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hasekilerinden Abdi'nin evinde gizlendi. 
Yakalandığı zaman bazı devlet adamla
rının araya girmesiyle Midilli'ye sürgüne 
gönderildi (Haziran ı 720). Ardından da 
Ağustos 1720'de vezirlikle Boğazhisarı 
muhafızlığına getirildi (Raşid, V, 274). 

Halil Paşa. bir müddet saklandığı evin 
sahibi Abdi Haseki'den çekindiği için ile
ride kendisine devlet hizmeti nasip olur
sa onu kethüda yapacağına söz vermiş
ti. Boğazhisarı muhafızı olunca Abdi Ha
seki'yi kendisine kethüda yaptı ve işleri 

onun eline bıraktı. Bu durum pek çok şi
kayete yol açtı. Bunun üzerine Abdi Ha- · 
seki ölümle cezalandırıldığı gibi Halil Pa
şa da onun bu hareketlerine göz yumdu
ğu gerekçesiyle Kasım 1720'de vezirliği 
kaldırılıp Limni adasına sürüldü (Raşid, 

V, 274-275). Daha sonra yılda 3 yük akçe 
maaşla emekliye sevkedilerek Midilli'de 
mecburi ikamete tabi tutuldu ve vezare
t i iade edildi. Yedi yıl süren bu sürgün 
hayatının ardından 22 Kasım 1727 tari
hinde Eğriboz Kalesi muhafızlığı şartıyla 
Karlı- ili sancağı beyiiğine . 1728 Ocak 
ayında Kandiye (Girit) eyaleti beylerbeyi
liğine getirildi (Çelebizade Asım Efendi, 
s. 545). Bu yılın ağustos ayı sonlarında 
Hanya sancak beyi oldu: 1733 Haziranın
da yeniden Kandiye beylerbeyiliğine ta
yin edildi (Subhl, vr. 54b) ve aynı yıl için
de öldü (Sicill-i Osmanf. ll, 293). 

Kaynaklarda yumuşak huylu. dindar 
ve dervişmeşrep bir kişi olarak nitelendi
rilen Halil Paşa'nın sadrazamlık yapacak 
güçte olmadığı belirtilir. Özellikle savaş 
esnasında orduyu sevk ve idareden aciz 
bulunduğu. yakınlarının tesiri altında 
kaldığı ifade edilir. 
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1 570 civarında Kayseri- Maraş yolu üze
rindeki Zeytun (şimdi Süleymanlı) kasa
basında doğdu. Devşirme olarak ocağa 
alındıktan sonra önce Acemi Oğlanları 
Mektebi'nde, ardından iç ağianı olarak 
Enderun'da eğitim gördü. Beylerbeyi 
Vak'ası'nda 1 589'da öldürülen ağabeyi 
Vezir Mehmed Paşa sayesinde temayüz 
edip 1606'da sancak beyi payesiyle ça
kırcıbaşılığa getirildi. Yabancı elçilerle 
daha bu dönemde yakın temas kurdu. 
Hatta Fransız elçisi Baran de Salignac'la 
Üsküdar çevresinde av partilerine katıla
cak kadar samimi arkadaş oldu. 1607'de 
yeniçeri ağası olarak Kuyucu Murad Pa
şa'nın Anadolu'da Celal! Kalenderoğlu 
Mehmed ve Canbolatoğlu Ali Paşa'ya kar
ş ı giriştiği sefere katıldı. Ayrıca Murad 
Paşa'nın 1608'de Doğu Anadolu'da huzu
ru sağlama mücadelesinde de başarıl ı 

hizmetlerde bulundu. 

1609 yılında Hafız Ahmed Paşa'nın ye
rine kaptan-ı derya olan Halil Paşa deniz 
tecrübesi olmamasına rağmen bu gö
revde başarı sağladı. İlk olarak M ur ad Pa
şa'nın idaresinde asilere karşı hazırlanan 

orduyu deniz yoluyla naklettiği gibi Ak
deniz'de korsaniara karşı düzenli sefer
ler yaptı. Asıl ününü 1609'da, Kıbrıs su
larında seksen topu bulunan ve Osman
lılar'ın "karacehennem", Avrupalılar'ın 
"kızıl kalyon" dedikleri Chevalier de Fra
issinet idaresindeki büyük Malta kalyo
nunu zaptedip esirler ve diğer dört beş 
kalyonla birlikte İstanbul'a getirmesi so
nucunda kazandı. 25 Kasım 1609'da ve
zirliğe yükseltildi: 161 O'da İspanya'ya 
karşı Osmanlı Devleti, Hollanda ve Fas 
arasında ittifak imkanları araştırdı . 

1611'de kaptan-ı deryalıktan aziedilin
ce yerine Damad Mehmed Paşa getirildi. 
Halil Paşa. 1613'e kadar süren mazuliyet 
döneminde Osmanlı- Hollanda münase
betlerini geliştirmeye çalıştı _ Hollanda'
nın İstanbul elçiliğine tayin edilen ve 

1612-1639 yılları arasında yirmi yedi se
ne aralıksız bu görevde kalan Cornelis 
Haga, 17 Mart 1612'de İstanbul'a geli
şinden kısa bir süre sonra paşanın yardı
mıyla kaymakam paşa ve diğer yetkililer 
tarafından kabul edildi: nihayet 1 Mayıs 
1612'de 1. Ahmed'in huzuruna çıktı. Yine 
paşanın yardımıyla Venedik ve Fransız 

elçilerinin aleyhteki faaliyetleri önlendi. 
Halil Paşa Babıali nezdinde Hollanda'nın 
çıkarlarını daima kolladı: ancak İspanya 
ve Avrupa dengesi göz önünde tutuldu
ğundan Osmanlı Devleti ile Hollanda ara-. 
sında bir ittifaka girişilmedi. 8 Şewal 
1022'de (21 Kasım 1613) Halil Paşa ikinci 
defa kaptan-ı derya olunca yeniden Ter
sane-i Amire'deki gemilerin teçhizine 
koyuldu. Türk- Hollanda -Fas ittifakı te
şebbüsü tekrar canlandı. Fas hakimi M ev
lay Zeydan'a ve Hollanda'ya mektuplar 
yazıldı. Halil Paşa 1614 Mayısında Mal
ta üzerine deniz seferine çıktı : dönüşte 

Trablusgarp'a uğrayıp bu bölgede karı
şıklıklar çıkaran Sefer Dayı'yı idam et
tirdi. Ardından Mayna bölgesindeki asi 
Rumlar'ın isyanını bastırdı . Başarıların

dan dolayı 1614'te ı. Ahmed'in taltifıne 
mazhar oldu. 

1614-1615 kışında donanmanın yeni
lenmesi ve teçhizi faaliyetlerini sürdüren 
Halil Paşa. gemilerin bir kısmını korsan
Iara karşı Akdeniz'de güvenliği sağlamak 
için bırakmıştı. 1 7 Reblülahir 1 024 ( 16 Ma
yıs 1615) tarihinde küçük bir İspanya de
niz gücüyle karşı karşıya gelindiyse de 
ciddi bir çarpışma olmadı. İstanbul'da. 
paşanın önemli bir başarı elde etmeden 
zaman geçirdiği konusunda dedikodular 
yapıldı . 1616' da donanmanın yenilenme
si ve t eçhizi işine ı. Ahmed'in desteğiyle 
tekrar girişen Halil Paşa. Osmanlı idare
sinin Cezayir ve Tunus'ta yeniden tesisi 
için yaptığı teşebbüsler de başarılı oldu: 
ayrıca bu bölgelerde İngiliz ve Felemenk 
ticaret gemilerine düzenlenen korsan 
saldırılarını önlemeye çalıştı. Kaçak mal 
ticaretinin büyük ölçüde artması ve Ka
radeniz' de sahil şehirlerine Kazak bas
kınlarının sıktaşması üzerine Halil Paşa 
buraya bir donanma gönderdi. Kendisi 
de Ege denizine bir sefer düzenledi. Bu 
faaliyetleri üzerine de 8 Zilkade 1 025'te 
( 17 Kasım 1616) sadaret makamına geti
rildi. 

Veziriazamlığı sırasında, Osmanlı Dev
leti ile imtiyaz ahidnamesi bulunan dört 
ülkenin tebaasının haraç ödeme mükel
lefıyetini kaldırdı , böylece diplomatik mü
nasebetleri ıslah etmeye çalıştı_ İspanya 
t ehdidine karşı donanmanın hazırlan-



ması em rini verdi. 1 S Haziran 1617'de 
serdar-ı ekrem sıfatıyla devam etmekte 
olan Osmanlı-Safevi mücadelesine katıl
dı. Aynı yılın kasım ayında ı. Ahmed'in 
vefatı üzerine meydana gelen saltanat 
değişikliğinde sınır boylarında bulun
duğu için faal bir rol oynamadı. Sultan 
Mustafa'nın kısa süre içinde tahttan in
dirilmesi ve 26 Şubat 1618'de ll. Os
man'ın cüiQsu olayları sırasında da yine 
merkezden uzakta İran sınırında bulu
nuyordu. Hatta son saltanat değişikliği 
için kendisinden mektupla görüş alınmış- · 
tı. Kışı Diyarbekir'de geçiren paşa 1618 
Mayısında iran'a karşı harekete girişti. 
Ancak 1 O Eylül 1618'de Osmanlı ordusu 
Erdebil yakınlarında yenilgiye uğradı. 
Bunun üzerine Safevller'le. yıllık ipeğin 

1 00 yüke indirilmesini öngören değişiklik 
dışında daha önceki antlaşmaları esas 
alan bir antlaşma imzalandı. Serav Mu
ahedesi denilen bu antlaşma 29 Eylül 
1618'de ll. Osman tarafından da tasdik 
edildi ve 1624'e kadar yürürlükte kaldı. 
Kışın bir kısmını Tokat'ta geçiren Halil 
Paşa istanbul'a döndüğünde sadarerten 
aziedildiğini öğrendi (ı Safer ı 028 / 18 

Ocak ı 6 ı 9). Kendisine teklif edilen Şam 
beylerbeyiliğini kabul etmeyerek mürşi
di Aziz Mahmud Hüdayi'nin dergahına 
sığınmayı tercih etti. ancak vezir unva
nını ve divan üyeliğini korudu. 23 Aralık 
1619'da üçüncü defa kaptan- ı derya 
olunca ispanya muhalifi siyasetini de
vam ettirdi. Hatta ll. Osman'a, önemli 
bir deniz gücüne sahip Venedik'e saldır
mak yerine ispanya Krallığı 'nı işgal et
meyi tavsiye etmiş. böyle bir sefer için 
Fas'ın desteğinin de sağlanabileceğini 
belirtmişti. Ancak Sadrazam Güzelce Ali 
Paşa Habsburglar'a karşı yeni bir Macar. 
ll. · Osman ise Lehistan seferi üzerinde 
durduklarından bu fikre itibar etmediler. 
Lehistan seferi sırasında kara ordusunu 
desteklemek için Halil Paşa'nın kırk üç 
parça donanma ile 1\Jna ağzında hazır 

Kayserili 
Halil 
Paşa · nın 

türbesi • 
üsküdar/ 
Istanbul 

bulunması emredilmişti. Bu bölgede 
ağır kış şartlarında çok zarar gören do
nanma 27 Haziran 1620'de yeniden Ak
deniz'e açıldı. Halil Paşa ispanya'ya karşı 
Manfredonya'ya bir baskın yaptı: ekim 
ayına kadar orada kaldıktan sonra ertesi 
yıl bizzat ll. Osman 'ın kumanda ettiği 
Lehistan seferini desteklemek için Kara
deniz' e açıldı . Kırk kadırgadan oluşan bir 
donanma ile Kazaklar'ın akınlarını en
gelledi, Kasım 162 1'de geri döndü. 1622 
ilkbaharında padişah tarafından Akde
niz'e sefere çıkması emredildiyse de ma
yıs ayında patlak veren ihtilal bu teşeb
büsü sonuçsuz bıraktı . ll. Osman'ın taht
tan indirilmesiyle neticelenen ihtilal sı
rasında Halil Paşa Sarayburnu açıkların
da gemide idi. Bu esnada kendisine tek
lif edilen sadrazamiiğı kabul etmemiş 
( 20 May ı s 1622) ve olayların dışında kal
mayı tercih etmişti. Haziran 1622'de do
nanma ile yıllık mütat sefere çıktı. 1623 
başlarında Halil Paşa hala kaptan-ı derya 
olup Lehistan ile barış görüşmelerini des
teklemekteydi. Fakat yeni sadrazam Me
re Hüseyin Paşa. kendisine rakip olarak 
gördüğü Halil Paşa'yı görevden aldırarak 
Malkara'ya sürdürdü (Nisan 1623) . 

Halil Paşa bundan sonra. ll. Osman'ın 
intikamını almak için Erzurum'da isyan 
eden Abaza Paşa ile meşgul oldu. Abaza 
kendi himayesinde yetişmiş olup manevi 
oğlu durumundaydı. Onun Abaza üzerin
deki etkisi bilindiğinden kendisine vezir
lik payesi verildi ve muhtemelen Valide 
Kösem Sultan tarafından bu isyan hare
ketini yatıştırması istendi. Halil Paşa'nın 
Abaza'yı yatıştırma ve yeniden itaatini 
sağlama yolundaki çabaları bir netice 
vermedi. Abaza bir tertipten korkarak 
eski hamisinin teklifini reddetti. IV. Mu
rad, 2 Aralık 1626'da Halil Paşa'yı ikinci 
defa sadarete getirdi ve hala isyan halin
de olan Abaza'yı itaat altına almakla gö
revlendirdiği gibi ayrıca iran 'la sürmekt e 
olan savaşı barışla sonuçlandırmasını is
tedi. 

Yeni bir Şark seferine çıkan Halil Paşa. 
önce 27 Ağustos 1627'de Erzurum'da 
Abaza ile müzakerelerde bulunup onu 
orduya davet ettiyse de herhangi bir ne
tice alamadı. Bunun üzerine Erzurum'u 
kuşattı . Bu arada Ahıska iran'ın eline 
geçti. Erzurum kuşatması da kasım ayın
da kaldırıldı. Halil Paşa kışı geçirmek 
üzere 1bkat'a geçti. Böylece bu seferin 
Anadolu ve Suriye'de asayişin teminin
den başka faydası olmadı . İran serhad
dindeki başarısızlık ve Abaza ile müzake-
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relerin sonuçsuz kalması Halil Paşa'nın 1 
Şaban 1 037'de (6 Nisan 1628) aziine yol 
açtı. Mayıs 1628'de istanbul'a döndüğün
de hala vezaret rütbesini koruyan Halil 
Paşa 1 S Zilhicce 1 038'de (5 Ağustos 1629) 
vefat etti. Türbesi . Üsküdar'da Aziz Mah
mud Hüdayi Dergahı'nda şeyhinin türbe
si yakınındadır. 

Halil Paşa Melami-Hamzaviyye. Şaba
niyye. Halvetiyye ve bilhassa Celvetiyye 
gibi tarikatlar la irtibat halinde idi. .Cel
veti şeyh i Aziz Mahmud Hüdayi'ı:ıin onun 
üzerinde büyük etkisi vardı. Sıkıntllı ve 
nazik dönemlerde Hüdayi Dergatiı'na sı
ğınarak oradan güç ve teselli alırdı: bil
hassa 1619. 1623, 1628 yıllarında karşı
laştığı zorluklarda bizzat şeyhin tavsiye 
ve duasını almayı ihmal etmemişti. Aziz 
Mahmud Hüdayi onun son tayininde de 
etkili olmuştur. Hüdayi'nin. Halil Paşa ile 
arkadaş olan Hollanda elçisi Haga'yı da 
dergahına kabul ettiği bilinmektedir. 

Haga başta olmak üzere Halil Paşa'nın 
bazı elçilerle ahbaplık ve arkadaşlık kur
ması. Osmanlı Devleti'nde o tarihe kadar 
pek örneğine rastlanmayan bi~ olaydır. 

Bu dostluklar sayesinde Haga. Salignac. 
Cesy, Nani, Valier gibi elçilerden diplo
matik-politik bilgiler toplamayı ve bun
ları devletin menfaatine kullanmayı ba
şarmıştır. Yerli ve yabancı tarihçi ler Halil 
Paşa'yı mutedil, tedbirli bir devlet adamı 
ve iyi bir kaptan olarak nitelerler. Diplo
maside ve savaş meydanlarında çok.ba
şarılı olmamakla birlikte kökleşmiş İs
panyol karşıtı politikası sebebiyle Vene
. dik, Felemenk. Fransız tarihçilerinin ve 
çağdaşlarının takdirini kazanmıştır. 

Halil Paşa'nın biri Üsküdar'.da. diğeri 
Fatih'te iki hayratı olduğu bilinmektedir. 
Aziz Mahmud Hüdayi Dergahı yanında 
Aziz Mahmud Efendi sokağı ile Açık Tür
be sokağının kesiştiği köşede bugün ha
la mevcut türbe. sebil ve çeşmeden olu
şan bir hayratı vardır. Ayrıca Kapıcı Tek
kesi adıyla bilinen (Ayvansarayl, ll . ı96) 
zaviyesi. türbesi ve sebili bulunmaktadır. 
Ayvansarayi. Fatih'te Feyzullah Efendi 
Medresesi karşısında bir camisi olduğu
nu da belirtmektedir (a.g.e., ı. 97). Halil 
Paşa. Eğriboz'a 25 km. uzaklıktan içme 
suyu getirtmiş olup inşa ettirdiği su ka
nallarının kalıntıları bugüne kadar ulaş
mıştır. Bu arada onun hayatını ve gaza
larını konu edinen Gazaname veya Ga

zavatname-i Halil Paşa adlı bir eserin 
varlığı bilinmektedir (TSMK. Revan Köş
kü. nr. ı482 ; Süleymaniye Ktp .. Esad 
Efendi , nr. 2 ı 39). 
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HALİL PAŞA YURDU 

XVII. yüzyılın ikinci yarısında, 
Nogaylar'ı yerleştirmek üzere 
Tuna nehri ağzının kuzeyinde 

Osmanlılar tarafından 
teşkil edilen arazi. 

_j 

Bugün Moldavya ve Ukrayna sınırları 
içinde kalan Halil Paşa Vurdu, stratejik 
bakımdan önemli bir yer olan Bucak böl
gesinde Akkirman, Kili. İsmail ve Ben
der'in kuzey-kuzeybatısındaki boş ve kim
senin tasarrufunda bulunmayan toprak
ları içine alır. Buranın adının, 1666'da 
söz konusu yerleri tesbit etmekle görev
lendirilen kapıcıbaşılardan Halil Ağa'dan 
geldiği belirtilir. Arazinin bugünkü sı
nırlarının hemen hemen doğuda Tl.ırla 

(Dinyestr) ve Botna sularına, kuzeyde Va
tea Lui Traian (Büyük Hendek. İmparator 
Traian Çukuru) denilen vadiye, batıda 
Yalpu (Yalpuğ, Yalpuh) deresine, güneyde 
Tuna ağzına kadar uzandığı tesbit edil
miştir. Burası, teşkil edildiği tarihten 
XIX. yüzyıl başlarına kadar Osmanlılar, 
Bağdan Prensliği, Kırım Hanlığı ve Lehis
tan arasında önemli bir siyasi mesele ola
rak kalmıştır. 

Karadeniz hakimiyetine önem veren 
Osmanlılar, bu denizi çevreleyen kıyıların 
güvenliği için özellikle XVI. yüzyıldan iti
baren Karadeniz'in kuzeybatı bölgele-
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riyle daha yakından ilgilenmeye başladı
lar. Efiak-Bağdan voyvodalıklarını, Kırım 
Hanlığı'nı kontrol altında tutmak, Lehis
tan'a ve Kazaklar'a karşı bölgedeki aske
ri varlığını güçlendirmek, ticaret yolları
nın güvenliğini sağlamak amacıyla kuzey 
steplerine açılan yol üzerindeki bölgele
re doğru nüfuzlarını yaydılar. Daha XVI. 
yüzyıl ortalarından itibaren Tuna ve Ku
zeybatı Karadeniz havzasındaki hakimi
yetlerini kuwetlendirmek için bu kesim
lere çeşitli Tatar kabilelerini yerleştirme
ye, iskanı teşvik etmeye, yeni iskan mer
kezleri kurmaya çalıştılar. Özellikle Bu
cak bölgesi Tatar grupları ile iskan edildi. 
XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde Lehistan'a ve 
Kazaklar'a yönelik askeri harekatlar bu 
bölgenin önemini oldukça arttırdı. An
cak bu yörede yerleştirilen Tatar ve No
gay kabileleri bağlı oldukları Kırım han
ları ile geçinemedikleri gibi kanlı savaşla
ra da sebep oldular. Daha sonraları Leh 
ve Kazaklar tarafından sıkıştırılan diğer 
bir kısım Nogay kabilelerinin bölgeye gel
meleri yeni karışıklıklara yol açtı. 

XVII. yüzyılın ikinci yarısında bölgede 
meydana gelen olaylara şahit olduğu an
laşılan Evliya Çelebi'ye göre çeşitli baskı
lara uğrayan Nogaylar Kılburun'dan Özi'
yi (Dinyepr). ardından da Turla'yı geçip Ak
kirman nahiyelerine yerleşmişler, Ben
der beyi ve Bucak Tatarları ile anlaşmış
lardı; fakat Bağdan ve Akkirman halkı 
bunların bölgede yol kesip eşkiyalık yap
tıkları konusunda şikayette bulunmuş
tu. Bunun üzerine Kırım Hanı Mehmed 
Giray Nogaylar'ı İstanbul'dan aldığı emir
le Kırım'a geri götürmek istemiş. ancak 
karşı koymaları üzerine onları dağıtarak 
köylerini yağmalamış. pek çoğunu esir 
almıştı (Seyahatname, VII. 495-499). 
Dönemin Osmanlı tarihlerinde ise bu ko
nu daha farklı anlatılır. Bunlara göre No
gaylar merkeze başvurarak Kırım hanı
na bağlı olmaktan çıkıp Osmanlılar'a bağ
lanmak, her yıl hazineye 20.000 kuruş 
vermek ve sefere "eşmek" şartları ile Si
listre etrafında iskan edilmelerini iste
mişler, hükümet merkezi de onları böl
gedeki boş araziye yerleştirmiş, bunun 
üzerine Kırım hanı kendisine bağlı ol
dukları gerekçesiyle emre rağmen No
gaylar'ı geri götürmek için harekete geç
mişti (Silahdar. ı. 395). 

Yeni Nogay kabilelerinin Osmanlı sınır 
boylarına gelişi, Ukrayna meselesine 
ağırlık vermek isteyen Osmanlı hükümet 
merkezi için önemli bir fırsat oldu. Vezi
riazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa No-

gaylar'dan sınır boylarında faydalanmak. 
Ukrayna'ya ve Kazaklar'a karşı yapılacak 
seferlerde destek almak maksadıyla on
ları Kırım Hanlığı'nın idaresinden çıkara
rak doğrudan Osmanlı hakimiyeti altına 
aldı. Nogaylar'ı Tuna'nın kuzeyindeki boş 
topraklara yerleştirmek üzere Kapıcıba
şı Halil Ağa görevlendirildi. Halil Ağa, 
bölgedeki Osmanlı idarecileriyle tahsis 
edilen iskan sahasının sınırlarını belirledi 
ve bölge bundan sonra Halil Paşa Vurdu 
adıyla anılmaya başlandı (BA, MAD, nr. 
607). Özi beylerbeyinin idaresi altına alı
nan Nogaylar, savaş durumundan istifa
de ederek kendilerine ayrılan arazinin dı
şına çıkıp Bağdan Voyvodalığı'na ve Le-. 
histan'a ait topraklarda yerleşmeye ve 
hayvanlarını otlatmaya başladılar. Nite
kim Karlofça Antiaşması maddelerinden 
biri, bu gibi Tatar gruplarının eski yurtla
rına döndürülmesi veya Özi karşısında 
Kırım topraklarına yerleştirilmesi şartını 

getirmekteydi. 170 1'de Kırım H anı ll. 
Devlet Giray antlaşma gereği bunların 
bir kısmını Kırım'a götürdü, bir bölümü 
de Halil Paşa Vurdu'na döndü (Raşid, 11. 
506-509). Ancak Eflak ve Bağdan vayva
dalarının Ruslar'la anlaşması, Ruslar'ın 

Osmanlı kuzey sınırlarındaki faaliyetleri, 
Bağdan Voyvodası Dimitri Kantemir'in 
Bucak ve Besarabya'ya yönelik emelleri 
Nogaylar'ın bulunduğu bölgenin önemini 
daha da arttırdı. Prut Savaşı'ndan (ı 711 ) 
sonra Osmanlılar sınır boylarının emni
yeti için ve siyasi gayelerle Nogaylar'ın 
iskan sahalarını genişlettiler. Bucak No
gayları'nın nüfusunun fazla olduğu, ika
metlerine ve hayvanlarını otlatmaya Ha
lil Paşa Vurdu'nun yetmediği ve yeni top
raklara ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle 
Halil Paşa Vurdu dışında Bağdan sınırla
rı içinde yeni bir arazi parçası daha bun
lara tahsis edildi. 1711 Eylülünde Kırım 
Hanı ll. Devlet Giray ve Veziriazam Balta
cı Mehmed Paşa. Halil Paşa Vurdu dışın
da Bağdan arazisinde Turla'dan Prut 
nehrine kadar olan "otuz iki saat uzunlu
ğunda, iki saat genişliğinde" ( 1500 km 2) 

bir toprak parçasını daha tesbit ederek 
tahririni yaptılar (BA. TD, nr. 860). "İki 
saatlik arazi" adıyla anılan bu toprak şe
ridi Bağdan Voyvodalığı ile meselelere yol 
açtı. 1714'te Boğdanlılar'ın şikayetleri 
dikkate alınmadıysa da 1716-1718 Os
manlı -Avusturya savaşları sırasında me
sel e yeniden gündeme geldi. Yapılan tef
tişler sonucu Nogaylar'ın iki saatlik arazi
nin de dışına çıktıkları, beş altı saatlik 
yerde yerleşip çiftlikler, köyler kurdukları 


