
GAZAVAT-l HAYREDDiN PAŞA 

bul 1973, 7. bs., 1984) ve Yılmaz Öztuna 
(Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıraları, 

istanbul 1989) eseri sadeleştirerek, Mus
tafa Yıldız da istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'ndeki nüshasını (TY. nr. 2639) 
Almanca özeti ile (Gazavat-ı ljayreddin 
Paşa, Göttingen 1991) neşretmişlerdir. 

Ayrıca Deniz Müzesi Komutanlığı Kütüp
hanesi'nde bulunan nüshası (nr. 5748). 
aynı müze elemanları tarafından yine 
sadeleştirilerek yayımlanmıştır ( Gazaviit-ı 
Hayrettin Paşa, Ankara 1995). 

Gazaviit-ı Hayreddin Paşa gazavat
name türü eserlerin en önemlilerinden
dir. Sadece Barbaros'un deniz seferlerini 
ihtiva eden bir tarih kaynağı olarak değil 
Kanünl Sultan Süleyman'ın deniz politika
sını yansıtan bir eser olarak da türünün 
en güzel örneklerinden biridir. MuradY. 
eserini her şeyden önce Hayreddin Paşa'
nın kendisine anlattıklarına dayanarak 
kaleme almışsa da gazavatnameye bir 
edebi değer de katmıştır. Bu nitelik, özel
likle 1543-1544 yıllarındaki Fransız sefe
rini anlatan ve Kanünl Sultan Süleyman 
ile Barbaros arasındaki yazışmaların, Ma
caristan seferindeki başarılar için yazıl
mış fetihname de dahil olmak üzere pa
dişah fermanlarının dereedildiği ikinci 
bölümde daha açık şekilde görülmekte
dir (bk. A. Gallotta, "Il 'Gazavat-i IJayred
din Paşa' Pars Secunda e la spedizione in 
Francia di Hayreddin Barbarossa", Stu
dies in Ottoman History in Honour of Pro

{essor V. L. Menage, nşr. C. Heywood ve 
C. lmber, istanbul 1994, s. 77- 89). 
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GAZAVAT-ı SULTAN MURAD 

ı 

( ~ 1_,.. ..:ı ll.L ü !_,}:. ) 

U. ~urad devrinde cereyan eden 
Iziadi ve Varna savaşları ile 
Mahmud Paşa'nın hayatını 
ve faaliyetlerini konu alan 

L 
anonim gazavatname. 

_j 

Osmanlı tarih yazıcılığının ilk dönem
lerinde kaleme alınan ve gazavatname 
türünün bilinen en eski örneklerinden 
biri olan eser birbirine bağlı iki ayrı 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, 
63. varağa kadar devam eden ve 1443-
1444 yılları olaylarını ihtiva eden "Gaza
vat", ikincisi de "Mahmud Paşa Mena
kıbnamesi"dir. Bilinen tek nüshası, Bil
kent Üniversitesi Halil İnalcık koleksiyo
nunda bulunmaktadır. Üzerinde iki te
mellük mührü bulunan eserin ilk sayfa
sındaki fihriste göre nüshanın yetmiş 
bir varaktan ibaret olduğu anlaşılmak
taysa da 63. varaktan itibaren "Mah
mud Paşa Menakıbnamesi"nin başladı
ğı, bunun da 66. varaktan sonraki beş 
varağının koparıldığı görülmektedir. "Ga
zavat" kısmının 25 ve 30. varakları da 
eksiktir. Eserin telif tarihi belli değilse 
de giriş kısmında ll. Murad'dan merhum 
diye söz edilmesi, onun ölümünden (14 51) 
sonra yazılmış olduğunda şüphe bırak
mamaktadır. 

Eserin "Gazavat" bölümünün muhte
vasını, Bizans imparatorunun (VIII. loan
nes Palaiologos) ve Macar kralının (1. L.a
disıas) Osmanlılar aleyhindeki faaliyetle
ri, .Varna Savaşı, Düzmece Mustafa ola
yı, Vidin, Niğbolu, Tırnova ve Varna ku
şatmaları teşkil etmektedir. Bu bölüm, 
iziadi ve Varna savaşları hakkında elde
ki kaynakların en ayrıntılı olanıdır. Eser 
ayrıca 1444 Edirne barış görüşmeleri

nin hangi şartlar altında yapıldığını or
taya koymakta, bu müzakerelerin sey
rinin daha iyi aniaşılmasına yardımcı ol
makta, özellikle Segedin görüşmeleri 

hakkında önemli bilgiler vermektedir. 
"Gazavat"ta verilen bilgiler Batı kay
naklarıyla mutabakat halinde, hatta on
ları tamamlar ve tashih eder nitelikte
dir. Meçhul müellifin hadiseleri doğru ve 
ayrıntılı biçimde tesbit edebilecek du
rumda olduğu anlaşılmaktadır. Bu bö
lümde öteki kaynaklarda adları bile geç
meyen, dönemin ikinci derecede şahsi
yetleriyle ilgili bilgilere de rastlanır. Os
manlı tarih yazıcılığının ilk devirlerinde
ki geleneğe uygun olarak eserin tama
mında gaza ruhu hakimdir. 

Nüshanın "Mahmud Paşa Menakıb

namesi" bölümü, Fatih Sultan Mehmed 
devri vezlriazamlarından Mahmud Pa
şa'nın hayatını ve faaliyetlerini konu al
maktadır. Muhtevasından, Kanünl Sul
tan Süleyman devrinde meydana geti
rilmiş bir versiyon olduğu ve bu devirde 
"Gazavat" ile birleştirildiği anlaşılmak

tadır. Sonu eksik olan bu kısmın istan
bul kütüphanelerinde tam nüshaları da 
vardır. Ancak eksik olan nüshanın tarihi 
gerçekleri ötekilere göre daha doğru 

yansıttığı görülmektedir. 

Anonim tarihler. Chalkokondiles ve 
Kemalpaşazade'nin tarihleriyle olan ba
zı paralellikler, eserin XV. yüzyılda bilin
diği intibaını vermekle birlikte günümü
ze ulaşan kaynaklarda Gazaviit-ı Sul
tan Murad'ın kullanıldığını söylemek 
güçtür. Zira başta Edirne barış görüş
meleri ve antiaşması olmak üzere "Ga
zavat"taki çok önemli bilgiler bu kay
naklarda yoktur. Eser daha sonraki ta
rihçiler tarafından da kullanılmamıştır. 

Bunun başlıca sebebi, bilinen yegane 
nüshanın Anadolu'nun bir köşesinde özel 

Gazavat·ı Sultan Murad' ın tı pkıbasımının ilk sayfası 
( nşr . H. inakık- M. Oi:j:uz, Ankara 1978, s. 5 ) 



kişilerin elinde saklı kalmasından kay
naklanmış olmalıdır. 

Gazavai-ı Sultan Murad'ı Halil İnal
cık ve Mevlüt Oğuz ilim dünyasına ta
nıtmışlardır (DTCFD, Vll / 2, s. 48 1 vd. ). 
Daha sonra İnalcık tarafından kaynak 
olarak kullanılan ve eski harflerle kıs

men neşredilen eser (Fatih Devri Üzerin· 

de Tetkikler ve Ves ikalar /, s. 187-202), yi
ne bu araştırmacı ve Mevlüt Oğuz tara
fından açıklayıcı notlar, faksimile metin 
ve bir lugatçe ilavesiyle yeni harflerle 
yayımlanmıştır (Ankara 1978). 
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Iii HALİL İNALCIK 

GAZAVATNAME 

( .wt:.\# ) 

Özellikle Osmanlılar'da 
hıristiyan devletlere karşı yapılan 

L savaşları anlatan eserlerin genel adı. _j 

Gazavat kelimesinin tekili olan gaza 
"cenge gitmek, cenk etmek" manasın
da olmakla beraber daha sonra din düş
manlarıyla yapılan savaşları ifade eden 
"cihad"la aynı anlamda kullanılmış ve 
bu anlam yaygınlaşmıştır (gaza kelimesi
nin değişik a nlamları için bk. Tekin, sy. 109 
[1 993 1. s. 9-1 8; sy ı 10 [19931. s. 9- 16). 
Bundan dolayı düşmanla yapılan savaş
ları anlatan eseriere "gazaname" veya 
"gazavatname" adı verilmiştir. Genellik
le gazanamelerde tek, gazavatnameler
de ise birden fazla savaş veya akın an
latılmaktadır. İlk örneklerine Arap ede
biyatında rastlanan bu tür eseriere "me
gazi" denilmişti r. Vakıdf'nin (ö 2071 822-
23) Kitabü 'l-Megiizf'si bu türün en meş
hur örneklerindendir. Türk edebiyatında 

daha çok manzum olarak ve mesnevi 
şeklinde düzenlenen gazavatnameler ko
nu itibariyle zafername veya fetihname
lerden pek farklı değildir. Bu tür eser
lerdeki adlandırmalar müelliflerin terci
hinin bir sonucudur. 

Türk edebiyatında gazaname, gaza
vatname, fetihname ve zafername gibi 
adlarla anılan edebi metinleri Selçuklu
lar devrine kadar götürenler ve destani 
yönlerinin ağır basmasına rağmen Da
nişmendname ve Battalname gibi eser
leri de bu türe dahil edenler olmuştur. 

Ancak bunlar daha çok destani unsur
lar taşıdıklarından gazavatnamelerden 
ayrı bir tür oluşturur. Belirli bir savaş 
veya seferi tasvir eden gazavatnameler 
oldukça ayrıntılı bilgiler verirler ve bu 
yönleriyle genel Osmanlı kroniklerinin 
boşluklarını doldururlar. Ayrıca bu eser
lerde genellikle bir gazayı gerçekleşti

ren şahıs ön plana çıkarılır ve eser bu 
şahıs etrafında gelişir. Fetihnamelerden 
en önemli farklarını da bu yönleri teşkil 
eder. Konuları bakımından gazavatna
meler üç grupta ele alınabilir. 1. Bir pa
dişahın gazalarını tasvir edenler. Ancak 
bunlar daha ziyade "Selimname", "Süley
manname" gibi adlarla anılır ve ayrı bir 
tür oluştururlar. 2. Vezirlerden veya ün
lü kumandanlardan birinin gazalarını 

anlatanlar. Barbaros Hayreddin Paşa, 

Köprülüzade Fazı! Ahmed Paşa , Özdemi
roğlu Osman Paşa, Mihaloğlu Ali Bey ga
zavatnameleri gibi. 3. Belli bir yerin ve
ya kalenin alınmasını hikaye edenler (Le
vend, Gazavatnameler, s. 4). 

Danişmendname'de, Sarı Saltuk ve 
Battal Gazi gibi destani mahiyetieki şah

siyetler çevresinde oluşan Ebülhayr RQ
mf'nin Saltukname'sinde ve Baltaina
me'de yer alan olaylar istisna edilirse 
ilk örneklerine ~. yüzyılda rastlanan 
gazavatnameler, ~1. yüzyılda artarak ı. 

Selim ve Kanuni Sultan Süleyman 'ın se
ferleri etrafında yoğunlaşır. Osmanlı Dev
leti'nin gerileme devrine girmesiyle de 
azalmaya başlar ; son örneklerini ise 1853 
Kırım ve 1897 Yunan seferleriyle ilgili 
olanlar oluşturur. 

Türk edebiyatında bugüne kadar tes
bit edilebilen gazavatnamelerin sayısı 

2SO'nin üzerindedir. Bunlardan kırk ka
darı manzum olup mesnevi tarzında ka
leme alınmıştır. "Gazaname", "gazavat", 

Prizren li 
Süzi Ce le bi 'nin 

Miha loğ l u 

Ali Bey'in 
gaziiia rı n ı 

anlatan manzum 
Gazavatniime'sinin 

ilk ve son sayfaları 
(MilletKtp., 

Manzum, nr. 1339) 

GAZAVATNAME 

"gazavatname" vb. adlarla anılan bu eser
lerin başlıcaları şunlardır: 1. Gazaname. 
Gelibolulu Mehmed Zalfi Efendi tarafın
dan kaleme alınan eser ll. Murad'ın ga
zalarından bahseder (Afyon Gedik Ah
med Paşa Ktp., nr. 183.349). 2. Gazavat
name. Prizrenli Süzi Çelebi'nin, Fatih Sul
tan Mehmed ve ll. Bayezid devri akıncı
larından Mihaloğlu Ali Bey'in gazalarını 
anlatan 1795 beyitlik bir mesnevisidir 
(Millet Ktp., Manzum, nr. 1339). 3. Gaza
vilt-ı S ultan M urad*. Müellifi belli olma
yan eser, ll. Murad'ın iziadi ve Varna sa
vaşları ile başlayan gazalarını anlatır. 4. 
Enisü 'l- guzat. Fütühi Hüseyin Çelebi'nin 
932 ( 1526) yılındaki Macaristan seferine 
dair eseridir (Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, 
nr. 3785). S. Gazavilt-ı Hayreddin Paşa •. 

Seyyid Muradi tarafından kaleme alı

nan eserde Barbaros ve Oruç Reis'in 
1 541 yılına kadarki gazaları anlatılmak
tadır (TSMK, Revan Köşkü, nr. 129 1) . M. 
Ertuğrul Düzdağ tarafından sadeleştiri

lerek Barbaros Hayreddin Paşa 'nın Ha
tıralan adıyla yayımlanmıştır ( İ stanbul 

1973) Aşık Çelebi, Yetim Ali Çelebi'nin 
Barbaros ve Oruç Reis'in gazalarma dair 
Lüccetü'l- ah yar adlı 2000 beyitlik ya
rım kalmış bir mesnevisinin bulunduğu
nu belirtir (Meşairü 'ş -şuara, vr. 94b). 6. Si
nan Paşa 'nın Gazavatı . Galatalı Nak
kaş Nigari Haydar Çelebi 'nin, Sinan Pa
şa'nın Trablusgarp Savaşı' nı ve İspanyol 
donanmasına karşı mücadelesini anla
tan 999 beyitlik mesnevidir (Rieu, s. 177-
178). 7. Şecaatname. Asafl Defterdar Ko
ca Mehmed Paşa ' nın kaleme aldığı bu 
eser Özdemiroğlu Osman Paşa' nın Kı
rım, Tiflis ve Tebriz seferlerini anlatır 
(TSMK, Revan Köşkü, nr. 1301 ; iü Ktp ., nr. 
6043). 8. Gazavdt-ı Sultan Süleyman-ı 
Kanuni. Müellifi belli olmayan mensur 
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