mebânî-i câh u celâl, müşeyyid-i 
erkân-ı izz ü ikbâl, gurre-i garrâ-yı cebîn-i bahtiyârî, dürre-i yektâ-yı iklîl-i kâm-kârî, 
alem-efrâz-ı hıtta-i dâverî, revnak-efzâ-yı evreng-i dâverî, bahâü'd-dünyâ ve'd-dîn, cemâ-
lü'l-İslâmi ve'l-müslimîn, çâr-bâliş-nişîn-i taht-ı Kisrâ vü Cem, fermân-fermâ-yı Memâ-
lik-i Acem, felek- bârgâh u saâdet-destgâh el-Kaan Nâdir Şâh veffekahu'llâhu melikü'l-al-
lâm limâ yütereccâ minhu'l-hayr ve yurâm hazretlerinin huzûr-ı saâdet nüşûr-ı mînû 
i‘tilâlarına takdîm ü ihdâ kılındıktan sonra revnak-şiken-i mir’ât-ı gîtî-nümâ olan re’y-i 
cihân ârâ-yı dekâyık âşinâlarına inbâ ve inhâ olunur ki hâlâ Bağdad ve Basra vâlisi olan 
düstûr-ı mükerrrem müşîr-i mufahham nizâmü'l-âlem vezîrim Ahmed Paşa edâma'llahu  

154 "Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır." Yunus Sûresi: 10/26.

(25 Eylül 1742)
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te‘âlâ iclâlehû tavassutuyla der-bâr-ı hilâfet-medâr-ı hüsrevânemize teblîğ ü îsâl olunmak 
üzere pîrâye-i menassa-i tahrîr ve ârâyiş-i mahmil-i tesyîr buyurulan nâme-i nâmî-i an-
berîn-nikâb ve müşerrefe-i kirâmî-i letâif-nisâbları vezîr-i müşârün-ileyh tarafından 
ebr-i güzîn-i ezminede şeref-rîz-i vürûd ve feyz-engîz-i su‘ûd olmakla bi'l-cümle suver-i 
mefâhîm-i musâdakat-intimâsı cilve-ger-i mir’ât-ı tâb-nâk-i idrâk-i hüsrevânemiz olup 
fehâvî-i ta‘bîrât-ı dil-keş edâlarından istinbât olunduğu üzere mezheb-i hanîf-i Nebevî 
ahd u eyyâm-ı hulefâ-yı kirâmda çâr fırka üzere karâr-yâfte olmak hasebiyle miyân-ı Ehl-i 
İslâm'da bâdî-i müvâneset ü ilti’âm ve mü’eddî-i râhat u ârâm olup ba‘dehû serîr-ârâ-yı 
devlet ü saltanat olan selâtîn-i cennet-mekîn ve havâkîn-i bâ-ferr ü temkîn dahi ol tarî-
ka-i enîkayı mer‘î vü melhûz ve hudûd u sügûr-ı müslimîni dest-endâz-ı âşûb u fitenden 
mahfûz tutmuşlar idi. Binâen-aleyh bu ahd-i ferruh u huceste ve evân-ı fîrûz u bercestede 
dahi tesâ‘üd-i cânibeyn ve te‘âzud-ı hazreteyn ile Ehl-i İslâm'ın âsâyiş-güzîn mehd-i ârâm 
ve gunûde-i pister-i ülfet ve ilti’âm olmaları hâtır-hâh-ı cenâb-ı şâhî ve semîr-i zamîr-i 
Cem-câhîleri idüğü tahrîr ve ba‘zı füru‘ât-ı dîniyyede olan şübhe vü şükûkun hall ü izâlesi 
için der-bâr-ı hilâfet-medâr-ı hüsrevânemiz ulemâ-yı izâmından iki nefer âlim-i mu‘te-
berin irsâl ü tesyîrleri husûsu tastîr ve tahyîr buyurulmuş çünki mecbûl ü meftûr olduk-
ları tînet-i hakkâniyet ve şîme-i diyânetleri muktezâsı ve bundan akdem bi'd-defe‘ât ve 
be-tahsîs bu def‘a vürûd eden tahrîrât-ı seniyyeleri mü’eddâsı üzere Devlet-i Safeviyye'nin 
ibtidâ-yı zuhûrundan berü ahâlî-i Rûm u İran beyninde bâ‘is-i adâvet ü bağdâ ve mûris-i 
kedûret ü şahnâ olan bida‘-ı muhteri‘a-i sebb ü rafzı izâle vü izâha ve ümmet-i merhûme-i 
Nebeviyyeyi dağdağa-i tezâdd ü te‘âdîden  irâhe eylemeği pîş-nihâd-ı zamîr-i hulûs-i‘tiyâd 
buyurdular "men yef‘alü'l‑hayra lâ‑yu‘dem cevâziyehû lâ yezhebü'l‑‘urfu beyne'llâhi ve bey‑

ne'n‑nâs"
155 sa‘y-i cemîl-i şâhâneleri mebrûr u meşkûr ve muktezâ-yı niyet-i hayr-hâtimet-

leri ile müsâb ve me’cûr olunacakları vâreste-i kayd-ı iştibâhdır ve bu hâlisu'l-fuâdın dahi 
merâm u murâdı ancak refâh-ı bilâd u ibâd ve sükûn-ı âşûb u fesâd olmakla bu niyyet-i 
hâlisa-i müstelzimü'l-meymenetde tevâfuk-ı ferîhateyn-i sabîhateyn ve tetâbuk-ârâ-yı 
rezîne-i hazreteyn kâffe-i ehl-i İslâm haklarında hamd ü şükrü iğtinâm olunacak ni‘am-ı 
cüsâm-ı İlâhiyyeden idüğü mâ-lâ-kelâmdır vâkı‘â cenâb-ı übbehet-nisâb-ı şâhîlerinin 
cây-gîr-i zamîr-i safvet-tahmîrleri olan garaz-ı esnâ ve maksad-ı esmâları beyne'l-müs-
limîn ilkâ-i hubb u vifâk ve ilgâ-yı mekâyid-i şûr u şikâk olduğu sûretde bi-tevfîkihî sü-
bhânehû bu merâm-ı hayr-encâm etemm vechile hâsıl ve aksa'l-gâye-i kemâle vâsıl olup 
lâkin de’b-i dîrîn-i mülûk-ı sütûde-sülûk ve beyne'd-düvel tarîk-i mer‘î vü meslûk olduğu 
üzere miyânede mehâ’il-i madde-i müsâfat ve me‘âlim-i câdde-i menheli'l-azb-ı müvâlât 
olan emniyyet vârid ve sâdır-ı cânibeyn ve itmînân-ı râyih ü gârî-i tarafeyne dâir akd-i 
ravâbıt-ı uhûd ve mevâsik bu vakte dek vâbeste-i ukde-i terâhî vü ta‘vîk olmuşidi. 

Bu sebîke-i hâlisü'l-ayâr bağînin dahi karîben rîhte-i kâlıb-ı hüsn-i temşît olması ol 
bülend-câh-ı mu‘allâ-cây-gâhın merhûn-ı seciyye-i nasafet ve mevkûf-ı reviyye-i fütüvvet-
leridir kaldı ki bundan akdem taraf-ı cenâb-ı vâlâ-yı devlet-nisâbınıza inhâ olunduğu üze-
re kabul ve is‘âfında şer‘an ma‘zûr olup ve beyne'd-düvel bast u temhîd olunan müsâlemât  
155 "Kim ki hayır işlerse, yaptıkları hoşa gitmez, Allah ve kullar arasındaki muarefe zâil olmaz." Bazı Tabakat 

kitaplarında hadis olarak zikredilmiştir.
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ve musâlahâtda de’b-i mersûm olmayup kabûlüne tevakkuf etmeyen tekâlîf dahi kıbel-i 
âlîlerinden ber-tarâf olsa miyânede şübhe vü şükûkdan bir eser kalmaz idi. Zîrâ mukâ-
renet-i hüsn-i himmetleriyle mabeynden ref‘ ü tasfiyesi zuhûr eden mu‘âdât u mubâgaza 
keyfiyyetleri mülûk-ı Safeviyye'nin ba‘zı ağrâz-ı fâsidesi zımnında ihtirâ‘ ve ibtidâ etdik-
leri rafz u ilhâd ve sâir sû-i i‘tikâda mebnî bida‘-ı seyyi’elerinden nâşî olup bu keyfiyyet 
ise meyâmin-i himem-i aliyyeleriyle ber-tarâf ve müntefî ve intifâ-i illet, intifâ-i ma‘lûlü 
muktezî idüğü ma‘lûm-ı âlîleridir bu da‘vâya şâhid ve bu müdde‘âyı müeyyiddir ki evâil-i 
İslâm'da ibtidâ ihtilâf fürû‘da olup ba‘dehû usûlde vâki‘ ve ol zamân-ı hayr-iktirân ictihâd-ı 
asr u evânı olmakla fırka-i nâciye usûlde ittihâd ve fürûda mezâhib-i erba‘ayı ihtiyâr idüp 
ol mezheblerin yedinde bulunan mülûk ve selâtîn miyânında vâki‘ olan müsâlemât ve 
musâlahâtda tasdîk ve kabûl-i mezheb şart u medâr kılınmayıp hâl ü şân ilâ hâze'l-ân bu 
nehc üzere istimrâr ile düvel-i İslâmın istikrâr ve ricâlinin müvâneset ü i‘tilaflarına vesîle 
olduğu muhât-ı ilm-i âlîleridir. Çünki hakîkat-i hâl böyledir. Bundan akdem taraflarına 
tesyîr olunan efendi ile bâ-ittifâk ulemâ-yı a‘lâm taraf-ı şâhânelerine tahrîr olunan cevâb-ı 
şer‘îde mezhebimizin muktezâsı üzere kabûl ve tasdîki teklif olunan madde-i ma‘hûde 
husûsunda fi'l-cümle a‘zâr-ı şer‘iyye temhîd olunup ve bu bâbda tarafımıza nisbet ile işti-
bâh bâkî kalmayıp ve lede'l-ittisâf taraf-ı şâhânelerinden dahi hüsn-i kabûl me’mûl iken 
bu def‘a vârid olan nâme-i nâmîlerinde edâ-yı merâmda ibhâm ile mâbeynde vâki‘ olan şü-
bhe vü şükûkun hâl ü ifhâmına dâir ol cânibin ulemâsıyla mübâhase için a‘lâm-ı ulemâ-yı 
devletden iki âlim irsâli matlûb olup fehm-i merâm ve serd olunan cevâb-ı şer‘îde ta-
rafımıza nisbet ile iştibâh olmadığı müte‘ayyin olmağın bu bâbda mübâhase için taraf-ı 
devlet-i ebed-peyvendden ulemâ irsâl olunduğu sûretde ber-muktezâ-yı a‘zâr-ı şer‘iyye 
mutâraha-i kîl u kâl bi'l-âhare mücâdeleye mü’eddî olmakla tayy olunmak husûsu ihtiyâr 
olunmuşdur. Ve'l-hâsıl arz etdiğimiz a‘zâr-ı şer‘iyye telakkî-i bi'l-kabûl buyurulup düvel-i 
İslâm miyânında cârî olan rüsûm ve âdât-ı müsâlemât mer‘î buyurulmak beyne'd-dev-
leteyn istirâhat-i enâm ve nizâm-ı devlet-i İslâma muktezî olacağı zâhir ü bâhir olma-
ğın inşâ’allahu te’âlâ sinîn-i adîdeden berü rehîn-i derc-i tesvîf ve te’hîr olunan gevher-i 
girân-kadr müsâfatı pîrâye-i iklîl-i celîl itmâm eylemek maksûd ise teklîf-i mezkûrdan 
ferâğ ile nizâm-ı devleteyne hüsn-i ihtimâm ve bu maslahat-ı hayriyyeyi ikmâl ü itmâm 
buyururlar. Bâkî hemîşe kevkeb-i rahşende-i izz u ikbâl, masûn ez-sükût u zevâl bâd!156 

156 "İzzet ve ikbal burcunda dâim olan parlak yıldızınız kaymaktan ve zevâl bulmaktan korunsun" anlamında Farsça 
duâ cümlesi.
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Caferiye mezhebbaşılığı ve Harem-i Şerif'te rükn tayini taleplerinden 

vazgeçilmesi

انصراف از درخواست تعیین رکن و مقام ریاست مذهب جعفری در حرم 
شریف

Harem‑i Şerif 'te İmâm Cafer‑i Sâdık için mezhepbaşılık ve rükn tayini hu‑
susları daha önce Osmanlı Devleti'ne teklif edilip bir mahzuru bulunma‑
dığı halde bundan geri durulmuş olmasından ötürü bu konudaki ısrarın 
fayda yerine, kötü sonuç vereceği düşünüldüğünden söz konusu tekliften 
sarf‑ı nazar edildiği; İranlı hacıların, eskiden olduğu gibi Harem‑i Şerif 'te 
kılınan namazlarda dört mezhep cemaatlerine uymaya devam edecekleri 
beyanını havi Nadir Şah tarafından Fethali Bey Türkman tavassutuyla Sul‑
tan I.Mahmud'a gönderilen Farsça name‑i şâhî

ارسال نامه ی شاهی به فارسی از طرف نادرشاه توسط فتحعلی بیگ ترکمان به سلطان 
محمود اول حاوی: پیش از این در خصوص تعیین رکن مقام ریاست مذهب برای امام 
جعفر صادق در حرم شریف به دولت عثمانی پیشنهاد شد و علی رغم نبود محظور این 
موضوع پذیرفته نشد از آنجا که تصور می شود اصرار به خاطر این موضوع به جای 
بحث؛  مورد  موضوع  از  کردن  نظر  صرف  دهد،  بدست  نامطلوب  نتیجه  سودمندی، 
به چهار مذهب جماعت در نماز حرم  ایران همانند قبل  اقتدا حاجیان  پذیرفتن روند 

شریف 

[Farsça]

Rikab‑ı hümayun‑ı cihandarîye Nadir Şâh tarafından  
Fethali Bey Türkmen vesâtatıyla vârid olan Farisî name‑i dostî‑alâmenin bi‑aynihî 

suretidir. 
Evâil‑i M. Sene [1]159

Bismillahirrahmanirrahim

İhlastaki ifrat ve ihtisasın kemâl mertebesiyle kabule mazhar olmuş en vefakâr 
duaların her türlüsü, dostlukla bezenmiş en güzel hayır-duaların bin türlüsü, Yüce Hazret'in 
tanzim ettiği İrem Meclisi'nin hediyesi olsun! Güneş doğuşlu, Jüpiter saadetli, Merih 
heybetli, Satürn görkemli, sırra kadem basanların halîfesi, İkinci İskender-i Zülkarneyn! 
Hz. Süleyman makamlı birader! Allah'ın yeryüzündeki gölgesi konumundaki İslamların 
sığınağı olan padişah! Allah mülkünü daimî kılsın! Güneş ışığı gibi dünyayı ışıldatan  

33
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görüşlerinize şunu sunmaktayız. Bundan önce, İmam Cafer-i Sâdık'ın ‑ki, salât ü selam 

onun üzerine olsun‑ mezhep-başılığı ve rükn tayini hususları Kağanlığın Devlet-i Aliyye-
si'ne teklif olunmuştu. Ebediyete kadar devamı arzulanan o devletin ulema ve önde ge-
lenleri nazarında hiçbir mâni‘ ve mahzuru görülmediği halde öne sürdükleri mazeretlerle 
ebediyyen bunu kabul etmekten sakındılar, uzak durdular. Kazasker Yeğen Mehmed Paşa 
hâdisesinden sonra kurduğumuz onca hayallere ve güzel emellere rağmen Müslümanlar 
arasında dostluk, dirlik-düzenlik tesisinden gayrı bir kastımız da yok iken bu kadar kan 
döküldü. Bundan sonra bu hususlarda ısrarcı olduğumuz takdirde muhtemeldir ki, daha 
çok kan dökülecek. Bu sebeple hüsn-i niyet ve dindarlık yolunda daha ziyade cüretkarlığa 
halimiz elvermeyip mezkur tekliften sarf-ı nazar ederek bu kapıyı kapattık. İranlı hacılar, 
dört mezhebin cemaatlerine uymak suretiyle hangi tarafta bulunuyorlarsa ona tâbi olarak 
namazlarını eda edecekler. Allah'a hamd olsun ki, mezhep ve millet hususunda birliktelik 
sağlanıp dostluk ve sevginin mertebeleri zahirî ve bâtınî olarak tekemmül etmiş bir hal-
dedir. Bütün anlaşmazlık konuları halledilerek sıkıntı ve bıkkınlık verici âmiller ortadan 
kaldırılmış, dedikoduya mahal tek konu dahi bırakılmamıştır. Allah'ın sonsuz yardımla-
rıyla bu iki hazret arasında dostluk ve kardeşlik kıyamete kadar sürecek, karşılıklı ülfet ve 
muvafakat esası devam edecektir. Diğer hususî kaimemizde belirtildiği gibi hizmet-i hü-
mayunlarından rica ve niyaz olunan nesnenin red veya kabulü cihan-bahşedici zatlarının 
lütuflarına ve âlemi kuşatan reylerine havale olunmuştur. Halîfelik günleriniz devamlı, 
azametiniz kalıcı olsun!

İran'ın ısrarcı olduğu iki talepten vazgeçmesi, buna karşılık olarak 

Irak ve Azerbaycan memleketlerinden birisini talep etmesi

انصراف ایرانیان از دو ماده تاکید شده، درخواست یکی از ممالک 
آذربایجان و عراق در مقابل آن

Harem‑i Şerif 'te İmâm Cafer‑i Sâdık'ın mezhepbaşılığı ve rükn tayini hu‑
susları daha önce Osmanlı Devleti'ne teklif edilip aradaki dostluğun pekiş‑
tirilmesi için bunun bir fırsat telakki edileceği düşünülüyorken Osmanlı 
Devleti ricâlinin dökülen kanın devamına rıza göstermelerine anlam veri‑
lemediği; İran'da Ehl‑i Sünnet ve'l‑Cemaat Mezhebi'nin nüfuz ve istikrara 
kavuştuğu bir dönemde uzatılan dostluk eline Osmanlı Devletince karşılık 
verilmemesi karşısında ısrarcı olmanın bir lüzumu kalmadığı; Çok eski de‑
virlerden beri Türkmen padişahlarının mülkü iken Safevîler yüzünden el‑
den çıkan Irak ve Azerbaycan memleketlerinden birisinin kardeşlik huku‑
kuna binaen İran'a bağışlanması durumunda helâlleşilmiş olacağı ve bunda 
bir zorlamanın bulunmadığı beyanına dair Nadir Şah tarafından Fethali 

34
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Bey Türkman ile Sultan I.Mahmud'a gönderilen Farsça name‑i şahîye ekli 
Farsça kaime

نامه ی شاهی با پیوست سند به فارسی از طرف نادرشاه توسط فتحعلی بیگ ترکمان به 
سلطان محمود اول مبنی بر: پیش از این در خصوص تعیین رکن و مقام ریاست مذهب 
برای امام جعفر صادق در حرم شریف به دولت عثمانی پیشنهاد شد در حالی که این 
امر را برای تحکیم دوستی فیمابین یک فرصت تلقی نموده اما رجال دولت عثمانی 
ایران  ایی که اهل سنت و جماعت در  نداده؛ در دوره  اهمیت  ادامه خونریزی  برای 
ثبات و نفوذ بدست آورده، دولت عثمانی به جای ارائه رفتار متقابل به پیشنهاد دوستی، 
آن را رد کرده و ضرورتی بر تاکید به این امر نمانده؛ یکی از دو مُلک آذربایجان و 
عراق مُلک پادشاهان ترکمن از دوره های بسیار قدیم به این سو که به خاطر صفویه 
از ایران جدا شده؛ در صورت بازپس دادن آن بنا به حقوق برادرانه به ایران موجب 

حاللیت و عدم استفاده از زور در این موضع می شود

[Farsça]

Name‑i merkume‑i pîçde vürud eden Farisî kaimenin bi‑aynihî suretidir.

Her şeyin tasarrufu Yüce Allah'a aittir

Eşi ve benzeri olmayan Allah'ın nurunun ışıltısı Zat-ı Hümayun'un nur saçıcı vicda-
nından yansıyarak ortaya çıksın, parıldasın ki, Allah'ın verdiği güçle bundan önce İran'da 
hüküm süren küfür, Rafizîlik ceryanı ve bid‘atları perişan ederek hükümsüz kıldıktan 
sonra dostluğun, bir olmanın ve sevgi yolunun gereği olarak İmam Cafer-i Sâdık'ın (esen-
lik onun üzerine olsun) mezhep başılığı için rükn ta‘yîni hususu, o ebed-müddet devlet 
tarafına teklif olunmuştu. Bu tekliften kastımız, Müslümanlar arasındaki kanayan yara-
nın kabuk bağlaması ve Hz. Peygamber'in ümmeti arasında dostluk te’mininden başka bir 
şey değildi. Büyük bir memnuniyetle kabul ve rıza gösterileceğinden şüphemiz bulunma-
maktaydı. Serasker Yeğen Mehmed Paşa'nın çıkışından sonra çokça düşündük taşındık. 
Tertemiz şeriatla hükmeden eminlerle Devlet-i Aliyye ricalinin bu teklife rıza gösterecek-
leri yerde bu kadar kanın dökülmesine rıza gösterdiklerini müşahede ettik. Raşid Halîfe 
Efendilerimiz -ki, Allah onların cümlesinden razı olsun- hazretlerinin hakikatlerini kabul 
etmek ve bid‘atları terk etmekten ibaret olan Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat Mezhebi Allah'ın 
yardımıyla İranlılar arasında nüfuz ve istikrara kavuşmuştur. İran ahalisinin çoğunlu-
ğu bunu samimi bir kalple beyan ve itiraf etmişlerdir. Bazıları cehaletleri yüzünden razı 
olmamışlarsa da onları da isteyip istemediklerine bakmaksızın bu canipteki Ehl-i Sün-
net ve'l-Cemaat Mezhebi'ne tâbi eyleyip taklidî olarak bu inancı taşımalarını sağladık. 
Bu duacının maksadı iki tarafın hayrına çalışmak olduğundan iki taraf da bu teklife rıza 
göstermedikten sonra bu hayır-hâh ısrarın hiçbir anlamı ve lüzumu kalmamıştı. Acem 
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halkının ve İranlıların akılları olsaydı, başlangıçtan bugüne kadar bu tarafa bağlı kalarak 
Şâh İsmail'in bid‘atlarını kabul etmezlerdi. İşin başından beri Muhammed Ümmeti'nin 
ferahlığı ve kurtuluşu aslî gayemiz olmakla Âlemlerin Efendisi olan Yüce Allah dahi mer-
hamet nazarlarını bizden esirgedi. Ne taraftan bakılırsa bakılsın, çekişme ve nizâ‘ konusu 
olan iki tarafın üzerine aldıkları sorumlulukları yerine getirmelerine matuf olduğundan, 
biz de mezkur vecibelerden ferâgat eyledik. "Her ne zaman iddia olunan şey terk olunur; 
dava da onunla birlikte terk olunur" "İstediğimden vazgeçince, istenilen şey de bitti." Al-
lah'a şükürler olsun ki, bütün hedefimiz olan Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat Mezhebi de her 
tarafa uzanıp ve yayılmaya devam edip şüphe ve çözülme şâyialarından uzaktır. Allah gös-
termesin! Mademki hayat devam etmededir; bugünden sonra bir daha mal ve mülk için 
muhalefet kılıcı kınından çıkıp nizâ‘ ve muhalefet girdabına düştüğümüz takdirde kardeş-
lik hukukuna binâen şunu biliniz ki, Irak ve Azerbaycan memleketleri çok eski devirler-
den beri Türkmen padişahlarının olmakla, doğrusu bu hayır-hâh dostunuza mirastır. Şâh 
İsmail'in hükümdarlığı zamanında o toprakların yarısı ebed-müddet olan devlet]iniz]in 
tasarrufuna geçmişti. Irak ve Azerbaycan'dan ibaret olan o iki memleketten birisi birlik 
ve beraberliğin gereği olarak takipçiniz olan bu dostunuza i‘tâ ve ihsan olunursa, yarısı 
tasarruflarında bulunan diğeri de kendilerine helal olsa gerektir. Ve o hazretin ihlas ve 
samimiyetten yana olan bu biraderleri hakkında vücuda gelen iltifatları cümle âleme zahir 
ve ayan olur. Ve bu teklifimiz de sevgi ve ittihad cihetiyle olup ısrar ve zorakilikle değildir. 
Bunu red ya da kabul etmek sizin seçiminizdedir. Her ne şekilde tabiat-ı devletinize uygun 
düşer, şirin gelirse bu samimiyet-perverlerine de o şirin gelecektir. Daha başka bir şeye 
hamledilmesin. Hilafet güneşiniz bâki olsun; cihan-sahibi oluşunuz zeval görmesin.

Osmanlı Devleti ile yapılan ahitname şartnamesinin feshi ve sulhün 

istikrara kavuşturulması arzusu

فسخ شروط عهدنامه با دولت عثمانی و آرزوی پیوستن به استقرار صلح

Osmanlı Devleti ile yapılmış olan ahitname şartnamesinin feshi, sulh ant‑
laşmasının sağlamlaştırılarak istikrara kavuşturulması ve aradaki nizaın 
def 'i için babası Nadir Şah tarafından Veziriazam hazretlerine bir name 
gönderilmekle memur edildiği; Fethali Bey Türkman'ın bu namenin ulaştı‑
rılması göreviyle yola çıkarıldığı hakkında Nadir Şah'ın sadrazamı tarafın‑
dan sefir Fethali Bey Türkmen ile Osmanlı sadrazamına gönderilen Farsça 
mektup

35
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نامه ارسالی به فارسی از طرف صدراعظم نادرشاه توسط سفیر فتحعلی بیگ ترکمان 
به صدراعظم عثمانی در خصوص: با فسخ شروط عهدنامه انجام شده با دولت عثمانی، 
بدست آوردن ماموریت از طرف پدرش نادرشاه برای ارسال یک نامه به اعلیحضرت 
وزیر اعظم جهت پیوستن به عهدنامه صلح و حفظ و استقرار آن به منظور دفع نزاع 

فیمابین؛ ماموریت فتحعلی بیگ ترکمان و اعزام وی به منظور ارسال نامه

[Farsça]

İnayetli Sadrıazam hazretlerine Nadir Şâh'ın itimâdü'd‑devlesi tarafından  
sefir‑i mûmâ‑ileyh yediyle gelen Farisî mektubun bi‑aynihî suretidir.

Her şeyin tasarrufu Yüce Allah'a aittir

Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve benim velinimetim olan babamın  
saltanatının kaidelerini Allah yüceltsin!

Feleklerde taht kurmuş padişahın mülkünü  
Allah ebedî kılsın! İhsânını da feyizlendirsin, bereketlendirsin!

Vezirlik makamının kendine sığındığı, celâlin, şahsına nispet edildiği, azametin 
zatına tâbi olduğu, istinadgahı olan izzet ve celâl mahfilinin süsleyicisi, saadet ve iclal 
tahtının zinet bahşedicisi, makamı yüce Destûr-ı Ekrem ve Sadr-ı Efhâm Hazretleri'ne! 
Allah şanını yüce kılası Veziriazam'a! hayır-dua ve âfiyet dileklerimizin tebliğinden sonra 
isabetli görüşlerine şurası malum olsun. Bu uğurlu zamanda, İskender hünerli, felekler 
mertebeli padişahın -ki, Allah onun mülkünü ebedî, ihsanını bereketli kılsın- Süleyman'a 
yaraşır nurlar dağıtan Ehl-i İslam'ın sığınağı olan halîfenin huzurlarına, velinimetim olan 
pederim felek rütbeli yüce hazret Nadir Şâh -Allah saltanatının dayanaklarını sağlamlaş-
tırsın- taraflarından ahidname şartnamesinin feshi, musalaha kurallarının sağlamlaştı-
rılarak istikrarlı hâle getirilmesi, külfet ve nizâ‘ unsurlarının ortadan kaldırılması beya-
nını hâvi mis kokulu nameleriyle birlikte Fethali Bey Türkman gönderilmekle dostluk 
dileklerinin hakkaniyet timsali yüce makamlarının malumu olması için yüceltme ve 
iltifat etme merasimi gereğince üslûbu hayırlıca olan bu mektubumuz yazılıp tezyinat 
zincirinden geçirilerek yola çıkarılmıştır. Taht-ı şâhânenizin hâtırının icapları her ne ise 
elbette onları bize bildirmenizi dileriz. Vezaret günleriniz bâki olsun! Yüceliğiniz, yüksek 
görüşlülüğünüz ve saadetiniz daimî olsun!



134

I.MAHMUD-NADİR ŞAH MEKTUPLAŞMALARI

Caferiye mezhebbaşılığı ve Harem-i Şerif'te rükn tayini taleplerinden 

vazgeçilmesi

انصراف از درخواست تعیین رکن و مقام ریاست مذهب جعفری در حرم 
شریف

Devlet‑i Aliyye'ye yöneltilen İmam Cafer‑i Sadık'ın mezhepbaşılığı tekli‑
finden, aklen bir mahzuru bulunmadığı halde ayan ve ulemanın gösterdi‑
ği ürküntü sebebiyle ve daha fazla kanın akması sonucunu doğurabileceği 
endişesiyle feragat olunduğu; İranlı hacıların dört mezhebin cemaatlerine 
uymak suretiyle hangi tarafta bulunuyorlarsa namazlarını orada eda etme‑
ye devam edecekleri; niza konusunun bu şekilde ortadan kaldırılmış oldu‑
ğu hakkında İran Şeyhülislamı Molla Ali tarafından Sultan I.Mahmud'un 
şeyhülislamına gönderilen Farsça mektup

االسالم  به شیخ  ایران  االسالم  ماُل علی شیخ  از طرف  فارسی  زبان  به  ارسالی  نامه ی 
محمود اول در خصوص از بین بردن موضوع مورد نزاع: پیشنهاد ارائه مقام ریاست 
مذهبی امام جعفر صادق ارائه به دولت علیّه، با این که  هیچ محظوریت عقلی در این 
مورد نبود و تنها به دلیل نگاه متحجرانه علما و اعیان بدون نگرانی و فراغت از نتیجه 
افزایش خونریزی آن؛ اقتدا و برپایی نماز توسط حاجیان ایرانی مانند سابق با توجه به 

این که در کدام قسمت باشند به یکی از چهار مذهب جماعت

[Farsça]

Sefir‑i mûmâ‑ileyh vesâtatıyla semahatli Şeyhülislam hazretlerine  
Mollabaşı Ali Ekber tarafından gelen Farisî mektubun bi‑aynihî suretidir.

Din ve milletin esasları ile apaçık şeriat divanının temelleri daimî; kutsî sanatlı 
zat-ı sâmîlerinin güvenilirliği ile feyz bahşeden mekremetli, mesud mevcudiyetleri sü-
rekli; sağlam ve dimdik ayakta olsun; çöküş âfetinden ve yıkıcı depremlerden uzak olsun! 
Din-perverlik sofrasının yayıcısı, dillendirme, feyizlendirme ve şeriati yayma kaidelerinin 
sağlamlaştırıcısı olsunlar! İhlasımızı gösteren kafi ve vâfî dualarımızın tebliğinden ve sa-
dakatimizin nişanesi olarak saf ve dürüstlüğün hakkını teslim ettikten sonra güneş gibi 
parlayan beyaz ışık misali görüşlerine malum olsun ki; bundan önce ruhum kendisine 
feda olası şâhlarşâhı Yüce Hazret'in emir ve irşadıyla küfür ve Rafızîlik eseri olan un-
surların İran'dan def‘ edilerek Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat Mezhebi'nin yayıldığı ifadesiyle 
İmam Cafer-i Sâdık'ın -Allah ondan razı olsun- mezhep-başılığı ve rükn tayini hususları 
o Yüce Devlet'e teklif olunmuştu. Bu teklifi yaparken Müslümanlar arasındaki dostluk 
ve iyiye doğru gidişi artırmak ve İranlıları hoşnut kılmaktan başka bir kastımız yoktu.  
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O Yüce Devlet için de bu bağlamda herhangi bir zarar, ziyan ve tehlike söz konusu değildi. 
Ancak karşı taraf, son derece dehşete kapılarak bunları kabul etmekten yüz çevirdi. Yeğen 
Mehmed Paşa'nın çıkışı esnasında, bozgunculuk gailesinin ortadan kaldırılması, kavga ve 
inat ateşinin söndürülmesi konusunda kutsî ve şerefli zat kendi adamlarına emir vermişti. 
Beklenenin hilafına olarak, bu kadar kanın dökülmesine rıza gösterilip bunu kabul etmek-
ten kaçınıldığı, devletin ileri gelenlerince müşahede edildi. Bu konuda ısrarcı olunması 
belki daha çok kanın dökülmesi ihtimalini doğuracaktı. Bu yüzden söz konusu tekliflerin 
geri alınması emredildi. Allah'a şükürler olsun ki, İran halkı eski inançlarından vazge-
çerek Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat Mezhebi'nde karar kıldılar. Söz verilen teklifleri kabul 
veya reddetmekten dolayı onların güzel inançları bir zarar ve ziyan da görmeyecek. Ancak 
bununla birlikte mukaddes bendelerince kan dökülmesine razı olundu. Böylelikle kendi 
reyleriyle bir fırsatı reddetmiş oluyorlardı. Sırf kendi mutluluklarının peşi sıra yollarına 
devam ettiler. İnsaf buyurunuz ki, eğer bu fırsat değerlendirilmiş olsaydı Zat-ı Padişahî 
yüzünü ikbal yıldızına dönmüş olacaktı. Hiçbir şey, bu arzunun yerine getirilmesine engel 
değildi; acze düşürücü bir âmil ve büyü de söz konusu değildi. Bu manayı izhar etmekten 
kastımız, Zat-ı Sâmî'nin parlak düşüncelerini şüpheden uzak tutarak Zat-ı Şehinşâhî'nin 
bendelerinin hüsn-i niyetle ve garazsız bir şekilde mesai sarf etmelerinin sağlanmasıdır. 
Durum bu merkezde iken, karînü'ş-şeref tarafına hitâben, söz verilen maddelerin terk 
edildiğinin işarıyla Rahman'ın felek-rütbeli halîfesi, Zat-ı Sübhânî'nin gölgesi, Müslü-
manların sığınağı olan İskender makamlı padişaha -ki, Allah mülkünü daimî kılsın- dost-
luk ve musalaha şartlarının işlerlik kazandırılması yönünde sâdıkane bir mazeret mektu-
bu yazılarak gönderildi. Onda bazı açıklayıcı maddelerin derciyle hakikat-ı hâl anlaşılacak; 
dostluk ruhunun ışıltısıyla ortalık aydınlanacaktı. Çünkü sevgi ve dostluk âleminde bu 
öncülüğün bir şekilde i‘lâm olunması hizmet-i sâmîleri için gerekliydi. Bu vesileyle bu 
mektubun yazımı gerçekleşti. Ve bir hatırlatma yapılmış oldu. Fâidelerle dolu günleriniz 
bâki, dini görüp gözetmedeki faziletleriniz daimî olsun!

Caferiye mezhebbaşılığı ve Harem-i Şerif'te rükn tayini taleplerinden 

vazgeçilmesi

انصراف از درخواست تعیین رکن و مقام ریاست مذهب جعفری در حرم 
شریف

Harem‑i Şerif 'te İmâm Cafer‑i Sâdık için mezhepbaşılık ve rükn tayini hu‑
susları daha önce Osmanlı Devleti'ne teklif edilip bir mahzuru bulunma‑
dığı halde bundan geri durulmuş olmasından ötürü bu konudaki ısrarın 
fayda yerine, kötü sonuç vereceği düşünüldüğünden söz konusu tekliften 
sarf‑ı nazar edildiği; İranlı hacıların, eskiden olduğu gibi Harem‑i Şerif 'te 
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kılınan namazlarda dört mezhep cemaatlerine uymaya devam edecekleri 
hakkında Nadir Şah tarafından Fethali Bey Türkman tavassutuyla Sultan 
I.Mahmud'a gönderilen namenin Osmanlıca tercümesi

پیش از این در خصوص تعیین رکن و مقام ریاست مذهب برای امام جعفر صادق در 
حرم شریف به دولت عثمانی پیشنهاد شد، علی رغم نبود هیچ مشکل شرعی از این 
امر عقب نشینی شده؛ با عقیده بر اینکه تاکید بر این موضع به جای سودمندی نتیجه 
نامطلوب می تواند داشته باشد از موضوع مورد بحث صرف نظر شد؛ حاجیان ایرانی 
همانند قبل در نماز های خود در حرم شریف به پیروی از چهار مذهب جماعت ادامه 
خواهند داد. ترجمه عثمانی نامه ارسالی از طرف نادرشاه توسط فتحعلی بیگ ترکمان 

به سلطان محمود اول 

Fethali Bey ile mübârek rikâb‑ı müstetâb‑ı hazret‑i cihân‑dârîye  
vârid olan nâme‑i şâhînin tercümesidir.

Bismillahirrahmanirrahim

A‘lâ-hazret, hurşîd-tal‘at, müşterî-saâdet, behrâm-salâbet, keyvân-mehâbet, halî-
fe-i hâfikîn, sânî-i İskender-i Zi'l-karneyn, birâder-i Süleyman-câh pâdişâh-ı İslâm-penâh 
zıllu'llâhi hullide mülkühû hazretlerinin bezm-i irem-nazm-ı hümâyûnlarına sunûf-ı 
da‘avât-ı vâfiyât-ı icâbet-nümûn ve ulûf-ı tahiyyât-ı tayyibât-ı dostî-meşhûn fart-ı ihlâs ü 
kemâl-i ihtisâsdan nâşî ihdâ kılındığı siyâkda meşhûd-ı re’y-i cihân-ârâ-yı âfitâb-ziyâları 
kılınır ki mukaddemâ rükn için ve İmâm Ca‘fer-i Sâdık radıya'llâhu anh hazretlerinin 
ser-mezhebliğiçün Devlet-i Aliyye-i Kaaniyye'ye teklif olunmuş idi. Anınla bile ki akl in-
dinde anın mâni ve mahzûru görünmez iken ulemâ-yı a‘lâm ve a‘yân-ı Devlet-i Aliyye-i 
ebed fercâm îrâd-ı a‘zâr ile kabûlünden tehâşî etdiler. Serasker Yeğen Mehmed Paşa ka-
ziyyesinden sonra bu kadar tasavvur ve hayâl eyledik ki ehl-i İslâm beyninde dostluk ve 
tahsîl-i intizâmdan gayri garaz ve maksûdumuz yoğiken bu kadar sefk-i dimâ vâki‘ oldu 
ondan sonra bu bâbda ısrar eder isek ihtimaldir ki sefk-i dimâ ziyâde ola. Binâen-aleyh 
hüsn-i niyyet ve dindarlık yolundan ziyâdeye hayrât olunmayup mezkûr tekâlifden nükûl 
ve terk ü ferâgat eyledik. İran’ın hacc-ı şerîfe gidenleri mezâhib-i erba‘anın cemâ‘atiyle 
ittifâken kangı tarafda bulunurlar ise namazların edâ ederler ve li'llâhi'l-hamd ittihâd-ı 
mezheb ü millet hâsıl ve merâtib-i hullet ve muhabbet zâhiren ve bâtınen kâmildir. Her 
husûsda nizâ gâilesi merfû ve rişte-i külfet ü kelâl munkatı‘ olmuşdur. Bir dahi da‘vâ-yı 
güft u gû bâkî kalmamışdır. Ve inâyet-i bî-gâyet-i Yezdâni ile beyne'l-hazreteyn dostî ve 
birâderlik kıyâmete dek ber-karâr ve esâsı mu’âlefet ü muvâfakat pây-dâr olsa gerekdir ki 
başka kâime-i mahsûsamızda zikr olunduğu üzere hizmet-i hümâyûnlarında ricâ ve niyâz 
olunan nesnenin redd ü kabûlü lutf u cihân-bahşâ ve re’y-i âlem-güşâlarına havâle olun-
muşdur. Bâkî eyyâm‑ı hilâfet ü azamet müstedâm bâd!
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157 "Halifelik ve yücelik günleriniz hiç bitmeyip bâkî kalsın" anlamında Farsça duâ cümlesi.
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İran'ın ısrarcı olduğu iki talepten vazgeçmesi, buna karşılık olarak 

Irak ve Azerbaycan memleketlerinden birisini talep etmesi

انصراف ایرانیان از دو ماده تاکید شده، درخواست یکی از ممالک 
آذربایجان و عراق در مقابل آن

Harem‑i Şerif 'te İmâm Cafer‑i Sâdık'ın mezhepbaşılığı ve rükn tayini hu‑
susları daha önce Osmanlı Devleti'ne teklif edilip aradaki dostluğun pekiş‑
tirilmesi için bunun bir fırsat telakki edileceği düşünülüyorken Osmanlı 
Devleti ricâlinin dökülen kanın devamına rıza göstermelerine anlam veri‑
lemediği; İran'da Ehl‑i Sünnet ve'l‑Cemaat Mezhebi'nin nüfuz ve istikrara 
kavuştuğu bir dönemde uzatılan dostluk eline Osmanlı Devletince karşılık 
verilmediğinden ısrarcı olmanın bir lüzumu kalmadığı; Çok eski devirler‑
den beri Türkmen padişahlarının mülkü iken Safevîler yüzünden elden çı‑
kan Irak ve Azerbaycan memleketlerinden birisinin kardeşlik hukukuna 
binaen İran'a bağışlanması durumunda helâlleşilmiş olacağı ve bunda bir 
zorlamanın bulunmadığı ifadesine dair Nadir Şah tarafından Fethali Bey 
Türkman aracılığıyla Sultan I.Mahmud'a gönderilen Farsça nameye ekli 
Farsça kaime

نامه ی شاهی با پیوست سند از طرف نادرشاه توسط فتحعلی بیگ ترکمان به سلطان 
محمود اول: پیش از آن، در خصوص تعیین رکن و مقام ریاست مذهب برای امام جعفر 
صادق در حرم شریف به دولت عثمانی پیشنهاد شد که برای تحکیم دوستی فیمابین، 
این اقدام را یک فرصت تلقی نموده و رجال دولت عثمانی برای ادامه خونریزی بها 
نداده، در دوره ای که اهل سنت و جماعت در ایران ثبات و نفوذ بدست آورده در 
مقابل رد کردن پیشنهاد دوستی به دولت عثمانی لزومی بر تاکید به این امر باقی نمانده؛ 
بازپس دادن یکی از دو مُلک آذربایجان و عراق به ایران که مُلک پادشاهان ترکمن از 
دوره های بسیار قدیم به این سو بوده و از دست رفتن آن به خاطر صفویه، عدم استفاده 

از زور و حاللیت در صورت بازپس دادن به ایران بنا به حقوق برادری

Derûn‑ı nâme‑i şâhîde olan Fârisî kâimenin tercümesidir. 

Matrah-ı eşi‘a-i envâr-ı cenâb-ı Bî-çûn olan zamîr-i münîr-i hümâyûnlarına ma‘lûm 
ve hüveydâ ola ki te’yîdât-ı İlâhî ile mukaddemâ sebb ü rafz ve bid‘at eserlerin İran'dan 
mahv u nesh eyleyüp ve muhabbet ve ittihâd ve dostluğa binâen ta‘yîn-i rükn ve İmâm 
Ca‘fer-i Sâdık radıya'llâhu-anh hazretlerinin ser-mezhebliği için ol devlet-i ebed-peyvend 
tarafına teklîf olunmuşidi. Bu teklifden garazımız mücerred ilti’âm-ı beyne'l-İslâm ve üm-
met-i hazret-i seyyidü'l-enâmın ülfetleri için olup çünki andan gayri murâdımız yoğidi. 
Derece-i kabûl ve irtizâ bulacağı zann-ı küllî olunur idi. Serasker Yeğen Mehmed Paşa'nın 

38



138

I.MAHMUD-NADİR ŞAH MEKTUPLAŞMALARI

kaziyyesi vukû‘undan sonra çok tefekkür idüp ümenâ-yı şer‘-i athar ve erbâb-ı Devlet-i 
Aliyye'nin inkâr ve tehâşî eylediklerini bir mertebe müşâhede eyledik ki bu kadar sefk-i 
dimâya râzı olup tekâlîf-i mezbûreyi kabûle râzı olmadılar. Hulefâ-yı Râşidîn rıdvanu'llâhi 

te‘âla aleyhim ecmaîn hazerâtının hakkiyetlerini kabûlden ibâret olup ve mübtedi‘âtı terk 
ma‘nâsına olan Ehl-i Sünnet ve Cemâ‘at Mezhebi el-hâletü hâzihî inâyet-i Bârî ile İrâ-
niyân beyninde kemâl-i rüsûh u şübû‘ u istikrâr bulmuşdur. Ve ekser ahâlî-i İran an-samî-
mi'l-kalb tav‘an kâil ü mu‘terifler olup eğerçi ba‘zıları cehlleri hasebiyle râzı olmamışlar 
idi. Anları dahi hâh u nâ-hâh işbu Mezheb-i Sünnet ve Cemâ‘at'e tâbi ve râzı ve mu‘tekid 
ve mukallid eyledik. Bizim maksûdumuz tarafeynin hayriyyet u salâhı olmakdan nâşî çün-
ki iki taraf tekâlîf-i mezbûreye râzı olmayalar. Bizim dahi bu emre ısrârımızın lüzûmu 
yokdur. Ahâlî-i Acem ve İran halkının akılları olsa idi ibtidâ-yı hâlde bu günkü bid‘atları 
Şâh İsmail'den kabûl etmezler idi. Bizim ibtidâ-yı hâlden ümmet-i Muhammed'in salâhı 
ve hayriyyetleri maksudumuz olmakla cenâb-ı Hudâvend-i âlem hazretleri dahi niyetimi-
ze göre nazar-ı merhametlerin dirîğ buyurmadılar. Alâ eyyi hâlin asl-ı nizâ‘ ve madde-i 
da‘vâ iki tarafdan tekâlîf-i ma‘hûde için olduğundan biz dahi tekâlîf-i mezbûreden ferâgat 
eyledik müdde‘â mevkûf olduğu hâlde da‘vâ dahi mevkûf olmak iktizâ eder. "Güzeştem 

ez‑sırr‑ı matlab; tamâm şod matlab"
158

 lillâhi'l-hamd cümlenin maksûdu olan Ehl-i Sünnet 
ve Cemâ‘at Mezhebi şâyi‘ ve istimrâr üzere olup şâibe-i rayb u halelden ârîdir. Ve Allahu 
te‘â]lâ] göstermesin madem ki hayâtımız bâkîdir mülk ü mâl için bundan sonra bir dahi 
bâdî-i nizâ‘ ve muhâlefet olup tîğ-i hilâf gılâf u niyâmdan çıka velîken karındaşlığa binâen 
i‘lâm olunur ki Irak ve Azerbaycan memleketleri kadîmü'l-eyyâmdan berü Türkmen pa-
dişahlarının olmakla muhibb-i hayr-hâhlarının fi'l-hakîka irsidir. Şâh İsmâ‘il'in devleti 
zamanında memâlik-i mezbûrenin nısfları Devlet-i Aliyye'nin tasarruflarına dâhil olmu-
şidi. Mezbûr iki memleket ki Âzerbâycân ve Irak'dan ibâretdir. İttihâda binâen birisi işbu 
muhibb-i sâdıku'l-velâlarına i‘tâ vü ihsân buyurulur ise o birinin nısfı ki taht-ı tasarrufla-
rındadır Devlet-i Aliyye-i bâhireye helâl olsa gerek ve ol hazretin bu birâder-i ihlâs-per-
verleri hakkında sünûh eden hüsn-i iltifâtları âlemiyâna zâhir ve müberhen olur. Ve bu 
teklifîmiz dahi muhabbet ve ittihâd tarîki ile olup ısrâr u ibrâm vechile değildir. Redd u 
kabûlünde muhtarsız her ne gûne ki tab‘-ı hümâyûnlarına güvâr ola bu muhlislerine dahi 
güvâr olur. Nev‘-i dîğere haml buyurulmaya. Bâkî âfitâb‑ı hilâfet ü cihân‑dârî la‑yezâl bâd!

159 

158 "Talep olunan şeyin sırrından vazgeçtim, böylece talep de bitti" anlamında Farsça hikmetli söz.
159 "Halifelik ve cihân sahipliği güneşiniz bâkî olsun; hiç zevâl bulmasın" anlamında Farsça duâ cümlesi.
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Osmanlı Devleti ile yapılan ahitname şartnamesinin feshi ve sulhun 

istikrara kavuşturulması çabası

فسخ مشخصات توافق شده در قرار داد با دولت عثمانی و تالش برای 
استحکام صلح

İ‘timâdü'd‑devle'nin, Osmanlı Devleti ile yapılmış olan ahitname şartna‑
mesinin feshi, musalahanın sağlamlaştırılarak istikrara kavuşturulması ve 
aradaki nizaın def ‘i için babası olan Nadir Şah tarafından Sultan I.Mah‑
mud'un sadrazamına bir name gönderilmekle memur edildiği; Nadir Şah'ın 
torunu Şahruh Mirza tarafından gönderilen, Fethali Bey Türkman'ın ulak 
tayin edildiği Reis Efendi'ye teslim edilen söz konusu Farsça mektubun Os‑
manlıca tercümesi

فسخ شروط عهدنامه بسته شده با دولت عثمانی توسط اعتمادالدوله، از طرف پدرش 
استحکام  جهت  اول  محمود  سلطان  صدراعظم  به  نامه  یک  ارسال  مامور  نادرشاه 
بخشیدن به مصالحه و پیوستن به ثبات و برای دفع نزاع فیمابین شده؛ از سوی شاهرخ 
میرزا نوه نادرشاه ارسال، تعیین فتحعلی بیگ ترکمان به عنوان مامور ابالغ پیام، تحویل 

آن به رئیس افندی، ترجمه عثمانی موضوع مورد بحث از نامه فارسی

İran tarafından gelen Sefir Fethali Bey Türkmân'ın  
Nâdir Şâh torunu Şahruh Mirzâ'dan olmak üzere bugün taraf‑ı çâkerî[ye] getirdiği  

Fârisî mektubun tercümesidir. 

Saâdetlü reîs efendi hazretleri taraflarına verilmişdir. 

Ba‘de'l-elkâb re’y-i isâbet ârâya ma‘lûm ola ki bu evân-ı meymenet-nişânda huzûr-ı 
fâ’iz-i nûr-i Süleymân-nişân, halîfe-i İslâm-penâh, İskender-destgâh, pâdişâh-ı felek-bâr-
gâh halleda'llahu mülkehû ve efâda ihsânehûnun cânib-i hümâyûnlarına âlî-hazret, felek-rüt-
bet veliyyü'n-ni‘amî pederim Şâh-ı Nâdir şeyyeda'llâhu kavâide saltanatihî taraflarından 
tekâlîf-i ma‘hûdenin feshini ve kavâid-i musâlahanın teşyîd ü istikrârını ve külfet ve 
nizâın ref‘ini müş‘ir ve mübeyyin bir kıt‘a nâmeleriyle Fethali Bey Türkmân ba‘s ü tesyîr 
olunmağla mezâmîn-i dostî karîn-i ma‘lûm-ı vâlâ-câh-ı hakkâniyet-âyinleri buyurulmak 
için merâsim-i re’fet ü iltifât muktezâsınca işbu mektûb-ı hayriyyet-üslûbumuz tahrîr ve 
silsile-i müvâlât tezyîn ve tahrîk olunmuşdur. Elbette meknûnât-ı hâtır-ı nîkû-serîriniz 
her ne ise iş‘âr u i‘lân buyurulmak me’mûldür. Bâkî eyyâm‑ı vezâret ü übbehet ve menâ‘at ve 

kâm‑rânî dâim bâd!
160

160 "Vezirlik, büyüklük, dayanıklılık ve sefa sürme günleriniz bâkî olsun; hiç bitmesin!" mealinde Farsça duâ 
cümlesi.

39
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Nâdir Şah'ın nâmesinde dile getirdiği hususlar; sınırlara yönelik 

değinilen taleplerde asla ısrarcı olunmaması, IV.Murad devrindeki 

musalaha akdinin yenilenmesi

موارد مورد اشاره در نامه نادرشاه؛ عدم تاکید به درخواست های مرزی در 
نظر گرفته شده، تجدید عقد مصالحه دوره مراد چهارم

Nadir Şah'ın göndermiş olduğu önceki namede, iki devlet arasında mahut 
iki madde haricinde üzüntü kaynağı olacak bir nesne bulunmadığı halde 
öne sürülen şer‘i mazeretler sebebiyle bu tekliften vazgeçildiğinin bildi‑
rildiği; Fethali Bey Türkmân aracılığıyla gönderilen yeni name ile bu iki 
maddenin feshedildiğinin beyan olunduğu; Ehl‑i Sünnet ve'l‑Cemaat Mez‑
hebi'nin İran'da mer‘î ve muteber kılınmasıyla Müslümanlar arasındaki 
birlikteliğin gözle görülür hale geldiği, zorluk ve çekincelere götürecek bir 
nesne kalmadığından halkın tam bir rahatlık içinde bulunacakları dile geti‑
rildiği; Sınırlara yönelik bazı hususlara da değinilip ancak bunların kabulü 
konusunda hiçbir şekilde ısrarcı olunmaması gerektiği, iki hazret arasında 
Sultan Dördüncü Murad zamanındaki son musalaha akdinin yenilenerek 
sınırların buradaki esas üzere yeniden düzenlenmesi için sefaret vazifesiyle 
Deraliyyece gönderilen zâta bu hususta izin ve ruhsat verildiği, kendisiyle 
irsal olunan diğer nâme‑i hümâyûndan bu hususun mütalaa olunabilece‑
ği; İran Sefiri Fethali Bey Türkman padişahın huzuruna kabul edilip sefa‑
ret vazifesini eda ettikten sonra dönüşüne ruhsat verildiği, diğer nâme‑i 
hümâyûn muvacehesince eski sınır düzenlemesi esas kabul edilerek yeni 
düzenlemenin yapılması, aradaki dostluk ve yakınlaşmanın arzu edilen dü‑
zeye kavuşmasının umulduğu ifadesini havi Sultan I.Mahmud tarafından 
Nadir Şah'a gönderilen nâme‑i hümâyûn

نامه ی همایونی ارسالی از طرف سلطان محمود اول به نادرشاه مبنی بر: در نامه ارسالی 
قبلی نادرشاه، در حالی که در بین دو دولت خارج از دو ماده مأخوذه موضوع دلگیر 
صرفنظر  خود  پیشنهاد  این  از  آن  شرعی  موانع  انتشار  سبب  به  ندارد،  وجود  شونده 
این دو ماده را  ارسال و فسخ  به وساطت فتحعلی بیگ ترکمان  نامه جدیدی  کرده؛ 
بیان کرده؛ با آشکار و معتبر کردن بین اهل سنت و الجماعت در ایران وحدت بین 
مسلمانان را به شکل مشخص و قابل مشاهده درآورده، به دلیل نماندن موضوعی که 
سبب زور و اعتراض شود مردم در آسایش بسر برده و به این امر اقرار می کنند؛ در 
خصوص موضوع مرزها بعضی موارد گفته شده اما در مورد قبول این موارد به هیچ 
وجه نباید پافشاری شود؛ تجدید آخرین قرارداد صلح زمان سلطان مراد چهارم بین دو 
اعلیحضرت برای تنظیم دوباره مرزها، اذن و اجازه در این خصوص به شخصی که با 
وظیفه سفارت به َدرِعلیّه اعزام شده، امکان مطالبه در این خصوص در نامه همایونی 
دیگر که همراه وی ارسال شده ؛ اجازه بازگشت به سفیر ایران فتحعلی بیگ ترکمان 
نامه  با  براساس مواجه  انجام وظیفه سفارت خود،  به حضور پادشاه و  از پذیرش  بعد 
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نظم  ایجاد  و  واقع شده  قبول  مورد  قدیمی  مرزهای  قرار گرفتن  مبنا  دیگر،  همایونی 
جدید، به امید پیوستن به دوستی و نزدیکی فیمابین در سطحی که آرزو می شود

Bismillahirrahmanirrahim

"Selâmun kavlen min Rabbi'r‑rahîm"161

Ebhâ mâ yetezeyyenü bihî'l-hitâbi cevâhirün hamden li'l-lâhi'l-meliki'l-vehhâb el-
lezî enâra berâhîne intizâmi'd-dünyâ ve'd-dîn ve ebâne sübülehû lisâne nebiyyihi'l-meb‘û-
si rahmeten li'l-âlemîn salla'llâhu aleyhi ve alâ âlihî ve ashâbihî ve hulefâihi'l-ekramîne ve 
ahbâbihî mâ hafaza hudûde'l-İslâmi ve'l-müslimîn ve sıyne sugûrü'l-âdâbi'l-müstetâbeti 
beyne'l-mülûki ve's-selâtîn162 ammâ ba‘d e‘âlî-hazret, le’âlî nazret, keyân-ı kamer-tenvîr 
hidîv-i hurşîd-nazîr gurre-i garrâ-yı cebîn-i bahtiyârî dürre-i yektâ-yı iklîl-i kâm-kârî 
mümehhid-i bünyân-ı câh u celâl müşeyyid-i erkân-ı izz u ikbâl vâye-i tâc ]u] kemer u gâh 
mâye-i fütüvvet ve kiyâset ]ü] intibâh alem-efrâz-ı hıtta-i serverî revnak-bahşâ-yı ev-
reng-i dâverî bahâü'd-dünyâ ve'd-dîn cemâlü'l-İslâmi ve'l-müslimîn masdaran li'l-istirâ-
hati ve'l-müsâlemeti ve'ş-şân mazharan li'l-besâleti ve'l-übbeheti ve'l-unvân hâlâ câlis-i 
çâr-bâliş-i taht-ı Kisrâ vü Cem fermân-fermâ-yı Memâlik-i Acem, felek-bârgâh el-Kaan 
Nâdir Şâh etemma'llahu şânuhû ve sânuhû ammâ şânuhû cenâblarının endiye-i Dârâ-nizâm 
ve efniye-i Ferîdun-makâmlarına bedâyi‘-i tefhîm ü ikrâm ve cevâmi‘-i ta‘zîm ü ihtirâ-
mı hâvî letâif-i teslîmât-ı muhabbet-simât-ı mülûkâne ve şerâif-i tahiyyât-ı behcet-âyât-ı 
hüsrevânemiz muthaf ve mehdî kılındıkdan sonra levh-i zamîr-i hakâyık-irtisâmlarına 
zîver-i kilk-i maksad u merâm bu vechile tasvîr ü ifhâm olunur ki 

Bundan akdem kerraten ba‘de merratin çekîde-i berâ‘a-i keşf ü ayân olduğu üzere 
beyne'd-devleteyn maddeteyn-i ma‘hûdeteynden gayr-i mûcib-i vahşet ve keder olacak bir 
nesne olmayup ve zât-ı mevhibet-âyât-ı keyânîleri dahi bu kadar celâil-i inâyet-i Rabbânî 
ile fâ’iz-i dest-mâye-i aksa'l-emânî olmakdan nâşî maddeteyn-i mezbûreteynin îrâd olu-
nan ma‘âzîr-i şer‘iyyeleri ne ân ki öyle tab‘-ı tâb-nâka hüveydâ vü rûşen ve teklîfinin fesh ü 
neshi o gûne zihn-i derrâk-i vehb-iştibâkde emr-i müberhen olmaya deyu ânen fe-ânin 
intizâr-ı derûn-ı muhabbet-nişânımız der-kâr ve mukarrer ve hâhiş-i ilti’âm-ı İslâm 
muktezâsınca anın dahi terk ü ferâgatiyle pîrâmen-i memâlik ü mesâlikden izâle-i gubâr-ı 
şûr u şer ve irâhe-i ümmet-i hayru'l-beşer menkabesine lâ-büdd mazhar olacakları me’mûl 
ve muntazır iken cenâb-ı emâret-me’âb-ı izzet-iktisâb Fethali Bey Türkmân zîde mecdü‑

hû vesâtatıyla bu def‘a firistâde kılınan nâme-i nâmî-i sâmî ve derûnuna mevzûh elûke-i 

161 "Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam vardır." Yâsin Sûresi: 36/58.
162 "Bağışlaması bol mülkün sâhibine edilen hamd ile hitâp sâhibinin cevherleri ne de güzel süslendi; dünya ve din 

işlerini düzene koyan deliller gözle görünür hale geldi; âlemlere rahmet olarak gönderilen Nebî'nin lisanı ile 
yolları tebeyyün etti; salât ve selâm o Nebî'ye, O'nun ailesine, ashâbına, kerem sâhibi halifeleriyle İslâm'ın ve 
Müslümanların hudûdlarını koruyan; melikler ve sultânlar arasındaki güzel edebin korunmasına vesile olan 
dostları üzerine olsun" me’âlinde Arapça duâ cümlesi.

(13‑21 Şubat 1746)
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übbehet-meslûke-i kirâmîleri ba‘de'l-vusûl esbâb-ı mûcibe-i ilf-i İslâm mahz-ı tevfîk-i 
melik-i allâm ile sahîfe-i derûn-ı safvet-nümûn-ı vâlâlarına nikâşte-i vuzûh u incilâ yani 
inde'llahi ve inde'r-resûl tamâm-ı mergûb u makbûl olan böyle merâm-ı hayriyyet-encâm 
kıbel-i hazret-i Rabb-i mün‘âmdan hâtır-ı feyz-irtisâm-ı kaanîlerine ilhâm u ilkâ olun-
mak hasebiyle sâlifü'z-zikir tensîkât-ı kaanî-simâtlarının nükûş-ı ibârât-ı behcet-nişân-
da nigâr-ı şiyâfte-i benân-ı beyân olduğu üzere hâleteyn-i ma‘hûdeteyn mefsûh u metrûk 
ve tarîka-i sedîde-i sünnet ü cemâ‘at ülkât-ı İran'da mer‘î ve meslûk kılınıp ve fîmâ-ba‘d 
tâk-ı mu‘allâ revâk-ı hüsn-i vifâk-ı hibre tih-i çeşm-i erbâb-ı şikâk olacağı tahrîr ve tev-
sîk olunmağla bu husûs-ı diyânet-mensûs-ı dâverîleri derûn-ı hilâfet-makrûnumuzda 
meknûn olan me’mûlat-ı pâdişâhânemizi tahkîk ve zât-ı Cem-câhlarına dâir melhûzât-ı 
hilâfet-penâhımızı tasdîk ederek sebt-i sahâif-i rûzgâr ve ser-nâme-i kitâb faslu'l-hitâb 
a‘sâr olacak etvâr-ı pesendîde-âsâra muvaffak u musaddar oldukları ke'ş‑şemsi fî vasa‑

ti'n‑nehâr
163 zâhir ü âşikâr olduğundan başka hakkâ ki bu verziş-i diyânet-üslûb ve reviş-i 

kedûret-meslûbları bâ‘is-i revnak-ı âb-ı rûy-ı müslimîn ve mûcib-i ittihâd u yegânegî ile 
âmme-i muvahhidîn olduğu ahbâb u a‘dâya bedîdâr olmuşdur. Zira bu âna dek ber-vech-i  
muharrer ve beyne'l-hazreteyn maddeteyn-i ma‘hûdeteynden gayri tenvîr-i âlem safvet ü 
germiyyete perde-keş-i mümâna‘at olur keyfiyyet-i uhrâ rû-nümâ olmayup şimdi anlar 
dahi ber-siyâk-ı sâbık dest-yârî-i sıdk-ı niyyet ve meded-kârî-i hüsn-i teveccüh ü him-
metleri ile terk ü fesh olunmağla ba‘d-ez-în sebeb-i su‘ûbet ü hazer ve vesîle-i vahşet ü 
keder olacak bir nesne olmadığına binâen ibrâm u ihkâmı maksad u merâm-ı cânibeyn 
olan merâir-i muhabbet ve evâsır-ı ülfet ü müsâlemet tamâm-ı müstahkem ü müşeyyed 
olmak zamanları nümâyân olmadadır. Ancak sâlifü'l-beyân elûke-i velâ-meslûkelerinde 
hâliyeteyn-i ma‘hûdeteynden başka hudûd u sınura müte‘allık müceddeden ba‘zı husûsun 
kaleme getirilmesi eğerçi hüsn-i hitâmı sebeb-i devh-i ibâd u bilâd olan bünyâd-ı hubb u 
vidâdı sûret-i zâhirde ukde-i terâhîye dûçâr eylemek tahayyül olunur idi. Fe-ammâ anın 
dahi is‘âf u kabûlünde ibrâm u ısrâr vâdîlerine gidilmeyip hakkâniyet vechlerine riâyet 
olunarak redd ü kabûlünde zimâm-ı ihtiyârın kabza-i tasarruf-ı mülûkânemize tefvîz ve 
teslîm olunması ve o bâbda tab‘-ı hüsrevânemize güvâr olunan taraf-ı dâverîlerine dahi 
güvâr olup nev‘-i dîğere haml buyurulmamak ta‘bîr-i dil-pezîrlerinin keşîde-i silk-i sütûr 
olması maksûd-ı aslî olan delâil-i müsâfât u müvâlâtın merkez-i hakîkatde netice-pezîr-i 
istikrâr olacağı müeyyed olmakla zikrolunan tevsîkât-ı behcet-simâtlarının muktezâ-yı 
ahkâm-ı şerîat ve mübtegâ-yı kavânîn-i saltanat üzere lâzım gelen cevâb-ı karînü's-savâb-
ları derc ü îrâd olunarak şân-ı azamet-nişân-ı cânibeyn ve unvân-ı şevket-mekân-ı ta-
rafeyne lâyık ve beyne'l-hazreteyn âlem-i kâm-kârîde her dürlü nakîsa vü şeynden ârî 
vechle amm-i büzürgvârım

Hakân-ı cennet-merâbi‘ merhûm ve mağfûrün-leh Sultân Murad Han-ı râbi‘ haz-
retlerinin zamân-ı meyâmin-iktirânlarında sulh-i âhirinde ibâret olan musâlaha akdin-
de karar-dâde vü mer‘î kılınan hudûd u sınur üzere müceddeden vaz‘-ı esâs-ı müsâfât ve 
tarh-ı kavâid-i bünyân-ı muvâlâta izin ve ruhsat-ı hümâyûnumuz erzânî ve cârî kılındığı 
taraf-ı bâhiru'ş-şeref-i hakânîmizden bu def‘a hizmet-i sefârete me’mûr-ı mu‘temed ve 

163 "Gün ortasındaki güneş gibi" anlamında Arapça ibâre.
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mevsûkun-bih resûl-i dirâyet-meşmûlümüz vesâtatıyla ba‘s ü îsâl kılınan diğer nâme-i 
hümâyûn-ı meveddet-meşhûnumuzun mütâla‘a-i mezâmîn-i hakîkat-âyininden ma‘lûm-ı 
übbehet mersûm-ı dâverî-temkînleri kılınmak mukarrerdir. Mûmâ-ileyh sefîr-i ferâ-
set semîrleri nezd-i bisât-i feyz-inbisât-ı mülûkânemize şeref-müsûl ü vusûle fâ’iz olup 
edâ-yı hizmet-i sefâretde şerâit-i âdâb-ı bendegîye mürâ‘ât ve neyl-i mevâhib ü ikrâmât 
ile ihrâz-ı rütbe-i mübâhât etmegin işbu nâme-i hümâyûn-ı müsâlemet-nümûnumuz ile 
savb-ı keyânî-ittisâflarına me’zûn-ı avd ü insırâf olmuşdur. İnşâallahu te‘âlâ lede'l-vusûl 
ber-vech-i muharrer diğer nâme-i hümâyûn-ı hakâyık-merhûnumuz mü’eddâsınca şân u 
unvân-ı devleteyn ve ferr-i azamet-nişân-ı cânibeyne lâyık ve beyne'l-hazreteyn bir dürlü 
bâ‘is-i nâkîsa vü şeyn olacak kedûrâtdan ârî olmak merâmı ve hudûd-ı kadîme-i mezbû-
re nizâmı üzere müceddeden te’sîs-i esâs-ı müvâlât ve müsâfâta ne vechile izin ve ruh-
sat-ı pâdişâhânemiz erzânî kılındığı mersûm sahîfe-i zihn-i derrâk-i mevhibet-penâhî 
ve lem‘a-tırâz-ı tab‘-ı tâb-nâk-i Cem-câhları oldukda siyâk-ı meşrûh üzere sûret-i silm ü 
velâ mir’ât-ı zamîr-i diyânet-masîr-i keyânîlerinde dahi cilve-ger-i kabûl ve irtizâ‘ olduğu 
hâlde fîmâ-ba‘d dest-i kudret-i mâlik-i inân-ı kâm-kârî ve pây-i himmet-i zîver-i rikâb-ı 
bahtiyârî oldukca gerek zamân-ı bâ-unvânlarımızda ve gerek ahlâf u a‘kâb-ı nasafet-nişân 
evânlarında kasr-ı müşeyyedü'l-erkân tehâbb ü tevâdd u sarh-ı mümerredü'l-bünyân 
hüsn-i vifâk u ittihâd bir dürlü kâbil-i indirâs ve mütezelzelü'l-esâs olmayacağı vâreste-i 
kayd u iştibâhdır. Binâen-aleyh sefîr-i sadâkat semîrimiz ile ba‘s u tesyîr olunan diğer nâ-
me-i hümâyûn-ı hilâfet nümûnumuzda yâd u îrâd olunduğu vechile ilf u ilti’âm-ı ümmet-i 
seyyidü'l-enâmın zâhiren ve bâtınen pezîra-yı sûret-nizâm u encâm olması husûsuna ta-
raf-ı zâhirü'ş-şeref-i kâm-rânîlerinden dahi meyl ü rağbet ve itmâmına mübâşeret ü him-
met kılınmak vâbeste-i nehâ-yı hakâyık-âşinâ-yı kaanîleridir. Bâkî hemîşe neyyir‑i felek‑i 

tehâbb ü tevâdd tâli‘ u rahşân ve bedr‑i âlem‑efrûz‑ı vifâk ü ittihâd lâmi‘ u nûr‑efşân bâd, bi‑Rab‑

bi'l‑ibâd!
164

Fî evâhir-i M. Sene 1159

164 "Kulların rabbi olan Allah'ın izniyle sevgi ve muhabbet feleğinin ışıltısı sürekli doğsun ve parlasın; uyum ve 
birlikteliğin cihânı aydınlatan dolunayı, sürekli ışıldasın ve ortalığı aydınlatsın!" anlamında Farsça duâ cümlesi.
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Barışın sağlanması adına ısrarcı olunan tekliflerden vazgeçildiği 

bildirilmişken ve Osmanlı Devletince sınırdaki bazı can sıkıcı 

hadiselere göz yumulmakta iken İran'ın arazi taleplerinin dostluğu 

baltalaması ve bundan vazgeçilmesi

انصراف از پیشنهادهای تاکید شده برای حفظ صلح و چشم پوشی دولت 
عثمانی از بعضی حوادث دلخراش در مرزها، درخواست های ارضی ایران 

سبب ریشه کنی دوستی  می شود، صرف نظر کردن از این امر

Uzun süreden beri iki devlet arasındaki anlaşmazlık ve husumet sebebi 
olan fasit söz ve davranışlara Şah hazretlerince son verilmesinin Peygam‑
berin ümmetini rahatlattığı, bu hizmetin karşılığı olarak gelip giden elçiler‑
le iltimas talebinde bulundukları beş maddeden üçü, mülki nitelikli olması 
sebebiyle hüsn‑i kabul görüp diğer iki maddesi, şer‘î özürleri sebebiyle ka‑
bul edilemediği; gönderilen elçilerle bunun ayrıntılarının Şah hazretleri‑
ne anlatılmış olduğu; ne var ki, bunun anlaşılamamış olmasından dolayı 
ulemadan iki büyük zât gönderilerek bunun şerh ve beyanı istendiği, oysa 
Şeyhülislam'ın tahriratında konu açık seçik bir şekilde açıklanmış olduğu 
için iki devlet arasında birlik ve kaynaşmanın sağlanacağı düşünüldüğü ve 
buna çok da gayret edildiği; Sınırlardaki Osmanlı görevlilerinin sıkıntıya 
yol açacak her şeyden kaçındıkları, bu konuda da güzellikle mukabele bek‑
lenirken bazı sınır ihlalleriyle karşılaşıldığı, buna katiyen müsaade edilme‑
mesi beklenirken İran tarafından bu hususa göz yumulmasının dindarlıkla 
kabil‑i telif olunamadığı, aynı şekilde karşılık verilerek bu gaileyi def 'etme 
hakkı bulunduğu ve bu hususta fetva da verildiği halde kan akmaması, fu‑
karanın ziyana uğramaması için misliyle mukabele edilmediği; İkinci defa 
olarak, şer‘i mazeretler hususu teferruatıyla anlatıldığı halde anlaşılama‑
masına ve yapılan teklife bir anlam verilememişken Fethali Bey Türkman 
aracılığıyla ulaştırılan namede söz konusu maddelerden vazgeçildiğinin 
beyan olunduğu; arada mücadele konusu sayılacak bir nesne kalmamışken 
yeniden kargaşaya sebep olacak sınıra dair hoş olmayan tekliflerin dillendi‑
rilmesi, filizlenmesi beklenen dostluğu baltaladığı, iki hakan arasında tat‑
sızlığa sebep olacak hususlardan kaçınılması gerektiği; Amcası Sultan IV. 
Murad zamanında yapılan sınır düzenlemesi esas kabul edilerek yeni bir 
musalaha akdedilmek üzere Maliye Tezkirecisi Mustafa Nazif Efendi'nin 
mutemet tayin edilip İran tarafına gönderildiği ifadesiyle Sultan I.Mahmud 
tarafından Nazif Mustafa Efendi tavassutuyla Nadir Şah'a gönderilen nâ‑
me‑i hümâyûn

به  افندی  نظیف  مصطفی  توسط  اول  محمود  سلطان  طرف  از  ارسالی  همایونی  نامه 
نادرشاه مبنی بر: پایان دادن به بعضی سخنان اختالف برانگیز فیمابین دو دولت که سبب 
عدم تفاهم و رفتارهای خصومت انگیز می شد توسط اعلیحضرت شاه و راحتی امّت 

41
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پیامبر، در مقابل این خدمت سه ماده از پنج ماده درخواست های ملتمسانه ایلچیانی که 
در رفت و آمد بودند، به سبب شرایط ملکی مورد حسن قبول واقع شده و دو ماده دیگر 
به دالیل شرعی پذیرفته نشد؛ بیان کردن جزئیات آن به ایلچیان اعزامی به اعلیحضرت 
بیان آن توسط همان  از علمای بزرگ و در خواست شرح و  شاه؛ اعزام دو شخص 
علما بدلیل عدم درک این موضوع؛ در حالی که بدلیل توضیح در نوشته های شیخ 
االسالم موضوع به شکل واضح بیان شده و درک حفظ و وحدت و همبستگی در بین 
دو دولت و تالش بیشتر به این امر؛ جلوگیری ماموران عثمانی از امکان ایجاد هر نوع 
انتظار واکنش خوب در این زمینه، نقض بعضی مسایل  مشکل در مرزها، علی رغم 
به این امر اجازه داده نشود؛ چشم  انتظار می رفت به هیچ وجه  مرزی؛ در حالی که 
پوشی طرف ایرانی در این خصوص با دینداری هماهنگی ندارد، با این که برای مقابله 
به همان شکل و برای دفع این غائله فتوا صادر شده بود، مقابله به مثل نشده و برای 
جلوگیری از خونریزی با خونسردی برخورد شد تا فقرا دچار خسارت نشوند؛ علی 
رغم شرح جزئیات محظورات شرعی آن باز برای بار دوم درک نشد، پیش از اینکه از 
پیشنهاد داده شده استنباط نادرست حاصل بشود، از ماده های مورد بحث در نامه ایی 
که به وساطت فتحعلی بیگ ترکمان ارسال شده انصراف دهید؛ در زمانی که موضوع 
مورد نزاع فیمابین دولتین باقی نمانده دریافت پیشنهاد ناخوشایندی که آشوبهای مرزی 
را سبب می شود، ریشه کنی دوستی اخیر را بدنبال دارد و ضرورت اجتناب از مسائلی 
که سبب ناخشنودی دو خاقان است؛ با اساس پذیرفتن ترتیب مرزهایی که در زمان 
عمویش سلطان مراد چهارم اتخاذ شده برای عقد مصالحه جدید مصطفی نظیف افندی 

تذکره چی مالیه به عنوان معتمد تعیین و به سوی ایران اعزام شد 

Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i zıllu'llâhîden bu def‘a  
Nâdir Şâh'a yazılacak nâme‑i inâyet‑alâme‑i mülûkânenin  

dîbâce ve elkâbâtı zammıyla kaleme alınan tesvîdidir.

Nazîf Mustafa Efendi ile gönderilmişdir. 

Bismillahirrahmanirrahim

"Ya eyyühe'l‑lezîne âmenû udhulû fi's‑silmi kâffeh"165

Bismi'llahi fâtihatü kitâbihî ve'l‑hamdü li'llâhi hâtimetü da‘vâ[i] ehli ihtisâsihî ve intihâbihî 

sümme etemme salavâtü'l‑musallîn ve ekrame selâmü'l‑müsellimîn alâ men be‘asehû li‑intizâ‑

mi'd‑dünyâ ve'd‑dîn fekânet bi‘setuhû rahmeten li'l‑âlemîn ve alâ âlihî ve ashabihî ve hulefâihî ve 

ahbâbihi's‑sâlikîne menhecehü'l‑kavîm ve't‑târikîne mâ yuhâlifu şer‘ahü'l‑müstakîm
166 

165 "Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin." Bakara Sûresi: 2/208.
166 "Bismillâh, onun kitabının başlangıcıdır, Allah'a hamd etmek de özel kimseler ve seçilmişler için dâvânın 

hâtimesidir. Sonra dünya ve dîn işlerini düzene koymak ve âlemlere rahmet olmak üzere kendilerine gönderilen 
kimse üzerine onların salâtları tamâm, selâmları ikrâm olsun! Cümle yaratılmışlarla birlikte ailesine, ashâbına, 
halîfelerine, onun yolundan hiç sapmadan ilerleyen ahbâbına ve onun dosdoğru yolunu takib ederek yasakları 
terk eden arkadaşlarına da…!" meâlinde Arapça salvele/duâ cümlesi.

(13‑21 Şubat 1746)
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Ammâ ba‘d e‘âlî-hazret, leâlî-nazret, keyân-ı kamer-tenvîr, hidîv-i hurşîd nazîr, 
gurre-i garrâ-yı cebîn-i bahtiyârî, dürre-i yektâ-yı iklîl-i kâm-kârî mümehhid-i bünyân-ı 
câh u celâl, müşeyyid-i erkân-ı izz u ikbâl, vâye-i tâc ü kemer ü gâh mâye-i fütüvvet ü kiyâ-
set ü intibâh alem-efrâz-ı hıtta-i serverî, revnak-bahşâ-yı evreng-i dâverî bahâü'd-dünyâ 
ve'd-dîn, cemâlü'l-İslâmi ve'l-müslimîn masdaran li'l-istirâhati ve'l-müsâlemeti ve'ş-şân, 
mazharan li'l-besâleti ve'l-emâneti ve'l-unvân hâlâ câlis-i çâr-bâliş-i taht-ı Kisrâ vü Cem, 
fermân-fermâ-yı Memâlik-i Acem, felek bâr-gâh el-Kaan Nâdir Şâh etemma'llahu makâsı‑

dehû ve şeyyede bi's‑sıdki sâdırahû ve vâridehû cenâblarının kıbel-i eşref kaanilerine ebher-i 
abher-i teslîmât-ı anberiyyetü'n-nefehât-ı hüsrevâne ve ezher-i cevher-i dürriyyetü'l-le-
me‘ât-ı mülûkânemiz vesâtât-ı mezîd-i tekrîm ü ta‘zîm ve delâlet-i nüvîd-i ten‘îm ü tefhîm 
ile pîrâye-bahş-ı meclis-i sâmî ve zîv]er]-efzâ-yı mahfil-i kirâmîleri kılındıkdan sonra 
mücellâ-yı âsâr-ı rüşd ü nühâ olan mir’ât-ı zamîr-i mihr-incilâlarına çehre-i hakîkat-müh-
re-i ma‘nâ vü sûret zılliyet-i zînet-i hüsn-i iktifâ bu vech üzere cilve-nümâ-yı inbâ vü inhâ 
kılınır ki mazhar-ı hilâfet-i kübrâ ve masdar-ı zılliyet-i uzmâ olan selâtîn-i adl-âyin ve 
havâkîn-i nasafet-temkîn hazerâtının ber-muktezâ-yı hikmet-i Îzid-i bî-niyâzîni nev‘in-
den müterakkî ve mümtâz olmaları ancak ta‘zîm-i li-emrillâh ve şefekat-i alâ halki'llah 
ma‘nâlarının îfâ vü icrâsı  Ve be-tahsîs şerîat-i hâkka-i vâzıhanın nehc-i istikâmet-i lâyiha 
üzere infâz u imzâsı maslahatına mebnî olduğu ma‘lûm-ı erbâb-ı nühâ olan mukaddime-i 
lâmi‘atü'l-bahâdır binâen-aleyh mukaddemâ bu üslûba dâir nâme-i hümâyûn-ı saf-
vet-müzâhirimiz ile taraf-ı zâhirü'ş-şeref-i kaanîlerine inbâ vü inhâ olunduğu üzere nice 
müddetden berü beyne'd-devleteyn bâ‘is-i tehâlüf ve tenâkuz ve mûris-i tebâ‘ud ü tebâğuz 
ola]n] akvâl-i fâside ve ef‘âl-i kâside yümn-i himmet-i keyâneleriyle ülkâ-yı İran'dan ref‘ ü 
izâha ve ümmet-i merhûme-i Nebeviyye bu vesîle-i asîle ile terfîh ü irâhe kılındığı 
hizmet-i dîniyye ve menkabet-i dünyeviyyeleri mukâbili ol vakt irsâl-i rüsül ü resâil ile 
taraf-ı hümâyûn-ı hilâfet-makrûnumuzdan is‘âf ve istis‘âdı iltimâsında oldukları mevâdd-ı 
hamse-i ma‘lûmenin üç maddesi umûr-ı mülkiyeden olmakla ba‘de't-tesviye onlar dere-
ce-i hüsn-i kabûle mevsûl olup bakıyye iki maddesi şer‘-i envere ta‘alluk eden umûrdan 
olduğuna binâen redd ü kabûlü ulemâ-yı a‘lâm kesserehumu'llahu te‘âlâ ilâ yevmi'l-kıyâm 
hazerâtının ba‘de'l-istiftâ o bâbda beyân olunan a‘zâr-ı şer‘iyyelerin icmâli tensîkât-ı saf-
vet-simât-ı me‘âli-semîrimizden ve tafsîli dahi ol zaman der-bâr-ı hilâfet-medâr-ı 
mülûkânemizden meb‘ûs olan rüsül-i ihlâs-nümûnumuzun sahâif-i takrirlerinden pîrâ-
ye-i gûş-ı hakâyık-niyûş-i kaanîleri oldukda ma‘âzir-i şer‘iyye-i merkûme karîn-i sem‘-i 
kabûl olmak hâleti şîme-i insâf u hakkâniyyetlerine müfevvaz ve mevkûl kılınmışidi. Lâ-
kin keyfiyyetin ma‘âzîr-i şer‘iyyeleri mücerred indinizde mütecellî olmamak hasebiyle 
çendîn-müddet mürûrundan sonra ba‘s-ı rüsül ü resâil ile maddeteyn-i merkûmeteynin 
mübhem olan ma‘âzîr-i şer‘iyyeleri tekrâr istîzâh ve istikşâf olunmağın keyfiyyet a‘lâm-ı 
ulemâ-yı müşârün-ileyhimden merreten ba‘de uhrâ isticvâb u isticlâ olundukda der-kâr ü 
bedîdâr olan a‘zâr-ı şer‘iyyelerini sarâhaten keşf ü ayân ve şerh ü beyânda şîrâze-bend-i 
vifâk ü ittifâk oldukları ol vakt dahi yine nâme-i hümâyûnumuza mashûben irsâl olunan 
tahrîrât-ı cenâb-ı şeyhü'l-islâmînin mülâhaza-i mefhûm-ı kirâmîsinden mersûm dîbâce-i 
zihn-i tab-nâkları oldukda ber muktezâ-yı şîme-i diyânet onların dahi teklîfi nesh ü fesh 
olunup külliyyen ferâgat ü nükûl birle fîmâ-ba‘d beyne'd-devleteyn bâ‘is-i vahşet ü keder 
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olacak nesne kalmamakla her hâlde fâiz-i derece-i hüsn-i kabûl yani miyânede muntazır 
olan safvet ü müsâlemet-i dîne ve sunûha mevsûl olması akdem-i me’mûl bilinmişdi. 
Li-zâlik o esnâda taraf-ı hümâyûnumuzdan muktezâ-i ahkâm-ı şerîat-i garrâ ve mübte-
gâ-yı nizâm-ı hilâfet-intimâ üzere hareket ve takdîm-i emr-i müsâfâta riâyet ve celb-i 
hâtır-ı safâ-müzâhir-i keyânîlerine mübâderet hâlâtında celâ’il-i himmet-i vâlâ-nehmet-i 
mülûkânemiz ne vechile mebzûl ve bî-dirîğ tutulduğu vâzıh u zâhir ve hattâ cenâb-ı 
me‘âlî-nisâbınız ol zaman hudûd-ı şimâliyyede bir nice müddet cereyân eden şevâgıl-ı 
harb u kıtâl ve amâ’il-i tard u cidâl ile rû-nümâyı iştigâl olduğunuz eyyâm-ı ihtilâs-ir-
tisâmda ber-vech-i muharrer mücerred mâbeynde derdest olan merâir-i muvâlât ve evâ-
sır-ı müsâfât kesr ü intikazdan masûn olmak niyyet-i hayr-intiyâba mülâsık-ı hudûd u 
sınur ve musâkıb-ı tuhûm u sügûr olan gumâştegân-ı ser-haddât-ı seniyyemiz tarafınıza 
bir türlü müvehhim-i keder olur ednâ hareketden memnû‘ ve muhazzer oldukları isbât-ı 
müdde‘âmıza delîl-i kâtı‘ u bürhân-ı bâhir olmakla bu keyfiyyeti müşâhede zımnında ta-
rafınızdan dahi mislü ile mukâbeleye riâyet iktizâ eylediği "kazâyâ kıyâsâtuhâ ma‘ahâ"

167 
kabîlinden bir kaziyye-i müsellemü's-sübût iken o vâdîde tevcîh-i veche-i i‘tibâr olunma-
yıp yine teklifât-ı ma‘hûde bahâne ve illet-i şumâr olunarak mugâyir-i safvet ü müsâlemet 
ve muhâlif-i insâf u hakkâniyet sûret-i adâvet izhâr ve hudûd u tuhûm-ı memâlik-i mah-
rûsemizden ba‘zı mahallere hilâf-ı şer‘-i şerîf vaz‘-ı akdâm-ı hasar birle ümmet-i merhû-
menin târâcına cevâz u ruhsat verilmek hâlâtı bed’en tarafınızdan sudûr u zuhûr etdiğini 
hudûd u sınurda bulunan vükelâ-yı Devlet-i Aliyyemiz mukaddemâ i‘lâm u inhâ etmele-
riyle bu hâlet-i gayr-i meşrû‘anın vukû‘ ve bürûzu hayret-efzâ-yı ümenâ-yı şer‘-i mutah-
har olmuş idi. Çünki kevkeb-i sermediyyü'z-zuhûr devlet-i hilâfet-menkabetimizin ibti-
dâ-yı tulû‘undan ile'l-ân kâffe-i umûr ve âmme-i hutûb-ı cumhûrunda faysal-bahş-ı 
miyân-ı ceyyid ü reddî olan şerîat-i mutahhara-i hazret-i Muhammedî'ye mürâca‘at ve 
muktezâsıyla amel ü hareket ve etvâr-ı hasene ve âsâr-ı müstahsenedendir. Binâenaleyh 
bu bâbda dahi vech-i şer‘î ne gûne idüğü kerraten ba‘de ûlâ a‘lâm-ı ulemâ-yı müşarün-i-
leyhimden istiftâ olundukda ehl-i İslâm ile kıtâle şurû‘ ve Memâlik-i Mahrûse'ye hücûm 
için teheyyü’ iden asker ile mukâtele-i meşrû‘a olduğunu bi'l-ittifâk tahkîk ü iftâ ve tev-
sîk ü imzâ etmeleriyle li-zâlik gerden-dâde-i itâat ü inkıyâdı olduğumuz ahkâm-ı şerîat-ı 
garrâya imtisâl ü mutâba‘at ve her hâlde muktezâsı üzere amel ü hareket farîza-i zimmet-i 
mefâhir-menkabet-i hilâfet-penâhîmiz olmak hasebiyle şer‘an def‘-i sâil ve ref‘-i gavâil 
vâdîlerine sülûk ve kânûnen mukâbele-i bi'l-misl tarafı meslûk kılınmışidi. Yohsa mücer-
red tevsî‘-i dâire-i memleket ve bâ-teba‘iyyet-i hevâcis-i nefsaniyyet misüllü keyfiyyet için 
mugâyir-i şer‘-i şerîf ve muhâlif-i kânûn-ı münîf sefk-i dimâ ve ızrâr-ı ibâd u fukarâya 
cevâz ve ruhsat verilmek münâfi‘-i zamîr-i diyânet-semîr-i mülûkânemiz idüğü zâhir ü 
bâhirdir. Ancak sâlifü'z-zikr maddelerde îrâd u beyân olunan a‘zâr-ı şer‘iyye def‘a-i sânî-
yede olan şerh ü ayândan sonra mersûm sahîfe-i fehm ü idrâkleri olmamak zâhir-i hâlde 
emr-i muhâl ve olduğu sûretde dahi bu misüllü teklîf-i nâ-meşrûh için bu kadar sefk-i 
dimâ ve hetk-i a‘râz-ı fukarâya ictirâ eylemeleri hâleti giriftâr-ı ukde-i eşkâl olmakla bu 
ukde-i mu‘dılenin dahi dest-yârî-i rüşd ü dirâyet ve meded-kârî-i vehb-i Rabbü'l-izzet ile 
hâll ü tevfîki me’mûl ü muntazar-ı hidîvânemiz iken bu def‘a cenâb-ı emâret-me’âb-ı  

167 "Kaziyeler, aynı cinsten unsurlarla kıyaslanırlar" anlamında Arapça ibâre.
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izzet-iktisâb Fethali Bey Türkmân zîde mecdühû vesâtatıyla dergâh-ı mu‘allâ-bârgâhımıza 
meb‘ûs olan nâme-i sâmî-i kirâmîleriyle derûnuna pîçîde kılınan zebîre-i 
safvet-vetîrelerinin hulâsa-i mefhûmlarında mahz-ı tevfîk u inâyet-i Rabbânî ve yümn-i 
himmet-i mefâhir-menkabet-i keyânîleriyle umûmen ahâlî-i İraniyân beynlerinde tarî-
ka-i enîka-i sünnet ü cemâ‘at mergûb ve meslûk ve maddeteyn-i ma‘hûdeteyn mefsûh ve 
metrûk kılındığı tevsîk u tahrîr ve binâberîn fîmâ-ba‘d mülk ü mâl için bir dahi nizâ‘ vü 
cidâl cihetiyle tığ-ı hısâm gılâf u niyâmdan çıkmak ba‘îdü'l-ihtimâl olduğu vücûh-ı ah-
kâm-ı şerîat ü hakkâniyete tatbîk vechile tensîk ü tastîr olunduğı cihetden işbu muvaffak 
oldukları hayr-ı cemîl ve zikir-i cezîllerinden "Ez‑sadâ‑yı suhen‑i mehr ne‑dîdem hûşter / 

Yâdgârî ki derîn künbed‑i devvâr be‑mand"
168 mazmûn-ı hikmet-nümûnu tamâm-ı mutâbık-ı 

hâtır-hâh-ı keyânîleri  olduğu eğerçi zâhir ve lâkin zeyl-i zebîre-i hatîrelerinde ma‘âzîr-i 
mülkiye belki mehâzîr-i şer‘iyyesi bâhir-i hudûd u sınura dâir müceddeden ba‘zı teklîf 
îcâd ve ihtirâ‘ının kaleme getirilmesi sûret-i zâhirde bu mefhûma mugâyir olup ancak bu 
bâbda dahi ısrâr u ibrâm vâdîleri cenâb-ı dirâyet menâkıb-ı dâverânelerinden metrûk ve 
mehcûr tutulmak zımnında bu teklîfimiz mücerred muhabbet ü ittihâd resminden nâşî 
olmakla redd ü kabûlünde muhtârsız; tab‘-ı hümâyûnunuzda güvârâ olan tarafımızda dahi 
güvârâdır nev‘-i dîğere haml buyurulmaya deyü zîver-i sahîfe-i sütûr olan ta‘bîr-i 
dil-pezîrlerinin hakîkat-i me‘âli ferâid-i müsâfâtın keşîde-i reşede-i nizâm u encâm olma-
sı iş‘âr ve te’kîd ve bu ma‘nâ semîr-i zamîr nasafet-tahmîr-i Cem-câhîleri olduğunu tah-
kîk ü te’yîd idüp ve teklîf-i merkûmun dahi redd ü kabûlünde zimâm-ı ihtiyâr-ı dest-i 
adalet-peyvest-i hidîvânemize tefvîz ü teslîm olunmağın irâde-i aliyye-i mülûkânemiz ile 
ma‘kûd olan encümen-i şûrâda bu keyfiyyetin dahi muktezâ-yı şer‘ ü kânûnîsi cümleden 
istifsâr ü istinbâ olundukda Memâlik-i Mahrûse-i Devlet-i Aliyye'den bir mahalle ta‘arruz 
olunmayup şerîat-ı mutahharaya mugâyir idüğün a‘lâm-ı ulemâ-yı kirâm keşf ü beyân ve 
teklîf-i merkûm ez-kadîm düstûrü'l-amel ve mer‘î vü mu‘teber tutılan nizâma ve kânûn-ı 
münîfe münâfi‘olduğu dahi bi'l-cümle vüzerâ-yı izâm ve ocaklarım ağâvât u zâbitânı ve 
müntesibânı atebe-i saltanat-ı ebed-irtisâmım tahkîk ve ayân etdiklerinden başka cenâb-ı 
me‘âlî-nisâb-ı kaanîlerinin bu âna dek taraf-ı Devlet-i Aliyyemizden is‘âf u kabûlü recâ-
sında oldukları fakat mevâdd-ı hamseden ibâret onlardan mâ‘adâ bir dürlü teklîf-i âhar 
lisân u kaleme belki hayâl ü deme getirilmek melhûz olmadığından kat‘-ı nazar el-hâletü 
hâzihî bâ‘is-i kîl ü kâl olan maddeteyn-i ma‘hûdeteynden ferâgat ve nükûl olunmak hase-
biyle fîmâ-ba‘d miyânede mûcib-i vahşet ü cidâl olacak bir nesne kalmayıp iki devlet bey-
ninde masâlih-i safvet ü germiyyet rehîn-i nizam olmuşiken şimdi yine sâbıkı misüllü 
mûris-i dağdağa vü hazer olacak bu misüllü teklîf-i nâ-mülâyimin yâd u tezkârı miyânede 
safvet-pezîr-i i’tilâf olan âyîne-i velâ vü müsâlemeti tağyîr ve ser-çeşme-i müvâlât u 
müsâfâtı tekdîr ideceği bedîhî vü bedîdâr ve vücûh ile münâfî metâlib-i rüsûm-ı güvârâ 
olduğu karîn-i yakîn-i zihn-i derrâk-i keyânîleri oldukda ba‘d-ezîn her husûsda "mezâ‑mâ‑ 

mezâ"
169 misüllü mâ-beyni'd-devleteyn pezîrâ-yı tahkîk u imzâ ve mugâyir-i şer‘ ü kânûn 

168 "Bu dönen kubbede, sevgi ifâdesinin dile getirilmesinden daha hoş bir şeyin, yâdgâr kaldığını görmedim" 
anlamında Farsça bir beyit olup XVI. yy. Türk Divan şairlerinden Mahmud Abdülbâkî'nin: "Bâkî kalan bu 
kubbede bir hoş sadâ imiş" dizesiyle bir yakınlık bulunmaktadır.

ما مضی" 169 مضا veya orijinal metindeki مضی  ما   -[!şeklindeki yazılışıyla -geçen geçti gitti" ]sen geleceğe bak مضا 
anlamında Arapça ibâre.
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olan teklîf-i cedîd-i merkûm dahi mâ-sebakları misüllü hâtır-ı me‘âlî-mezâhir-i dâverâ-
nelerinden endâhte-i vâdî-i ferâmûşî ü insâ kılınarak lâzıme-i kadr ü unvân cânibeyn ü 
râtıbe-fürûşân-ı tarafeyne lâyık ve beyne'l-hazreteyn bir türlü mûcib-i nakîsa vü şe’n ola-
cak hâletlerden ârî vechile amm-i büzürgvârım hakân-ı cennet-merâbi‘ Sultân Murad 
Han-ı Râbi‘ hazretlerinin zamân-ı saâdetlerinde karâr-dâde olan hudûd u sınur-ı kadîme 
ile kemâl-i safveti mûcib ve nihayet dostî vü ülfeti müsteclib mu‘âmele-i bi'l-mücâmele 
zımnında müceddeden akd-i musâlaha-i velâ-intimâya bezl-i cell-i himmet-i evfâ olun-
mak lâyık-ı şân-ı devleteyn ve muvâfık-ı şükûh u unvân-ı hazreteyn olmağın işbu nâ-
me-i hümâyûn-ı hakâyık-meşhûnumuz şeref-yâfte-i sudûr ve hademe-i saltanat-ı seniy-
yemizden mu‘temed ve mevsûkun-bih kıdvetü'l-emâcid vel-a‘yân mâliye tezkirecisi 
Mustafa Nazif zîde mecdühû ile gönderilmişdir. Ledâ şerefi'l-vusûl ber-vech-i muharrer 
tarafınızdan müvehhim-i bürûdet ü keder ve münâfî-i ahkâm-ı şerîat-ı mutahhar ve 
muhâlif-i levâzım-ı âdâb-ı saltanat-ı übbehet-eser olan teklîf-i cedîd-i merkûm dahi teklî-
feyn-i ma‘hûdeyn-i sâbıkeyn misüllü külliyyen mensî vü ber-taraf ve mihr-i münîr-i 
âlem-tenvîr-i safvet ü germiyyet pîrâye-bahş-ı beyne'ş-şeref kılınması sûreti mir’ât-i 
zamîr-i hakâyık-âşinâlarında karar-dâde ve cilve-ger olur ise cenâb-ı seniyyü'l-menâkıb-ı 
hüsrevânemizden dahi takdîm-i ulüvv-i şân-ı hilâfet-i aliyye ve tetmîm-i şükûh ve un-
van-ı saltanat-ı seniyyemiz olur vechile amm-ı büzürgvârım müşârün-ileyh Sultân Mu-
rad Han-ı Râbi‘ Hazretlerinin zamân-ı saâdetlerinde sulh-i âhirînden ibâret olunan musâ-
laha şürûtunda pezîrufte-i istikrâr u üstüvâr olan hudûd u sınur üzere müceddeden vaz‘-ı 
esâs-ı müsâfât ve bast-ı mebânî-i müvâlâta müsâade-i hümâyûn-ı mülûkânemiz bî-dirîğ 
kılınacağından mâ‘adâ bu gûne ma‘kûd u müstahkem olan ser-rişte-i sulh u felâhın bun-
dan böyle dahi devlet-i rûz-efzûn-ı hilâfet münîrimiz ile ilâ-mâ-şâ’allahu te‘âlâ ahlâf u 
a‘kâb-ı kaanî nisâbınız beyninde bâ‘is-i i’tilâf u ârâmiş ve sebeb-i ibtihâc u âsâyiş olacağı 
vâreste-i kayd-ı güvâh ve bîrûn-ı havsala-zunûn u iştibâhdır. Binâen-aleyh matlûb olan 
âsâr-ı safvet-medâr tensîkât-ı hümâyûn-ı muhabbet-karârımızdan ve sefîr-i mevsûku-
muzun takrîr-i sadâkat-şiârından ma‘lûm-nihâd-ı sedâd-i‘tiyâd-ı keyânîleri oldukda 
ber-vech-i muharrer sûret-i merkûme yani hudûd-ı kadîme üzere akd-i esâs-ı müsâfât ve 
temhîd-i mebânî-i müvâlât-nüvîdi zımnında sefîr-i râst güftârımızı iâde vü ircâ‘a him-
met-i âlî-nehmet-i Cem-câhîleri der-kâr kılınmak vâbeste-i şîme-i hâkanî temîme-i dâ-
verâneleridir. Bâkî hem‑vâre hurşîd‑i gîtî‑firûz‑ı safvet ü ilti’âm ez‑matla‘‑ı câmi‘iyyet‑i İslâm 

şârık u pertev‑efşân bâd bi‑Rabbi'l‑ibâd!
170

Evâhir-i M. Sene 1159

170 "Kulların Rabbi'nin izniyle saflık ve iyiliğin cihânı aydınlatan güneşi, ebediyyen İslâm toplumunun doğduğu 
yerden doğsun ve sonsuza kadar ışıklar saçmaya devam etsin!" anlamında Farsça duâ cümlesi.
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Osmanlı tarafınca eski hududun esas kabul edilerek iki tarafın 

unvanlarının muhafazası şartıyla musâlaha akdinin münasip 

görülmesi

پذیرش مبنا قرار گرفتن مرزهای سابق از سوی عثمانی، با شرط حفظ عناوین 
دو طرف، مناسب بودن عقد مصالحه نامه

Yüce Şah hazretlerinin sıfatlarındaki cümle güzelliklere binaen doğruluk, 
barış ve huzuru baltalayıcı her türlü şeyin tamamıyla izalesine ilişkin Fet‑
hali Bey Türkman aracılığıyla gelen name‑i şâhî huzura kabul ile takdim 
olunduğu,

Şah hazretlerinin söz konusu iki maddeden vazgeçtiği, hiçbir düşmanlığa 
yol verilmeyeceğinin ifade olunduğu,

Buna istinaden eski hudutların muhafazası, iki tarafın şan ve unvanları‑
nın korunması şartıyla musalaha akdine ruhsat verileceğinin ifadesinden 
sonra iki kıta nâme‑i hümâyûn yazılarak mezkûr sefire teslimen dönüşü‑
ne ruhsat verildiği; Osmanlı Sadaret makamınca kaleme alınan ve Mustafa 
Nazif Efendi ile gönderilen dostluk mektubunda, huzur bozucu hallerin 
izalesine ilişkin Fethali Bey Türkman vasıtasıyla gönderilen namedeki iyi 
niyete binaen aynı safiyet ve ihlasla mukabele olunduğu, cümle âlim ve ve‑
zirlerle gerçekleştirilen toplantıda Şah hazretlerinin söz konusu iki mad‑
deden vazgeçip aradaki dostluğun hâkim kılınması konusundaki istekliliği 
beyan olunup yenilenecek olan hudut musalahasının tahkik ve tedkikiyle 
cümle devlet erkânının buna oybirliğiyle imza koydukları, eski hududun 
esas kabul edilerek iki tarafın unvanlarının muhafazası şartıyla musalaha 
akdinin münasip görüldüğüne dair iki kıta nâme‑i hümâyûnun, mezkûr 
sefire teslim edildiği, bundan iyi sonuç alınması ve dostluğun pekiştirilme‑
sine vesile olması arzu edildiği beyanını havi Sultan I.Mahmud'un sadraza‑
mı tarafından Nadir Şah'ın torunu Şahruh Mirza'ya yazılan mektup

با دقت نظر به تمام زیبائی های سفارت اعلیحضرت بلند مرتبه، نامه شاهی در رابطه 
با از بین بردن هر نوع چیزی که موجب تضعیف صلح و آرامش می شود به وساطت 
فتحعلی بیگ ترکمان به حضور شاه تقدیم شد، منصرف شدن اعلیحضرت از دو ماده 
مورد بحث، بیان اجازه ندادن به هیچ نوع دشمنی، بنا به استناد این امر حفظ مرزهای 
قدیمی، با شرط حفظ شأن و عناوین دو طرف، بعد از بیان اجازه نوشتن عقد مصالحه و 
تسلیم دو قطعه نامۀ همایونی اجازه بازگشت به سفیر مذکور؛ نامه دوستی ارسالی مقام 
صدارت عثمانی به وساطت مصطفی نظیف افندی، مقابله توأم با صداقت و اخالص با 
هر چیزی که موجب تضعیف آرامش و  از بین بردن آن می شود بنا به نیت خیری که 
با نامه ارسالی توسط فتحعلی بیگ ترکمان هست، انصراف اعلیحضرت شاه از دو ماده 

42
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و موضوع مورد بحث بیان تحکیم دوستی فیمابین در جلسه ایی با حضور تمامی علما و 
وزرا، برای تحقق تجدید مصالحه نامه مرزی تحقیق و دقت شد و تمامی ارکان دولت 
به اتفاق آرا امضاء کرده، مناسب دیدن عقد مصالحه نامه در دو قطعه نامه همایونی با 
پذیرش اساس قرار گرفتن مرزهای قدیمی با شرط حفظ عناوین دو طرف، تحویل به 
سفیر مذکور، با بیان آرزوی بدست آوردن نتیجه خوب و وسیله تحکیم دوستی در 

نامۀ نوشته شده از طرف صدراعظم سلطان محمود اول به شاهرخ میرزا نوه نادرشاه

Sefîr‑i İran Fethali Bey Türkmân'a verilen nâme‑i hümâyûn mûcebince  
Şahruh Mirzâ'ya taraf‑ı hazret‑i sadr‑ı a‘zamîden tahrîr olunan mektûb‑ı âlînin 

sûretidir.  
Fî 15 S. Sene [1]159

Cenâb-ı asâlet-me’âb, niyâbet-nisâb, vekâlet-âfitâb, saâdet-iktisâb, sâhib-i sâib-i 
re’y-i âlî menzilet, müşîr-i müşterî-tedbîr-i Âsaf-menkabet, müstahkim-i erkân-ı mem-
leket, müstecmi-i esbâb-ı saltanat, ferâzende-i râyât-ı serverî firûzende-i çerâğ-ı meh-
terî, nihâl-i hadîka-iclâl ü kâm-karî gonca-i gülistân-ı ikbâl ü bahtiyârî revâ-i rûy-i 
şükûh u şân Şahruh Mirzâ-yı refî‘u'l-unvân hazretlerinin meclis-i şerîf-i saâdet-nakş ve 
meydân-ı münîf-i basâlet-rahşları savbına revnak-efzâ-yı serîr-i hubb u vidâd ve mes-
ned-ârâ-yı çâr-bâliş-i velâ vü ittihâd olan tuhaf-ı tahiyyât-ı âliyât-ı muhâlasât-nümâ ve 
nutef-i teslîmât-ı gâliyât-ı müsâdakât-intimâ ithâf u ihdâsı siyâkında ravza-i zamîr-i letâ-
fet-semîrlerine mâ’i'l-azb-i merâm-ı bâhiru's-safâ unbûbe-i hâme-i râstî-alâmeden bu 
vec hile isâle vü icrâ olunur ki a‘zam-ı selâtîn-i cihân, efhâm-ı havâkîn-i zamân muvattıd-ı 
kavâim-i şer‘-i kavîm ve müşeyyid-i de’âyim-i bünyân-ı dîn-i müstakîm, gurre-i nâsı-
ye-i millet-i beyzâ dürre-i tâc-ı şerîat-ı garrâ, nûr-i dîde-i bünyâyî bi-zuviyy-i bâzû-yı 
tüvânâyî şa‘şa‘a-i âfitâb-ı cihân-güşâyî pertev-i mâhçe-i ra’yet-i mülk-ârâ-yı fermân-fer-
mâ-yı kişver-i adalet nizâm-bahşâ-yı memleket-i basâlet gülgûn-i sevâdd-ı mâlikiyet-i 
berreyn feleke-nişîn-i saltanat-ı bahreyn, hâdim-i hıtta-i Haremeyn-i Muhteremeyn, 
sânî-i İskender-i Zi'l-karneyn şevketlü kerâmetlü mehabetlü kudretlü azametlü pâdişâh-ı 
İslâm-penâh ve zıllu'llâh-ı hilâfet-destgâh velî-ni‘metim efendim hazretlerinin taraf-ı 
hümâyûn-ı mülûkânelerine hâlâ erîke pîrâ-yı Memâlik-i İran revnak-efzâ-yı taht-gâh-ı 
keyân, sadr-ârâ-yı hıtta-i şâhî, lem‘a pîrâ-yı ufk-ı Cem-câhî nâsih-i ahkâm-ı rafz u bid‘at 
hâmî-i ülkâ-yı dîn ü millet nûr-pâş-ı semâ-i bahtiyârî rûşenî-bahş-ı çeşm-i dâdârî, a‘lâ-haz-
ret, keyvân-rütbet, le’âli-nazret, me‘âlî-menkabet felek-bârgâh, şâh-ı vâlâ-câh hazretleri-
nin zât-ı kerrûbî-sıfât-ı keyânîlerinde merkûz ve tıynet-i safvet-mekîne-i kaanilerinde 
mermûz olan hüsn-i akîdet ü safâ-yı taviyyete binâen münâfî-i sıdk u safâ olur hâlât-ı 
reddiyenin bi'l-külliye izâle vü imhâsına niyyet-i sâdıka ve azîmet-i fâikalarını hâvî taraf-ı 
fâizü'ş-şeref-i dâverîlerinden nâme-i sâmî ve kâime-i vidâd-alâme-i kirâmîleriyle ba‘s u 
tesyîr buyurulan emâret ü izzet-nişân Fethali Bey Türkmân cenâbı sevk-i sâik-i Îzid-i  

(9 Mart 1746)



152

I.MAHMUD-NADİR ŞAH MEKTUPLAŞMALARI

müte‘âl ve bedreka-i tevfîk-i Hudâ-yı lâ-yezâl ile bir vakt-i feyz-iştimâl ve bir evân-ı mey-
menet me‘âlde südde-i seniyye-i adalet-unvân ve atebe-i aliyye-i şâmihu'l-erkâna dâhil 
ve sâha-i re’fet-i mübâha-i mihmân-nüvâzî ve istînâsa vâsıl oldukdan sonra taraf-ı şerîf-
lerinden cânib-i ihlâs-kîşlerine irsâl olunan zebîre-i meveddet vetîreleri pîrâye-i dest-i 
tevfîr ü tebcîl olup zîver-ı silk-i sütûr olan ferâid-i kelimât-ı safvet-âyâtı keşîde-i rişte-i 
ittikan u iz‘ân kılındıkda vedî‘a-i derc-i muhâdenet kılınan cevâhir-i muhâlasat u muhâ-
denetleri imâme-i sübha-i ülfet-i cânibeyn add olunmuşdur. Muktezâ-yı kâide-i Devlet-i 
Aliyye üzere sefîr-i mûmâ-ileyh bir zamân-ı sa‘d-iktirânda dîvân-ı bülend-eyvân-ı haz-
ret-i hilâfet-unvâna da‘vet ve tebliğine me’mûr olduğu nâme-i sâmî-i cenâb-ı şâhîyi delâ-
let-i muhlisânemiz ile huzûr-ı fâizü'n-nûr-ı İskender-hadîme arz u takdîm idüp fâ’iz-i teş-
rîfât-ı seniyye ve hâiz-i taltîfât-ı behiyye oldukdan sonra gerek mü’eddâ-yı nâme-i nâmî 
ve gerek mezâyâ-yı kâime-i şehâmet-dâime-i kirâmî muhât-ı ilm-i âlem-şümûl-i hazret-i 
zılliyet-nigâhî oldukda bu makûle umûr-ı izâm akd-i encümen-i şûrâ ile pezîrâ-yı nizâm u 
encâm olmak öteden berü kânûn-ı kadîm-i Devlet-i Aliyye ve deyden-i müstedîm-i sal-
tanat-ı seniyye olduğuna binâen bu def‘a dahi cânib-i seniyyü'l-menâkıb-ı hazret-i şâhî-
den pîrâye-i sahîfe-i îrâd u beyân kılınan keyfiyyât-ı mu‘âlefet-âyât cümleye ifhâm u i‘lân 
ve muktezâ-yı şer‘-i şerîf ve mübtegâ-yı kânûn-ı münîf üzere iktizâ-yı hâl istikşâf u is-
ti‘lân olunmak için ber-mûceb-i emr-i hümâyûn-ı cihân-dârî bi'l-cümle vüzerâ-yı izâm 
ve ulemâ-yı fihâm ve ocaklar ricâli ve sâir hayr-hâhân-ı Devlet-i ebed-kıyâm ile tarh-ı 
meclis-i meşveret olunup ve sefîr-i mûmâ-ileyhin teblîğine me’mûr olduğu tensîkât-ı 
me‘âli-simât-ı cenâb-ı şâhînin mefhûm u mü’eddâlarıyla mîr-i mu‘azzâ-ileyhin arz ey-
lediği takrîr-i sadâkat-masîri cümleye i‘lân ve etrâf u enhâsı gereği gibi ba‘de'l-ittikan 
şer‘ ü kânûna tatbîk ve zîr ü bâlâları kemâ-yenbagi tedkîk olundukda şâh-ı müşârün-i-
leyh hazretlerinin tekâlîf-i ma‘hûdeden nükûl ü ferâgat birle cânib-i insâf ve hakkâniyete 
meyl ü rağbetleri ve ba‘d-ez-în kar‘-ı bâb-ı mu‘âdâta bir dürlü cevâz u ruhsat gösteril-
memek hâletleri mâ-fî'z-zamîr-i ihlâs semîr-i Cem-câhîleri idüğünü mutazammın tah-
rîrât-ı keyânîlerinde münderic olan ta‘bîrât-ı dil-pezîrleri müceddeden ba‘z-ı şûr u şeyn 
vukû‘ı melhûz olan hâletin ifhâsına dahi delâlet etmekle fîmâ-ba‘d miyâneden kedûret ü 
iğbirâr mündefi‘ olup ilf ü ilti’âm-ı ümmet-i hayru'l-enâm için hudûd-ı kadîme esâsı ve 
tarafeynin şân u unvânları muhâfazası şartıyla akd-i musâlahaya ruhsat-ı hümâyûn erzânî 
kılınmak münâsib idüğü ittifâk-ı ârâ ile tahkîk ü imzâ olunmakla keyfiyyet-i mersûme 
ma‘rûz-ı pişgâh-ı hazret-i zılliyyet-medâr kılındıkda taraf-ı zâhirü'ş-şeref-i pâdişâhîden 
şürût-ı merkûmeyi müştemil iki kıt‘a nâme-i hümâyûn-ı adalet-makrûn şeref-bahşâ-yı 
imlâ vü tastîr ve aded-i dîrîn üzere sefîr-i mûmâ-ileyh cenâbına huzûr-ı fâizü'n-nûr-ı 
hüsrevânede teslîm ve mûmâ-ileyh cenâbı şerâit-i âdâb-ı risâlete kemâ-yenbagi mürâ‘ât ü 
teşrîfât-ı seniyye-i mülûkâne ile ihrâz-ı müfâharet ve mübâhât eyledikden sonra avd ü 
insırâfa murahhas ve me’zûn olup cânib-i Devlet-i Aliyye-i sermediyyeden şeref-nifâz-ı 
sudûr olan diğer nâme-i hümâyûn-ı musâdakat-nümûn ile terhîs ü ta‘yîn kılınan izzetlü 
Mustafa Nazîf Efendi'nin ma‘iyyet ve refakati ile ol savb-ı me‘âlî evbe tesyîr olunmalarıyla 
taraf-ı muhibbânemizden dahi mektûb-ı meveddet-üslûb tahrîr olunmuşdur. İnşâallahu 
te‘âlâ lede'l-vusûl mezâmîn-i nevâmic-i hümâyûn-ı nasafet-makrûndan tafsîl-i keyfiyyet 
ma‘lûm-ı fehâmet-mersûmları ve tahsîl-i râhat-ı ümmet-i Nebeviyye zımnında mûceb-i 
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eslâf-ı hazreteyn ve sebeb-i emniyyet-i reâyâ-yı cânibeyn olur hâlâtın istihsâli lâzime-i 
uhde-i hayr-endîşî ve râtıbe-i zimmet-i sadâkat-kîşî idüğü sefîr-i mûmâ-ileyh cenâbının 
takrîr-i sıhhat-semîrinden mekşûf-ı tab‘-ı nukâdları oldukda taraf-ı emîrânelerden dahi 
istihkâm-ı esâs-ı müsâfât u müvâlât ve istikrâr-ı bünyân-ı tevâdd ü tehâbba dikkat ve ûlâ 
ve uhrâda bâz-hast u mes’ûl olunmayup belki inde'llah ve inde'r-resûl mergûb u makbûl 
olmağa bezl-i cell-i himmet vâbeste-i uhde-i rüşd ü reviyyetleridir.

Sultan IV. Murad zamanındaki hudud musâlahasının yenilenmesi için 

Mustafa Nazif Efendi'nin Osmanlı Devletince mutemet tayin edilmesi

انتخاب مصطفی نظیف افندی معتمد دولت عثمانی برای تجدید مصالحه نامه 
مرزی زمان سلطان مراد چهارم

Şahruh Mirza hazretlerine yapılan övgüden hulûs ve samimiyet ifadesinin 
belirtilmesinden sonra atası Nadir Şah'ın, nifak unsuru hallerin külliyen 
imhası ve sadık niyetlerinin ifadesi beyanıyla Fethali Bey Türkman ile gön‑
derdikleri name‑i şâhînin saltanat makamına ulaştığı ve elçilik merasimi‑
nin icraıyla gönderdikleri dostluk mektubunun okunduğu, muhtevasından 
memnun olunduğu, şahlık devletinin bu halis niyetlerine cemile olarak, 
Sultan IV. Murad Han zamanında yapılan hudud musalahasının yeni‑
lenmesi için Mustafa Nazif Efendi'nin mutemet tayin edildiği; O tarihte 
akdedilen sınırlar aynı kalmak ve iki tarafa ait unvanlarda bir değişiklik 
olmamak şartıyla Şahlıkça bu hususa itina buyrulduğu sürece Osmanlı 
Devletince de itina gösterileceği, bu niyetle mezkûr efendinin Şah'ın huzu‑
runa varmak üzere yola çıkarıldığı, bu hususta Sadaretçe kaleme alınan sa‑
mimiyet mektubunun da elçi ile gönderildiği, ele geçtiğinde güzel neticele‑
re ulaşılacağının umulduğu ifadesine dair Sultan I.Mahmud'un sadrazamı 
tarafından Nazif Mustafa Efendi tavassutuyla Şahruh Mirza'ya gönderilen 
mektup

اعلیحضرت شاهرخ میرزا بعد از بیان حمد و ستایش و اظهار صمیمیت بیان کرده که 
پدرش نادرشاه تمامی عناصر نفاق را از بین برده و نامه شاهانه را با بیان نیّت صادقانه خود 
با فتحعلی بیگ ترکمان ارسال کرده، وصول آن به مقام سلطنت و قرائت نامه دوستی 
خالصانه  های  نیّت  زیبایی  آن،  محتوای  از  خشنودی  سفارت،  مراسم  اجرای  از  بعد 
دولت شاهی، تعیین مصطفی نظیف افندی به عنوان معتمد برای تجدید مصالحه نامه 
مرزی زمان سلطان مراد خان چهارم؛ حفظ شکل مرزهای تعیین شده در آن تاریخ و با 
شرط پرهیز از هر گونه تغییر عنوانهای مختص دو طرف، اهمیت دادن دولت عثمانی 
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به مسئله تا زمانی که شاهنشاه در این خصوص اهتمام فرمایند؛ اعزام افندی مذکور با 
این نیّت به حضور شاه؛ ارسال نامه صمیمی صدارت در این خصوص با ایلچی مزبور، 
با بیان امیدواری در رسیدن به نتایج خوب به هنگام وصول در نامه ارسالی از طرف 

صدراعظم سلطان محمود اول توسط مصطفی نظیف افندی به شاهرخ میرزا 

İnâyetlü saâdetlü sâhib‑i devlet efendimiz hazretlerinin taraf‑ı zâhirü'ş‑şeref‑i 
âsafânelerinden Nazif Mustafa Efendi vesâtatıyla Şahruh Mirzâ'ya gönderilen 

mektûbun sûretidir. 

Cenâb-ı asâlet-me’âb, niyâbet-nisâb, vekâlet-intisâb, saâdet-iktisâb, sâhib-i sâ’ib-i 
re’y-i âlî-menzilet müşîr-i müşterî tedbîr-i Âsaf-menkabet müstahkim-i erkân-ı mem-
leket, müstecmi‘-i eştât-ı saltanat, firâzende-i râyât-ı serverî, firûzende-i çerâğ-ı meh-
terî, nihâl-i hadîka-i iclâl ü kâm-kârî gonca-i gülistân-ı ikbâl ü bahtiyârî revâ-i rûy-ı 
şükûh u şân Şahruh Mirzâ-yı refî‘u'l-unvân hazretlerinin meclis-i şerîf-i saâdet-nakş ve 
meydân-ı münîf-i besâlet-rahşları savbına revnak efzâ-yı serîr-i hubb u vidâd ve mes-
ned-ârâ-yı çâr-bâliş-i velâ vü ittihâd olan tuhaf-ı tahiyyât-ı âliyât-ı muhâlasât-nümâ 
ve nutef-i teslîmât-ı gâliyât-ı musâdakât-intimâ ithâf u ihdâsı siyâkında ravza-i zamîr-i 
letâfet-semîrlerine mâ’ü'l-azb-i merâm-ı bâhiru's-safâ unbûbe-i hâme-i râstî-alâmeden 
bu vechile isâle vü icrâ olunur ki hâlâ fermân-fermâ-yı Memâlik-i İran revnak-efzâ-yı 
taht-gâh-ı keyân sadr-ârâ-yı kişver-i şâhî lem‘a pîrâ-yı ufk-i Cem-câhî nâsih-i ahkâm-ı 
rafz u bid‘at, hâmî-i ülkâ-yı adl ü şehâmet-a‘nâ vâlid-i mâcid-i büzürgvârları a‘lâ-hazret, 
keyvân rütbet, âfitâb tal‘at, me‘âlî menkabet, felek-bârgâh-ı şâh-ı vâlâ-câh hazretlerinin 
zât-ı kerrûbî-sıfât-ı keyânîlerinde merkûz ve tînet-i safvet-tahmîr-i kaanîlerinde mermûz 
olan hüsn-i akîdet ü safâ-yı taviyyete binâen münâfî‘-i sıdk u safâ olur hâlâtın bi'l-külliye 
izâle vü imhâsı emrinde münba‘is-i zamîr-i nasafet-semîrleri olan niyyet-i sâdıka ve azî-
met-i câzimelerini hâvî cânib-i seniyyü'l-menâkıb-ı dâverîlerinden nâme-i sâmî ve kâi-
me-i vidâd-alâme-i kirâmîleriyle ba‘s ü tesyîr buyurulan emâret ü izzet-unvân Fethali Bey 
Türkmân cenâbı sâ’ik-i takdîr-i Îzid-i müte‘âl ve bedraka-i tevfîk-i Hudâ-yı lâ-yezâl ile bir 
vakt-i feyz-iştimâl ve bir zamân-ı meymenet-me‘âlde südde-i seniyye-i adalet unvân ve 
atebe-i aliyye-i şâmihü'l-erkâna dâhil ve hayyiz-i icrâ-yı merâsim-i sefârete vâsıl oldukdan 
sonra taraf-ı şerîflerinden cânib-i ihlâs redîflerine irsâl olunan zebîre-i meveddet-vetî-
releri resîde-i derece-i vusûl olup müeddâ-yı tahrîrleri muhâzî-i nazara itkan ve ferâid-i 
ta‘bîrât-ı muhâlasat-şiârı furta-i gûş-ı îkân-ı muhlisânemiz olmuşdur. Hem-vâre mes-
ned-i güzîn-i şehâmet ü übbehet ve çâr-bâliş-nişîn-i saâdet ü vâlâ-menzilet olalar, rakî-
me-i velâ-mashûblarının hulâsa-i nâme-i nâmî-i cenâb-ı şâhî ile mîr-i mu‘azzâ-ileyhin 
ba‘s ü tesyîr buyurulduğu zîver-i tâk-ı beyân kılındığından mâ‘adâ pîrâye-bahş-ı kitâbe-i 
müvâlât olur kelimât-ı ihlâs-âyât îrâdıyla meknûnât-ı zamîr-i safvet-nişânımız tırâz-ı hâ-
me-i i‘lân kılınmak hâlâtı ifâde vü îmâ buyurulmuş hâlâ perverde-i ni‘met-i bî-minneti 
olduğum işbu Devlet-i Aliyye-i ebediyyü'd-devâm ile devlet-i behiyye-i şâhiye miyânında 
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husûl-i sâziş ile vedâyi‘-i hâlikü'l-bedâyi‘ olan ibâd-ı müslimînin her hâlde âsûde-nişîn-i 
kehfü'l-emân-ı ârâmiş olmaları zübde-i menviyyât-ı derûn-ı ihlâs-meşhûn ve nuhbe-i 
melhûzât-nihâ-yı sadâkat nümûnumuz olmakla bu merâm-ı hayriyyet-encâm-ı devlet-i 
şâhiyyenin dahi fi'l-hakîka matmah-ı enzâr-ı nasafet-medârları olduğu tahrîren ve takrî-
ren münfehim olmak hasebiyle sefîr-i mu‘azzâ-ileyh ile ba‘s ü tesyîr olunan mektûb-ı 
vâlâ-üslûbumuzda keşîde-i silk-i sütûr kılındığı üzere mücerred temşiyyet-i maslahat-ı 
hayriyye niyyet-i hâlisasıyla der-bâr-ı hilâfet-medâr-ı hüsrevânîden nâme-i hümâyûn-ı 
şevket-makrûn ile dergâh-ı adalet-penâh bendelerinden bir mu‘temed kullarının hâssa-
ten ba‘s u tesyîri husûsı için a‘zam-ı selâtîn-i zamân efhâm-ı havâkîn-i devrân câmi‘-i 
âyât-ı nasafet u din-dârî vâki-i râyât-ı adalet ü kâm-kârî nûr-ı hadeka-i cihân-bânî nevr-i 
hadîka-i gîtî-sitânî şehriyâr-ı hurşîd-i ilm tâc-dâr-ı kevâkib-i haşem kuvvet-bahşâ-yı 
pençe-i adl u dâd miknet-fermâ-yı bâzû-yı rüşd ü sedâd müşeyyid-i erkân-ı şerîat-i garrâ 
mümehhid-i bünyân-ı millet-i beyzâ sultânü'l-berreyn hakânü'l-bahreyn hâdimü'l-Ha-
rameyni'ş-Şerîfeyn hâmiyyü'l-beledeyni'l-münîfeyn şevketlü kerâmetlü mehâbetlü 
kudretlü azametlü pâdişâh-ı sipihr-iktidâr ve hudâvendigâr-ı gerdûn-vakâr velî-ni‘me-
tim efendim hazretlerinin mübârek pâye-i serîr-ârâ-yı zılliyet-nümâlarına cebîn-sâ-yı 
niyâz ü istid‘â olduğumda sûret-i niyyet-i hâlisânem mir’ât-ı temâsîl-i ilhâm-ı sübhânî 
olan zamîr-i hurşîd-nazîr-ı hazret-i zıllu'llâhîye pertev-endâz-ı hüsn-i teveccüh ve kabûl 
olduğuna binâen sefîr-i mûmâ-ileyhin yed-i sefâretine ibdâ‘ olunan nâme-i hümâyûn-ı 
mülâtafet-makrûnda îrâd olunduğu üzere âyîne-i müsâfâta îrâs-kerd-i fütûr edecek 
teklîf-i cedîd-i ma‘hûd teklifeyn-i sâbıkayn misüllü derûn-ı diyânet-merhûn-ı şâhîden 
izâle vü imhâ kılınmak zımnında hakân-ı cennet-merâbi‘ merhûm ve mağfûrün-leh 
Sultân Murad Han-ı Râbi‘  hazretlerinin zamân-ı bâ-unvânlarında ma‘kûd u mümehhed 
kılınıp ile'l-ân mer‘î vü mu‘teber tutulan hudûd u sınur esâs olmak ve kadr ü unvân-ı 
devleteyn ve şân u şükûh-ı hazreteyn bir dürlü pezîrâ-yı gubâr-ı şeyn olmamak vechi-
le bilâ-külfetin istihkâm-ı merâ’ir-i ülfete cânib-i cenâb-ı şâhîden i‘tinâ buyurulduğu 
sûretde taraf-ı hümâyûn-ı nasafet-makrûndan dahi istikmâli emrine i‘tinâ buyurulacağı 
mukarrer idüğünü mübeyyin nâme-i hümâyûn-ı safvet-nümûnlarıyla bir bendelerinin 
namzed-i emr-i sefâret kılınmasına müsâade-i mülûkâneleri erzânî buyurulup binâen-a-
leyh ol bâbda dahi bir kıt‘a nâme-i safvet-alâme-i cihân-dârîleriyle hâcegân-ı dîvân-ı 
bülend-eyvân-ı Süleyman-mekânlarında mâliye tezkirecisi olan izzetlü Mustafa Na-
zif Efendi terhîs ü ta‘yîn ve mîr-i mu‘azzâ-ileyh cenâbı refâkatıyla ol savb-ı nasafet-ev-
be ba‘s ü tesyîr olunmağla i‘lâm-ı hâl ve istikşâf-ı gonca-i fuâd nezâret- iştimâlleri zım-
nında cânib-i muhibb-i ihlâs-semîrlerinden dahi mektûb-ı meveddet tahrîr ve efendi-i 
mumâileyh ile firistâde-i savb-ı saâdet-masîrleri kılınmışdır. İnşâallahu te‘âlâ lede'l-vusûl 
hakîkat-i mezâmîn-i nevâmic-i hümâyûn tahrîrât-ı velâ-simâtımızın mü’eddâlarından ve 
kezâlik sefîr-i mûmâ-ileyhin takrîr-i sedâd-ihtivâsından ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i  
muharrer idâmet-i mücâmele-i yegânegî vü müvâlât ve ikâmet-i de’âim-i yek-cihetî vü 
müsâfâtın istihsâli için kerraten-ba‘de-merratin rahsûde-i pîşgâh-ı übbehet-iktinâh-ı 
hazret-i hilâfet-penâhî olmak zımnında taraf-ı muhlisânemizden zâhir ü bedîdâr olan 
gûşiş-i bî-şümârımız gibi cânib-i me‘âlî-i hidîvîlerinden dahi şecere-i tayyibe-i dostî vü 
müvâhât ve devhâ-i bâsika-i vedd ü müsâfatın rîşe-gir-i istikrâr ve pür-berg ü bâr olması 
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bâbında sâha-i mu‘allâ-bâha-i cenâb-ı şâhîye isâle-i cûy-bâr-ı hüsn-i guftâr ve ifâza-i re-
şehât-ı sa‘-yi hayriyyet-simâr buyurmalarıyla bi-avni'l-lahi'l-meliki'l-allâm-ı ilf ü ilti’âm 
ümmet-i hayru'l-enâmı mûcib ve ilâ mâ-şâallahu te‘âlâ beyne'l-hazreteyni'l-izâm ve kezâ-
lik mâ-beyni'l-ahlâfi'l-kirâm gül-zâr-ı nüzhet-fezâ-yı tehabb ü tevâddın ser-sebz ü şâdâb 
olmasını müstevcib hâlâtın dahi pezîrâ-yı temşiyyet ü husûl olmasında ihtimâm-ı verziş-i 
guncânîleri masrûf buyurulmak der-hâst-ı muhibbânemizdir.

Şâh'ın mektubundaki hususların umumi meşverete havale olunması, 

sultanın ve şeyhülislamın cevabî mektubunun gelen elçiyle 

gönderilmesi

حواله به مشورت عمومی در خصوص نامه شاه، ارسال پاسخ سلطان و شیخ 
االسالم به نامه رسیده با ایلچی اعزامی

Elçi ile Şeyhülislamlığa gelen cevabi mektubun alındığı ve okunmasıyla şe‑
ref duyulduğu; Şah hazretleri tarafından Fethali Bey Türkmân aracılığıyla 
gönderilen mektubun saltanat makamına ulaştığı, muhtevasındaki önem‑
li hususun istikrar ve devamlılık kazanması için umumi meşverete havale 
olunduğu, Sultan hazretlerinin barış ve dostluk konusuna gösterdiği yakın 
ilgi ve arzuyu havi ve dostlarının da buna tabi olmaları ricasını muhtevi 
mektubun mezkûr elçi ile gönderildiği; Şeyhülislamlıkça da padişah haz‑
retlerinin mektubunda yazılı konunun tevsik ve te’yidine tam bir ihtimam 
gösterilmesi rica olunduğu, elçinin dönüş vakti geldiğinde kaleme alınan 
bu cevapnamenin gönderildiğini bildirir Sultan I.Mahmud'un Şeyhülisla‑
mının Nadir Şah'ın Şeyhülislamı Molla Ali Ekber'e Arapça mektubu

دریافت پاسخ نامه رسیده توسط ایلچی به شیخ االسالم و احساس غرور با مطالعه آن؛ 
رسیدن نامه ارسالی اعلیحضرت شاه توسط فتحعلی بیگ ترکمان به مقام سلطنت، برای 
ثبات و مداومت در خصوص موارد مهم حواله به مشورت عمومی، اعلیحضرت سلطان 
از نزدیک به موضوع صلح و دوستی عالقه نشان داده، همراه با درخواست و آرزوی 
تبعیت دوستان از این امر در نامه و ارسال آن با ایلچی مذکور؛ نشان دادن سعی وافر 
اعلیحضرت در اثبات و تایید درخواست موضوع نوشته شده نامه با نظر شیخ االسالمی، 
به تحریر در آوردن پاسخ نامه به عربی و ارسال آن با ایلچی مزبور به هنگام بازگشت از 

سوی شیخ االسالم محمود اول به مال علی اکبر شیخ االسالم نادرشاه 
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[Arapça]

Faziletli Şeyhülislam Efendi hazretlerine Molla Ali Ekber tarafından  
Sefir‑i mûmâ‑ileyh yediyle gelen Farisî mektubun cevapnamesidir.  

Fî 15 S. Sene [1]159

Bismillahirrahmanirrahim

Sapasağlam dinin temellerini Melik ve Alîm olan Allah katından teyid ile tesis eden 
Allah'a hamd olsun. O, mümin kullarının kalplerinin arasını lütfu ve yardımıyla ülfet et-
tirmekte, birleştirmektedir. Böylece müslümanlar, O'nun tevfiki ve irşadıyla dinin önemli 
işlerinde görüş birliğine varmış olurlar. Salât ve selam, Peygamberimiz olan, öncekilerin 
ve sonrakilerin efendisi, şerefli mücahitlerin komutanı, resullerin en şereflisi, nebîlerin 
sonuncusu Muhammed'e, O'nun mübarek âl ve ashabına, kıyamete kadar güzellikle onla-
ra tâbi olanlara olsun. Allah Teâlâ onların hepsinden de razı olsun. Bu temiz ve müstecap 
dua hediyelerini takdim ettikten, Saltanat-ı Seniyye'nin selam ve tahiyyelerini kıymetli 
İran halkına ve seçkin görevlilerine sunduktan sonra, Tarafınızdan cevap olarak bize yazı-
lan kıymetli mektubunuzu başından sonuna kadar okumakla şereflendik. Mektubun satır-
ları arasında barışın ikmali, samimi duyguları haber veriyor, dostluğu açık dille ifade edi-
yordu. Bu haliyle gönüllerimize şifa olmuştur. Şöyle ki, sultanların ve kralların en büyüğü, 
yeryüzünde Allah Teâlâ'nın gölgesi, hem irsen hem de istihkâkan saltanat tahtının sahibi 
ve İslam memleketlerinin maliki, İslam diyarlarında dinin ahkâmının uygulayıcısı, İslam 
ve müslümanların yardımcısı, gazi ve mücahitlerin donatıcısı, doğu ve batıdaki herkesin 
işlerini düzene koymanın kefili, karaların ve denizlerin hâkimi, Harameyn-i Şerîfeyn'in 
hizmetkarı Sultanımız ve Hakanımız Hazretleri'nin -Allah Teâlâ onun hilafetini kıyamet 

ve haşir gününe kadar devam ettirsin, devletinin gölgesini fakir ve yoksullar üzerinden eksik 

eylemesin- yüksek eşiğine gönderilen mektup erişti. Bu mektup Şâh tarafından elçi olarak 
gönderilen Fethali Bey Türkman aracılığıyla ulaştırıldı. Mektupta anlatılan konular hila-
fet makamına arz olundu. Onda bulunan barış, güven ve dostluk konularının tamam ve 
kemale erdirilmesine dair hususlar mütalaa olundukta, bu önemli maslahatın istikrar ve 
devamlılık kazanması keyfiyeti umumî meşverete havale buyuruldu. Bütün din ve dev-
let erkânı sıdk u sebata riayet şartıyla bu işi kabullenip benimseme yolunda görüş birliği 
ettikleri hilafet makamına arz olunduğundan bu yolda bir Padişah hükmünün yazılması 
emir buyuruldu. Sultanımızın barış ve dostluk konusuna gösterdiği yakın ilgi ve arzuyu 
havi ve bağlılarından da buna sıdk ve sebat üzere olmaları talebini muhtevi olan bu mek-
tup mezkur elçi ile birlikte gönderildi. Şu halde bendeniz tarafından da Padişahımızın 
mektubunda yazılı bulunan konunun tevsik ve teyidine tam olarak ihtimam gösterilmesi 
rica olunur. Böylece bu barış ve dostluk konusu yüce Allah'ın tevfikiyle zedelenmekten ve 
yara almaktan korunmuş olur. Burada bulunan elçinin dönüş vakti gelip yola çıkması ke-
sinleşince, tarafınızdan gelmiş olan kıymetli mektubunuza cevap olmak üzere bu mektup 
yazılmış oldu. Cenâb-ı Hak bizi ve sizi, ehl-i İslam arasında tesis edilecek güzel geçinme 
ve dostluk ilişikisi kurmaya muvaffak eylesin.
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Şâh'ın mektubundaki hususların umumi meşverette oybirliğiyle 

tasvip olunması, şahlıkça buna ihtimam gösterilmesi ricası

تصویب موضوع های نامه شاه در مشورت عمومی به اتفاق آراء، تقاضای 
نشان دادن اهتمام شاهانه به آن

Fethali Bey Türkmân aracılığıyla İran Meşihatı'ndan gelen mektup Hila‑
fet makamına arz olunup dostluğun ikmaline dair husus mülahaza olun‑
duğunda yapılan meşveretle cümle din ve devlet erkânının bu hususu rey 
birliğiyle tasvip ettikleri Halifelik makamına arz olunduğunda, Şah'a bir 
mektup yazılması ferman olunarak Şahlıkça da buna sebat gösterilmesi ta‑
lebinin sefir aracılığıyla kendilerine gönderildiği, bu hususa rağbet edilip 
talep olunan ahdin belgelendirilerek sağlamlaştırılmasına ihtimam göster‑
meleri rica olunduğu, sözü edilen elçilik görevi tamamlanarak Fethali Bey 
Türkmân'ın yola çıkarıldığı beyanına dair Sultan I.Mahmud'un Şeyhülisla‑
mınca İran Şeyhülislamı Molla Ali Ekber'e yazılan Arapça cevabî mektup

در پاسخ نامه شیخ االسالم سلطان محمود اول به شیخ االسالم ایران مال علی اکبر که به 
عربی نوشته شده و با پایان یافتن وظیفه سفارت فتحعلی بیگ ترکمان به هنگام عزیمت 
به ایران ارسال شده حاوی: نامه رسیده از مشهد ایران به وساطت فتحعلی بیگ ترکمان 
به مقام خالفت عرض شد و بعد از مالحظه در ادامه دوستی با مشورتی که انجام شد 
تمام ارکان دولتی و دینی در این خصوص به اتفاق آراء تصویب کرده و به مقام خلیفه 
عرض شد، فرمان نوشتن نامه از سوی شاه و تقاضای نشان دادن اصرار شاهانه به این 
امر و ارسال آن به وساطت سفیر، در این خصوص رغبت نشان داده و با ثبت عهدنامه 

تقاضا شده به تثبیت آن اهتمام کنند

Hâlâ Memâlik‑i İran'da reîsü'l‑mevâlî Molla Ali Ekber tarafından  
dâ‘î‑i Devlet‑i Aliyyelerine vârid olan mektûba edâ‑yı cevâb zımnında  

tahrîr olunan mektûb‑ı Arabiyyü'l‑üslûbun tercümesidir.171

Ba‘de takdîmi'l-hamdi ve's-senâ cenâb-ı âlîleri kıbelinden tahrîr olunan mektûb-ı 
müstetâbları ki emr-i savâbı hâvîdir. Tarafımıza vârid olup ibtidâsından intihâsına va-
rınca mütâla‘asıyla teşerrüf olundukda derc-i sütûru ikmâl-i silm ü müsâfâtdan inbâ vü 
itmâm-ı üns ü müvâlâtı ifsâh ile sudûra bâ‘is-i şifâ olmuşdur. Şöyle ki sultânüna'l-a‘za-
mi'l-efhâm ve'l-hâkanü'l-muazzami'l-mufahham halîfetu'llâhi te‘âla fi'l-âlem a‘za-
mü'l-mülûki ve's-selâtîn zıllu'llâhi te‘âlâ fi'l-arzeyn mâlikü'l-memâliki'l-İslâmiyye bi'l-irsi 
ve'l-istihkâk müneffiz-i172 ahkâmu'ş-şer‘i'l-mübîn fi'l-âfâki mu‘înü'l-İslâmi ve'l-müslimîn 
171 Arapça'dan Osmanlıca'ya çevrilmiş olan bu mektup içerisindeki Arapça ibâreler, bir önceki mektupta yani 

Arapça'dan Türkçe'ye yapılan tercümede verildiği için burada tekrarından kaçınılmıştır.
.münakkıd" şeklinde yazılmış, Arapça aslıyla karşılaştırılarak "müneffiz" olduğuna hükmedildi-منقد" 172
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mücehhizü'l-guzât-ı ve'l-mücâhidîn zâmin-i emânü'l-hâfikîn kâfil-i mehâmmü'l-enâ-
mi bi'l-maşrikeyn sultânü'l-berreyn ve'l-bahreyn hâdimü'l-Haremeyni'ş-Şerîfeyn halle‑

da'llahu hilâfetehû ilâ yevmi'l‑haşri ve'd‑dîn ve eyyede zılâle devletihî ale'l‑fukarâi ve'l‑mesâkîn 
hazret-i hilâfet-penâh şevketlü kerâmetlü mehâbetlü efendimiz hazretlerinin atebe-i 
aliyye-i hüsrevâne ve südde-i seniyye-i mülûkânelerine ol şâh-ı âlî-câh ki irtefe‘at bi‑garâ‑

yimihî mefâsidü'z‑zamân ve zuyyinet bihi'l‑erâiki ve't‑tîcân  ellezî fâka bi'r-riyâseti ve's-siyâ-
seti's-sultâniyye bi'l-memâliki'l-vesî‘âti'l-İraniyye durretü iklîli'l-asâleti ve'l-besâle izzetü 
ciyâhi's-saâdeti ve'l-celâdeti bâsitu bisâti'l-emni ve'l-insafi fâizü ebediyyi'l-cevri ve'l-i‘tisâ-
fi ce‘ala'llahu kavâime devletihî râsihatün ve mebâniyyü izzihî ve kadrihî şâmihatün haz-
retleri kıbel-i âlîlerinden ba‘s ü tesyîr olunan erbâb-ı kadr ü şândan sefîr-i necîb Fethali 
Bey Türkmân vesâtatıyla vârid olan elûke-i kaanîleri bu emrin tavsîlını nâtık olmakla ol 
müfâvâza-i sâmiyye sâha-i dârü'l-hilâfe-i sultâna arz olunup anda münderic olan emr-i 
müsâfât ve silm-i müvâlâtın itmâm ü ikmâline dâîr husûs mülâhaza buyuruldukda bu 
maslahat-ı celîlenin istikrâr u istimrârı keyfiyyeti akd-i meşveret-i âmmeye ihâle buyurul-
mağın cümle erkân-ı dîn ü devlet sıdk u sebâta riâyet şartıyla bu emr]in] tasvîb ü tahsînine 
ictimâ‘ etdikleri ma‘rûz-ı atebe-i aliyye-i hilâfet-penâhî oldukda cânib-i seniyyü'l-menâ-
kıb-ı hazret-i kaanîye ber-vech-i mestûr bir elûke-i fahîme tahrîr olunmak üzere emr-i 
hümâyûnları şeref-rîz-i sudûr oldukda ol elûke-i sa‘îde silm ü müsâfât emrine rağbet-i 
hümâyûnları ta‘allukunu hâvî ve bu ilf u müvâlâtda hazret-i kaanîden dahi sıdk u sebât 
matlûb olduğunu muhtevî olup sefîr-i necîb-i mezkûr ile mashûben ol hazrete irsâl olun-
duğu binâen-aleyh cenâb-ı âlîlerinden bu muhlisleri dahi mazmûn-ı nâme-i hümâyûn-ı 
hazret-i hilâfet-penâhîden mestûr olduğu vech üzere bu emr-i mergûb ve ahd-i matlûbun 
tevsîk ve te’kîdine ihtimâm-ı tâmları recâ olunur ki bu emr-i silm ü müsâfât bi-tevfiki'l-lâ-
hi'l-Meliki'l-müte‘âl zilel ü ihtilâlden sâlim ola, vaktâki vech-i mestûr üzere emr-i sefâret 
tâm olup sefîr-i necîb Fethali Bey Türkmân taraf-ı hazret-i Kaanîye mashûben bi'l-izzi 
ve'l-ikrâm âzim olmağa taraflarından vârid olan kitâb-ı müstetâbın hakk-ı cevâbını edâ 
için taraflarına mektûb tahrîr olundı. Cenâb-ı Hakk bizi ve sizi ehl-i İslâm beyninde bu 
hüsn-i müvâfakat-ı matlûbe ve mu‘âşeret-i mergûbeye tevfîk eyleye.

Osmanlı topraklarının kılıçla kazanılmış yerler olması, miras 

olmaması; itina gösterilmesi gereken asıl hususun, mevcut sınırların 

korunması olması

موضوع اصلی که باید توجه شود سرزمین های عثمانی به نیروی شمشیر 
بدست آمده، میراث نبوده، ضرورت حفاظت از مرزهای موجود

Tahum bölgesinde bulunan bazı yerlerin ortadan bölünmesi meselesinin 
yönlendirme ile değil, akl‑ı selim ile suret bulacağı; üzerinde hak iddia 
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edilen yerler, Osmanlı sultanının ataları olan sultanlarca kılıçla kazanılmış 
yerler olup miras yoluyla kendilerine intikal ettiği, bu bahiste anlaşmaya 
ve yardımlaşmaya mahal bulunmadığı; itina gösterilmesi gereken yegâne 
hususun, Sultan IV. Murad zamanında belirlenen sınırların korunması ol‑
duğu; bu hususların hatırlatılması için bir nâme‑i hümâyûn kaleme alınıp 
bunu ulaştırmaya Mustafa Nazif Efendi'nin seçildiği; fermanda yazılı esas‑
lar çerçevesinde karşılık görüşmeler yoluyla konunun neticeye kavuşması 
beklendiği hakkında Osmanlı Şeyhülislamı tarafından Nadir Şah'ın Şeyhü‑
lislamı Molla Ali Ekber'e gönderilen Arapça mektup

مسئله تقسیم بعضی زمین های مرزی تحت حفاظت به دو قسمت از پیش برنامه ریزی 
شده نبوده، از طریق عقل سلیم امکان پذیر است؛ سرزمین هایی که بر روی آنها ادعا 
شده، سرزمین هایی است که اجداد سالطین عثمانی با شمشیر بدست آورده و از طریق 
میراث به اشخاص منتقل شده، در این بحث محلی برای عدم درک و طلب کمک 
وجود ندارد؛ یگانه موضوعی که باید توجه شود، حفاظت از مرزهایی است که در 
زمان سلطان مراد چهارم مشخص شده؛ نوشتن یک نامه همایونی برای یادآوری این 
موضوع ها، انتخاب مصطفی نظیف افندی برای ارسال آن؛ توقع بدست آمدن نتیجه 
مطلوب از طریق گفتگوهای متقابل در نامه ارسالی از طرف شیخ االسالم عثمانی به 

مال علی اکبر شیخ االسالم نادرشاه به زبان عربی 

[Arapça]

Faziletli Şeyhülislam Efendi hazretleri taraf‑ı şerîflerinden Nazif Mustafa Efendi 
yediyle Molla Ali Ekber tarafına gönderilen mektub‑ı müvâlât‑üslûbun suretidir. 

Bismillahirrahmanirrahim

Sıdk ve yakîn ile şerîati teyid eden, yine dini, yönetim ve saltanatı desteklemek su-
retiyle müslümanlar arasında destekleyen Allah'a hamd olsun. Efendimiz ve dayanağımız 
olan nebîlerin ve resullerin sonuncusu Muhammed'e, kıymetli ailesine, değerli ashabına 
ve kıyamet vaktine kadar onlara güzellikle uyanlara da salât ve selam olsun. 

Şu anda İran ülkesinde bulunan önde gelen alimlerin ilmi riyaseti makamının şe-
refli sahibine -lütufkâr Rabbin nezdinde bu hasletlerinin devamı niyazıyla‑ gönülden tertemiz 
duaları hediye ve sâdıkane selamları ithaf ederek söze başlarız.

Ekteki evrakta, İran Hakanlığıyla ilgili görüşmeler kaleme alınmıştır. Burada, hila-
fet-i uzmâ sahasına giren ve onu yakından ilgilendiren hudut konusu ele alınmaktadır. Bu 
da, Tahum bölgesinde bulunan bazı yerlerin ortadan bölünmesi ve bu işlemi de, angajman 
yöntemiyle değil, Cenâb-ı Hakk'ın inayetiyle Hilafet makamının tercih ettiği ve selim ak-
lın da kabul edeceği şekilde dikkatli bir şekilde sevgi ve dostluk üslubuyla yürütmektir. 
Bu yazı elimize ulaşıp muhtevasındaki mazeret ve mahzurlar mülahaza edildikten sonra 
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anlaşıldı ki, bu konu kabul edilebilecek ve üzerinde yardımlaşılabilecek bir konu değil-
dir. Şundan dolayı bu sonuca varılmıştır. Söz konusu yerleri Osmanlı Sultanları -Allah 

Teâlâ onların burhanlarını parlak eylesin‑ miras ve istihkâk suretiyle elde etmişler, Cenâb-ı 
Hakk'ın yardım ve inayetiyle muhaliflerinin ellerinden almışlardır. Böylece buralar irsen 
ve istihkâkan yüce Sultanımızın mülkü olmuş, ülkenin dört bir yanındaki diğer yerle-
ri gibi bir yer olmuştur. Buna aykırı bir tasarrufta bulunma ihtiyarı bulunmamaktadır. 
Yapılması doğru olan, dikkat ve itina gösterilmesi gereken husus, Sultan IV. Murad Han 
-Allah Teâlâ en güzel meskenlerde iskan etsin‑ zamanında belirlenmiş olan sınırların korun-
masıdır. Hâl böyle olunca, eskiden beri âdet olduğu ve Osmanlı Devleti'nin sürdüregeldiği 
gelenek üzere, mevcut durum çerçevesinde bu hususların bildirilmesi için Sultan tarafın-
dan büyük ve sırf bu konuyla ilgili bir fermanın yazılarak özel bir elçi ile gönderilmesi 
ihtiyacı hasıl olmuştur. Sultanın bu derece önemli fermanını İran Hakanlık makamına 
ulaştırmaktan ibaret bu şerefli görev için, yetkinlik ve dürüstlük sıfatlarını haiz Divan-ı 
Âlî'de mevcut kalem erbabından Mustafa Nazif -Rabbimiz onu daima muhafaza buyursun- 
seçilerek hazırlanmıştır. Ayrıca bu elçiye başka belirlenmiş birtakım görevler de tevdi 
edilmiştir ve bu sebeple bu özel mesaj söz konusu değerli elçi ile gönderilmiştir. Sefir zat-ı 
âlilerinize ulaştığında, kıymetli mesaileriniz ile fermanda yazıldığı ve belirtildiği şekilde 
görüşmeler yoluyla neticelendirmenizi bekliyoruz. Bu konunun sonuçlanması için mül-
kün sahibi ve her şeyi bilen Allah Teâlâ'nın tevfikini ümit ediyoruz.

Arazi talebi meselesinin Osmanlı Devletince farklı yorumlanması; 

teklifin kabul ve reddi üzerine zorlama yapılmamış olması

تفسیر متفاوت دولت عثمانی در خصوص تقاضای ارضی؛ عدم استفاده از زور 
در رد یا قبول تقاضا

Mustafa Nazif Efendi ve Fethali Bey Türkmân beraberinde gönderilen nâ‑
me‑i hümâyûnun dostluğun hatırını yücelttiği; Kuzeydeki harp sebebiyle 
yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda sınıra as‑
ker ve teçhizat yığılarak bunun hissettirilmesinin, sınırdan gelebilecek bir 
tecavüzün def 'ine yönelik olduğu şeklinde yorumlandığı, sevgi ve dostluğu 
zedeleyici bir anlam yüklenmediği, yüce Padişah hazretlerine karşı hüsn‑i 
niyetin korunduğu; Kendilerine karşı hiçbir art‑niyet taşınmadığı halde 
arazi talebi meselesinin farklı yorumlandığı, oysa Sultan hazretleri yapılan 
teklifi kabul veya reddetmekte muhtar bırakıldığı, kendi rızalarını kazan‑
manın esas addedildiği; yapılması planlanan musalahayı kabul veya redde 
rıza gösterileceği gibi sarf‑ı nazar ve istisnalar için de Nazif Efendi'nin tayin 
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edildiği hakkında Nadir Şah tarafından Nazif Mustafa Efendi eliyle Sultan 
I.Mahmud'a gönderilen Farsça name‑i şahî

و  افندی  نظیف  همراه مصطفی  به  ارسالی  همایونی  نامه  در  تقاضای دوستی  افزایش 
فتحعلی بیگ ترکمان؛ احساس جمع کردن سپاه و تجهیزات در مرزها در زمانی که 
به دلیل جنگ در شمال احتیاج شدید به کمک و پایداری بود، هدایت به سمت دفع 
تجاوزی که در مرز صورت بگیرد، نیافزودن مفهومی که به محبت و دوستی صدمه 
بزند؛ حفظ ُحسن نیت در مقابل واالحضرت پادشاه؛ نداشتن هیچ گونه قصد سوء نیت 
نسبت به خودشان و تفسیر متفاوت از مسئله اراضی، در حالی که اعلیحضرت سلطان 
ضرورت  فرض  بود،  اختیار  صاحب  شده  پیشنهاد  تقاضای  قبول  یا  رد  خصوص  در 
برنامه ریزی  یا رد مصالحه  قبول  برای  بدست آوردن خشنودی خود؛ رضایت دادن 
شده و انتخاب نظیف افندی در شرایط استثنایی؛ در نامه شاهی به فارسی ارسالی از 

طرف نادرشاه به دست مصطفی نظیف افندی به سلطان محمود اول 

Atebe‑i aliyye‑i celâdet‑medâra Nazif Mustafa Efendi vesâtatıyla  
Nadir Şâh tarafından vârid olan Farisî namenin bi‑aynihî suretidir.  

Gurre‑i C. Sene 1159

Bismillahirrahmanirrahim

Karşılık bulmaya layık rahmeti bol duaların en parlak ışıltıları, dostluk mahzenin-
den ve kusursuz muhabbet zembilinden dostluğa yelken açmış en güzel hayır-duaların 
âşikâr cevherleri, gökyüzü otağındaki yıldız ordusunun padişahı, ufku felekler katındaki 
Yüce Hazret'in şerefli bezminin hediyesi olsun! Güneş doğuşlu, Jüpiter saadetli, adaleti 
yayan cihan sahibi, hakkaniyet melcei, Feridun kadar güçlü, Süleyman makamlı adaletli 
padişah! Memleketler fatihi hidiv! Felek tahtının tâcı olan üstün meziyetli memleket fa-
tihi! Cihan sultanlarının en büyüğü, inkarcıların kökünü kazıyan devran hakanlarının en 
değerlisi! Allah'ın iki arz üzerindeki gölgesi! İki karanın sultanı, iki denizin hakanı! İkinci 
İskender-i Zülkarneyn! Müslümanların sığınağı olan Halîfe! Sultan Gazi Mahmud Han! 
Allah, muazzam hilafetinizin gölgesine ve celâl sancağınızın yükseklerde dalgalanmasına 
zeval vermesin! Cihanın zineti olan Zat-ı hümayunlarının malumu olsun ki, itibar sahi-
bi, şerefli ve mertebesi yüksek kimselerin iftiharı konumundaki Mustafa Nazif Efendi ve 
Fethali Bey Türkman ile birlikte göndermiş olduğunuz çok kıymetli ve esin kaynağı mek-
tuplarınız en uğurlu dönemde ve en mutlu zamanda elimize geçmekle bize şeref verdi ve 
dostluğun hatırını zirvelere taşıdı. Name-i Hümayunlarına da derç olunduğu üzere kuzey 
tarafta harple iştigalimiz sebebiyle yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunduğumuz şu 
zamanda, zevale ermeyesi Devlet-i Aliyye'nin görevlilerince herhangi bir hareket zuhura 
gelmemekle birlikte sınıra bazı asker ve teçhizat yığılarak bunun bize hissettirilmesi, sı-
nırlara gelebilecek bir şerrin def‘ ü izalesi sadedinde ihtiyar olunan şer‘-i şerifin muktezası 

(21 Haziran 1746)
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bir hareket şeklinde algılamamıza sebep olmakla hiçbir şekilde sevgi ve dostluğu zedele-
yici, kaygı verici bir anlam yüklenmediği, Yüce Dergâhın bu duacılarının işin başından 
bugüne değin o kadri yüce Şehriyar hazretlerine karşı hüsn-i niyet taşıdığım ve safasını 
istediğim malum ve hatta bütün çıplaklığıyla ortada olduğu ve o hazretin de sevgi ve dost-
luğun dünyayı kuşatan güneşi olduğu, bu samimi dostları hakkında cihanı aydınlatan gü-
neş misali cümleye malum ve âşikâr olmasına binaen Müslümanların hidivi olma sıfatıyla 
makamı yüce Padişah hazretlerine de ayan olsun ki, bu duacılarının önceden yaptığı teklif 
ve iltimaslardan maksat ve muradımız, davranışlarımızdaki saflaşma, mezhebin gözle gö-
rünür hâle gelmesi, iki devlet arasında muvafakatin sağlanması ve iki tarafın Müslüman 
halkları arasında dostluk ve kaynaşmanın sağlanması olup bunların dışında külfet ve ezi-
yet verme, kılıç sıyırıp kan dökme gibi mülayim olmayan anlamlar hiçbir şekilde hatıra 
gelmeyip hatta aklımızın kenarından bile geçmemişti. Ancak takdir-i İlâhî ile iki tarafın 
istekleri aynada gerçek halleriyle gözükmeyip hatta bunun tersi anlaşıldı. Lâkin işin ince-
liğine vâkıf ve bu konulardan haberdar olan insaf sahipleri için bu tür hareketlerin iyiye 
yorularak "Ameller, niyetlere göredir"173 muamelesine havale edildiği de açıktır. Ki, o şey 
de sözü edilen arazi meselesiydi. İlgili bahiste yazıldığı üzere bu hususu kabul veya retten 
birini seçmek, padişahlığınızın ihtiyarına bırakılmıştı. İki devletin birlikteliğinin sağlan-
ması adına musalaha hususunun -ebediyyen Cennet'te kalası- padişah Sultan IV. Murad 
Han zamanlarında olduğu gibi uzlaşmayla sonuçlanması umulmakla bundan sonrası için 
"Nadiriye Devleti sizden ayrı düşünülmeyerek inşallah iki devlet arasındaki birliktelik is-
tikrara kavuşup iki hazretin halefleri ve takipçileri tarafından da çağlar boyu sürdürülme-
si kararlaştırılmıştır" diye irad olunmuştur. Müslümanlar, hilafetin sahibi olma şerefine 
mazhar olmuş şehriyarın, şiarı ahbaplık olan bu dostlarına karşı, büyük biraderlik mu-
amelesini ihtiyar ederek bu şekilde sevgiyle dopdolu olduklarını idrak edebilmeyi arzu 
ederler. Gönül mülkünün sahibi, memleket fatihi Sultan ve kalbi aşktan ibaret olan bedeni 
topraktan yaratılmış sapasağlam Hakan! Bu muhiplerinin, işin çığırından çıkmasını, Yüce 
Hakan'ın rızası güzergâhından sapmayı hiçbir şekilde rıza göstermediğini ve Zat-ı Dev-
letleri'nin hatırlarının rızasını kazanmayı vacip sayarak o hazretin gönlünün arzusunu 
imza ile musalaha işini de Devlet-i Aliyyeleri ayanı ne şekilde uygun görürlerse meramın 
yerine gelmesi için o şekilde hüsn-i kabul ve rıza ile Nazif Efendi'yi de sarf-ı nazar ve istis-
nalar için tayin eylediğimizi bilmeliler. Mademki, yüzlerce sadakat, dostluğun ziyneti ve 
levhalar nakşını takdir eden kaleme muhabbet makamı Âdemoğlu'nun kalbidir; inşallah, 
baştanbaşa salâh olan bu sulh, Âlem'in safhasına nakş olunarak onun imza ve bekası, levha 
ve kaleminin sebatıyla eşzamanlı olur. Cenâb-ı Mevla'nın yardım ve te’yidiyle Hilafet-i 
Şehriyarîlerinin cihanı aydınlatması; bahtiyarlık sahalarına nur saçıcılığı ve cihan sahipli-
ği fezalarının etrafı parlatması daimî olur!

‑Kâdir'in seçkin mührü, cihanda Nadir bulunur‑

.Buhari, Sahih, Bâbü Bed‘i'l-Vahy 1 "انما االعمال بالنیات" 173



164

I.MAHMUD-NADİR ŞAH MEKTUPLAŞMALARI

Arazi talebi meselesinin Osmanlı Devletince farklı yorumlanması; 

teklifin kabul ve reddi üzerine zorlama yapılmamış olması

تفسیر متفاوت دولت عثمانی در خصوص تقاضای ارضی؛ عدم استفاده از زور 
در رد یا قبول تقاضا

Mustafa Nazif Efendi ve Fethali Bey Türkmân beraberinde gönderilen na‑
me‑i hümâyûnun dostluğun hatırını yücelttiği; Kuzeydeki harp sebebiyle 
yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda sınıra as‑
ker ve teçhizat yığılarak bunun hissettirilmesinin, sınırdan gelebilecek bir 
tecavüzün def 'ine yönelik olduğu şeklinde yorumlandığı, sevgi ve dostluğu 
zedeleyici bir anlam yüklenmediği, yüce Padişah hazretlerine karşı hüsn‑i 
niyetin korunduğu; Kendilerine karşı hiçbir art‑niyet taşınmadığı halde 
arazi talebi meselesinin farklı yorumlandığı, oysa Sultan hazretleri yapılan 
teklifi kabul veya reddetmekte muhtar bırakıldığı, kendi rızalarını kazan‑
manın esas addedildiği; yapılması planlanan musalahayı kabul veya redde 
rıza gösterileceği gibi sarf‑ı nazar ve istisnalar için de Nazif Efendi'nin tayin 
edildiği hakkında Nadir Şah tarafından Nazif Mustafa Efendi eliyle Sultan 
I.Mahmud'a gönderilen Farsça namenin Osmanlıca tercümesi

فتحعلی  و  افندی  نظیف  مصطفی  همراه  به  ارسالی  همایونی  نامه  در  دوستی  افزایش 
بیگ ترکمان؛ احساس جمع کردن سپاه و تجهیزات در مرزها در زمانی که به دلیل 
جنگ در شمال احتیاج شدید به کمک و پایداری بود، هدایت به سمت دفع تجاوزی 
که در مرز صورت بگیرد، نیافزودن مفهومی که به محبت و دوستی صدمه بزند؛ حفظ 
ُحسن نیت در مقابل واالحضرت پادشاه؛ نداشتن هیچ گونه قصد سوء نیت نسبت به 
خودشان تفسیر متفاوت از مسئله اراضی، در حالی که اعلیحضرت سلطان در خصوص 
رد یا قبول تقاضای پیشنهاد شده صاحب اختیار بود، فرض ضرورت بدست آوردن 
انتخاب  برنامه ریزی شده و  یا رد مصالحه  برای قبول  خشنودی خود؛ رضایت دادن 
نظیف افندی در شرایط استثنایی، ترجمه عثمانی نامه شاهی فارسی ارسالی از طرف 

نادرشاه به دست مصطفی نظیف افندی به سلطان محمود اول 

Mübârek rikâb‑ı kamer‑tâb‑ı hazret‑i hilâfet‑penâhîye bu def‘a  
Nazîf Mustafa Efendi ile vârid olan nâme‑i şâhînin tercümesidir. 

Bismillahirrahmanirrahim

E‘âlî-hazret, felek-rif‘at, hurşîd-tabî‘at, müşterî-saâdet, dâdâr-ı cihân-dâr-ı ada-
let-guster, dâver-i Süleyman, câh-ı Ferîdun-fer, hidîv-i memâlik-küşâ-yı kişver-gîr, Hüs-
rev-i mihr-efser, gerdûn-ı serîr-i a‘zam-ı selâtîn-i cihân, efhâm-ı havâkîn-i devrân, kâ-
mi‘i'l-müşrikîn, zıllu'llâhi fi'l-arzeyn, sultânü'l-berreyn, hâkanü'l-bahreyn, sânî-i İskender-i  

48



165

3 NUMARALI NÂME-İ HÜMÂYÛN DEFTERİ

Zi'l-karneyn, halîfe-i İslâm-penâh, pâdişâh-ı encüm-sipâh, sipihr-bârgâh, es-Sultân 
el-Gâzî Mahmud Hân lâ‑zâlet zilâle hilâfetihî mebsûtah ve elviyetü celâletihî merfû‘ah hazret-
lerinin bezm-i şerîf ve mevkıf-ı münîflerine mahzen-i meveddet ve aybe-i bî-ayb muhab-
betden le’âlî-i mütelâlî-i da‘avât-ı vâfiyât-ı icâbet174-nümûn ve cevâhir-i zevâhir-i tahiy-
yât-ı tayyibât-ı mü’ellefet-makrûn hediyye olunup, ma‘rûz-ı re’y-i cihân-ârâ-yı hümâyûn 
kılınır ki:

İltimâsımıza binâen irsâl buyurulan iftihârü'l-emâcid ve'l-efâhim Mustafa Nazîf 
Efendi ve Fethali Bey Türkmân ma‘iyyetleriyle firistâde kılınan nevâmic-i behiyye ve 
müfâvazât-ı aliyye eymen-i evân ve es‘ad-ı ezmânda şeref-bahşâ-yı sâhâ-i vürûd ve mu-
habbet-efzâ-yı hâtır-ı meveddet-mevrûd olup, nâme-i hümâyûn-ı pâdişâhânelerinde 
yâd u îrâd buyurulduğu vech üzere mevkib-i nusret-iştimâl-i muhlisânemiz cânib-i şimâl-
de ceng ü cidâl ile meşgûl oldığı esnâda ol Devlet-i Aliyye-i lâ-yezâlin gumâştegân-ı hu-
dûd u sınurlarından hudûdlarımıza dâîr bir nâ-mülâyim hareket zâhir olmadığından başka 
ser-hadlerimizde ba‘zı asker ve edevât cem‘ ü irâ’et olunması dahi mücerred ber-muk-
tezâ-yı şer‘-i pür-nûr hudûd u sınurdan def‘ ü ref‘-i şürûr için ihtiyâr olunmuş ma‘nâ olup, 
yohsa ser-çeşme-i vedd ü muhabbetin nev‘an keder-âmiz olması için olmadığı iş‘âr u işrâb 
buyurulmuş. Bu niyâz-mend-i dergâh-ı ilâ]hî] ibtidâ-yı hâlinden ilâ hâze'l-ân o şehriyâr-ı 
âlî-mikdâr hazretlerinin taraf-ı hümâyûn-ı cihân-dârîlerine hüsn-i niyyet ve safâ-yı taviy-
yet üzere oldığım ma‘lûm ve müberhen ve ol hazretin dahi mihr-i cihân-efrûz-ı muhabbet 
ve meveddetleri bu muhlisleri hakkında mânend-i âfitâb-ı âlem-tâb cümleye hüveydâ vü 
rûşen oldığına binâen hidîv-i İslâm-penâh olan zât-ı me‘âlî-simât-ı pâdişâhânelerine dahi 
vâzıh u peydâ buyurula ki bu niyâz-mendin mukaddemâ îrâd eylediği teklîf ü iltimâsla-
rımızdan murâd u maksûdumuz ancak tasfiye-i meşreb ve tecliye-i mezheb ve tevâfuk-ı 
devleteyn ve te’ellüf-i müslimîn-i tarafeyn olup bunlardan gayri meşakkat-engîzlik ve 
sell-i seyf ve hûn-rîzlik ma‘nâları bir vechile hâtıra hutûr ve nâ-mülâyim hâlet-i hâhişî 
dahi bir dürlü pîrâmen-i zamîrde bürûz u zuhûr eylememişidi. Lâkin bâ-takdîr-i İlâhî câ-
nibeynin sûret-i matlûbları âyîne-i husûmda rû-nümâ olamayup eğerçi hilâfı dahi zuhûr 
eylemişdir, ancak dekâyık-ı umûra habîr ve rûşen-i zamîr olan erbâb-ı insâfa göre bu gûne 
umûr vech-i sahîha mahmûl ve "inneme'l‑a‘mâlü bi'n‑niyyât"

175 mu‘âmelesine mevkûl  oldığı 
dahi bedîhîdir. Ve dahi ol nesne ki ba‘zı arâzî iltimâsı husûsı idi. Nâme-i hümâyûn-ı tâc-
dârîlerinde merkûm kilk-i dürer-i silk buyurulduğu üzere çûn redd ü kabûlünde zimâm-ı 
ihtiyâr ser-pençe-i re’y ü rü’yet-i pâdişâhânemize tefvîz ve cerh u ta‘dîlinde licâm-ı îrâd 
ve ısdâr-ı bâzû-yı tedbîr ü iktidârımıza ta‘lîk ve teslîm olunmuş devleteynin ittihâdı için 
emr-i musâlahanın hidîv-i huld-merâbi‘ Sultân Murad Han-ı Râbi‘ hazretlerinin zamân-ı 
bâ-unvânlarında olan musâlaha ve âştî üzere nizâm ü encâm bulması mütevakkî‘ olmağla 
bu vechile musâlaha pezîrâ-yı hüsn-i hitâm olur ise fîmâ-ba‘d Devlet-i Nâdiriyye ayru 
bilinmeyüp, inşâ’allahu'l-azîz resm-i ittihâd-ı beyne'd-devleteyn pezîrâ-yı istikrâr ve bun-
dan böyle ahlâf u a‘kâb-ı hazreteyn miyânelerinde dahi ilâ âhiri'l-edvâr pâydâr u üstüvâr 
kalması mukarrerdir deyu îrâd u ihbâr buyurulmuş. İslâm-penâhâ çûn mazhar-ı şehriyârî 

174 Metinde "icânet" yazılmıştır.
175 "Ameller niyetlere göredir." Buhari, Sahîh, Bâbü Bed‘i'l-Vahy 1.
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olan zât-ı hilâfet-medârîleri bu dostî-şiârlarına büyük birâderlik mu‘âmelesin ihtiyâr ve 
bu gûne muhabbet-pîşeliği va‘d ve dâimî dostluğu izhâr buyuralar. Sultân-ı kişver-küşâ-yı 
dârü'l-mülk-i dil ve fermân-revâ-yı ma‘mûre-i beden-i kîlke meveddet-i kalbiyeden ibâ-
retdir. Bu muhibleri dahi hudûd-ı emrden tecâvüzü ve menhec-i rızâ-yı âlî-hazret-i hâ-
kanîlerinden tahallüfü bir dürlü câiz görmeyip ve hâtır-ı hümâyûnlarının rızâ-cûyluğunu 
lâzım bilip ol hazretin dil-hâhlarını imzâ ve emr-i musâlahayı a‘yân-ı Devlet-i Aliyyele-
rinin re’y gördükleri vechile ârâyiş-i hüsn-i kabûl ve irtizâ idüp li-hâzâ Nazîf Efendi'yi 
mukzi'l-merâm insırâf ve avdete murahhas eyledik. Madem ki sâd-ı sadâkat ve lâm-ı ül-
fet ve hâ-i muhabbet176 kalem-i takdîr ile nakş-ı elvâh-ı kulûb-ı benî Âdem'dir, inşâ’alla-
hu'r-Rahmân bu sulh ser-â-ser salâh-ı menkûş-safha-i âlem ve ânın sebt ü bekâsı levh ü 
kalemin sebâtı ile tev’em ola. Bâkî neyyir‑i cihân‑tâb‑ı hilâfet ü şehriyârî bi‑avn‑i te’yîd‑i cenâb‑ı 

Bârî nûr‑pâş‑ı arsa‑i kâm‑kârî ve füruğ‑bahş‑ı fezâ‑yı cihân‑dârî bâd!
177

Güvenlik şartlarının temini ve bazı maddelerin tashihiyle fesadın 

izalesi üzerine hazırlanan musâlaha sureti ve imzaya sunulan 

temessükün Nazif Efendi ile gönderilmesi

اصالح بعضی ماده ها برای تامین نیازهای امنیتی و از بین بردن شرارت در 
صورت سند مصالحه نامه ایی که برای تقدیم امضاء آماده شده و با نظیف 

افندی ارسال شد

Sadrazamın samimiyet mektubunun ellerine ulaştığı, muhtevasının esas‑
lıca anlaşıldığı; Yüce zatlarının iki devlet arasındaki dostluğun artırılması 
yönündeki gayretlerine, mutlu sona erişmek yolunda çokça teveccüh ve ih‑
timam gösterilmek suretiyle karşılık verildiği; güvenlik şartlarının temin 
edilmesiyle birlikte bazı maddelerin tashihi ve fesadın izalesi üzerinde çok‑
ça çalışılarak hazırlanan musalaha sureti ve imzaya sunulan temessükün 
kendisine teslimi suretiyle Nazif Efendi'nin dönüşüne ruhsat verildiği hak‑
kında Nadir Şah'ın torunu Şahruh Mirza tarafından Sultan I.Mahmud'un 
sadrazamına gönderilen Farsça mektup

وصول نامه دوستانه به دست صدراعظم، درک اساسی محتوای آن؛ تالش شخص واال 
برای افزایش دوستی بین دو دولت، رسیدن به نتیجه رضایت بخش در صورت نشان 
دادن اهتمام و توجه بیشتر و متقابل؛ همزمان با تالش و اصالح و تامین شروط امنیتی 

.sulh" kastedilmektedir=ص+ل+ح=صلح" 176
177 "Cenâb-ı Allah'ın verdiği güçle hilâfet ve padişahlığın cihânı aydınlatan nuru dâimâ kalıcı olsun ve sefa sürme 

iklimi sürekli nurlara gark olarak cihân sahibi olmanın fezası hep aydınlık olsun!" anlamında Farsça duâ 
cümlesi.

49
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و از بین بردن بعضی ماده هایی که موجب شرارت می شود. صورت سند این مصالحه 
آماده برای تقدیم به سلطان جهت امضاء، اجازه دادن به نظیف افندی برای بازگشت 
و تحویل صورت سند به شخص واالحضرت، نامه فارسی از طرف شاهرخ میرزا نوه 

نادرشاه به صدراعظم سلطان محمود اول

[Farsça]

Makam‑ı Sadaret‑i uzmâya bu defa Nazif Mustafa Efendi ile vârid olan  
Şahruh Mirza'nın Farisî mektubudur. 

Bismillahirrahmanirrahim

Yücelik ve itibar mahfilinin süsleyicisi, izzet ve iktidar sahiplerinin sadelikle tezyin 
edicisi, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin güvenilen vekili, Saltanat-ı Seniyye'nin vakar sa-
hibi rüknü, celâl kendisine nispet edilen vezaret-meâb cenaplarına, -Allah yüceliğini ebedî 
kılası- Sadr-ı ekrem, Veziriazam hazretleri için müşfikâne bir surette resmiyet işlemleri-
ni eda ettikten sonra edebî sanatlarla bezeli mektuplarının önemli bir zamanda elimize 
ulaştığını, samimiyetin göstergesi olan muhtevasının da esaslı bir şekilde anlaşıldığını be-
lirtmemiz yerinde olacaktır. Makamı yüce zatları, iki devlet arasındaki dostluğun artırıl-
ması yönünde büyük mesai sarfettiklerini belirtmişler. Bu taraftan da aynı şekilde hayırlı 
netice vermesi beklenen bu işin mutlu sona kavuşturulması noktasında çokça teveccüh 
ve ihtimam gösterildiği, o cenabın yazdığı mektuptan önce bu iyiliksever tarafından da 
bazı maddelerin tashihi ve fesadın izalesi hususunda güvenlik şartları te’min edilip üze-
rinde çokça çalışıldı. Şimdi Allah'a hamdolsun ki Yüce Mevla'nın tevfiki ve iki hayır-hâh 
devletin halis niyetlerinin uğuru sayesinde beklentimiz ve hedefimiz olan bu kolay iş ve 
musalaha sureti görüşlerinize sunulan temessük gereğince kabul ve husûl aynasında yüz 
gösterip onurluların övünç vesilesi konumundaki Nazif Efendi bahtiyarları ile yüce mer-
tebelere erişip yücelmeye nailiyetle dönüşüne ruhsat verildi. O Yüce Makam, hudutların 
muhafazası düsturuyla birlikte iki devletin dostluğu devam edecek.

Vezirliğiniz bâki; devletiniz daim olsun!

[Mühür sureti]  
Şahruh isminden Rabbin te’yidiyle sevgi tezahür ettiği gibi  
devletin gücü ve ışıltısı, cihanı yaratanın eserlerinde açıkça 

gözükür.
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Güvenlik şartlarının temini ve bazı maddelerin tashihiyle fesadın 

izalesi üzerine hazırlanan musâlaha sureti ve imzaya sunulan 

temessükün Nazif Efendi ile gönderilmesi

اصالح بعضی ماده ها برای تامین نیازهای امنیتی و از بین بردن شرارت در 
صورت سند مصالحه نامه ایی که برای تقدیم امضاء آماده شده و با نظیف 

افندی ارسال شد

Sadrazamın samimiyet mektubunun ellerine ulaştığı, muhtevasının esas‑
lıca anlaşıldığı; Yüce zatlarının iki devlet arasındaki dostluğun artırılması 
yönündeki gayretlerine, mutlu sona erişmek yolunda çokça teveccüh ve ih‑
timam gösterilmek suretiyle karşılık verildiği; Güvenlik şartlarının temin 
edilmesiyle birlikte bazı maddelerin tashihi ve fesadın izalesi üzerinde çok‑
ça çalışılarak hazırlanan musalaha sureti ve imzaya sunulan temessükün 
kendisine teslimi suretiyle Nazif Efendi'nin dönüşüne ruhsat verildiği hak‑
kında Nadir Şah'ın torunu Şahruh Mirza tarafından Sultan I.Mahmud'un 
sadrazamına gönderilen Farsça mektubun Osmanlıca tercümesi

رسیدن نامه دوستانه به دست صدراعظم، درک اساسی محتوای آن؛ تالش شخص واال 
برای افزایش دوستی بین دو دولت، رسیدن به نتیجه رضایت بخش در صورت نشان 
دادن اهتمام و توجه بیشتر و متقابل؛ همزمان با اصالح و تامین شروط امنیتی و از بین 
بردن بعضی ماده هایی که موجب شرارت می شود با تالش بسیار صورت سند مصالحه 
آماده برای تقدیم به سلطان جهت امضاء، اجازه دادن به نظیف افندی برای بازگشت 
جهت تقدیم صورت سند به شخص واالحضرت، ترجمه عثمانی نامه فارسی از طرف 

شاهرخ میرزا نوه نادرشاه به صدراعظم سلطان محمود اول

Mektûb‑ı mezbûrun tercümesidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Cenâb-ı vezâret-me’âb, celâdet-nisâb, mesned-ârâ-yı mahfel-i übbehet ü i‘tibâr 
ve visâde-pîrâ-yı encümen-i izzet ü iktidâr, vekîl-i emîn-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, 
rükn-i rekîn-i saltanat-ı behiyye-i sultâniyye, sadr-ı ekrem, vezîr-i a‘zam edâma'llahu iclâ‑

lehû hazretlerine resmiyyât-ı müşfikâne edâsından sonra münhâ-yı nühâ-yı isâbet-iktizâ 
oldur ki, mektûb-ı âdâb-üslûbları bir zamân-ı mergûbda vârid-i sâha-i vusûl ve mezâmîn-i 
hulûs-âyîni mefhûm-ı zamîr-i hakkâniyyet-şümûl oldı. İ‘lâm olunmuş ki, ol vâlâ-câh, 
beyne'd-devleteyn esâs-ı dostînin teşyîdi bâbında mesâ‘î-i cezîle izhâr eylemişler. Bu ta-
raf-ı karînü'ş-şerefden dahi bu emr-i hayr-fercâmın encâm u hitâmında bi-kadri'l-imkân  
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bezl-i teveccüh ve ibrâz-ı ihtimâm oluna. Ol cenâbın tahrîrinden mukaddem bu hayriy-
yet-nisâbın cânibinden ıslâh-ı mevâd ve izâle-i fesâda şerâit muhâfaza ve sa‘y-i mebzûl kı-
lındı. Hâlâ bi-hamdi'llahi tevfîk-i Îzid-i müte‘âl ve meyâmin-i sıdk-ı niyyet-i hayr-hâhân-ı 
devleteyn ile me’mûl ve maksûd olan emr-i müyesser ve sûret-i musâlaha manzûr-ı nazar 
olan temessük mûcebince âyîne-i kabûl ve husûlde cilve-ger olup, iftihârü'l-emâcid Nazîf 
Efendi kâm-rânî ile nâ’il-i i‘zâz ve ser-bülendî olup, avdete murahhas oldı. Ol vâlâ-câh 
kâide-i sâbıka üzere hudûd-ı dostî-i devleteyni hıfz etmek gerekdirler. Bâkî eyyâm‑ı vezâret 

ve devlet dâim bâd!
178

Türkmen emlâkini talep etmekten tamamıyla vazgeçilmesi, Sultan'ın 

barış ve dostluğun devamına himmet etmesi

انصراف کامل از درخواست سرزمین های ترکمان، اهتمام سلطان به ادامه 
صلح و دوستی

Fethali Bey Türkmân ve diğer elçiler eliyle gönderilen mektuptaki şifreli ifa‑
deler anlaşılıp, teşekkürle mukabele olunduğu; Mogan'da İranlıların saltana‑
tını üstlenmekten kastlarının, ahaliyi Rafizilik ve bid‘atçılıktan kurtarıp Ehl‑i 
Sünnet Mezhebi'ne kazandırmak ve halkı irşat etmek olduğu kadar, birader‑
leri Sultan Mahmud Han'dan, İran halkının Ka‘be'de namaz kılabilmeleri 
için rükn tahsisine müsaade talep edileceğini beyan etmiş oldukları; Bu talep 
karşısında duraksama gösterildiği gibi "dedelerinden miras kalan Türkmen 
emlâkini" talep etmekten tamamıyla vazgeçilmesi istendiği; İki devlet arasın‑
daki dostluğun devamı adına bu davadan da tamamen vazgeçildiği, Sultan 
hazretlerinden barış ve dostluğun devamına himmet etmesi beklendiği hak‑
kında İran Şeyhülislamı Molla Ali Ekber tarafından Nazif Efendi eliyle Sultan 
I.Mahmud'un şeyhülislamına gönderilen Arapça mektup

استنباط کلماتی که با ایما و اشاره در نامه های ارسالی به دست فتحعلی بیگ ترکمان 
و ایلچیان دیگر بود، انجام تشکر متقابل؛ بدست آوردن سلطنت ایران در مغان، رها 
کردن مردم از رافضی گری و بدعت و بدست آوردن مذهب اهل سنت و ارشاد خلق 
به میزان ممکن، درخواست تقاضای برادرانه خلق ایران از سلطان محمود خان جهت 
اجازه به اختصاص رکن در کعبه برای اجرای نماز؛ در مقابل این درخواست همچنان 
که بی تردید نشان دادند از تقاضای " امالک ترکمن که از اجدادشان به ارث رسیده" 
دوستی  و  صلح  ادامه  به  سلطان  اعلیحضرت  رود  می  انتظار  کرده،  صرف نظر  تماماً 

178 "Vezirlik ve devletlilik günleriniz hiç bitmesin!" anlamında Farsça duâ cümlesi.
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اهتمام نماید؛ متن نامۀ ارسالی به عربی از طرف مال علی اکبر شیخ االسالم ایران به 
شیخ االسالم سلطان محمود اول به دست نظیف افندی

[Arapça]

Mesned‑ârâ‑yı179 sadr‑ı fetvaya sadr‑ı memalik‑i İran Molla Ali Ekber'den  
bu defa Nazif Efendi yediyle gelen Arabî mektubun bi‑aynihî suretidir.

İslam dinini bize lutfeden, onunla bizleri diğer insanlara üstün kılan, bu dini bir-
birimize ülfet ve anlaşma için bir vasıta, aradaki ihtilafların kaldırılması için bir ölçü ya-
pan Allah'a hamd olsun. Peygamberler silsilesini kendisiyle sonlandırdığı Resulü'ne, onun 
kıymetli ailesine, değerli ashabına da salât ve selam olsun. Hayırlı işler, bunu gelenek ha-
line getirenlerin takva üslubu üzere onu hayırla neticelendirmeleri; ıslah anlayışı üzerine 
tesis edilen çabaların karşılık görmesi, güçlü zayıf herkesi kapsaması böylece devam eder. 
Rahman'ın rızasına uygun seyreden işlerin sonuçları övgüye değer bulunur; Allah'a senâ-
da bulunan da, kemâl-i lutf ve ihsan ile övgüye değer olurlar. Bülbüller rahatlıkla cıvıldar, 
düğümlenmiş zorlukların ve sıkıntıların yerini alırlar. Hiçbir kısıtlama olmadan herşeyi 
selamla kuşatırlar. Bu mübarek övgüler, kıymetli müdekkiklerin ve seçkin faziletli mu-
hakkiklerin nazarında, bütün faziletleri kapsayacak ve en güzel menakıbı muhtevi olarak 
asırlar boyu sürecek zaman dilimlerini kuşatacak biçimde bütün övgülerin üstüne çıkmayı 
hak kazanır. Bu yolla her türlü güzelliklerin ortaya çıkarılması, en çetrefilli meselelerin 
çözüme kavuşturulma imkanı bulur. 

Bu münasebetle Sadr-ı âlî Şeyhülislam ve'l-müslimîn olan Mehmed Emin Efendi'yi 
Allah Teâlâ onu sakındığı şeylerden korusun, dinde temenni ettiği şeylere nail etsin. De-
ğerli elçi Fethali Bey Türkmân eliyle getirilen mektup vasıl oldu. Bu mektubun içinde be-
lirtilen konulara, anlatılan hususlara; sizlerin barış ve dostluğu teşvik, bu uğurda sultanlar 
sultanı Allah'ın yeryüzündeki halîfesi ve Türkmenlerin Hakanı olan Sultan'ın nezdinde 
ne denli cehd ve gayret gösterdiğinize dair ifadelerinize muttali olduk. Biz de onun değerli 
huzurlarında bütün gayret ve çabalarımızı, ısrarlı mesailerimizi, başarının gelmesi için 
uzun uzadıya yaptığımız çalışmaları bunu gerçekleştirmek için ortaya koyduk. Bu çaba-
lar sonucunda kabul cevabı lütuf buyuruldu. Bu kabul cevabından şunlar anlaşılmaktadır. 
Mogan'daki büyük şuranın ardından çekinceli olduğumuz İran saltanat ehlinin kabul edil-
mesi; bid‘atları izale etmek, Rafızîliği yok etmek, halkı hak yol olan Ehl-i Sünnet ve'l-Ce-
maat yoluna irşad etmektir. Bu yol, bizden önceki atalarımızın tutmuş olduğu yoldur. 
Yani ağabeyimiz sultan oğlu sultan hakan oğlu hakan olan, yüce devletin sahibi, dosdoğru 
sünnet yolunun takipçisi, Allah yolunda gazalar yapmış, karaların ve denizlerin sultanı, 
Harameyn-i Şerîfeyn'in hizmetkarı, ikinci İskender-i Zülkarneyn, Allah'ın halîfesi Gazi 
179 Orijinal metinde "Sened-ârâ-yı" şeklinde yazılmış.

(24 Şubat 1743)
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Sultan Mahmud Han'ı -Allah onun şerefli gölgesini kıyamete kadar devam ettirsin‑ kastedi-
yorum. O sultandan, kendilerine namazlarda Kâbe-i muazzama-i müşerrefenin rükünle-
rinden birinde bir rükün (bölüm) ayrılarak lütfetmesi istenmişti. Bu mehterem kardeşi-
miz (Sultan) Kâbe'de rükün tahsis edilmesi konusunda tevakkuf edince, ellerindeki bazı 
Türkmen yerlerin geri verilmesini iltimas ettik. Bu mesajımız iletilince istişare sonucunda 
devlet ricali, ulema ve saltanatın ümerası büyük bir rikkatle bu ricaya cevap vermişler; 
bu talebimizden ve isteğimizden de vazgeçmemizi istemişlerdir. Biz de bu talebimizden 
vazgeçtiğimizi, anlaşmaya göre barış ve dostluğumuzun kemâl-i muhabbetle sağlam şe-
kilde devamını temenni ettiğimizi beyan etmekteyiz. Şu durumda söz bitmiş, iş tamam-
lanmıştır; geriye sadece önde gelen ulemanın Sultan'ın, halkın ve yöneticilerin nazarında 
bu dostluk binasının güçlendirilmesi, buna gelebilecek zararların önlenmesi için bütün 
gayretlerini sergilemeleri kalmıştır. Çünkü bizim sultanımızın Ehl-i İslam haklarındaki 
hizmetleri işin ehli tarafından bilinmektedir. Sizlere ve huzurunuzdaki değerli kimselere 
selam olsun. 

Lâ ilâhe illallah
el‑Melikü'l‑Hakku'l‑Mübîn

abduh Ali Ekber
1155

Türkmen emlâkini talep etmekten de tamamıyla vazgeçilmesi, 

Sultan'ın barış ve dostluğun devamına himmet etmesi

انصراف کامل از درخواست سرزمین های ترکمان، اهتمام سلطان به ادامه 
صلح و دوستی

Fethali Bey Türkmân ve diğer elçiler eliyle gönderilen mektuptaki şifreli 
ifadeler anlaşılıp, teşekkürle mukabele olunduğu; Mogan'da İranlıların sal‑
tanatını üstlenmekten kastlarının, ahaliyi Rafizilik ve bid‘atçılıktan kurtarıp 
Ehl‑i Sünnet Mezhebi'ne kazandırmak ve halkı irşat etmek olduğu kadar 
biraderleri Sultan Mahmud Han'dan İran halkının Ka‘be'de namaz kılabil‑
meleri için rükn tahsisine müsaade talep edileceğine söz vermiş oldukları; 
Bu talep karşısında duraksama gösterildiği gibi "dedelerden miras kalan 
Türkmen emlâkini" talep etmekten tamamıyla vazgeçilmesi istendiği; İki 
devlet arasındaki dostluğun devamı adına bu davadan da tamamen vazge‑
çilmiş olduğu, Sultan hazretlerinden barış ve dostluğun devamına himmet 
etmesi beklendiği hakkında İran Şeyhülislamı Molla Ali Ekber tarafından 
Nazif Efendi eliyle Osmanlı şeyhülislamına gönderilen Arapça mektubun 
Osmanlıca tercümesi
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استنباط کلماتی که با ایما و اشاره در نامه های ارسالی به دست فتحعلی بیگ ترکمان 
و ایلچیان دیگر بود، انجام تشکر متقابل؛ بدست آوردن سلطنت ایران در مغان از سوی 
طبقات مختلف مردم، نجات مردم از رافضی گری و بدعت و بازگشت به مذهب اهل 
سنت و ارشاد خلق به میزان ممکن، درخواست تقاضای از برادر سلطان محمود خان 
جهت اجازه به اختصاص رکن در کعبه به خلق ایران برای اجرای نماز؛ در مقابل این 
از  امالک ترکمن که   " تقاضای  از  و  دادند  نشان  تردید  بی  درخواست همچنان که 
اجدادشان به ارث رسیده" تماماً صرف نظر کرده، برای ادامه دوستی فیمابین دو دولت 
اعلیحضرت  رود  می  انتظار  کنند؛  نظر  کامل صرف  به شکل  هم  درخواست  این  از 
سلطان به ادامه صلح و دوستی اهتمام نماید؛ متن ترجمه عثمانی نامۀ ارسالی به عربی 
از طرف مال علی اکبر شیخ االسالم ایران به شیخ االسالم سلطان محمود اول به دست 

نظیف افندی

Mektûb‑ı mezbûrun tercümesidir. 

Bismillahirrahmanirrahim

Hamdele ve salveleden sonra sonra ba‘de'l-elkâbi'l-âdiye sefîr-i azîzimiz Fet-
hali Bey'in Türkmân ve sâir süferâ-yı kirâm yedleriyle firistâde kılınan cerîde-i kerî-
menin muhteviye ve müştemile oldığı rumûzât u meknûzât ma‘lûmumuz olup, irâde 
olunan silm ü muvâlât pezîrâ-yı nizâm olması işâret olunduğuna binâen biz dahi es-Sultâ-
nü'l-a‘zam ve'l-hâkanü'l-mu‘azzamu'l-mufahham kutb-ı dâîre-i semâ-i saltanat, mihver-i 
felek-rif‘at ü celâdet ü übbehet ü azamet, selîl-i silsile-i selâtîn-i Türkmâniyye el-kaa-
nü'l-a‘zam halîfetu'llahi fi'l-âlem eş-Şehn-şâh Nâdir Pâdişâh halleda'llahu zilâle celâlihî alâ 

mefâriki'l‑âlem huzûr-ı âlîlerinde incâh-ı merâma ilhâh u ibrâmda cidd-i mevfûr ve sa‘y-ı 
meşkûr eylediğimizde anlar dahi mukaddemâ şûrâ-yı kübrâ-yı Mogan'da bu gûne külfe-
ti kabûlden ba‘de't-tehâşî ber-vech-i muharrer İrâniyânın saltanatlarını kabûl etmemiz 
izâle-i bida‘ ve izâha-i rafz-ı muhteri‘ ile âbâ-i eslâfımızın milleti olan Ehl-i Sünnet ve 
Cemâ‘at tarîkına tavâ’if-i A‘câm'ı irşâd için olduğundan gayri ah-i ekberimiz es-sultân ib-
nü's-sultân ve'l-hâkan ibnü'l-hakân zü'd-devleti'l-bâhire ve elsineti'l-âdile, el-gâzî fî se-
bîli'llâh, sultânü'l-berreyn ve'l-bahreyn, hâdimü'l-Haremeyni'ş-Şerîfeyn sânî-i İskender-i 
Zi'l-karneyn, nâmü'l-bürhân, halîfetü'r-Rahmân es-Sultân Mahmud Gâzî Bahâdır Hân 
edâma'llahu zilâle celâlihî ale'l‑enâm ilâ yevmi'l‑kıyâm hazretlerinin kıbel-i eşref-i mülûkâne-
lerinden Ka‘be-i Mükerreme'de edâ-yı salât için rükn tahsîs olunmasını dahi recâ eyleme-
miz ta‘ahhüdüni muhtevi olmağla ta‘ahhüdümüz]e] binâen bu husûsa müsâade-i aliyye-i 
cihân-bânîleri erzânî kılınmasını niyâz eylemiş idik. Vaktâ ki bu müsâadede tevakkufları 
oldı ise bu mukâbelede ba‘zan emlâk-ı Türkmâniyye-i mevrûsemizi ihsân buyurmalarını 
kendilerden iltimâs ve bu recâmızı dahi re’y-i hümâyûnlarına tefvîz etmişidik. Husûs-ı 
merkûm dahi emr-i hüsrevâneleriyle müşâvere olundukda ricâl-i devlet ve ulemâ-i dâîre-i 
übbehet ve ümerâ-i saltanatları bi-ecma‘ihim bu recâmızdan rücû‘ ve bu müdde‘âmız-
dan keff-i yed eylememizi bi'l-ittifâk müstahsen gördükleri mesmû‘umuz ve vâride olan 
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elûke-i fâhire-i mülûkânelerinde dahi keyfiyyet işâret buyurulup, müdde‘â-yı merkûme-
den fâriğ olmamız muhtâr-ı hümâyûnları oldığı cihetden biz dahi matlab-ı merkûmdan 
keff-i yed ve ferâgat ve nâmçe-i tayyibe-i mülûkânelerinin hâviye oldığı vu‘ûd-ı kerîme-i 
pâdişâhâneleri muktezâsınca fîmâ-ba‘d beyne'd-devleteyn kemâl-i muhabbet ve devâm-ı  
muvâhât ve ülfet alâ nehci'l-istihkâm pâydâr ve kezâlik a‘kâb u ahlâf-ı cânibeyn miyâne-
lerinde dahi ilâ-yevmi'l-kıyâm ber-karâr ve üstüvâr olması hâleti için da‘vâ-yı mezbûre-
den külliyen ibrâ-yı zimmet etmişizdir deyu itmâm-ı musâlahaya is‘âfını müş‘ir cevâb-ı 
bâ-savâb buyurmalarıyla tarafımızdan dahi iktizâ iden sa‘y ü ihtimâm karîn-i itmâm oldı. 
Ancak ulemâ-yı a‘lâmdan recâmız oldur ki, havâss u avâm indinde halîfe-i Rahmân olan 
pâdişâh-ı İslâm-penâh hazretlerinin huzûr-ı hümâyûnlarında bünyân-ı muhâdenenin 
fîmâ-ba‘d hadesân u tavârıkdan ve zilel ü halelden masûn u mahrûs olur vechile teşyîdine 
bezl-i cehd ideler. Zîrâ şâhımızın ehl-i İslâm haklarında zuhûra gelen hidmeti ehl-i tem-
yîz ü diryetin ma‘lûmı oldığı vech üzere cümle indinde zâhir bir emr-i azîz ve bâhirdir. 
Ve's‑selâmü aleyküm ve alâ men yedûru fî hazretiküm!

180

Bir esas, bir şart, üç madde ve bir zeyl ile hatimeden ibaret olmak üzere 

oluşturulan sulh antlaşması taslağının Şah'a arzı ile mezkûr şart ve 

kaydların kabulüyle hazırlanan temessüklerin teati olunması

پیش نویس پیمان صلحی که عبارت از یک اساس، یک شرط، سه ماده و یک 
ذیل و خاتمه با عرض به شاه و با پذیرش شرط مذکور، نوشته ها پیش نویس 

آماده برای تبادل اسناد

Nadir Şah hazretlerinin gönderdiği nâmede ihtilaf konusu iki maddeden 
vazgeçildiği gibi İran'a toprak bağışlanması talebinden de dostluğun geliş‑
tirilmesi ve iyileşmenin sağlanması adına vazgeçildiğinin beyan olunduğu; 
Sultan IV. Murad zamanında yapılan musalahanın yenilenerek dostluğun 
çağlar boyu devamı arzusu ihsas edildiğinden Bağdad ve Basra Valisi Ah‑
med Paşa'ya kendileriyle yapılacak musalaha için ruhsat verildiğini bildirir 
nâme‑i hümâyûnun Tahran ve Kazvin arasındaki Şahın ordugâhına teslim 
olunduğu; Şah'ın bu hususa rağbet ettiği; böylelikle bir esas, bir şart, üç 
madde ve bir zeyl ile hatimeden ibaret olmak üzere oluşturulan sulh antlaş‑
ması taslağının Şah'a arz olunduğu, iki tarafça temessük yazılmasına ruh‑
sat vermeleriyle Şah'ın mutemedi Hasanalican ile adı geçen Ahmed Paşa 
arasında 17 Şaban 1159/4 Eylül 1746 tarihinde mezkûr şart ve kaydların 
kabulüyle hazırlanan temessükler teati olunmak üzere Hasanali Can'dan 

180 "Size ve zatınızın idaresi altında işleri yürüten kimseye selâm olsun!" anlamında Arapça duâ cümlesi.

53
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teslim alınan temessük mukabilinde Ahmed Paşa ve Nazif Efendi tarafın‑
dan imzalanıp mühürlenen temessükün de Şahlık makamına havale edildi‑
ği; 1160 senesi başlarına isabet eden nevruzda, tasdiknameler ile rütbeleri 
birbirine eşit büyükelçiler gönderilmesi kararlaştırıldığı hakkında Sultan 
I.Mahmud tarafından Nazif Mustafa Efendi eliyle Nadir Şah'a gönderilen 
temessük sureti

به همان صورت که اعلیحضرت نادرشاه از دو ماده اختالف برانگیز در نامه ارسالی 
صرف نظر کردن برای تحکیم و بهبود دوستی از تقاضای بخشش خاک به ایران هم 
انصراف خود را اعالم نمودند؛ با آرزوی تجدید مصالحه نامه زمان سلطان مراد چهارم 
و ادامه دوستی در طی اعصار، با احساس این امر طی نامه همایونی اجازه بستن مصالحه 
نامه به احمد پاشا والی بصره و بغداد داده شد، اعالم نمود که در اردوگاه شاهی در بین 
تهران و قزوین تحویل داده است؛ با توجه به اشتیاق شاه در این خصوص؛ به این ترتیب 
پیش نویس پیمان صلح که عبارت از یک اساس یک شرط و سه ماده و یک ذیل و 
خاتمه به شاه عرض شده؛ صدور اجازه برای نوشتن سند با عقیده پذیرفتن شروط و 
نوشته های فوق معتمد دو طرف حسنعلیجان به همراه احمد پاشای مذکور در تاریخ 
1746 ، سند را برای تبادل از حسنعلیجان دریافت و در  1159/ 4 سپتامبر  17 شعبان 
مقابل سند مهر و امضاء شده از طرف احمد پاشا و نظیف افندی به مقام شاهی حواله 
شد؛ در اوایل سال1160 که مصادف است با نوروز، توافق در ارسال متقابل تصدیق 
از  ارسالی  ایلچیان بزرگ، صورت سند  به  به شکل مساوی  به همراه رتبه ها  نامه ها 

طرف سلطان محمود اول به دست نظیف مصطفی افندی به نادرشاه 

Südde‑i şevket‑idde‑i mülûkâneden murahhas ta‘yîn ve irsâl buyurulan Nazif 
Mustafa Efendi'nin İran Şâhı tarafına verdiği esâs ü mevâd temessükünün aynî 

sûretidir. 

Bismillahirrahmanirrahim

Lehü'l‑hamdü'l‑etemm ve's‑salavâtü alâ nebiyyihi'l‑ekrem ve alâ âlihi'l‑ebrâr ve eshâbi‑

hi'l‑ahyâr
181 ammâ ba‘d; bâ‘is-i kitâb-ı sıhhat-nisâb oldur ki:

Devlet-i Aliyye-i dâimü'l-karâra vürûd iden nevâmic-i behiyye-i şâhîde derc ü iş‘âr 
buyurulduğu üzere bundan akdem tevfîk-i Cenâb-ı Melik-i Mennân ve ictimâ‘-ı vücûh-ı 
a‘yân-ı İran ile sahrâ-yı Mogan'da vâki‘ şûrâ-yı kübrâda ittifâk-ı kilem-i pîr ü bernâ ile 
e‘âlî-hazret, leâlî-nazret, hidîv-i kamer-tenvîr, keyân-ı hurşîd-nazîr bahâü'd-dünyâ 
ve'd-dîn cemâlü'l-İslâmi ve'l-müslimîn şehriyâr-ı encüm-haşem hâlâ câlis-i çâr-bâliş-i 
181 "Hamdin tamamı O'nadır; salavât da O'nun kerem sahibi nebîsiyle o Nebi'nin çok iyi ailesi ve hayırlı 

arkadaşlarınadır." anlamında Arapça duâ-niyâz cümlesi.

(4 Eylül 1746)



175

3 NUMARALI NÂME-İ HÜMÂYÛN DEFTERİ

Kisrâ vü Cem, felek-bârgâh el-Kaan Nâdir Şâh zâde'llâhü şânehû ve sânehû ammâ şânehû
182 

hazretlerinin zât-ı şehâmet-simât-ı keyânîlerin mesned-ârâ-yı taht-gâh-ı İran'a hasren ve 
kasran elyak u ahrâ gördüklerinde mezheb-i Hanîf-i Ehl-i Sünnet ol hazretin muhtâr-ı âbâ-i 
kirâmları olmakdan nâşî bunların etvâr-ı nâ-marziyyelerinden ibâ birle saltanatlarını ka-
bûlden tehâşî buyurmalarıyla tâ’ife-i merkûme me’lûf oldukları ef‘âl-i nâ-şâyestelerinden 
rücû‘a müsâra‘at birle emr ü fermânlarına mütâba‘at etmişler idi. Şâh-ı vâlâ-câh hazretle-
ri dahi tıynet-i nasafet-i tahmîr-i dâverîlerinde merkûz olan mâye-i diyânet ü mürüvvet 
muktezâsınca müddet-i medîd ve ahd-i ba‘îdden berü miyâne-i Rûm ve İran'da fürûzî-
ne-i tevâtür-i hısâm ve mıskala-i bevâtir-i intikam olan harekât ve keyfiyyâtın bu vechile 
ref‘ ü izâlesin ve beyne'l-İslâm ilf u ilti’âm-ı kadîmînin hâlet-i ûlâsına ihâlesin emr-i azîm-i 
saltanata takdîm ile Devlet-i Aliyye-i hazret-i zıllu'llâhi cânibine ve kâffe-i muvahhidîne 
tahmîl-i minnet-i azîm buyurduklarına binâen işbu mazhar oldukları eser-i celîlin cânib-i 
seniyyü'l-menâkıb-ı hudâvendigârîden hüsn-i telâfîsi olmak üzere tavsîfât-ı sâmiyelerin-
de mastûr olan vechile beş maddenin pezîrâ-yı imzâ-yı tasdîk ü kabûl olmalarını îrâd u 
inhâ buyurduklarında mevâdd-ı hamse-i mezkûrenin umûr-ı mülkiyeden olmak hasebiyle 
dâhil-i hayta-i imkân olan üç maddesi ba‘de't-tesviye derece-i hüsn-i kabûle mevsûl olup, 
bakıyye iki maddesinde der-kâr olan me‘âzîr-i şer‘iyye-i kaviyye kerraten ba‘de merratin 
cânib-i şehâmet-câlib-i şâhîye tahrîr ü ifâde birle karîn-i sem‘-i kabûl olmak hâleti şîme-i 
insâf ve hakkâniyyetlerine müfevvaz ve mevkûl kılınmış idi. Lâkin bi-takdîri'llahi te‘âlâ ol 
vakitlerden berü matlûb olan musâlaha-i hayr-encâm pezîrâ-yı hüsn-i nizâm ü hitâm ol-
mayup, yine tekâlîf-i ma‘hûde sebebiyle mâbeynde husûmet hâletleri der-kâr iken bu def‘a 
meb‘ûs-ı bârgâh-ı hudâvendigârî kılınan tensîkât-ı şâhîde derc ü tastîr buyurulduğu üzere 
asıl maksûd ve merâmları mülk ü mâl ve husûmet ü cidâl olmayup, ümmet-i merhûme-i 
Nebeviyye beynlerini ıslâh birle tarafeynin ârâmiş ü âsâyişleri olmakdan nâşî yümn-i him-
met-i keyânîleriyle umûmen ahâlî-i İran beynlerinde tarîka-i enîka-i sünnet ve cemâ‘at 
mergûb ve meslûk ve maddeteyn-i ma‘hûdeteyn bi'l-külliye mefsûh u metrûk kılınmağla 
fîmâ-ba‘d beyne'd-devleteyn in‘ikad-ı silm ü salâh ile inkıtâ‘-ı nizâ‘ü cidâle irâde-i hayriy-
yeleri ta‘allukı iş‘âr ve ifâde buyurulup, eğerçi bu tahrîrât hilâlinde arâzîye dâîr ba‘zı teklîf-i 
cedîd dahi îrâd ü tensîk olunmuş idi. Fe-ammâ anın dahi is‘âf ve kabûlünde ibrâm u ısrâr 
vâdîlerine gidilmeyip, ibrâz-ı hakkâniyyete riâyet ile redd ü kabûlünde zimâm-ı ihtiyâr 
kabza-i tasarruf-ı hazret-i hilâfet-penâhîye tefvîz ve teslîm olundığı tasrîh ü terkim olun-
mağın bu gûne mu‘âmele-i dostâneye binâen taraf-ı hümâyûn-ı zıllu'llâhîden dahi musâ-
laha ve müsâleme ihtiyârı zımnında akd olunan encümen-i kübrâda karar-gîr oldığı üzere 
ba‘d-ez-în her husûsda mezâ mâ mezâ

183 meseli beyne'd-devleteyn pezîrâ-yı tahkîk ve imzâ 
ve mugâyir-i şer‘ u kânûn olan teklîf-i cedîd-i merkûm mâ-sebakları gibi tarafeyne bir 
dürlü mûcib-i nakîsa vü şeyn olacak hâletlerden ârî vechile hakân-ı cennet-merâbi‘ Sultân 
Murad Han-ı Râbi‘ hazretlerinin zamânlarında karâr-dâde olan hudûd u sınur-ı kadîme 
ile akd-i musâlaha-i vilâ-intimâya müsâade-i hümâyûn-ı tâcdârî bî-dirîğ ve cârî buyu-
rulup, minvâl-i muharrer üzere akd-i sulh u salâh karîn-i rızâ-yı yümn-iktizâ-yı şâhîleri  
182 "Allah onun şânını, makâmını korusun; makamından dolayı (gelebilecek tehlikelere karşı) kendisini korusun" 

anlamında Arapça duâ cümlesi.
183 "Geçen geçti, geçmişte kaldı" anlamında Arapça ibâre.
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oldığı hâlde fîmâ-ba‘d dest-i kudret-i mâlik-i inân-ı kâm-kârî ve pây-i himmet-i zîver-i 
rikâb-ı bahtiyârî oldukca gerek zamân-ı bâ-unvânlarında ve gerek ahlâf u a‘kâbları evânla-
rında kasr-ı müşeyyedü'l-erkân tehâbb u tevâdd bir dürlü kâbil-i indirâs olmayacağı ta‘bî-
rini hâvî nâme-i hümâyûn-ı tâcdârî tastîr ü tasdîr ve bu bende-i kemîne alâ tarîkü's-sefâre 
ta‘yîn ü tesyîr buyurulup, bu siyâk üzere akd-i ser-rişte-i musâlahaya taraf-ı tâmmü'ş-şe-
ref-i zıllu'llâhîden izn ü ruhsat-ı hümâyûnu müş‘ir ve mübeşşir hâlâ Bağdad ve Basra vâlisi 
ve ol câniblerin seraskeri devletlü, re’fetlü Âsaf-ı celîlü'l-unvân Ahmed Paşa hazretleri 
taraflarına dest-i rıkkıyet-peyvest-i çâkerâneme dahi ruhsatnâme-i aliyye-i hilâfet-penâhî 
ihsân ve teslîm buyurulmağın müşîr-i müşârün-ileyh hazretleri taraflarından ta‘yîn olu-
nan dîvân kâtibleri dirâyetlü Veli Efendi ile bi'l-ma‘iyye savb-ı me’mûra teveccüh olun-
mağla bi-mennihî te‘âlâ Kazvin ile Tahran beyninde ordu-yı meymenet-pûy-ı hazret-i 
şâhîye vusûlümüz müyesser olup, nâme-i hümâyûn-ı mevhibet-makrûn-ı hazret-i hilâ-
fet-penâhî huzûr-ı me‘âlî-mevfûrlarına levâzım-ı ta‘zîm-i azîm birle teblîğ ü teslîm ve 
her ne ki tavsiye vü fermân buyurulmuş ise arz u takdîm olundukda irâde-i ilhâm-ifâde-i 
hudâvendigârî üzere akd-i sulh u salâha meyl ü rağbet-i keyânîlerin izhâr ü ifâde buyur-
malarıyla mükâlemeye me’mûr nüvvâb-ı kâm-yâblarıyla bu keyfiyyâtı ba‘de'l-müzâkere 
işbu müsâleme-i mübârekenin akd u temhîdine ibtidâr ve esâs u şart kılınan maddeler 
ve bunlara müteferri‘ üç madde ve bir tezyîl ile emr-i musâlaha def‘aten pezîrâ-yı karâr 
oldukdan sonra şâh-ı felek-câh taraflarına ba‘de'l-arz ol vechle tarafeynden temessükler 
tahrîrine izn-i âlîleri erzânî buyurulmağın hâlâ Pâdişâh-ı İslâm-penâh ve Şehriyâr-ı ada-
let-nigâh Dâver-i devrân-ı zıllu'llâhi'l-Meliki'l-Mennân, hakân-ı encüm-sipâh, Hüsrev-i 
hilâfet-destgâh hâdimü'l-Haremeyni'ş-Şerîfeyn mâlikü'l-berreyni ve'l-bahreyn es-sultân 
ibnü's-sultân ve'l-hâkan ibnü'l-hâkan şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü, kudretlü, azametlü 
es-Sultân el-Gâzî Mahmud Hân ibnü's-sultân el-Gâzi Mustafa Hân e‘azza'llahu ensârahû 

ve etâle bi't‑te’yîdi a‘vâmehû ve a‘sârahû hazretlerinin taraf-ı hümâyûn-ı mülûkânelerinden 
ber-vech-i muharrer yedimize i‘tâ vü teslîm buyurulan ruhsatnâme-i aliyye-i pâdişâhâne-
lerine binâen işbu karâr-dâde olan esâs ve şart-ı evvel maddeleri ve bunlara müteferri‘ üç 
madde ile bir tezyîldir ki ilf ü ilti’âm-ı ümmet-i seyyidi'l-enâm için tarafeynden me’mûl ve 
matlûb oldığı vech üzere makbûl ve mergûb olup, ber-vech-i âtî zikr olunmuşdur. 

Esâs-ı mevâdd:

Hâkan-ı cennet-merâbi‘ Sultân Murad Han-ı râbi‘ hazretlerinin zamân-ı saâ-
det-iktirânlarında vâki‘ sulh-i âhirînden ibâret olan musâlahada akd ü temhîd olunup, 
ile'l-ân tarafeynden mer‘î ve mu‘teber tutılan hudûd u sınur fîmâ-ba‘d dahi bilâ-halel ve 
bilâ-tağyîr ü zilel mer‘î ve mu‘teber tutıla. 

Şart-ı Evvel:

Şân u unvân-ı tarafeyn tamâm vech-i lâyıkı üzere icrâ ve îfâ olunmak zımnında 
cânibeyne gubâr184-ı deyn ü şeyn îrâsından ittikâ oluna. 
184 Metinde sehven "ibar" şeklinde yazılmıştır.
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Madde-i Ûlâ:

Hüccâc-ı İran Bağdad ve Şâm tarîklerinden âzim-i Beytu'llâhi'l-harâm olduklarında 
esnâ-yı râhda vâki‘ Devlet-i Aliyye'nin vülât ü hükkâm ve mîrü'l-hâcları bunları sâir hüc-
câc-ı Rûm misillü her hâlde himâyet ü sıyânet ve âminîn ü sâlimîn birbirlerine îsâle sarf-ı 
dikkat eyleyeler.

Madde-i Sâniye:

İşbu iki devletin ittifâk u ittihâdını cümleye işâât için üç senede bir tebdîl olunmak 
üzere dergâh-ı mu‘allâ beynlerinde bir kimesne ta‘yîn olunup, dârü's-saltana-i İran'da ikâ-
met ve kezâlik İran mu‘temedlerinden bir kimesne dahi Âstâne-i Aliyye'de ikâmet eyleye. 
Ve tarafeyn misâfirlerinin kifâyet mikdârı masraflarını göreler. 

Madde-i Sâlise:

İki tarafın esîrleri murahhas olup, alınıp satılmaya ve bulundukları mahalde ikâme-
ti murâd etmeyüp, vatanlarına gitmeğe tâlib olanlarına tarafeynden mümâna‘at olunmaya. 

Tezyîl:

Tarafeynin hudûd u sınurı bâlâda serd ü beyân olundığı üzere Sultân Murad Han-ı 
Râbi‘ hazretlerinin zamânlarında oldığı vechile temyîz ü tahdîd olunup, iki tarafın ser-had 
muhâfızları üslûb-ı kadîme riâyet ve mesâlih-i sınurâ dâîr hâletlerde şurût-ı musâleme-
ye mugâyir hareketlerden tevakkî ü mücânebet eyleyeler. Ve bundan başka lutf-i Hakk'la 
ahâlî-i İran Safeviyye zamanlarında ihdâs olunan ahvâl-i nâ-şâyânı külliyen terk ve usûl-i 
akâidde ke'l-evvel ehl-i sünnet mezhebine duhûl etmeleriyle Hulefâ-yı Râşidîn ve sâ’îr as-
hâb-ı güzîn rıdvânu'llâhi te‘âlâ aleyhim ecmaîn hazerâtını hayr u terazzî ile yâd etmelerinden 
nâşî ahâlî-i merkûmînden fîmâ-ba‘d Ka‘be-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere ve sâir 
bilâd-ı İslâmiyyeye gelip giden hüccâc ü züvvârın mecmû‘una mu‘âmele-i bi'l-mücâmele 
olunarak, sâir müslimîn misillü merkûmlar dahi her hâlde mer‘îyyü'l-etrâf kılınıp, hilâf-ı 
şer‘ dahl ü ta‘arruzdan ve kendilerden devirme nâmıyla bir nesne mutâlebesinden hazer ü 
mücânebet oluna. Tarafeynin tüccârı ke'l-evvel âmin ü sâlim âmed-şüd idüp, getirdik-
leri emti‘anın iktizâ iden mahallerde gümrüklerin kânûn-ı kadîm üzere edâ eyledikden 
sonra ziyâde nesne mütâlebesiyle rencîde olunmayalar. Ve kezâlik Meşhedeynü'ş-Şerî-
feyn a‘tâb-ı müteberrikesinin ve Bağdad'da vâki‘ zarâyıh-ı müteyemmenenin ziyaretlerine 
bilâd-ı İran'dan gelen züvvârın madem ki yedlerinde ticâret mâlı olmaya, hükkâm ve sâir 
ehl-i örf taraflarından bâc talebi ve âhar tarîkle merkûmûn bî-vech-i şer‘î rencîde vü remî-
de olunmayalar. Ve işbu iki devletin ahâlî ve reâyâsından olup, bu akd olunan musâlaha 
târîhinden sonra İran'dan Memâlik-i Mahrûse'ye ve bu tarafdan dahi İran'a firâr ider olur 
ise himâyet olunmayup,  taleb olundukları hâlde vükelâ-yı cânibeyne teslîm olunalar. Ve 
madem ki şürût-ı mezkûreye tarafeynden mürâ‘ât olundukca bu musâlaha-i hayr-encâm 
ilâ mâ-şâallah sâbit ü ber-devâm ve ahlâf u a‘kâb-ı tarafeyn zamanlarında dahi temşiyyet 
ve istikrârına ihtimâm oluna. 
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Hâtime:

İnâyet-i Bârî ile ber-vech-i bâlâ sulh u salâh pezîrâ-yı hüsn-i hitâm olmağın in-
şâ’allahu te‘âlâ bin yüz altmış senesi evâilinde vâki‘ nevrûz-ı sultânîde tarafeynden tas-
dîknâmeler ile rütbeleri birbirine müsâvî büyükelçiler ba‘s ü tesyîr olunmak üzere dahi 
karâr verilmekle sâlifü'l-beyân esâs ü şartın ve üç madde ve bir tezyîlin taraf-ı hazret-i 
şâhîden kabûliyetini mübeyyin mükâlemeye me’mûr hanân-ı zî-şânın mu‘teberlerinden 
mu‘în-i memâlik-i İran, devlet-me’âb ve saâdet-iktisâb Hasanalican cenâblarının ruhsatla-
rına binâen verdikleri memhûr temessük me’mûriyetimize mutâbık olmakdan nâşî ahz u 
kabûl olundukdan sonra işbu temessük dahi tahrîr ü imlâ ve ruhsat-ı muhakkakamıza 
binâen Âsaf-ı müşârün-ileyh devletlü, re’fetlü Ahmed Paşa hazretleriyle bu bende-i kemî-
nenin mühr ü imzâlarıyla mahtûm ve mümzâ kılınıp, savb-ı bülend-evb-i şâhîye ref‘ ü 
ibdâ‘ olundı. Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşere min şehr-i Şa‘bânü'l-mu‘azzam sene tis‘a ve 
hamsîn ve mi’ete ve elf.

Bir esas, bir şart, üç madde ve bir zeyl ile hatimeden ibaret olmak üzere 

oluşturulan sulh antlaşması taslağındaki mezkûr şart ve kaydların 

kabulüyle hazırlanan temessüklerin teati olunması, mühürlü 

tasdiknamelerinin gönderilmesi

پیش نویس پیمان صلحی که عبارت از یک اساس، یک شرط، سه ماده و یک 
ذیل و خاتمه و با پذیرش شرط مذکور، نوشته ها پیش نویس آماده برای 

تبادل اسناد، ارسال تصدیق نامه های ُمهردار 

Devlet‑i Aliyye ricâlinin şeriata mugayir olduğu gerekçesiyle geri çevirdiği 
rükn tayini hususundan vazgeçildiği gibi Irak ve Azerbaycan memleket‑
lerinden bir bölümünün geçmişteki aidiyeti sebebiyle İran'a bağışlanma‑
sı talebinden de dostluğun geliştirilmesi ve iyileşmenin sağlanması adına 
vazgeçildiği; Sultan IV. Murad zamanında yapılan musalahanın yenilene‑
rek dostluğun çağlar boyu devamının arzulandığı; Bunun için bir esas, bir 
şart, üç madde ve bir zeyl ile hatimeden ibaret olmak üzere oluşturulan 
musalaha çatısının Devlet Aliyye mutemedi Bağdad ve Basra Valisi Ahmed 
Paşa ile 1159 İranî yıla karşılık gelen Şaban ayında [Eylül 1746] İran tarafı‑
nın mutemedi Hasanalican'ın bir araya gelmeleriyle mezkûr şart ve kayıtlar 
kabul edilip hazırlanan temessük İran makamlarınca mühürlenerek Nazif 
Efendi'ye teslim edilmek suretiyle Halife Sultan'a havale edildiği; Nevruz 
sonrası karşılıklı büyükelçiler tayiniyle mühürlü tasdiknamelerin gönderil‑
mesi kararlaştırıldığı hakkında Nadir Şah tarafından Nazif Mustafa Efendi 
eliyle Sultan I.Mahmud'a gönderilen Farsça temessük sureti

54
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این  از  دولت علیّه  رجال  طرف  از  شریعت  با  آن  مغایرت  دلیل  به  رکن  تعیین  رّد  با 
موضوع صرف نظر کردند، به همان شکل از تقاضای بخشیدن یک قسمت از سرزمین 
های عراق و آذربایجان بدلیل وابستگی آن در گذشته به ایران برای گسترش و بهبود 
دوستی نیز صرف نظر شد؛ آرزوی ادامه دوستی با تجدید مصالحه نامه زمان سلطان 
مراد چهارم در طی اعصار؛ به این منظور در سطح یک مصالحه که عبارت از یک 
اساس یک شرط و سه ماده و یک ذیل و خاتمه تشکیل شده با پادرمیانی احمد پاشا 
معتمد دولت علیّه و والی بغداد و بصره در ماه شعبان سال 1159 تاریخ ایرانی مصادف 
با ]ایلول 1746[ با حسنعلیجان معتمد طرف ایران شروط و نوشته های مذکور پذیرفته 
شده اسناد آماده و از سوی مقامات ایران مُهر شده تحویل نظیف افندی گشته به خلیفه 
سلطان حواله شد؛ در خصوص ارسال تصدیق نامه های مهر شده بعد از نوروز با تعیین 
ایلچیان بزرگ با حق تبادل، ارسال صورت سند به فارسی از طرف نادرشاه به دست 

مصطفی نظیف افندی به سلطان محمود اول 

[Farsça]

Rikab‑ı müstetâb‑ı celâdet‑nisâb‑ı mülûkaneye Nazif Mustafa Efendi vesâtatıyla 
akd‑i musalaha‑i mübarekeyi hâvi İran Şâhı tarafından vârid olan Farisî 

temessükün aynî suretidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Sultanların kalplerine ihsan ettiği uyanıklıkla fitnekâr gözleri uyutan; hakanlar ile 
üstün kişiler arasından övünme alışkanlıklarını gidererek halkın iş kaynaklarını seller 
gibi akıtan; öğünülesi ahidlerde yapılan bağlantılarla verilen sözleri sağlam kazığı bağla-
yan; nizâ‘ tuzaklarını yerle bir eden ve şu mutlu Nadir Şâh'ın göğsündeki hakiki dostlu-
ğu ortaya çıkaran Allah'a hamd; Müslümanların kalp denen kalıplarından bozgunculuk 
düşüncelerini tam bir boşaltma ile boşaltan, selamet kapısının zincirini kırıp açan ve kılıç 
anahtarları ve cihatlarla küfür yolunu fetheden Allah'ın elçisiyle onun akıl ve rüşd sahibi 
aile efradına ve arkadaşlarına salât ü selam olsun! Ondan sonra İran toprağının muktedir 
hâkimi, Hint ve Turan'ın sahibi, meliklere taç bahşeden, Zat-ı Sübhânî'nin tasdikiyle -yıl-
dırımın harman yakması misal- isyancılar topluluğunun köküne kibrit suyu döken şanı 
yüce Türkmen hanedanının kahramanı cenaplarının talih ikliminin bahtiyar naipleri, 
Mogan Sahrası'nda toplanan büyük şûrâda büyük hakan, saygıdeğer kağan, Zat-ı Süb-
han'ın gölgesi, cihan şahlarının şahı Sultan Nadir Şâh'tan -Allah saltanat ve azametini ebedî 

kılsın- saltanatı kabul etmesini istediler. Çünkü Safevî Şâh İsmail'in hurûcunun ilk zaman-
larında İran'da küfür ve Rafızîlik yayılmış ve bu sebeple Rûm ve İran arasında karşılıklı 
kin ve düşmanlık vukua gelerek gözle görünür hâle gelmişti. O hazretin şerefli atalarının 
tercih ettiği Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat ilkesine dayanan Hanefî Mezhebi'ne nazaran on-
ların saltanatından ürküntü duyarak o güruhça yapılan mükerrer zorlamalar neticesinde 
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kendilerine "eğer o taife, kalben ve lisanen bu akîdeyi ve içi boş sözleri bırakıp Raşid Halî-
feler'in -Allah kendilerinden razı olsun- hilafetini kabul ettikleri takdirde istediklerini elde 
ederler" denilmesiyle birlikte onlar da mukaddes hükmü kabul ederek önceki inançların-
dan vazgeçtiler. Çünkü felekler yücelikli, güneş doğuşlu, dünya sultanlarının en büyüğü, 
cihan hâkimi sultan devranındaki hakanların en değerlisi, Feridun kadar güçlü sultan, iki 
denizin hakanı ve iki karanın sultanı, İkinci İskender-i Zülkarneyn, Allah'ın ]yeryüzün-
deki] gölgesi olan halîfe, İslam'a inananların padişahı, ehl-i imanın halîfesi ve Türkmen 
Hanedanı'nın cihanı aydınlatan nuru olan Yüce Hazret! Sultan Gazi Mahmud Han! -Allah 

devlet ve hilafetini müeyyed kılsın- ve Şâhlarşahı'nın naipleri de Türkmen soyundan olup iki 
hazret arasında dostluğu ilerletme, iki halk arasındaki karışıklık ve arzu edilmeyen sıkıntı-
lı halleri ortadan kaldırmak için Caferi Mezhebi'nin tasdiki, İranlı hacılar için Beytullah-i 
Haram'da bir rükn tahsisi, Mısır ve Şam için olduğu gibi yüce Nadiriye Devleti'nden de 
hac emiri tayini, iki taraf esirlerinin serbest bırakılması, iki devlet başşehrinde vekil bu-
lunmasından ibaret olan beş maddeyi talep ettiler. Sefirler ve elçilerin tekrar geliş-gidiş-
lerinden sonra Rûm Müslümanlarının padişahı üç maddeyi kabul edip Beşinci Mezhep 
takdimi ve rükn tahsisi hususlarını şer‘î mazeretlere bağlamak suretiyle bitiş mektupları 
gereğince özür beyan ederek bu istekten vazgeçilmesini istemişlerdi. Yüce Şehinşâh Haz-
retleri'nin ilk olarak bu teklifleri yapmaktan muratları, karşılıklı kin ve nefretin ortadan 
kaldırılması, eksikliklerin giderilmesi ve Ehl-i İslam'ın kaynaştırılması olup bundan başka 
beklentileri yoktu. Ancak İlâhî takdir neticesi olarak maksadın hâsıl olmasından sakınıl-
ması, öyle bir zamana rast geldi ki, garazsız sulh yolunun tomurcuk vermesine, samimiyet 
ve muhabbet ortamının oluşmasına imkan vermedi. Sadece Allah'ın yeryüzündeki gölgesi 
konumundaki İskender makamlı padişahın hâtır-ı hümayunlarının rızasını kazanmak ve 
İslam'ın namusunun korunması bakımından dostluk kapısını çalmak suretiyle ahidleşilen 
taleplerden vazgeçerek barış yolunu tutmakla bu huzur verici muştuyu, bir ulak eşliğinde 
felekleri aydınlatan padişaha i‘lâm eylediler. Ancak Irak ve Azerbaycan memleketlerin-
den bir bölümünün âidiyeti geçmiş dönemde İran'daki Türkmen sultanlarının idiyse de 
Şâh İsmail'in ihtilafçı kişiliği (=polemikçiliği) sebebiyle Osmanlı Devleti'nin eline geçti. 
Eğer Müslümanların mukaddes padişahının tabiatlarına ters gelmez ve muvafakate ay-
kırı düşmez ise o iki memleketten birinin hediye olarak Zat-ı Şehinşâhî'nin sahip bulun-
duğu topraklar havzasına ilavesi bu çerçevede zımnen çıtlatılmakla birlikte bu hususun 
kabul veya reddi, Müslümanların sığınağı olan padişahın kendi ihtiyarına bırakıldı. Ve 
bu arada Devlet-i Aliyyece asaletli kimselerin ve akrânlarının en seçkini konumundaki 
Nazif Efendi cenaplarıyla gönderilen Name-i Hümayun da elimize ulaşıp, muhtevasında 
şunlar bulunuyordu. Her ne kadar güzel eserlerin birbirinden ayırılmasında ve çıkarıl-
masında bu tarafça gözle görünür bir çaba ve teşekküre layık bir mesai sarf ediliyorsa da 
iki Devlet-i Aliyye'nin beraberce hareket ettiği malumumuzdur. Ancak Osmanlı Devleti 
kanunları muvacehesince bu husus için büyük vezirler ve bilgisi engin alimlerin iştirakiyle 
gerçekleştirilecek bir meşverette bunun kabulünü şeriate mugayir ve devletin kanunları-
na aykırı buldular. Ebediyyen bahar ikliminde kalası hidiv Sultan IV. Murad zamanındaki 
musalaha gibi bir sulh yapılabilmesi için önceki maddelerin feshedildiği gibi bu istekten de 
dostluğun geliştirilmesi ve iyileşmenin sağlanması adına vazgeçilerek bu şekilde dostluk  
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ve sevgi iki büyük devlet ve bizden sonra gelecek haleflerimiz arasında çağlar boyu de-
vam etmesi hedeflendi. Bu hususun istikrarı için o yüce devlet tarafından makamı yüce 
mekremetli büyük vezir ve değerli müşir Bağdad ve Basra Valisi Ahmed Paşa ile adı geçen 
şerefli kimselerin iftiharı olan kimse memur ve mezun kılınıp ve sözü edilen makamı 
yüce kimse de kendi tarafından izzetli ve övgüye layık Divan Katibi Veli Efendi'yi önceki 
zikredilen efendinin maiyyeti ile birlikte felekler-misal azamet dergâhına gönderip o ikisi, 
Kazvin ve Tahran arasındaki Şâh'ın ordusuna ulaşıp ulu eşiği öpmekle şeref kazandılar. 
Ve bu Yüce Devlet tarafından da Zat-ı Şehinşâhî'nin halîfelik makamınının bulunduğu 
eşiğin en hakiri olan bendeleri memur edilip o mahaldeki Müslümanların sığınağı olan 
Yüce Padişah, tükenmeyen bir sevgi ve kalıcı bir dostluk vaadinde bulunmuşlardır. Zat-ı 
Şehinşâhî'nin devletinin naipleri de o hazreti büyük kardeş sayarak devletli hatırlarının 
rızasını kazanmayı ve Ehl-i İslam'ın huzurunu sağlamayı en mühim arzu ve en büyük 
hedef saydılar. Bunun için Name-i Hümayunun gelişinden sonra Müslümanların sığınağı 
olan padişahın arzusunu yerine getirme yoluna koyuldular. Ve kutsî emrin gereği olarak 
musalahanın çatısı bir esas ve şart ile üç madde, bir zeyl ve sonuç kısmından oluşan şek-
liyle karara bağlandı. 

Esas:

Cennet-mekan Hakan Sultan IV. Murad Han zamanında yapılan sulh, iki devlet 
arasında yürürlükte ve karara bağlanmış durumdaki hudut ve sınırlara ilişkin kaidenin 
muteber sayılıp bunun rükünlerine zarar gelmemesi ve değişikliğe uğramaması.

Şart:

Bundan böyle uyuyan fitne ve kınındaki kılıcın -tarafeynin şanına layık bir şekilde- 
kınında kalarak her şeyin iki devletin kurtuluş ve hayrına olacak bir surette vücut bulması, 
ortalığı toza dumana bulayıcı kederlerden, barış ve huzuru baltalayıcı davranışlardan ka-
çınılması.

Birinci Madde

Bağdad veya Şam yolundan Beytullah-i Haram'a giden İranlı hacıların yol üzerindeki 
vali ve hâkimlerce bir mahalden diğer mahalle salim ve emin bir şekilde ulaşımlarının sağ-
lanarak kendilerinin korunmaları, görüp gözetilmeleri.

İkinci Madde:

Dostluğun perçinlenmesi ve iki devlet arasındaki birliğin sağlanması için her üç 
senede, bir şahsın o devletten memuriyetle İran'da ve bir şahsın da İran'dan memuriyetle 
o devlette bulunarak onların ihraçlarının iki taraftan verilmesi.

Üçüncü Madde:

İki tarafın esirleri salıverilip onların alınıp-satılması reva görülmeyip vatanına 
dönmek isteyen hiçbirisine mani olunmaması.
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Zeyl:

Sultan Murad Han zamanında çizilen hudut ve sınırın tahkik olunup sınırlarda 
bulunan hâkimlerin dostluğa ters hareketlerden sakınmaları ve bundan başka İran aha-
lisinin Safevîler Dönemi'nde ihdas olunan uygunsuz davranışları tamamıyla terk ederek 
Ehl-i Sünnet inancını benimsemek suretiyle Raşid Halîfeleri hayr ve rıza ile anmaları ve 
o cemaatin bundan sonra Kabe-i Muazzama'ya, Medine-i Münevvere'ye ve diğer İslam 
memleketlerine gelip gidebilmeleri, Rûm ve sair yerler ahalisinden ziyaretçilerin ve ka-
idesince o taraftan geliş gidişlerin yapılarak onlardan devirme ile şer‘-i şerif ve kanuna 
aykırı başka şeylerin istenmemesi ve bu şekilde atebe-i ulyâlarda ]Kerbela, Necef, Kâzı-
miye] da bulunacakların ellerinde ticaret malı bulunmaması, Bağdad'da bulunan hâkim ve 
mübaşirlerin bâc ]gümrük ve alış-veriş vergisi] istenmemesi, elinde ticaret malı bulundu-
ran herkesten malı ölçüsünce vergi istenip fazlasının istenmemesi, bu taraftan da tüccar 
ve Rûm ]Anadolu] ahalisine karşı aynı şekilde davranılması, sulh antlaşmasının akdedil-
diği tarihten sonra İranlılardan Rûm'a ]Anadolu'ya], Rûm ]Anadolu] ahalisinden İran'a 
gelenlerin himaye edilmeyerek birbirlerinin vekillerine teslim edilmeleri ve bu dostluk ve 
sevginin iki büyük devlet ve iki büyük hanedanın takipçileri tarafından kalıcı bir şekilde 
devam ettirilmesinin temenni olunduğu.

Hâtime:

Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'den gelmiş bulunan Nazif Efendi şu an itibarıyla İranî 
yıla karşılık gelen Bin yüz elli dokuz Hicrî senesinin Şabanü'l-Muazzamasında mezkur 
şart ve kaydları kabul ile elindeki ruhsatname-i hümayun gereğince işaret olunan maka-
mı yüce kimse ile temessükü mühürleyip Zat-ı Şehinşâhî'nin halîfeliği katına havale etti. 
Böylelikle kutlu Zat-ı şerifleri tarafından sözü edilen hususun nihayete kavuşturulması 
için memur edilen halîfelikleri katının en âciz hizmetçisi, bu temessükü mühürleyip teslim 
etti. Bundan sonra protokolde birbirine eşit büyükelçiler tayiniyle nevruzun hemen öncesi 
veya nevruzdan sonra mezkur ahidnamede yazılı hususların kabulü için delil teşkil edecek 
tasdiknamelerle birlikte gönderilmesi, bununla birlikte şarta bağlandı. Bu hadise belgede 
yazılı uğurlu seneye karşılık gelen mezkur ayda gerçekleşti.

İmza:
Hilafet makamının en hakîr bendeleri,  

Hasan Ali Mu‘ayyiru'l‑Memalik
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Bir esas, bir şart, üç madde ve bir zeyl ile hatimeden ibaret olmak üzere 

oluşturulan sulh antlaşması taslağındaki mezkûr şart ve kaydların 

kabulüyle hazırlanan temessüklerin teati olunması, mühürlü 

tasdiknamelerinin gönderilmesi

پیش نویس پیمان صلحی که عبارت از یک اساس، یک شرط، سه ماده و یک 
ذیل و خاتمه و با پذیرش شرط مذکور، نوشته ها پیش نویس آماده برای 

تبادل اسناد، ارسال تصدیق نامه های ُمهردار 

Osmanlı devlet adamlarının şeriata mugayir olduğu gerekçesiyle geri çe‑
virdiği rükn tayini hususundan vazgeçildiği gibi Irak ve Azerbaycan mem‑
leketlerinden bir bölümünün geçmişteki aidiyeti sebebiyle İran'a bağış‑
lanması talebinden de dostluğun geliştirilmesi ve iyileşmenin sağlanması 
adına vazgeçildiği; Sultan IV. Murad zamanında yapılan musalahanın yeni‑
lenerek dostluğun çağlar boyu devamının arzulandığı; bunun için bir esas, 
bir şart, üç madde ve bir zeyl ile hatimeden ibaret olmak üzere oluşturulan 
musalaha çatısının Devlet Aliyye mutemedi Bağdad ve Basra Valisi Ahmed 
Paşa ile 1159 İranî yıla karşılık gelen Şaban ayında [Eylül 1746] İran tarafı‑
nın mutemedi Hasanalican'ın bir araya gelmeleriyle mezkûr şart ve kayıtlar 
kabul edilip hazırlanan temessük İran makamlarınca mühürlenerek Nazif 
Efendi'ye teslim edilmek suretiyle Halife Sultan'a havale edildiği; Nevruz 
sonrası karşılıklı büyükelçiler tayiniyle memhur tasdiknamelerin gönderil‑
mesi kararlaştırıldığı hakkında Nadir Şah tarafından Nazif Mustafa Efendi 
eliyle Sultan I.Mahmud'a gönderilen Farsça temessük suretinin Osmanlıca 
tercümesi

این  از  دولت علیّه  رجال  طرف  از  شریعت  با  آن  مغایرت  دلیل  به  رکن  تعیین  رّد  با 
موضوع صرف نظر کردند، به همان شکل از تقاضای بخشیدن یک قسمت از سرزمین 
های عراق و آذربایجان بدلیل وابستگی آن در گذشته به ایران برای گسترش و بهبود 
نامه  با تجدید مصالحه  ادامه دوستی طی اعصار  نظر شد؛ آرزوی  نیز صرف  دوستی 
یک  از  عبارت  که  مصالحه  یک  سطح  در  منظور  این  به  چهارم؛  مراد  سلطان  زمان 
اساس یک شرط و سه ماده و یک ذیل و خاتمه تشکیل شده با پادر میانی احمد پاشا 
معتمد دولت علیّه و والی بغداد و بصره در ماه شعبان سال 1159 تاریخ ایرانی مصادف 
با ]ایلول 1746[ با حسنعلیجان معتمد طرف ایران شروط و نوشته های مذکور پذیرفته 
شده اسناد آماده و از سوی مقامات ایران مُهر شده تحویل نظیف افندی گشته به خلیفه 
سلطان حواله شد؛ در خصوص ارسال تصدیق نامه های مهر شده بعد از نوروز با تعیین 
ایلچیان بزرگ با حق تبادل، ترجمه عثمانی صورت سند فارسی ارسال شده از طرف 

نادرشاه به دست مصطفی نظیف افندی به سلطان محمود اول 
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Temessük‑i merkûmun lafzen bi‑lafzin tercümesidir.

Ba‘del-hamdele ve's-salvele ammâ ba‘d, şûrâ-yı kübrâ-yı sahrâ-yı Mogan'da nüv-
vâb-ı kâm-yâb-ı sipihr-cenâb-ı kahramân-ı dûdmân-ı refî‘ü'ş-şân-ı Türkmâniyye berk-i 
harman-sûz-ı vücûd-ı serkeşân bi-te’yîdât-ı sübhâniye tâc-bahş-ı mülûk-ı mâlik-i Hind ü 
Turan, dâver-i dâd-ârâ-yı arsa-i İran, el-hâkanü'l-azîm, ve'l-kaanü'l-ekrem, zıll-ı sübhân, 
şâh-ı şâhân-ı cihân, es-Sultân Nâdir Pâdişâh halleda'llahu saltanatehû ve şevketehû'

185dan 
ahâlî-i İran kabûl-i saltanatı istid‘â eylediler. Çünki Şâh İsmail-i Safevî'nin ibtidâ-yı hurû-
cundan İran'da sebb ü rafz şâyi‘ ve bu sebeb ile Rum ve İran mâbeyninde buğz u mu‘âdât 
zâhir ü vâki‘ oldı. Ol hazretin âbâ-i kirâmının muhtârı olan mezheb-i Hanîf Ehl-i Sünnet 
ve Cemâ‘at'e nazaran anların saltanatından tehâşî eyleyüp, ol gürûhdan ilhâh-ı mükerrer 
vâki‘ oldukdan sonra buyurdular ki:

Eğer ol tâ’ife lisân ü cenân ile bu akâ’id ü akvâlü'l-etâ’ili târik ve hilâfet-i hulefâ-yı 
râşidîn radiya'llâhü te‘âlâ anhümün hakkıyetine kâil olurlar ise husûl-i mes’ûllerine nâ’il 
olurlar. Anlar dahi hükm-i akdesi kabul ve hâlât-ı sâlifeden nükûl eylediler. Çünki 
a‘lâ-hazret, felek-rif‘at, hurşîd-tal‘at, a‘zam-ı selâtîn-i cihân ve efhâm-ı havâkîn-i devrân, 
hüsrev-i cihân, dâver-i hidîv-i Ferîdun-fer, hakânü'l-bahreyn ve sultânü'l-berreyn, sânî-i 
Sikender-i Zi'l-karneyn, halîfe-i zıllu'llâh ve pâdişâh-ı İslâm-penâh, halîfe-i ehl-i îmân, 
vüfûr-ı cihân-efrûz-ı hânedân-ı Türkmân, es-Sultânü'l-megâzî Mahmud Hân ebbeda'llâhü 

hilâfetehû ve devletehû
186 ve nüvvâb-ı hümâyûn-ı şehn-şâhî dahi selîl-i silsile-i Türkmâniy-

ye olup, mâbeyn-i hazreteynde mezîd-i ülfet ve miyâne-i ferîkaynden gavâil-i şûr u şeyni 
ref‘ için tasdîk-i millet-i Caferî ve hüccâc-ı İran'a erkân-ı Beytu'llâhi'l-harâm'dan bir rükn 
ihtisâs ve Mısır ve Şam kâidesi üzere Devlet-i Aliyye-i Nâdiriyye'den emîr-i hâcc ta‘yîn 
ve üserâ-yı cânibeyn ıtlâk ve pâyitaht-ı devleteynde vekîl bulunmakdan ibâret olan metâ-
lib-i hamseye hâhiş-mend oldılar. Süferâ ve elçiyânın tekrâr âmed-şüdlarından sonra ki 
pâdişâh-ı İslâm-penâh-ı Rum, üç madde-i ahîreyi kabûl ve mukaddime-i tahmîs-i mezheb 
ve tefvîz-i rüknü me‘âzîr-i şer‘iyyeye mevkûl buyurup, nevâmic-i nevâfih-i hitâm mûcebi 
üzere intizâran bu merâmın feshine tâlib olmuşlar idi. Eğerçi a‘lâ-hazret-i şehn-şâhî ki bu 
tekâlifin münşi’i oldılar, ref‘-i tebâguz ve def‘-i tenâkuz ve iltiyâm-ı ehl-i İslâmdan mâ‘adâ 
bir manzûr tutmadılar. Lâkin çünki takdîr-i İlâhî ile husûl-i maksûd, ukde-i imtinâ‘da ka-
lıp, bir vakitde ki kar‘-ı bâb-ı istislâh-ı bî-garazî ve hulûs u muhabbetden gayri bir mahmil 
tutmadı. Mahzâ, pâdişâh-ı zıllu'llâh-ı Sikender-makâmın rızâ-cûyî-i hâtır-ı hümâyûnları 
ve nâmûs-ı İslâm'ın hıfzı cihetinden halka-i bâb-ı dostîyi tahrîk idüp, metâlib-i ma‘hûdeyi 
metrûk ve tarîk-i müsâlemeti meslûk tutup, bu nüvîd-i ârâm-bahşî-i çâpâr-ı sahabetî ile 
pâdişâh-ı felek-rahşâ i‘lâm eylediler. 

Ammâ çünki memâlik-i Irak ve Azerbaycan'da ba‘zı ezmine-i sâlifede selâtîn-i 
Türkmâniyye'ye müte‘allık idi ki Şâh İsmail'in ihtilâf-engîzliği sebebi ile Devlet-i Aliy-
ye-i Osmaniyye'ye intikal eyledi. Zımnen izhâr olundı ki, eğer tab‘-ı akdes-i pâdişâh-ı İs-
lâm-penâha şâkk u muhâlif resm-i vifâk olmaz ise ol iki memleketden biri atiyye tarikiyle 
185 "Allah saltanatını ve şevketini ebedî kılsın" anlamında Arapça duâ cümlesi.
186 "Allah hilâfetini ve devletini ebedî kılsın" anlamında Arapça duâ cümlesi.
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havza-i memâlik-i şehn-şâhîye munzamm ola. Ve pâdişâh-ı İslâm-penâhı ol emrin redd ü 
kabûlünde muhtâr eylediler. Ve bu esnâda Devlet-i Aliyye'den Devlet-i Nâdiriyye iltimâ-
sına müsâade birle irsâl buyurulan zübdetü'l-efâhim ve'l-akrân Nazif Efendi cenâbları ile 
izz-i vusûl bulan nâme-i şerîf-i hümâyûnda münderic olmuş ki, eğerçi âsâr-ı bida‘ın izâle 
vü izâhasında bu tarafdan zuhûra gelen me’âsir-i mechûre ve mesâ‘î-i meşkûreye nazaran 
devleteyn-i aliyyeteyni müttehid biliriz. Lâkin kanun-ı Devlet-i Osmaniyye'ye nazaran 
bu husûsun vüzerâ-yı izâm ve ulemâ-yı a‘lâm ile meşveret emr eyledik. Anın kabûlünü 
münâfî-i şer‘ ve mugâyir-i nizâm-ı devlet bildiler. Mevâdd-ı sâbıka mefsûh olduğu vechile 
bu matlabdan dahi mezîd-i ilf ü iltiyâm için geçip hidîv-i huld-merâbi‘ Sultân Murad Han-ı 
Râbi‘ zamânında olan musâlaha üzere binâ ü vaz‘ oluna, tâ ki dostî vü muhabbet iki devlet-i 
uzmâ ve ahlâf-ı kirâm meyânında arsa-i rüzgârda bâkî kala. Ve bu emrin istikrârı için ol 
devlet-i vâlâ-cânibinden âlî-câh vezîr-i mu‘azzam ve düstûr-ı mükerrem ve müşîr-i mu-
fahham Bağdad ve Basra Vâlisi Ahmed Paşa ve iftihârü'l-emâcid müşârün-ileyh me’mûr ve 
me’zûn olup, ve âlî-câh-ı müşârün-ileyh dahi kendi tarafından izzet-nisâb mahmedet-iyâb 
Dîvân Kâtibi Veli Efendi'yi efendi-i sâlifü'z-zikr ma‘iyyeti ile der-bâr-ı azamet-dâr-ı si-
pihr-nümûna revâne buyurup, mûmâ-ileyhimâ Kazvin ve Tahran mâbeyninde ordu-yı 
mu‘allâya vârid ve telsîm-i südde-i seniyye-i ulyâ ile şeref-endûd oldılar.  Ve bu Dev-
let-i Aliyye cânibinden dahi kemterîn-bende-i âsitân-ı hilâfet-nişân-ı şehn-şâhî mu‘ay-
yirü'l-memâlik Hasanali me’mûr olup ol mahaldeki a‘lâ-hazret-i pâdişâh-ı İslâm-penâh 
muhabbet-i dâimî ve dostî-i muhalled va‘d buyurmuşlar. Nüvvâb-ı hümâyûn-ı şehn-şâhî 
dahi ol hazreti büyük birâder bilip, hıfz-ı rızâ-yı hâtır-ı hümâyûnlarını ve ârâmiş-i Ehl-i 
İslâm'ı ehemm-i metâlib ve a‘zam-ı me’ârib add eylediler. Binâ’en-aleyh nâme-i hümâyû-
nun vusûlünden sonra me’mûl-i pâdişâh-ı İslâm-penâhı kabûle mevsûl buyurdular. Ve 
mûcib-i emr-i akdes ile binâ-yı musâlaha bir esâs ve şart ve üç madde ve tezyîl ve hâtime 
üzere bu üslûb ile karâr-dâde buldu. 

Esâs:

Hâkan-ı cennet-merâbi‘ Sultân Murad Han-ı Râbi‘ zamânında vâki‘ olan sulh 
mâbeyn-i devleteynde mer‘î ve miyânede mukarrer olan hudûd u sınur ol kâide üzere 
mu‘teber olup anın erkânına halel ve tağyir yol bulmaya. 

Şart:

Min-ba‘d fitne nâ’im ve tığ niyâmda olup, tarafeynin şânına lâyık ve devleteynin 
salâh-ı hayriyyetine makrûn olan emr, cemî‘-i mevâdda ma‘mûl ve müheyyic gubâr-ı ke-
dûret ve münâfî-i musâlaha vü müsâleme olan umûrdan ictinâb oluna. 

Madde-i ûlâ:

Bağdad ya Şam yolundan Beytü'l-harâma âzim olan hüccâc-ı İran'ı yol üzerinde 
olan vülât ve hükkâm mahal-be-mahal sâlimîn ]ü] âminîn birbirlerine îsâl idüp, anların 
sıyânet-i hâl ve mürâ‘ât-ı ahvâllerini manzûr tutalar. 
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Madde-i sâniye:

Te’yîd-i dostî ve ittihâd-ı devleteyn için her üç senede bir şahıs ol devletden İran'da, 
ve bir şahıs dahi İran'dan ol devlette olup, anların ihrâcâtı tarafeynden verile. 

Madde-i Sâlise:

Tarafeynin üserâsı murahhas olup ve anların bey‘leri revâ görülmeyip, her biri ki 
vatanına gitmek istese mümâna‘at olunmaya. 

Tezyîl:

Sultân Murad Hân zamanında olan hudûd u sınur tahkîk olunup, hükkâm-ı ser-had-
dât münâfî-i dostî olan harekâtdan ihtirâz eyleyeler. Ve andan mâ‘adâ ahâlî-i İran zamân-ı 
Safeviyye'de ihdâs olunan ahvâl-i nâ-şâyesteyi külliyen târik ve usûl-i akâidde mezheb-i 
Ehl-i Sünnet'e sâlik olup, Hulefâ-yı Râşidîn'i hayr u terazzî ile yâd eyleyeler. Ve ol cemâ‘at 
ki bundan sonra Ka‘be-i Mu‘azzama'ya ve Medîne-i Müşerrefe'ye ve sâir memâlik-i İs-
lâm'a âmed-şüd eylerler. Hüccâc ve züvvâr-ı Rûm ve ahâlî-i sâir bilâd üslûbu üzere ol 
tarafdan cemâ‘at-i mezbûre ile sülûk olunup, anlardan devirme ve sâir hilâf-ı şer‘ u kânûn 
nesne mutâlebe olunmaya. Ve bu vechile Atebât-ı Âliyât'da dahi madem ki ol cemâ‘atin 
yedinde mâl-ı ticâret olmaya, hükkâm ve mübâşirîn-i Bağdad bâc taleb etmeyeler. Ve her 
biri ki mâl-ı ticâret tuta, anlardan mâl hesâbı istenip, ziyâde taleb olunmaya ve bu tarafdan 
dahi tüccâr ve ahâlî-i Rûmiyye'ye bu minvâl üzere amel oluna. 

Ve dahi târih-i in‘ikad-ı sulhdan sonra ehl-i İran'dan Rûm'a ve Rûm'dan İran'a ge-
lenler himâyet olunmayup, birbirlerinin vekillerine teslîm eyleyeler. Ve inşâ’allahu te‘âlâ 
bu dostî vü muhabbet iki devlet-i uzmâ ve bu iki hân-vâde-i kübrânın a‘kâbı miyânesinde 
muhalled ve ber-karâr ola. 

Hâtime:

Çün Nazîf Efendi cenâbı ki Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'den gelmişidi. Hâlâ ki 
Pâris]î] yıla mutâbık bin yüz elli dokuz sene-i hicrînin şehr-i Şa‘bânü'l-mu‘azzamıdır. 
Şürût ve kuyûd-ı mezkûreyi kabûl ile yedinde olan ruhsatnâme-i hümâyûn mûcebince 
âlî-câh-ı müşârün-ileyh ile temessük mühürleyüp, ber-kâr-ı hilâfet-medâr-ı şehn-şâhîye 
verdi. Binâ’en-aleyh taraf-ı karînü'ş-şeref-i akdesden emr-i mezbûrun encâm u hitâmına 
me’mûr olan kemterîn-bende-i âsitân-ı hilâfet-nişân bu temessüki mühürleyüp, teslîm 
eyledi. Bununla meşrût ki; bundan sonra tarafeynden mertebede müsâvî olan büyükel-
çi ta‘yîn ve nevrûza mukârin ya andan sonra husûsât-ı mestûre ve uhûd-ı mezkûrenin 
kabulüne dâll tasdiknâmeler ile irsâl oluna. Ve kâne zâlike fî şehri'l-mezkûr ve mutâbık 
li's-seneti'l-meymûneti'l-mastûr.187

Bende‑i âsitân
Hasanali

Mu‘ayyirü'l‑memâlik

187 "Bu husus sözü edilen ayda gerçekleşip yukarıda yazılı uğurlu senede tatbik olundu" anlamında Arapça ibâre.
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Devlet-i Aliyye'nin naipleri ile Muayyirü'l-Memâlik Hasanalican 

arasında gerçekleşen müzâkere neticesinde musalaha şartnamesinin 

kabul edilmesi, temessükler alınıp verilmesi ve tasdiknamelerin tayin 

edilecek büyükelçilerle gönderilmesi

پذیرفتن شرط نامه مصالحه در نتیجه مذاکرات موفقیت آمیز فیمابین نایبان 
دولت علّیه و حسنعلیجان ُمعیّرالملک، ردو بدل شدن اسناد و ارسال تصدیق 

نامه ها توسط ایلچیان بزرگ منتخب شده 

Caferî Mezhebi'nin beşinci mezhep olarak tasdiki ve Mekke‑i Mükerre‑
me'de bu mezhep için rükn tahsisi taleplerinden ibaret olan iki maddeden 
musalaha akdi niyetiyle Şahlıkça tamamen vazgeçildiği gibi arazi talebin‑
den de vazgeçildiği beyanı üzerine Sultan IV. Murad zamanında yapılan sı‑
nır anlaşmasının şartlar ve sınırlar aynı kalmak üzere yenilenmesine karar 
verilerek bunun için Bağdad ve Basra Seraskeri Vezir Ahmed Paşa'nın mu‑
temet tayin olunduğuna dair yazılan nâme‑i hümâyûn ve ruhsatnamenin 
Maliye Tezkirecisi Mustafa Nazif Efendi ile Şah'a ulaştırılmak üzere Kazvin 
ve Tahran arasındaki Şah'ın ordugâhına teslim olunduğu; Devlet‑i Aliy‑
ye'nin naipleri ile Muayyirü'l‑Memâlik Hasanalican arasında gerçekleşen 
müzâkere ile bir esas, bir şart, üç madde, bir tezyilden oluşan musalaha 
şartnamesi kabul edilerek Şah'a sunulduktan sonra 17 Şaban 1159 / 4 Ey‑
lül 1746 tarihinde temessükler alınıp verilmek suretiyle tarafeynce makbul 
ve muteber tutulmasında sözleşilip 1160 senesinde vaki nevruzda [Mart 
1747] rütbeleri eşit büyükelçiler tayiniyle tasdiknamelerin gönderileceği 
hakkında Sultan I.Mahmud tarafından Sivas Valisi el‑Hac Ahmed Paşa 
eliyle Nadir Şah'a gönderilen ahitname sureti

همچنان که از تقاضای دو ماده یعنی تصدیق مذهب جعفری به عنوان مذهب پنجم و 
اختصاص رکن به عنوان مذهب در مکه مکرمه به نیت عقد مصالحه از طرف شاه به 
شکل تمام صرف نظر شد از تقاضای ارضی خود نیز صرف نظر کرده و خواهان بستن 
پیمان نامه با شروط عهدنامه مرزی زمان سلطان مراد چهارم و عدم تغییر مرزها و تجدید 
عهدنامه فوق هستیم؛ به این منظور طی نامه همایونی مبنی بر تعیین سرعسکر بغداد و 
بصره وزیر احمد پاشا به عنوان معتمد با تذکره چی مالیه مصطفی نظیف افندی مجوز 
گرفته برای رساندن به شاه در اردوگاه شاه بین قزوین و تهران تحویل داده؛ با مذاکره 
واقعی فیمابین نایبان دولت  علیّه و حسنعلیجان معیرالممالک شرطنامه این پیمان که از 
یک اساس، یک شرط، سه ماده و یک ذیل تشکیل یافته پذیرفته شد بعد از تقدیم به 
شاه در تاریخ 17 شعبان 1159/ 4 سپتامبر 1746 با مبادله صورت اسناد از سوی طرفین 
پذیرفته و برای اعتبار آن قول داده شده که در سال 1160 به وقت نوروز ]مارس 1747[ 
ایلچی های بزرگ در رتبه های مساوی انتخاب و تصدیق نامه ها ارسال شود صورت 

عهدنامه ارسالی از طرف سلطان محمود اول بدست الحاج احمد پاشا به نادرشاه 
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Rikâb‑ı hümâyûn‑ı celâlet‑makrûndan İran Şâhı tarafına şeref‑bahş‑ı sudûr olan 
ahid‑nâme‑i müsâlemet‑alâmenin müsveddesidir ki aslı sefâret‑i kübrâ ile me’mûr 
Sivas Valisi Vezîr‑i mükerrem Kesriyeli el‑Hâcc Ahmed Paşa hazretleriyle irsâl 

olunmağla bu mahalle bi‑aynihî kayd u sebt olunmuşdur. 

Bismillahirrahmanirrahim

"Zâlike fazlu'llahi yü’tihî men yeşâ’"188

El‑hamdülillahi'l‑mahmûdi fi‘âluh el‑memdûdi alâ hulefâ’ihi birruhû ve efdâluhû ellezî has‑

sa kesîran mine's‑selâtîn bi‑tâci'l‑izzi ve't‑temkîn gayra enne hamîde'l‑avâkibi fîhim sa‘îdü'l‑mevâ‑

hibi ve'l‑menâkıb min beynihim azîzi Nâdirin ve raggabe ale's‑silmi kâffete'l‑mü’minîn siyyemâ 

esâtîni mülûki hâze'd‑dîni'l‑mübîn beyde ennehü lâ‑yuvaffıku bihî illâ men istinâde lehu'z‑zamî‑

rü ve safâ minhu's‑serâ’irü sübhânü sübhânehû mâ‑a‘zama şânuhû ve etemme burhânühû haysü 

ebraza beyne'd‑devleteyni mâ‑estârra min uhûdi'l‑vifâki ba‘demâ übdiye'ş‑şikâku nevâcizuh ve 

enceze li'l‑hazreteyn mâ'ntezara min vu‘ûdi'l‑îtilâfi haysü‑mâ
189

 keşfi musâfi'l‑hilâfi sügûrahû ve 

menâfizehû fe‑nez‘a bi‑lutfihî mâ‑fi's‑sudûri min gıllin ve nüfûrin ve sümme ellefe beyne'l‑kulû‑

bi ve sarafe'l‑kürûbe an sükkâni'l‑cüyûbi "hattâ esbahû bi‑ni‘metihî ihvânen"
190

 alâ sürüri'l‑em‑

ni ve'l‑musâfât ve emset uyûnü'l‑fiteni umyânen ba‘demâ kehhalethâ merâvidü esinneti'l‑bida‘ 

ve'l‑münâvât neşküruhû alâ mâ‑sehhele li‑evedâtihi turuka'l‑cihâd fî sebîlihî alâ a‘dâihî ehli'ş‑şirki 

ve kabîlihî bi‑tahkîki ve tergîbi ecelli'l‑mürselîn ümmetehû fi'l‑ittihâdi li‑tahsîni havzati'l‑müslimî‑

ne haysü erşedehüm ilâ i‘lâ‑i kelimetihî ve livâhüm bi‑kavlihî "ve'l‑mü’minûne yedün vâhidetün 

alâ men sivâhüm"
191

 ve eyyedehüm bi‑ihbârihi "ıslâha zâti'l‑beyni şu‘betün min şu‘abi'n‑nübüvve‑

ti"
192

 ve beşşerahüm bihi mede'd‑dehrü âsâlihî ve guduvvihî salla'llâhu aleyhi ve alâ sahbihî ve âli‑

hi't‑tâhirîne ve cündihi ve hizbihî ve selleme ve şerrefe ve kerreme mâ‑tesâlaha min tıbâ‘ihî havâkî‑

ni'l‑âlem.
193 Pes hakâyık-ı câmi‘ati'l-âsâr-ı minnet ü sipâs ve rekâyık-ı lâmi‘ati'l-envârdır.  

Dürûd-ı bî-kıyâs ol pâdişâh-ı lâ-yezâl ve mâlikü'l-mülk-i bî-zevâl celle an derki'l-idrâki 
188 "...Bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur..." Mâide Sûresi: 5/54.
189 Sehven "غیّما" şeklinde yazılmış.
190 Kur'ân, Âl-i İmrân Sûresi: 3/103 "…فََأْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا…" "O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz."
191 Hadîs-i Şerîf "المؤمنون یدٌ واحدۀٌ علی من سَِواهُم." Kâdî Iyâz, Tertîbü'l-medârik, el-Mesâlik fî şerhi Muvatta‘ı Mâlik, 

V, 45. Aynı hadîsin bir diğer versiyonu da şu şekildedir: "  ,Şâfiî, el-Ümm, VII "الُْمْسلِمُونَ یَدٌ وَاِحَدٌۀ َعلَی َمنْ ِسوَاُهمْ
370; Kudâî, Müsnedü'ş-Şihâb, I, 133; Mizzî, Tuhfetü'l-eşrâf, VIII, 463.

192 Hadîs-i Şerîf "اصالح ذات البین شعبۀ من شعب النبوۀ" Ebû Dâvud, Kitâbu'l-Edeb, Bâbu fi Islâh; Şiî hadîs kaynaklarından 
.Avâliyyü'l-Le’âlî, Cild-1, Bölüm-266 "عوالي اللئالي ، جلد : ١ ، صفحه : ٢٦٦"

193 "Cümle yaptıklarıyla övülen Allah'a hamd olsun ki onun iyilik ve faziletleri halifeleri olan insanlara kadar 
uzanmıştır; yücelik ve güçlülük tâcıyla sultânlardan birçoğunu husûsî kılmıştır; onlar arasında âkıbeti iyi olan, 
ihsân ve övgüye değer vasıflarıyla mutlu olan aziz kimseler ise pek "Nâdir" dir. Sultânlara, takipçileri olan 
övülmüşlerden, izzet ü ikramda bulunulmuş olan diğerlerinden ziyâde olarak yücelik ve güçlülük tâcı bahşetmek 
gibi cömertçe ihsanlarda bulunmuştur. Özellikle bu apaçık dîne müntesip meliklerin en büyükleri başta olmak 
üzere mü’minlerin tamâmı barışa rağbet etmişlerdir. Bununla birlikte sâdece vicdânı aydınlanan kimseler 
başarıya ulaşırlar ve onlara bütün sırlar ayân olur. Şânı yüce olan ve bütün delilleri tamamlayan Allah'a tesbîh 
olsun ki, yaşanan onca ihtilâftan sonra, iki devlet arasında karşılıklı olarak kabûl gördüğü hâlde ahidlerden gizli 
kalmış hususları ortaya çıkarmış ve iki hazret, dostluk için yapılan andlaşmaya imzâ koymuşlardır. Sınırlarda 
ve geçitlerde zuhur eden ihtilâflar keşfedilip sınırlarda sâkin ahâlî rahatlatılmış, gerçekleşmesi beklenen 
dostluk va‘adleri yerine gelmiştir. Sadırlarda bulunan nefret, kin ve garezler onun lütfuyla def‘ edildikten sonra 
kalpler arasında yakınlık peydâ olmuştur. "Allah'ın verdiği ni‘metle kardeş olmuşlardır" (Âl-i İmrân Sûresi: 
3/103) Bid‘at ve düşmanlığın mızrak uçlarıyla çekilen sürmeden sonra fitnelerin gözleri kör olmuştur. Cihâd 
yolu üzerinde bulunan şirk ehli destekçilerine karşı cihâd edenlerin yolunu kolaylaştıran Allah'a şükürler olsun
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menâlü zâtihî ve azze men en yeblügahu's-simâk kemâlü sıfâtihî hazretlerinin dergâh-ı 
celâl ü azamet ve bâr-gâh-ı cemâl ü vâhidiyyete takdîm olunur ki:

İstiksât-ı ecnâs-ı mümkinât ve usûlât-i envâ‘-ı mâhiyâtı îcâd ve ibdâ‘ ve mazhar-ı 
imtiyâz-ı ahsen-i takvîm olan nev‘-i kerîm-i insânı inşâ vü ihtirâ‘ idüp, ber-mûceb-i med-
lûl "ve refa‘nâ ba‘zaküm fevka ba‘z"

194

 derecât-ı takdîr-i merâtib ü kemâlât ile temyîz-i tefâ-
vüt-i zevât eyledi. "Cihân müttefik ber ilâhiyyeş / füru mânde der künh‑i mâhiyeş / Ne ber evc 

zâteş pered murg fîhim ne ber zeyl vasfeş"
195 rüşd-i dest-i vehm ü nükûd salât-i salavât-ı mut-

tasılatü'l-vürûd u ukûd neyyirât-ı tahiyyât-ı müşk-endûd ol server-i enbiyâ ve kâfi-
le-sâlâr-ı ma‘şer-i asfiyâ vâzı‘-ı ahkâm-ı şerîat ü dîn kâid-i ketîbe-i enbiyâ vü mürselîn 
aleyhi mine't-teslîmâti esnâhâ ve mine't-tekrîmâti a‘lâhâ ve enmâhâ hazretlerinin men-
ba‘-ı feyezân-ı envâr-ı hidâyet ve menhel-i feverân-ı enhâr-ı inâyet olan türbe-i münev-
vere ve ravza-i mutahharalarına nisâr kılınır ki; "el‑mü’minûne ke‑raculin vâhid"

196

 fassı ile 
tarsî‘-i erkân-ı kasr-ı vifâk-ı müslimîn ve "el‑mü’minu li'l‑mü’minîne ke'l‑bünyâni yeşeddü 

ba‘zahüm ba‘zan"
197

 nassı ile terfî‘-i eyvân-ı ittifâk-ı muvahhidîn eyledi. "Resûl‑i Arab şâh‑ı 

ümmî‑lakab delîl‑i Acem, reh‑nümâ‑yı Arab ez‑û hüccet‑i dîn mükemmel şude bi‑mühr‑i nübüvvet 

müseccel şude"
198 ve dürer-i dürûd-ı nâ-ma‘dûd ve özr-i garâib-sürûr-ı ta‘zîmât-ı gayr-i 

mahdûd ol yeke-tâzân-ı "es‑sâbikûne's‑sâbikûn"
199

 ve pişvâyân-ı evvelînin el-mukarrabûn 
olan ashâb-ı ahyâr ve muhâcirîn ü ensâr hazerâtının meşâhid-i münevvere ve merâkid-i 
mu‘attaralarına îsâr olunur ki, hafâyâ-yı mezâyâ-yı sünen-i seyyidü'l-mürselîni tavzîh ü 
tebyîn ile tevkîd-i deâim dîn ve temhîd-i kavâid-i yakîn eylediler. "Hem el‑nücebâü'l‑izzi 

min âl‑i Ahmed'in ve hem bâ‑ya‘ûhû tâbi‘îne lede'ş‑şeceri aleyhim selâmu'llâhi mâ‑nâha tâ’irün ve 

mâ‑lâha li's‑sâdîni fi'z‑zulmi'l‑kamer"
200

 ammâ ba‘d çûn izhâr-ı şe‘âir-i şerîat-ı garrâ ve îzâh-ı 
me’âsir-i Hanefiyye-i semhâ ile îfâ-yı hukûk-ı ahkâm-ı ilâhî ve icrâ-yı umûr-ı evâmir ü 
nevâhî için bi-hasebi't-te‘âkübi'l-edvâri ve'l-a‘sâr ve tebâ‘idü'l-aktâri ve'l-emsâr hıyâr-ı 
ibâd-ı hakkâniyyet-mu‘tâddan bir bende-i saâdet-i‘tiyâdın ıstıfâ vü ihtiyâr kılınması ve 
pîşânî-i menşûr-ı liyâkat ve istîhâlinin tuğrâ-yı garrâ-yı "innî câ‘iluke lin‑nâsi imâmâ"

201

 ile 

ki, peygamberlerin en değerlisi olan Peygamberimiz, ümmeti arasında birliği teşvik etmesiyle, İslâm havzasının 
sağlamlaşması yolunda ismini ve sancağını i‘lâ-i kelimetu'llah ile yüceltmeyi öğütlemiş, "Mü’minler bir tek el 
gibidir" hadisiyle onlara hedef göstermiştir. "İki grubun arasını düzeltmenin nübüvvet şubelerinden bir şube" 
olduğunu söyleyerek bunu te’yîd etmiştir. Salât ve selâm o peygamberin, arkadaşlarının, tertemiz ailesinin, 
onun askerinin ve bütün onun yolundan gidenlerin üzerine olsun ki, çağlar boyunca tâ kıyâmete kadar 
sabah-akşam onları böylece müjdeler. Âlemde onun yolundan giden, barışı sağlayan hakânları selâmlar, onları 
şereflendirir ve onlara karşı çok cömert davranır" me’âlinde Arapça girizgâh.

194 "Kimini ötekine derecelerle üstün kıldık." Zuhruf Sûresi: 43/32 "ve refe‘nâ ba‘zaküm fevka ba‘z" sehven şeklinde 
yazılmıştır.

195 "Onun ilâhî oluşunda herkes aynı fikirde olmakla birlikte gerçek kimliğinin künhüne vakıf olmada aciz 
kalınmıştır. Onun kendisi zirvelerde uçan değil, içlerindeki kuştur; bu, onun vasfına yapılmış bir ekleme de 
değildir" me’âlinde Farsça beyit.

196 Müslim, Sahîh, Kitâbü'l-Birr.
197 Buhari, Sahîh, Kitâbü'l-Mezâlim, Bâbü Nasri'l-Mazlûm.
198 "Ümmî lakaplı şâh olan Arap peygamber, Acem'in delili, Arab'ın yol göstericisi ki, dinin hücceti onunla 

mükemmel oldu, nübüvvet mührü onunla tescil olundu" anlamında Farsça ibâre.
199 "(Hayırda) önde olanlar (ecirde de) öndedirler." Vâkıa Sûresi: 56/10.
200 "Hem Ahmed'in ailesinden olan asil kimseler ve hem kendine biat eden tâbi‘în için O, (dayanılacak) bir ağaç 

gibidir. Allah'ın selâmı ay karanlığında (yol göstermek için) öten bir kuş ve ışıldayan bir yıldız hükmündeki 
kimseye olsun" me’âlinde Arapça-Farsça karışımı bir ibâre.

201 "...Seni insanlara önder kılacağım..." Bakara Sûresi: 2/124.
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pîrâye-i dâr-ı kuvvet ü iktidâr olması muktezâ-yı hikmet-i bâliğa-i Samedânî ve mübte-
gâ-yı meşiyyet-i sâbıka-i Rabbânîdir. Binâ’en-aleyh cenâb-ı Hudâvend-i Hallâk-ı celle 
celâlühû an vasmeti'l-intikal ve'l-iftirâk delîl-i akvâ-yı "i‘dilû hüve akrabü li't‑takvâ"

202

 ile 
menâfi‘-i ecille-i adalet ü insâfı isbât ve ta‘rîf ve fermân-ı vâcibü'l-iz‘ân "etıy‘u'llâhe ve 

etıy‘u'r‑rasûle ve uli'l‑emri minküm"203 birle âmme-i enâma kabûl-i rıbka-i mutâva‘atların 
teklîf etmekle sâlik-i tarîka-i adl ü iktisâd ve mâlik-i meleke-i rüşd ü sedâd olan mülûk-ı 
marziyyü's-sülûk-ı İslâm'a dahi "ve ce‘ale beyneküm meveddeten"

204 muktezâsınca safâ-yı 
mevârid-i safvet ü muvâlâtı tahbîb ve müzâhir-i ittihâd-ı "inneme'l‑mü’minûne ihve"

205 olan 
saâdet-mendân-ı îmânı vukû‘-ı şakk-ı asâdan sıyânet birle ber-mûceb-i "fe‑eslihû beyne 

ahaveyküm"206 ve tesaykal-ı merâyâ-yı tevâdd ü tehâbba tergîb zımnında musâdakât ve 
musâfât-ı selâtîn-i dîn ve muvâf]ak]at u muvâlât-ı mülûk-ı mü’minîni bâ‘is-i âsâyiş-i bilâd 
ve mâye-i ârâmiş-i ibâd eyleyüp, husûsan rütbe-i âlîye-i saltanat-ı kübrâ ve tabaka-i sâmi-
ye-i hilâfet-i ulyâmızı menşûr-ı imtiyâz "innâ ce‘alnâke halîfeten fi'l‑arz"207 ile mün-
tehîü'l-gâye-i cemî‘-i tabakât ve zât-ı kudsî simâtımızı hidmet-i bülend-mertebet-i Hare-
meyni'ş-Şerîfeyn şerrefehüma'llâhü te‘âlâ ilâ‑şettâti'l‑ferkadeyn saâdeti ile vâsıl-ı rütbe-i 
i‘lâ-yı menâzil ü derecât idüp mutâba‘at-ı sünnet-i seniyye-i hazreti Resûlü's-sakaleyn sal‑

la'llâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem ve muhabbet-i âl ü ashâb-ı İmâm-ı kıbleteyn ile serfirâz ve 
emr-i vâcibü'l-imtisâl "ve câhidû fi'llahi hakka cihâhidî"208 mûcebince edâ-yı farîza-i gaz]â] 
vü cihâd ile hâiz-i kasbü's-sebk-i meydân-ı imtiyâz etmekle eyyâm-ı rûz-efzûnumuzu 
karîn-i sebât ü devâm ve silsile-i saltanat-makrûnumuzu rehîn-i istikrâr ü istihkâm eyledi. 
"Felâ‑cerame şükran alâ hâzihi'n‑ni‘am ta‘zîmü li‑emri'llâhi ve şefekat alâ halki'llahi"

209 levâzı-
mını icrâ ve îfâya dikkat-i zât-ı kirâmî-sıfâtımıza lâzime-i zimmet ve vâcibe-i uhde-i him-
met olmağın li-zâlike çemen-edâyî-i istirâhat-i ibâd ve bahâr-pîrâyî-i safvet-i memâlik ü 
bilâd olan âlî-hazret, leâlî-nazret, şehriyâr-ı kamer-tenvîr, hidîv-i hurşîd-nazîr, dürre-i 
yektâ-yı efser-i nâm-dârî gurre-i garrâ-yı cebîn-i bahtiyârî mü’essis-i mebânî-i câh u celâl 
müşeyyid-i erkân-ı izz ü ikbâl şâyeste-i tâc u kemer u gâh, bâ-beste-i diyânet ü emânet ü 
intibâh alem-efrâz-ı hıtta-i serverî revnak-bahşâ-yı evreng-i dâverî210 Ferîdun taht-ı Cem 
reviş Hüsrev-i hümâyûn baht-ı Dârâ-meniş, bahâ’ü'd-dünyâ ve'd-dîn cemâlü'l-İslâmi 
ve'l-müslimîn avnen li'ş-şecâ‘ati ve'l-menâ‘ati ve'ş-şân gavsen li'l-besâleti ve'l-celâleti 
ve'l-unvân hâlâ câlis-i çâr-bâliş-i mesned-i Kisrâ vü Cem fermân-fermâ-yı memâlik-i 
Acem felek-câh el-Kaan Nâdir Şâh zâde'llâhu şânehû ve sânehû ammâ şânehû

211 cenâblarının 
kıbel-i akdes ve ecmel-i şâhî ve taraf-ı enfes ve ekmel-i sipihr-iştibâhîlerinden bundan 

202 "...Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır..." Mâide Sûresi: 5/8.
203 "...Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin..." Nisâ Sûresi: 4/59. 
204 "... (Eşlerinizle) aranızda sevgi ve merhamet var etti..." Rûm Sûresi: 30/21.
205 "Müminler ancak kardeştir..." Hucurât Sûresi: 49/10.
206 "...Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin..." Hucurât Sûresi: 49/10.
207 "...Biz seni yeryüzünde halife yaptık..." Sâd Sûresi: 38/26.
208 "Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin..." Hac Sûresi: 22/78.
209 "Şüphesiz ki Allah'ın verdiği bunca nimetlere şükretmek, Allah'ın emirlerine ta‘zim ve yarattıklarına şefkat 

göstermekle olur" anlamında Arapça ibâre.
210 "Üveysî" şeklinde yazılmıştır.
211 "Allah onun şânını, makâmını korusun; makamından dolayı (gelebilecek tehlikelere karşı) kendisini korusun" 

anlamında Arapça duâ cümlesi.
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esbak ve akdem der-bâr-ı  hilâfet-medâr-ı sultânî ve bârgâh-ı gerdûn-iştibâh-ı hâkanîmi-
ze kerraten ba‘de merratin vâride olan nevâmic-i behiyye-i şâhîlerinde derc ü iş‘âr olundı-
ğı üzere rehberî-i tevfîk-i lâ-yezâl-i Hudâ-dâd ve bagal-gîrî-i isti‘dâd ve istîhâl-i mâder-zâd 
ile revnak-efzâ-yı erîke-i şâhî ve pîrâye-bahşâ-yı serîr-i Cem-câhî oldukları evân-ı beh-
cet-iktirân ya‘nî şûrâ-yı kübrâ-yı sahrâ-yı Mogan'da ittifâk kılıp dârâ vü ittihâd-ı kilem-i 
pîr ü bernâ ile cenâb-ı şehâmet-nisâb-ı kaanîlerin fermân-fermâî-yi memâlik-i İran ve 
mesned-ârâ-yı taht-gâh-ı keyâna hasran ve kasran elyak u ahrâ ve evfak u evlâ gördükle-
rinde mezheb-i Hanîf-i Ehl-i Sünnet ve Cemâ‘at o âlî-hazretin muhtâr-ı âbâ-i kirâm ve 
mâye-i hamîr-i fıtrat-ı diyânet-irtisâmları olmakdan nâşî Şâh İsmail-i Safevî vaktinde hu-
dûs u zuhûr idüp miyâne-i Rûm ve A‘câm'da fîrûzîne-i nevâ’ir-i hısâm olan sebb ü rafz 
bid‘atlarının terk ü izâle vü def‘ ü izâhasın emr-i azîm-i saltanata takdim eylemeleriyle ek-
ser ricâl-i İraniyân teklîf-i mezkûru kabûl ve teslîm eyledikleri cihetden anlar dahi taham-
mül-i külfet-i şâhî ve tekabbül-i unvân-ı mu‘allâ-câhî idüp, li-zâlik işbu mazhar oldukları 
eser-i cemîlin hüsn-i telâkîsi olmak üzere cânib-i seniyyü'l-menâkıb-ı mülûkânemizden 
ol vakt is‘âf u istî‘âdını iltimâs eyledikleri mevâdd-ı hamse-i ma‘hûdenin üç maddesi 
ba‘de't-tesviye derece-i kabûle mevsûl ve bâkî iki maddesi ki biri tasdîk-i mezheb-i Caferî 
ve diğeri Mekke-i Mükerreme'de tahsîs-i dergeh maddeleridir. Anların der-kâr olan 
me‘âzir-i şer‘iyyeleri bi'd-defa‘ât taraf-ı eşref-i kaanîlerine ifâde vü inhâ birle metrûk ve 
menkûl olması şîme-i insâf ve hakkâniyetlerine müfevvaz ve mevkûl kılınmış idi. Lâkin 
bi-takdîri'llahi te‘âlâ ol vakitlerden berü matlûb u merâm olan musâlaha-i hayriyyet-en-
câm pezîrâ-yı sûret-i nizâm u hitâm olamayup teklîfeyn-i mezkûreyn nümâyiş-i çehre-i 
mevâdd-ı musâlemeye perde-keş-i mümâna‘at olmuşiken bundan mukaddemce tekrâren 
savb-ı eltâf-ı fütüvvet-penâhîlerinden südde-i seniyye-i sidret-gâhımıza meb‘ûs olan 
tensîkât-ı behiyye-i dâverânelerinde derc ü tastîr olundığı üzere fi'l-asl makâsıd u âmâlle-
ri tahsîl-i mülk ü mâl ve takrîr-i husûmet ü cidâl olmayup, ancak ümmet-i merhûme-i 
Nebeviyye beynlerini ıslâh birle tarafeyn reâyâsının husûl-i sâmân u felâhları olmak hase-
biyle yümn-i himmet-i keyânîleriyle umûmen ahâlî-i İran beynlerinde tarîka-i enîka-i 
Sünnet ve Cemâ‘at mergûb ve meslûk ve maddeteyn-i ma‘hûdeteyn dahi bi'l-külliye mef-
sûh212 u metrûk kılınmağla fîmâ-ba‘d beyne'd-devleteyn in‘ikad-ı silm ü salâh ile inkıtâ‘-ı 
nizâ‘ u kifâha irâde-i seniyye-i mûcibü'l-irtibâhları ta‘alluk eylediği ifâde vü iş‘âr ve lâkin 
zeyl-i tahrîrâtda arâzîye dâîr müceddeden ba‘zı teklîf dahi eğerçi îrâd u tezkâr kılınıp, fe-ammâ 
anın dahi is‘âf u kabûlünde ibrâm u ısrar vâdîlerine gidilmeyip, tab‘-ı hümâyûnumuza güvârâ 
olan taraf-ı şâhîlerine dahi güvâr olmak üzere redd ü kabûlünde zimâm-ı ihtiyâr ve müsellem-i 
kabza-i tasarruf-ı hilâfet-medâr-ı mülûkânemiz olduğu tasrîh ü ihbâr olunmağın bu gûne cil-
ve-ger-i mir’ât-ı zuhûr olan sûret-i mu‘âmele-i diyânet-mevfûrlarına binâen taraf-ı hümâyû-
numuzdan dahi ma‘kûd olan encümen-i şûrâda karâr-dâde oldığı vechle teklîf-i cedîd-i 
merkûm dahi mâ-sebakları gibi endâhte-i vâdî-i ferâmûşî ü insâ ve her bâbda mezâ‑mâ‑ mezâ

213 
meseli beyne'd-devleteyn tahkîk ve imzâ kılınıp, şân u unvân-ı cânibeyne mûceb-i nakîsa vü 
şeyn olacak hâletlerden her gûne ârî ve berî olmak vechile hâkan-ı cennet-merâbi‘ Sultân Mu-
rad Han-ı Râbi‘ hazretlerinin zamân-ı bâ-unvânlarında  karâr-dâde olan hudûd u sınur-ı  
212 Metinde sehven "mesfûh" şeklinde yazılmıştır.
213 "Geçen geçti gitti" anlamında Arapça ibâre.
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kadîme ile akd-i musâlahaya müsâade-i hümâyûn-ı hüsrevânemiz erzânî ve cârî kılınmağ-
la bu siyâk üzere akd-i sulh u salâh o âlî-hazretin dahi karîn-i rızâ-yı yümn-iktizâ-yı şâhî-
leri oldığı sûretde ber-vech-i muharrer emr-i musâlaha temhîd ve tevkîd olunup, fîmâ-ba‘d 
gerek zamân-ı bâ-unvânlarında ve gerek ahlâf u a‘kâb-ı hazreteyn evânlarında kasr-ı mü-
şeyyedü'l-erkân tehâbb ü istînâs bir dürlü kâbil-i tezelzül ü indirâs olmayacağını hâvî şe-
ref-efzâ-yı sudûr olan nâme-i hümâyûn-ı nasafet-meşhûnumuz ile hâcegân-ı dîvân-ı 
mu‘allâ-unvânımızdan Mâliye Tezkirecisi iftihârü'l-emâcid ve'l-a‘yân Mustafa Nazîf dâme 

mecdühû ba‘s ü irsâl ve akd ü teşyîd-i bünyân-ı musâfâta başka başka ruhsâtnâme-i hümâyû-
numuz ile gerek mûmâ-ileyh ve gerek Bağdad ve Basra eyâletlerine mutasarrıf olup, ol 
câniblerin seraskeri olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü'l-âlem vezirim 
Ahmed Paşa edâma'llahu te‘âlâ iclâlehû murahhas tayin olunmalarıyla mûmâ-ileyh o vech 
üzere ol savb-ı saâdet-evbe tesyîr ü îsâl olundığına binâen darü's-sedâd-ı Bağdad'a 
ba‘de'l-vusûl vezîr-i müşârün-ileyhin tarafından ta‘yîn olunan Dîvân Kâtibi kıdve-
tü'l-emâcid ve'l-a‘yân Veli zîde mecdühû ile bi'l-ma‘iyye savb-ı me’mûra teveccüh ve azîmet 
ve Kazvin ile Tahran beyninde ordu-yı meymenet-pûy-ı cenâb-ı şâhîlerine vaz‘ u hâl-i 
ikâmet eyledikden sonra nâme-i hümâyûn-ı hüsrevânemizi nezd-i keyânîlerine teblîğ ü 
teslîm ve tavsiye-i hümâyûnumuz olan hâlâtı pişgâh-ı me‘âlî-penâhlarına arz u takdîm 
eyledikde irâde-i hilâfet-ifâdemiz üzere akd-i sulh u salâh ve feth-i ebvâb-ı silm ü necâha 
ol sâmî-câh cenâbları taraflarından dahi meyl ü rağbet zuhûr etmeğin cânib-i saltanat-ı 
seniyyemizden ta‘yîn olunan mûmâ-ileyhimâ taraf-ı şâhîlerinden mükâlemeye me’mûr 
olan nüvvâb-ı kirâmîlerinden cenâb-ı hâsiyet-me’âb, saâdet-iktisâb, devlet-intisâb mu‘ay-
yir-i memalik-i İran Hasanali Han dâme mahfûzen bi‑inâyeti'llahi'l‑Meliki'l‑mennân ile 
mevâdd-ı müsâlemeyi ba‘de'l-müzâkere esâs u şart kılınan maddelerden başka bunlara 
müteferri‘ olan üç madde ve bir tezyîl ile emr-i musâlaha-i hayriyyet-âsâr vükelâ-yı tara-
feynin rızâ vü ittifâklarıyla def‘aten pezîrâ-yı hüsn-i karâr oldıkdan sonra mevâdd-ı 
merkûme huzûr-ı lâzımü'l-cuyûr-ı keyânîlerine ba‘de'l-arz taraf-ı eşref-i kaanîlerinden 
kabûl dahi pîrâye-i kabûl ü istikrâr olmağla işbu bin yüz elli dokuz senesi mâh-ı Şa‘bâ-
nü'l-mu‘azzamının on yedinci günü târihiyle müverrah cânibeynden ma‘mûlün-bih te-
messükler alınıp verilmeğin zikrolunan temessükler tarafeynden makbûl ü mu‘teber ve 
mer‘î vü mukarrer tutuldığın müş‘ir sâl-i bâ-ikbâl-i sittîn ve mi’ede vâki‘ nevrûz-ı fîrûzda 
mübâdele olunmak şartıyla rütbeleri müsâvî büyük elçiler ba‘s ü irsâliyle tasdiknâmeler 
getirdilip, anlar dahi Âstâne-i sa‘d-âşiyânelere teblîğ ü teslîm eylemeleri kavl ü karâr olun-
mağın cânib-i me‘âlî-câlib-i keyhânîlerinden verilen memhûr ve ma‘mûlün-bih temessük 
murahhas-ı mûmâ-ileyh Mustafa Nazîf dâme mecdühûya terfik kılınan vâkıf-ı huzûr-ı 
şâmî, emâret-me’âb-ı fütüvvet-nisâb Mihmandâr Muhammed Hüseyin Bey zîde mecdühû 
vesâtatıyla Bağdad ve Basra eyâletleri mutasarrıfı vezir-i müşârün-ileyh tarafına vâsıl ve 
anın cânibinden dahi der-bâr-ı hilâfet-karâr-ı mülûkânemize vârid ve dâhil olup, kâide-i 
kadîme-i devlet-i rûz-efzûn ve deydene-i müstedîme-i saltanat-ı ebed-makrûnumuz üze-
re düstûr-ı ekrem, müşîr-i efhâm, nizâmü'l-âlem, nâzım-ı menâzımü'l-ümem müdebbi-
rü'l-umûri'l-cumhûr, bi'l-fikrü's-sâkıb, mütemmimü mehâmi'l-enâm, bi-re’yi's-sâ’ib, mü-
mehhidü bünyâni'd-devletihî ve'l-ikbâl müşeyyidü erkâni's-saâdeti ve'l-iclâl mükemmilü 
nâmûsi's-saltanati'l-uzmâ mürettibü merâtibi'l-hilâfeti'l-kübrâ el-mahfûfu bi-sunûfi 
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avâtıfi'l-Meliki'l-a‘lâ hâlâ Vezîr-i a‘zam sütûde-şiyem ve vekîl-i mutlak, kaviyyü'l-himem 
el-Hâcc Mehmed Paşa  edâma'llahu te‘âlâ iclâlehû ve zâ‘afe bi't‑te’yîdi iktidârehû ve ikbâlehû

214

 

ma‘rifetiyle zikrolunan temessük ve dergâh-ı mu‘allâ-penâhımıza arz ve telhîs olunmağla 
derûnunda sebt ü tahrîr ve imlâ vü tastîr olunan kelimât ü mevâdda ilm-i âlem-şümûl-i 
mülûkânemiz muhît ve şâmil oldukda cümlesi nezd-i hümâyûn-ı pâdişâhânemizde karîn-i 
kabûl olmağın şeref-bahş-ı sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı talebet-makrûnumuz mûcebince 
işbu tasdiknâme-i sedâd-alâme-i hüsrevânemiz ısdâr ve lafz-be-lafz yerlü yerinde riâyet 
ve sıyânet olunmak için zikrolunan mevâd ve tezyîldir ki aynıyla serd ü tezkâr olunur. 

Esâs:

Hâkan-ı cennet-merâbi‘ Sultân Murad Han-ı Râbi‘ hazretlerinin zamân-ı saâdet-ik-
tirânlarında vâki‘ olan musâlaha devleteyn beyninde mer‘î tutulup ve musâlaha-i mezbû-
rede olan hudûd u sınur yine o minvâl üzere kalıp i‘tibâr oluna. Ve erkânına tağayyür ü 
halel isâbet eylemeye. 

Şart:

Min-ba‘d fitne-i nâi’me ve tığ-ı hısâm der-niyâm olup, ol nesne ki tarafeynin şânına 
lâyık ve devleteynin hayriyyet ve salâhlarına muvâfık ola. Cemî‘-i mevâdda ma‘mûl ola. Ve 
müheyyic-i gubâr-ı kedûret ve münâfî-i musâlaha vü müsâlemet olan umûrdan ictinâb oluna. 

Madde-i Ûlâ:

Hüccâc-ı İran Bağdad ya Şam taraflarından âzim-i Beytu'llâhi'l-harâm olalar. Yol 
üzerinde vâki‘ olan vülât ü hükkâm ve mîrü'l-hâclar mezbûrları mahal-be-mahal âminîn ü 
sâlimîn birbirlerine îsâl idüp, mürâ‘ât-ı hâl ve sıyânet-i ahvâllerin manzûr tutalar. 

Madde-i Sâniye:

İşbu iki devletin dostluğun te’yîd ve ittihâdların işâât için her üç senede bir şahıs 
Devlet-i Aliyyemden İran'da ve bir şahıs dahi İran'dan Âstâne-i Aliyyemde olup, anların 
ihrâcâtları tarafeynden verile. 

Madde-i Sâlise:

Tarafeynin esîrleri murahhas olup alınıp satılmaya ve vatanlarına gitmeye tâlib 
olanlara tarafeynden mümâna‘at olunmaya. 

Tezyîl:

Sultân Murad Han-ı Râbi‘ hazretlerinin zamanlarında olan hudûd u sınur tahkik 
olunup, ser-had muhâfızları dostluğa münâfî harekâtdan ihtirâz eyleyeler. Ve andan mâ‘a-
dâ ahâlî-i İran Safeviyye zamanlarında ihdâs olunan ahvâl-i nâ-şâyesteyi külliyen târik 
ve usûl-i akâidde Ehl-i Sünnet mezhebine sâlik olmalarıyla, hulefâ-yı râşidîn rıdvânu'llâhi 

te‘âlâ aleyhim ecmaîn hazerâtını hayr u terazzî ile yâd ideler. Ve ahâlî-i İran'dan fîmâ-ba‘d 
Ka‘be-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere ve sâir bilâd-ı İslâmiyeye gelip gidenlere 
hüccâc ve züvvâr-ı Rûm ve ahâlî-i sâir bilâd-ı İslâmiye misillü bu cânibden mu‘âmele-i 
214 "Allah Teâlâ yüceliğini devamlı kılsın, iktidâr ve ikbâlini kuvvet vererek artırsın" anlamında Arapça duâ cümlesi.
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bi'l-mücâmele olunup, kendilerden devirme nâmıyla ve hilâf-ı şer‘ u kânûn sâir vechile 
nesne mutâlebe olunmaya. Ve kezâlik Atebât-ı Âliyyât züvvârının mâdâm ki yedlerinde 
ticâret malı olmaya, Bağdad'ın hükkâm ve mübâşirleri anlardan bâc taleb etmeyeler. Ve 
yedinde ticâret mâlı olanların hesâbı üzere iktizâ iden gümrükleri ber-mu‘tâd-ı kadîm 
alınıp, ziyâde taleb olunmaya ve o tarafdan dahi Devlet-i Aliyye'm tüccârına ve ahâlîsine 
bu minvâl üzere mu‘âmele oluna.

Ve dahi târih-i in‘ikad-ı sulhden sonra İran'dan Memâlik-i Mahrûse'ye ve bu taraf-
dan dahi İran'a firâr ider olur ise himâyet olunmayup, taleb olundukları hâlde vükelâ-yı 
cânibeyne teslîm olunalar. Ve inşâ’allahu te‘âlâ şürût-ı mezkûreye tarafeynden mürâ‘ât 
olundukca işbu muhabbet ve dostluk bu iki devlet-i uzmâ ve hânevâde-i kübrânın ve ah-
lâf u a‘kâblarının beynlerinde muhalled ve ber-karâr ola. 

Hâtime:

İşbu musâlaha-i mübârekede vâki‘ husûsât-ı mestûre ve uhûd-ı mezkûre in‘ikadının 
tarafeyndan kabûlünü müş‘ir bin yüz almış senesi evâilinde vâki‘ nevrûz-ı sultânîde veya an-
dan sonraca tasdîknâmeler ile rütbeleri birbirine müsâvî büyükelçiler ba‘s ü tesyîr olunmak 
üzere karâr verilmeğin cânibeynden alınıp verilen mevsûkun-bih temessükler mûcebince 
Devlet-i Aliyye-i râsihü'l-erkânımız ile şâh-ı vâlâ-câh-ı müşârün-ileyh cenâbları beyninde 
kıbel-i eşref-i hazreteynden vekâlet-i muhkiyeler hasebiyle işbu musâlaha-i hayr-encâm ve 
bu müsâleme-i dost-kâm bi-tevfîki'llahi'l-Meliki'l-min‘âm ârâyiş-i hüsn-i itmâm ü encâm 
olmağla imdi şâh-ı kaanî-destgâh cenâbları ve a‘kâb-ı husûsiyet-intisâbları câniblerinden 
madem ki işbu ma‘kûd olan musâlaha-i mübâreke şerâitine riâyet oluna, taraf-ı hümâyûn-ı 
hilâfet-makrûnumuzdan dahi ahd ü sevgend ü mîsâk-ı berûmend ile te’yîd-i revâbıt-ı 
sulh-dâştî ve te’kîd-i zavâbıt-ı silm ü dostî ideriz ki min-ba‘d cânib-i seniyyü'l-menâkıb-ı 
hüsrevâne ve kezâlik ahlâf-ı nasafet-ittisâf-ı mülûkânemizden ve vüzerâ-yı izâm ve hüd-
dâm-ı âlî-makâmımızdan kâinen‑men‑kân

215 hiç ferd ser-i mû hilâfına hareket eylemeye. 
"Tâ ez berây‑ı nazm‑ı mesâlih‑i derîn cihân kesr‑âverden‑i perde‑i takdîr nîst kâr, devrân‑ı âştî ki 

nizâm‑ı cihân ez‑ûst bâdâ çû fazl‑ı hakk‑ı ebedü'd‑dehr pâyidâr, hem‑vâre tevâlî‑i inâyet‑i bî‑gâyet‑i 

ilâhî karîn‑i rûz‑gâr ve rüsûm u âyîn‑i velâ‑cûyî vü nîk‑hâhî ber‑devâm u ber‑karâr‑bâd bi'n‑nebiyyi 

ve âlihi'l‑athar ve sahâbetihi'l‑ahyâr mine'l‑muhâcirîne ve'l‑ensâr.
216

İmzâ‑yı hümâyûn
El‑mütevekkilu ale'llâhi'l‑Kerîmi'l‑mennân,  
el‑müfevvizu emrahû ileyhi fî külli hâl ü şân

Hâdimü'l‑Haremeyni'ş‑Şerîfeyn es‑Sultân el‑Gâzî  
Mahmud Hân ibnü's‑Sultân el‑Gâzî Mustafa Hân217

.her kim varsa" anlamında Arapça ibâre" "کائناً من کان" 215
216 "Bu dünyadaki işleri yoluna koymak için takdir perdesini ortadan kaldırmak iş değildir. Dünyanın düzenini 

sağlamak yolunda barış yapmak, hakkın üstünlüğünü zamanın sonuna kadar ayakta tutmaya vesiledir. Allah'ın 
sonsuz yardımının kesintiye uğramadan sürmesi; Hz. Peygamber ve O'nun temiz ailesi, muhâcirîn ve ensardan 
hayırlı arkadaşları istikâmetinde zamanın dost olduğu, resmi işlerin geleneklerin, törenlerin yâr olduğu, 
dostluk arayışı ve iyilikseverliğin kararlı bir şekilde devam ettiği bir gelecek duâmızdır" me’âlinde Farsça duâ 
ve niyâz cümlesi.

217 "Kerîm(=çok cömert) ve Mennân(=çok ihsân edici) olan Allah'a tevekkül eden; her hâl ve şartta işini O'na havâle 
eden ve iki Haremin hizmetkârı olan Sultân Gâzî Mustafa Hân oğlu Sultân Gâzî Mahmud Hân" anlamında 
Arapça imzâ-yı hümâyûn.
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Osmanlı Devleti tarafından imzalanan tasdiknameyi götürmek ve 

musalaha işlemini tamamlamak üzere Ruznamçe-i Evvel Ahmed 

Paşa'nın büyükelçi tayin edilip yola çıkarılması

تعیین و اعزام احمد پاشا روزنامه چی اول به عنوان سفیر برای ارسال 
تصدیق نامه امضا شده از طرف دولت عثمانی و پایان دادن به کارهای 

مصالحه
Anadolu Muhasebecisi Mustafa Nazif Efendi aracılığıyla gönderilen na‑
me‑i şâhînin alındığı, Şah hazretlerince “büyük birader” şeklinde hitap 
olunmakla birlikte haddi aşmaya ve istikametten sapmaya asla göz yumul‑
mayacağı; sulh görüşmelerinin Şah'ın kabul ve rızası çerçevesinde ve ken‑
di gözetiminde yürüdüğü takdirde iki tarafın halefleri arasında dostluğun 
filizlenerek devam edeceği; Daha önce İran'da husûle gelen Rafizilik sebe‑
biyle kılıç kınından sıyrılmışsa da Nadiriye Devleti ile birlikte bid‘atların 
terkedilip Ehl‑i Sünnet akidesine dönülmesinden ziyadesiyle hoşnut olun‑
duğu; Şimdi iki hazret arasında ve iki tarafın iyiliğine olarak 17 Şaban 1159 
tarihiyle alınıp‑verilen temessükler gereğince yazılı şartlar ve mukarrer 
zabıtlar iki devletçe makbul ve muteber sayılmakla eski ahitnamedeki sı‑
nırlar ve şartlar aynı kalmak üzere yenilenerek kabul ve tasdik olunmasıyla 
iki tarafın takipçileri arasında da dostluğun devamı sağlanmış olacağı; Os‑
manlı Devleti tarafından imzalanan tasdiknameyi götürmek ve musalaha 
işlemini tamamlamak üzere Ruznamçe‑i Evvel Ahmed Paşa'nın büyükelçi 
tayin edilip yola çıkarıldığı ve bu dostluk antlaşmasının en iyi şekilde so‑
nuçlanması beklendiği hakkında Sultan I.Mahmud tarafından Nadir Şah'a 
gönderilen nâme‑i hümâyûn

دریافت نامه پادشاهی ارسالی با وساطت مصطفی نظیف افندی محاسبه چی آناطولی، 
در عین حال که خطاب کردن به صورت "برادر بزرگ" توسط اعلیحضرت شاهنشاه 
انحراف از اصول بوده و چشم پوشی نمی شود؛ جریان مذاکرات صلح فیمابین جانشینان 
دو طرف و در چهارچوب پذیرش و رضایت و زیر نظارت شخصی شاه جریان داشته، 
رابطه دوستی شکوفا و ادامه خواهد یافت؛ پیش از این بدلیل بوجود آمدن جریان رافضی 
گری در ایران اگر چه شمشیر از غالف خود خارج شده، با روی کار آمدن دولت نادریه 
بدعت ها ترک شده و از بازگشت به عقیده اهل سنت بسیار خشنود هستیم؛ در حال 
حاضر مبادله اسناد فیمابین دو حضرت و در جهت منافع دو طرف در تاریخ 17 شعبان 
معتبر  پذیرفته و  از طرف دو دولت  نوشته شده و صورت مجلس مقرر  1159 شروط 
شناخته شده به منظور تثبیت مرزها بر اساس عهدنامه قبلی و پذیرش و تایید آن توسط 
دو طرف موجب حفظ و ادامه دوستی خواهد شد؛ از طرف دولت عثمانی جهت ارسال 
تصدیق نامه امضاء شده و بمنظور به اتمام رساندن کار مصالحه احمد پاشا روزنامه چی به 
عنوان ایلچی بزرگ انتخاب و اعزام شد و انتظار به نتیجه رسیدن این پیمان به بهترین نحو 

در نامه ارسالی همایونی از طرف سلطان محمود اول به نادرشاه 

57

(25 Aralık/3 Ocak 1746‑47)
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Bismillahirrahmanirrahim

"Vallâhü alâ mâ nekûlü vekîl"218

El-hamdüli'llahi'llezî nevvera âleme'l-i’tilâfi ba‘demâ vukibet fî semâ’ihi gavâsıkı'l-fi-
teni ve besseme sügûra'l-izdilâfi essera mâ-kutibet vücûhehâ min dabâbi'ş-şehnâi ve'l-ahen 
haysü atla‘a şümûse'l-vifâki fî âfâkı esâtîni'l-İslâmi ve esâle zülâle'l-i‘tilâfi fî riyâzi ittihâ-
di selâtîni'l-enâmi fe-ehyâ bihî ma‘âlime'd-dîni ve's-sünne ve serâ minhü fî ecsâdi'l-ibâ-
di ve'l-bilâdi rûhu'l-emni ve'l-münne sümme's-salâtü ve's-selâmü'l-i’timân ve't-tahiyyetü 
ve's-senâ’ü'l-i‘timân alâ men ba‘sehû rahmeten li'l-âlemîn ve hüccetün bâligatün ale'n-nâsi 
ecmaîn. Feraggabnâ ile't-temessüki bi-sünneti ve't-tesellüki fî tarâyiki sahâbetihî ve itretihî 
Muhammedün seyyidü'l-kevneyni ve's-sakaleyni ve'l-ferîkayni min Arabin ve min Ace-
min ve alâ âlihî ve eshâbihî mesâbîhü'd-dücâ ve yenâbî‘ü'l-hüdâ ve'l-hücâ mâ-şemeleti'l-ül-
fete havâkîni'd-dîn ve refe‘ati'l-külfete mimmâ-beyne selâtîni'l-muvahhidîn.219 Ammâ ba‘d  
âlî-hazret-i leâlî-nazret, şehriyâr-ı kamer-tenvîr, hidîv-i hurşîd-nazîr, dürre-i yektâ-yı 
efser-i nâm-dârî gurre-i garrâ-yı cibîn-i bahtiyârî, müessis-i mebânî-i câh u celâl, müşey-
yid-i erkân-ı izz ü iclâl, şâyeste-i tâc u kemer ü gâh, bâyeste-i diyânet ü emânet ü intibâh 
alem-efrâz-ı hıtta-i serverî, revnak-bahşâ-yı evreng-i dâverî, Ferîdun-taht-ı Cem-reviş, 
Hüsrev-i hümâyûn-baht-ı Dârâ-meniş, bahâ’ü'd-dünyâ ve'd-dîn, cemâlü'l-İslâm ve'l-müs-
limîn, avnen li'ş-şecâ‘ati ve'l-menâ‘ati ve'ş-şân, gavsen li'l-besâleti ve'r-rif‘ati ve'l-unvân, 
hâlâ câlis-i çâr-bâliş-i mesned-i Kisrâ vü Cem, fermân-fermâ-yı memâlik-i Acem fe-
lek-câh, el-Kaan Nâdir Şâh zeyyena'llâhü serîr‑i saltanatü'z‑zâhirati bi‑bekâi âsâri zâtihî ve 

nevvir uyûne devletihi'l‑bâhireti bi‑bekâi envâri sıfâtihî
220 hazretlerinin ser-kâr-ı übbühet-şiâr-ı 

şâhî ve nâdî-i nasafet-mebâdî-i Cem-câhîleri savb-ı feyz-nâkine tarâif-i nezâif-i tahiyyât-ı 
verdiyyetü'ş-şemîm-i musâdakât-âyât ve sahâif-i mesâhif-i teslîmât-ı ıtriyyetü'n-nesîm-i 
muhâlasât-gâyât ki fevâyih-i vefâ ve revâyih-i anberîn-nüketî-i mu‘attar-sâz-ı dimâğ-ı hul-
let ve lahlaha-sây-ı meşâmm-ı uhuvvetdir; Selâmün yefûhu'l‑miske min nefahâtihi / Ve ye’tî 

şemîmü'l‑ünsi min nesemâtihî / Selâmün mine's‑salsâli ve'ş‑şehdi a‘zeb / Ve min nefehâti'l‑verdi 

ezkâ ve etyab
221

. Mürâ‘ât-ı levâzım-ı tebcîl ve tefhîm ile ithâf u ihdâ kılındıktan sonra matla‘-ı 

218 "...Söylediklerimize Allah şahittir." Yusuf Sûresi: 12/66.
219 "Fitne karanlıklarını semâlarına gömdükten sonra barış ve huzur âlemini aydınlatan; düşmanlık girdapları, kin 

ve haset kumkumaları sebebiyle yüzlerin ekşimesinden sonra dostluk limanındaki el sıkışmayla yüzleri güldüren 
Allah'a hamd olsun ki, O, İslâm'ın sütunları üzerine kurulu ufuklarda uzlaşı güneşlerinin bir anda doğmasını 
sağladı. Âdemiyet sultânlarının birlik beraberlik gülistanlarında dostluğun ballı sularını sel gibi akıttı. Dîn'e 
ve Sünnet-i Seniyye'ye ait nerede bir iz varsa onunla hayat verdi. Emniyet ve kudret ruhuyla bendelerin ve 
beldelerin cesetleri arasından geçip gitti. Bundan sonra, güven aşılayan salât ve selâm ile -dâim makâmında 
kâ'im- olan tahiyye ve senâ (=hayır dua ve övgü) âlemlere rahmet olarak gönderilen kimse üzerine olsun 
ki, O, bütün insanlığın aşkın bir kılavuzudur. Sünnet-i Seniyye'ye sımsıkı sarılmayı, ashâb ve Ehl-i Beytinin 
yollarında yürümeyi O, bizlere sevdirdi. İşte O, gece ile gündüzün, ins ve cinnin Arap ve Acem'den ibâret 
iki fırkanın efendisi olan Muhammed (as.)'dir. Müslüman hâkanların gönül dostluğunu elinde bulunduran, 
Allah'ın birliğine inanmış sultânlar arasındaki zorlukları ortadan kaldıran ve karanlıkları aydınlatan lambalar, 
hidâyet ve sevgi pınarları olan âl ve ashâbına da salât ve selâm olsun" meâlinde Arapça girizgâh.

220 "Allah onun apaçık saltanatının tahtını, kendi eserlerini bâkî kılarak süslesin; göz kamaştırıcı devletinin 
gözlerini de kendi sıfatlarının nurlarının bekâsıyla nurlandırsın" anlamında Arapça duâ cümlesi.

221 "Rüzgârlarıyla misk kokuları yayan kimseye ve esintileriyle ünsiyet kokuları verene selâm olsun! Tatlı sudan 
ve baldan daha tatlısını sunana ve gül kokularından daha kesîf ve daha güzelini ikrâm edene selâm olsun" 
me’âlinde Arapça şiir.
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nâhid-i izz ü ikbâl ve maşrık-ı hurşîd-i câh u celâl olan tab‘-ı nekkâd-ı beyzâ-ziyâ ve zihn-i 
vekkâd-ı berk-âsâlarına bu gûne îmâ vü inbâ olunur ki:

Cevâhir-i hürriyet ve hüsn-i vefâ ve zevâhir-i rîhiyet-i sıdk u safâ muktezâsınca 
temhîd-i kavâid-i musâfât ve te’kîd-i me‘âkıd-ı muvâlâtı hâvî bu def‘a iftihârü'l-emâcid 
ve'l-a‘yân Anadolu Muhâsebesi mansıbı kendiye tevcîh ve ihsânım olan Mustafa Na-
zif zîde mecdühû vesâtatıyle meb‘ûs olan nâme-i nâmî-i latîfü'l-işâre ve risâle-i kirâmî-i 
selîsü'l-ibâreleri ki envâr-ı berâ‘aten lutf-i beşâreti ve rûşen-sâz-ı çeşm-i vilâ ve ezvâ’-i 
berâ‘a-i hüsn-i delâleti nûr-bahş-ı dîde-i vefâdır. "Be‑sâ‘atî ki saâdet ez‑û burd ahter / Be‑tâ‑

li‘î ki kavlen ber‑û kuned takvîm."
222 Bihterîn-i eyyâm-ı firûz ve huceste-terîn-i hengâm-ı 

gîtî-firûzda râha-nüvâz-ı vusûl ve resîde-i tâkçe-i bâlâ-hâne-i müsûl olup, ol gevher-i 
tâbdâr-ı derc-i meveddet-takdîm resm-i tekrîm ile manzûr-ı nazar-ı muhabbet oldukda 
müştemil oldığı âb u tâb u tarâvet ve pertev-i lem‘a-rîz-i safvetî şâyeste-i hırz-ı bâzû-yı 
müsâlemet ve bâyeste-i temîme-i gerden-i musâdakat olmuşdur. Lâ-siyyemâ zât-ı ku-
dsî-simât-ı mülûkânemizi büyük birâder add etmekle hudûd-ı emrden tecâvüzü ve men-
hec-i rızâ-cûlukdan tahallüfü bir dürlü câiz görmeyerek muvâfık-ı şân-ı azamet-nişan-ı 
devleteyn ve mutâbık-ı unvân-ı gerdûn-mekân-ı hazreteyn üzere mütemessikân-ı menâ-
şir-i ruhsat olan vükelâ-yı cânibeynin mükâlemeleri nezd-i ferd-i kaanîlerinde pezîrâ-yı 
imzâ vü ârâyiş-i hüsn-i kabûl ü irtizâ olması husûslarında nevk-i hâme-i meveddet ile 
tasvîr ü tahrîr olunan nukûş-ı âlem-pesend ü dil-pezîrleri bir kat dahi teshîr-i kişver-i 
hüsn-i ülfet ve tezyîn-i tâk-ı mu‘allâ-revâk-ı hullet etdiğinden gayri fîmâ-ba‘d ahlâf u 
a‘kâb-ı hazreteyn miyânelerinde dahi teşyîd-i mebânî-i muvâneset ve te’kîd-i kavâim-i 
bünyân-ı muhâdenet ideceği cây-i kelam değildir. Fi'l-asl âfitâb-ı ikbâl-i Devlet-i Aliyye-i 
ebed-kıyâmım ibtidâ-i tulû‘ u bürûzundan ilâ hâze'l-ân tekallüd-i seyf-i gazâ ve i‘zâz ve 
te’yîd-i şerîat-ı garrâ ile mümtâz ve müstesnâ olmakdan nâşî dâimâ i‘lâ-yı kelime-i ulyâ-yı 
dîn-i mübîn ve himâyet-i hümâ-yı şer‘-i Hâtemü'n-nebiyyîn için kefere ve müşrikîn ile 
ikâmet-i farîza-i gazv u cihâda mübâderet ve erbâb-ı dîn ü millet ve ashâb-ı yakîn ü sünnet 
olan mülûk-ı sütûde-sülûk hazerâtı ile dahi tarh-ı encümen-i ülfet ü muvâneset üzere iken 
mukaddemâ diyâr-ı İran'dan ser-zede-i hudûs ve zuhûr olan âriza-âyin-i sahîf-i sahîfe-i 
hüsn-i musâdakatı temzîk ve tashîf etdiği cihetden seyf-i gazâ vü cihâda bir müddet gayr-i 
mâ-vuzi‘a lehinde i‘mâl ve icrâ ve bu takrîble ibâd-ı muvahhidîn giriftâr-ı bend-i izdirâ 
olmuşlar idi. Fe-ammâ ahâlî-i İran haklarında inâyet ve ihsân-ı Bârî her bâbda yâver ve 
yârî olmakdan nâşî rahmen lehüm "üd‘u ilâ sebîli Rabbike bi'l‑hikmeti ve'l‑mev‘izeti'l‑hasene‑

ti"223 matla‘ından tâbân olan kevkeb-i iclâl-i devlet-i behiyye-i Nâdiriyye pertev-endâz-ı 
derîçe-i kulûb-ı İraniyân oldukda yümn-i azîmet-i kaanî ve hüsn-i himmet-i keyânîleri 
ile ahâlî-i merz-bûm-ı merkûm me’lûf oldukları bida‘-ı seyyi’eden nükûl ve ol hazretin 
muhtâr-ı âbâ-i kirâmları olan tarîka-i enîka-i Ehl-i Sünnet ve Cemâ‘ate duhûl eyledik-
leri hâleti vâkı‘â cenâb-ı me‘âlî-nisâb-ı dâverîlerinin dîn-i mübîne ve umûmen ibâd-ı 
muvahhidîne ilâ âhiri'l-edvâr nikâşte-i sahâif-i rûzgâr ve şîrâze-bend-i mecmu‘a-i leyl ü 
nehâr olan minnet-i azîme ve mevhibet-i cemîleleri idüğü vâzıh u âşikâr olduğundan 

222 "Talih yıldızının mutluluğu ondan esirgediği bir anda, devran ona yeni bir söz hakkı daha tanır" me'âlinde 
Farsça beyit.

223 Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır..." Nahl Sûresi: 16/125.
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kat‘-ı nazar bu hizmet-i müstelzimü'l-mefharetleri âmme-i müslimîni dil-şâd ve husû-
san zât-ı me‘âlî-simât-ı hilâfet-âyâtımızı mahzûz ve hâtır-âbâd etmekle el‑hubbu bi's‑sem‘i 

mislü'l‑hubbi bi'l‑basar
224 müdde‘âsı üzere ol vakit merâ’ir-i yegânegî ve ittihâd ü evâsır-ı 

tevâfuk ve i‘timâd-pezîrâ-yı istikrâr ü in‘ikad olmuş idi. Velâkin el‑umûru merhûnetün 

bi‑evkâtihâ
225 mefhûmunca tasfiye-i çeşme-sâr-ı devleteyn ve tesviye-i nazmü'l-umûr-ı  

hazreteyn bu vakte tesvîf ü tevkîf olunmağla mesâkîn-i hâk-sârân-ı ra‘iyyet-i tarafeyn ve 
sevâkin-i mesâkîn-i aceze-i cânibeynin âsâyiş-i hâlleri ber-mübtegâ-yı şefekat-fermâ-yı 
"ve küllüküm mes’ûlün an ra‘iyyetihî"226 vâcibe-i uhde-i e‘âzım-ı mülûk u ikbâl ve miyâne-i 
ma‘âşir-i mü’minînde "va‘tesîmû bi‑habli'llâhi cemî‘an"

227 mü‘eddâsı üzere tathîr-i mevârid-i 
musâfât akvâ-yı vesâil-i marâzî-i Melik-i Müte‘âl oldığı muharrik-i silsile-i merâhim-i 
kâmile-i hazreteyn ve müheyyic-i dâiye-i mekârim-şâmile-i cânibeyn olmağla mahz-ı 
nikâ-i niyyet ve ayn-ı safâ-yı taviyet ile vükelâ-yı tarafeynin bin yüz elli dokuz senesi 
mâh-ı Şa‘bânı'nın on yedinci günü târihiyle müverrah ahz u i‘tâ eyledikleri temessükât-ı 
memhûrenin şerâit-i muharrere ve zavâbıt-ı mukarreresi bi'l-cümle makbûl-i devle-
teyn oldığı cihetden temessüklerde şart kılındığı vechle de’b-i pîşîn-i selâtîn-i musâda-
kat-âyin üzere tecdîd-i libâs-ı mihr ü vilâ ve temhîd-i esâs-ı sıdk u safâ için mutarrız-ı 
tırâz-ı kabûl ü tasdîk olup, şeref-efzâ-yı imlâ vü ısdâr kılınan ahid-nâme-i hümâyûn-ı 
mücâmelet-meşhûn-ı hüsrevânemizde ta‘yîn ü tasrih ve tebyîn ü tavzîh olunduğu üzere 
mâbeynde mün‘akid olan sulh u salâh-ı müstetbi‘ü'l-fevz ve'l-felâhın "ve men evfâ bimâ 

âhede aleyhi'llâhe feseyu’tîhi ecran azîmâ"228 medlûlünce deâim istihkâm-ı mebânî-i umûr 
ve ahkâmın tezyîn ü takvîm ve fîmâ-ba‘d ilâ mâ-şâallahu te‘âlâ ahlâf u a‘kâb-ı hazreteyn 
beynlerinde dahi bâ‘is-i tezâ‘üf-i esbâb-ı hoş-dârî ve mûceb-i terâdüf-i âsâr u istikârî ola-
cak vech-i cemîl üzere merâsim-i hubb u muvâlâtı icrâ ve tetmîm için rütbeleri müsâvî 
büyük elçiler ba‘s ü tesyîri ile ref‘-i hicâb-ı mübâyenet ü bîgânegî ve feth-i bâb-ı mübâ-
setat ve yegânegî kılınmak lâzım ve lâ-büdd  olmakdan nâşî kıble-i ikbâl-i şehriyârân ve 
mev’il-i âmâl-i tâcdârân olan dergâh-ı devlet-medâr-ı azamet-destgâh ve rütbe-i aliyye-i 
şevket-şiâr-ı cihân-penâhımızda hâcegân-ı mu‘allâ-unvân-ı dîvâniyemizden Rûznâm-
çe-i Evvel rütbesiyle emekdâr ve kâr-âzmâ ve sadâkat-kâr ve savâb-âşinâ olup, bu def‘a 
mertebe-i esnâ-yı vezâret-i ulyâya ıs‘âd olunan düstûr-ı mükerrem, müşîr-i mufahham, 
nizâmü'l-âlem vezirim el-Hâcc Ahmed Paşa edâma'llahu te‘âlâ iclâlehû

229 büyükelçi ta‘yîn 
olunmağın taraf-ı eşref-i şâhîlerinden ba‘s olunan büyükelçileri Âstâne-i saâdet-nisâb-ı 
me‘âlî-me’âbımıza ve taraf-ı hümâyûnumuzdan meb‘ûs olan sefîr-i müşârün-ileyh dahi 
cânib-i menî‘ü'l-cevânib-i mu‘allâ-câhîlerine müteveccih ve rû-be-râh olup, bi-avni'llâ-
hi te‘âlâ işbu nâme-i hümâyûn-ı mülâtefet-mazmûn-ı pâdişâhânemiz ile vusûl bulduk-
da mâ-beynde esâs-ı müstehîlü'l-indirâs ittihâd-ı dînî ve bînâ-yı rasânet-mâss-ı i‘tikâd-ı 
yakînî üzere mânend-i İrem-i zâtü'l-imâd tevkîd olunan me‘âkıd-ı muvâlât-ı saht-bünyâd-ı  

224 "Bir şeyi duyarak sevmek, görerek sevmek gibidir" anlamında Arapça kelâm-ı kibâr.
225 "İşler vakitlerinin gelişini beklerler" anlamında Arapça kelâm-ı kibâr.
226 "Ve her biriniz emri altındakinden sorumlusunuz." Buhari, Sahîh, Kitâbü'l-Cum‘a, Bâbü Cum‘a.
227 "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın..." Âl-i İmrân Sûresi: 3/103.
228 "...Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfât verecektir." Fetih Sûresi: 48/10.
229 "Allah Teâlâ kuvvet ve kudresini devam ettirsin" anlamında Arapça duâ.
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velâ vü vedâd "ve lâ‑tenkuzü'l‑eymâne ba‘de tevkîdihâ"
230 mazmûn-ı münîfine i‘timâd ü in-

kıyâd ile bi-lutfihî te‘âlâ ilâ yevmi't-tenâdd ke-"seb‘in şidâdün"
231 pâ-ber-cây-i mekânet ü 

istibdâd ve kâmin-i mekâmin-i sevâb u sedâd olan âsâr-ı hasene ve etvâr-ı müstahsenesi 
fîmâ-ba‘d ahlâf u a‘kâb-ı hazreteyn miyânelerinde dahi neslen ba‘de-neslin râkî-i merâkî-i 
terakkî vü izdiyâd olup, müteferri‘-i yek-cihetî-i dîn ü millet ve müterettib-i yek-rengî-i 
vedd ü hullet olan meveddetü mütekavvimeti'l-usûl ve hüccetü mütehattimeti'l-husûlün 
irtifâ‘-ı âsâr-ı vahşet ü külfet ve iltimâ‘-ı envâr-ı ülfet ü uhuvvet ile ânen fe-ânin semerât-ı 
hayr u berekâtı cümleye müşâhid ve nümâyân olacağı müstağnin ani'l-beyân olmağla bu 
mu‘âhede-i mü’ebbede-i murassafatü'l-erkân ve bu mu‘âkade-i muhallede-i murassasa-
tü'l-bünyân mürâ‘ât-ı zavâbıt-ı şürût u kuyûd ve muvâfât-ı revâbıt-ı rüsûm u hudûd ile 
istitbâ‘-ı letâif-i dost-dârî ve istibdâ‘-ı tarâif-i nîkû-kârî buyurulup, müşârün-ileyh büyü-
kelçimiz memur olduğu üzere tevfiye-i mühimmât-ı risâlet ve te’diye-i hidemât-ı sefâret 
eyledikden sonra şâyeste-i resm ü râh-nevâzî vü tehâbb olan vech-i mergûb üzere bir gün 
mukaddem cânib-i hümâyûn-ı hüsrevânemize iâde vü ircâ‘ buyurulmak me’mûldür. Bâkî 

hemîşe meyâmin‑i eyyâm‑ı şehâmet ü kâm‑kârî ve mehâsin‑i âsâr‑ı menâ‘at ü bahtiyârî rûz‑efzûn 

tetâbu‘ ve tevâlî bâd bi‑Rabbi'l‑ibâd.232

Fî Evâsıt-ı Z. Sene ]1]159 
İmzâ‑yı hümâyûn

El‑müeyyedü'l‑müsta‘îni bi'llâhi'l‑Meliki'd‑deyyân
el‑müstemeddü minhü'l‑avni fî külli hînin ve zamân
Hâdimü'l‑Haremeyni'ş‑Şerîfeyn es‑Sultân el‑Gâzî  

Mahmud Han ibnü's‑Sultân el‑Gâzî Mustafa Hân233

Osmanlı Devleti tarafından imzalanan tasdiknameyi götürmek ve 

musalaha işlemini tamamlamak üzere Ruznamçe-i Evvel Ahmed 

Paşa'nın büyükelçi tayin edilip yola çıkarılması

تعیین و اعزام احمد پاشا روزنامه چی اول به عنوان ایلچی بزرگ برای 
ارسال تصدیق نامه امضا شده از طرف دولت عثمانی و پایان دادن به 

کارهای مصالحه

Osmanlı Devletince Nadiriye Devleti'ne gönderilen temessükün karşılığı 
olarak Devlet‑i Aliyye sefiri sıfatıyla İran'a gönderilen Anadolu Muhasebecisi  

230 "...Pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın..." Nahl Sûresi: 16/91. 
231 "...Yedi kurak yıl..." Yusuf Sûresi: 12/48
232 "Kulların Rabbi'nin inayetiyle mutluluk ve yiğitlikle dolu günlerin uğurları sürekli olsun; cesaret ve bahtiyarlık 

dolu eserlerin güzellikleri ardı arkası kesilmeyen günlerce birbirini takiple devam etsin" anlamında Farsça duâ 
cümlesi.

233 "Melikü'd-Deyyân(=mükâfât ve ceza veren melik) olan Allah'ın yardımıyla güçlenen ve her zaman onun 
yardımından meded bulan iki Haremin hizmetkârı Gâzî Sultân Mustafa Hân oğlu Gâzî Sultân Mahmud Hân" 
anlamında Sultân I. Mahmud'un Arapça ibâreli imzâ-yı hümâyûnu.

58
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Mustafa Nazif Efendi aracılığıyla o taraftan gelen temessükün Saltanat ma‑
kamına tebliğ olunduğu; Şah tarafından “büyük birader” diye hitap olun‑
masının yanında karşılıklı münasebetlerde sınırların aşılması ve normal 
istikametten sapılması hiçbir şekilde onaylanmayıp iki devletin şanına 
yaraşır bir şekilde Şahlığın hüsn‑i kabul ve rızası muvacehesinde görüş‑
melerin yapılması ve imzaların atılmasının iki hazret ve onların halefleri 
arasında da dostluğun devamlılığı adına önem taşıdığı; Daha önce İran'da 
husule gelen Rafizilik sebebiyle kılıç kınından sıyrılmışsa da Nadiriye Dev‑
leti ile birlikte bid‘atların terkedilip Ehl‑i Sünnet akidesine dönülmesinden 
ziyadesiyle hoşnut olunduğu; Şimdi ise iki hazret arasında ve iki tarafın 
iyiliğine olarak 17 Şaban 1159 / 4 Eylül 1746 tarihiyle alınıp‑verilen temes‑
sükler gereğince yazılı şartlar ve mukarrer zabıtlar iki devletçe makbul ve 
muteber sayılmakla eski ahitnamedeki sınırlar ve şartlar aynı kalmak üzere 
yenilenerek kabul ve tasdik olunması, iki taraf ve halefleri arasında dostlu‑
ğun devamını sağlayacağı; Osmanlı Devleti tarafından imzalanan tasdik‑
nameyi götürmek ve musalaha işlemini tamamlamak üzere Ruznamçe‑i 
Evvel Ahmed Paşa'nın büyükelçi tayin edilip yola çıkarıldığı ve bu dostluk 
andlaşmasının en iyi şekilde sonuçlanmasının beklendiği hakkında Veziri‑
azam Mehmed Paşa tarafından Nadir Şah'a yazılan mektup

اسناد ارسالی متقابل دولت عثمانی به دولت نادریه، به وساطت مصطفی نظیف افندی 
محاسبه چی آناطولی با عنوان سفیر دولت علیّه به ایران اعزام و تقدیم اسناد رسیده از 
آن سوی به مقام سلطنت؛ درکنار مورد خطاب قرار گرفتن به صورت "برادر بزرگ" از 
طرف شاه رعایت حدود در روابط دوجانبه و انحراف از راه طبیعی به هیچ وجه مورد 
تایید نبوده، انجام گفتگوها باید در شأن دو دولت و برای اهمیت دادن به ادامه دوستی 
بین  در  و  امضای دو حضرت  و  شاه رضایت وی  پذیرش  بصورت حسن  مواجه  با  و 
جانشینان آنها صورت بگیرد؛ پیش از این بدلیل بوجود آمدن جریان رافضی گری در 
ایران شمشیر از غالف خود خارج شده با روی کار آمدن دولت نادریه ترک بدعت 
شده و از بازگشت به عقیده اهل سنت بسیار خشنود شدیم؛ در حال حاضر فیمابین دو 
حضرت و در جهت منافع دو طرف مطابق با اسناد مبادله شده در تاریخ 17 شعبان 1159 
/ 4 سپتامبر 1746 شروط نوشته شده و صورت مجلس مقرر از طرف دو دولت پذیرفته و 
با معتبر شمردن مرزهای عهدنامه قبلی تجدید و تصدیق و پذیرفته شد، در بین دو طرف 
و جانشینانشان دوستی را حفظ و تداوم خواهند داد؛ برای ارسال تصدیق نامه های امضاء 
شده از طرف دولت عثمانی و برای کامل کردن این کار احمد پاشا روزنامه چی اول به 
عنوان ایلچی بزرگ انتخاب و عازم شد و انتظار به نتیجه رسیدن این معاهده به بهترین 

نحو در نامه ارسالی از طرف وزیراعظم محمد پاشا به نادرشاه 

[Vezîr‑i a‘zam Mehmed Paşa'dan Nâdir Şâh'a yazılan mektûb]

Mâdem ki mihr-i sipihr-i hubb u vilâ ve âfitâb-ı âsmân-ı vedd ü ihâ, envâr-ı esbâb-ı 
sadâkat ve eşi‘a-i levâzım-ı muvâfakat ile matla‘-ı ihlâs-zamâyirden tâli‘ ve meşrık-ı  
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safvet-havâtırdan sâtı‘ olup, âfâk-ı kulûb-ı dostî-tıynetâna rûşenî-bahş-ı hullet ve aktâr-ı 
ef’ide-i yek-cihetî menkabetâna pertev-pâş-i meveddet ola. Ol mâh-ı gerdûn-saltanat u 
tâcdârî ve neyyir-i felek-baht u kâm-kârî ârâyiş-dih-i mesned-i bahtiyârî zîbende-sâz-ı 
evreng-i dâdârî, a‘lâ-hazret ü mu‘allâ cây-gâh, refi‘-menzilet ve Cemşîd-destgâh fer-
mân-fermâ-yı memâlik-i İran, revnak-efzâ-yı tahtgâh-ı keyân, sadr-ârâ-yı kişver-i şâhî, 
lem‘a-pîrâ-yı ufk-ı Cem-câhî, nûr-pâş-ı semâd-ı ânâyî, rûşenî-bahş-ı çeşm-bünyâyî fer-
hunde-fâl, huceste-hısâl, hidîv-i iklîm-i câh u celâl, İsfendiyâr-ı ser-bülendî, şehriyâr-ı 
bâ-iktidâr-ı mülk-i ercümendî, dâver-i dâr-ı şiyem, tensîk-fermâ-yı memâlik-i Acem, av-
nen li'l-hamâseti ve'l-celâleti, savnen li'd-diyâneti ve'l-emâneti, gerdûn-ı bârgâh-ı hilâ-
fet-penâh, şâh-ı valâ-câh, Ferîdun-destgâh, lâ‑zâlet neyyirâtü devletihî şârikaten min 

meşâriki's‑saâdeti ve'l‑ikbâl ve mâ‑infekket şümûsu şehâmetihî tâli‘aten min metâli‘i'l‑mecdi 

ve'l‑iclâl
234 hazretlerinin zât-ı me‘âlî-simât ve vücûd-ı mekârim-âyâtları erîke-pîrâ-yı fer-

mân-rânî ve ziynet-efzâ-yı serîr-i gîtî-sitânî olup, levâmi‘-i ahkâm-ı ma‘delet-ittisâmları 
asâyiş-bahşâ-yı derûn-ı cihân-yân ve sevâtı‘-ı evâmir-i nasafet-irtisâmları ârâmiş-fer-
mâ-yı fuâd-ı zîr-i destân olmak de‘avâtı muvâzebet-kerde-i zamîr-i ihlâs-semîr-i ik-
bâl-cûyları idüğü merfû‘-ı pîşgâh-ı devlet-meâb ve ma‘rûz-ı destgâh-ı saâdet-intisâb kılın-
dıktan sonra meclâ-yı ilhâmât-ı Rabbânî ve temessül-gâh-ı inâyet-i sübhânî olan mir’at-ı 
tab‘-ı pâk-i şâhâne ve levh-i zihn-i tâbnâk-i dâverânelerine ifâde-i senâkâr-ı sadâkat-nişân 
bu üslûb-ı ihtirâm-mashûb ile menkûş-ı sahîfe-i zikr ü beyân kılınır ki; cevâhir-i hürriyet 
ve hüsn-i vefâ ve zevâhir-i erîhiyyet-i sıdk u safâ muktezâsınca iş‘âr-ı temhîd-i mebânî-i 
musâfât ve izhâr-ı âsâr-ı tevâfuk ve muvâlât zımnında cânib-i seniyyü'l-menâkıb-ı dâ-
verânelerinden Devlet-i Aliyye sefiri olup, bu def‘a kendiye avâtıf-ı aliyye-i hüsrevâneden 
Anadolu Muhasebesi mansıbı ihsân buyurulan izzetlü Mustafa Nazîf Efendi sahâbetiyle 
firistâde buyurulan nâme-i nâmî-i latîfü'l-işâre ve müfâvaza-i kirâmî-i karînü'l-beşâreleri 
ve beyne'd-devleteyni'l-aliyyeteyn zemîn-i muvâlât üzere pezîrâ-yı sûret-i hüsn-i nizâm 
olan bünyân-ı rasînü'l-erkân-ı müsâlemenin mebnâ-aleyhini müş‘ir taraf-ı Devlet-i Aliy-
ye'den i‘tâ olunan temessük misillü cânib-i me‘âlî-mekânib-i kaanîlerinden verilen vesi-
ka-i mansûsü'l-ibâreleri eşref-terîn-i ezmine vü es‘ad-terîn-i âvinede behcet-efzâ-yı vürûd 
ve şeref-bahş-ı hayyiz-i su‘ûd olup, bir vakt-i meymenet-karîn ve bir zamân-ı saâ-
det-rehînde a‘zam-ı selâtîn-i izâm ekrem-i havâkîn-i kirâm a‘del-i kayâsıra-i devrân, eş-
ref-i fermân-râyân-ı cihân, râfi‘-i râyât-ı cihân-dârî câmi‘-i âyât-ı nasafet ü dîn-dârî mu-
vattıd-ı235 kavâid-i şer‘-i kavîm-i Muhammedî müşeyyid-i deâim kanûn-ı müstedîm-i 
Ahmedî seyyidî-i rûy-i millet-i beyzâ, sabâhat-i vech-i şerîat-ı garrâ nigeh-dâr-ı kişver-i 
ahd ü vefâ hırâset-bahş-ı iklîm-i hubb u vilâ nekâve-i dûdmân-ı selâtîn-i Osmanî, hânevâ-
de-i sadr-nişînân-ı gîtî-sitânî, sultânü'l-berreyn ve hakânü'l-bahreyn, hâdimü'l-Hare-
meyni'l-Muhteremeyn şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü, kudretlü, inâyetlü, azametlü 
velî-ni‘metim efendim pâdişâh-ı İslâm-penâh ve zıllu'llâhi hilâfet-destgâh, lâ-zâlet ney-
yirâtü ikbâlihî masûneten ani'z-zevâli ve-mâ berihat lâmi‘âtü iclâlihî tâli‘aten an metâ-
li‘i'l-kemâl hazretlerinin huzûr-ı lâmi‘u'n-nûr-ı cihân-dârîlerine vesâtet-i hayr-endîş-i 
234 "Onun devletinin nurlarının saâdet ve ikbâl ufuklarından doğuşu zâil olmasın; yiğitlik güneşinin ışıltılarının 

şeref ve şan ufuklarından tulû‘ edişi de hiç kesilmesin" anlamında Arapça duâ cümlesi.
235 Sehven " مواطیّد - mevâtîdd" şeklinde yazılmış.
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sâfi-serîretleriyle teblîğ olunup, ol sanduka-i cevâhir-i mihr ü vidâd olan kalemî-i sâmîle-
rinin meknûn-ı derûn-ı safvet-meşhûnı kılınan karâyid-i kelimât-ı hakîkat-âyât nezd-i 
hümâyûn-ı hilâfet-penâhîde şâyeste-i insilâl-i silk-i müsâlemet ve bâyeste-i indirâc-ı 
derc-i musâdakat olup, husûsan zât-ı kudsî-simât-ı mülûkâneyi büyük birâder add buyur-
mağla hudûd-ı emrden tecâvüzü ve menhec-i rızâ-cûyîden tahallüfi bir dürlü tecviz bu-
yurmayarak muvâfık-ı şân-ı azamet-nişân-ı devleteyn ve mutâbık-ı unvân-ı ger-
dûn-vakâr-ı hazreteyn üzere mütemessikân-ı menâşir-i ruhsat olan vükelâ-yı cânibeynin 
mükâlemeleri nezd-i ferd-i kaanîlerinde pezîrâ-yı imzâ ve ârâyiş-i hüsn-i kabûl ve irtizâ 
olması husûslarında nevk-i hâme-i meveddet ile tasvîr ve tahrîr buyurulan nukûş-ı 
âlem-pesend-i dil-pezîrleri ilâ âhiri'd-dehr ahlâf u a‘kâb-ı hazreteyn miyânelerinde dahi 
teşyîd-i mebânî-i muvâneset ve te’kîd-i kavâim-i bünyân-ı muhâdenet etmek vechile 
ser-â-ser teshîr-i kişver-i ülfet ve tezyîn-i tâk-ı mu‘allâ-revâk-ı hullet etmekle bu gûne 
cilve-nümâ-yı mir’ât-ı zuhûr olan suver-i hasene-i azîmet-i Cem-câhîleri taraf-ı zâhi-
rü'ş-şeref-i dâverânelerine efzâyiş-dih-i incizâb-ı hâtır-ı ilhâm-müzâhir-i mülûkâne ve 
füzûnî-bahş-ı meveddet-i fuâd-ı nasafet-mu‘tâd-ı hüsrevâne olduğundan gayri hakk-ı 
cenâb-ı me‘âlî-nisâb-ı şâhânelerinde der-kâr olan hüsn-i i‘tikâd sığâr u kibârı tasdîk ü 
te’yîd ve gayret-keşî-i dîn-i mübînde melhûz olan niyyet-i sâdıkânelerin tahkîk ve te’kîd 
eylemişdir. Hem-vâre cenâb-ı iltiyâm-bahşâ-yı kulûb-i hayr-endîşân ve ittihâd-fermâ-yı 
zamâir-i ihlâs- kîşân celle şânuhû ve behere burhânühû hazretleri zât-ı sütûde-sıfât-ı 
mekârim-âyâtların mukârenet-i tevfîk ve te’yîd ile zîver-efzâ-yı serîr-i übbehet-masîr-i 
iclâl ve mesned-ârâ-yı eyvân-ı devlet-âşiyân-ı ikbâl eyleye. Âmin. Bundan akdem ahâlî-i 
İran'ın me’lûf oldukları bida‘-ı seyyi’eden nükûl ve tarîka-i enîka-i ehl-i sünnet ve cemâ‘a-
te duhûl eylemeleri husûsunda ser-zede-i merz-bûm-ı zuhûr olan mesâ‘î-i cemîle-i kaanî-
leri âmme-i müslimîni dil-şâd ve husûsan zât-ı me‘âlî-simât-ı hüsrevâneyi mahzûz ve 
hâtır-âbâd etmekle ol vakt merâ’ir-i yegânegî vü ittihâd ve evâsır-ı tevâfuk u i‘timâd eğer-
çi pezîrâ-yı istikrâr ve in‘ikad olmuşidi. Ve lâkin ber-fehvâ’-yı "küllü emrin bi‑vak‑

tihî"
236

‑merhûn tasfiye-i çeşme-sâr-i devleteyn ve tesviye-i nazmü'l-umûr-ı hazreteyn 
rehîn-i zuhûr-ı devâ‘î-i takdîr olmağla mesâkîn-i hâk-sârân ra‘iyyet-i tarafeyn ve sevâ-
kin-i mesâkîn-i aceze-i cânibeynin asâyiş-i hâlleri vâcibe-i himem-i e‘âzım-ı mülûk u ik-
bâl ve miyâne-i me‘âşir-i mü’minînde tathîr-i mevârid-i musâfât akvâ-yı vesâil-i merâzî-i 
Melik-i Müte‘âl olduğu muharrik-i silsile-i merâhim-kâmile-i hazreteyn ve müheyyic-i 
dâiye-i mekârim-şâmile-i cânibeyn olmakla mahz-ı nikâ-i niyyet ve ayn-ı safâ-yı taviyyet 
ile vükelâ-yı tarafeynin bin yüz elli dokuz senesi mâh-ı Şa‘bân'ının on yedinci günü tari-
hiyle müverrah ahz ü i‘tâ eyledikleri temessükât-ı memhûrenin şerâit-i muharrere ve 
zevâbıt-ı mukarreresi bi'l-cümle makbûl-i devleteyn olduğu cihetden temessüklerde şart 
kılındığı vechile de’b-pîşîn-i selâtîn-i musâdakat-âyin üzere tecdîd-i libâs-ı mihr ü vilâ ve 
temhîd-i esâs-ı sıdk u safâ için mutarrız-ı tırâz-ı kabûl ü tasdîk olup, şeref-rîz-i sudûr olan 
ahid-nâme-i hümâyûn-ı mücâmelet-meşhûn-ı hüsrevânede ta‘yîn ve tasrîh olundığı üze-
re mâ-beynde mün‘akid olan sulh u salâh-ı müstetbi‘ü'l-fevzi ve'l-felâhın deâim miyânî-i 
nusûs u ahkâmın tezyîn ü takvîm ve fîmâ-ba‘d ilâ maşâ’a'llâhü te‘âlâ ahlâf u a‘kâb-ı  
236 "Her işin bir zamanı vardır" anlamında Arapça ibâre.
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hazreteyn beynlerinde dahi bâ‘is-i tezâ‘üf-i esbâb-ı dostî vü muvâhât olacak vech-i cemîl 
üzere merâsim-i hubb u muvâlâtı icrâ ve tetmîm için rütbeleri müsâvî büyükelçiler ba‘s u 
tesyîri ile sedd-i tarîk-i mübâyenet ü bîgânegî ve feth-i bâb-ı mübâsetat ü yegânegî kılın-
mak lâzım ve lâ-büdd olmakdan nâşî kıble-i erbâb-ı mecd ü ikbâl ve metâf-ı ümmîd-vârân-ı 
câh u iclâl olan dergâh-ı devlet-medâr-ı azamet-destgâh ve atebe-i aliyye-i şevket-şiâr-ı 
cihân-penâhda hâcegân-ı mu‘allâ-unvân-ı dîvâniyyeden Rûznâmçe-i Evvel rütbesiyle 
emekdâr ve kâr-azmâ vü sadâkat-kâr u savab-âşinâ olup, bu def‘a mertebe-i esnâ-yı vezâ-
ret-i ulyâya ıs‘âd olunan Vezîr-i Mükerrem saâdetlü el-Hâcc Ahmed Paşa hazretleri büyü-
kelçi tayin olunup merâtib-i mezbûreyi hâvî ve levâzım-ı hullet ü meveddeti muhtevî şe-
ref-efzâ-yı sudûr olan nâme-i hümâyûn-ı safvet-makrûn ile savb-ı übbehet olup, 
haşmet-füzûnlarına rû-be-râh-ı azîmet kılınmağla cânib-i senâkâr-ı ihlâs-şiârlarından 
dahi te’yîd-i mebânî-i vifâk u ittihâd ve teşekkür-i şîrîn-kâmî-i tehâbb u tevâdd zımnında 
işbu rakîme-i muhâlasat-intimâ hâme-i sıdk u hulûs ile keşide-i silk-i imlâ ve vezîr-i 
müşârün-ileyh ile dergâh-ı sipihr-iştibâh-ı şâhânelerine arz u isrâ kılınmışdır. Fîmâ-ba‘d 
muhibb-i eslâf-ı cânibeynden habâyâ-nizâr-ı âmâle vezâyiş-i nesîm-i kabûl-i dil-keş-i hu-
bûb ittifâk-pezîrâ-yı tezâyüd ü efzâyiş olup, pertev-i dâver-i iklîm-i hâverî tâb-efgen-i 
riyâz-ı cihân-yân oldukca envâr-ı neyyir-i meveddet-i hazreteyn küşâyiş-bahşâ-yı gü-
listân-ı ittihâd ü yegânegî-i devleteyn olup, tarafeynden vesâil ü zerâyi‘-i muvâhât ve 
resâil ü vesâil-i muvâlât-ı mütetâbi‘ ü mütevâlî ü müte‘âkıb u mütetâlî olmak husûsları 
muktezâ-yı şîme-i kerîme-i şâhî ve mübtegâ-yı seciyye-i marziyye-i fütüvvet-penâhîleri 
idüğü vâreste-i tavsîf ü tahrîr ve müstağnî-i ta‘rîf ü ta‘bîrdir. Bâkî hemîşe âfitâb‑ı cihân‑tâb‑ı 

ikbâl ve neyyir‑i âlem‑efrûz‑ı iclâl meşrık‑ı devlet‑i lâ‑yezâl ve matla‘‑ı haşmet‑i bî‑zevâlden tâli‘ ü 

tâbân ve lâmi‘ ü dırahşân bâd bi'n‑nebiyyi ve âlihi'l‑emcâd.
237

El‑mütevekkilu ale'llâhi'l‑Meliki'l‑Ekrem
El‑Hâcc Mehmed el‑Vezîrü'l‑a‘zam

Ruznamçe-i Evvel el-Hâc Ahmed Paşa'nın büyükelçi tayiniyle 

zabıtnamenin tasdikini havi ahitname ve diğer bir nâme-i hümâyûnla 

birlikte yola çıkarılması

تعیین و اعزام الحاج احمد پاشا روزنامه چی اول به عنوان ایلچی اول به 
همراه عهدنامه حاوی تصدیق صورت مجلس و نامه دیگر همایونی

Devlet‑i Aliyye büyükelçisi sıfatıyla İran'a gönderilen Anadolu Muhase‑
bicisi Mustafa Nazif Efendi'nin, Şah'ın musalaha işleminin gönül rızasıyla  

237 "Hz. Peygamber ve onun değerli ailesinin istikametinde, talihin cihânı aydınlatan güneşi ve büyüklüğün âlemi 
ışıldatan nurları, batmayan devletin ve zevâl bulmayan haşmetin ufuklarından doğsun, lem‘alansın, ışıldasın, 
parlasın" anlamında Farsça duâ cümlesi.
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tamamlandığına dair nâmesiyle döndüğü, getirdiği mektubun Padişaha 
takdim olunduğu, muhtevasındaki dostluğa yapılan vurgudan Padişah 
hazretlerinin memnun olduğu, Sadaret makamına yazdıkları mektuptan 
da ziyadesiyle hoşnut kalındığı, bazı maddelerin ıslahı ve bozgunculuğun 
ortadan kaldırılmasına ilişkin sarf ettikleri gayret, iki hazret ve iki devlet 
arasındaki dostluğun ilerlemesine vesile olacağı; İki hakan ve iki devlet ara‑
sında sonuna gelinen musalahanın madde ve şartlarını havi alınıp‑verilen 
temessüklerde şart koşulduğu veçhile rütbeleri birbirine eşit iki büyükel‑
çinin yola çıkarılmaları prensip kararı gereğince Ruznamçe‑i Evvel el‑Hâc 
Ahmed Paşa'nın büyükelçi tayiniyle zabıtnamenin tasdikini havi ahitname 
ve diğer bir nâme‑i hümâyûnla birlikte yola çıkarıldığı hakkında Sultan I.
Mahmud'un sadrazamı tarafından Nadir Şah'ın torunu Şahruh Mirza'ya 
yazılan mektup

اعزام مصطفی نظیف پاشا محاسبه چی آناطولی با عنوان ایلچی بزرگ دولت علیّه به 
پیمان صلح  پایان رسیدن کارهای  به  بر  مبنی  نامه شاه  به همراه  بازگشت وی  ایران، 
بیانات  از  به پادشاه، خشنودی اعلیحضرت  نامه همراه وی  با طیب خاطر شاه، تقدیم 
محتوای دوستی در آن، خشنودی بیش از اندازه از نامه ارسالی مقام صدارت، به خرج 
و اصالح  برانگیز  اختالف  ماده های  بعضی  برداشتن  میان  از  برای  ویژه  اهتمام  دادن 
بعضی از آنها، وسیله ایی برای گسترش دوستی فیمابین دو حضرت و دو دولت خواهد 
بود، ماده و شروط مصالحه نامه ایی که بین دو خاقان و دو دولت به تکمیلش نزدیک 
شده بنا به شرایط ذکر شده در اسناد مبادله شده دو ایلچی بزرگ در یک سطح مساوی 
طبق قاعده قرار احمد پاشا روزنامه چی اول به عنوان ایلچی بزرگ تعیین و به همراه 
تصدیق صورت جلسه حاوی عهدنامه به همراه نامه همایونی عازم شد، نامه از طرف 

صدراعظم سلطان محمود اول به شاهرخ میرزا نوه نادرشاه

Taraf‑ı hazret‑i sadr‑ı a‘zamîden Şahruh Mirzâ'ya yazılan mektûbun sûretidir.

Cenâb-ı asâlet-me’âb, niyâbet-nisâb, vekâlet-intisâb, saâdet-iktisâb sâhib-i sâ’ib-i 
re’y-i âlî-menzilet, müşîr-i müşterî-tedbîr-i Âsaf-menkabet, müstahkim-i erkân-ı mem-
leket, müstecmi‘-i esbâb-ı saltanat, firâzende-i râyât-ı serverî, firûzende-i çerâğ-ı mehterî, 
nihâl-i hadîka-i iclâl ü kâm-kârî, gonca-i gülistân-ı ikbâl ü bahtiyârî, revâ-i rûy-i şükûh u 
şân Şahruh Mirzâ refi‘ü'l-unvân hazretlerinin meclis-i şerîf-i saâdet-nakş ve meydân-ı 
münîf-i besâlet-rahşları savbına revnak-efzâ-yı serîr-i hubb u vidâd ve mesned-ârâ-yı 
çâr-bâliş-i vilâ vü ittihâd olan tuhaf-i tahiyyât-ı âliyât-ı muhâlasat-nümâ ve nutef-i 
teslîmât-ı gâliyât-ı musâdakat-intimâ ithâf u ihdâsı siyâkında ravza-i zamîr-i letâfet-semîr-
lerine mâ’ü'l-azb merâm-ı bâhiru's-safâ unbûbe-i hâme-i râstî-alâmeden bu vechile isâ-
le ve icrâ olunur ki; tevfîk u inâyet-i hudâvend-i cihân ve hüsn-i azîmet-i hayr-endîşân 
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ile sûret-i matlûbe-i musâfât-ı nîkû-encâm cilve-ger-i mir’ât-ı husûl ü nizâm oldukdan 
sonra a‘zam-ı selâtîn-i zamân, efhâm-ı havâkîn-i devrân, muvattıd-ı kavâim-i serîr-i 
şer‘-i kavîm, müşeyyid-i deâim bünyân-ı dîn-i müstakîm gurre-i nâsiye-i millet-i beyzâ, 
dürre-i tâc-ı şerîat-ı garrâ, himâyet-fermâ-yı hıtta-i ahd ü vefâ, hırâset-bahşâ-yı memle-
ket-i sıdk u safâ, şa‘şa‘a-i âfitâb-ı cihân-güşâyî, pertev-i mâhçe-i râyet-i mülk-ârâ-yı fer-
mân-revâ-yı kişver-i adalet, zîver-efzâ-yı tahtgâh-ı hilâfet, gülgûn-ı süvâr-ı mâlikiyyet-i 
berreyn, feleke-nişîn-i saltanat-ı bahreyn, hâdimü'l-Haremeyn-i Muhteremeyn, sânî-i 
İskender-i Zü'l-karneyn, şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü, kudretlü,  azametlü pâdişâh-ı 
İslâm-penâh ve zıllu'llâhi hilâfet-destgâh, velî-ni‘metim efendim hazretlerinin taraf-ı fâi-
zü'ş-şeref-i hüsrevânelerine hâlâ erîke-pîrâ-yı memâlik-i İran, revnak-efzâ-yı tahtgâh-ı 
keyân, sadr-ârâ-yı evreng-i şâhî, lem‘a-pîrâ-yı ufk-ı Cem-câhî, hâmî-i ülkâ-yı dîn ü millet, 
hâris-i iklîm-i kuvvet ü himmet, nûr-pâş-ı semâ-i bahtiyârî, rûşenî-bahş-ı çeşm-i dâdârî, 
a‘lâ-hazret, keyvân-rütbet, leâlî-nazret, me‘âlî-menkabet, felek-bârgâh, şâh-ı vâlâ-câh 
hazretlerinin cânib-i seniyyü'l-menâkıb-ı dâverânelerinden bünyân-ı rasînü'l-erkân-ı 
muvâlâtın zemîn-i dil-hâh-ı mülûkâne üzere pezîrâ-yı hey’et-i hitâm oldığını hâvî nâ-
me-i nâmî-i latîfü'l-işâre ve binâ-yı musâfâtın mebnâ-aleyhini muhtevî vesîka-i mansû-
sü'l-ibâre ile me’zûn-ı avd ü insırâf olup, bu def‘a kendiye avâtıf-ı aliyye-i hüsrevânîden 
Anadolu Muhasebesi mansıbı ihsân-ı hümâyûn buyurulan Devlet-i Aliyye Sefîri izzet-
lü Mustafa Nazîf Efendi bir zamân-ı sa‘d-iktirânda südde-i seniyye-i adalet-âşiyâna dâ-
hil olup, hâmil oldığı kalemî-i sâmî-i hazret-i şâhîyi huzûr-ı lâmi‘u'n-nûr-ı hüsrevâneye 
teblîğ etmekle mazmûn-ı nâme-i belâgat-üslûb ve mantûk-ı vesîka-i hayriyyet-mashûb 
muhât-ı ilm-i âlem-şümûl-i mülûkâne oldukda hâvî oldıkları mukaddemât-ı hulûs-âyât 
ve şerâit-i muvâlât ve musâfât-ı ber-müntehâ(!) makbûl-tab‘-ı mekârim-teb‘-i hazret-i 
hilâfet-penâhî olup ve taraf-ı şerîf-i devlet-redîflerinden makâm-ı sadâret-i uzmâya olan 
kitâb-ı müşkîn-nikâbları dahi dest-i hulûs-peyvest-i hayr-endîşlerine vâsıl olmağla ol 
sahîfe-i latîfenin manzûm-ı silk-i sütûru olan le’âlî-i âb-dâr-ı safvet-iktirân ferden ferdâ 
keşîde-i rişte-i nigâh-ı dikkat ü îkân kılındıkdan sonra zât-ı sütûde-sıfâtları cânibinden 
ıslâh-ı mevâd ve izâle-i fesâd emrinde şerâit-i muhâfaza ve ictihâd-ı mebzûl ve masrûf 
kılındığı cevâhir-i zâhiresi ârâyiş-i kılâde-i idrâk ü infihâm olmağla cevheriyyet-i zât-ı 
fütüvvet-âyâtları muktezâsı üzere miyâne-i devleteyn ve mâbeyn-i hazreteynde bu vec-
hile akd-i peyvend-i musâfât u muvâhât olunması husûsunda ser-zede-i menassa-i zuhûr 
olan mesâ‘î-i cemîle-i hayr-hâhîleri cânib-i me‘âlî-menâfîlerine bâ‘is-i füzûnî-i hüccet ve 
sebeb-i efzâyiş-i meveddet olmuşdur. Hem-vâre süvâr-ı semend-i âfiyet ve müttekâ-yı 
visâde-i ikbâl ü saâdet olalar. Âmin. Ber-minvâl-i muharrar inâyet-i cenâb-ı nizâm-bah-
şâ-yı merâtib-i neş‘eteyn ve kemâl-i hulûs-ı niyyet-i hayr-hâhân-ı hazreteyn ile mâbey-
nü'd-devleteyni'l-aliyyeteyn sûret-pezîr-i sahîfe-i nizâm ve nakş-gîr-i hâtem-i hitâm olan 
musâlaha-i hayr-encâmın mevâdd u meşrûtunu hâvî cânibeynden ahz u i‘tâ olunan te-
messüklerde şart kılındığı vechle de’b-i dîrîn-i selâtîn-i musâdakat-âyin üzere merâsim-i 
hubb u muvâlâtı icrâ ve tetmîm için tarafeynden rütbeleri müsâvî büyükelçiler ba‘s u tes-
yîri lâ-büdd  olmakdan nâşî kıble-i erbâb-ı mecd ü ikbâl ve mutâf-ı ümmîd-vârân-ı dev-
let ü iclâl olan dergâh-ı devlet-medâr-ı azamet-destgâhda hâcegân-ı mu‘âllâ-unvân-ı dîvâ-
niyeden Rûznâmçe-i Evvel rütbesiyle emekdâr ve kâr-azmâ ve sadâkat-kâr ve savâb-âşinâ 
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olup, bu def‘a mertebe-i esnâ-yı vezâret-i ulyâya ıs‘âd olunan Vezîr-i Mükerrem saâdetlü 
el-Hâcc Ahmed Paşa hazretleri büyükelçi tayin olunup ve taraf-ı fâ’izü'ş-şeref-i mülûkâ-
neden zavâbıt-ı mukarrere-i müsâlemenin kabûl ü tasdîkini müş‘ir bir kıt‘a ahid-nâme-i 
hümâyûn-ı mücâmelet-meşhûn ve merâsim-i dostî vü muvâlâtı îfâ vü icrâ zımnında di-
ğer bir kıt‘a nâme-i hümâyûn-ı muhâlasat-makrûn tastîr ü imlâ ve vezîr-i müşârün-ileyh 
sahâbeti ile tesyîr ü isrâ olunmağla ifâde-i hülâsa-i hâl ve istikşâf-ı gonca-tab‘-ı letâfet-iş-
timâlleri siyâkında cânib-i muhlisânemizden dahi cenâb-ı fütüvvet-nisâblarına işbu mek-
tûb-ı velâ-mashûb tahrîr ve vezir-i müşârün-ileyh ile firistâde-i savb-ı nebâhet-masîrleri 
kılınmışdır. İnşâallahu te‘âlâ lede'l-vusûl zât-ı me‘âlî-simâtları dahi mecbûl u mevsûf ol-
dukları hayr-hâhî vü hamiyyet-perverî muktezâsınca işbu muvâlât-ı ser-â-ser-musâfât ilâ 
âhiri'l-edvâr mâbeyn-i a‘kâb-ı hazreteynde bâkî ve pâydâr olmak vech-i cemîli üzere levâ-
zım-ı şerâit ü muvâhâtın kemâ hüve hakkuhâ îfâ vü icrâsına dikkat ile istihkâm-ı merâ’ir-i 
ilf ü iltiyâma i‘tinâ ve resâil-i meveddet vesâil-i mütevâliye ile tahrîk-i hablü'l-metîn-i 
yek-cihetîye sa‘y-ı evfâ buyurmaları mübtegâ-yı şîme-i asâlet-i vesîmeleridir. 

Ahlasü'l‑fuâd
El‑Hâcc Mehmed 
el‑Vezîrü'l‑a‘zam

İki devlet arasında yürürlüğe konan anlaşmanın, iki hakanın halefleri 

tarafından da devam ettirilmesi beklentisi; Caferiyye Mezhebi'nin 

beşinci mezhep olarak tanınması ve Kâbe'de rükün tahsisi 

konularında emir ve yetkinin padişaha ait olması

جریان یافتن عهدنامه فیمابین دو دولت، انتظار ادامه آن از سوی جانشینان 
دو خاقان؛ عدم شناخت مذهب جعفری به عنوان مذهب پنجم و اختصاص 

رکن در کعبه که در حوزه قدرت و اختیار پادشاه است

Mustafa Nazif Efendi aracılığıyla gönderilen mektubun ulaştığı, muhte‑
vasının Sultan hazretlerince mütalaa olunduğu; Peygamberin sünnetinin 
gereği ve dostluğun ispatı olarak anlaşmanın tamamlandığı; bu konuyu en 
iyi şekilde sonuçlandırmanın övgüye değer şerefli bir iş olduğu Sultan haz‑
retlerince beyan olunduğu; Şah hazretleri bu hizmetleriyle adaletin önünü 
açmış, haksızlıklara set çekmiş ve peygamberin sünnetini teşvik ve terviç 
etmiş oldukları; Yapılan görüşmelere ait bilgiler adı geçen sefir eliyle Sul‑
tan'a arz edilmiş, Sadrazam el‑Hâc Mehmed Paşa ile yapılan toplantı ne‑
ticesinde padişahın hoşnutluğunun anlaşılmasıyla sadrazamın da hoşnut 
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olduğu; şu halde, üzerinde anlaşmaya varılmış bu maslahatların sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesi, şartlarına bağlı kalınması, güzel bir şekilde benimse‑
nerek yerleşmesinin sağlanmasına çaba gösterilmesinin Sultan hazretleri‑
nin arzusu olduğu; İki devlet arasındaki bu dostluk ve itilafın tekemmül 
ettirilip kesinleştirilmesinin ardından vesikanın maddeleri yazılarak anlaş‑
ma konularının beyan kılındığı; zamanın halifesi ile İran hanedanının ira‑
deleriyle iki devlet arasında yürürlüğe konan bu mükemmel anlaşmanın, 
iki hakanın halefleri tarafından da devam ettirilmesi umulduğu; Ancak Ca‑
feriyye Mezhebi'nin beşinci mezhep olarak tanınması, Kâbe'de bir rükün 
tahsisi konularındaki İran'ın talepleriyle diğer hususlarda emir ve yetkinin 
sahibine ait olduğu; Allah Teâlâ'nın, bu iki devletin sevinç ve neşesini her 
tarafa yayması, iki devletin sultanlarının kemerlerini kardeşlik ve vefa mü‑
cevherleriyle süslemesi için duacı olunduğu hakkında Sultan I.Mahmud'un 
şeyhülislamı tarafından Nadir Şah'ın şeyhülislamı Molla Ali Ekber'e elçi 
paşa ile gönderilen Arapça mektup

اعلیحضرت سلطان،  از طرف  افندی  نظیف  به وساطت مصطفی  ارسالی  نامه  رسیدن 
مطالعه محتوای آن؛ کامل کردن عهدنامه بنا به سنت پیامبر و ضرورت آن برای اثبات 
از نظر اعلیحضرت سلطان که  به بهترین شکل  پایان رسیدن این موضوع  به  دوستی؛ 
خدمت  این  با  عدالت  کردن  هموار  بوده؛  ایی  شرافتمندانه  بسیار  کار  مبالغه  بدون 
اعلیحضرت شاه، جلوگیری از بی عدالتی ها و تشویق و ترویج سنت پیامبر؛ اطالعات 
مربوط به مذاکرات انجام شده بدست سفیر مذکور به عرض سلطان رسید، در نتیجه 
پادشاه  خشنودی  مراتب  بود  پاشا  محمد  الحاج  صدراعظم  حضور  با  که  ایی  جلسه 
مشخص و صدراعظم نیز خوشحال بودند؛ به این ترتیب، آنچه که بر اساس آن توافق 
شده به شکل سالم ادامه پیدا بکند، پایبندی به شروط، اعلیحضرت سلطان آرزومند 
است که به شکل خوبی پذیرفته و برای تثبیت آن تالش شود؛ دوستی و ائتالف فیمابین 
دو دولت تکمیل و سپس برای قطعی کردن آن موارد توافق شود؛ انجام این عهدنامه 
کامل بین خلیفه زمان و با اراده سلسله ایی از ایران فیمابین دو دولت، امیدواری به ادامه 
آن از طرف جانشینان دو خاقان؛ فقط عدم شناخت مذهب جعفری به عنوان مذهب 
پنجم، در مورد تقاضای ایران برای اختصاص یک رکن در کعبه و موارد دیگر از این 
دست قدرت و اختیار صدور آن به صاحب امر مربوط است؛ از طرف خداوند تبارک 
و تعالی انتشار شادی و نشاط در این دو دولت، دعاگویی برای تزئین کمر سالطین دو 
دولت با جواهرات برادری و وفا، در نامه ارسالی به عربی از طرف شیخ االسالم سلطان 

محمود اول به مال علی اکبر شیخ االسالم نادرشاه بدست ایلچی پاشا

(23 Ocak/1 Şubat 1747)
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[Arapça]

Semahatli Şeyhülislam Efendi hazretlerinin taraflarından sadr‑ı memalik‑i İran 
Molla Ali Ekber'e makam‑ı fetvaya gelen mektuba cevap olmak üzere bu defa 

Elçi Paşa hazretleri ile gönderilen Arabî mektubun suretidir. 
Fî Evâsıt‑ı M. Sene 1160

Allah'a hamd olsun ki ancak O'nun nimetleri ile salih ameller tam olabilir, yine an-
cak O'nun re’fetiyle bereketler her tarafı kuşatabilir. O, ilmi aydınlık kılmış, ilim ehlini de 
en yüksek makama, en şerefli mevkiye yükseltmiş, enfüs ve âfâkta herşeyin anlaşılıp zan-
dan bilgi mertebesine geçmeyi buna bağlamıştır. "Bunları ancak alimler kavrayabilirler."

238 
Alimler bütün cehd ve gayretlerini ülkenin ve insanların durumunu açıklığa kavuşturmak 
ve bunların sınırlarını belirlemek için kullanırlar. Onların çabaları sonucunda İslam ülke-
lerinin ittifak imkanlarının mukaddimeleri ortaya çıkar. Onların yönlendirmesi, düzen-
lemeleri ile devletler ve sultanlar arasındaki anlaşmazlık konuları çözüm yoluna girerek 
ittifaklar sağlanır. O'nun yardımı ve himayesiyle arzulanan hedeflere varılır. Alimlerin 
çabası ve irşadıyla insanları kaynaştıran, ayrılıkları birleştiren Allah'a şükürler olsun. On-
ların himmetleri ile buğz ve nefret zail olup, dinin güzel gelenekleri güneş gibi parıldar. 
Bundan sonra, en temiz salavat ve en nezih selamlar hidayet ve doğrulukla gönderilmiş, 
yüklendiği nübüvvet ve risalet akdi ile halkı hakka davet göreviyle nitelenmiş efendilerin 
efendisi, önderlerin önderi, Peygamberimiz, seyyidimiz, doğru yolun davetçisi, kulların 
dostluk ve kardeşliği için hep gayret gösteren Muhammed'e olsun. Ayrıca kurtuluş yolu-
nun anahtarı olan onun temiz âline, kurtuluş ve ıslahın kandilleri yerinde olan ashabına 
da salât ve selam olsun. O yüce Peygamber, ümmetin birliğini bozan ve ondan ayrılanla-
rın izzet ve şereflerini kaybederek küçüleceklerini bildirmiş, birlik içinde olmaktan uzak 
duranları sakındırmıştır. Bu yüce meselenin kemâliyle yerine getirilmesi konusunda ilim 
sahiplerinin müstesna mevkiine işaretle buyurmuşlardır ki; "Ümmetimin alimleri İsrailo‑

ğullarının Peygamberleri gibidir."
239 Çünkü o alimler vasıtasıyla ümmet görüş birliği sağlar 

ve kendilerine yönelmiş olan tehlikelere karşı yekvücut olurlar. Hz. Peygamber de üm-
meti için bu hususu şu sözleriyle aydınlığa kavuşturmuştur: "İnsanların arasını düzeltmek, 

nübüvvete ait işlerden bir şubedir!"
240 O Peygamber, efendilerin efendisi, önderlerin önderi, 

Peygamberimiz, efendimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem'dir. Dosdoğru olmaya 
davet etmiş, Allah'ın kulları arasında ülfet ve muhabbetin devamını sağlayacak hususları 
gerçekleştirmeye gayret göstermiştir. Allah teâlâ O'na salât ve selam eylesin, şerefini ve 
yüceliğini arttırsın. Ayrıca, kurtuluşun anahtarı mesabesinde olan tertemiz ailesine salât u 
selam olsun. Yine, ümmetin birbirine ülfet etmesi hususunda âşikâr olarak görülen üs-
tün gayretlerini esirgemeden sergileyen, salâh ve ıslahın kandilleri, ümmetin semasına 
doğmuş güneşler gibi karanlıkları ortadan kaldırarak aydınlığa dönüştüren, ümmetin en 

238 el-Ankebut Sûresi: 29/43. 
239 Münâvî, Feyzü'l-kadîr, I, 9; IV, 383; Ali el-Kârî, Mirkâtü'l-mefâtîh, V, 1874. 
240 Yakın lafızla rivayeti için bkz., Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XLV, 500; Ebû Davud, Sünen, IV, 280; Münâvî, 

Feyzü'l-kadîr, II, 39; III, 106. 
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hayırlıları olan O'nun ashabına da salât ve selam olsun. Tahiyyâtların en parlak ve en te-
mizleri, selamların en nurlu ve en pak olanları hep onların üzerine olsun. 

Şerefli mektubunuz, parlak saltanatımızın hakanının yüce makamına -Allah onun 

destekçilerini ve yardımcılarını daima yüceltsin‑ izzetli ve şerefli Mustafa Nazif vâsıtasıyla 
tarafımıza vasıl oldu. Mektubun muhtevası sultanımızın değerli nazarlarıya mütalaa edi-
lerek incelendi. Bunun neticesinde aradaki anlaşmazlık ve ihtilaf konuları çözüme kavuş-
turularak Peygamber Efendimiz'in Nebevî sünnetinin muktezası olan kardeşlik ve dostluk 
nişanelerinin ispatı olarak anlaşma sağlanmış oldu. Aynı zamanda bu, kardeşler arasında 
görüş birliğini sağlamanın müşahhas örneğinin bir icrası kabul edilebilir. Bu husus aynı 
zamanda, kralların ve sultanların en büyüğü yüce sultanımız, muazzam hakanımızın irade 
ve arzusuna da uygun olandır. Bizim Sultanımız denizlerin ve karaların kahramanı, İslam 
memalikinin irsen ve istihkâkan maliki, İslam topraklarının her bir yanında şeriat ahkâ-
mının destekçisi, İslam'ın ve müslümanların yardımcısı, gazi ve mücahitleri teçhiz edip 
donatıcı -Allah Teâlâ onun gölgesini üzerimizden eksik etmesin‑, karaların Sultanı, denizle-
rin Hakanı, Harameyn-i Şerîfeyn'in hâdimi, bu iki şerefli beldenin hâmisi, övgüye değer 
eserlerin sahibi Sultan oğlu Sultan, üstün tavırların sahibi Hakan oğlu Hakan -Allah Teâlâ 

kıyamete kadar onun hilafetini muhalled, saltanatını dünya durdukça müebbed eylesin‑, o da şu 
hususu açıkça beyan eylemiştir: Bu meseleyi kemale erdirerek sonuçlandırmanın övgüye 
değer şerefli işlerden olduğu tasrihten varestedir. Bu yolla içeride saklı bulunan meramın 
İslam'ın başarısı için sarfına gayret gösterilmiş, bu himmetler ile daha önce var olan ihtilaf 
zehrinin yerine itilâf bahçeleri vücuda getirilmiş, sınırlar gülistanlık olacaktır ki, kendileri 
geniş İran memleketinde devleti içindeki riyaset ve siyasetleriye, tıpkı sultanların başında-
ki asil ve muhteşem taç üzerinde parıldayan eşsiz bir inci gibi üstünlük sağlamışlardır. Bü-
tün enginliğiyle insaf ve adaletin önünü açmış, tam anlamıyla zulüm ve haksızlıklara set 
çekmiştir. Yaratılmışların Efendisi'nin sünnetini teşvik ve terviç etmiştir. Dünya ve dinin 
değerlisi, İslam ve Müslümanlar için güzellik, dostluk ve kardeşliği muhafazada övünç ve-
silesi, parlak sünneti muhafaza konusunda benzeri nadir bulunan bu şahsiyetin devletinin 
destekçilerini ve muhafızlarını daim eylesin. Yapılan bu görüşmelere ait bilgilerle ilgili 
yukarıda adı geçen sefirin eliyle getirilmiş olan yazılı metin sultanın şerefli nazarlarına 
arzedilip huzurunda okunduğunda sultanımız bunun muhtevası hakkında bilgi sahibi ol-
muştur. Buradaki bilgilerden, şartlara gerekli saygı ve teslimiyet gösterildiği, eskiden beri 
bütün ehl-i İslam arasında devam edegelen ülfet ve muhabbetin sürdürülmesi hakkındaki 
bilgiler de anlaşılmıştır. Sonra şerefli taraflarından sâdır olan emirle, önde gelen alimlerin 
Sultan'ın mutlak vekili olan Sadrazamın yanında toplanması istenilmiştir. Sözünü ettiğim, 
görüş ve fikir sahibi, etkili ve tenkitçi zihin yapısıyla zamanının Eflatun'u, asrının Âsaf'ı, 
köklü devletin işlerini tertip eden, Saltanat-ı Seniyye'nin gidişatını düzene koyan, önemli 
bütün işlerin mercii, her türlü umurun kendisine dayandığı, vezirler için övünç kaynağı, 
muhterem vükela için kamer hükmünde olan Sadrazam el-Hâc Mehmed Paşa'dır. Allah 

Teâlâ, ne diliyor ve istiyorsa ona kolay getirsin. Karar mercii olan ve her önemli işleri yürür-
lüğe konmasını sağlayan mecliste bu hususlar açıklanmış, bunun muhtevi olduğu hususlar 
teessüs etmiş sağlam şurût onlara okunmuştur. Bunun muhtevi olduğu hakikatleri bilip 
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içindeki ince manaları anladıktan sonra, ayrıca Sultan hazretlerinin de, herkesin arzula-
dığı ve teşvik ettiği bir durum olan bütün İslam ehli arasında barış ve ülfeti sağlayacak 
olan bu durumdan razı ve hoşnut olduğunu gördüklerinde, Sultanların Sultanı'nın razı 
ve hoşnut olduğu işten onlar da hoşnut ve memnun olmuşlar; bu sağlam ve metin görü-
şe itaat göstermişlerdir. Bu görüş aynı zamanda din ve dünya için de bir neşe ve huzur 
kaynağıdır. Zira Allah'ın nurlu burhanı, şeriat ve kanunu nerelerde yürürlükteyse oralar-
da deveran eder; Rabbânî ilhamlarla onlara müjdeler erişir. Şu halde üzerinde anlaşmaya 
varılmış bu maslahatların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, şartlarına bağlı kalınması, gü-
zel bir şekilde benimsenerek yerleşmesinin sağlanmasına çaba gösterilmesi aynı zamanda 
Halîfenin arzusudur. "Bizden tasayı gideren Allah'a hamd olsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağış‑

layan, şükrün karşılğını verendir."
241 Daha sonra, iki devlet arasındaki bu dostluk ve i’tila-

fın tarafların huzurunda son haline getirilerek kesinleştirilmesinin ardından vesikanın 
maddeleri yazılmış, anlaşma konuları layıkı vechile beyan edilmiştir. Zamanın halîfesi ile 
İran hanedanının iradeleriyle iki devlet arasında şu anda yürürlüğe konan bu mükemmel 
ve tam anlaşma, inşaallah bunların halefleri tarafından da icra edilmeye devam edilecektir. 
Muhterem Sultanımızın, devletin vezirlerinin, saltanattaki ulemanın, ordusundaki ko-
mutanlarının ve ülkesinde bulunan önde gelen kişilerin bu husustaki görüşü, dileği ve 
arzusu bu istikamettedir. Bizler de, bunları hiç yoktan bizlere ikram edip faydalandıran 
Allah Teâlâ'dan nimetinin bekasını ve devamını diliyoruz. Ancak beşleme (Caferiye'nin 
beşinci mezhep olarak tanınması) ve erkân (Caferiye için Kâbe'ye bir rükün konması) ko-
nularındaki talebiniz ve diğer hususlara gelince, bu hususta emir, yetki sahibine aittir. Ni-
tekim Allah Teâlâ "Allah, geçmiş olanları bağışlamıştır."

242

 buyurmaktadır. İlmin hizmetkar-
ları olan biz ulema sınıfı olarak, Allah Teâlâ'dan gizli ve açık olarak bu iki devletin sevinç 
ve neşesini her tarafa yayması; iki devletin sultanlarının kemerlerini kardeşlik ve vefa 
mücevherleriyle süslemesi temennimizdir. Cenâb-ı Hak bu ülfet ve ünsiyeti, daha sonra 
gelecek olan haleflerin zamanında da devam ettirsin. Böylece meram tamamlanmış, misk 
ile hitam bulmuş oldu. Bu şerefli ve kıymetli musalaha iki devlet arasında sağlandıktan 
sonra, Devlet-i Seniyye'nin âdeti vechiyle elçilik vazifesine pek şerefli Vezir Ahmed Paşa 
Hazretleri -Allah Teâlâ onu dilediği hususlarda mevaffak eylesin‑ tayin edilmiştir. Allah Teâlâ 
her iki tarafın çabalarını da mükafatlandırsın ve her ikisine de bol ecirler versin. Allah'tan 
icmali ve tafsili bütün muvaffakiyetler diliyoruz. Söylediklerimize Allah Teâlâ şahittir. 

Rabbânî inayetlere nail
olmuş kullardan duacınız,

Memalik‑i Osmaniye Müftüsü
Es‑Seyyid Mehmed b. Zeynelabidin

Allah onu affeylesin.

241 Fâtır Sûresi: 35/34. 
242 el-Mâide Sûresi: 5/95. 
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İki devlet arasındaki muhabbetin devamlılığını sağlayacak şekilde 

ilişkilerin devam etmesi, elçilerin ve mektupların gelip gitmesi

ادامه روابط به صورتی که محبت فیمابین دو دولت را نشان دهد، تبادل 
ایلچیان و نامه ها

Nadir Şah ile ilgili meseleden Devlet‑i Aliyye idarecilerinin haberdar ol‑
dukları; Nadir Şah'ın İran'da tahta geçmesiyle birlikte halkın asayiş ve 
sükûnetini temin etmesinin örnek bir davranış olduğu; dua ve iyi niyet ifa‑
deleriyle birlikte takdir hissiyatını İran devlet ricaline ulaştırma yönündeki 
istekliliğin, bu samimiyet mektubunun acele kaleme alınmasında ve elçi 
Kerim Han ile acele gönderilmesinde temel saik olduğu; İslam Halifesinin, 
iki devlet arasındaki muhabbetin devamlılığını murâd ettiği; ilişkilerin açık 
bir şekilde yürütülmesini, elçilerin geliş‑gidişini önemli bulduğu; bu hu‑
susta bir değişiklik düşünülmediğinin beyanından sonra beklenti ve niya‑
zın, karşılıklı anlaşma uyarınca, Allah'ın rızasını kazandıracak ve peygam‑
berinin ümmetinin refahını sağlayacak bir şekilde bu yoldaki kararlılığın 
devam etmesi, elçilerin ve mektupların gelip gitmesi ve Şah'ın şanına ya‑
raşır bir şekilde bu işlerin sekteye uğratılmadan yürütülmesi ve üstesinden 
gelinebilmesi olduğu hakkında Alikuli Han tarafından Mehemmed Kerim 
Han eliyle Sultan I.Mahmud'a gönderilen name‑i şahînin Osmanlıca ter‑
cümesi

به همراه  اداره کنندگان؛  نادرشاه توسط  به  از مسئله مربوط  خبردار شدن دولت علیّه 
به تخت نشستن نادرشاه در ایران رفتار نمونه وی در تامین آسایش و امنیت و ثبات 
مردم؛ به همراه دعا و قصد نیکو و درخواست رساندن احساس تقدیر و تشکر خود 
به رجال دولت ایران، انگیزه اصلی در تحریر با عجله این نامه دوستی و ارسال آن به 
همراه ایلچی کریم خان با شتاب؛ مراد خلیفه اسالم ادامه محبت بین دو دولت بوده؛ 
اداره و روند روابط به شکل شفاف، اهمیت دادن به رفت و آمد ایلچیان؛ بعد از بیان 
هیچ گونه تغییر در این خصوص انتظارها و نیازها، مطابق با درک متقابل، جدیت در 
ادامه راهی که خشنودی خداوند را کسب و به صورتی که رفاه امت پیامبر را بدست 
می آورد، رفت و آمد ایلچیان و نامه ها و به وجهی که شایسته شأن شاه است ادامه 
این کارها بدون مواجه با توقف و توان انجام آن، ترجمه عثمانی نامه شاهی ارسالی از 

طرف علیقلیخان بدست محمد کریم خان به سلطان محمود اول 

61
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Bu def‘a mübârek rikâb‑ı müstetâb‑ı hazret‑i cihân‑dârîye  
İran tarafından Muhammed Kerim Hân sefâretiyle vürûd iden nâmenin 

tercümesidir. 

Hüve'llahu'l‑Mahmûdu fi külli fi‘âlihî

Bismillahirrahmanirrahim

"Tebârakellezî bi yedihi'l‑mülk ve hüve alâ külli şey‘in kadîr."
243

 "Ellezî yu’ti'l‑mülke men 

yeşâ’ ve yu‘izzu men yeşâ’ ve lehü'l‑azametü ve'l‑kibriyâ’ü innehû bi‑zâlike cedîr"244 add ü hisâb-
dan efzûn niyâyiş ve havsala-i defter ü kitâbdan bîrûn sitâyiş bir hudâvendigâr-ı mahmû-
de-sezâdır ki, bi-medlûl-i kerîme-i "asâ en yeb‘aseke rabbüke makâmen mahmûdâ"245 taht-ı 
fîrûz-baht-ı selâtîn-i bâdâd u dînî zîver-i le’âlî-i buzürgî ve büzürgvârî ve dirâri-yi salta-
nat u şehriyârî ile reşk-fermâ-yı erîke-i süreyyâ eyledi. Ve hamd-i bî-hadd ü şükr-i bî-add 
bir pâdişâh-ı aliyy-i azîm vedûde yaraşur ki bi-mantûk-ı âyet-i vâfî hidâye-i "Ve refa‘nâhu 

mekânen aliyyâ"
246 mertebe-i fermân-fermâyân-ı ma‘delet-âyini zirve-i berterîye i‘lâ ve de-

rece-i serverîye ıs‘âd ile karîn-i kumme-i kubbe-i semâ buyurdu. Ve katarât-ı emtârdan 
berter na‘t hitâb-ı "levlâk"247 ile mu‘azzez ve teşrîf-i "vemâ erselnâke"248 ile müşerref olan 
seyyid-i ebrâr Ahmed-i muhtârın revân-ı cân-perver ve rûh-ı pür-fütûh-ı feyz-gusterine 
olsun ki vücûd-ı zî-cûdı illet-i gâibe-i âferîniş-i cihân ve menşe’-i nizâm ü iltî’âm-ı âlem-i 
imkândır dahi evlâd u ahyâr ve ashâb-ı kibârı üzerlerine olsun ki âlem-i sûret ve ma‘nâ 
kumaşının târ u pûdı nesc ü te’lîfi vaktinden berü "yuhibbuhüm ve yuhibbûnehû"249 müfâdı 
ile tahbîb ü teveddüd-i ümmet-i hayru'l-enâma bâ‘is ve beyne'l-hâs ve'l-âm ref‘-i gubâr-ı 
tebğîz ü ta‘ânda mûcebdirler. Bast-ı bisât-ı safvet-simât da‘avât-ı muhâlasat-alâmât-ı sâ-
fiye-i vâfiyeden sonra a‘lâ-hazret, felek-rif‘at, gerdûn-bisat-ı âsûmân-şevket, âfitâb-tâb-ı 
kamer-rikâb, Behrâm-intikam, Müşterî-gulâm, Süreyyâ-serîr Utârid-debîr Zuhal-çâker 
Zühre-râmiş-ger felek-saltanat u kâm-kârînin neyyir-i âlem-efrûzî ve evc-i azamet ü bah-
tiyârînin kevkeb-i fîrûzı, fass-ı hâtem-i şehriyârî, nass-ı kitâb-ı hudâvendigârî, gülistân-ı 
îcâdın nihâl-i pür-şükûfe-i rahmet ü hudâsı, bostân-ı âlem-i imkânın şahsâr-ı bâ-berg ü 
bâ-re’fet ü sehâsı sultânü'l-berreyn ve hâkanü'l-bahreyn, hâdimü'l-Haremeyni'ş-Şerîfeyn, 
sânî-i İskender-i Zi'l-karneyn, aynü'l-insân ve insânü'l-ayn, pâdişâh-ı dîn ü devlet-i ser-
verî, zemîn-i şehriyâr-ı mülk-i millet, zıll-ı Hakk, sultân-ı dîn, sultân-ı sultân-nişân, hudâ-
vendigâr-ı âsumân-şân, halîfe-i İslâm, lâ zâle kevkebu devletihî fî veted‑i semâi'l‑garrâti ve'l‑ir‑

tikâ’i tâli‘aten ve necmü saâdetihî fî beyti şerefi's‑saltanati ve'l‑i‘tilâ’i sâti‘aten
250 hazretlerinin  

243 "Mülk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter." Mülk Sûresi: 67/1.
244 "O mülkü dilediğine verir, dilediğini üstün kılar, ululuk ve yücelik ona aittir" ifadesi ile Mülk Sûresi 1. ayet 

tefsir edilmiştir.
245 "...Rabbinin seni övgüye değer bir makama getireceği umulur." İsrâ Sûresi: 17/79.
246 "Ve onu üstün bir makama yükselttik." Meryem Sûresi: 19/57.
247 Bu rivâyetin tamamı "Levlâke levlâk ve mâ halaktü'l-eflâk şekindedir." Ali el-Kârî, Şerhu'ş-Şifâ, I, 13, 77.
248 "Seni (âlemlere rahmet olmaktan başka şey için) göndermedik..." Enbiyâ Sûresi: 21/107.
249 "...Allah sevdiği ve kendisini seven (bir kavim getirir)..." Mâide Sûresi: 5/54.
250 "Onun devletinin yıldızı nurlu gökyüzünün direğine bağlansın da batmasın, tâli‘i yükselsin de yükselsin; onun 

mutluluk yıldızı da şerefli saltanat sarayında yörünge tutarak yüceldikçe yücelsin" anlamında Arapça duâ cümlesi.



213

3 NUMARALI NÂME-İ HÜMÂYÛN DEFTERİ

câm-ı gîtî-nümâ-yı suveri her gûne müdde‘â olan re’y-i rezîn-i güzîn ve zamîr-i münîr-i 
atûfet-karîn-i bendegân-ı Dârâ der-bân-ı sipihr-şâdırvânlarına merfû‘ ve mekşûf olan ol-
dur ki:

Bi-muktezâ-yı hikmet-i cenâb-ı Rabbü'l-ibâd pîrâyiş-i bahâr îcâd âlem-i kevn-i 
fesâd ol vechiledir ki; her bir gülşen kâbil-i neşv u nemâ ola gül-i ra‘nâ-yı mihnet ü râ-
hat ile pür-berg ü bârdır ve tayy-ı mürûr-ı dühûr-ı âlem-i gayb u şühûdda her bir sâl ki 
geçmekdedir, der-fasl-ı hazân ü bahâr ni‘met ü nikmet ile şümâr olmakdadır. Her zahme-
te rahmet ve her teraha ferah karîndir. Kaziyye-i hâile-i pâdişâh-ı kavî-destgâh ammim 
Sultân Nâdir Şâh ki makrû‘-ı mesâmi‘-i ümenâ-yı Devlet-i Aliyye-i Sultâniyye olmuşdur. 
Vukû‘undan sonra inâyet ü meşiyyet-i kâmile-i hâlık-ı arz u semâ ve kâdir-i Kayyûm-ı 
tuvânâ ile bu niyâz-mend-i dergâh-ı ilâhî ve muhlis-i bilâ-iştibâh irsen ve istihkâkan ve 
icmâ‘an tahtgâh-ı selâtîn-i keyân olan evreng-i saltanat-ı İran üzere cülûs u temekkün 
bulup, âsâyiş ü ârâm-ı havâss u avâm ve nizâm-ı mehâmm-ı kâffe-i enâm ki vedâyi‘-i be-
dâyi‘-i Melik-i Allâmdır, sarf-ı himmet olunmuşdur. Çünki bu merâtibin ol Devlet-i Aliy-
ye'nin savb-ı saâdet-evbine ve ol südde-i seniyye-i behiyyenin cânib-i hayriyyet-menâ-
kıbına i‘lâmı levâzımdan idi. Bu evân-ı meymenet-iktirânda irâdet-i bâtınî ve akîdet-i sâfî 
ve mezîd-i istihkâm-ı bünyân-ı ittihâd u iltiyâma nazaran bu zerî‘a-i muhlisâne ve nemî-
ka-i yek-cihetâne tahrîr ü tersîline mübâderet ve kadîmi ve mu‘temed ve âşinâ-yı râh ve 
resm-i âdâb-ı sefâret ü risâlet olan âlî-câh-ı şehâmet-destgâh Muhammed Kerîm Hân ile 
mashûben müsta‘celen irsâl olunmuşdur. Ol mihr-i fürûzân sipihr-i saltanat u serverî ve 
bedr-i kâmilü'n-nûr-ı âsumân übbehet ü bülend-ahterî, halîfe-i İslâm ve mazhar-ı âsâr-ı 
rahmet ve mekremet-i hazret-i Melik-i Allâm ve menhec-i makâsıd u merâm-ı kâtıbe-i 
enâm-ı havâss u avâm olup ve kadîmü'l-eyyâmdan ile'l-ân şâri‘-i dostî // ve muhabbet bu 
iki devlet-i ebed-müddet-i uzmâ ve saltanat-ı devrân-ı iddet-i kübrâ miyânında meftûh 
ve tarîk-i âmed-şüd-i süferâ ve elçiyân-ı nükte-dân heme-vakt mâbeyninde meslûk ve 
resm-i mugâyeret ü mübâyenet metrûk oldığı ecilden bu muhlis-i bilâ-iştibâhın dahi 
mekârim-i ahlâk-ı mülûkâne ve mehâmid-i evsâf-ı pâdişâhâneden terakkub ve istid‘âsı 
öyledir ki muvâfık-ı şân-ı büzürgî ve büzürgvârî ve büzürg-i münşî oldığı üzere düstûr-ı 
sâbık şîme-i kerîme ve kâide-i müstahsene-i ittihâd ü îtilâf-ı beyne'd-devleteyni'l-aliyye-
teyn ki elbette mûcib-i rızâ vü hoşnûdî-i cenâb-ı Rabbü'l-âlemîn ve refâh-ı hâl-i ümmet-i 
hazret-i Seyyidü'l-mürselîn salavâtu'llâhi ve selâmühû aleyhi ve alâ âlihî ve eshâbihi't-tâ-
hirîne'l-ahyâri'l-encebîndir, mer‘î vü melhûz ve peyveste âmed-şüd müfâvazât-ı müşfikâ-
ne ve irsâl ü iblâğ-ı mekâtibât u rakîme-cât-ı dostâne ile şâri‘-i şefekat ü re’fet ve atûfet-i 
yegânegîyi mugâyeret ü bî-gânegî tatarrukundan masûn u me’mûn u mahfûz buyuralar. 
İnşâallahu'l-Azîz tâ hayme-i zengâr-gûn-ı sipihr-tınâb ve sütûn-ı irâdât ve meşiyyet-i 
Kâdir-i bî-çün ile ber-pâ vü çihâr anâsır arza-i ahşîcân-ı sultân-ı hestî-i rûha müttekâ 
oldukca ber-vefk-i temennâ-yı kulûb-ı muhlisân-ı akîdet-nişân ve muhibbân u yek-ci-
hetân-ı sadâkat-bünyân ve atnabân-ı şadırvân-ı âsumân-ı sâyebân-ı hilâfet ü cihân-bânî 
ve âlem-i midâdî vü serâdık-ı sipihr-masâdık-ı saltanat u kâm-kârî vü şehriyârî evtâd-ı 
hulûd-ı übûd ile müşeyyed ve âfitâb-ı âlem-tâb-ı devlet ü azamet ü iktidâr u kâm-rânî va-
satü's-semâ-i saâdet ü ferhunde ki ve fîrûzî ü ikbâl-i bî-zevâlden tâbân u rahşân ve sâye-i 
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bülend-pâye-i çetr-i himâyet ve inâyet-i hünkârî mefârik-i İslâm ve İslâmiyân üzere mu-
halled ü müeyyed ola. 

Bi‑hakkı Ka‘be ve ân‑kutbây‑ı Ka‘be nihâd.251

Nakş‑ı mühür
Bende‑i

Şâh‑ı Velâyet
Ali

Nâdir Şâh'ın katledilmesi ve yeğeni Alikuli Hân'ın saltanat naibi tayin 

edilmesi

قتل نادرشاه و تعیین علیقلیخان به نیابت سلطنت

Sultan Nadir Şah'ın ikbâl yıldızının parlayarak İran ülkesinin fâtihi olma‑
sının yanında son zamanlarında sevdasının galip gelmesiyle adalet ve hak‑
kaniyetten saptığı, ahaliyi görüp görmekten vazgeçerek zulüm yoluna yö‑
neldiği, sonuçta mensubu bulunduğu ve kendini daima koruyup kollayan 
Afşar Aşireti bile şah ve ailesinden nefret eder hâle geldikleri; Nihayet 11 
Cemaziyelevvel 1160 / 20 Haziran 1747 gecesi Nadir Şah'ı katledip onun 
yerine, Sultan Ali'nin saltanat makamına oturmasıyla İran halkının söz ko‑
nusu zulümden kurtularak huzur ve refaha kavuştukları; dostluk mektu‑
bunu Devlet‑i Aliyye'ye iletmek üzere Mehemmed Kerim Han'ın süratle 
yola çıkarıldığı hakkında Alikuli Han'ın kardeşi İbrahim Mirza tarafından 
Sultan I.Mahmud'un sadrazamına gönderilen Farsça mektup

با درخشیدن ستاره اقبال نادرشاه، فاتح سرزمین ایران شد اما در سالهای اخیر با غلبه 
جنون از عدالت و حقانیت منحرف شده، از توجه به مردم صرف نظر کرده و در مسیر 
ستم حرکت کرد، در نتیجه محافظان و حتی پیشروان طایفه افشار نیز از وی و خانواده 
اش بیزارش شدند؛ در نهایت در 11 جمادی االول 1160/ 20 ژوئن 1747 نادرشاه را 
کشته و به جای وی، سلطان علی را به مقام سلطنت نشانده و موضوع مورد بحث، مردم 
ایران را از ظلم نجات داده و به آرامش و رفاه رساندند؛ اعزام سریع محمد کریم خان 
برای رساندن نامه دوستی به دولت علیّه در نامه فارسی ارسالی از طرف ابراهیم میرزا 

برادر علیقلیخان به صدراعظم سلطان محمود اول 

251 "Ka‘be ve Ka‘be'nin uğurlu yiğidi hakkı içün bu tahrirat yazıldı (= bu mühür vuruldu) anlamında Farsça imza 
kaydı.

62
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[Farsça]

İran Elçisi Mehemmed Kerim Han ile Şâhın karındaşı İbrahim Mirza'dan sâhib‑i 
devlet hazretlerine vârid olan Farisî mektubun bi‑aynihî suretidir. 

Isimlerin Hayırlısı Olan Allah'ın Adıyla

Vezaret, şevket, azamet, muzafferiyet ve ikbalin parlayan; haşmet, fazilet, saadet ve 
yüceliğin aydınlatan yıldızları olmakla kalmayıp; mutluluk, bahtı-güzellik ve kâm alıcı-
lık ufkundan doğarak etrafa nurlar saçan, Yüce Mevla'nın te’yid ettiği uğurlar ve falında 
mutluluk yazan bahtın imdadı ile sadaret, devlet ve güzellik aynasının süs kaynağı; izzet, 
mekremet ve hidayet yayıcılığında kaim oldukları makamın süsleyicisi olsunlar inşallah! 
Dostluğun delili olan en güzel duaların nurlarının neşrinden, çiçek kokularının en üst 
perdeden esenlik dileyen rayihasının etrafa savrulmasından sonra ayna misali görüşleri-
niz anlaşılıp gün ışığıyla ışıtan iç dünyanız keşfedildi. Merhamet ve mağfiretle eşanlamlı 
padişah, tahtı sağlam olan Sultan Nadir Şâh'ın başa geçtiği ilk zamanlarından itibaren ah-
valinin gerçekçi oluşu, ikbal yıldızının yükselmesi, her şeye üstün gelmesi ve ülke fatihi 
olması yüce cenaplarıyla dünyanın ileri gelenlerince âşikâre bir şekilde bilinmekle son 
zamanlarında ise sevdasının galip gelişinin heyecanından, mal hulyası gibi bir hastalığa 
yakalanmasından; tabiatı, adalet ve hakkaniyeti her tarafa yaymanın en zayıf noktasında 
olmasından; şefkatten ve ahaliyi görüp gözetmekten vazgeçmesiyle zulüm ve teaddî yo-
luna sapması, İran'ın bilcümle yüksek ve düşük tabaka halkları üzerinde katlanılması zor 
bir mesele haline gelip Irak Vilayeti tarafından avdetle Horasan'a geldiği bu yıla kadar 
halka yaptığı zulüm eskisinden ziyadeleşip öyle bir dereceye ulaştı ki, gece gündüz Nadir 
Şâh'ın ordusunda, çadırların etrafında kendisini koruyup kollayan Afşar Kabilesi ayanın-
dan birçoğu diğer asker sergerdeleriyle birlikte Nadir Şâh'ı öldürmek konusunda gönül 
birliği ederek Nadir Şâh'tan, oğul ve torunlarından en ileri derecede getirdikleri ikrahla 
nefret ettiler. İşin hakikatinde onlarda da büyük işleri sevk ve idare edebilecek kabiliyet 
ve birikim yoktu. Nadir Şâh'ı itlaf için yapılan ittifak ve toplantıdan sonra Süreyya me-
kanlı, Feridun düşünceli, Dârâ yetiştirmesi, Cemşid makamlı, Süleyman haşmetli padişah, 
şevket kağanı olan âlem destgâhının efendisi, azamet burcunun dünyayı fetheden güneşi, 
saltanat semasının aydınlatıcısı olan nurlandırıcının mutluluğu, Allah'ın kitabının rah-
metinin delili olan hükümdarlık makamı, uçsuz bucaksız şefkat güneşinin merhametinin 
yansıması, imkan gülistanının lutf ve ihsan bulutu, varlık âlemine merhamet ve rıza esin-
tisi, Süleyman şanlı padişah, Sultan Ali Padişah -Yüce Allah yardım ve nusretiyle maka-
mını güçlendirsin- cenaplarının mutluluktan ibaret olan huzurlarına sözü geçen keyfiyeti 
arz ederek zulümden yakındılar. Ve o sırada kendisinden bahsedilen şâh, Sistan ve Ferah 
memleketinde o bölgeyle ilgili konuları yoluna koyma işine girişmişlerdi. Mukaddes Kulla‑

rı[Sultan Ali], bu zulüm ve düşmanlığı ortadan kaldırmak için kendisinden daima yardım 
dilenen Cenâb-ı Mevla'nın yâr ve yardımıyla Meşhed Vilayeti istikametine yöneldi. O 
sırada Nadir Şâh, mezkur vilayette duraklamış ve halkı zorlama konusunda ileri gitmişti. 
Hidiv, yüce arzu ve himmetini bu hususta sarf etti. Ordu mensupları her yönüyle âciz, 
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güçsüz ve mecalsiz kaldıklarından, Sultan'ın geleceği vakte kadar tahammül göstermeksi-
zin Afşar Kabilesi'nin gazileri Cemaziyelahir ayının on birinci gecesi252 mezkur padişahı 
]Nadir Şâh'ı] katledip o sırada Mukaddes Kulları yakında, civar bölgede bulunmaları hase-
biyle üç-dört gün içerisinde devlet ve saadet ile teşrif ederek mukaddes Meşhed beldesine 
geldiler. Bu keyfiyetin vukuundan sonra İran'ın bilcümle öncüleri, sergerdeleri ve büyük 
kimseleri, illerin ayan, ümera ve hizmetkarları mezkur beldede hazır bulunarak mukad-
des ayak öpme töreninin izzetiyle başımız yücelerek kendi işlerinin yoluna konulmasını, 
kırıklıkların giderilmesini ve dağınıklıklarının bir araya getirilmesini âciz bir halde, yana 
yakıla rica etmeleriyle bu büyük iş ve muazzam mesele "büyük işleri yoluna koyan" Zat'ın 
te’yid ve lütfuna bağlı olmakla sözü edilen şâhta ezelî hidayet, kişisel üstünlük, hak ediş, 
kabiliyet ve en büyük evlat olma vasıfları bulunmasına binaen bu feyizli zamanda mu-
zafferiyet ve uğurla saltanat ve sürur tahtına oturarak birkaç yıldan beri mezkur şâhın 
]Nadir Şâh'ın] zulüm ve bid‘at güneşinin/ateşinin hararetine maruz kalmaktan âciz düşen 
İranlı cumhurun başının üstünde rahmet ve şefkat kanatlarını çırparak zulüm ve teaddî-
yi ortadan kaldırmak suretiyle ve hadde hesaba gelmeyen kanun ve nizam dışı vergileri 
yasaklamış olduktan başka üç senelik aslî vergiyi de hafifletmek suretiyle Allah'a şükürler 
olsun ki şimdi cümle İran ahalisi "iyi mi-kötü mü" düşüncesinden uzak, refah ve güvenlik 
içinde huzur yastığına baş koyarak uyuyabilmekle her türlü elem ve kederden uzaktırlar. 
Çünkü bu iki yüce devlet arasındaki birlik ve kaynaşma her surette daim ve kaimdir. Bu 
bapta, devletten yana olan güvenilir kimseler cümlesinden olan cesaret timsali makamı 
yüce Mehemmed Kerim Han'ı süratli bir şekilde Osmanlı Hanedanı Devlet-i Aliyyesi'ne 
göndererek dostluk mektubunu ulaştırmış olduklarına binaen hulûs ve inanç âleminde 
dostluk vesilesi olarak bu yazı kaleme alındı. Destgâhı yükseklerde olan siz -Yüce Makam- 
da cömertlik sahibi güzel ahlakınıza binâen Hazret-i Mevla'nın rızasını kazanmak ve iyilik 
timsali Efendi'nin ümmetinin refah ve huzurunu elde etmek demek olan iki Devlet-i Aliy-
ye'nin dostluk ve ilişkilerindeki iyileşmeyle aralarında sevgi ve dostluğun tesis edilerek 
muhkem hâle getirilmesi yolunda her yönüyle önceden olduğu gibi en iyi şekilde mesai 
sarf ederek Merkür kadar şanlı yazıcıların sevgi ve dostluk bahçeleri, sürekli kalem yük-
lü bulutların yağdırdığı yağmurlarla/rahmetlerle şenlenip yeşerecektir. Vezaret, sadaret, 
azamet, haşmet ve mutluluk baharıyla gül bahçesi ebediyen kaim olsun; merhamet bulu-
tunun yağdırdığı bereket yağmurları, arzuları ve bakışları her şekilde reyhanlarla çiçekler 
üzerine çevirsin!

‑Peygamber ve O'nun şerefli Ehl‑i Beyti'yle‑
‑Mühür sureti‑

‑Cömert Yaratıcı'nın yardımlarıyla  
İbrahim umduğu rahmete kavuşur‑

252 20 Haziran 1747 gecesi
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Nâdir Şâh'ın katledilmesi ve yeğeni Alikuli Hân'ın saltanat naibi  

tayin edilmesi

قتل نادرشاه و تعیین علیقلیخان به نیابت سلطنت به جای وی

Sultan Nadir Şah'ın ikbâl yıldızının parlayarak İran ülkesinin fâtihi olma‑
sının yanında son zamanlarında sevdasının galip gelmesiyle ve mal hül‑
yasının sevkiyle adalet ve hakkaniyetten saptığı, ahaliyi görüp görmekten 
vazgeçerek zulüm yoluna yöneldiği, neticede mensubu bulunduğu ve ken‑
dini daima koruyup kollayan Afşar Aşireti bile şah ve ailesinden nefret 
eder hâle geldikleri; nihayet Cemaziyelahirin on birinci [20 Haziran 1747] 
gecesi Nadir Şah'ı katledip onun yerine, Sultan Ali'nin saltanat makamı‑
na oturmasıyla İran halkının söz konusu zulümden kurtularak huzur ve 
refaha kavuştukları, dostluk mektubunu Devlet‑i Aliyye'ye iletmek üzere 
Mehemmed Kerim Han'ın süratle yola çıkarıldığı hakkında Alikuli Han'ın 
kardeşi İbrahim Mirza tarafından Sultan I.Mahmud'un sadrazamına gön‑
derilen Farsça mektubun Osmanlıca tercümesi

با درخشیدن ستاره اقبال نادرشاه فاتح سرزمین ایران شد؛ اما در سال های اخیر با غلبه 
جنون و مالیخولیایی از عدالت و حقیقت منحرف شد، از دیدن خلق منصرف شد در 
مسیر ستم حرکت کرد، بدین ترتیب محافظان و حتی پیشروان طایفه افشار نیز از وی 
ژوئن   20[  1160 اول  یازدهم جمادی  در شب  نتیجه  در  بیزار شدند؛  اش  و خانواده 
1747[ نادرشاه را به قتل رسانده و به جایش سلطان علی را به مقام سلطنت نشاندن و 
خلق ایران از ستم نجات یافته به آرامش و رفاه پیوستند، اعزام سریع محمد کریم خان 
برای رساندن نامه دوستی به دولت علیّه در ترجمه عثمانی نامه فارسی ارسالی از طرف 

ابراهیم میرزا برادر علیقلیخان به صدراعظم سلطان محمود اول 

İran Elçisi Muhammed Kerîm Hân ile Şâhın karındaşı İbrahim Mirzâ'dan  
sâhib‑i devlet hazretlerine vârid olan Fârisî mektûbun tercümesidir.  

Tahrîran Fî 26 R. Sene 1161

İnşâallahu te‘âlâ dâimâ kevkeb-i dırahşende-i vezâret ü übbehet-i fîrûzî ü ikbâl ve 
ahter-i fürûzende-i haşmet ü nebâlet ü bihrûzî ve iclâl-i matla‘-ı saâdet-i nîk-bahtî ve 
kâm-revâyîden-i tâli‘ ü lâmi‘ olup, meyâmin-i te’yîdât-ı Îzid-i müte‘âl ve imdâd-ı baht-ı 
ferhunde-fâl ile mesned-ârâ-yı sadâret ve devlet-i nîkû-mahzarî ve visâde-pîrâ-yı iz-
zet ü mekremet ve hidâyet-gusterî olalar. Azvâ-i da‘avât-ı tayyibât-ı dostî-âyât neşrin-
den ve revâyih-i tahiyyât-ı gâliyât-ı miskiyyetü'l-fevehât neseminden sonra meşhûd-ı 

63

(25 Nisan 1748)
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re’y-i mir’ât-simâ ve mekşûf-ı zamîr-i münîr-i mihr-incilâ kılınır ki merhamet ve mağfi-
ret-me’âl-i padîşâh-ı kaviyy-destgâh Sultân Nâdir Şâh'ın ibtidâ-yı zuhûrundan hakîkat-i 
ahvâli ve ihtirâ-ı ikbâlinin urûcı ve galebe ve kişver-küşâlığı cenâb-ı âlîlerine ve cumhûr-ı 
âlemiyâna zâhir olup, evâhir-i hâlinde galebe-i sevdânın heyecânından mâl-ı hulyâ misil-
lü bir maraza mübtelâ olup tab‘ı adl-i dâd-gusterî haddinden ve re’fet ve ra‘iyyet-perverî 
zâbıtasından inhirâf ve tarîka-i zulm u ta‘addîye meyl idüp, umûm e‘âlî vü edânî-i İran 
üzerine kâr-ı sa‘b u düşvâr olup, bu sâle dek ki semt-i vilâyet-i Irak'dan mu‘âvedet ve Ho-
rosan'a vürûd eyledi. Halk üzerine ta‘addîsi sâbıkdan ziyâde olup, bir mertebeye vâsıl oldu 
ki Nâdir Şâh'ın ordusunda şeb ü rûz etrâf-ı hıyâmında kendiyi hıfz u hırâset iden, Afşar 
kabilesi a‘yânından cem‘-i kesîr sâir asker sergerdeleriyle Nâdir Şâh'ı itlâf ve tazyî‘ em-
rinde yek-dil olup ve Nâdir Şâh'dan ve evlâd u ahfâdından kemâl-mertebe ikrâh u inzicâr 
tutdılar. Ve fi'l-hakîka anlarda dahi temşiyet-i umûr-ı azîmeye kâbiliyyet ve istihkâk yok 
idi. Ve Nâdir Şâh'ı tazyî‘de olan ittifâk u icmâ‘dan sonra Süreyyâ-mekân, Ferîdun-re’y, 
Dârâ-derbân, pâdişâh-ı Cemşîd-câh, Süleyman-haşmet, hudâvendigâr-ı gerdûn-destgâh 
kaan-ı şevket, âfitâb-ı âlem-gîr, burc-ı azamet ü kâm-kârî, neyyir-i fürûzân-ı âsmân-ı sal-
tanat u şehriyârî, âyet-i rahmet-i kitâb-ı ilâhî, sâye-i re’fet-i hurşîd-i atûfet-i nâ-mütenâhî, 
gülistân-ı imkâna sehâb-ı lutf u ihsân, âlem-i vücûda nesîm-i merhamet ü imtinân, pâ-
dişâh-ı Süleymân-şân, es-Sultân Ali pâdişâh eyyeda'llahu te‘âlâ bi‑avnihî ve nusretihî cenâbı-
nın huzûr-ı saâdet-mevfûruna keyfiyyet-i mezbûreyi arz u tazallüm etdiler. Ve ol esnâda 
Şâh-ı müşârün-ileyh Sistan ve Ferah memleketinde ol tarafların intizâm-ı umûrlarına 
müteveccih idiler. Şâh-ı müşârün-ileyh  bu zulm ü udvânı ref‘ için yârî-i hazret-i Bârî ve 
avn-ı cenâb-ı Müste‘ân ile vilâyet-i Meşhed tarafına atf-ı inân eyledi. Ve ol vakt Nâdir 
Şâh vilâyet-i mezbûrede tevakkuf ve halkı zecre ısrâr etmişidi. Ve şâh-ı müşârün-ileyh 
himmet-i vâlâ-nehmeti bu husûsda sarf eylediler. Ehl-i ordu her bâbda bî-tâkat ve aciz 
kaldığına binâen şâh-ı müşârün-ileyhin vürûdu vaktine dek tahammül etmeyüp Afşar 
kabilesinin gâzîleri şehr-i Cemâziye'l-âhirenin on birinci gecesi253 Nâdir Şâh'ı katl idüp 
ve ol esnâda şâh-ı müşârün-ileyh kurb ü civârda olmalarıyla üç dört gün içinde devlet ve 
saâdet ile belde-i mukaddese dâhil oldılar. Ve bu keyfiyyet vâki‘ oldukdan sonra bi'l-cüm-
le İran'ın sergerdegân ü ümerâsı ve a‘yân-ı kabâili belde-i mezkûrede hâzır olmalarıyla 
şâh hazretlerinin pâ-bûsluğu izzetiyle serfirâz olup, kendilerinin intizâm-ı umûr ve il-
tiyâm-ı şikestegî ve ictimâ‘-ı perâkendegîlerin aczen ve tazallümen recâ ve istid‘â idüp, bu 
emr-i cesîm ve kâr-ı azîm te’yîdât ve tefazzûlât-ı vehhâb-ı ale'l-azîme menût olmağla şâh-ı 
müşârün-ileyhde hidâyet-i ezelî ve ulviyyet ve istihkâk-ı zâtî ve isti‘dâd ve ekberiyyet-i 
evlâd cihetleri bulunduğuna binâen bu zamân-ı feyz-nişânda fîrûzî ve mübârekî ile taht-ı 
saltanat ve serverî üzere temekkün ve cülûs ve birkaç seneden berü Nâdir Şâh'ın harâret-i 
âfitâb-ı254 zulm ü bid‘atında aciz kalan cumhûr-ı ehl-i İran'ın mefârıkı üzere bast-ı cenâh-ı 
rahmet ve re’fet buyurup zulm ü ta‘addîyi ref‘ ü bî-hesâb vücûh-ı bâtıla ahzını men‘ eyle-
diklerinden mâ‘adâ üç senelik asl-ı hukûk-ı dîvânîyi dahi tahfîf idüp, bi-hamdi'llahi te‘âlâ 
şimdi cümle ahâlî-i İran karîn-i refâh u âsâyiş ve nîk ü bedden gunûde-i pister-i ârâmiş 
olup, hiçbir vechile elem ü keder tutmazlar. Çünki bu iki devlet-i ulyâ mâ-beyninde dâimâ 
253 20 Haziran 1747 gecesi
254 Metinde "afitat" şeklinde yazılmıştır.
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esâs-ı ittihâd ü iltiyâm kâim ve dâimdir. Bu bâbda cümle-i mu‘temedân-ı devlet-hâhdan 
olan âlî-câh, şehâmet-destgâh Muhammed Kerîm Han'ı isti‘câl üzere Devlet-i Aliyye-i 
Osmaniyye'ye revâne ve nâme-i dostî hıtâme irsâl buyurduklarına binâen âlem-i hulûs u 
akîdetde tahrîr-i vesîletü'l-meveddete mübâderet olundı. 

Bedîhîdir ki; siz âlî-câh-ı refî‘ destgâh dahi hüsn-i ahlâk-ı kerîmenize binâen rızâ-yı 
hazret-i Gird-gâra ve refâh u âsudegî-i ümmet-i Seyyid-i ebrâra makrûn olan devleteyn-i 
aliyyeteynin ilf ü iltiyâmları ve mâbeynde olan bünyân-ı muhabbet ü dostînin istihkâmı 
emrinde her vechile üslûb-ı sâbık üzere mesâ‘î-i cemîle izhâr buyurup, hem-vâre riyâz-ı 
meveddet ve vilâyî-i münşiyân-ı Utârid-şânın sehâb-ı kilk-i dürer-bârları bârânıyla 
karîn-i hurremî ve hadâret buyuralar. Bâkî gül-zâr hemîşe bahâr-ı vezâret ve sadâret-i 
übbehet ü haşmet ü kâm-kârî âb-yârî-i ebr-i merhamet-bârîden reyâhîn ü ezhâr her gûne 
merâm u enzâr ile meşhûn ola. 

Mektûb‑ı mezbûrun mührü
Ez‑inâyât‑ı Gird‑gâr‑ı kerîm

Dâred ümmîd‑i rahmet İbrahîm255

Nâdir Şâh'ın katledilmesi ve yeğeni Alikuli Hân'ın saltanat naibi  

tayin edilmesi

قتل نادرشاه و تعیین علیقلیخان به نیابت سلطنت به جای وی

Sultan Nadir Şah'ın ikbâl yıldızının parlayarak İran ülkesinin fâtihi ol‑
masının yanında son zamanlarında sevdasının galip gelmesiyle adalet ve 
hakkaniyetten saptığı, ahaliyi görüp görmekten vazgeçerek zulüm yoluna 
yöneldiği, sonuçta mensubu bulunduğu ve kendini daima koruyup kolla‑
yan Afşar Aşireti bile şah ve ailesinden nefret eder hâle geldikleri; Nihayet 
11 Cemaziyelahir 1160 / 20 Haziran 1747 gecesi Nadir Şah'ı katledip onun 
yerine, Sultan Ali'nin saltanat makamına oturmasıyla İran halkının söz ko‑
nusu zulümden kurtularak huzur ve refaha kavuştukları, dostluk mektubu‑
nu Devlet‑i Aliyye'ye iletmek üzere elçi Mehemmed Kerim Han'ın süratle 
yola çıkarıldığı hakkında İran Mollabaşısı tarafından Sultan I.Mahmud'un 
şeyhülislamına gönderilen Farsça mektup

با درخشیدن ستاره اقبال نادرشاه فاتح سرزمین ایران شد اما در سال های اخیر با غلبه 
جنون از عدالت و حقیقت منحرف شده، از توجه به مردم صرف نظر کرده و در مسیر 
ستم حرکت کرد، در نتیجه محافظان و پیشروان طایفه افشار نیز از وی و خانواده اش 

255 "Cömert Yaratıcı'nın yardımlarıyla İbrahim beklediği rahmete kavuşur" anlamında Farsça mühür ibâresi.
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بیزار شدند؛ در نهایت در 11 جمادی االول 1160/ 20 ژوئن 1747 نادرشاه را کشته و 
به جای وی، سلطان علی را به مقام سلطنت نشانده و موضوع مورد بحث مردم ایران 
را از ظلم نجات داده و به آرامش و رفاه رساندند؛ اعزام سریع محمد کریم خان برای 
به  ایران  از طرف مالباشی  نامه فارسی ارسالی  به دولت علیّه در  نامه دوستی  رساندن 

شیخ االسالم سلطان محمود اول 

[Farsça]

Aslı müşârun‑ileyh tarafına verilmiştir. 

Saadetli, semahatli Şeyhülislam Efendi hazretlerine elçi  
Mehemmed Kerim Han ile Mollabaşı'dan vürud iden Farisî mektubun suretidir. 

Sunduğu fazilet ve talim ettiği ders ile melekler âleminin: ″Yâ Rab! Seni noksan sıfat‑

lardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur.″
256 zikir ve dersini 

tekrar ile vazife edindikleri, kemâl medresesinde ve fazilet havzasında çok bilenlerin en 
bilgilisi olan Hazret! İçinde bulunduğumuz zamanın hâdiseleri ile gece ve gündüzün de-
ğişkenliğinde onların göze çarpan aldatıcılığı, olgunluk sahibi kişiliğinizi ve sahip oldu-
ğunuz yüksek vasıflı güzelliklerin bolluğundaki derecenizi bozamasın, muhafaza buyurul-
sun! Fazilet, şeriat, ifade etme, feyizlendirme, hidayet ve irşad etmenin sadeliğinin ziyneti 
artsın! Karşılık bulmaya yaraşır vefakâr duaların tebliğinden, anber kokuları esintili sami-
mi niyazların takdiminden sonra ayna gibi berrak görüşlerinize ve nurlar yansıyası vicda-
nınızın algısına sunulur ki, merhamet ve mağfiretle eşanlamlı padişah, tahtı sağlam olan 
Sultan Nadir Şâh'ın başa geçtiği ilk zamanlardan ahvalinin gerçekliği ve ikbal yıldızının 
yükselmesi, her şeye üstün gelmesi ve ülke fatihi olması, yüce cenaplarına ve dünyanın 
ileri gelenlerine zahir olup son zamanlarında ise sevdasının galip gelişinin heyecanından, 
mal hulyası gibi bir hastalığa yakalanmasından; tabiatı, adalet ve hakkaniyeti her tarafa 
yaymanın en zayıf noktasında olmasından; şefkatten ve ahaliyi görüp gözetmekten vaz-
geçme kaynaklı olarak zulüm ve teaddî yoluna sapması, İran'ın bilcümle yüksek ve düşük 
tabaka halkları üzerine katlanılması zor bir mesele haline gelip Irak beldeleri tarafından 
avdetle Horasan'a geldiği bu yıla kadar halka yaptığı zulüm eskisinden ziyadeleşip öyle bir 
dereceye ulaştı ki, gece gündüz Nadir Şâh'ın ordusunda çadırların etrafında kendisini ko-
ruyup kollayan Afşar Kabilesi ayanından birçoğu diğer asker sergerdeleriyle birlikte Nadir 
Şâh'ı öldürmek konusunda gönül birliği ederek Nadir Şâh'tan, oğul ve torunlarından en 
ileri derecede getirdikleri ikrahla nefret ettiler. İşin hakikatinde onlarda da büyük işleri 
sevk ve idare edebilecek kabiliyet ve birikim yoktu. Nadir Şâh'ı itlaf için yapılan ittifak 
ve toplantıdan sonra Süreyya mekanlı, Feridun düşünceli, Dârâ yetiştirmesi, Cemşid ma-
kamlı, Süleyman haşmetli padişah, şevket kağanı olan âlem destgâhının efendisi, azamet 

256 Bakara Sûresi: 2/32.
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burcunun dünyayı fetheden güneşi, saltanat semasının aydınlatıcısı olan nurlandırıcının 
mutluluğu, Allah'ın kitabının rahmetinin delili olan hükümdarlık makamı, uçsuz bucaksız 
şefkat güneşinin merhametinin yansıması, imkan gülistanının lutf ve ihsan bulutu, var-
lık âlemine merhamet ve rıza esintisi, Süleyman şanlı padişah, Sultan Ali Padişah -Yüce 

Allah ezelî te’yidiyle makamını güçlendirsin- cenaplarının mutluluktan ibaret olan huzur-
larına sözü geçen keyfiyeti arz ederek gördükleri zulümden yakındılar. Ve o sırada ken-
disinden bahsedilen şâh, Sistan ve Ferah memleketinde o bölgeyle ilgili konuları yoluna 
koyma işine girişmişlerdi. Mukaddes Kulları]Sultan Ali], bu zulüm ve düşmanlığı ortadan 
kaldırmak için kendisinden daima yardım dilenen Cenâb-ı Mevla'nın yâr ve yardımıyla 
Meşhed Vilayeti istikametine yöneldi. O sırada Nadir Şâh, mezkur vilayette duraklamış 
ve halkı zorlama konusunda ileri gitmişti. Şanı yüce arzu ve himmetin özellikle bu husu-
su dikkate almasıyla bu doğrultuda mesai sarf edildi. Ordu mensupları her yönüyle âciz, 
güçsüz ve mecalsiz kaldıklarından, Sultan'ın geleceği vakte kadar tahammül göstermeksi-
zin Afşar Kabilesi'nin gazileri Cemaziyelahir ayının on birinci gecesi257 mezkur padişahı 
]Nadir Şâh'ı] katledip o sırada Mukaddes Kulları yakında, civar bölgede bulunmaları hase-
biyle üç-dört gün içerisinde devlet ve saadet ile teşrif ederek mukaddes Meşhed beldesine 
geldiler. Bu keyfiyetin vukuundan sonra İran'ın bilcümle öncüleri, sergerdeleri ve büyük 
kimseleri, illerin ayan, ümera ve hizmetkarları mezkur beldede hazır bulunarak mukad-
des ayak öpme töreninin izzetiyle başımız yücelerek kendi işlerinin yoluna konulmasını, 
kırıklıkların giderilmesini ve dağınıklıklarının bir araya getirilmesini âciz bir halde, mu-
kaddes "Süreyya Yıldızı makamlı" hazretten yana yakıla rica edip hizmet dilemeleriyle bu 
büyük iş ve muazzam mesele "büyük işleri yoluna koyan" Zat'ın te’yid ve lütfuna bağlı ol-
makla sözü edilen şâhta ezelî hidayet, kişisel üstünlük, hak ediş, kabiliyet ve en büyük evlat 
olma vasıfları bulunmasına binaen bu feyizli zamanda, muzafferiyet ve uğurla saltanat ve 
sürur tahtına oturarak birkaç senedir önceki şâhın ]Nadir Şâh'ın] zulüm ve bid‘at güne-
şinin/ateşinin hararetine maruz kalmaktan âciz düşen İranlı cumhurun başının üstünde 
rahmet ve şefkat kanatlarını çırparak zulüm ve teaddîyi ortadan kaldırmak suretiyle ve 
hadde hesaba gelmeyen kanun ve nizam dışı vergileri yasaklamış olduktan başka üç sene-
lik aslî vergiyi de hafifletmek suretiyle Allah'a şükürler olsun ki şimdi en üst seviyedeki-
lerden en alt seviyedekilere kadar Hakanlığın iyiliksever kanatları altında gölgelenenlerin 
tamamı refah ve güvenlik içinde huzur yastığına baş koyarak uyuyabilmekle hepsi devle-
tin devamından yana dua ile meşguldürler. Sonsuza kadar kesintiye uğramaksızın devam 
edecek olan devletten ve bu hükümdarın şevket ve saltanat sancağının yükselmesinden 
şüpheleri bulunmamakla her türlü elem ve kederden uzaktırlar. Çünkü bu iki Devlet-i 
Aliyye arasında daimî surette birlik-beraberlik ve kaynaşma prensip kabul edilmekle dev-
letin iyiliğinden yana güvenilir kimseler cümlesinden bulunan inanç ve samimiyet üssü 
konumundaki makamı yüce Mehammed Kerim Han'ı, Name-i Hümayun ile bir sevinç ve-
silesi olan bu haberi, mutluluğu görüp gözeten makama ve adaleti yaygınlaştıran Devlet-i 
Aliyye'ye ulaştırmak üzere yola çıkarmakla "iki kerem sahibi devletin duacısı" da kendisini 
bu gelişmelerin seyrini kaleme almakta buldu. Şanı ve makamı yüce zatınızca dünyayı  
257 20 Haziran 1747 gecesi
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tanımada ve hayrı istemede dostluk ve muvafakat esasının te’kidi için gerekli görülen şey 
ne ise onun öne çıkarılarak bu yolda çalışılacağı ve buna özen gösterileceği açıktır. Bera-
berlik gülistanları misk kokulu kamışların kalemi hükmündeki bulutların yağdırdığı yağ-
murlarla/rahmetlerle şenlenip yeşerecektir. Neticesi mutluluk olan günleriniz bâki olsun, 
şeriat, fazilet, hidayet, ifade etme, feyz dağıtma ve dini görüp gözetme esası üzere "nun" 
ve "sad" ile258 devam etsin!

Mühür sureti:
Ve rafa‘nâhu mekanen aliyyâ" 259

[Ve biz O'nu yüce makama yükselttik]

Nâdir Şâh'ın katledilmesi ve yeğeni Alikuli Hân'ın saltanat naibi tayin 

edilmesi

قتل نادرشاه و تعیین علیقلیخان به نیابت سلطنت به جای وی

Sultan Nadir Şah'ın ikbâl yıldızının parlayarak İran ülkesinin fâtihi ol‑
masının yanında son zamanlarında sevdasının galip gelmesiyle adalet ve 
hakkaniyetten saptığı, ahaliyi görüp görmekten vazgeçerek zulüm yoluna 
yöneldiği, sonuçta mensubu bulunduğu ve kendini daima koruyup kolla‑
yan Afşar Aşireti bile şah ve ailesinden nefret eder hâle geldikleri; Nihayet 
11 Cemaziyelahir 1160 / 20 Haziran 1747 gecesi Nadir Şah'ı katledip onun 
yerine, Sultan Ali'nin saltanat makamına oturmasıyla İran halkının söz ko‑
nusu zulümden kurtularak huzur ve refaha kavuştukları, dostluk mektu‑
bunu Devlet‑i Aliyye'ye iletmek üzere Mehemmed Kerim Han'ın süratle 
yola çıkarıldığı hakkında İran Mollabaşısı tarafından Sultan I.Mahmud'un 
şeyhülislamına gönderilen Farsça mektubun Osmanlıca tercümesi

در  شد  ایران  سرزمین  فاتح  که  این  ضمن  نادرشاه  سلطان  اقبال  ستاره  درخشیدن  با 
سال های اخیر با غلبه جنون از عدالت و حقیقت منحرف شده، از توجه به مردم چشم 
پوشی نموده و در مسیر ستم حرکت کرد، در نتیجه محافظان و پیشروان طایفه افشار نیز 
از وی و خانواده اش بیزار شدند؛ در نهایت در 11 جمادی االول 20/1160 ژوئن 1747 
نادرشاه را کشته و به جای وی، سلطان علی را به مقام سلطنت نشانده و موضوع مورد 

258 Nun ve Sad harflerinin birleşmesinden oluşan "nass" kelimesi kastedilip; "Kur’an ve Sünnet-i Seniyye'den 
ayrılmayasın" denilmek isteniyor. ]Mütercim notu]

259 Meryem Sûresi: 19/57.
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بحث مردم ایران را از ظلم نجات داده و به آرامش و رفاه رساندند؛ اعزام سریع محمد 
کریم خان برای رساندن نامه دوستی به دولت علیّه در ترجمه به نامه فارسی ارسالی از 

طرف مالباشی ایران به شیخ االسالم سلطان محمود اول 

Mektûb‑ı mezbûrun tercümesidir. 

Ol hazret-i alîm-i allâm ki medrese-i kemâl ve havza-i fadl u efdâlinde müsebbihân-ı 
mele-i a‘lâ "sübhâneke lâ ilmelenâ illâ mâ allemtenâ"

260 zikr ve dersini tekrâr ile vazîfe-i iş-
tigâl tutalar. Zât-ı kâmilü's-sıfât-ı mevfûru'l-hasenât-ı âlî-derecâtınızı havâdis-i rûzgâr 
ve mekkâre-i leyl ü nehârın inkılâbından masûn ve mahrûs idüp, zînet-efzâ-yı visâde-i 
fazîlet ü şerîat ü ifâdet ü ifâzat ü hidâyet ü irşâd olalar. Da‘avât-ı vâfiyât-ı icâbet-âyât ve 
tahiyyât-ı zâkiyât-ı anberîn-nesîmât teblîğ ü tersîlinden sonra meşhûd-ı re’y-i mir’ât-simâ 
ve mekşûf-ı zamîr-i münîr isâbet-iktizâ kılınır ki; merhamet ü mağfiret-me’âl pâdişâh-ı 
kavî-destgâh Sultân Nâdir Şâh'ın ibtidâ-yı zuhûrunda hakîkat-ı ahvâli ve ahter-i ikbâli-
nin urûcı ve galebe ve cihân-gîrliği cenâb-ı âlîlerinin ve cumhûr-ı âlemiyânın ma‘lûmları 
olup, evâhir-i hâlinde galebe-i sevdânın heyecânından mâl-ı hulyâ misillü bir maraza mü-
btelâ olup tab‘ı adl ü dâd-gusterî haddinden ve re’fet ü ra‘iyyet-perverî zâbıtasından in-
hirâf ve tarîka-i zulm ü ta‘addîye meyl idüp, umûm e‘âlî vü edânî-i İran üzerine kâr-ı sa‘b u 
düşvâr olup, bu sâle dek ki semt-i vilâyet-i Irak'dan mu‘âvedet ve Horasan'a vürûd eyledi. 
Halk üzerine ta‘addîsi sâbıkdan ziyâde olup, işi bir mertebeye irişdirdi ki Nâdir Şâh'ın or-
dusunda şeb ü rûz etrâf-ı hıyâmında kendiyi hıfz u hırâset iden Afşar kabilesi a‘yânından 
cem‘-i kesîr sâir asker sergerdeleriyle Nâdir Şâh'ı itlâf ve tazyî‘ emrinde yek-dil olup ve 
Nâdir Şâh'dan ve evlâd u ahfâdından kemâl-mertebe ikrâh u inzicâr tutdular. Ve fi'l-hakî-
ka anlarda dahi temşiyyet-i umûr-ı azîmeye kâbiliyyet ve istihkâk yok idi. Nâ-çâr Nâdir 
Şâh'ı tazyî‘de olan ittifâk u icmâ‘dan sonra Sürreyyâ-mekân, Ferîdun-re’y ve Dârâ-derbân 
pâdişâh-ı Cemşîd-câh, Süleyman-haşmet, hudâvendigâr-ı gerdûn-destgâh, kaan-ı şevket, 
âfitâb-ı âlem-gîr, burc-ı azamet ü kâm-kârî, neyyir-i fürûzân-ı âsmân u saltanat u şeh-
riyârî, âyet-i rahmet-i kitâb-ı ilâhî, sâye-i re’fet-i hurşîd, atûfet-i nâ-mütenâhî, Gülistân-ı 
imkâna sehâb-ı lutf u ihsân, âlem-i vücûda nesîm-i merhamet ü imtinân, pâdişâh-ı Süley-
mân-şân es-Sultân Ali pâdişâh eyyeda'llahu bi‑te’yîdâtihi'l‑ezeliyye  cenâbının huzûr-ı saâ-
det-mevfûruna keyfiyyet-i mezbûreyi arz ü tazallüm eylediler. Ve ol esnâda şâh-ı müşâ-
rün-ileyh Sistan ve Ferah memleketinde ol tarafların intizâm-ı umûrlarına meşgûl idiler. 
Şâh-ı müşârün-ileyh bu zulm u udvânı ref‘ için yârî-i hazret-i Bârî ve avn-ı cenâb-ı Müs-
te‘ân ile vilâyet-i Meşhed tarafına atf-ı inân eylediler. Ve ol vakt Nâdir Şâh vilâyet-i mez-
bûrede tevakkuf ve halkı zecre ısrâr etmişdi. Ve şâh-ı müşârün-ileyh himmet-i vâlâ-neh-
meti bu husûsda sarf eylediler. Ehl-i ordu her bâbda bî-tâkat ve aciz kaldığına binâen şâh-ı 
müşârün-ileyhin vürûdı vaktine dek tahammül etmeyüp, Afşar kabilesinin gâzîleri şehr-i 

260 "(Melekler:) Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz 
yoktur (dediler)..." Bakara Sûresi: 2/32.
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Cemâziye'l-âhirenin on birinci gecesi261 Nâdir Şâh'ı katl idüp ve ol esnâda şâh-ı müşâ-
rün-ileyh kurb ü civârda olmalarıyla üç dört gün içinde devlet ü saâdet ile belde-i Meşhed-i 
mukaddese dâhil oldılar. Ve bu keyfiyyet vâki‘ oldukdan sonra bi'l-cümle İran'ın ser-ger-
degân ve ümerâsı ve a‘yân-ı kabâili belde-i mezkûrede hâzır olmalarıyla şah hazretlerinin 
pâ-bûsluğu şerefiyle ser-efrâz olup, kendilerinin intizâm-ı umûr ve iltiyâm-ı şikestegî ve 
ictimâ‘-ı perâkendegîlerin aczen ve tazallümen huzûr-ı şâhîden recâ vü istid‘â idüp, ve bu 
emr-i cesîm ve kâr-ı azîm te’yîdât u tafazzulât-ı aliyy-i azîme menût olmağla şâh-ı müşâ-
rün-ileyhde tevfîkât-ı ezelî ve ulviyyet ve istihkâk-ı zâtî ve isti‘dâd ve ekberiyyet-i evlâd 
cihetleri bulunduğuna binâen bu zamân-ı feyz-nişânda fîrûzî ve mübârekî ile taht-ı salta-
nat ve serverî üzere cülûs ve birkaç seneden berü Nâdir Şâh'ın harâret-i âfitâb-ı şiddet ve 
kahrında kalan umûm ehl-i İran'ın müfârıkı üzere bast-ı cenâh-ı rahmet ü re’fet buyurup, 
zulm ü bid‘ati ref‘ ve vücûh-ı bâtıla ve bî-hesâb ahzını men‘ eylediklerinden mâ‘adâ ziyâ-
de şefekat ve inâyet-i bî-nihâyet-i pâdişâhîlerinden nâşî üç senelik asl-ı hukûk-ı dîvânîyi 
dahi tahfif idüp, bi-hamdi'llahi te‘âlâ cümle e‘âlî ve edânî ve karîb ü ba‘îd kâffe-i cumhûr 
karîn-i refâh u âsâyiş ve günûde-i pister-i ârâmiş olup, şâh hazretlerinin devâm-ı devlet ve 
irtikâ-yı şevket ve saltanatı duâsına meşgûldürler. Hiçbir vechile elem u keder tutmazlar. 
Çünki bu iki devlet-i ulyâ mâ-beyninde dâimâ esâs-ı ittihâd u iltiyâm kâim ve dâimdir. 
Cümle-i mu‘temedân-ı devlet-hâhdan olan âlî-câh-ı akîdet ü ihlâs-destgâh Muhammed 
Kerîm Hân'ı nâme-i hümâyûn ile bu haber-i meserret-eseri îsâl için ol savb-ı saâdet-per-
ver ve Devlet-i Aliyye-i ma‘delet-gustere revâne olmağla bu dâî-i devleteyn-i kerîmeteyn 
dahi bu merâtibi tahrîre ibtidâr eyledi. Bedîhîdir ki, siz âlî-câh-ı mu‘allâ-şâh-ı âlem-âgâhî 
ve hayr-hâhîde te’kîd-i esâs-ı dostî ve muvâfakat için lâzım bildikleri emri takdîme sa‘y u 
ihtimâm buyurup, riyâz-ı ittihâdı bârân-ı sehâb-ı midâd hâme-i müşkîn hitâme ile karîn-i 
hadâret u nedâret ve hurremî ü sebzî buyuralar. Bâkî eyyâm‑ı ferhunde‑encâm şerîat ve fazî‑

let ü hidâyet ve ifâdet ü ifâzat ve dîn‑perverî müstedâm bâd. Bi'n‑nûn ve's‑sâd.
262

Nâdir Şâh ile akdedilen dostluk anlaşmasının şartlarına bağlı 

kalınacağı inancı; iki taraf arasındaki dostluk ve samimiyetin artarak 

devam etmesi beklentisi; cülûs-ı hümâyûn tebriki

با اعتقاد به وفاداری به شروط عهدنامه منعقده با نادرشاه؛ انتظار ادامه و 
افزایش دوستی و همبستگی فیمابین دو طرف؛ تبریک جلوس همایونی

Mehemmed Kerim Hân aracılığıyla Şah'ın naibi tarafından saltanat maka‑
mına gönderilen nâmenin alındığı, irsen ve istihkakan, icmâ ve ittifâken 

261 20 Haziran 1747 gecesi
262 "Neticesi mutluluk olan günleriniz bâkî olsun, şerî‘at, fazîlet, hidâyet, ifâde etme, feyz dağıtma ve dini görüp 

gözetme esâsı üzere "nun" ve "sad" ile (yani nass demek olup kitap ve sünnet yolunda) devam etsin" anlamında 
Farsça duâ cümlesi.

66
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İran Saltanat makamına cülus vâki‘ olmakla âsâyişin sağlanması ile birlikte 
avam ve havâssın mühim işlerinin yoluna konulduğunun anlaşıldığı, taç 
ve tahtın kendileri için mübarek ve uğurlu olmasına duacı olunduğu; sözü 
edilen nâmede eskisi gibi iki devlet arasında yürürlükte olan mektup teatisi 
ve elçilerin gidiş‑gelişlerinin dostluk ve birliktelik esası üzere devam etme‑
si arzulanarak her türlü yabancılaşma ve ayrışmadan korunulması arzu ve 
iltimas olunmakla Saltanat makamının buna riayet ettiği, dostluk ve birlik‑
teliğin devamı için üzerine düşeni yapmakta olduğu, yeni şâhın, amcaları 
Nadir Şah ile akdedilen dostluk anlaşmasının şartlarına bağlı kalacaklarına 
inanılmakla huduttaki İranlılara yönelik vukuu muhtemel tecavüzlere kar‑
şı hudut boyunda görevli Osmanlı vâli ve hâkimlerinin dikkatli olmaları 
hususunda uyarıldıkları; Bundan sonra da birliktelikten sapılmayıp ayrış‑
maya gidilmemesi için iki taraf arasındaki dostluk ve samimiyetin artarak 
devam etmesi beklendiği; sefirin, huzura kabul edilip teşrifat merasiminin 
ifa olunmasıyla dönüşü için ruhsat verilerek cülûs‑ı hümayun tebriki için 
kaleme alınan nâme‑i hümâyûnun elçiyle birlikte gönderildiği; aradaki 
dostluğun en iyi şekilde devamı arzulandığı hakkında Sultan I.Mahmud 
tarafından, Şah'ın naibi Alikuli Han'a gönderilen cevabî nâme‑i hümâyûn

دریافت نامه ارسالی از طرف نایب شاه و مقام سلطنت به وساطت محمد کریم خان، 
جلوس به مقام سلطنت ایران بطور ارثی و استحقاقی، با اجماع و اتفاق، همراه با حفظ 
آسایش انجام کارهای مهم عوام و خواص استنباط شد، برای تبریک و فرخنده بودن 
تاج و تخت به ایشان دعاگو هستیم؛ جریان و تبادل نامه مورد بحث همانند پیش از 
این فیمابین دو دولت و رفت و آمد ایلچیان با اساس قرار دادن دوستی و همبستگی، 
خواستار ادامه این روند و جلوگیری از هر گونه بیگانگی و جدایی، با آرزو و تمنای 
رعایت این امر توسط مقام سلطنت؛ انجام هر کاری برای ادامه دوستی و همبستگی، 
با ایمان به وفاداری در شروط عهدنامه دوستی عقد شده با نادرشاه عموی شاه جدید، 
در عین حال هشدار به ماموران و حاکمان و والیان عثمانی در طول مرزها در خصوص 
دقت و مقابله با هر گونه تجاوز احتمالی ایرانیان در مرزها؛ از این پس نیز از همبستگی 
پرهیز نکرده انتظار می رود با ادامه افزایش دوستی و صداقت از جدایی بین دو طرف 
جلوگیری به عمل آورند؛ سفیر در کمال آرامش و طی مراسم تشریفاتی برای تبریک 
جلوس همایونی پذیرفته و سپس برای بازگشت اجازه صادر شد، ارسال نامه همایونی 
تحریر شده به همراه ایلچی؛ پاسخ نامه همایونی ارسالی همراه با آرزوی ادامه دوستی 

فیمابین به بهترین نحوه از طرف سلطان محمود اول به نایب شاه علیقلیخان  

(8/17 Haziran 1748)
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Mübârek rikâb‑ı hurşîd‑tâb‑ı hazret‑i zıllu'llâhîden şâh‑ı İran'a inâyet ve ihsân 
buyurulan cevâb‑nâme‑i hümâyûn‑ı atûfet‑meşhûnun kaleme aldırılan suretidir. 

Bismillahirrahmanirrahim

"Vallâhü yu’tî mülkehû men yeşâ’"263

Hamd ü senâ-yı lâ-yuhsâ ve şükr ü sipâs-ı bî-intihâ seyyâh-ı cihân-gerd berk-i 
şitâb-ı vehm ü hayâl resîde-i ser-hadd-i künh-i zâtî vâsıl-ı ülkâ-yı Hakk ma‘rifeti olma-
yan cenâb-ı Melik-i Müte‘âl ve hudâvend-i bî-misl ü lâ-yezâl dergâhına sezâ vü halîkdır 
ki; iktizâ-yı hikmet-i ezeliyye ve istid‘â-yı meşiyyet-i lem-yezeliyyesiyle vakten fe-vakten 
pertev-i isti‘dâd-ı mâder-zâd ile şârık-ı meşârık-ı imkân u şuhûd olanların kabâ-yı en-
dâm-ı istîhâllerin tırâzı "ve refe‘nâ hu mekânen aliyyâ"264 ile mutarrız ve müte‘âlî ve ser-i 
ibtihâcların tâc-ı vehhâc ve "âtâhu'llâhü'l‑mülk"265 ile müzeyyen ü mütelâlî idüp, hall ü 
akd-i mesâlih-i îl ü ülkâ-yi dest-i nasafet ü i‘tidâllerine i‘tâ ile vesîle-i intizâm-ı şevârid-i 
umûr ve bâ‘is-i asâyiş ü sükûn-ı ahâlî vü cumhûr eyledi. Ve nu‘ût u tahiyyât-ı bî-add ü 
bî-hemtâ simurg-ı bülend-pervâz-ı akl-ı küll hevâ-yı idrâk-i câh u celâletde süst-i cevelân 
ve yek-rân-ı germ-inân, zebân-ı na‘t-ı zât-ı bâ-kemâlinde teng-i meydân olan habîb-i 
Hudâ ve Resûl-i kibriyâ aleyhi mine's‑salavâti ezkâhâ ve enmâhâ hazretlerinin meşhed-i pâk u 
mu‘attar ve merkad-i mukaddes ü münevverlerine şâyeste ve hakîkdir ki; mantûka-i "lâ 

yü’minü ehadüküm hattâ yuhibbe li‑ahîhi mâ‑yuhibbu li‑nefsih"266 ile ref‘-i madde-i mübâyenet 
ve ta‘lîm ve irâ’et-i merâsim-i yegânegî ve uhuvvet kıldı. Ve esnâf-ı tardiye ve dürûd-ı 
nâ-ma‘dûd umûmen âl ü ashâb-ı kirâm ve husûsan çihâr-rükn-i bârû-yı İslâm olan Hu-
lefâ-yı Râşidîn ve nücebâ-i mücâhidîn-i dîn hazerâtının tuyûr-ı hudr-ı cinân olan ervâh-ı 
tayyibe-i huld-âşiyânlarına olsun ki her biri ber-hasb-i mefhûm-ı "ashâbî ke'n‑nücûm"267 
reh-nümâ-yı sebîl-i hudâ, hazr-ı tarîk-i saâdet-ihtivâdır, ammâ-ba‘d e‘âlî-hazret, sipihr-ik-
tidâr, Utârid-dirâyet, hurşîd-iştihâr Behrâm-rezm keyvan-rif‘at nâhid-bezm bercîs-saâ-
det, zînet-efzâ-yı erîke-i serverî, revnak-bahşâ-yı mesned-i dâverî, tîr-verî-bâzû-yı rüşd-i 
kiyâset, kuvvet-i ser-pençe-i şehâmet ü besâlet, müşeyyid-i erkân-ı kâm-rânî, mümeh-
hid-i bünyân-ı dost-kânî  avnen li'l-hamâseti ve'l-adâleti, savnen li'd-diyâneti ve'l-asâleti 
hayru'l-halef-i evreng-nişînân-ı Kisrâ vü Cem, ni‘me'l-bedel, serîr-i ârâyân-ı memâlik-i 
Acem, felek-bârgâh el-Kaan Ali Şâh lâ zâlet neyyirâtü necdetihi tâli‘aten min meşârıki'l‑izzi 

ve'l‑ikbâl ve mâ‑berihat şümûsu izzetihî masûneten an vasameti'l‑husûfi ve'z‑zevâl
268 hazretleri-

nin matla‘-ı neyyir-i hubb u vilâ ve meşrık-ı âfitâb-ı silm ü safâ olan savb-ı me‘âlî-evb-i 
şâhîlerine zîver-i efser-i mihr ü vidâd ve pîrâye-i iklîl-i dostî ü ittihâd olmağa sezâ ferâ’id-i 
tahiyyât-ı muhabbet-âyât ve mervârid-i teslîmât-ı meveddet-gâyât ithâf u ihdâsıyla  
zamîr-i münîr-i mihr-i tenvîr ve hâtır-ı âtır-ı hurşîd-nazîrlerine suver-i müdde‘â-yı 

263 "... Allah dilediğine mülkü verir..." Bakara Sûresi: 2/247.
264 "Ve onu üstün bir makama yükselttik." Meryem Sûresi: 19/57.
265 "...Allah ona hükümdarlık verdi..." Bakara Sûresi: 2/251.
266 Buhârî, Sahîh, Kitâbü'l-İman, 6; Hadiste "lâ yü’minü" şeklindeki ibâre, metinde "lâ yuslimü" şeklindedir. 
267 "Ashâbım yıldızlar gibidir" Hadîs-i Şerîf, Şeybânî, es-Sünne, Bâbü fi Zikri Havzi'n-Nebi. 
268 "Onun kahramanlık ışıltılarının izzet ve ikbâl ufuklarından doğuşu hiç eksilmesin; izzetinin güneşleri de zevâl 

bulma ve tutulma utancından korunsun" anlamında Arapça duâ cümlesi.
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tehâbb u muhâdenet bu vechile irâ’et olunur ki; der-bâr-ı hilâfet-karâr-ı sultânî ve bâr-
gâh-ı inâyet-iştihâr-ı hakânîmize hânân-ı sütûde-nişânlarından âlî-câh, şehâmet-destgâh 
Muhammed Kerîm Hân dâme mahfûfen bi‑inâyeti'l‑Meliki'l‑Mennân sefâret ve vesâtatıyla 
tesyîr olunan nâme-i nâmî-i şâhî ve müfâvaza-i kirâmî-i Cem-câhîleri bir vakt-i fîrûz ve 
hîn-i behcet-endûzda sefîr-i müşârün-ileyh vesâtatıyla rikâb-ı müstetâb-ı hüsrevânemi-
ze mevsûl ve mefhûm-ı muhabbet-mersûmuna ıttılâ‘-i mülûkânemiz meşmûl olup me-
hebb-i kelimât-ı letâfet-âyâtından vezân olan nesîm-i me‘ânî-i kabûlîsi revzen-i idrâk-i 
pâdişâhânemizden ubûr ile nefha-nisârı kâşâne-i zamîr-i safvet-semîr-i hümâyûnumuz 
oldukda revâyih-i anberiyyetü'l-fevâyih, sıdk-ı niyyet ve hulûs-ı serîretleri mu‘attar-sâz-ı 
dimâğ-ı istînâs u ülfet ve kuvvet-bahş-ı kuvâ-yı nâmiye-i mihr ü meveddet oldığından 
başka tafsîl-i keyfiyyete dâîr nüvvâb-ı kâm-yâbları tarafından ümenâ-yı Devlet-i Aliyye 
ve vükelâ-yı Saltanat-ı Seniyyemize arz u iş‘âr olunan vâkı‘a-i fâkı‘a ve bâdire-i nâdireden 
nâşî zât-ı me‘âlî-simâtları irsen ve istihkâkan ve icmâ‘an ve ittifâkan taht-gâh-ı selâtîn-i 
keyân olan evreng-i saltanat-ı İran üzere cülûs ü temekkün bulup, asâyiş ü ârâm-ı havâss u 
avâm ve nizâm-ı mehâmm-ı kâffe-i enâma sarf-ı himmet üzere oldıkları tahrîr ü işrâb 
buyurulmağla çünki maksûd-ı aslî salâh-ı hâl-i İslâmiyân ve râhat u sâmân-ı hilye-dârân-ı 
îmân olup ve cenâb-ı me‘âlî-nisâblarının dahi bu ma‘nâlar menvî-i fuâd ve umde-i metâ-
lib ü murâdlarıdır; ber-vech-i muharrer cülûs-ı meymenet-me’nûs-ı şâhîleri şîrâze-i risâ-
le-i tevâfuk u ilti’âm ve mikrâz-rişte-i tenâfür ve tezâdd-ı mâbeyn-i İslâm olmak mülâha-
zasıyla tab‘-ı hümâyûn-ı cihân-bânîmize îrâs-ı keyfiyyet inbisât ve îdâ‘-ı madde-i hubûr u 
neşât eylemişlerdir. Cenâb-ı Hudâvend-i Bî-çûn tâc u taht-ı şâhânelerin mübârek ve mey-
mûn ve her hâlde a‘mâl ü harekâtınızı tevfîk ü rızâsına makrûn eyleye. Âmin.

Zikrolunun nâme-i sâmiyelerinde mekârim-i ahlâk-ı mülûkâne ve mehâmid-i ev-
sâf-ı pâdişâhânemizden düstûr-ı sâbık şîme-i kerîme ve kâide-i müstahsene-i ittihâd u 
i’tilâf-ı beyne'd-devleteyni'l-aliyyeteyn mer‘î ve melhûz ve peyveste-i âmed-şüd müfâ-
vazât-ı müşfikâne ve irsâl-i mekâtibât ve rakîme-cât-ı dostâne ile şâri‘-i şefekat ü re’fet ve 
atûfet ü yegânegî, mugâyeret ü bîgânegî tatarrukundan masûn ve mahfûz olması husûsı il-
timâs u istid‘â buyurulmuş. Hilâfetu'llâhi'l-kübrâ ve hüccetü'l-Hakki alâ kâffeti'l-verâ olan 
işbu devlet-i Hudâ-dâd ve saltanat-ı şer‘-i bünyâdımızın öteden berü her hâlde ta‘zîm-i 
li-emri'llâh ve şefekat-i alâ halki'llah merâsimine riâyet ve "evfû bi'l‑ahdi inne'l‑ahde kâne 

mes’ûlen"269 fermânına imtisâl ve itâat şiâr-ı şân-ı şevket ü übbehetleri olmakdan nâşî tarh u 
te’sîs-i mebânî-i musâfât ve rabt-ı peyvend-i ittihâd u muvâlâta tahrîk-i dest ve enâmil-i 
hâhiş ü rağbet ve min külli'l-vücûh merâsim-i hüsn-i akîdet ü ihlâsa mübâderet idenler câ-
nib-i seniyyü'l-menâkıb-ı hilâfet-penâhîmizden nâ’il-i nisâb-ı müsâade vü is‘âf mazhar-ı 
mefâhir-i teveccühât u eltâf olageldikleri bedîhî olup ve hattâ amminiz merhûm Nâdir Şâh 
ile kubeyl-i vefâtında in‘ikad-pezîr olan merâir-i musâfâtın uhûd u kuyûdunı tatarruk-ı 
halelden sıyânet ve vefâ-yı ahd u mîsâka kemâl-i i‘tinâ vü dikkat olunarak gümâştegân-ı 
ser-haddât-ı memâlik-i mahrûsemiz câniblerinden îsâl-i zarar u hasâret kasdıyla bir ferd 
hudûd-ı İraniyye'ye bir hatve tecâvüz ü tasaddî ve ahâlîsine vechen-mine'l-vücûh cevr ü 
ta‘addî etmemek ve idenler olur ise derhâl ahz u bilâ-emânin sezâ oldukları cezâları verilmek  
269 "...Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir." İsrâ Sûresi: 17/34.
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üzere vulât ü hükkâm-ı kılâ‘ ve ser-haddât-ı hâkaniyyemize hutût-ı hümâyûn-ı şev-
ket-makrûn-ı şâhânemizle mu‘anven evâmir-i cihân-mutâ‘ımız ile tenbîh ü te’kîd olun-
duğundan gayri pey-der-pey keyfiyyet-i mersûmeye mezîd-i dikkat ve itâre-i hamâme-i 
basîret eylemeleri tehdîd ü telkîn olunmadan hâlî olunmayup, binâen-aleyh siyâk-ı meş-
rûh üzere taraf-ı kâmilü'ş-şeref-i hümâyûnumuzdan muhâfaza-i uhûd u mevâsik emrine 
ne gûne himmet-i vâlâ-nehmet-i hüsrevânemiz mebzûl ve der-kâr idüğü ma‘lûm-ı dûr u 
nezdîk-i Türk ü Tâcik olmağla tafsîlden müstağnîdir. Bi-mennihî te‘âlâ zât-ı nasafet ü fü-
tüvvet-simâtlarının mebâdî-i hâl ve garrâ-i nâsiye-i hakkâniyyet ü i‘tidâllerinde nümûdâr 
olan âsâr-ı hulûs u safvet ve envâr-ı diyânet ü emânet muktezâları üzere fîmâ-ba‘d dahi 
şâhrâh-ı silm ü yegânegî has ü hâr-ı mugâyeret ve bîgânegîden masûn ve semere-i şecere-i 
mihr ü muvâlât âb-yârî-i hüsn-i niyyet-i tarafeyn ile mütezâyid ve efzûn olması melhûz-ı 
tab‘-ı mülûkânemizdir. Bu def‘a sefîr-i müşârün-ileyh huzûr-ı hümâyûnumuza şeref-yâb-ı 
müsûl ve pertev-enzâr-ı inâyet-âsâr-ı mülûkânemiz ile meşmûl olup, merâsim-i sefâreti 
kemâl-i âdâb u ta‘zîm ile edâ ve levâzım-ı hidmet-i risâleti vüfûr-ı âgâhî vü tefhîm birle 
tekmîl ü îfâ idüp, hâiz-i teşrîfât-ı behiyye-i mu‘âvedet ve fâ’iz-i nisâb-ı ruhsat-ı mürâca‘at 
olmağla tebrîk-i cülûs-ı meymenet-me’nûsları tebrîk siyâkında işbu nâme-i hümâyûnu-
muz ısdâr ve sefîr-i müşârün-ileyhe mashûben irsâl olunmuşdur. İnşâallahu te‘âlâ ledâ 
şerefi'l-vusûl ber-siyâk-ı mezkûr mi‘mârî-i himmet-i bülend-rütbet-i şehriyârânemiz 
ile bünyân-ı kaviyyü'l-erkânı ahd ü mîsâk-ı "inne'l‑uhûde ledâ ehlu'llahi zimemün"270 mıs-
dâkınca râsî ve râsih ve sâmî ve şâmih idüğü karîn-i zihn-i derrâk-i keyânîleri oldukda 
merâtib-i mezbûre cânib-i me‘âlî-câlib-i hüsrevânemizden mer‘î vü mu‘teber oldığı misil-
lü fîmâ-ba‘d dahi taraf-ı zâhirü'ş-şeref-i şâhîlerinden nesîm-i ihlâs u meveddet ve kabûl-i 
hüsn-i akîdet ve niyyet-i vezân ve zülâl-i sâf-ender-sâf musâdakat ü muhâdenet pezîrâ-yı 
cereyân ü feyezân oldukca gülşen-i serî‘ü'n-nümâ-yı ittihâd ü ülfet tef ü tâb-ı mugâyeret 
ve sarsar-ı berg ü bâr-efken-i bîgânegî vü münâferetden masûn ve me’mûn olup, ictinâ-yı 
simâr-ı muvâlât ü musâfât ile ahâlî vü sükkân-ı tarafeyn âsûde-hırâm hıyâbân-ı ârâm u 
âmed-şüd-i müfâvazât-ı müşfikâne bî-infisâm olmak mukarrerdir. Bâkî hemîşe neyyir‑i 

cihân‑tâb‑ı ikbâl ez‑ufk‑ı dost‑dârî ve rast‑kârî tâli‘ ü tâbân ve lâmi‘ ü dırahşân bâd, bi'n‑nebiyyi 

ve âlihi'l‑emcâd. 271

Evâsıt-ı C. Sene 1161 
İmzâ‑yı hümâyûn

El‑mümehhidü'd‑de‘â’imi'ş‑şer‘i'l‑müstebân 
 el‑müşeyyidü'l‑kavâimi'l‑uhûd ve'l‑eymân

Hâdimü'l‑Haremeyni'ş‑Şerîfeyn es‑Sultân el‑Gâzî  
Mahmud Hân ibnü's‑Sultân Mustafa Hân272

270 "Ahidler ehlullah için te’mînâttır."
271 "Hz. Peygamber ve onun değerli aile fertlerinin hakkı içün bahtlılığın cihânı aydınlatan nurları sürekli dostluk ve 

doğruluk ufkundan doğsun ve etrafı sonsuza kadar nurlara boğup aydınlatsın" anlamında Farsça duâ cümlesi.
272 "Apaçık şeriatın yayıcısı, ahid ve yeminlerin sağlam kazığa bağlayıcısı İki Haremin hizmetkârı Sultân Mustafa 

Han oğlu Sultân Gâzî Mahmud Hân" anlamında Sultân I.Mahmud'un Arapça imzâ-yı hümâyûnu.
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Nâdir Şâh ile akdedilen dostluk anlaşmasının şartlarına bağlı 

kalınacağı inancı; iki taraf arasındaki dostluk ve samimiyetin artarak 

devam etmesi beklentisi; cülûs-ı hümâyûn tebriki

با اعتقاد به وفاداری به شروط عهدنامه منعقد با نادرشاه؛ انتظار ادامه و افزایش 
دوستی و همبستگی فیمابین دو طرف؛ تبریک جلوس همایونی

Sefaret vazifesiyle gönderilen Mehemmed Kerim Han'ın beraberinde ge‑
tirdiği şahın namesini sunmasıyla muhtevasından büyük memnuniyet 
duyulduğu, bundan başka keyfiyetin ayrıntısına dair İbrahim Mirza'nın 
yazmış olduğu nemikada ise İran'da tahta cülus işleminin nasıl gerçekleşti‑
ğinin anlatıldığı; sahibi olduğu tâç ve tahtın hayırlı uğurlu olması temenni 
edildiği; Sözü edilen sadrazamın namesinde iki devlet arasındaki dostluk 
ve birlikteliğin eskiden olduğu gibi devamına vurgu yapılıp geliş‑gidişle‑
rin devamıyla ayrışmaya ve yabancılaşmaya meydan vermeyecek şekilde 
birlikteliğe sahip çıkılmasının iltimas olunduğu; bu da zaten Allah'ın emri 
gereği olduğundan ve Sultan'ın farklı bir yöne yönelmesi düşünülemeye‑
ceğinden sözü edilen birlikteliğe sahip çıkacağının açık olduğu; Nadir Şah 
ile akdedilen dostluk anlaşmasının şartlarına bağlı kalınacağı umulmakla 
hudutta İranlılara yapılabilecek tecavüzlere karşı hudut boyunda görevli 
Osmanlı vali ve hâkimlerinin dikkatli olmaları hususunda uyarıldıkları; 
Bundan sonra da birliktelikten sapılmayıp ayrışmaya gidilmemesi için iki 
taraf arasındaki dostluk ve samimiyetin artarak devam etmesi beklendi‑
ği; sefirin huzura kabul ve teşrifat merasiminin ifasıyla birlikte dönüşü 
için ruhsat verilerek cülûs‑ı hümayun tebriki için kaleme alınan nâme‑i 
hümâyûnun elçiyle birlikte gönderildiği; aradaki dostluğun en iyi şekilde 
devamı arzulandığı ifadesini havi Sultan I.Mahmud'un sadrazamı tarafın‑
dan şahın naibi Alikuli Han'a gönderilen mektup

با وظیفه سفارت فرستاده شده،  نامه ی شاه از سوی محمد کریم خان که  با دریافت 
بعد از تقدیم و درک محتوای آن بسیار خشنود شدیم، در نامه ایی که ابراهیم میرزا 
پیش از این با کیفیت دیگر نوشته بود چگونگی کارهای جلوس به تخت سلطنت را 
نیکو  امیدواریم تاج و تختی که بدست آورده فرخنده و  بود؛  بیان کرده  با جزئیات 
باشد؛ در نامه مربوط به صدراعظم بر ادامه دوستی و همبستگی بین دو دولت همانند 
از  و  نداده  فرصت  و جدایی  بیگانگی  به  آمدها  و  این رفت  ادامه  با  تاکید شده  قبل 
این همبستگی طرفداری کنیم؛ این امر نیز چون فرمان خداوند است و سلطان نیز در 
همبستگی  یعنی  بحث  مورد  از موضوع  نیست  دیگری  به سمت  اندیشه جهت گیری 
حمایت خواهد کرد؛ با امید به وفاداری شما به شروط عهدنامه دوستی با نادرشاه، به 
والیان و ماموران و حاکمان عثمانی در طول مرزها هشدار داده شده که در مقابل هر 
به انحراف رفتن این همبستگی  ایرانیان مقابله کنند؛ برای عدم  گونه تجاوز احتمالی 
و جلوگیری از جدایی انتظار می رود دوستی و صداقت بین دو طرف افزایش یابد؛ 

67
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برای  پذیرفتن سفیر در کمال آرامش و طی مراسم تشریفاتی و سپس صدور اجازه 
همراه  به  آن  ارسال  و  همایونی  تبریک جلوس  برای  همایونی  نامه  تحریر  بازگشت، 
ایلچی؛ پاسخ نامه ارسالی صدراعظم سلطان محمود اول همراه با آرزوی ادامه دوستی 

فیمابین به بهترین نحوه به علیقلیخان نایب شاه 

Devletlü, inâyetlü Sadr‑ı a‘zam u efhâm hazretlerinden  
Şâh‑ı İran'a yazılan mektûbun bi‑aynihî sûretidir. 

Mâdem ki mihr-i sipihr-i hubb u vilâ ve âfitâb-ı asmân-ı vedd ü ihâ, envâr-ı esbâb-ı 
sadâkat ve eşi‘a-i levâzım-ı muvâfakat ile matla‘-ı ihlâs-ı zamâirden tâli‘ ve meşrık-ı sâf-en-
der-sâf-ı havâtırdan sâtı‘ olup, âfâk-ı kulûb-ı dostî tînetâna rûşenî-bahş-ı hullet ve aktâr-ı 
ef’ide-i yek-cihetî menkabetâna pertev-pâş-i meveddet ola. Ol mâh-ı gerdûn-ı salatanat u 
tâcdârî ve neyyir-i felek-baht u kâm-kârî ârâyiş-dih-i mesned-i bahtiyârî zîbende-sâz-ı 
evreng-dâdârî, a‘lâ-hazret ü mu‘allâ-câygâh, refi‘-menzilet ü Cemşîd-destgâh, fermân-fer-
mâ-yı memâlik-i İran, revnak-efzâ-yı tahtgâh-ı keyân, sadr-ârâ-yı kişver-i şâhî, 
lem‘a-pîrâ-yı ufk-ı Cem-câhî, nûr-pâş-ı semâ-i dânâyî, rûşenî-bahş-ı çeşm-i bînâyî, fer-
hunde-fâl, huceste-hısâl, hidîv-i iklîm-i câh u celâl, İsfendiyâr-ı diyâr-ı ser-bülendî, şeh-
riyâr-ı bâ-iktidâr-ı mülk-i ercümendî, dâver-i Dârâ-şiyem, tensîk-fermâ-yı memâlik-i 
Acem avnen li'l-hamâseti ve'l-celâleti savnen li'd-diyâneti ve'l-emâneti, gerdûn-bârgâh, 
celâdet-penâh, şâh-ı vâlâ-câh, Ferîdun-destgâh, lâ‑zâlet neyyirâtü devletihî şârikaten min 

meşârıki's‑saâdeti ve'l‑ikbâl ve mâ‑infekket şümûsü şehâmetihî tâli‘aten min metâli‘i'l‑mecdi 

ve'l‑iclâl
273 hazretlerinin zât-ı ma‘delet-simât ve vücûd-ı mekârim-âyâtları serîr-ârâ-yı fer-

mân-rânî ve zîb-efzâ-yı erîke-i cihân-bânî olup, levâmi‘-i ahkâm-ı şefekat-ittisâmları âsâ-
yiş-bahş-ı derûn-ı cihân-yân ve sevâtı‘-ı evâmir-i nasafet-irtisâmları ârâmiş-fermâ-yı 
fuâd-ı zîr-i destân olmak da‘avâtı muvâzabet-kerde-i zamîr-i ihlâs-semîr-i ikbâl-cûyları 
idüğü merfû‘-ı pîşgâh-ı devlet-penâh ve ma‘rûz-ı destgâh-ı saâdet-iktinâh kılındıkdan 
sonra meclâ-yı suver-i hakâyık ve temessül-gâh-ı temâsîl-i dekâyık olan mir’ât-ı tab‘-ı 
pâk-i şâhâne ve âyîne-i zihn-i tâb-nâk-i dâverânelerine suver-i tibyânât-ı senâkâr-ı sadâ-
kat-nişân bu üslûb-ı âdâb-mashûb ile menkûş safha-i zikr ü beyân kılınır ki; mûda‘-i zât-ı 
me‘âlî-simât-ı tâcdârîleri olan cevher-i sıdk-âşinâyî ü vefâ-perverî ve iksîr-i hakî-
kat-şinâsî ü dostî-gusterî muktezâsını îfâ vü icrâ zımnında a‘zam-ı selâtîn-i izâm, ekrem-i 
havâkîn-i kirâm, a‘del-i kayâsıra-i devrân, eşref-i fermân-râyân-ı cihân, bâsit-i adl ü insâf, 
kâşit-i zulm ü i‘tisâf muvattıd-ı kavâid-i şer‘-i kavîm-i Muhammedî müşeyyid-i deâim-i 
kânûn-ı müstedîm-i Ahmedî, sepîdî-i rûy-i millet-i beyzâ, sabâhat-ı vech-i şerîat-ı garrâ, 
nigehdâr-ı kişver-i274 ahd ü vefâ hırâset-bahş-ı iklîm-i hubb u vilâ, nukâve-i dûdmân-ı 
selâtîn-i Osmanî, hânevâde-i erîke-pîrâyân-ı gîtî-sitânî, sultânü'l-berreyn ve hâka-
nü'l-bahreyn hâdimü'l-Harem]eyn]i'l-Muhteremeyn, şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü, 
273 "Onun devletinin ışıltılarının saâdet ve ikbâl burcundan doğuşu hiç zevâl bulmasın; yiğitlik ve cesâret 

güneşlerinin de kıymet ve azamet ufuklarından doğuşu hiç eksilmesin" anlamında Arapça duâ cümlesi.
274 Metinde "küsûr" şeklinde yazımıştır.
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kudretlü, inâyetlü, azametlü velî-ni‘metim efendim pâdişâh-ı İslâm-penâh ve zıllu'llâhi 
hilâfet-destgâh lâ‑zâlet neyyirâtü ikbâlihî sâti‘aten an tavâli‘i'l‑ikbâl ve mâ‑berihat lâmi‘âtü iclâ‑

lihi tâli‘aten an metâli‘i'l‑kemâl
275 hazretlerinin der-bâr-ı hilâfet-karâr-ı sultânî ve bârgâh-ı 

inâyet-iştihâr-ı hâkanîlerine hânân-ı sütûde-nişânlarından eyâlet-me’âb ve şehâmet-un-
vân izzetlü Muhammed Kerîm Hân cenâbları sefâret ve vesâtatıyle tesyîr buyurulan nâ-
me-i nâmî-i şâhî ve müfâvaza-i kirâmî-i Cem-câhîleri bir vakt-i fîrûz ve bir hîn-i beh-
cet-endûzda deydene-i dîrîne-i Devlet-i Aliyye ve kâide-i müstedîme-i saltanat-ı seniyye 
üzere bu hayr-endîş-i sâfî serîretlerinin hüsn-i delâleti ve sefîr-i müşârün-ileyhin vesâtati 
ile huzûr-ı fâ’izü'n-nûr-ı hüsrevânelerine arz u teblîg olunup, gül-destehâ-yı mezâmîn-i 
fıkarât-ı safvet-âgîninden vâsıl-ı şâmme-i ıttılâ‘-ı mülûkâneleri olan revâyih-i anberiyye-
tü'l-fevâyih-i sıdk-ı niyyet-i şâhîleri mu‘attar-sâz-ı dimâğ-ı istînâs u ülfet oldığından 
mâ‘adâ tafsîl-i keyfiyyete dâîr asâlet-me’âb ve penâhet-nisâb-ı âlî-câh u mu‘allâ-câygâh İb-
rahim Mirzâ-yı saâdet-destgâh cenâbları tarafından cânib-i hayr-hâhlarına tahrîr olunan 
nemîka-i hakîkat-vesîkada zât-ı me‘âlî-simâtları irsen ve istihkâkan ve icmâ‘an ve ittifâ-
kan taht-gâh-ı selâtîn-i keyân olan evreng-i saltanat-ı İran üzere cülûs ile temekkün-i 
bâb-ı şâhî ve asâyiş-i havâss u avâm ve nizâm-ı mehâmm-ı kâffe-i enâma sarf-ı himmet ile 
ma‘delet-bahş-ı Cem-câhî oldukları tastîr ü imlâ buyurulmağla çünki maksûd-ı aslî salâh-ı 
hâl-i İslâmiyân ve râhat u sâmân-ı hilye-dârân-ı îmân olup ve cenâb-ı me‘âlî-nisâb-ı dâ-
verânelerinin dahi bu ma‘nâlar menvî-i fuâd ve umde-i metâlib ü murâdlarıdır. Ber-vech-i  
muharrer cülûs-ı meymenet-me’nûs-ı şâhîleri şîrâze-i risâle-i tevâfuk u iltiyâm ve mik-
râz-ı rişte-i tenâfür ve beyn-i ehlü'l-İslâm olmak mülâhazasıyla tab‘-ı hümâyûn-ı 
cihân-bânîye bâ‘is-i küşâdegî vü neşat ve sebeb-i hoş-vaktî ü inbisât olmuşdur. Hem-vâre 
Cenâb-ı Hudâvend-i Bî-çûn tâc u taht-ı şâhânelerin mübârek ve meymûn ve her hâlde 
irâdât u harekât-ı Cem-câhîlerin tevfîk ve rızâsına makrûn eyleye. Âmin. Zikr olunan 
nâme-i sâmîlerinde mekârim-i ahlâk-ı mülûkâne ve mehâmid-i evsâf-ı pâdişâhâneden 
düstûr-ı sâbık-ı şîme-i kerîme üzere ittihâd u i’tilâf-ı beyne'd-devleteyni'l-aliyyeteyn mer‘î 
vü melhûz ve peyveste-i âmed-şüd-i müfâvazât-ı müşfikâne ile şâri‘-i şefekat ü yegânegî, 
mugâyeret ü bîgânegî tatarrukundan masûn u mahfûz olması husûsı iltimâs ve istid‘â bu-
yurulmuş. Mazhar-ı hilâfet-i kübrâ olan işbu devlet-i Hudâ-dâd ve saltanat-ı şer‘-bün-
yâd-ı hüsrevânenin öteden berü her hâlde ta‘zîm-i emr-i Hudâ ve şefekat-i hâl-i berâyâ 
merâsimine riâyet ve havza-i vefâ-yı ahd ü mîsâkı sıyânet, şiâr-ı şân-ı şevket ve übbehet-
leri olmakdan nâşî bast-ı bisât-ı musâfât ve rabt-ı peyvend-i ittihâd u muvâlâta meyl ü 
rağbet idenler cânib-i seniyyü'l-menâkıb-ı hilâfet-penâhîden nâ’il-i müsâade vü is‘âf ola-
geldikleri bedîhî olup ve hattâ vâsıl-ı mağfiret-i İlâhî amm-i cenâb-ı mekârim-nisâbları 
merhûm Nâdir Şâh ile kubeyl-i vefâtında üslûb-ı kadîm üzere in‘ikad-pezîr olan merâ’ir-i 
musâfâtın uhûd u kuyûdunu tatarruk-ı halelden sıyânet ve vefâ-yı ahd ü mîsâka kemâl-i 
i‘tinâ ve dikkat olunarak gümâştegân-ı ser-haddât-ı memâlik-i mahrûse câniblerinden 
îsâl-i zarar ve hasâret kasdıyla bir ferd hudûd-ı İraniyye'ye bir hatve tecâvüz ve tasaddî ve 
ahâlîsine vechen mine'l-vücûh cevr ü ta‘addî etmemek ve idenler olur ise cezâ-yı sezâları 
icrâ olunmak üzere vülât ü hükkâm-ı kılâ‘ ve ser-haddât-ı hâkaniyyeye hutût-ı hümâyûn-ı 

275 "Onun ikbâlinin nurlarının şans ve talih ufuklarından doğuşu zevâl bulmasın; yüceliğinin parlayışı da kemâl 
ufuklarından doğmaya devam etsin" anlamında Arapça duâ cümlesi.
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ma‘delet-makrûn-ı mülûkâne ile mu‘anven evâmir-i cihân-mutâ‘ ile tenbîh olunduğun-
dan gayri pey-der-pey işbu emr-i mu‘teniyyün-aleyhe mezîd-i dikkat eylemeleri dahi 
te’kîd olunmağla siyâk-ı meşrûh üzere taraf-ı fâizü'ş-şeref-i hümâyûndan muhâfaza-i 
uhûd u mevâsik emrine ne gûne himmet-i vâlâ-nehmet-i hüsrevâne mebzûl ve der-kâr 
idüğü ma‘lûm-ı enâm olup ve bi-mennihî te‘âlâ zât-ı nasafet ü fütüvvet-simâtlarının me-
bâdî-i hâl-i hayriyyet-me’âllerinden nümûdâr olan âsâr-ı hulûs u safvet muktezâları üzere 
fîmâ-ba‘d dahi şâhrâh-ı silm ü yegânegî-i hes u hâr-ı mugâyeret ü bîgânegîden masûn ve 
semere-i şecere-i mihr ü muvâlât âb-yârî-i hüsn-i niyyet-i tarafeyn ile mütezâyid ü efzûn 
olması melhûz-ı zamîr-i ilhâm-semîr-i hazret-i zıllu'llâhî olmağla bu def‘a sefîr-i müşâ-
rün-ileyh huzûr-ı sâtı‘ü'n-nûr-ı hümâyûna şeref-yâb-ı müsûl ve pertev-enzâr-ı inâ-
yet-asâr-ı mülûkâne ile meşmûl olup, merâsim-i sefâreti kemâl-i âdâb u ta‘zîm ile edâ ve 
levâzım-ı hidmet-i risâleti vüfûr-ı âgâhî vü tefhîm ile tekmîl ü îfâ idüp, hâiz-i teşrîfât-ı 
behiyye-i mu‘âvedet ü mürâca‘ât olmağla tebrîk-i cülûs-ı meymenet-me’nûs-ı şâhîleri 
siyâkında nâme-i hümâyûn-ı ma‘delet-makrûn şeref-rîz-i sudûr olup, sefîr-i müşârün-i-
leyhe mashûben irsâl-i cânib-i seniyyü'l-menâkıb-ı dâverîleri kılınmağın taraf-ı hayr-en-
dîş-i sadâkat-kîşlerinden dahi îfâ-yı levâzım-ı senâkârî zımnında işbu zebîre-i ihlâs-in-
timâ keşîde-i silk-i imlâ ve sefîr-i müşârün-ileyh ile dergâh-ı sipihr-iştibâh-ı şâhânelerine 
arz u isrâ kılınmışdır. İnşâallahu te‘âlâ ledâ şerefi'l-vusûl ber-siyâk-ı mezkûr mâbey-
nü'd-devleteyni'l-aliyyeteyn bünyân-ı ahd ü mîsâk-ı kaviyyü'l-esâs râsih ü şânih ü ger-
dûn-ı mümâs idüğü karîn-i zihn-i tâb-nâk-ı Cem-câhîleri oldıkda merâtib-i mezbûre câ-
nib-i me‘âlî-câlib-i hüsrevâneden mer‘î vü mu‘teber tutuldığı misillü fîmâ-ba‘d dahi taraf-ı 
zâhirü'ş-şeref-i şâhîlerinden nesîm-i ihlâs ü meveddet-vezân ve zülâl-i sâf-ender-sâf-ı 
musâdakat-i dâimü'l-cereyân oldukca gülşen-i serî‘ü'n-nümâ-yı ittihâd ü ülfet tef ü tâb-ı 
mugâyeretden masûn olup, ictinâ-yı simâr-ı muvâlât ile ahâlî ü sükkân-ı tarafeyn 
şîrîn-kâm-ı âsudegî vü râhat ve âmed-şüd-i müfâvazât-ı müsâlemet-âyât-ı mütevâliye ile 
hıyâbân-zâr-ı dostî vü ittihâd-ı devleteyn-i aliyyeteyn pezîrâ-yı  revnak efzâyiş-i mihr ü 
muhabbet olmak muktezâ-yı şîme-i kerîme-i fütüvvet-penâhîleri idüğü vâreste-i tavsîf ü 
tahrîr ve müstağnî-i ta‘rîf ü ta‘bîrdir. Bâkî hemîşe âfitâb‑ı cihân‑tâb‑ı ikbâl ve neyyir‑i âlem‑i 

efrûz‑i iclâl, meşrık‑ı devlet‑i lâ‑yezâl ve matla‘‑ı haşmet‑i bî‑zevâlden tâli‘ ü tâbân ü dırahşân bâd. 

Bi'n‑nebiyyi ve âlihi'l‑emcâd. Temme.
276

El‑mütevekkil ale'llâhi'l‑Meliki'l‑Ekrem
Es‑Seyyid Abdullah el‑vezîr‑i a‘zam277

Mektûb‑ı mezbûrun kapağıdır:

A‘lâ-hazret ve mu‘allâ cây-gâh, refî‘ menzilet ve Cemşîd destgâh, fermân-fermâ-yı 
memâlik-i İran, revnak-efzâ-yı taht-gâh-ı keyân, sadr-ârâ-yı kişver-i şâhî, lem‘a-pîrâ-yı 

276 "Nebî (a.s) ve O'nun değerli aile efradı hakkı için, ikbâlin cihânı aydınlatan güneşi ve iclâlin (yiğitliğin) âlemi 
nurlara gark eden ışıltıları batmayan devletin ve zevâl bulmayan haşmetin ufuklarından doğarak sonsuza kadar 
sürekli ışıldayıp parlasın" anlamında Farsça duâ ve "bitti" kaydı.

277 "Allah'a tevekkül eden kerem sahibi melik, Vezîr-i a‘zam Seyyid Abdullah" me’âlinde Sadrazam Abdullah'ın 
Arapça imzâ kaydı.
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ufk-ı Cem-câhî, İsfendiyâr-ı diyâr-ı ser-bülendî şehriyâr-ı bâ-iktidâr-ı mülk-i ercümen-
dî, dâver-i Dârâ-şiyem, tensîk-fermâ-yı memâlik-i Acem, gerdûn-bârgâh, celâdet-penâh, 
şâh-ı vâlâ-câh, Ferîdun-destgâh hazretlerinin pişgâh-ı devlet-penâh ve destgâh-ı saâ-
det-iktinâhlarına. 

Nâdir Şâh ile akdedilen dostluk anlaşmasının şartlarına bağlı 

kalınması; iki taraf arasındaki dostluk ve samimiyetin artarak devam 

etmesi beklentisi; cülûs-ı hümâyûn tebriki

با اعتقاد به وفاداری به شروط عهدنامه منعقده با نادرشاه؛ انتظار ادامه و 
افزایش دوستی و همبستگی فیمابین دو طرف؛ تبریک جلوس همایونی

İran vukuatı hakkında bilgi vermek ve iyi dilekleri aktarmak üzere İran 
Sadrazamı İbrahim Mirzaca yazılan mektubun alındığı, muhtevası incelen‑
diğinde Nadir Şah'ın durumunun beyanı ve yeni şahın uğurlu bir şekilde 
tahta geçmesiyle birlikte özündeki şefkat ve insafın bir yansıması olarak 
havas ve avam için hayırlı teşebbüslerde bulunduklarının ihlaslı mektup‑
larından anlaşıldığı; Şah'ın bu uğurlu cülusları, iki yüce devlet arasındaki 
dostluk ve uyuşuma şiraze oluşturmasından başka iyi ilişkilerin göze gözü‑
kür hale gelmesi arzusunun bir samimiyet mektubu yazılması düşüncesine 
dayanak teşkil ettiği; İki yüce devlet arasında dostluk ve muhabbetin sağ‑
lamlaştırılması için önceki üslup üzere güzel mesai sarf etmek yolunda bir 
hulus mektubu yazılmak istendiği; Nadir Şah'ın vefatı sırasında eski üslup 
üzere yapılan muahede ve şartlara halel gelmemesi için azami dikkat sarf 
edildiği, İran sınırında bir kimseye tecavüz ya da ahaliye hiç bir şekilde 
sıkıntı verilmemek ve buna tevessül edenlerin cezalandırılmaları için sınır‑
lardaki vali ve hâkimlere ve sınır görevlilerine tembihlerde bulunulduğu; 
Şah hazretlerince söz konusu birlikteliğin devamına çalışılıp ayrışmadan 
kaçınıldığı takdirde iki taraf arasındaki dostluğun gelişip serpilmesinin ka‑
çınılmaz olduğu; Mehemmed Kerim Han huzura çıkıp sefaret merasimi 
tamamlandıktan sonra şahın cülusunun tebriki sadedinde kaleme alınan 
nâme‑i hümâyûnu beraberinde götürmek üzere dönüşüne ruhsat verildiği, 
aynı mealde Sadaret makamınca kaleme alınan mektubun da sefir ile gön‑
derildiği, aradaki dostluk, samimiyet ve iyi niyetin eskiden olduğu gibi ge‑
liştirilmesine ihtimam gösterilmesi beklendiği ifadesini havi Sultan I.Mah‑
mud'un sadrazamı tarafından İran sadrazamı olan Şah'ın kardeşi İbrahim 
Mirza'ya gönderilen mektup

68
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با ابالغ بهترین  ابراهیم میرزا و اطالع از حوادث ایران  دریافت نامه صدراعظم ایران 
به تخت نشستن  به همراه  نادرشاه  بیان وضعیت  بررسی محتوای آن و  با  خواسته ها، 
بازتاب مهربانی و انصاف و  با صدق و صفا و  نامه توام  فرخنده شاه جدید، استنباط 
تشبث کردن به امور خیر برای عوام؛ با این جلوس فرخنده شاه، آرزومندیم شیرازه 
تفاهم و دوستی بین دو دولت بلند مرتبه تشکیل یافته و کارهای پسندیده و قابل توجه 
انجام گیرد که با تکیه بر اندیشه نوشتن نامه یکدلی فراهم شده؛ برای تقویت محبت 
و دوستی در بین دو دولت بلند مرتبه بر اساس شیوه پیش از این، درخواست نوشتن 
نامه یکدلی برای صرف اهتمام در این راه؛ بکار بردن دقت عظیم برای بدست آوردن 
نادرشاه؛  وفات  هنگام  به  معاهده  شروط  به  رسیدن  و  پیشین  شیوه  اساس  بر  معاهده 
برای جلوگیری از هر نوع تجاوز و هر گونه مشکل به اهالی در مرزهای ایران و برای 
مجازات کسانی که به این امر توصل کنند به والیان و حاکمان و ماموران مرزی هشدار 
داده شد؛ از دیدگاه اعلیحضرت شاه در صورت تالش دو طرف برای عدم جدایی و 
سعی در گسترش همبستگی فیمابین دوستی شکوفا خواهد شد؛ محمد کریم خان به 
حضور پذیرفته شد و بعد از انجام مراسم سفارت و تبریک جلوس شاه، در مورد بحث 
اصلی نامه همایونی نوشته شد و ارسال آن با همراه سفیر به هنگام بازگشت و صدور 
اجازه مراجعت، به همان شکل نامه نوشته شده مقام صدارت نیز توسط سفیر ارسال 
شد؛ دوستی فیمابین، با بیان انتظار نشان دادن اهتمام بیشتر جهت گسترش صداقت و 
به  اول  از طرف صدراعظم سلطان محمود  ایی  نامه  بوده در  پیش  از  نیت خیری که 

صدراعظم ایران ابراهیم میرزا برادر شاه

Devletlü inâyetlü Sadr‑ı a‘zam u efhâm hazretlerinden İran Şâhı'nın karındaşı  
İbrahim Mirzâ'ya yazılan mektûbun bi‑aynihî müsveddesidir.

Cenâb-ı asâlet-me’âb, penâhet-nisâb, şehâmet-intisâb, saâdet-iktisâb, pîrâye-bahş-ı 
mesned-i uluvv-menzilet, revnak-dih-i eyvân-ı sümûvv-mertebet bâ‘is-i istihkâm-ı 
erkân-ı devlet ve nîrû-yı bâzû-yı yâverân-ı saltanat, firâzende-i râyât-ı serverî, fürûzen-
de-i çerâğ-ı mehterî, nahl-i berûmend-i hadîka-i ikbâl ü kâm-kârî ve nihâl-i sâye-guster-i 
gülistân-ı iclâl ü bahtiyârî, ruvâ-yı rûy-i şükûh u şân İbrahim Mirzâ-yı refi‘ü'l-unvân haz-
retlerinin nâdî-i saâdet-karâr ve meclis-i besâlet-medârları savbına ârâyiş-i serîr-i hubb u 
vidâd ve pîrâye-i mesned-i hullet ü ittihâd olmağa şâyân tuhaf-ı tahiyyât-ı âliyât-ı muhâ-
lasat-nümâ ve nutef-i teslîmât-ı gâliyât-ı musâdakat-intimâ ithâf u ihdâ kılındığı siyâk-
da gül-zâr-ı zamîr-i letâfet-semîrlerine selsâl-ı merâm-ı safvet-nümâ, mîzâb-ı kalem-i 
dostî-rakamdan bu zemîn-i dil-nişîn üzere isâle vü icrâ olunur ki, a‘zam-ı selâtîn-i zamân, 
efhâm-ı havâkîn-i devrân câmi‘-i âyât-ı nasafet ü dîn-dârî, râfi‘-i râyât-ı adalet ü kâm-kârî 
nûr-ı hadeka-i cihân-bânî, nevr-i hadîka-i gîtî-sitânî, şehriyâr-ı hurşîd-alem, tâcdâr-ı 
kevâkib-haşem, kuvvet-bahşâ-yı pençe-i ıdâl u dâd, miknet-fermâ-yı bâzû-yı rüşd ü sedâd, 
müşeyyid-i erkân-ı şerîat-ı garrâ, mümehhid-i bünyân-ı millet-i beyzâ, sultânü'l-berreyn 
ve hâkanü'l-bahreyn, hâdimü'l-Haremeyni'ş-Şerîfeyn, hâmiyyü'l-beledeyni'l-münîfeyn, 
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şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü, kudretlü, azametlü pâdişâh-ı sipihr-iktidâr ve hudâven-
digâr-ı gerdûn-vakâr, velî-ni‘metim efendim hazretlerinin der-bâr-ı hilâfet-medâr ve 
südde-i seniyye-i saâdet-karârlarına hâlâ fermân-fermâ-yı memâlik-i İran, revnak-efzâ-yı 
taht-gâh-ı keyân, mihr-i sipihr-i saltanat u tâcdârî, neyyir-i tâbende-i evc-i übbehet ü 
kâm-kârî, a‘lâ-hazret, keyvân-rütbet, bercîs-fitnat, hurşîd-tal‘at, ferhunde-fâl, huces-
te-hısâl, felek-bârgâh, şâh-ı vâlâ-câh hazretlerinin te’kîd-i mebânî-i hubb u vilâ zımnın-
da irsâl buyurdukları nâme-i sâmî-i şâhîlerini teblîğ ü îsâl için nâmzed-i sefâret ü risâlet 
olan hânân-ı sütûde-nişândan eyâlet-me’âb ve şehâmet-unvân izzetlü Muhammed Kerîm 
Hân cenâbıyla tasvîr-i tefâsîl-i vekâyi‘-i hâl ve ta‘bîr-i hâhiş-i muvâlât-ı hayriyyet-me’âl 
siyâkında irsâl buyurulan rakîme-i muhâlasat-vesîmeleri bir zamân-ı sa‘d-iktirân ve bir 
evân-ı fîrûzî-nişânda vesâtat-ı sefîr-i müşârün-ileyh ile resîde-i hayyiz-i vusûl olup, 
münderic-i zurûf-ı kelimât-ı hakîkat-âyâtı kılınan fevâid-i mezâmîn-i safvet-âgîni yegân 
yegân zîver-i silk-i nigâh-ı ittikan kılındıkda merhûm Nâdir Şâh'ın çigûnegî-i netîce-i 
hâli beyânıyla hâlâ fermân-fermâ-yı memâlik-i İran olan Şâh-ı vâlâ-câh-ı müşârün-ileyh 
hazretlerinin irsen ve istihkâkan ve icmâ‘an ve ittifâkan evreng-i saltanat-ı İran üzere 
cülûs-ı meymenet-me’nûs ile temekkün-yâb-ı şâhî ve zât-ı me‘âlî-simât-ı tâcdârîlerinde 
meknûz olan cevher-i şefekat ve nasafet muktezâsınca âsâyiş-i havâss u avâm ve nizâm-ı 
mehâmm-ı kâffe-i enâma sarf-ı himmet ile ma‘delet-bahş-ı Cem-câhî oldukları levâmi‘-i 
hayriyyet-sevâtı‘ı le’âlî-i fıkarât-ı mektûb-ı saâdet-mashûblarından rûşen ü tâbân olmağ-
la şâh-ı müşârün-ileyh hazretlerinin işbu cülûs-ı meymenet-me’nûsları şîrâze-i risâle-i 
tevâfuk u iltiyâm-ı devleteyn-i aliyyeteyn olmak melhûzuyla vesîle-i küşâyiş-i ef’ide-i 
hayr-endîşân oldığından mâ‘adâ cenâb-ı fetânet-nisâblarının ârâyiş-i tâk-ı meveddet ve 
tezyîn-i kitâbe-i kasr-ı dostî vü safvet siyâkında tahrîk-i hâme-i muhâlasat-alâme buyur-
maları bâ‘is-i inbisât-ı derûn-ı vilâ-meşhûn ve sebeb-i inkişâf-ı tab‘-ı muhabbet-makrûn 
olmuşdur. Hem-vâre mesned-i güzîn-i şehâmet ü übbehet ve çâr-bâliş-nişîn-i saâdet-i 
vâlâ-menzilet olalar. Sâlifü'z-zikr zebîre-i sadâkat-vetîrelerinden rızâ-yı Hazret-i Gird-gâr 
ve refâh u âsûde-gî-i ümmet-i seyyid-i ebrâra makrûn olan devleteyn-i aliyyeteynin ilf ü 
iltiyâmı ve mâ-beynde olan bünyân-ı muhabbet ü dostînin istihkâmı emrinde cânib-i 
sâfî-serîretlerinden üslûb-ı sâbık üzere mesâ‘î-i cemîle izhâr ve nahlistân-ı hubb u vidâd, 
âb-yârî-i sehâb-ı kilk-i hulûs-ı midâd ile pür-berg ü bâr kılınmak matlûb-ı hayr-hâhânele-
ri idüğü tahrîr ü inbâ buyurulmuş. Öteden berü bast-ı bisât-ı musâfât ve rabt-ı peyvend-i 
ittihâd u muvâlâta meyl ü rağbet idenler cânibine izhâr-ı rû-yı mülâtafet ve tevcîh-i vec-
he-i mü’âlefet tarîka-i enîkası meslûk-ı şîme-i kerîme-i devlet-i ebed-müddet olup ve hat-
tâ merhûm şâh-ı müşârün-ileyh ile kubeyl-i vefâtında üslûb-ı kadîm üzere in‘ikad-pezîr 
olan  merâ’ir-i musâfâtın uhûd ve kuyûdunı tatarruk-ı halelden sıyânet ve vefâ-yı ahd ü 
mîsâka kemâl-i i‘tinâ vü dikkat olunarak gümâştegân-ı ser-haddât-ı memâlik-i mahrûse 
câniblerinden îsâl-i zarar u hasâret kasdıyla bir ferd hudûd-ı İraniyye'ye bir hatve tecâvüz 
ve tasaddî ve ahâlîsine vechen mine'l-vücûh cevr ü ta‘addî etmemek ve idenler olur ise 
cezâ-yı sezâları icrâ olunmak üzere vülât ü hükkâm-ı kılâ‘ ve ser-haddât-ı hâkaniyyeye 
hutût-ı hümâyûn-ı ma‘delet-makrûn-ı mülûkâne ile mu‘anven evâmir-i cihân-mutâ‘ ile 
tenbîh olunduğundan gayri pey-der-pey işbu emr-i mu‘tenâ-aleyhe mezîd-i dikkat ey-
lemeleri dahi te’kîd olunmağla siyâk-ı meşrûh üzere taraf-ı fâizü'ş-şeref-i hümâyûndan 
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muhâfaza-i uhûd u mevâsik emrine ne gûne himmet-i vâlâ-nehmet-i hüsrevâne mebzûl 
ve der-kâr idüğü ma‘lûm-ı enâm olup ve bi-mennihî te‘âlâ şâh-ı vâlâ-câh-ı müşârün-ileyh 
hazretlerinin mebâdî-i hâl-i hayriyyet-me’âllerinden nümûdâr olan âsâr-ı hulûs u safvet 
muktezâları üzere fîmâ-ba‘d dahi mâ’ü'l-azb-i yegânegî gubâr-ı mugâyeret ve bîgânegîden 
masûn ve semere-i şecere-i mihr ü vilâ âb-yârî-i hüsn-i niyyet-i tarafeyn ile mütezâyid ve 
efzûn olması melhûz-ı zamîr-i ilhâm-semîr-i hazret-i zıllu'llâhî olmağla bu def‘a sefîr-i 
müşârün-ileyh huzûr-ı sâtı‘ü'n-nûr-ı hümâyûna şeref-yâb-ı müsûl ve pertev-enzâr-ı inâ-
yet-âsâr-ı mülûkâne ile meşmûl olup, merâsim-i sefâretî kemâl-i âdâb u ta‘zîm ile edâ 
vü îfâ eylediğine binâen tebrîk-i cülûs-ı meymenet-me’nûs-ı hazret-i şâhî siyâkında şe-
ref-rîz-i sudûr olan nâme-i hümâyûn-ı ma‘delet-makrûn ile me’zûn-ı avd ü insırâf olmağ-
la cânib-i muhlis-i sâfî-taviyyetlerinden dahi te’kîd-i mebânî-i hubb u vidâd ve istikşâf-ı 
tab‘-ı hakîkat-i‘tiyâd zımnında mektûb-ı muhâlasat-üslûb tahrîr ve sefîr-i müşârün-ileyh 
ile firistâde-i nâdî-i şehâmet-masîrleri kılınmışdır. İnşâallahu te‘âlâ lede'l-vusûl ber-min-
vâl-i sâbık mâbeynü'd-devleteyni'l-aliyyeteyn mübrem ve müstahkem olan merâ’ir-i 
muvâlât ve musâfâtın siyânet-i uhûd u mevâsiki ile müstevceb-i takviyyet ü istihkâmî olur 
hâlâtın istikmâline taraf-ı Devlet-i Aliyye-i ebediyyü'l-istimrârdan i‘tinâ olunduğu misillü 
cânib-i seniyyü'l-menâkıb-ı hazret-i şâhî ve sıdk-ı niyyet-i zât-ı hayr-hâhîlerinden dahi 
kemâ-yenbagi ihtimâm u ibtidâr olunup, pey-der-pey irsâl-i resâil-i mütevâliye ile efzâ-
yiş-i hubb u meveddet ve füzûnî-i safvet ü muhâlasata sa‘y-ı evfâ buyurmaları mübtegâ-yı 
asâlet-vesîmeleridir. Bâkî hemîşe neyyir‑i saâdet ü nebâhet ve envâr‑ı rif‘at ü şehâmet tâli‘‑i 

meşrık‑ı ikbâl ve sâtı‘‑ı ufk‑ı lâ‑yezâl bâd! 278

Ahlasü'l‑fuâd
Es‑Seyyid Abdullah, el‑Vezîrü'l‑a‘zam279

Mektûb‑ı mezbûrun kapağıdır:

Cenâb-ı asâlet-me’âb, nebâhet-nisâb, şehâmet-intisâb, saâdet-iktisâb, ferâzende-i 
râyât-ı serverî, fürûzende-i çerâğ-ı mehterî, nahl-i berûmend-i hadîka-i ikbâl-i kâm-kârî 
ve nihâl-i sâye-guster-i gülistân-ı iclâl ü bahtiyârî, rüvâ-i rûy-i şükûh u şân İbrahim Mir-
zâ-yı refî‘u'l-unvân hazretlerinin nâdî-i saâdet-karâr ve meclis-i besâlet-medârlarına.

278 "Saadet, şan ve şeref ile ululuk ve yiğitlik ışıltıları dâimâ ikbâl ufkundan doğarak zevâli olmayan ufuklarda 
sonsuza kadar ışıldasın" anlamında Farsça duâ.

279 "En sâfî kalpli Vezîr-i azam Seyyid Abdullah" meâlinde Sadrazam Abdullah'ın Arapça imza kaydı.
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Alikuli Hân'ın cülûsunun tebrikiyle kendisine duâcı olunması; Nâdir 

Şâh ile akdedilen dostluk anlaşmasının şartlarına bağlı kalınacağı 

inancı; iki taraf arasındaki dostluk ve samimiyetin artarak devam 

etmesi beklentisi

با تبریک جلوس علیقلیخان و دعاگویی؛ با اعتقاد به وفاداری به شروط 
عهدنامه منعقد با نادرشاه؛ انتظار ادامه و افزایش دوستی و همبستگی فیمابین 

دو طرف؛ تبریک جلوس همایونی

İran Şeyhülislamı Molla Ali'den gelen mektubun ulaştığı, sevgi ve dostluğa 
yapılan atıftan memnun olunduğu; elçi Mehemmed Kerim Han'dan cü‑
lus‑ı hümayunla ilgili malumatın alındığı ve bundan duyulan mutluluğu, 
en güzel cümlelerle ifade etme arzusu içinde bulunulduğu; Nadir Şah'ın 
ölümü arifesinde bazı ham hayallere kapılıp bununla kendi sonunu hazır‑
lamış olduğu da gelen mektuptan öğrenildiği; yeni şâhın vaziyeti kavrayıp 
İran'ın birliğini koruma yolunda gerekli adımları atmasıyla yönetme ehli‑
yetinin en yüksek düzeyde bulunduğuna İran cumhurunun itimadı sebe‑
biyle ittifakla vazifeyi kendisine tevdi etmiş bulundukları; Zât‑ı Şâhâne'nin 
cülûslarıyla ülkede nizamın sağlanıp halkın tamamının huzura kavuşmuş 
bulunması, şeyhülislam cenaplarıyla İran ricalini tebrike vesile olduğu; sal‑
tanat tahtında sâbit‑kadem olmaları için Cenâb‑ı Hak'tan duacı olunduğu; 
Nadir Şah'ın vefatından önce gerçekleşen iki taraf sefirlerin geliş‑gidişle‑
riyle mektuplar teatisi, sağlam dostluk tesisi yanında güven duygusu da 
aşılanmış olduğundan bunlara riayet edilerek gelebilecek zararlara karşı 
yeterli ihtimamın gösterileceğine inanıldığı; Devlet‑i Aliyye tarafından bu 
hususa en üst düzeyde alâka gösterildiği; İran sefirinin güzel bir cevap ile 
dönmekte olduğu ve karşıdan gelen malumatla gerçeğin anlaşıldığı; hakla‑
rındaki halis niyetin bilinmesi için bu mesajın iletildiği; burada belirtilen 
hakikatler ve doğruluğundan şüphe edilmeyecek olan inceliklerden ha‑
berdar olunduğunda, Devlet‑i Aliyye olarak dostluk ve güven duygularını 
muhafaza etmek ve sürdürmek konusunuda kararlı bulunulduğunun bilin‑
mesi gerektiği; bunu sağlamak için en iyi şekilde çalışılıp, elden gelen bütün 
gayretler sarf edilerek ülkelerin ve halklarının durumlarını düzene koymak 
arzulandığı ifadesiyle Sultan I. Mahmud'un Şeyhülislamı Mehmed Zeyni 
Efendi tarafından İran Şeyhülislamı Molla Ali Ekber'e gönderilen Arapça 
mektup

دریافت نامه ارسالی شیخ االسالم ایران مال علی، خشنودی از وجود مهر و دوستی؛ 
بدست آوردن اطالعات در خصوص جلوس همایونی از ایلچی محمد کریم خان و 
ارسالی مطلع شدیم  نامه  از  ها،  ترین جمله  زیبا  با  بیان آرزوها  امر،  این  از  خشنودی 
که نادرشاه در آستانه مرگ به رویاهای خام گرفتار شده و همین امر هم سبب فراهم 

69
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ایران  ارضی  تمامیت  راه  با درک وضعیت شاه در  باز هم  پایان کارش گشته؛  شدن 
قدم های ضروری برداشته در بهترین وضعیت قرار گرفته، به دلیل اعتماد و موافقت 
جماعت مردم ایران این وظیفه را به عهده گرفته بوده؛ با جلوس شخص شاه نظم کشور 
تبریک  برای  ایی  وسیله  ایران  رجال  از  رسیده،  آرامش  به  مردم  تمام  و  شده  فراهم 
جناب شیخ االسالم شد و دعاگویی از خداوند برای ثابت قدم بودن در تخت سلطنت؛ 
تبادل نامه های نوشته شده و ادامه آن در سایه رفت و آمد سفرا مانند پیش از وفات 
نادرشاه، در کنار بنیاد دوستی محکم، احساس اطمینان نیز تضمین شده بود، با توجه 
به این موارد باور داریم که به اندازه کافی از سوی شما نیز سعی و تالش خواهد شد؛ 
واقعیت اطالعات بدست آمده از طرف مقابل فهمیده شده و با یک پاسخ خوب سفیر 
را می  پیغام  این  نیت صادقانه در موردشان  فهم  برای  بازگشت است؛  ایران در حال 
فرستیم؛ حقیقت های مشخص شده در اینجا و به صحت و جزئیات آن هیچ تردیدی 
نیست، ضرورت درک تصمیم راسخ به حفظ و ادامه حس دوستی و اعتماد از سوی 
دولت علیّه؛ تالش برای فراهم کردن آن به بهترین شکل، با بیان آرزوی تالش تا حد 
ممکن جهت به نظم در آوردن وضعیت مردم و کشور طی نامه ارسالی از سوی شیخ 
االسالم سلطان محمود اول محمد زینی افندی به مال علی اکبر شیخ السالم ایران به 

عربی

[Arapça]

Semahatli Şeyhülislam Efendi hazretleri tarafından kendilere gelen mektuba 
cevap olmak üzere hâlâ mesned‑nişîn‑i Meşihat‑ı İran olan Molla Ali cenaplarına 

ber‑vech‑i mutad yazılan Arabî mektubun suretidir.

Dinini ebedî, onun destekçilerini azîz kılan, hüküm ve kurallarını muhkem kılıp 
bunu aydınlatan alâmetleri ortaya koyan Allah'a hamd ederiz. Elbette bunun göstergesi, 
"Adaletli olun! Çünkü bu, takvaya daha yakındır!"

280 âyetinin mefhumuna uygun olarak bütün 
bölgelerde avam ve havâss tebaadan olan herkesin ahvalini yoluna koyacak siyasî bir oto-
ritenin kabul edilip benimsenmesiyle gerçekleşmiş olmasıdır. Arkasındaki insanlara, helal 
ve haramı tanıma konusunda temel direkleri kabul edilen ümmetinin alimlerini en büyük 
mucizelerinin bakiyesi olarak bırakan muttaki, necîb, halîm ve kerim olan Nebî'sine, âl ve 
ashabına, onlara tâbi olanlara da salât u selam olsun. 

Ammâ ba‘d;

Gönderdiğiniz mektubunuz elimize ulaştı. Mektupta, değerli gönül aynanıza yansı-
yan asla şek ve şüphe taşımayan sevgi ve meveddeti ifade etmişsiniz; biz de bunları tazimle 
kabul ettik. Özellikle de sizinle ilgili bize örnek bilgiler vermesi, bu mektubun büyük sultan-
ların en değerlisi, hakanların en büyüğüne gönderilmiş olması önemlidir. Ki o sultan, din-i 
mübînin sancağını göklere yükselten, müslümanlara karşı adalet ve insaf ölçülerini şah-
280 el-Mâide Sûresi: 5/8. 
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sında toplamış, insanlara karşı Cenâb-ı Hak'ın İlâhî rahmetinin bir gölgesi ve insanlar için 
vaz‘ ettiği ahkâmı uygulayan halîfesi; onun izzetini sair İran beldelerinin de tanıyıp kabul 
ettiği şahlara mahsus yüce tahtında oturan muazzam sultanımız, muhteşem yöneticimizdir.  
Mektubu, muhterem Mehemmed Kerim Han -hep lütufkâr Rabb'in inayetleriyle dolu ol‑

sun- şâhın mübarek cülûs haberlerini muhtevi haberlerle getirdi. Bu hususu öğrenmiş 
olmaktan dolayı duyduğumuz sonsuz mutluluğu, gerdanlığa dizilmiş inciler gibi parlak 
sözler ve bu hâli ifade için söylenebilecek en güzel cümlelerle ifade etmek isteriz. Yine bu 
mektuptan şuna da muttali olduk. Merhum Nadir Şâh, ömrünün sonlarına doğru sonuç 
alınması zor olan bazı hayallere kapıldığının belirtilerini verdi. Bundan dolayı geçerli bir 
yönteme dayanmadan evhamın çöllerine sapmak durumunda kaldı. Öyle ki, âkil adamlar 
onun bu tasavvurlarını görünce, bu âkil adamlar ittifakla ona karşı tedbir aldılar ve bu 
durum onun ölümüne kadar devam etti. 

Bu ahvalde, Cenâb-ı Hakk'ın engin lütuflarına mahzar olmuş yeni Şâh ordugâh ya-
kınlarında duruma vâkıf olup ceddinin kibirli tavrının onları yüceltmeyeceğini müşahede 
edince, İran Devleti'nin komutanları ve ileri gelenleri devleti ileriye götürmek ve bahtiyar 
kılmak yolunda adımlar atılması ve bu yolda girişimlerde bulunulması konusunda ittifak 
ettiler. Onlar asilzâde tavrıyla gün gibi âşikâr biçimde öncelikli olarak, Şâh'ın bu göreve 
zatı itibariyle layık olduğunu -ki ondan başkası buna layık değildir-, anladılar ve görevi, 
vâris olması, ondan başkasına görevin teklifi düşünülemeyeceği hasebiyle ona tevdi etti-
ler. Bu işlerin tedviriyle görevli herkes ittifakla ona yönelmiş oldu. Böylelikle Şâh salta-
nat tahtına oturmuş oldu. Güzel siyasetinden dolayı kendisine övgüler yapıldı. Zira Allah 
Teâlâ onun sayesinde reaya, önde gelenler ve eşraf üzerine çökmüş olan zulüm ve haksız-
lığı ortadan kaldırdı. Sizler de bu muhabbet ve ittifakı ayakta tutan unsurları desteklemek 
uğrunda büyük gayret ve himmet gösterdiniz. Sizin basiretli görüşlerinizin parıltıları ile 
bu sıkıntılar aşılmış oldu. Hiç şüphesiz Allah Teâlâ'nın takdirleri, kavlinin muktezasınca 
zuhur etmektedir; ne zaman gökteki yıldızlardan biri kaybolursa yeni bir yıldız onun ye-
rini alır. Her halükârda, bütün müslümanlar ve reayanın tamamının gönlü huzur ve ferah 
içindedir. Zat-ı şâhânelerinin cülûslarının gerçekleşmesiyle ülkede nizam sağlanmış, hal-
kın tamamı da huzura kavuşmuştur. Bütün bunlar, sizlere tebrik duasının vesilesi olmuş-
tur. Cenâb-ı Hak'tan dileğimiz, saltanat tahtında sabit kadem olmalarıdır. Allah Teâlâ'dan 
bu cülûsun sürekli olarak ümmetin salâhına vesile olmasını, asla bozulmayacak bir düzen 
içinde refahla dolu olarak devam etmesini; Allah'ın emrini yüceltme uğrunda asırlardan 
beri devam ede gelen ve devam edecek olan Devlet-i Aliyye, gayretlerin, Allah'ın yarattığı 
emanetin halka gösterilen şefkatin daha da yaygınlaştırılması, onlara yapılacak muamele-
nin, ahde vefa duygusu içinde yürütülmesi gerektiğini kabul etmektedir. Bu yol adalet ve 
ihsanı yerine getirmenin en uygun yöntemidir. Müşarunileyhin vefatından önce, tarafey-
nin sefirleri ve eminleri vasıtasıyla iki devlet arasında mektuplar gönderilmişti. Böylece 
en sağlam dostluk ve güven duyguları tesis edilmiş oldu. Oluşmuş bulunan bu ahde ve 
dostluğa riayet edilmesi, bundan herhangi bir tarafa sapılarak halel görmesinin engellen-
mesi, bunun rükünlerinden birinin fesada ve sarsıntıya uğramaması için, yüce sultanımız 
muazzam hakanımız tarafından, Devlet-i Aliyye'nin sınırları içinde olağanüstü ihtimam 
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gösterilmektedir. Devlet-i Aliyye'nin sınırları dahilinde bu ahdin muhafazası, buna aykırı 
hallerin oluşmasının engellenmesi için azami ihtimam gösterilmektedir. Bunun için ilgili 
yerlere gerekli emir ve talimatlar verilmiştir. 

Bütün bu ifadelerden maksadımız, geçmiş dönemlerden bu âna gelinceye kadar, 
Sultanımız Hazretleri aradaki dostluk ve ülfetin muhafazası hususunda, hiçbir delil ve 
burhana ihtiyaç göstermeyecek derecede âşikâr surette ihtimam göstermektedir. Keza, 
sizin Şâh-ı âlîniz cânibinden de dostluk ve içtenlik, samimiyet ve iyiniyet duygularının 
gösterildiği müşahede olunmaktadır. Hiç kuşkusuz, dostluğun pekiştirilmesi ve muhabbet 
yollarını engelleyen sıkıntıların bertaraf edilmesi, ancak âlî himmet sahibi sultanımızın 
müsaade ve girişimleriyle ortaya çıkmaktadır. Onun lütfu ile aradaki ülfet tesis edilmiş, 
gösterdiği sevgi ile aradaki kuşku ve şüpheler dağılmıştır. Biz bu tutulan yolun müslü-
manların salah-ı hallerini ve ehl-i tevhidin gönüllerini huzura kavuşturmasını müstelzim 
olduğundan şüphe duymuyoruz. Bütün gayretimiz ve olanca çabamızla bu uğurda uğraşı-
yoruz. Çünkü salâh ve işleri düzene koymanın bunda yattığına inanıyoruz. Şu anda, sizin 
sefir-i müşarun-ileyhiniz mademki bizim sultanımız tarafından mezunen, Şâh cânibinden 
yazılmış fermanla birlikte güzel bir cevap ile dönmektedir. Sizin bildirdiğiniz şekilde ha-
kikat-i hâle aşina olduk. Biz de kalbimizden gelen samimi duygularla şunları ifade ediyor 
ve bahtiyar meclisinizde bu iyi niyetimizin bilinmesi için değerli insanların toplanma yeri 
olan huzurlarınıza gönderiyoruz. Burada belirtilen hakikatler ve doğruluğundan şüphe 
edilmeyecek olan inceliklerden haberiniz olduğunda biliniz ki, biz temelleri muhkem şer‘î 
esaslara dayalı olan Devlet-i Aliyye olarak dostluk ve güven duygularını muhafaza etmek 
ve sürdürmek konusunuda kararlıyız. Bunu sağlamak için var gücümüzle çalışmakta, eli-
mizden gelen bütün gayretleri bezlederek ülkelerin ve halklarının ahvalini düzene koy-
mayı arzu etmekteyiz. Bunu sağlayacak güzel sözler, arada ülfeti, kaynaşmayı sağlayacak 
ifadelerin sarfedilmesi ve karşılıklı olarak duyurulması ehl-i İslam'ın kaynaşmasını ve ra-
hata erişmelerini sağlayacaktır. Zaten gerçek ve sağlam kaynaşma da ancak böyle sağlana-
bilir. Tarafımızdan bu hususlarda herhangi bir eksiklik ve geciktirmeye mahal verilme-
yeceği gibi, aynı şekilde sizlerin cânib-i âlîsinden ümit edilen de, bu hususların yürürlüğü 
konulmasıdır. Zira benzersiz güzellik ve tatlılıktaki bu sözlerin uygulamaya konulması 
muhabbet bahçelerinin, gözümüzü aydınlatacak dostlukların oluşmasını sağlayacak, ehl-i 
İslam'ın bu güzel bahçelerde kemâl-i meserretle gezinmelerini sağlayacaktır. Çünkü siz, 
"Kulları içinde, Allah'tan gerçek anlamda ancak alimler korkarlar!"

281 âyetinin muhtevasıyla 
muttasıfsınız. "Alimler, Allah'ın kulları için güvencedir!"

282 sözü (hadisi) de sizin vasfınıza 
uymaktadır. Alimler sebat ederler, Allah seni bu faziletli sözlerde sebat ettirsin. 

281 Fâtır Sûresi: 35/28. 
282 İbnü'l-Arabî, el-Mu‘cem, I, 307; Kudâ‘î, Müsnedü'ş-Şihâb, I, 100; Süyûtî, el-Câmiu'l-ehâdîs, XIV, 366; Kurtubî, 

Ahkâmu'l-Kur’ân, IV, 41; İbn Âdil, el-Lübâb, V, 95; Ebû Zehre, Zehretü't-tefâsîr, III, 1147. 
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İşbu mektub‑ı belâgat‑üslûba yazılan kapağın suretidir:

Mevla'nın lütfuyla doğan güneşin parıltılarını taşıyan en yüksek gezegenine ve 
İran'ın önde gelen fudalasının dilinden düşmeyen, Süreyya yıldızının övündüğü yüce 
meclise… Allah Teâlâ onun izzetini daim eylesin. 

Mektub‑ı mezburun imzası:
Kadîm muhibbiniz ve sürekli dostunuz

Es‑Seyyid Mehmed Zeynî'den,
Osmanlı Memalik‑i Aliyye Müftüsü

Allah onu affeylesin.

Afgan Ahmed Şâh'ın cülûsu; Hind Padişahı'nın imdadına koşarak 

Hindistan'daki Mecûsîler üzerine yürümesi; Alikuli Hânı mağlup 

ederek bütün emvaline el koyması ve Ceyhun'a kadar Türkistan'ı 

fethetmesi; gözüne mil çekilerek tahttan indirilmiş olan Şahruh 

Mirza'yı tekrar İran tahtına oturtması; Timur sülâlesinden Âlemgîr 

Şah'ı yeniden Hind padişahlığına getirmesi, ancak daha sonra bu şâhın 

şehit edilmesi; kendi oğlu Timur Şah üzerine yürüyen Mecûsîlere 

yönelerek üst üste yapılan savaşlarda hepsini kılıçtan geçirmesi; bir 

süre Cihanabad'da kalarak Alemgir Şâh'ın oğlunu Hind padişahı tayin 

etmesi; Osmanlı Devleti'nden İran konusunda hareket beklentisi; 

Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara civarında cami inşası için 

arsa verilmesi

بر  اقدام  جهت  هند  پادشاه  به  کمک  برای  رفتن  افغان؛  شاه  احمد  جلوس 
فتح  و  اموالش  تمام  تصرف  و  علیقلیخان  بر  غلبه  هندوستان؛  مجوسیان  علیه 
کردن  میل  با  میرزا  شاهرخ  کشیدن  زیر  به  تخت  از  جیحون؛  تا  ترکستان 
دوباره  نشاندن  تخت  به  وی؛  دوباره  نشاندن  ایران  تخت  به  و  چشمانش  به 
عالمگیر شاه از ثالله تیمور در هندوستان؛ سپس شهید کردن این شاه؛ حرکت 
همه  کشتن  و  مجوسیان  سمت  به  حرکت  با  و  خود  پسر  تیمورشاه  سمت  به 
آنها طی جنگ های پی در پی؛ تعیین پسر عالمگیرشاه به عنوان پادشاه هند 
موضوع  در  عثمانی  دولت  از  حرکت  توقع  آباد؛  جهان  در  ماندن  زمان  در 
منوره مدینه  مطهر  روضه  جوار  در  مسجد  ایجاد  برای  زمین  دادن  ایران؛ 

Safevî Devleti'nin külliyen ayakaltında kalarak İran toprağının ihtilallerle 
iç içe bulunması “emr‑i bi'l ma‘rûf nehy‑i ani'l‑münker” ilkesine bağlı ka‑
lınmamasından kaynaklandığı, bu yüzden İlahi bir cezalandırmayla Na‑

70
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dir Şah'ın İran ahalisine musallat olarak İran, Turan, Hind, Horasan, Irak, 
Azerbaycan ve Türkistan taraflarına hasar verdiği, Rûm ülkesine zarar ver‑
meye niyetlenmekle birlikte Anadolu ahalisini onun zulmünden Allah'ın 
koruduğu; Nadir Şah'ın irtihalinden sonra yeğeni Alikuli Han, "Adil Şah" 
ismiyle tahta çıkıp halka zulm etmesi üzerine Afganlılarla Kâbil, Gazneler, 
Peşâver ve o bölgede bulunan diğer hân ve komutanların el birliği ederek 
Afgan Ahmed Şah'ın tahta çıkmasını talep ettikleri, bunun üzerine saltanat 
devralınıp İran'a doğru yönelme niyeti hâsıl olduğu, ancak Hindistan'ın, 
daha geniş ve oraya verilmek istenen zararın daha büyük olması hasebiyle 
küffârın oradan defiyle mahsur durumdaki Hint padişahını kurtarmak için 
Hindistan'da Pencap isimli mahalle varıldığı, Ahmed Şah'a karşı Lahor'da 
çok sayıda asker ve teçhizatla savaşa girişen Mir Mannu'nun mağlubiye‑
te uğratıldığı, yirmi civarında fil sürücü komutanlarının idam olunduğu, 
kendisi firar ederek askerinin tamamıyla perişan olduğu, bütün askeri teç‑
hizatının ele geçirildiği, Pencap, Multan ve Keşmir zapt edildikten sonra 
tekrar İran'a yönelmek üzere Kandehar'a geri dönüldüğü; Nadir Şah'ın 
nesli kesilip Şahruh Mirza tahta çıkmış iken gözüne mil çekilerek taht‑
tan indirildiğini öğrenen Ahmed Şah'ın Horasan'a yönelip Herat Kalesi'ni 
feth ve ahalisini affederek kalede bulunan her türlü emval ve teçhizatı ele 
geçirip ahaliyi zulümden kurtarmış olduğu, daha sonra Ceyhun Nehri'ne 
varıncaya kadar Türkistan memleketlerini tasarrufuna alıp hâkimler ata‑
yarak askeriyle Şah'ın üzerine yürüyüp bütün mal ve teçhizatına el koy‑
duğu, akabinde Meşhed Kalesi'ni teslim alıp ve Şahruh Mirzayı yeniden 
tahta oturttuğu, Kandehar'a döndüklerinde Hindistan'daki küffarın Hint 
hilafet merkezi olan Cihanâbâd'a hücum ve istila ettiklerini duyan Ah‑
med Şah bu kez Hindistan'a yönelip Hint askerini bozguna uğrattığı, son‑
ra Cihânâbâd'a ulaştığında Timur sülâlesinden Âlemgîr Şah'ın kendisini 
hediyelerle karşılayıp sevgi ve tazîmde bulunması üzerine Âlemgîr Şah'ı 
yeniden Hint padişahlığına getirdiği, küffârın puthane ve ibadethanelerini 
yıkıp birçok Mecûsî'yi katl edip İslâm hâkimiyetini ilan ettiği, Serhend ve 
Lahor'dan Multan'a kadar kendi oğlu Timur Şah'a verdikten sonra Irak, 
Horasan, Fars, Azerbaycan vs. Türkistan memleketlerini düzene koymak 
için Kandehar'a dönmüş iken Dekan tarafını karargâh edinen Mecûsîlerin 
tekrar Hint Hilâfet merkezine hücum edip Alemgîr Şah'ı şehit ve şehirleri‑
ni zaptettiklerinden başka Ahmed Şah'ın oğlu Timur Şah'ın elindeki şehir‑
leri de işgale kalkıştıklarını işitince Hindistan'a dönmeye mecbur kaldığı, 
işgalci Mecûsîleri perişan etmekle birlikte onlar bu durumu komutanla‑
rının reisi olan Cenguy isimli Mecûsî'ye haber verince O ve amcası olan 
Tatbil isimli Mecûsî bütün ordu, cephane ve teçhizatlarıyla Ahmed Şah'ın 
üzerine varmak için herkesi seferber ettiği, mezkûr Tatbil çok kalabalık 
askeriyle Şah'ın üzerine baskın düzenlemekle büyük çarpışma meydana 
geldiği, Tatbil'in askerlerinin birçoğu kırılıp kalanları Cenguy'un yanına 
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kaçtıkları, Vezîrâbâd isimli bölgede var güçleriyle yeniden hücum ettikleri 
ve meydana gelen çarpışmada Tatbil ölüp Cenguy'un da yaralı bir şekilde 
Melhar isimli reislerinin yanına kaçtığı, askerlerinin büyük çoğunluğunun 
helak olduğu, bilcümle emval ve teçhizatlarının Ahmed Şah'ın eline geç‑
tiği, yakalanan askerinden bir kısmının idam olunduğu, mezkûr Mecûsî‑
lerin reisleri olan Melhar, Tanita, Cenguy ve diğer komutanları tekrar bir 
araya gelmek suretiyle yeniden saldırmışlarsa da yenilgiye uğradıkları; Bu 
hadise, Mecûsî kavmi reislerinin başı hükmündeki Nana Balacı Rav isimli 
racaya haber verildiğinde altı yüz bin asker, birçok hazineler sarfıyla dört 
bir yandan yardımlar alarak Hindistan'da bir tek Müslüman kalmayıncaya 
ve Timur nesli tamamen kırılıncaya kadar savaşma emrini vererek Ahmed 
Şah'ın üzerine sürdüklerinde iki taraf askerinin birbirine karışmasıyla gün 
boyu süren çarpışma sonunda komutanları ve padişah tayin ettikleri kişi 
helak olup pek çok Mecûsî askeri kılıçtan geçirildikten sonra Şah ve askeri‑
nin muzaffer bir şekilde bütün ganimetlere el koydukları; Şah, bir müddet 
Cihânâbâd'da kalarak müteveffa Alemgîr Şah'ın oğlunu Hind Sultanlığı'na 
tayin ettikten sonra kendisi Kâbil ve Kandehar tarafına döndüğünde Hin‑
distan'da mücadele verdiği sırada İran'ı karışmış bir halde bulmasıyla Os‑
manlı Devleti tarafından da İran'a herhangi bir hareket vukua gelmediğini 
öğrenince “inşallah en yakın zamanda Devlet‑i Aliyyece İran'a bir çeki dü‑
zen verilir, Hindistan'da yaptığımız bu fütuhat benzeri hayırlı faaliyetlere 
de inşallah ortak olunur” şeklinde niyet ve beklenti izhar edildiği; Bundan 
başka Medine‑i Münevvere'de Ravza‑i Mutahhara civarında Ahmed Şah 
tarafından bir cami inşaı maksadıyla münasip miktar arsa verilmesi için 
emr‑i âlî çıkarılması talep edildiği, iki devlet arasındaki mevcut dostlukla 
yetinilmeyip birbirlerinin dostunun dost; düşmanının da düşman addedil‑
mesi, karşılıklı nâme gönderilmesi suretiyle dostluğun pekiştirilmesi arzu 
edildiği mesajını havi Kandehar'da ikamet eden Afgan Ahmed Şah'ın Bağ‑
dad'a gönderdiği üç sefiriyle Sultan III.Mustafa'ya ilettiği name

در  ماندن کل دولت صفویه  زیرپا  با  ایران  در  ها  دنبال هم شورش  به  آمدن  بوجود 
منکر"،  از  نهی  و  معروف  به  "امر  اصل  با  ارتباط  قطع  با  امر  این  ناشی شدن  خاک، 
توران،  ایران،  به سرزمین های  ایران و وارد کردن خسارت  بر مردم  نادر شاه  تسلط 
ایران محسوب  مردم  برای  الهی  ترکستان عذاب  و  هند، خراسان، عراق، آذربایجان 
می شود، قصد خسارت زدن به سرزمین روم را داشت که خداوند مردم آناطولی را 
"عادل  نام  با  از ظلم وی نجات داد؛ بعد از ارتحال نادرشاه علیقلیخان برادرزاده وی 
و  به کمک خان  و  پیشاور  غزنه،  افغان های کابل،  به همراه  و  نشست  به تخت  شاه" 
زمان  این  در  شده،  افغان  شاه  احمد  نشستن  تخت  به  خواستار  مناطق  آن  فرماندهان 
با حساب وسعت  اما  ایران ایجاد شد،  سلطنت تغییر کرده و هدف حرکت به سمت 
زیاد هندوستان و گسترده گی خسارتی که به آنجا باید وارد کرد با دفع کفار از آنجا 
برای نجات پادشاه هند به محلی به نام پنجاب رسیدند، در الهور مقابل احمد شاه با 
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تعداد زیاد سپاهی و تجهیزات وارد جنگ شده از طرف میرمنّون شکست خورده، در 
حدود بیست فیلچی از فرماندهانش اعدام شده، با فرار خودش بیشتر سپاهش داغون 
شد، از دست دادن تمام تجهیزات سپاهی، بازگشت دوباره به قندهار بعد از تصرف 
و  نادرشاه  نسل  رفتن  بین  از  ایران؛  سوی  به  حرکت  برای  مولتان،  کشمیر،  پنجاب، 
به  کشیدن  میل  با  سلطنت  تخت  از  زیرکشاندن  به  و  میرزا  شاهرخ  نشستن  تخت  به 
چشمانش، حرکت احمد شاه با شنیدن این خبر به سمت خراسان  و فتح قلعه هرات، 
تصرف تجهیزات و اموال داخل قلعه ضمن بخشیدن اهالی و نجات مردم آنجا از ظلم، 
سپس تا رسیدن به رود جیحون سرزمین های ترکستان را به تصرف درآورده با عزل 
حاکمان با سپاه خود به سمت شاه حرکت کرده تمام ثروت و تجهیزات وی را تصرف 
میرزا، شنیدن  به تخت نشستن دوباره شاهرخ  به دنبال آن و  قلعه مشهد  تسلیم  نمود، 
اخبار  هجوم کفار هند به مرکز خالفت در جهان آباد هندوستان و استیال بر آنجا به 
هنگام بازگشت احمد شاه به قندهار، رفتن به سمت هندوستان و متالشی نمودن سپاه 
هند، سپس به هنگام رسیدن به جهان آباد، خود عالمگیر شاه از نسل تیمور با هدایا 
به استقبال آمده عالقه و احترام نموده و دوباره عالمگیر شاه را پادشاه هند نمود؛ از 
بین بردن بتخانه و عبادتگاه کفار و به قتل رساندن بسیاری از مجوسیان و اعالم نمودن 
حاکمیت اسالم، بعد از اینکه از سرهند و الهور تا مولتان را به پسر خود تیمور شاه داد 
ترکستان و  فارس، آذربایجان،  نظم درآوردن سرزمین های عراق، خراسان،  به  برای 
غیره به قندهار برگشت بخش دکن را قرارگاه نموده، حمله دوباره مجوسیان  به مرکز 
خالفت هند و با تصرف شهرهایشان به شهادت رساندن عالمگیر شاه، با شنیدن قصد 
تصرف شهرهای تحت حکومت تیمورشاه فرزند دیگر احمد شاه مجبور به برگشت به 
هندوستان شده؛ به همراه پریشان کردن مجوسیان اشغالگر، خبر دادن وضعیت موجود 
از سوی مجوسان به رئیس فرماندهان خود به نام جنگوی، بسیج او و عمویش تاتبیل 
با تمام اردوی مجوس و مهمات و تجهیزات برای مقابله با احمد شاه، به میان آمدن 
جنگ بزرگ بر علیه شاه از سوی تاتبیل مذکور با سپاه و تجهیزات فراوان؛ کشته شدن 
عده زیادی از سپاه تاتبیل و فرار بخشی نیز به سوی جنگوی، حمله دوباره با نیروهای 
باقیمانده در منطقه ایی به نام وزیرآباد و کشته شدن تاتبیل و زحمی شدن جنگوی در 
این جنگ، فرار جنگوی زحمی شده نزد رئیس خود ملهار، هالک شدن بخش اعظم 
اعدام  و  احمد شاه، دستگیر  به دست  تجهیزاتشان  و  اموال  به تصرف درآمدن  سپاه، 
شدن بخشی از سپاه، شکست دوباره ملهار، تانیتا، جنگوی و فرماندهان مشهور دیگر 
قبیله مجوسی  رئیس  به  این حادثه  رسیدن خبر  دوباره؛  و حمله  هم  با  اتحاد  علیرغم 
راوناناباالجی ، او با شش صد هزار سپاهی، صرف گنجینه بسیار و با کمک گرفتن 
از چهار سو دستور کشتن تمام مسلمانان هند و از بین بردن تمام نسل تیمور به سوی 
احمد شاه حمله برد سپاه دو طرف به هم برخورده و جنگ در طول روز ادامه یافت و 
در نهایت با هالک فرماندهان و فردی که به عنوان پادشاه تعیین کرده بودن بسیاری از 
سپاه مجوسی از تیغ شمشیر گذشتند شاه و سپاهش به شکل پیروز تمام غنایم را بدست 
آوردند؛ شاه بعد از مدتی اقامت در جهان آباد پسر عالمگیر شاه را سلطان هند تعیین 
کرده و سپس خودش به طرف کابل و قندهار برگشت، به هنگام جنگ در هندوستان 
وضعیت ایران آشفته و علی رغم این وضعیت از سوی دولت عثمانی هیچ نوع حرکتی 
به  ترین زمان  امید خداوند در کوتاه  "به  امر  این  از  اطالع  با  نگرفت،  مغایر صورت 
وضعیت ایران نظم و ترتیب داده، شبیه فتوحات فرخنده ایی که در هندوستان داشتیم با 
همکاری انجام دهیم" توضیح دادن قصد و انتظار خود به این صورت؛ به غیر از این به 
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قصد بنای مسجد به نام احمد شاه در مدینه منوره در کنار روضه مطهر برای دادن زمین 
به مقدار مناسب تقاضای صدور امر عالی هستیم، برای ادامۀ دوستی موجود بین دو 
دولت اکتفا نکرده و دوست دوستم دوست و دشمن دوستم دشمن پذیرفته می شود، 
با آرزوی استحکام دوستی و درخواست ارسال نامه متقابل، در نامه به سلطان مصطفی 

سوم از سوی احمد شاه مقیم در قندهار توسط سه سفیر اعزامی احمد شاه افغان

Asıl Fârisi nâmesi nâme cüz’ünde mukayyed  
olmağla bu mahalle işâret olmuşdur. 

İran ve Hindistan taraflarını zîr‑i dest‑i hükûmetine aldıkdan sonra hâlâ 
Kandehar'da ikâmet üzere olan Afgan Ahmed Şâh'ın Bağdad tarafına gelen üç 
nefer sefirleriyle taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i cihân‑dârîye irsâl eylediği nâmenin 

hülâsa‑i tercümesidir.

Şâh-ı müşârün-ileyh evâil-i hâlinde i‘lâ-yı livâ-yı dîn-i Muhammedî'ye arzû-keş ve 
kûşe-i inzivâda vakt-i fırsat zuhûruna müterakkıb olup, hânedân-ı devlet-i Safeviyye kül-
liyen pâ-mâl ve zemîn-i İran'ın pür-ihtilâl olması ahâlî-i İran'ın emr-i ma‘rûf ve nehy-i 
ani'l-münker etmediklerinden neş’et etmekle taraf-ı Hakk'dan Nâdir Şâh ahâlî-i İran'a 
musallat olup, memâlik-i İran ve Turan ve Hind ve Horasan ve Irak ve Azerbaycan ve 
Türkistan taraflarına îsâl-i envâ‘-ı hasâr eylediğinden mâ‘adâ Rûm-ı cennet-rüsûm tarafı-
na dahi eğerçi itâle-i dest-i cevr ü sitem etmişiken cenâb-ı Perverdigâr ahâlî-i Rûmı dest-i 
ta‘addîsinden masûn ve mahfûz idüp Nâdir Şâh-ı müşârün-ileyhin cevr ü ta‘addîsinden 
kavm ü kabîle ve tevâbi‘ ve levâhıkı cân be-leb resîde olup, âhir-i kâr sitem-dîdeleri yediy-
le diyâr-ı ademe irtihâl eyledikde şâh-ı müşârün-ileyh Kandehar'a varup, ikâmet eylediğin 
ve ol esnâda müşârün-ileyh Nâdir Şâh'ın birâder-zâdesi Alikulu Hân, Âdil Şâh nâmıyla 
taht-ı İran'a cülûs idüp, reâyâ ve berâyâya envâ‘-ı zulm u ta‘addî etmekle İran ve Kandehar 
havâlîsinde nice yüz bin tâ’ife-i Afgan ile Kâbil ve Gazneyn ve Pişaver ve sâir ol havâlîde 
olan hânîn-i izâm ve ser-gerdegân-ı kirâm-ı Afgan bi'l-ittifâk müşârün-ileyh Ahmed 
Şâh'ın evreng-i saltanata cülûs eylemesini niyâz eylediklerinde şâh-ı müşârün-ileyh dün-
yâ-yı denîye rağbet ve iltifâtdan i‘râz ve kûşe-i inzivâyı ihtiyâr eylediğini beyân idüp, 
da‘vâ-yı saltanata rağbet eylemediğini tavâ’if-i merkûme müşâhede eylediklerinde hu-
lefâ-yı râşidîn dahi nizâm-ı umûr-ı cihândan fâriğ olmadıklarını ve eben-an-ceddin salta-
nat-ı Afgan kendinin olduğunu zikr ü beyân iderek evreng-i saltanata cülûsa tergîb ü tah-
rîs etmeleriyle cümlenin ittifâkı üzere gazâ vü cihâd iderek kefere ve mübted‘înin vücûd-ı 
habâset-alûdların rûy-ı arzdan tathîr niyyetiyle taht-ı saltanata cülûs idüp, İran tarafına 
azîmete kasd ü niyyet etmişiken memâlik-i Hindistân sâir memleketlerden vâsi‘-ter olup 
ve husûsan Emîr Timur'un hurûcundan mukaddem Afgâniyânın nâmdârlarından Behlül 
ve İskender ve Fîrûz Şâh ve Şîr Şâh ve İbrahim Şâh misillü yirmi dokuz nefer kimesne 
memâlik-i Hindistan'a pâdişâh olduğuna binâen ibtidâ-yı emrde Hindistan tarafına  
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azîmet ve saltanat-ı Hind'e vehn-i küllî târî olmasına sebeb olan küffârın def‘-i tasallut-ı 
galebeleriyle eyâdî-i kefere-i Hindistan'da mahsûr misâli olan Hind pâdişâhını tahlîs niy-
yetiyle asâkir-ı vâfire ve mühimmât-ı cebehâne ve tophâne ve edevât-ı sâire-i kesîr ile 
cânib-i Hind'e azîmet idüp, memâlik-i Hindistan'da Pencab nâm mahalle vusûlünde darb-ı 
destiyle mahall-i mezbûre mutasarrıf olan sâbıkan Hindistan pâdişâhı vezirinin oğlu Mîr 
Mannu yüz bin mikdârı süvârî ve piyâde asker ve katî vâfir tophâne ve cebehâne ile Lahor 
nâm mahalde şâh-ı müşârün-ileyh ile muhârebeye müheyyâ olup, tarafeynin askeri 
mukâbil olduklarında kırk gün mikdârı muhârebe olunup, âhirü'l-emr Mîr Mannu-yı 
mûmâ-ileyhin askeri münhezim olup yirmi nefer fil-süvâr nâm-dâr ümerâsı i‘dâm olun-
mağla mîr-i mûmâ-ileyh dahi firâr idüp, bi'l-külliye askeri perâkende vü perîşân olmağla 
mecmû‘-ı tophâne ve cebehâne ve sâir edevât-ı harb ü kıtâl şâh-ı müşârün-ileyh tarafın-
dan zabt olunup bu takrîble zikrolunan Pencab ve Multan ve Keşmir şâh-ı müşârün-ileyh 
tarafından zabt olundukdan sonra tekrâr İran cânibine teveccüh ü azîmet için Kandehar 
tarafına avdet eyledigin ve mezbûr Alikulu Hân, Nâdir Şâh'ın bi'l-cümle hazâin ü emvâl ü 
eşyâsın zabt eyledüğinden mâ‘adâ Nâdir Şâh'ın bi'l-cümle evlâd u ahfâdını i‘dâm idüp, an-
cak Sultân Hüseyin-i Safevî neslinden Nâdir Şâh'ın nebîresi Şahruh Mirzâ'yı alıkoyup, 
kendi dahi helâk oldukdan sonra karındaşı İbrahim Hân dahi az müddet pâdişâhlık da‘vâ-
sı idüp, ol dahi i‘dâm olundukdan sonra Nâdir Şâh'ın nesli külliyen münkatı‘ olmağla 
ahâlî-i İran'ın ittifâklarıyla Şahruh Mirzâ taht-ı saltanat-ı İran'a iclâs olunmuşiken ahâlî-i 
İran'ın habîs tıynetleri muktezâsınca şâh-ı müşârün-ileyhin gözlerine mil çeküp, serîr-i 
saltanatdan hal‘ eyledikleri müşârün-ileyh Ahmed Şâh'ın mesmû‘ı oldukda ahâlî-i İran'ın 
te’dîb ve gûşmâllerine kasd u niyyet ile Horasan tarafına azîmet idüp, Herat Kal‘ası'nı 
muhâsara vü tazyîk ve üç ay müddetde kal‘a-i merkûmeyi feth ü teshîr ve ahâlîsinin cerâ-
yim-i sâbıkalarını afv ve derûn-ı kal‘ada olan  emvâl ü eşyâ ve tophâne vü cebehâne ve sâir 
edevât-ı harb ü kıtâl-i bî-şümârı ahz u zabt ve reâyâyı pençe-i kahr u zulümden tahlîs ve 
etrâf-ı Horasan ve Türkistan'a asâkir-i vâfire tesyîr idüp, memâlik-i Türkistan'ı tâ nehr-i 
Ceyhun'a varınca kabza-i tasarrufuna idhâl ve tarafından hükkâm nasb eyledikden sonra 
Türkistan tarafından yüz bin mikdârı asker şâh-ı müşârün-ileyhin üzerine gelip, 
ba‘de'l-muhârebe münhezimen firâr ve ekser tu‘me-i şimşîr-i âb-dâr oldukdan sonra 
münhezim olan tâ’ifenin hazâin-i bî-şümâr ve tophâne vü cebehânelerin ve katî vâfir fil-
lerin zabt idüp ba‘dehû müşârün-ileyh Şahruh Mirzâ'yı taht-ı saltanat-ı İran'a iclâs kasdıy-
la Meşhed-i mukaddes hisârını muhâsara ve tazyîk etmegin ahâlîsi istîmân ile kal‘a-i 
merkûmeyi teslîm etmeleriyle cerâyim-i sâbıkalarını afv ve Şahruh Mirzâ'yı kemâl-i 
i‘zâz ü ihtirâm ile iclâs-ı evreng-i saltanat idüp, ol havâlî ahâlîsi kemâl-i emn ü emân ile 
asûde-i hâl olduklarından sonra yine Kandehar'a avdet eyledikde Hindistan küffârı dâ-
rü'l-hilâfe-i Hind olan Şâh-ı Cihânâbâd'a hücûm ve izhâr-ı bağy u tuğyân ve zabt u istîlâ 
idüp, ezân-ı Muhammedî'yi ve zebh-i nev‘-i bakarı men‘ ve ehl-i İslâm'a îsâl-i envâ‘-ı 
hasâr eyledikleri müşârün-ileyh Ahmed Şâh'ın mesmû‘ı oldukda tekrâr Hindistan cânibi-
ne azîmet idüp, ol makûle keferenin def‘-i fesâdların murâd eylediği kefere-i Hind'in mes-
mû‘ı oldukda üç yüz bin süvârî ve iki yüz bin piyâde asker ve iki bin aded top ve beş bin 
aded bân dedikleri âlât-ı harbî ve iki bin zenberek ve iki bin fil ve sâir bî-hadd ü bî-şümâr 
edevât-ı harb ü kıtâl ile şâh-ı müşârün-ileyhin sedd-i râhına mübâderet etmeleriyle şâh-ı 
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müşârün-ileyh dahi asâkir-i kesîre ile varup, mukâtele ve muhârebe eyledikde zafer-yâb 
olup, Hindistan askeri münhezim ü perîşân ve ol mikdâr edevât u emvâl şâh-ı müşârün-i-
leyhin kabza-i tasarrufuna dâhil olup, kemâl-i sür‘at ile dârü'l-hilâfe-i Hind olan 
Cihânâbâd'a azîmet idüp, beş konak mikdârı tekarrüb eylediği Hind pâdişâhı olan sülâle-i 
Tîmuriyye'den Âlemgîr Şâh'ın mesmû‘ı oldukda ümerâ vü erkân-ı devleti ile şâh-ı müşâ-
rün-ileyhi istikbâl ve lâzıme-i muhabbet ü meveddeti edâ vü îfâ ve hedâyâ-yı azîme arz u 
ihdâ etmekle kemâ-fi's-sâbık müşârün-ileyh Âlemgîr Şâh'ı taht-ı saltanat-ı Hind'e iclâs ve 
ümerâ vü erkân-ı devleti tertîb ve âsâr-ı küfr olan ba‘zı esnâm u evsân ve kenâyis ü puthâ-
nelerini hedm ile hâke yeksân ve kefere ve mecûsdan katî vâfirini îsâl-i dereke-i nîrân ve 
âsâr-ı dîn-i Muhammedî'yi i‘lân idüp, Serhend ve Lahor tâ Multan'a varınca kendi oğlu 
Timur Şâh'a i‘tâ eyledikden sonra Irak ve Horasan ve Fars ve Azerbaycan ve sâir memâ-
lik-i Türkistan'ın nizâm-ı umûrlarîçün Kandehar'a avdet eylediğin ve bu esnâda memâ-
lik-i Hindistan'dan Dekan tarafına makarr u me’vâ-yı Mecûs ve mecma‘-ı sergerdegân-ı 
kefere-i Hünûd'dır, ol tarafda olan kefere-i Mecûs cem‘iyyet-i kesîre ile dârü'l-hilâfe-i 
Hind'e hücûm idüp, pâdişâh-ı Hind olan Âlemgîr Şâh'ı şehîd ve kâffe-i eyâlât ve elviye-yi 
memâlik-i Hindistan'ı zabt eylediklerinden gayri müşârün-ileyh Ahmed Şâh'ın oğlu Ti-
mur Şâh'ın zîr-i dest-i hükûmetinde olan Serhend ve Lahor ve sâir memâlike itâle-i dest-i 
ta‘arruz eyledikleri mesmû‘ı oldukda tekrâr Hindistan cânibine azîmeti lâzım gelip, yetmiş 
iki senesi lâ-yu‘ad ve lâ-yuhsâ asâkir ve hadden efzûn tophâne istishâbıyla Hindistan tara-
fına azîmet eyledikde Pencab'a ve Lahor tarafına îsâl-i hasâr iden kefere-i Mecûs mütefer-
rik ve perîşân olup, mesfûrlar keyfiyyeti Dekan tarafında olan serdârlarına haber verdik-
lerinde Merehte dedikleri kavm-i Mecûs'un sergerdelerinin reisi olan Cenguy nâm Mecûs 
iki yüz bin piyâde ve süvâri şehr-i Cihânâbâd'ın muhâfazasıçün ol havâlîye irsâl ve me-
merr ü ma‘berleri sedd etdirdüğinden mâ‘adâ rü’esâ-yı kavm-i mezkûrdan mesfûrun am-
mi]si] olan Tatbil nâm Mecûs altmış bin süvârî ile şâh-ı müşârün-ileyhin üzerine ılgâra 
irsâl ve memerr ü ma‘berlerde vâki‘ kemîn-gâhlara asâkir-i vâfire ihfâ eylediği haberi şâh-ı 
müşârün-ileyhe vâsıl oldukda kat‘â himmetine fütûr virmeyüp, muhârebe iderek şehr-i 
Cihânâbâd'a kurb mesâfesi olan nehr-i azîme vâsıl oldukda kesret-i bârândan nâşî nehr-i 
mezbûrdan ubûr mümkün olmayup, birkaç gün nehr-i mezkûrun öte cânibinde tevakku-
fu esnâsında mesfûr Tatbil asâkir-i deryâ-misâl ile bağteten şah-ı müşârün-ileyhin askeri 
üzerine hücûm eyledikde tarafeynden ceng-i azîm vâki‘ olup, asâkir-i Mecûsdan bî-nihâye 
kefere üftâde-i hâk-i helâk ve bakıyyetü's-süyûfı hezâr mihnet ü meşakkat ile Cenguy-ı 
mesfûrun yanına firâr eyledikleri sonra şâh-ı müşârün-ileyh mansûr u muzaffer nehr-i 
mezkûrdan ubûr ve Cihânâbâd'a iki fersah mesâfe bir karyeye nüzûl eyledikde karye-i 
merkûmeye  kurb ü civârda vâki‘ Vezirabad nâm mahal asâkir-i Mecûs ile memlû oldu-
ğundan mâ‘adâ şâh-ı müşârün-ileyhin sedd-i râhı için me‘âbir ve menâfize meterisler alıp 
ve katî vâfir tophâne ve edevât-ı harb u kıtâl hâzır etmeleriyle bî-muhâbâ şâh-ı müşâ-
rün-ileyh üzerelerine varup, muhârebe ve mukâteleye şurû‘ eylediklerinde Tatbil-i mes-
fûr mürd ü helâk olup, Cenguy mesfûr dahi mecrûhan Melhar nâm reislerinin yanına firâr 
etmekle iki yüz bin süvârî askerinden ekall-i kalîl necât bulmağla firâr idüp, mâ‘adâsı es-
nâ-yı harb ü kıtâlde helâk olmağla hadd ü hasrdan efzûn hazâin ve tophâne ve cebehâne ve 
sâir edevât-ı harb ü kıtâl şâh-ı müşârün-ileyhin kabza-i tasarrufuna vâsıl olup, firârîler 
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dahi ta‘kîb olunmağla katî vâfiri i‘dâm olunduğun ve andan sonra şâh-ı müşârün-ileyh 
şehr-i Cihânâbâd tarafından âdemler ta‘yîn idüp, ahâlî ü a‘yân ve reâyâ vü berâyâyı te’mîn 
ve tatmîn zımnında lâzıme-i emr-i muhafazaya ihtimâm etdirdiğin ve ol esnâda rü’esâ-yı 
kavm-i Mecûs'dan Melhar ve Tanita ve Cenguy ve sâir sergerde-i gürûh-ı Mecûs ile it-
tifâk idüp, dört kerre yüz bin süvârî cem’ ve Cihânâbâd tarafına irsâl eyledikleri şâh-ı 
müşârün-ileyhin mesmû‘ı olup, ılgâr ile bir gecede yirmi fersah mesâfeyi kat‘ ile üzerlerine 
varup, beynlerinde ceng-i azîm vaki‘ olmağla asker-i küffâr bergeşte vü pâ-mâl ve mün-
hezimen firâr eyledikleri re’s-i rüesâ-yı kavm-i Mecûs olan Nana Balacı Rav nâm Raca'ya 
haber verildikde var kuvveti bâzûya getirip, sergerde ve söz sâhiblerin etrâfdan cem‘ ve 
ebvâb-ı hazâinin küşâd ve emvâl-i bî-nihâye sarfıyla müselmân ve kavm-i Merehte ve 
Raçbot ve Brehmen ve ahâlî-i Dekan ve Rûm ve Fireng ve Habeş ve Jenk ve ehl-i Buhârâ 
ve Bedahşan ve Türkistan'dan ve İran taraflarından asâkir-i cem’ile altı kerre yüz bin sü-
vârî ve beş kerre yüz bin piyâde tüfengci tedârik eylediğinden mâ‘adâ üç bin top ve beş 
kerre yüz bin bân ve kırk bin furre âteş-bâzîde mehâreti olan asker cem‘ ve Bahuci ve İb-
rahim Hân nâmân kimesneler ile kendi birâderini asâkir-i mezkûre üzerine serdâr ta‘yîn 
ve on yedi yaşında oğlunı Hindistan pâdişâhı nasb etmek üzere asâkir-i mezkûre ile ma‘an 
irsâl ve ehl-i İslâm'dan arâzî-i Hind'de kimesne kalmayıp, nesl-i Tîmûriyye'yi külliyen 
münkatı‘ etmek husûnunu kendilere tenbîh ve kırk bin kîse akçe nakden teslîm eylediğin-
den gayri yüz bin kîse akçe dahi havâle ve şâh-ı müşârün-ileyhin üzerine tesyîr etmekle 
tarafeyn askeri birbiri mukâbelesinde nasb-ı hıyâm idüp, beynlerinde cârî olan nehr-i 
azîm tuğyân üzere olduğuna binâen birkaç gün muhârebe ve kıtâl dûçâr-ı ukde-i te’hîr 
olup, nehr-i mezkûrun geçit mahalli kimesnenin ma‘lûmı değil iken ilhâm-ı Rabbânî ile 
şâh-ı müşârün-ileyhe işâret olundukda ertesi gün ol mahalden mürûr olunup, iki tarafın 
askeri muhârebe ve mukâteleye âgâz etmeleriyle tarafeynden top ve tüfeng cengi iki saat 
mikdârı mütemâdî oldukdan sonra tarafeyn askeri birbirine karışıp sabahdan ikindi vak-
tine dek kılıç cengi olarak nice sergerdeleri üftâde-i hâk-i helâk ve niceleri esîr olduğun-
dan gayri Hind pâdişâhlığı kasdıyla getirdikleri mesfûr dahi mecrûh ve ba‘dehû helâk olup, 
bakıyyetü's-süyûf olan asker-i Mecûs etrâfa perâkende vü perîşân olmalarıyla şâh-ı müşâ-
rün-ileyhin askeri ta‘kîb idüp, ekserini tu‘me-i şemşîr-i âb-dâr etmeleriyle şâh-ı müşâ-
rün-ileyh mansûr u muzaffer olup, asâkir-i Mecûs'un bî-hesâb ordularında olan hazâin ve 
tuhaf ve sâir esbâb-ı harb ü kıtâl ve beş bin fil şâh-ı müşârün-ileyh tarafından zabt olunup, 
sâir emvâl-i eskâli şâh-ı müşârün-ileyhin askeri ganîmet etdiklerinden sonra şâh-ı müşâ-
rün-ileyh Cihânâbâd'a varup, taht-ı saltanat-ı Hind'e bir müddet cülûs eyledikden sonra 
müteveffâ-yı müşârün-ileyh Âlemgîr Şâh'ın oğluna saltanat-ı Hind'i tefvîz ve kendisi 
Kâbil ve Kandehar tarafına avdet eyledikde ve şâh-ı müşârün-ileyh ol havâlînin feth ü 
teshîri ve küffâr-ı Hind'in def‘-i fesâd ve şekâvetleriyle  meşgûl ve İran tarafı bu mertebe 
muhtell ve müşevveş olup, Devlet-i Aliyye tarafından cânib-i İran'a bir serdâr ta‘yîni ile 
ahâlî-i İran'ı te’dîb ü gûşmâl me’mûl iken ba‘d-i hitâmi'l-maslaha makarr-ı saltanatına av-
det eyledikde İran havâlîsinin keyfiyyetini su’âl idüp, Devlet-i Aliyye tarafından bir hare-
ket vâki‘ olmadığı mesmû‘ olmağla inşâ’allahu te‘âlâ an-karîbi'z-zamân Devlet-i Aliyye 
cânibinden İran'ın te’dîb ve gûşmâllerine irâde buyurulur. Zîrâ ma‘lûmdur ki; dünyâ bir 
misâfir-hâne olup, ancak dünyâda bu misillü âsâr-ı hayriyyeye muvaffak olmağa sa‘y ile 
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ecr-i cezîle nâ’il olmak lâzımdır. Ümmîd ider ki şâh-ı müşârün-ileyhin muvaffak oldığı 
fütûhât misillü âsâr-ı hayriyyede de Devlet-i Aliyye dahi şerîk ola. Bundan mâ‘adâ Medi-
ne-i Münevvere'de civâr-ı Ravza-i Mutahhara'da şâh-ı müşârün-ileyh tarafından bir 
câmi‘ binâ olunmasıçün bir münâsib mahalde bir mikdâr arsa şâh-ı müşârün-ileyhin 
âdemlerine verilmek bâbında emr-i âlî ısdâr olunması istid‘âsı olup, bundan böyle devle-
teyn beynlerinde dostluk ve muhabbet cârî oldığından mâ‘adâ birbirlerinin dostuna dost 
ve düşmanına düşman olmak merâsimine riâyet ve vakit vakit tarafeynden nâme irsâliyle 
lâzıme-i tehâbb ü tevâddı îfâ ve icrâya mürâ‘ât olunmak matlûb ve müsted‘âsı idüğün tah-
rîr ider. 

Nâdir Şah'ın ölümünden sonra Mirza Şahruh'un tahta çıkarılmasıyla 

yakılan fitne ateşinin söndürülmesinde Afgan Ahmed Şâh'ın 

himmetinin takdire şayan olması; Hindistan'ı Mecûsî istilasından 

kurtarıp İslâmiyet'i orada egemen kılmasının, gönderilen mektuptan 

anlaşılması; İslâm dininin yücelmesi yolundaki hizmet ve küffârın 

kırılmasındaki katkılarının Devlet-i Aliyye katında her türlü övgüye 

lâyık olması; Medine-i Münevvere'de cami inşa olmak yerine, her 

sene Haremeyn ahalisine surre gönderilmesi; İran ahalisine zarar 

vermenin Devlet-i Aliyye'nin sıfatına yakışmayacağının ve karşılıklı 

andlaşmalara bağlı kalındığının ifade olunması

با به تخت نشستن شاهرخ میرزا بعد از مرگ نادرشاه آتش فتنه ایی که شعله ور 
شده بود به همت شایان احمدشاه افغان خاموش؛ نجات هندوستان از استیالی 
مجوسیان و برقراری حاکمیت اسالمی در آنجا، استنباط آن از نامه ارسالی؛ 
خدمتی در راه ارتقای دین اسالم و سهم شما در شکست دادن کفار شایسته هر 
گونه ستایش در نزد دولت علّیه است؛ به جای بنای مسجد در مدینه منوره، ارسال 
همه ساله ُصّره )کیسه پول( به اهالی حرمین؛ چیزی که در شأن صفات دولت علّیه 
نیست ضرر رساندن به مردم ایران و بیان وفاداری به عهدنامه دو جانبه فیمابین

Selefleri olan ataları zamanından beri Devlet‑i Aliyye ile olan din kardeşliği 
ve birlik beraberlik sebebiyle dostluk ve samimiyetin daha sağlam hale ge‑
tirilmesi babında Ahmed Şah'ın Bağdad Valisi Ali Paşa aracılığıyla Dersaa‑
det'e gönderdiği namenin alınıp incelendiği; Afgan Tahtı'na çıktıklarından 
beri Hindistan'ı istila eden küffarın haddini bildirmeleri, Mecûsîlerin kö‑
künü kazımaları, İran'da Nadir Şah'ın ölümünden sonra Mirza Şahruh'un 
tahta çıkarılmasıyla yakılan fitne ateşinin söndürülmesinde büyük himme‑
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ti görüldüğünün anlaşıldığı; O esnada, Mecûsîlerin tasallutuna uğrayarak 
şehit düşen Âlemgîr Şah'ın haberini almasıyla birlikte o tarafa yönelip üç 
kere üst üste küffarı bozguna uğratarak zaferlerle Cihanabad'a döndük‑
leri; şehit şâhın oğlunu tahta geçirdikleri ve neticede Hindistan'ı Mecûsî 
istilasından kurtarıp İslâmiyet'i orada egemen kıldıklarının gönderilen 
mektuptan anlaşıldığı; İslâm dininin yücelmesi yolunda ettikleri hizmet ve 
küffârın kırılmasında sağladıkları katkı Devlet‑i Aliyye katında her türlü 
övgüye lâyık olduğu; Müslümanların kurtuluşları yolunda isabetli bir ira‑
de ortaya koymaları Mevla'nın takdirini kazanmaya elverişli bulunduğu; 
İran'daki ihtilâlin savuşturulması için asker ve komutan gönderilmesi ba‑
bında irade‑i seniyye çıkarılmasının Şah'ın arzusu olduğu; Ravza‑i Mutah‑
hara'da cami bina etmek üzere arsa verilmesi iltimas olunmakla birlikte 
Peygamberin hicretinden bu yana orada mescit inşa olunmayıp Medine 
dışında inşa olunan mescitlerin de ashab‑ı kirâm zamanında inşa olunan 
mescitler oldukları; Mescid‑i Nebevî'nin yeterli büyüklük ve genişlikte ol‑
ması hasebiyle Osmanlı ecdâdın orada mescit inşası için irade çıkarmadık‑
ları; Gerçek maksat, Hz. Peygamber'in eşiğine yüz sürmek olduğuna göre, 
her sene Haremeyn‑i Muhteremeyn ahâlîsine surre göndermek suretiyle 
yardım eriştirilmesi bu meramın sağlanması için en uygun yol olduğu ve 
buna ruhsat verileceği; İran'a asker göndermeme ve memleket zapt etme‑
ye meyletmeme sebebi ise, Nadir Şah öncesinden beri iki devlet arasında 
imzalanan dostluk antlaşmalarının daha sonrakileri de kapsamasının ge‑
reği olduğu kadar uzun zamandır ihtilallerden harap ve bîtap düşmüş olan 
İran ahâlîsine zarar vermek, yuvalarını yıkmak Devlet‑i Aliyye'nin şerefli 
sıfatına yakışmadığından buna tevessül edilmeyerek karşılıklı sözleşmelere 
bağlı kalındığı; Bu hususlar Şah hazretlerinin malumu olması için işin esası 
ifade edilerek aradaki sevgi ve samimiyet unsurlarının kuvvetlendirilmesi 
için bu dostluk mektubunun yazıldığı ve dostluğun devamı doğrultusunda 
bilinen ilkelere bağlı kalındığı sürece dostluğun gereklerine harfiyen bağlı 
kalınacağı ifadesini havi Sultan III.Mustafa tarafından Kandehar'da mukim 
Afgan Ahmed Şah'a gönderilen nâme‑i hümâyûn

برابری دینی، در  برادری و  به سبب وجود رابطه  این طرف  به  از دوره اجداد سلف 
احمد  ارسالی  نامه  بررسی  و  دریافت  مستحکم دوستی و صداقت،  رابطه  ایجاد  باب 
شاه بوساطت علیشاه والی بغداد در درسعادت؛ با آغاز سلطنت در افغانستان نشان دادن 
چشم زخم به کفاری که در هندوستان استیال دارند، برکندن ریشه مجوسیان؛ همت 
از  بعد  میرزا  نشستن شاهرخ  تخت  به  با  که  ایی  فتنه  آتش  در خاموش کردن  شایان 
مرگ نادرشاه شعله ور شده بود؛ در طی آن با دریافت خبر تسلط مجوسیان و شهادت 
با شکست دادن پی در پی و هزیمت کفار و  به آن سمت توجه کرده  عالمگیر شاه 
بازگشت پیروزمندانه به جهان آباد؛ به تخت نشاندن پسر شاه شهید و نجات هندوستان 
شده؛  استنباط  دریافتی  نامه  از  اسالم  حاکمیت  ساختن  برقرار  و  مجوس  استیالی  از 



251

3 NUMARALI NÂME-İ HÜMÂYÛN DEFTERİ

خدمت و سهمی که در جهت اعتالی دین اسالم و از بین بردن کفار انجام شده در نزد 
دولت علیّه شایان هر نوع تقدیر است؛ بدست آوردن تقدیر مولی به جهت ارائه و بکار 
گیری اراده مناسب برای نجات مسلمانان؛ در خصوص سرکوب شورشی که در ایران 
بوجود آمده صدور فرمان سلطنتی برای اعزام سرباز و فرمانده آرزوی شاه بوده؛ همراه 
با درخواست زمین در روضۀ رضوان برای ایجاد بنای مسجد الزم به ذکر است که از 
زمان هجرت پیامبر به این سو در آنجا مسجدی بنا نشده، خارج از مدینه مساجدی که 
بنا شده مساجدی است که در زمان اصحاب کرام بوده؛ عدم صدور فرمان بنای مسجد 
توسط اجداد عثمانی به جهت بزرگی و گستردگی مسجد نبوی؛ چون هدف واقعی 
چهره مالیدن بر آستان حضرت پیامبر است، همه ساله اهالی حرمین محترم با ارسال 
ُصّر برای رساندن کمک که بهترین راه برای انجام این مرام است، صدوره اجازه به این 
امر؛ دلیل سوق ندادن سپاه به سمت ایران و عدم تمایل به ضبط خاک آن بخاطر وجود 
عهدنامه امضاء شده دوستی فیمابین دو کشور پیش از دوره نادرشاه، همانطور که پیمان 
های بعد از وی نیز این موضوع را پوشش می دهند و خواهان ضرر رسیدن به اهالی 
ایران که مدت زیادی است از شورش ها و جنگ ها ناتوان شده نبودیم، تخریب منازل 
آنها در شأن صفات با شرف دولت علیّه نیست از اینرو به آن توسل نجسته به تعهدات 
دو جانبه متعهد ماندیم؛ برای اطالع اعلیحضرت در این خصوص اساس کار بیان شده 
و برای تقویت عناصر دوستی و صمیمیت بین طرفین این نامه دوستانه نوشته برای ادامه 
این دوستی ضروری است که رسماً به این اصول مطابق و وفادار باشیم نامه همایونی 

ارسالی از سوی سلطان مصطفی سوم به احمد شاه افغان مقیم در قندهار 

Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i cihân‑dârîden Kandehar'da ikâmet üzere olan  
Afgan Ahmed Şâh'dan Bağdad vâlisi vesâtatıyla gelen nâmesine cevâb olmak 

üzere tesrîr olunan nâme‑i hümâyûnun müsveddesidir.

Hüve'l‑hallâkü'l‑bâkî

Bismillahirrahmanirrahim

Le’âlî-i Ahmed ve sipâs-ı bî-hadd ve derârî-i şükr ü sitâyiş-i lâ-yu‘ad ol mâli-
kü'l-mülk-i lâ-yezâl ve hudâvend-i bî-misâl temmet na‘amâuhû ve ammet âlâ’uhû hazret-
lerinin dergâh-ı azamet-penâhlarına ahrâ ve sezâdır ki; cevâhir-i mâhiyât-ı mümkineyi 
hızâne-i kemâl-i ınayetinden ibdâ‘ vü ihtirâ‘ ile ref‘-i rüsûm-ı bid‘at ve kam‘-ı kavâid-i küfr ü 
dalâlet ve izhâr-ı şe‘âir-i şerîat ve îzâh-ı sâlik-i mülk ü millet için her dem-i sa‘ad-tev’emde 
havâss-ı ibâd-ı re’fet-mu‘tâdlarından bir bende-i ferhunde-ahterîni "innî câ‘iluke li'n‑nâsi 

imâmâ"283 ile tahliye vü tebeşşür "ve câhidû [fi'llahi] hakka cihâdihî"284 fermân-ı vâcibü'l-iz‘ânı  
ile farziyyet-i gazâyı emr ü tahrîs eyledi. Ve ukûd-ı ferâ’id-i vürûd-ı nâ-ma‘dûd ve sumût-ı 
cevâhir-i mehâmid-i nâ-mahdûd ol server-i hayl-i enbiyâ ve kâfile-i sâlâr-ı asfiyâ, imâ-
283 "...Ben seni insanlara imam yapacağım..." Bakara Sûresi: 2/124. 
284 "...Hakkını vererek cihad edin..." Hac Sûresi: 22/78. 

(28 Aralık‑6 Ocak 1762‑63)
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mü'l-Hudâ şefî‘ü'l-verâ Hazret‑i Ebe'l‑Kâsım Muhammede[ni]'l‑Mustafa aleyhi mine's‑salavâti 

esnâhâ ve mine't‑teslîmâti ezkâhâ
285

 nın ravza-i mutahhara-i fâizetü'l-envâr ve türbe-i mu-
tahhara-i behişt-âsârlarına nisâr-ı îsâr olunur ki; "Hayru'n‑nâsi racülün mümessikun bi‑inâni 

fersihi fî‑sebîli'llah"286 kelâm-ı hikmet-nizâmlarıyla tervîc-i cihâd u gazâ ve i‘lâ-i kelimeti'l-
lahi'l-ulyâ için miyâne-i müslimînde te’sîs-i esâs-ı muvâfakat ve teşyîd-i erkân-ı hubb u 
musâdakat eyledi. Ve tahiyyât-ı zâkiyât-ı müşk-endûd-ı hulefâ-i râşidîn ve âl ü evlâd-ı 
ashâb-ı güzîn rıdvânu'llâhi te‘âlâ aleyhim ecmaîn

287 hazerâtının pişgâh-ı firdevs-âsâlarına 
olsun ki şehsuvârân-ı mizmâr "es‑sâbikûne's‑sâbikûn"288 ve reh-nümâyân-ı mesâlik-i "bi‑ey‑

yihim ıktedeytüm ihdeytüm"
289 ile ser-efrâz olmuşdur. Ammâ ba‘d:

Âlî-hazret, sâmî-rütbet, gerdûn-bestat, kamer-tal‘at, utarid-fitnat, hurşîd-izâ’at, 
me‘âlî-menkabet, bercîs-menzilet, keyvân-rif‘at, şehriyâr-ı Harzemeyn, hidîv-i Gîv-tem-
kîn, alem-efrâz-ı hıtta-i serverî, revnak-bahşâ-yı serîr-i dâverî, zîb-efzâ-yı erîke-i devlet, 
müttekâ-pîrâ-yı evreng-i saâdet, mü’essis-i mebânî-i kâm-rânî, müşeyyid-i erkân-ı kiş-
ver-sitânî el-Kaan Ahmed Şâh-ı mu‘âllâ-destgâh, lâ zâlet şümûsü ikbâlihî meşrıkaten fi'l‑âfâ‑

ki mâ tala‘a bedrü iclâlihi an metâli‘i'l‑vifâk
290 hazretlerinin savb-ı bâ-savâb-ı âlî ve evb-i 

müstetâb-ı mütelâlîlerine eltâf-ı da‘avât-ı mehabbet-simât-ı mülûkâne ve eşref-i tahiy-
yât-ı selâmet-nümâ-yı hüsrevânemiz bedâyi‘-i ta‘zîm ü tekrîm ve kavâid-i tevki‘ u tefhîm 
ile edâ vü takdîm olundukdan sonra âyîne-i zamîr-i münîr-i mihr-incilâlarına bu vechle 
arz-ı sûret-i merâm olunur ki:

Eslâf-ı saâdet-ittisâfları ahdinden berü Devlet-i Aliyyemiz ile  miyânede sâbit ve 
kâim olan uhuvvet-i dînî ve ittihâd-ı yakînî hasebiyle temhîd-i kavâid-i musâfât ve te’kîd-i 
bünyân-ı hulûs u muvâlât zımnında hâlâ Bağdad Vâlisi düstûr-ı mükerrem müşîr-i mu-
fahham, nizâmü'l-âlem vezirim Ali Paşa edâma'llahu te‘âlâ iclâlehû

291 vesâtatıyla Dersaâdet'i-
mize ba‘s u tesyîr olunan nâme-i anberîn-nikâb-ı şâhâneleri eşref-terîn-evânda karîn-i 
izz ü vusûl olup, müfâvaza-i hullet-alâmelerinin şâmil oldığı me‘ânî-i letâfet-mebânisi 
bi-tamâmihâ manzûr-ı nazar-ı im‘ân-ı mülûkânemiz olmuşdur. Cenâb-ı ni‘me'l-me’âb-
ları câlis-i taht-ı saltanat-ı Afgâniyye olduklarından berü inân-ı sıdk-azîmeti "ve câhedû 

fî‑sebîli'llahi"
292 semtine ma‘tûf ve şerâ’if-i evkâtı memâlik-i Hindistân'a istîlâ iden küffâr-ı 

hâk-sâr ve Mecûs-ı menhûs-ı dalâlet-şiârın tedmîr ü istîsâllerine masrûf kılıp ve memle-
ket-i İran'da dahi Nâdir Şâh'ın fevtinden sonra Mirzâ Şahruh'ı serîr-i saltanat-ı İran'a iclâs 
ile âteş-i fitne vü ihtilâlin izâle vü itfâsına himem-i şâhîleri mebzûl oldığı esnâda memâ-

285 "Kâsım'ın babası Hz. Muhammed Mustafa'nın üzerine salavâtı ihsân eylesin, selâmı da çoğaltsın" anlamında 
Arapça duâ cümlesi.

286 "İnsanların hayırlısı Allah yolunda atını (=nefsini) dizginiyle sımsıkı bağlayandır" anlamında Arapça kelâm-ı 
kibâr.

287 "Allah onların hepsinden râzı olsun" me’alinde Arapça duâ cümlesi.
288 "(Hayırda) önde olanlar (ecirde de) öndedirler." Vakı‘a Sûresi: 56/10.
289 "Onların hangisine uyarsanız, hidayeti bulursunuz." Eş-Şerî‘atü, el-Âcurriyyü el-Bağdâdî, Babü Zikri Fazl-ı 

Cemî'i's-Sahâbe.
290 "Vifâk ve rızâ ufuklarından onun yiğitlik dolunayının doğuşu gibi tâlih güneşlerinin de ufuklardan yükselişi 

hiçbir zaman zevâl bulmasın" anlamına Arapça duâ cümlesi.
291 "Allah yiğitliğini dâim kılsın" anlamında Arapça duâ.
292 "... Allah yolunda savaşanlar..." Bakara Sûresi: 2/218.
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lik-i Hindistan'a abede-i evsân ve Mecûs-ı dûzah-mekânın tasallut ve tegallüb ile îsâl-i 
envâ‘-ı hasâret ve Hind Şâhı Âlemgîr'i kûşe-i güzîn-i âlem-i şehâdet eyledikleri haberi 
resîde-i sâmi‘a-i hakânîleri oldukda cenâb-ı besâlet-me’âblarının meftûr u mecbûl olduk-
ları gayret ü diyânetleri ol cânibe tevcîh-i râyet-i cell-i himmet ve sevk-i ketîbe-i yümn-i 
azîmet olunmasını îcâb ile "ve me'n‑nasru illâ min indi'llah"293 habl-i metînine teşebbüs ve 
i‘tisâm ve üç def‘a mükemmel ve müretteb âlât-ı harb ü kıtâl ve edevât-ı peykâr u cidâl ve 
bî-hadd ü kıyâs ecnâd-ı vegâ-i‘tiyâd ve şîrân-ı şecâ‘at-nihâd ile memleket-i Hind'e tahrîk-i 
rikâb ikdâm olunmağla her def‘asında nesîm-i feth ü zafer cünbüş-bahşâ-yı a‘lâm-ı İslâ-
miyân ve katâm-ı sarsar-ı hizy ü hazelân gûr-sâz-ı dîde-i dûzahiyân olup, dâîre-i tahrîr-
den bîrûn düşman-i dîn felâket-medâr tu‘me-i şemşîr-i bevâr ve havsala-i ta‘bîrden hâric 
küffâr-ı hâk-sâr giriftâr-ı zencîr-i seby ü isâr olup, mansûru'l-livâ ve muzafferen ale'l-a‘dâ 
dârü's-saltana-i Cihânâbâd'a hıtta-i ruhhâl-i ikbâl ve bast-ı bisât-ı iclâl olunmağla Şâh-ı 
şehîd Âlemgîr'in oğlunı saltanat-ı mevrûsesine iclâs ve takrîr ve memleket-i Hind'i levs-i 
vücûd-ı kefere vü mecûsdan tasfiye vü tathîr ve kenâislerini hâke yeksân ve şe‘â’ir-i İslâ-
miyyeyi i‘lâ vü i‘lân ile ebsâr-ı müslimîn envâr-ı dîn-i Muhammedî'den münevver ve ed-
miga-i muvahhidîn fevâyih-i şer‘-i Ahmedî'den mu‘attar kılındığı mazmûn-ı nâme-i müş-
kîn-hitâmelerinden müstefâd olmağla beynehümâda olan câmi‘iyyet-i İslâm ve dîn-dârî 
lâzımesi üzere i‘lâ-i kelîme-i tevhîd-i Bârî ve icrâ-i hükm-i temcîd-i Gird-gârî için bu 
gûne himâyet-i beyzâ-i İslâm ve kesr-i ünûf-ı kefere-i li’âm emrinde cilve-ger-i meclâ-yı 
zuhûr olan himmet-i seniyye-i şâhâne ve azîmet-i sârıme-i sâdıkâneleri nezd-i muhibbâ-
nemizde envâ‘-ı sitâyişe karîn ve mazhar-ı sınûf-ı sâbâş u tahsîn olup, semere-i mesâ‘î-i 
hamîdeleri olan fütûhât-ı adîdeleri bâ‘is-i hubûr u neşât ve vesîle-i sürûr u inbisât olmuş-
dur. Hem-vâre salâh-ı ahvâl-i müslimîne müte‘allık olan irâde-i hayriyyeleri muvâfık-ı 
takdîr-i sübhânî ve harekât-ı mahmûde-i seniyyeleri mukârin-i tevfîk-i Samedânî ola. 
Himmet-i me‘âlî-menkabet-i hidîvâneleri tevsi‘-i memleket ve tekmîl-i levâzım-ı tâcdârî 
vü şehâmet tarafına mâ’il ve müte‘allık olduğuna binâen hâtime-i nâme-i sâmîlerinde zât-ı 
besâlet-simâtları küffâr-ı Hind'in def‘-i fesâd ve ref‘-i şekâvetlerine iştigâlleri esnâsında 
İran tarafının def‘-i ihtilâliçün Devlet-i Aliyye-i rûz-efzûnumuz tarafından memleket-i 
İran'a mükemmel asker ile serdâr ta‘yîn ve tesyîrine irâde-i celîle-i hüsrevânemizin ta‘al-
luk eylemesi me’mûl-i tab‘-ı safâ-makrûn-ı şâhîleri idüğü ve bundan mâ‘adâ te’sîs-i bün-
yân-ı mesûbât-ı uhreviyyeye hâhiş ve rağbetleri oldığına binâen Medîne-i Münevvere'de 
civâr-ı Ravza-i Mutahhara-i hazret-i seyyidü'l-enâm aleyhi ekmeli't‑tahiyye ve's‑selâmda 
câmi‘ binâsıçün bir mikdâr arsa verilmesi husûsı mültemes-i şâhâneleri oldığı işâret-i 
seniyye buyurulmuş. Hicret-i nebeviyye vâki‘ olalıdan bu vakte gelinceye dek tayyibe-i 
tayyibede Ravza-i Mutahhara'yı müştemil olan câmi‘-i şerîfden gayri câmi‘ ve mescid 
binâsı mesbûk olmayup, hâric-i Belde-i Münevvere'de ba‘zı mevcûd olan mesâcid-i şerîfe 
dahi ashâb-ı güzîn rıdvânu'llâhi te‘âlâ aleyhim ecmaîn hazerâtının kendi hayâtlarında binâ 
olunmuş âsâr-ı hayriyyeleri olup ve mescid-i münîf-i hazret-i Nebevî'nin füshat ü vüs‘ati 
kemâlde olduğundan mescid-i âhara ihtiyâcdan muğnî olduğuna binâen âbâ-i kirâm ve 
ecdâd-ı izâmımız enâru'llahu te‘âlâ merkadehum hazerâtının dahi civâr-ı Ravza-i Mutah-

293 "...Zafer ancak Allah katındandır..." Âl-i İmrân Sûresi: 3/126.
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hara'da mescid binâsına ta‘alluk irâdeleri sebk etmeyüp, maksûd-ı aslî intisâb-ı atebe-i 
aliyye-i hazreti server-i kâinât aleyhi ekmelü't‑tahiyyât oldığı cihetden bu merâmın husû-
liçün ahâlî-i Haremeyn-i Muhteremeyn'e beher sene galâl ve surre irsâliyle iktifâ eyledik-
leri karîn-i ilm-i hakâyık-âşinâ-yı dâverâneleri oldukda taraf-ı zâhirü'ş-şereflerinden dahi 
ba‘zı sinîn-i münâsebede sükkân-ı Belde-i Tayyibe'ye irsâl-i sadakât ile celb-i mesûbâta 
rağbet olunur ise bu sûrete ruhsat-ı hümâyûnumuz bî-dirîğ ve erzânîdir. 

Kaldı ki taraf-ı Devlet-i Aliyye-i ebed-karârımızdan İran'a asker tesyîrine ve 
memleket zabtına adem-i meyl ü rağbete bâ‘is budur ki; Nâdir Şâh'ın vefâtından mukad-
demce Saltanat-ı Seniyyemiz ile İran Devleti beyninde akd ve temhîd olunan  mevâdd-ı 
musâfât u muvâlât yalnız kendiye ve vaktine maksûr olmayup, belki musâlaha-i mezbû-
re beyne'd-devleteyn ilâ mâ-şâallahu te‘âlâ sâbit ve ber-devâm ve ahlâf u a‘kâb-ı tarafeyn 
zamanlarında dahi istimrâr ve istikrârı manzûr-ı nazar-ı riâyet ü ihtimâm olmak üzere 
evtâd-ı râsiha-i mevâsıka merbût olduğundan başka müddet-i medîdeden berü memle-
ket-i İran'da alem-efrâz-ı istiklâl olan serdârların vâki‘ olan muhârebeleri hasebiyle mem-
leket-i merkûmenin ricâl ü reâyâsı hasâret-i müte‘âkibeye dûçâr ve ekseri arsa-i telef ü 
dimâr ve bâkîleri dahi bî-tâb u bî-karâr olmağla avn u inâyet-i Sübhâniyye ile Devlet-i 
Aliyyemizin hazâin ü ecnâd u mühimmât ve edevât-ı cihâd cihetlerinden kuvvet-i kâmile-
sine nazaran zabt u teshîr-i memleket-i İran her ne kadar sehl ü âsân ise dahi böyle zu‘afâ-yı 
ra‘iyyet üzerlerine taslît-i leşker ile hânümânların harâb u sûzân eylemek münâfî-i tab‘-ı 
şefekat-tab‘-ı mülûkânemiz idüğü ve bu keyfiyyet miyânede müstahkem olan uhûd u 
mevâsikin bilâ-mûcib nakz u feshini müstelzim olmakdan nâşî muktezâ-yı mürü’etden 
kat‘-ı nazar-ı hareket-i mezbûreye mesâğ-ı294 şer‘î dahi olmadığı ma‘lûm-ı kaanîleri buyu-
rulmak için ifâde-i hakîkat-i hâl ve te’kîd-i mebânî-i muhabbet-i hulûs-iştimâl siyâkında 
nâme-i meveddet-alâme-i hüsrevânemiz ısdâr olunmuşdur. Bi-menni'llahi'l-Meliki'l-ve-
dûd lede'l-vusûl câmi‘iyyet-i İslâm hasebiyle beyne'l-hazreteyn ebvâb-ı dostî vü muvâlâtın 
meftûh ve mekşûf olması zîr-i destân-ı tarafeyne müstetbi‘-i meyâmin ve hayrât oldı-
ğında iştibâh olmamağla fîmâ-ba‘d dahi cânib-i me‘âlî-menâkıb-ı şâhânelerinden îfâ-yı 
levâzım-ı hubb u vilâya riâyet buyuruldukça taraf-ı hakîkat-perver-i hümâyûnumuzdan 
dahi icrâ-i muktezâ-yı kadr-dânî ve mürü’et-mendîye riâyetde tecvîz-i kusûr olunmaya-
cağı müstağnin ani'l-beyândır. Bâkî hemîşe neyyir‑i cihân‑tâb‑ı ikbâl ez‑meşrık‑ı devlet ü iclâl 

tâli‘ u dırahşân bâd!
295 

Evâsıt-ı C. Sene 1176 

294 Metinde "mesa‘" şeklinde yazılmıştır.
295 "Tâli‘in cihânı aydınlatan ışıltıları dâimâ devlet ve iclâl ufkundan yükselerek ortalığı sürekli aydınlatsın" 

anlamında Farsça duâ cümlesi.
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A

A‘câm 191
a‘dâ‑yı dîn 45
a‘yan 68

—‑ı Devlet‑i Aliyye 136, 166
—‑ı İran 174
—‑ı kabâil 224

a‘zâr‑ı şer‘iyye 110, 116, 120, 128, 146, 147
A’râf Sûresi 36
Abdi Bey, Henkâri hâkiminin beyzâdelerinden 

92
Abdullah Efendi, Anadolu kazaskeri, fetva 

emîni 60, 64
Abdullah, Es‑Seyyid, Veziriazam 232, 236
Abdülbâkî Han‑ı Zengene, Kirmanşahlar Ül‑

kesi Hakimi, İran elçisi 28, 31, 34, 38, 
44, 47, 49, 53, 58, 66, 68, 71, 74

Abdülhüseyin Bey, İran şahının hüddamı 56
Abdülkerim Bey, İran elçisi 76
Âb‑ı Etek, bkz. Etek Suyu
Acem 189

— ahâlîsi 138
— beldeleri 42, 55
— halkı 132
— memleketi / memâliki 38, 44, 49, 52, 54, 

58, 76, 82, 91, 104, 108, 126, 141, 146, 
190, 196, 201, 226, 230, 233

— sultanları 62
— üsârâsı 41

Ada‑i Kebîr Kal‘ası 84
adalet 29, 53, 66, 95, 148, 154, 164, 190, 205, 

209, 215, 220, 234, 238, 239
Âdem, Hz., Peygamber 44, 108

Âdemoğlu 73, 74, 163

Âdil Şâh, bkz. Alikulu Hân

Afgan 245

— saltanat tahtı 252

— saltanatı 245

Afganlılar / Afgâniyân 95, 245

âfitâb 154

Afşar kabilesi

— a‘yânı 215, 218, 220, 223

—'nin gazileri 216, 218, 223

ahâlî‑i Rûm 245

ahâlî‑i Rûmiyye, Anadolu ahâlîsi 186

Ahidler 228

ahid‑nâme 36, 40, 50, 55, 56, 133, 182, 188, 
198, 202, 206 

ahkâm‑ı fer‘iyye 120

ahkâm‑ı hümâyûn 56

ahkâm‑ı şerî‘at 189

Ahmed b. Hanbel 44, 208

Ahmed Paşa, el‑Hâcc, Kesriyeli, Sivas Valisi 
188

Ahmed Paşa, el‑Hâcc, Vezir, Ruznamçe‑i Ev‑
vel, Büyükelçi 198, 203, 206, 210

Ahmed Paşa, Vezir, Bağdad ve Basra Valisi, 
Erzurum cânibi seraskeri 83, 126, 176, 
178, 181, 185, 192

Ahmed Şâh, el‑Kaan, Afgan 245, 246, 247, 252

Ahzâb Sûresi 76, 104

akâid‑i bâtıla 39, 45

akd‑i cemâ‘at‑i hâmise 120

Âlemgîr Şâh, Hind Padişahı, Timur sülalesin‑
den 247, 253

Âlemgîr Şâh'ın oğlu, Hindistan padişahı 248

İNDEKS
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Ali Ekber, Molla, Horasan Müderrisi, İran ule‑
ması, Reîsü'l‑mevâlî, İran sadr‑ı fetvası 
34, 38, 44, 49, 53, 58, 71, 74, 134, 157, 
158, 160, 170, 171, 208 

Ali el‑Kârî 208, 212
Âl‑i İmrân Sûresi 27, 36, 43, 47, 76, 103, 120, 

188, 198, 253
Ali Merdan Hân‑ı Şamlu, Lûristan‑ı Fîlî 

Beylerbeyisi, İran elçisi 88, 96, 99, 100, 
102, 106

Ali Padişah, Sultan, İran Şâhı 215, 218, 221, 223
Ali Paşa, Vezir, Bağdad Valisi 252
Ali Paşa,Vezir, Karaman Valisi, Osmanlı Elçisi 

28, 31, 34, 66, 68, 71 
Ali Şâh, el‑Kaan 226
Ali Şâh, İran Şâhı 240
Ali, Hz., [Haydar], halîfe, Şâh‑ı Velâyet 37, 44, 

62, 214
Ali, Molla, Horasan Müderrisi, İran uleması, 

Nadir Şâh'ın imamı 29, 31, 66, 68
Alikulu Hân [Âdil Şâh], İran Şâhı, Nâdir Şâh'ın 

birader‑zâdesi 245, 246
alim 122
alimler 33, 70, 71, 160, 180, 208, 209, 240
Allah 36, 37, 44, 45, 48, 50, 53, 76, 94, 98, 103, 

104, 107, 143, 166, 188, 190, 194, 196, 
198, 212, 226, 232, 253

Anadolu Muhasebesi mansıbı 197, 205
Anadolu sadâreti, Anadolu Kazaskerliği 39, 

50, 60
Anbala 95, 98
anlaşma 209, 210
Arabî mektub 62, 170, 208, 238
Arabiyyü'l‑üslûb 158
arazi 

— iltimâsı 165
— meselesi 163

Aristo 91, 92, 100, 101, 102, 112, 119
Âsaf 79, 91, 112, 119, 151, 154, 176, 178, 204, 

209
asâkir, bkz. asker
ashâb‑ı güzîn/‑ı kirâm 42, 62, 68, 177, 253, 226
Âsitâne 31, 34, 41, 71, 74, 85, 103, 177, 192, 

193, 198

— sefiri 31, 68

asker [asâkir] 54, 84, 246

— ve edevât cem‘i 165

aslî vergi 216, 221

aşere‑i mübeşşere 42

aşere‑i mübeşşere 44

aşiret 28, 66

Atbala menzili 95, 98

Atebât‑ı Âliyât, Kerbela, Necef, Kâzımiye 84, 
182, 186, 194

atiyye 184

Avâliyyü'l‑Le’âlî 188

ayak öpme töreni 216, 221

Azak 84

— Kal‘ası 53, 83, 84

Azerbaycan 45, 132, 138, 180, 184, 245, 247

B

Bâbü Bed’i'l‑Vahy 1 163, 165

Bâbü Cum‘a 198

Bâbü fi Islâh 188

Bâbü fi Zikri Havzi'n‑Nebi 226

Bâbü Nasri'l‑Mazlûm 189

Babü Zikri Fazl‑ı Cemî‘i's‑Sahâbe 37, 252

bâc 42, 177, 182, 186, 194

Bağdad 40, 83, 126, 176, 177, 181, 182, 185, 
186, 192, 193, 194, 245

— vâlisi 83, 251, 252

— ve Basra vâlisi 126, 176, 181, 185

Bahuci, Mecus komutanlarından 248

Bakara Sûresi 38, 42, 50, 62, 94, 98, 100, 104, 
107, 145, 189, 220, 223, 226, 251, 252, 
253

bân, Hind savaş aleti 246, 248

barış 157

— ve dostluk 157, 170, 171

— ve huzur 181

Basra 126, 176, 181, 185, 192

Bedahşan 248

Behlül 245

Behrâm 79, 108, 212, 226
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Bender 84

Bercis 108

beşâret 50

Beşinci Mezhep 180

beşleme, Caferiye mezhebinin beşinci mezhep 
olarak tanınması 210

beyt‑i mükerrem, Kabe‑i muazzama 55

Beytullah 

Beytullah‑i Haram 31, 34, 42, 63, 69, 71, 72, 
177, 180, 181, 184, 193

bî‘atü'r‑rıdvân taht‑ı şecere 42

biat 

— akdi 45

— etmek 33, 68, 71

bid‘at(lar) [bida‘] 28, 33, 39, 46, 62, 63, 66, 70, 
74, 77, 131, 137, 138, 170, 191, 224, 251

— ı terk etmek 131

— kanunları 74

—‑ı kabîha 38

—‑ı seyyi’e 202

bida‘, bkz. bid‘at

bilâd‑ı İslâmiye 177, 193

bozgunculuk gailesi 135

Brehmen 248

buğz u mu‘âdât, kin ve düşmanlık 184

Buhârâ ahâlîsi 248

Buhari 37, 163, 165, 189, 198, 226

büyük birâder, Osmanlı padişahı 163, 166, 
185, 197, 202

Büyük Okyanus 96

büyük şura 170

büyükelçi 198, 203, 206

—  gönderilmesi 178, 192, 194, 198, 203, 
205

— ta‘yîni 186

C

Caferî 89

— Mezhebi [Caferiye Mezhebi] 31, 34, 69, 
71, 74, 119, 120, 191

— Mezhebi ashâbı 120

— Mezhebi'nin tasdiki 120, 180

— milletinin tasdiki 184

Cafer‑i Sâdık, İmam 63, 120, 130, 131, 134, 
136, 137

Caferiye Mezhebi, bkz. Caferî mezhebi 

câmi‘ 249, 253

Câmiu's‑Sağir 108

Câsiye Sûresi 107

cebehâne 246, 247

cehalet 131

Cehennem 63

Cem (‑câhî /‑iktidâr/‑reviş /‑şükûh)38, 44, 47, 
49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 76, 80, 
82, 91, 92, 104, 105, 108, 109, 121, 123, 
126, 127, 141, 142, 143, 146, 148, 149, 
151, 152, 154, 175, 190, 191, 196, 201, 
202, 205, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 
235

Cemşîd 52, 58, 201, 215, 218, 220, 223, 230, 
232

ceng 248

— ü cidâl 30, 79, 85, 165

—‑i azîm 247, 248

Cenguy, Merehte mecusilerinin reisi 247, 248

cennet 41, 63, 122, 124, 127, 142, 149, 155, 175, 
176, 185, 191, 193, 245

cerîde‑i kerîme 172

cevâb‑nâme 86, 95, 157, 226

Ceyhun nehri 246

cidal 30

cihâd 37, 45, 197

— u gazâ 252

Cihânâbâd 247, 248, 253

— Şâhı 95, 98

— Şâhlığı 95

— şehri 247, 248

—, Hindistan hilafet merkezi 246

cisr‑i azîm 54

Cum‘a Sûresi 103

cülûs 224, 227, 231, 232, 235, 239, 245, 248

— tebriki 228

cünûd‑ı İslâmiyân 81
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Ç

Çârîçe‑i Rusiyye 82
Çerhacıbaşı‑i Sol 102, 104, 109, 115
Çoban Yıldızı 74

D

Dârâ 38, 44, 49, 52, 58, 76, 79, 82, 95, 104, 121, 
123, 141, 190, 196, 213, 215, 218, 220, 
223, 230, 233

dârü'l‑hilâfe‑i Hind, Cihânâbâd 246, 247
Daryus 74
defter 41
Dekan, Hindistan mecusilerinin merkezi 247

— ahâlîsi 248
Deraliyye 41, 48, 55, 85
der‑bâr‑ı hilâfet‑medâr‑ı İskenderî 102
derbend 79
dergâh‑ı mu‘allâ 148, 177, 193

— kapıcıbaşıları 40
dergeh tahsisi, rükn tahsisi 191
Dersaadet 74, 252
devirme, vergi, haraç 177, 182, 186, 194
devlet(ler) 63, 83, 93, 134, 148, 181, 208, 239

— erkânı 95
— ricali 171
—‑i ebed‑kıyâm 152
—‑i hilâfet‑makâm 40
—‑i Hudâ‑dâd, İran devleti 79
—‑i İslâmiyye 83, 128
—‑i Safeviyye 127
—‑i Şâhiye 85, 154

devleteyn 184, 185, 193, 232, 235, 236, 249
Devlet‑i Aliyye 29, 31, 33, 37, 38, 41, 53, 55, 56, 

58, 63, 64, 66, 68, 71, 75, 79, 83, 84, 85, 
92, 93, 96, 99, 110, 117, 119, 138, 147, 
148, 152, 154, 162, 163, 165, 166, 174, 
175, 177, 180, 185, 193, 194, 197, 201, 
213, 221, 224, 227, 231, 236, 239, 240, 
248, 249, 252, 253, 254

— hududu 85
— ricali 131
— sefîri 119, 201, 205

— ser‑bâzları 54
—‑i Kaaniyye 124, 136
—‑i Kayserî 102
—‑i Nâdiriyye 79, 91, 102, 113, 165, 184, 

185, 197
—‑i Osmaniye 31, 34, 63, 68, 71, 79, 80, 

101, 102, 110, 113, 167, 168, 182, 184, 
186, 210, 219

—‑i Sultâniyye, Safevi Devleti 213
din 49, 50, 59, 62, 63, 69, 70, 111, 121, 134, 170, 

189, 196, 199
—‑i Ahmedî 81
—‑i Muhammedî 77, 245, 247, 253
—‑i mübîn, İslam dini 29, 30, 31, 33, 38, 39, 

45, 46, 53, 58, 62, 68, 70, 71, 74, 79, 90, 
92, 110, 115, 197, 238

Dîvân
— Kâtibi 176, 181, 185
— şairi 148
—‑ı Âlî 161

dostî vü muhabbet 185
dostluk 75, 130, 131, 136, 157, 162, 166, 167, 

181, 182, 216, 239, 240
— anlaşması 75, 95
— binası 171
— mektubu 216
— ve güven 239, 240
— ve i’tilaf 210
— ve kardeşlik 130
— ve kaynaşma 163
— ve muhabbet 249
— ve sevgi 130, 181, 182
— ve ülfet 240

dört mezheb 34, 63, 71, 122, 130
dört rükün 63
du‘â‑nâme 40, 46, 56, 59
düşman‑i dîn 54, 253
düvel‑i İslâmiye 111, 116, 128

E

Ebû Dâvud 188, 208
Ebûbekir, Hz., Halîfe 37, 44, 62
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Ebu'l‑Kâsım, Mirza 28, 34, 38, 44, 49, 53, 58, 
66, 68, 71, 74

Ebvâbü'l‑İman 37
Ebvâbü't‑Ticârât 36
edâ‑yı salavât 120
Edirne mevleviyeti 39, 50, 60
Efâgine 98
Eflatun 209
ehl‑i beyt 42, 62, 120, 196, 216
ehl‑i İran 119
ehl‑i İslâm 31, 34, 38, 69, 71, 120, 122, 124, 

127, 133, 136, 147, 157, 159, 173, 181, 
185, 209, 240, 246, 248

Ehl‑i ordu 218, 223
ehl‑i örf 42, 177
Ehl‑i Sünnet 175

— inancı 182
— mezhebi 177, 186, 193
— önderleri 63
— ve Cemâ‘at Mezhebi 42, 49, 55, 63, 120, 

131, 132, 134, 135, 138, 170, 172, 179, 
184, 191, 197, 202

— ve'l‑Cemâ‘at akîdesi 28, 66, 74
ekâbir 74
el‑Âcurriyyü el‑Bağdâdî 37, 252
Elçi Hân, İran elçisi 43, 52, 56, 105
Elçi Paşa, Vezir Mustafa Paşa, Osmanlı elçisi 

87, 208
elçi(ler) [elçiyân] 40, 41, 46, 47, 56, 62, 63, 66, 

74, 79, 80, 85, 88, 95, 96, 98, 99, 100, 
102, 105, 113, 117, 119, 157, 161, 170, 
180, 220

— tavassutu 98
elçilik 28, 31, 34, 38, 44, 66, 68, 71, 102, 184, 

210
elçiyân, bkz. elçi
el‑Mesâlik fî şerhi Muvatta‘ı Mâlik 188
el‑Müsned 208
elûke 39, 45, 105, 142, 159, 173
el‑Ümm 188
emir‑i hac [mîrü'l‑hâc] 40, 54, 63, 193

— ta‘yîni 184
—, İran hac emiri 40

emlâk‑ı Türkmâniyye 172
emti‘a 177
En‘âm Sûresi 62
Enbiyâ Sûresi 39, 46, 57, 62, 74, 108, 212
encümen‑i kübrâ 175
encümen‑i şûrâ 148, 191
erbâb‑ı küfr ü dalâl 37, 54
erkân, Caferilere Kâbe'de rükn tahsisi 210
erkân‑ı devlet 247
erkân‑ı erba‘a 120
Erzurum 83
esîr(ler) 98, 177, 180, 181, 193

—, İranlı 31
esnâm u evsân, putlar 247
eşik erkânı 31, 69, 72
eşraf 68
Eş‑Şerî‘atü 37, 252
Etek Suyu / Nehri / Denizi [Âb‑ı Etek] 96, 99, 

100, 102
evreng‑i saltanat 213, 227, 231, 235, 245, 246
eyalet beyleri 66

—, İran 28
eyalet ve aşiret beyleri 30, 68
eyalet ve oymak beyleri 71
Eyyüb, Sumay Kal'ası Beyi 92

F

fakihler 33, 70
Farisî 30

— kaime 131, 137
— mektub 67, 100, 133, 134, 139, 157, 167, 

215, 217, 220
— nâme 129, 162, 245
— temessük 179

Fars memleketi 247
Fâtır Sûresi 36, 62, 87, 210, 240
fecr‑i sâdık 65
Ferah memleketi 215, 218, 221, 223
Ferîdun 38, 39, 44, 46, 49, 52, 58, 76, 82, 95, 

104, 121, 123, 141, 162, 164, 180, 184, 
190, 196, 201, 215, 218, 220, 223, 230, 
233
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ferman 34, 38, 41, 49, 69, 72, 76, 80, 82, 88, 92, 
141, 161, 196

fesad 63

fesadın izalesi 167

Fethali Bey Türkmân, Sefir, İran Elçisi 129, 
133, 136, 139, 141, 148, 151, 154, 157, 
159, 162, 165, 170, 172

Fetih Sûresi 73, 104, 198

fetvâ emîni 39, 50, 60

Feyz Nehri 96

Feyzü'l‑kadîr 208

fil(ler) 104, 246, 248

— zinciri 101

Fireng 248

Fîrûz Şâh 245

fitne tohumu 33, 71

fitne‑fesad 30

Françe

— Devleti 85

— Pâdişâhı 85

fudala 28, 66

Furkân Sûresi 76

fütûhât 249, 253

G

gayr‑ı sünnî gidişat 33, 71

gazâ vü cihâd 37, 53, 54, 190, 197, 245

gazi 63

Gazneler 96

Gazneyn 99, 245

Gence 83

— sahrası 79

gözlerine mil çekme 246

Gurgânî Hanedanı, Hindistan 75

Guryan Hâkimi 88

gümrük 42, 177, 182, 194

güneş 28, 63, 65, 77, 163, 180

Gürgan sülalesi 96

Gürgâniyye silsilesi 99

H

Habeş 248
hâc 46, 111, 136

— emiri 31, 34, 69, 72, 180
— erkânı 31, 34, 69, 71
— mevsimi 120

Hac Sûresi 45, 55, 190, 251
hâcegân‑ı dîvân 116, 192
hâcegân‑ı mu‘allâ 198, 205
Hacı Han‑ı Horasanî, Sol Çarhacıbaşı, İran el‑

çisi 96, 99, 100, 102, 103, 104, 109, 115
hacıların Beytullah'ı tavaf etmeleri 31
hacîb 74
Hadîd Sûresi 48
Hadîs‑i Şerîf 82, 188, 226
hak mezheb 28, 31, 66, 68, 74
hakân 33, 53, 71, 87, 157, 158, 163, 175, 176, 

193, 209
hakanlık katı 34, 71
Hakânü'l‑azîm, Nâdir Şâh 184
hâkimler 74, 181, 182
Hakkâri 92
hal‘ eyleme 246
Halîfe 162, 210
Halîfe Sultan 122
halîfe(ler) 28, 54, 62, 65, 73, 74, 133, 135, 139, 

158, 165, 172, 180, 184, 212, 239
halîfelik 
Halîfelik Makamı 31, 34, 69, 72, 75, 122, 181
halîfetu'llahi fi'l‑âlem, Nâdir Şâh 172
Halil Efendi, Mevlânâ, Edirne Kadısı, Sabık 

Fetva Emini, Edirne Mevleviyeti pâyeli 
39, 50, 60, 64, 88

Hanâbile, Hanbeli imamları 120
Hanbeliyye, Hanbeli mezhebi 55, 120
hanedân 37, 55, 245

—‑ı Osmanî 123
Hanefi 

— imamları 120
— kitapları 120
— Mezhebi 55, 74, 179, 189

hanîflik 122
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Haremeyn‑i Muhteremeyn /‑i Şerîfeyn 37, 53, 
55, 59, 63, 120, 120, 121, 151, 190

— hidmeti 55
— huddâmı 56
—'in hâdimi 79, 87, 92, 98, 113, 123, 155, 

159, 172, 176, 194, 199, 201, 205, 209, 
212, 228, 234

—'in hizmetkarı 157, 170
harp 95
Haryana Eyaleti, Kuzey Hindistan 95
Harzemeyn'in şehriyarı 252
Hasanali [Hasanalican], Mu‘ayyirü'l‑Memalik, 

İran temsilcisi 178, 182, 185, 186
Hasanalican bkz. Hasanali
Haseneyn 92
Haşr Sûresi 55
Haydar, bkz. Ali, Hz., halife
hayr u terazzî ile yâd etme 177, 186, 193
hayr ve rıza ile anma 182
hazâin, bkz. hazineler
Hazîne‑i Âmire 56
hazineler [hazâin] 95, 247, 248, 254
hediye(ler) 75, 77, 95, 96, 99, 113
Henkâri 

— Hâkimi 92, 93
— Hükûmeti 92

Herat 88
— Kal‘ası 246

Hezarecât Hâkimi 79
Hicaz ahâlîsi 55
Hicr Sûresi 87
Hicret‑i nebeviyye 253
hidîv 38, 44, 49, 52, 58, 74, 76, 79, 80, 82, 87, 

98, 104, 121, 122, 123, 124, 141, 146, 
162, 164, 165, 174, 184, 185, 190, 196, 
201, 215, 230, 252

hilâfet 46, 53, 65, 74, 95, 96, 98, 124, 142, 146, 
163, 164, 166, 180, 184, 201, 205, 227, 
227, 231

— güneşi 122
— makamı 74, 157, 160
—‑i kübrâ 87
—‑i Şehriyarî 163

—‑i uzmâ 160
himaye 182
himâyet 194
Hind 55, 179, 184, 245

— arazisi 248
— canibi 246
— küffarı 248, 253
— memaliki 98
— memleketi 253
— Okyanusu 99
— pâdişâhı 246, 247, 248
— saltanatı 246, 247, 248
— Şâhı 253
— şehirleri 95
— ve Sind beldeleri 55
— ve Turan'ın sahibi, Nadir Şâh 179

Hindçe 95
Hindistan 75, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 245, 

246, 247
— askeri 247
— hediyesi 101, 102
— küffârı 246
— memâliki 245, 246, 247, 252
— memâliki 245, 252
— nefâyisi 99
— Ordusu 95
— pâdişâhı 75, 95, 96, 98, 99, 246, 248
— ürünü 96

Hindiyân 98
hisâr 98
Horasan 28, 31, 34, 66, 68, 71, 74, 96, 99, 215, 

218, 220, 223, 245, 246, 247
— memleketi 45
— müderrisi 31, 68, 71, 74

Hoy 28, 31, 33, 34, 66, 69, 71
Hucurât Sûresi 42, 86, 106, 190
hudûd

— nizâ‘ı 85
— u sınur 142, 165, 176, 177, 181, 182, 193
— u sınur‑ı kadîme 149, 175
—‑ı İraniyye 235
—‑ı kadîme 152
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—‑ı memâlik‑i İslâmiyye 83
Hulefâ‑yı Râşidîn 37, 42, 138, 177, 186, 184, 

193, 226, 245
hulûs‑nâme 41
hûn‑rîzlik, kan dökücülük 165
hutbe 99

— okutturmak 96
hüccâc 40, 42, 177, 185, 193

— ve züvvâr‑ı Rûm, 186
hüccâc‑ı müslimîn 120
hükkâm‑i enâm 37
Hüseyin‑i Safevî, Sultân 246
Hüsrev 38, 44, 49, 104, 164, 176, 190, 196
Hüveydür Kalesi 92

I

Indus 96
Irak 132, 138, 180, 218, 220, 223, 245, 247

— memaliki 184
— Vilayeti 215

Isfahan 41, 45

İ

i‘timâdü'd‑devle 42, 91, 110, 112, 115
i‘timâdü'd‑devleler 42
i‘timâdü'‑devle 119
i’timâdüddevle 100
İbn Mâce 36
İbrahim Hân, İran Şâhı, 246
İbrahim Hân, Mecus ordusu komutanlarından 

248
İbrahim Mirzâ, İran Şâhı'nın kardeşi 215, 216, 

217, 219, 231, 234, 236
İbrahim Şâh, Hindistan 245
ihlâsnâme 40, 46
ihtilaf 64, 70, 122
İkinci İskender 28, 65, 74
İmâm Ali tarîkı 40, 41
ins ve cin taifeleri 28
İran 25, 28, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 

49, 52, 53, 62, 66, 68, 70, 74, 79, 91, 109, 

112, 122, 131, 134, 136, 137, 139, 151, 
170, 175, 177, 179, 180, 181, 184, 185, 
186, 193, 194, 197, 212, 215, 218, 220, 
221, 223, 232, 241, 245, 246, 248, 252, 
253, 254

— a‘yânı 39, 45, 109
— ahâlîsi 42, 49, 50, 54, 55, 59, 127, 131, 

138, 148, 175, 177, 182, 184, 186, 191, 
193, 197, 202, 216, 218, 224, 245, 246, 
248

— beldeleri 177, 239
— Devleti 63, 239, 254
— Elçisi 215, 217
— fermân‑fermâlığı 53
— hacıları 41
— Hakanlığı 160
— Hakanlık makamı 161
— halkı 31, 33, 68, 71, 135, 138, 157
— hanedanı 210
— havâlîsi 248
— hududu 227, 231
— hükümdarlığı 59
— kibâr‑zâdeleri 79, 82
—  memâliki 38, 39, 45, 53, 59, 107, 124, 

151, 154, 158, 159, 178, 191, 201, 205, 
230, 235, 235, 245

— memleketi 42, 52, 59, 91, 104, 209, 253, 
254

— mîru'l‑hâccı 41
— mu‘temedi 41, 177
— Müslümanları 30
— padişahı 28, 66
— ricâli 191
— saltanat ehli 170
— saltanat makamı 31, 34, 69, 72
— saltanat tahtı 246
— saltanatı 50, 213, 227, 231, 235, 252
— şâhı 41, 121, 123, 174, 188
— şâhının karındaşı 234
— Şahlığı 39, 45
— taht‑gâhı 175
— tahtı 245
— toprağı 96, 179
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— uleması 31, 68, 71
— ülkesi 66, 74, 122, 142, 146, 160
— ümerası 28, 31, 34, 40, 69, 71, 74
— zemîni 46
—'ın kadim mülkü 79
—'ın ser‑gerdegân ve ümerâsı 224

İranî yıl 182
İranîler, bkz. İranlı(lar)
İraniyân, bkz. İranlı(lar)
İranlı(lar) [İranîler] [İraniyân]31, 30, 42, 131, 

132, 134, 138, 172, 182, 197
— cumhur 216, 221
— esirler 31, 34, 69, 72
—  hacılar 34, 69, 72, 130, 177, 180, 181, 

184, 193
— hacıların Beytullah'ı tavaf etmeleri 31
— mutemed 34, 72

İsakçı 53, 54, 58
İsfendiyâr 52, 58, 201, 230, 233
İskender 28, 65, 79, 87, 121, 133, 135, 139, 152, 

180, 245
İskender‑i Zülkarneyn [Sikender‑i Zi'l‑

karneyn] 28, 63, 65, 74, 79, 87, 95, 98, 
121, 123, 129, 136, 151, 162, 165, 170, 
172, 180, 184, 205, 212

İslâm 28, 33, 37, 44, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 59, 
62, 76, 82, 85, 89, 95, 105, 108, 109, 113, 
121, 123, 127, 128, 137, 141, 142, 146, 
149, 157, 165, 170, 171, 174, 175, 180, 
184, 185, 189, 196, 201, 205, 209, 212, 
213, 214, 226, 227, 231, 253, 254

— âlemi 253
— beldeleri 42, 55
— devleti 51
— dini 28, 33, 65, 70
— diyarları 157
— ehli 210
— kanunu 37
— melikleri 55
— memaliki 209
— memleketleri 45, 63, 157
— mezheb anlayışı 33, 71
— Sultânları 45

— toplumu 149

— toprakları 209

— ülkeleri 208

— ve müslümanların yardımcısı 63

İslâmiyân 45, 46

İslâm‑penâh 98

İsmail, Şâh, Safevî, İran Şâhı 28, 30, 33, 66, 68, 
70, 132, 138, 179, 180, 184, 191 

—'in bid‘atları 132

İsrâ Sûresi 73, 212, 227

İsrailoğullarının Peygamberleri 208

İstanbul Mukataacısı 116

istîlâ 53, 83

istîmân 246

istişare 63

itimâdü'd‑devle 133

ittifâk u ittihâd 177

ittihâd ve dostluğa 137

ittihâd‑ı mezheb 79, 136

Îzid 79, 146, 151, 154, 169, 217

J

Jenk 248

Jüpiter 28, 65, 74, 121, 129, 162

K

Ka‘be‑i Mükerreme /Mu‘azzama 171, 172, 177, 
182, 186, 193, 214

— rükunları 55

kâ’ime‑i şâhî 89

Kaan 38, 44, 49, 58, 59, 60, 82, 84, 87, 98, 123, 
141, 146, 175, 190, 196, 223, 226, 252

—, Afgan Ahmed Şâh 254

—, İran Şâhı 109, 154, 192, 201, 202, 218

Kaanü'l‑a‘zam, Nâdir Şâh 172

Kaanü'l‑ekrem, Nâdir Şâh 184

Kâbil 96, 99, 245, 248

kabile 28, 66

Kâdî Iyâz 188

kafirler 95
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Kağanlık, İran Şâhlığı 100
kâime 90, 130, 136
kalem erbabı 161
kan dökme 135, 163
Kandehar 95, 98, 245, 246, 247, 248, 251
kânûn

—‑ı Devlet‑i Osmaniyye 185
—‑ı kadîm 42, 152, 177
—‑ı müstedîm‑i Ahmedî 113, 201, 230

kapıcıbaşı 41
Karaman Valisi 28, 31, 66, 68
kardeşlik

— hukuku 132
— ilişkileri 63
— ve dostluk 209
— ve vefa 210

kargaşa 63
Kasas Sûresi 87
Kâsım, Hz. Muhammed'in oğlu 252
kassâd 42
Kâşân 45
kavga 30, 70

— ve cidal 30, 68
— ve inat ateşi 135

Kayser 74, 79
Kazasker 130
Kazbin 45
Kazvin 176, 181, 185, 192
kefere 46, 247

—‑i Hind 246
—‑i Hünûd 247
—‑i Mecûs 247
—‑i mesfûre 54

Kehf Sûresi 62
kenâyis ü puthânelerini hedm, Hindistan 247
Kernal 95, 98
Kerşek Hakimi 79
Keşmir 96, 99, 246
keyân 38, 39, 46, 52, 59, 91, 112, 119, 141, 146, 

151, 154, 174, 201, 205, 213, 227, 230, 
232, 235

keyvân 52, 58, 108, 154

kıble 30, 33, 68, 71
kıbleteyn 37, 190
Kılburun 54

— Kal‘ası 84
kılıç 181

— cengi 248
Kırım 54, 83, 84

— Adası 83, 84
— havâlîsi 84

kışlak 54
kıtâl 147
kıyâfet 42
Kıyamet günü 33, 62, 70
kin ve düşmanlık 179
Kirmanşâh 44

— Beylerbeyi 53, 58
— Hâkimi 74
— Ülkesi Hakimi 28, 31, 68, 71

Kisrâ 38, 39, 44, 46, 49, 52, 54, 58, 76, 82, 91, 
104, 108, 126, 141, 146, 175, 190, 196, 
226

Kitâbü'l‑Birr 82, 189
Kitâbü'l‑Cum‘a 198
Kitâbü'l‑Edeb 188
Kitâbü'l‑İman 226
Kitâbü'l‑Mezâlim 189
Kitâbü's‑Salâ 37
komutan(lar) 71, 95, 210, 239
Kostantıniyye 44
kölelik 31

— yaptırmak 69, 72
Kudâî 188
kumaşlar 75
Kur’an 188, 222, 240
kuyûdât 56
Kuzey Hindistan 95
küffâr 33, 71, 105, 252, 253

— askeri 248
küfür 131, 134, 179

— ü dalâlet 251
— ü Rafızîlik 179

külfet
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— ve eziyet verme hatõra gelmemek 163
—  ve nizâ‘ unsurlarının ortadan kaldırıl‑

ması 133
— ve nizâ‘ın ref ‘i 139

L

Lahor 246, 247
Lahsa 40, 41
Leh memleketi 84
Lûristan‑ı Fîlî Beylerbeyisi 88

M

ma‘âzir‑i şer‘iyye 146
mahalle imâmları 41
Mahmud Abdülbâkî, Divan şairi 148
Mahmud Gâzî Bahâdır Hân, Sultân, Sultân 

Mustafa Han'ın oğlu, Osmanlı padişahı 
28, 66, 74, 79, 87, 95, 98, 121, 123, 162, 
165, 171, 172, 176, 180, 184, 194, 199, 
228

mahrûse‑i şâhî, İran ülkesi 50
mahzûrât‑ı şer‘iyye 56
Mâide Sûresi 43, 44, 57, 108, 188, 190, 210, 

212, 238
mal hulyası 215, 220, 223
Mâlikiyye, Mâliki mezhebi 55, 120

— imamları 120
Mâliye tezkirecisi 116, 155
Mannu, Mîr, Hindistan vezirinin oğlu 246
mazeret mektubu 135
me‘âzîr 54, 56

—‑i şer‘iyye 88, 175, 184
meclis 209

—‑i meşveret 152
Mecûs 247, 252

— asâkiri 247, 248
— askeri 248
— gürûhu 248
— kavmi 247, 248

Medîne‑i Münevvere / Müşerrefe 42, 177, 182, 
186, 193, 249, 253

Mehammed Kerim Han, İran elçisi 221
mehâzîr 40, 46, 59

—‑i hafiyye 56
—‑i mülkiyesi 88
—‑i şer‘iyye 148

Mehemmed Kerîm Hân, bkz. Muhammed 
Kerîm Hân

Mehemmed Rıza Bey, Evoğlu, bkz. Muham‑
med Rıza Bey, Evoğlu

Mehmed b. Zeynelabidin, es‑Seyyid, Mema‑
lik‑i Osmaniye Müftüsü, Şeyhülislam 
210

Mehmed Emin Efendi, Şeyhülislam 170
Mehmed Paşa, el‑Hâc, Sadrazam 39, 45, 193, 

200, 203, 206, 209
Mehmed Paşa, Yeğen, Kazasker, Serasker 130, 

131, 135, 136, 137
Mehmed Zeynî, es‑Seyyid, Memalik‑i Aliyye 

Müftüsü, Şeyhülislam 241
mekâtîb‑i hümâyûn 80
Mekke‑i Mükerreme 55, 120, 191
mektûb(lar) 52, 63, 75, 96, 112, 116, 117, 152, 

157, 158, 162, 167, 168, 170, 200, 209, 
230, 236, 238, 239

— kapağı 232, 236
—‑ı müstetâb 158

Melhar, Mecus Reisi 247, 248
melik 65, 96
Memâlik‑i (Mahrûse) 41, 42, 147, 148, 177, 

194, 227, 231, 235
—‑i Acem 38, 44, 49, 196, 230
—‑i İran 99, 100, 109
—‑i İslâm 84, 158, 186
—‑i Kaanî 102
—‑i Osmaniye 92
—‑i Osmaniye Müftüsü 210
—‑i Rum 88
—‑i şehn‑şâhî, İran memleketi 185

merâkid‑i mu‘attara 189
Merehte, Hindistan'da bir Mecusi kavmi 247, 

248
Merih 28, 65, 74, 129
Merkadeynü'l‑Münîfeyn 42



268

I.MAHMUD-NADİR ŞAH MEKTUPLAŞMALARI

Merkür 74, 216
Meryem Sûresi 73, 76, 212, 222, 226
mesâğ‑ı şer‘î 116, 254
mescid 253

—‑i Haram 31, 34, 63, 69, 71
—‑i Nebevî 253

meşâhid, bkz. Meşhed
Meşhed [meşâhid] 221, 223, 224

— beldesi 216
— hisârı 246
— vilâyeti 215, 218, 221
—‑i münevvere 189

Meşhedeynü'ş‑Şerîfeyn 42, 177
Meşihat‑ı İran 238
meşveret 180, 185
meterisler 247
Mevla 28, 64, 66, 215, 241
Mevlânâ Abdullah, Fetva Emini, Anadolu Ka‑

zaskeri 39, 50, 88
mezâhi, bkz. mezheb
mezheb [mezâhib] 33, 45, 49, 50, 54, 55, 59, 63, 

71, 74, 77, 79, 111, 120, 128, 130, 163, 186
— başılığı 131, 134
— tehzîbi 50, 53, 58, 59
— tervîci 77
—‑i erba‘a 55, 119, 120, 136
—‑i gayr‑i me’lûf 55
—‑i Hanîf 184, 191
—‑i Hanîf‑i Ehl‑i Sünnet 175
—‑i hanîf‑i Nebevî 124, 127
—‑i Sünnet ve Cemâ‘at 138
—lerin birleştirme 122

Mısır 180, 184
Mihmandâr 192
millet 69, 71, 79, 130, 134, 199

—in birliği 29, 66
mirac 73, 74
mîr‑âlem 41
Mirkâtü'l‑mefâtîh 208
mîrü'l‑hâc, bkz. emir‑i hâc 
Mirza Ebu'l‑Kâsım, seyyidler sülalesinden, 

nakîb 31

Mizzî 188
Mogan 28, 31, 39, 45, 54, 55, 170, 172

— Kışlağı 28, 31, 39, 45, 66, 68
— sahrası 88, 109, 174, 179, 184, 191
— şûrâ‑yı kübrâsı 54

Molla Ali, İran Şeyhülislamı 238
Mollabaşı 134, 220
Moskov(lu) 83, 85

— başvekîli 85
— Devleti 83, 85
— keferesi 84
— tâ’ifesi 83

mu‘âdâ, düşmanlık 184
mu‘âmele‑i dostâne 175
mu‘asker 80

—‑i hümâyûn 53, 58
Mu‘ayyirü'l‑memâlik 186
mu‘temed(ler) 40, 41, 46, 54, 105, 142, 149, 155

— ikâmeti 46
—ü's‑saltana 110

muhakkikler 170
muhalefet kılıcı 132
Muhammed [Mehemmed] Kerîm Bey / Han, 

İran elçisi 56, 100, 102, 212, 213, 215, 
216, 217, 219, 220, 224, 227, 231, 235, 
239

Muhammed [Mehemmed] Rıza Bey / Han, 
Evoğlu, İran elçisi 100, 102, 113, 114

Muhammed Hüseyin Bey, Mihmandâr 192
Muhammed Muhsin, Molla, müftî‑i Dâ‑

ru's‑saltana‑i Herat 88
Muhammed Mustafa (sav), Hz., Ebu'l‑Kâ sım, 

[Nebî/ Seyyidü'l‑enâm/ Seyyidü'l‑mür‑
selîn], peygamber 28, 37, 44, 45, 49, 53, 
62, 65, 76, 90, 108, 141, 157, 160, 174, 
196, 208, 238, 251, 252

— Ümmeti 122, 132
Muhammed Rahim Han, Dâver Sa‘adlu, İran 

kibarzadelerinden, İran elçisi 79, 82
Muhammed Rıza Han‑ı Kaçarî, Kerşek Hâki‑

mi 79
Muhammed Şâh, Hindistan Padişahı 95, 98
Muhammed Tayyib Han, Hezarecât Hâkimi 79
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muhârebe(ler) 84, 246, 247, 254
— ve kıtâl 248
— ve mukâtele 247, 248

muhâsara 246
mukâtele 84

— ve muhârebe 247
mukîm elçiler 85
Multan 246, 247
Murad Han, IV., Sultan, Osmanlı padişahı 41, 

142, 149, 155, 161, 163, 165, 175, 176, 
177, 180, 181, 182, 185, 186, 191, 193 

murahhas(lar) 84, 85, 174, 192
— elçiler 84

musâlaha 31, 34, 53, 66, 68, 69, 71, 79, 83, 84, 
85, 93, 105, 133, 135, 139, 163, 165, 167, 
169, 175, 176, 177, 180, 181, 185, 191, 
192, 193, 194, 205, 210, 254

— akdi 84, 142, 149, 175, 179, 192
— erbabı 34, 71
— ve müsâleme 175, 185, 193

Mustafa Efendi, es‑Seyyid, Şeyhülislam 116
Mustafa Hân, II., Gâzî, Sultân, Osmanlı padi‑

şahı 66, 74, 79, 87, 176, 194, 199, 228
Mustafa Nazîf Efendi [Nazif Mustafa Efendi], 

Anadolu Muhasebecisi, Mâliye Tezki‑
recisi, İstanbul Mukât‘acısı, Osmanlı 
elçisi 111, 116, 145, 149, 152, 154, 155, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
170, 174, 179, 182, 185, 186, 192, 197, 
205, 209

Mustafa Paşa, Vezir, Musul Valisi, Osmanlı el‑
çisi 36, 39, 48, 50, 57, 60, 88, 89

Mustafa Paşa, Veziriazam 64
Mustafa, es‑Seyyid, Mevlânâ, Şeyhülislam 39, 

45, 110
Mustafavî tarikat 33, 71
Musul Eyâleti 50, 60
muvahhidîn 39, 42, 46, 76, 105, 142, 189, 196, 

197, 253
muvâtât 42
mübâşirler 41, 182
mücahid 63
müctehid 33, 70
müftî 28, 39, 45, 66, 70

mühimmât 84, 254

—‑ı cebehâne 246

mükâleme 31, 68, 84, 176, 178, 192

mülhidîn 46

Mülk Sûresi 36, 212

mülûk

—‑ı İslâm 37, 44, 50, 51

—‑ı mü’minîn 190

Müminler 86, 104, 106, 190

Münâvî 208

Münîf Mustafa Efendi, Maliye Tezkirecisi, Os‑
manlı elçisi 111, 115, 116

müsâleme 53, 83, 176, 194, 206

müsâleme şartları 177

Müslimîn, bkz, Müslümanlar

Müslüman(lar) [Müslim(în)] 28, 30, 31, 33, 34, 
38, 39, 42, 44, 45, 49, 50, 53, 55, 59, 62, 
64, 66, 68, 71, 74, 76, 82, 89, 92, 95, 98, 
104, 105, 108, 111, 113, 121, 122, 123, 
124, 126, 127, 130, 131, 134, 141, 142, 
146, 157, 158, 160, 163, 165, 170, 174, 
177, 179, 189, 196, 202, 209, 238, 239, 
240, 252, 253

— esirleri 63

— fırkalar 66

— halklar 30, 68, 163

—ın hidivi 163

—ın sığınağı 122, 135, 162, 180, 181

—ın şeyhi 33, 70

Müsned 44

Müsnedü'ş‑Şihâb 188

müşîr 30, 34, 68, 71, 176, 181

müşrik 95

Müşterî 79, 91, 113, 212

müzâkere 176

N

Nâdir Bahâdır Şâh, el‑Kaan, eş‑Şehenşah, İran 
Şâhı 27, 30, 33, 38, 44, 48, 49, 62, 65, 67, 
70, 73, 76, 78, 81, 82, 87, 91, 94, 100, 
103, 104, 107, 108, 112, 115, 117, 119, 
121, 123, 126, 129, 133, 139, 141, 145, 
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146, 162, 172, 175, 179, 184, 190, 196, 
200, 213, 215, 218, 220, 221, 223, 224, 
227, 231, 235, 239, 245, 246, 252, 254

—'ın nesli 246
—'ın ordusu 215, 218, 220, 223

Nadiriye Devleti 100, 163, 180
Nâhid 108
Nahl Sûresi 53, 197, 199
nakîb 31
naks‑ı ahd 84
namaz 63
nâme 

— cüz’ü 245
—‑i dostî 88, 219
—‑i Hümâyûn 25, 39, 43, 45, 48, 50, 54, 59, 

63, 65, 76, 76, 77, 78, 81, 82, 87, 89, 
94, 98, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 
115, 126, 131, 133, 139, 141, 143, 145, 
146, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 159, 
162, 165, 176, 181, 185, 186, 192, 197, 
198, 201, 203, 205, 206, 212, 221, 224, 
227, 228, 231, 232, 236, 245, 251, 252, 
253, 254

—‑i şâhî 87, 137, 164
nâmûs‑ı İslâm 184
Nana Balacı Rav, Raca, Mecus rüesasından 248
Nasrullah Hân / Mirzâ, İ‘tamdü'd‑devle, Nâdir 

Şâh'ın oğlu 91, 100, 110, 115, 117, 119
Nazar Ali Han, İran elçilik heyetinden 79, 82
Nazif Mustafa Efendi, bkz. Mustafa Nazîf 

Efendi
Nebevî sünnet 209
Nebî, bkz. Hz. Muhammed Mustafa (sav)
Necm Sûresi 73
Nemçe(lü) 84, 85

— Devleti 84
— keferesi 84, 85

Nemirava, Leh memleketinde 84
nevâmic 152, 165, 174, 184, 191
nevrûz‑ı sultânî 178
Nisâ Sûresi 36, 37, 44, 50, 62, 190
Niş Kal‘ası 84
Niyâder 99

nizâ‘ ve muhalefet girdabı 132
Nûşirevân 28, 65, 74
nüvvâb 176

O

Oğuz Ali Hân, Guryan Hâkimi 88
ordu 79, 95

—‑yı hümâyûn, İran ordusu 98
ordugâh 239
Osman Paşa, Van Beylerbeyisi 92
Osman, Hz., Halîfe 44, 37, 62
Osmanlı 

— Devleti 31, 34, 68, 71, 100, 161, 180
— Devleti eşik erkânı 31, 34, 69, 72
— Hanedanı 74, 87, 121, 216
— Memalik‑i Aliyye Müftüsü 241
— Sultanları 59, 161

Osmanlıca 158
Osmanoğulları Hanedanı 28, 65
oymak 28, 33, 66, 71

Ö

Ömer, Hz., Halife 44, 37, 62
örf 29

— ve edeb 29
Özbek ülkeleri 55
Özbekiyye 55
Özi 84

— Kal‘ası 84

P

pâ‑bûsluk 218, 224
Pâdişâh 28, 29, 56, 65, 66, 74, 79, 95, 119, 121, 

122, 123, 129, 135, 136, 151, 157, 162, 
163, 165, 166, 173, 176, 180, 181, 184, 
185, 201, 205, 212, 231, 235

— hükmü 157
—, Nadir Şâh 216, 221

Pakistan Ordusu 96
Pârisî yıl 186
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pâyitaht 184

Pencab 246, 247

Peygamber(ler) 28, 30, 31, 33, 34, 42, 46, 47, 
65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 122, 157, 190, 
194, 203, 208, 209, 216, 228

— silsilesi 170

—'in mukaddes şeriatı 31

—'in ümmeti 131

Pişaver 245

piyâde 246, 248

— ve süvâri 247

puthânelerini hedm, Hindistan 247

R

Raca(lar) 95, 248

Raçbot 248

Rafızîlik 131, 134, 170, 179

rafz 184, 191

— u bid‘at 77, 151, 154

rakîme 235

Ramazan ayı 28, 30, 66, 68

Raşid Halîfeler 31, 34, 69, 72, 122, 131, 180, 
182

Ravza‑i Mutahhara 189, 249, 252, 253

re’s‑i hudûd 85

refakat 31

reîs efendi, Reisülküttâb 139

reîsü'l‑mevâlî 158

resm‑i sefâret 88

Rızâ Hân, İran elçisi 117, 119

ricâl‑i devlet 172

Rikâb‑ı hümâyûn 27, 65, 94, 129, 188

risâlet 50, 56, 86, 113, 199

ruhsatnâme 176, 182, 192

Rûm (Anadolu) 30, 31, 33, 41,45, 50, 68, 69, 
70, 72, 109, 175, 179, 182,184, 186, 191, 
193, 245, 248

— ahâlîsi 127, 182, 245

— beldeleri 31, 34, 69, 72

— esirleri 41

— hacıları, Osmanlı hacıları 177

— Müslümanlarının padişahı 180
— ulemâsı 50
— ve İran ahâlîleri 70
— ve İran'ın Müslümanları 68

Rûm Sûresi 77, 190
Rumeli uleması 64
Rus 79

— keferesi 53
Rusya 79

— Çariçesi 82
— Devleti 79, 80, 82
— memleketi 79
— taifesi 79, 80

Rûznâmçe‑i Evvel 198, 203, 205
rükn 55, 136, 184

— ta‘yîni 55, 131, 134, 137
— tahsîsi 171, 172, 180, 184
— tefvîzi 184
—‑i evvel 55
—‑i sânî 55
—‑i Şafi‘î 120

S

Sâd Sûresi 37, 38, 54, 63, 73, 190
sadâret 215

— makamı 91
—‑i uzmâ 167

sadr
—‑ı âlî, şeyhülislam 170
—‑ı Anadolu, Anadolu kazaskeri 40, 88
—‑ı ekrem 167, 168
—‑ı fetva 170
—‑ı memalik‑i İran 208

Sadrazam 30, 39, 40, 45, 46, 68, 67, 112, 133, 
204, 209, 230, 232, 234, 236

— mektubu 52, 57
Safevî(ler) [Safeviyye] 28, 30, 41, 42, 45, 66, 

177, 179, 186, 193
—  Dönemi 182
— Devleti hânedânı 245
— Hânedânı 41
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— kedûreti 45
— melikleri 128
— silsilesi 39, 45, 111, 116
— sultânları 124, 122
— sülalesi 28, 31, 33, 66, 68, 71
— sülalesinin bozguncu garazları 31
— şeceresi 38, 45

Safeviyye, bkz. Safevî(ler)
Saff Sûresi 37, 53, 73
Sâffât Sûresi 62
sahâbe (‑i güzîn /‑i kirâm) 49, 50, 59, 74, 108
Sahîh 37, 82, 163, 165, 189, 198, 226
salât‑i subh 55
saltanat 62, 65, 74, 96, 209, 212, 246

— davası 245
— makamı 31, 68
— mutemedi 30
— taç ve mührü 95
— tahtı 239, 245
—‑ı uzmâ 87
—ın ümerası 171

Saltanat‑ı Seniyye 31, 34, 38, 64, 66, 68, 71, 84, 
91, 152, 157, 167, 209, 231, 254

— vükelâsı 227
Satürn 28, 65, 74, 121, 129
sebb ü rafz 137, 184, 191
Sebe Sûresi 38
sefâret 53, 86, 96, 104, 109, 113, 155, 159, 199, 

231, 236
sefâyin, bkz. sefîne
sefîne [sefâyin] 84

—‑i menhûse 84
sefîr(ler) [sefîrân / süferâ] 31, 34, 47, 56, 69, 71, 

74, 76, 80, 85, 86, 89, 101, 104, 105, 109, 
111, 113, 115, 117, 119, 133, 139, 143, 
149, 152, 155, 157, 159, 161, 172, 180, 
184, 198, 209, 227, 228, 231, 235, 236, 
239, 240, 245

—‑ı maslahat‑güzerân 83
—‑yı kirâm 172

sefîrân, bkz. sefîr
sefk‑i dimâ 80, 83, 136, 138, 147
selâtîn, bkz. Sultan

serâbistan gülleri 99

serasker 85, 136, 176, 192

serdâr ta‘yîni 248, 253

serhad muhâfızları 177, 193

Serhend 247

ser‑mezheblik 137

seyyidler 31, 34, 68, 71, 74

— sülalesi 31, 68

Seyyidü'l‑enâm, bkz. Muhammed Mustafa (sav)

Seyyidü'l‑mürselîn, bkz. Muhammed Mustafa (sav)

sınır 162

—ın korunması 161

Sikender‑i Zi'l‑karneyn, bkz. İskender‑i Zül‑
karneyn

sikke 99

— darbı 96

silsile‑i Türkmâniyye 184

Sincan 99

Sind 55, 96, 99

— Nehri 96

— vilayetleri 96

Sistan 215, 218, 221, 223

Sivas 96, 99, 100, 102, 188

— Valisi 188

siyaset 239

Sol Çerhacıbaşı 96, 99, 100

sulh 29, 66, 79, 80, 142, 163, 166, 176, 180, 181, 
185

— u salâh 46, 198, 202

— u salâh akdi 175, 176, 192

sulhnâme 79

Sultân [selâtîn] 28, 34, 41, 53, 63, 65, 66, 69, 71, 
75, 87, 96, 122, 149, 155, 157, 158, 161, 
162, 163, 170, 171, 172, 175, 176, 179, 
186, 199, 208, 209, 210, 212, 215, 220, 
238, 240, 240

—, Ali Şâh 216

—, İran Şâhı 218, 221

—, Nâdir Şâh 213

—, Osmanlı padişahı 31

—‑i Osmanî 113, 201, 230

—‑i Türkmâniyye 172, 184
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Sumay
— beyi 92
— Hükûmeti 92
— Kal‘ası 92

süferâ, bkz. sefîr
Süleyman, Hz., Peygamber 28, 65, 87, 129, 133, 

136, 139, 162, 164, 215, 220, 221, 223
Sünen 36, 37, 208
sünnet(‑i seniyye) 33, 37, 38, 39, 45, 46, 62, 66, 

71, 74, 190, 196, 209, 222
— ve cemâ‘at nuru 54
— ve cemâ‘at tarîkı 39, 45, 148, 175, 191
—‑i nebeviyye 46

Süreyyâ yıldızı 28, 65, 212, 218, 220, 221, 223, 
241

süvârî 246, 247, 248
— askeri 247
— ve piyâde asker 246

Ş

Şâfi‘iyye 55, 120
— imamları 120

Şâfiî 188
Şâh 33, 62, 71, 76, 83, 117, 157, 175, 176, 189, 

194, 205, 215, 216, 218, 221, 223, 224, 
235, 236, 239, 240, 245

—, Afgan Ahmed Şâh 245, 246, 247, 248, 
249

—, Nadir Şâh 62
—‑ı İran 112, 226, 230
—‑ı Velâyet 214
—ın askeri, Afgan Ahmed Şâh'ın ordusu 

248
—'ın ordusu 181

Şâh Âlemgîr'in oğlu 253
Şâh İsmail, bkz. İsmail, Şâh, Safevî
Şahruh Mirzâ, Nâdir Şâh'ın torunu, İran Şahı 

139, 151, 154, 167, 204, 246, 252
şahsuvâr 98
Şam 40, 41, 177, 180, 181, 184, 185, 193
Şam beldeleri ahâlîsi 55
Şâmi beldeleri 55

şe‘â’ir‑i İslâmiyye 253
Şefî‘, Vak‘a‑nüvîs, Mirza, İran Şâhı'nın hüdda‑

mı 56
şehn‑şâh 54, 113, 119, 135, 180
şehriyâr 38, 44, 49, 52, 58, 74, 76, 81, 82, 87, 98, 

104, 108, 111, 126, 155, 163, 165, 174, 
176, 190, 196, 201, 212, 230, 233, 234

şehsüvâr 87
şer‘

—‑i Ahmedî 253
—‑i kavîm‑i Muhammedî 113, 201, 230

şer‘î mazeretler 180
Şerhu'ş‑Şifâ 212
şerîat (‑ı garrâ /‑ı mutahhara /‑i Muhammedî) 

33, 34, 37, 59, 62, 69, 70, 72, 82, 88, 108, 
110, 134, 142, 146, 147, 148, 151, 155, 
180, 189, 197, 201, 205, 209, 210, 223, 
224, 230, 234, 251

Şeybânî 226
Şeyhülislâm 28, 29, 39, 40, 45, 46, 56, 59, 62, 

66, 70, 110, 115, 117, 119, 134, 170
— Efendi 33, 157, 160, 208, 220, 238

şeytan 145
Şiî hadîs kaynakları 188
Şîr Şâh 245
Şirvan 83
şûrâ‑yı kübrâ 39, 45, 54, 109, 172, 174, 179, 

184, 191

T

ta‘addî 218
ta‘assub 55, 66
Tâcik 228
Tacik 33, 71
Tâhâ Sûresi 39, 48
tahmîs‑i mezheb 184
Tahran 176, 181, 185, 192
Tahum bölgesi 160
taklidî 131
Tanita, Mecus reislerinden 248
Tanrı 33, 71
tasdîknâme(ler) 178, 186, 193, 194
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Tatar askeri 54
Tatbil, Hind Mecusi komutanı 247
tavaf etmek 31, 69, 72
tavassut 85
tebrîk 50, 64, 228

— duası 239
—‑i cülûs 232, 236

Tebriz 92
— Hâkimi 92

Tegâbün Sûresi 62
tehniye 50
Tehtehâ bölgesi 96, 99
temessük(ler) [temessükât] 169, 174, 178, 179, 

182, 184, 186, 192, 193, 194, 198, 202, 
205

temessükât, bkz. temessük
— tahrîri 176

Tertîbü'l‑medârik 188
Tevbe Sûresi 48, 73
tevhid ehli 64
Tibet 96

— hududu 99
ticâret 42, 182

— mâlı 42, 177, 186, 194
Timur Şâh, Afgan Ahmed Şâh'ın oğlu 247
Timur, Emîr, Timurlenk 245

— nesli 248
— sülâlesi 247

Tirmizî 37
top 246, 248

— ve tüfeng cengi 248
tophâne 98, 246, 247

— mühimmâtı 246
— vü cebehâne 246, 247

Tuhfetü'l‑eşrâf 188
Tuna Nehri 54
Turan 179, 184, 245
tüccâr 42, 177, 186, 194
tüfeng 248
türbe‑i münevvere 189
Türk 33, 71, 148, 228
Türkçe 158

Türkî beyi 90

Türkistan 245, 246, 248

— memâliki 246, 247

Türkmân hânedânı 184

Türkmânîye 99

— nüvvabı 184

Türkmen 95, 99

— Hanedanı 180

— ili 31, 45, 71

— ilinin mirasçısı 33

— ilinin şahı 68

— padişahları 132, 138

— soyu 180

— sultanları 180

— ulu ağacı 96

— yerleri, Irak, Azerbaycan 171

—in Hakanı, Osmanlı padişahı 170

U

uhuvvet 199

ulak(lar) 85, 180

ulemâ 28, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 50, 
53, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 71, 74, 88, 
110, 115, 116, 117, 124, 127, 128, 130, 
136, 146, 148, 152, 171, 172, 173, 185, 
210

Ulu Hakan 96

umumî meşveret 157

usûl‑i akâid 120, 177, 186, 193

Utarid 108, 113, 115, 126, 212, 219, 226, 252

Ü

Ülker Yıldızı 74

ümenâ 138, 213

ümerâ 95, 98, 224, 246, 247

ümmet 30, 33, 39, 40, 45, 49, 55, 62, 63, 64, 65, 
66, 68, 70, 109, 137, 141, 152, 156, 208, 
212, 213, 219, 235, 239

—‑i merhûme‑i Nebeviyye 127, 146, 175, 
191

—‑i Muhammed 124, 138
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—‑i Nebeviyye 152
—‑i seyyidü'l‑enâm 143, 176
—‑i Seyyidü'l‑mürselîn 39, 45
—in birliği 29

üsârâ / üserâ 40, 41, 46, 54, 184, 186
—‑yı memâlik‑i Rum 88

Üveysî 190

V

Vâkıa Sûresi 189, 252
vali 74, 181
Van 92

— beylerbeyisi 92, 93
— eyâleti 92

vekîl‑i mutlak 39
Veli Efendi, Dîvân Kâtibi, Osmanlı elçisi 176 

181, 185, 192
Venüs 28, 65, 74
vergi(ler) 182, 216, 221
vesika 201
vezâret 60, 117, 119, 215
vezîr(ler) [vüzerâ] 28, 30, 31, 34, 39, 40, 40, 41, 

44, 46, 48, 50, 60, 67, 68, 71, 87, 88, 89, 
101, 101, 102, 119, 127, 148, 152, 180, 
181, 185, 192, 194, 203, 206, 209, 210

Vezirabad 247
veziriazam 28, 29, 30, 41, 42, 66, 68, 100, 101, 

102, 133, 167, 168, 193, 232, 236

Vezirlik 169

— makamı 133

vilâyât 79

vükela 209

vüzerâ, bkz. vezîr

Y

Yâsin Sûresi 108, 141

yeryüzü 54, 65

Yezdân 48, 53

Yunus Sûresi 27, 48, 52, 57, 63, 65, 111, 126

Yusuf Sûresi 196, 199

Z

zarâyıh‑ı müteyemmene 177

Zat‑ı Hidivî 75

zenberek 246

zencir‑i fil 102

Zevrâ 42

Zuhal 212

Zuhruf Sûresi 36, 189

zulm ü ta‘addî 215, 216, 218, 220, 221, 223, 245

Zühre 212

Zümer Sûresi 62

züvvâr 42, 177, 186, 193
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