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Tulû‘î’nin Paşa-nâme’si (İnceleme-Metin) 

 Üzerinde çalıştığımız eser, kütüphane kayıtlarında Paşa-nâme olarak 

geçmektedir. Tulû‘î mahlaslı bir şair tarafından 17. yüzyılda kaleme alınmış olan 

eserin nazım şekli mesnevîdir. Şair Tulû‘î Paşa-nâme’de 17. yüzyılda Rumeli ve 

Karadeniz’de vuku bulan isyanları bastırmakla görevlendirilen IV. Murad’ın 

vezirlerinden Kenan Paşa’nın mücadelesini anlatmaktadır. 

 Çalışmamız, giriş kısmı ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, 

üzerinde çalıştığımız eserin içinde geçen olayların yaşandığı yüzyıldaki siyasî, sosyal 

ve kültürel iklim anlatılmıştır. Ayrıca eserin mesnevî nazım biçiminde yazılmış bir 

gazavât-nâme olmasından hareketle, mesnevî nazım biçimi ve gazavât-nâme türü 

hakkında bilgi verilmiş, bunların edebiyatımızdaki yerinden bahsedilmiştir.  

 Birinci bölümde eserin müellifi Tulû‘î’nin hayatı, eserleri ve edebî kişiliğî 

hakkında bilgi verilmiştir. 

 İkinci bölüm eserin incelenmesine ayrılmıştır. Eserin yazılma tarihi, yazılma 

sebebi, dış ve iç yapısı ve eserdeki minyatürler hakkında bilgi verilmiştir.  

 Üçüncü bölümde ise metnin kuruluşu, nüsha tavsifi, eserin bölüm başlıkları 

ve metnin transkripsiyonlu hali verilmişitr.  

Anahtar Sözcükler 

Tulû‘î   Gazavât-nâme   Paşa-nâme Mesnevî  Kenan Paşa
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ABSTRACT 
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Branch    : PhD  
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Supervisor    : Yard. Doç. Dr. M. Murat YURTSEVER 

Tulu‘i’s Paşa-name (Analysis-Text) 

The work which we studied on is registered as Paşa-name in the records of 

libraries. This work was written in the form of mathnawi in seventeenth-century by a 

poet whose pseudonym is Tului. The poet in his work illustrates the struggles of 

Kenan Paşa a vizier of Murad IV who had been appointed to quell the rebellions in 

Rumelia and Black Sea in seventeenth-century.  

This study is comprised of an introduction and three chapters. In the 

introduction the political, social and cultural atmosphere of the century in which the 

events of the Paşa-name occurred is described. In addition based on the fact that this 

work can be considered as gazavat-name which is written in mathnawi form, general 

information is given regarding to mathnawi poetry form and the genre of gazavat-

name and their place in the Turkish literature. In the first chapter information is 

given about the author of the work Tului’s life, his works and his literary personality.  

The second chapter which focuses on investigation of the work gives 

information regarding to the date that the work was written and the purpose of its 

writing. This chapter also illustrates internal and external structure of the work and 

its miniatures.  

The third chapter gives information regarding to the structure of the text, 

characterization of the transcript (nüsha tavsifi), the chapter headings of the work 

and it also includes the Latinized version the text.  

 
Key words: Tului, Gazavat-name, Paşa-name, Mathnawi, Kenan Paşa 
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ÖNSÖZ 

 Din milletlerin hayatına yön veren en büyük unsurdur. Türk milleti bin yılı 

aşkın bir süredir İslâm dini ile hayatına yön vermekte, kültür ve medeniyetini buna 

göre şekillendirmektedir. Arap Yarımadası’nda ortaya çıkan İslâm dini önce İran 

coğrafyasına daha sonra ise Türk coğrafyasına ulaşmış; Türk milletinin hayatının her 

alanını etkilemiş ve kültürüne yön vermiştir. Kültürün en mühim unsurlarından olan 

edebiyat dolaylı olarak İslâm inancının çizgisinde yeni ve zengin bir muhtevayla 

genişleyerek yoluna devam etmiştir. Türk milletinin en büyük kültür hazinesi olan 

edebiyat, yeni inanç sisteminin unsurlarını bünyesine almış ve değişim göstermiştir. 

İslâmiyet ile beraber yeni konular ve yeni biçimler Türk edebiyatını şekillendirmiştir.  

 İslâm dini Türklerin özünde barındırdığı, fıtratında yaşattığı her şeye yeni bir 

yön vermiştir. Türklerdeki cihan hâkimiyeti anlayışı, İslâmiyet’teki cihad ve gaza 

anlayışıyla yeni bir şekil almış; Türklerdeki “alp” tipi İslâmiyetle birlikte “alperen” 

ve “gazi” tipine dönüşmüştür. Benzer şekilde İslâm öncesi dönemden beri süre gelen 

destan geleneği, meydana gelen dinî değişimin de katkısıyla sözlü kültürden yazılı 

kültüre intikal etmiş; İslâmî muhtevayla zenginleşmiş ve zamanla yeni edebî tür ve 

biçimler vasıtasıyla ifade edilir olmuştur. Destânî nitelikler taşıyan hadiselerin 

anlatım zemini bulduğu nazım biçimi, İslâmî edebiyatta çoğunlukla mesnevî 

olmuştur. Sözü edilen nitelikler bakımından mesnevî şeklinde kaleme alınan edebî 

türler arasında gazavât-nâme türü eserler özellikle önemlidir. Türk edebiyatında 15. 

yüzyıldan itibaren ortaya çıkan gazavât-nâmeler zamanla olgunlaşmış, nitelik ve 

içerik açısından büyük bir ilerleme göstermiştir. Bizim çalışmamızın temelini teşkil 

eden eser de, mesnevî nazım biçiminde ve gazavât-nâme türünde yazılmış bir eserdir.  

          Uzun bir araştırma neticesinde üzerinde çalışmaya karar verdiğimiz bu eser, 

İslâmî edebiyat döneminde kaleme alınan ve daha önce metni yeni harflerle 

neşredilmemiş bulunan, 17. yüzyıl şairlerinden Tulû‘î’ye ait Paşa-nâme isimli 

mesnevîdir. Değerli hocam Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin tavsiyesiyle haberdar 

olduğum Paşa-nâme’de bahsedilen olayların büyük oranda Rumeli bölgesinde, yani 

doğduğum ve yaşadığım coğrafyada geçiyor olması bu eseri tez olarak çalışmaya 

tereddütsüz karar vermemde etkili oldu. Konunun tespitinden sonra eserin 
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nüshalarına ulaşmaya çalıştık. Yaptığımız araştırmada, eserin Türkiye’deki 

kütüphanelerde bulunmadığını, mevcut tek yazma nüshasının İngiltere British 

Museum’da bulunduğunu tespit ettik. British Museum ile yaptığımız yazışma 

sonucunda eserin mikrofilmlerine ulaştık, metnin doktora düzeyinde bir çalışmaya 

konu olabileceğinden emin olduktan sonra eser üzerinde çalışmaya başladık. 

 Bizim bu çalışmadaki birinci amacımız, Tulû‘î’nin Paşa-nâme isimli eserinin 

transkripsiyon yöntemiyle Latin harflerine çevirisidir. Şair Tulû‘î’nin kaleme aldığı 

Paşa-nâme, IV. Murad’ın vezirlerinden Kenan Paşa’nın Balkanlar ve Karadeniz 

coğrafyasında devlet düzenini tesis için eşkıya ve isyancılarla yaptığı mücadeleyi 

anlatır. Tulû‘î, tarihî vakaları mesnevî nazım biçimi ile ve sanatkârane bir üslup ile 

kaleme almış ve günümüze edebî kıymeti haiz önemli bir kaynak bırakmıştır. Paşa-

nâme’nin Latin harflerine aktarılmasının yanında eser ve şair üzerinde de inceleme 

yaptığımız bu çalışma giriş ve üç bölümden müteşekkildir.  

Giriş bölümünde şairin yaşadığı 17. yüzyılın siyasî ve sosyo-kültürel ortamı 

irdelenerek şairin siyasî ve kültürel hayatta hangi ortamda yetiştiğine işaret edilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca, mesnevî ve gazavât-nâmeler hakkında da genel bilgiler 

verilmiştir.  Birinci bölümde Tulû‘î’nin hayatı, Tulû‘î’nin eserleri, Tulû‘î’nin edebî 

kişiliği anlatılmıştır. İkinci bölüm eserin incelenmesine ayrılmıştır. Eserin yazılış 

tarihi, yazılış sebebi, eserdeki minyatürler; Paşa-nâme’nin dış ve iç yapısı 

anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise metnin kuruluşu ile ilgili açıklamalar, eserin nüsha 

tavsifi, bölüm başlıkları ve transkripsiyonlu metin verilmiştir. Çalışmamızın son 

kısmına eserden minyatürler ve bazı sayfalar alınmıştır. Kişi ve yer adları dizini, 

kaynaklar ve özgeçmiş ile tezimiz tamamlanmıştır. 

 Araştırmada esas amacımız Osmanlı Türkçesi döneminde Arap alfabesi ile 

kaleme alınan metnin tam ve doğru okuma ile Latin harflerine aktarılmasını 

sağlamaktır. Bunun yanında müellif hakkında bulabildiğimiz bilgilerle, eser 

üzerindeki dil ve üslup incelemeleriyle eserin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya 

çalıştık. Üzerinde inceleme yaptığımız eser, tarihî olayları konu edinmekte, bu 

nedenle tarih bilimiyle de bağlantı içerisinde bulunmaktadır. Eser bu yönüyle aynı 

zamanda tarih bilimine kaynaklık eden ve tarih alanına yardımcı olan bir mahiyet 

taşımaktadır. Eser özellikle Osmanlı tarihi kaynaklarında ancak genel hatlarıyla 
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temas edilen Rumeli’deki isyanlar ve eşkıyalar hakkında, verdiği ayrıntılı bilgiler 

itibariyle önemlidir. 17. yüzyılda yaşanan olayların kayda alınmayan karanlık 

noktalarını aydınlatmakta, tarihçilere bu hususta yardımcı olmaktadır. Durum böyle 

olmakla beraber eserde zikredilen olayların bir şairin kaleminden, şairane bir üslupla 

tavsif edildiği de unutulmamalıdır.   

Tez çalışmamın başlangıcından bitişine kadar hiçbir zaman destek ve 

yardımlarını esirgemeyen, kıymetli fikirleriyle katkıda bulunan tez danışmanım Yrd. 

Doç. Dr. M. Murat Yurtsever hocama, doktora döneminin başında danışmanlığımı 

üstlenen ve kendisinden çok şey öğrendiğim Prof. Dr. Bilal Kemikli hocama, Prof. 

Dr. Zülfikar Güngör’e, tez izleme komitesinde yer alan Prof. Dr. M. Asım 

Yediyıldız’a ve Prof. Dr. Ali Kaya’ya şükranlarımı sunarım. Ayrıca incelediğimiz 

eserde yer alan Farsça başlıkların Türkçeye aktarılmasında yardımcı olan Yard. Doç. 

Dr. Mehmet Çelenk’e, metnin tashihinde katkısı olan Araştırma Görevlisi Olcay 

Kocatürk’e, tez hazırlama esnasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen 

aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca Ortaöğretim hayatımda ve 

yükseköğretim hayatımda eğitimim için her türlü imkânı sunan Türkiye Diyanet 

Vakfı’na teşekkürü de bir borç bilirim. 
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GİRİŞ 

 

A. XVII. YÜZYILIN SİYASÎ VE KÜLTÜREL TARİHİNE GENEL BİR 

BAKIŞ 

Edebiyat, insana dair her şeyin dil vasıtası ile aktarıldığı sanat dalıdır. Türk 
milleti diğer milletler gibi duygu ve düşüncelerini kendi dili ile sözlü ya da yazılı, 
manzum veya mensur bir şekilde kayıt altına almış ve gelecek nesillere bırakmıştır. 
Türk milletinin hayat anlayışını anlamak için geleceğe bıraktığı somut veya somut 
olmayan kültür mirasını iyi anlamak ve üzerinde düşünmek gerekmektedir.  

 İnsanların ve toplumların hayatını etkileyen, medeniyete ve kültüre yön veren 
en temel unsurlardan biri din unsurudur. Din, bir inanç sistemi olarak, kültürü ve 
sanatı derinden etkilemektedir. Bu açıdan Türk milletinin de kültür ve sanatını 
anlamak için inanç ve değerlerini bilmek gerekmektedir. 

 Türkler uzun ve köklü tarihleri boyunca pek çok din değiştirmiş, pek çok 
medeniyet dairesine girmiştir. Biz bunların sınırlı sayıda olanlarını biliyoruz. Hiç 
şüphesiz Türklerin hayat çizgisini en fazla etkileyen din ve inanç sistemi İslâmiyet 
olmuştur. İslâmiyet bin yılı aşkın bir süredir. Türk milletinin hayat anlayışını 
doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte; kültürüne ve sanatına yön vermektedir. 

 Türk edebiyatının son bin yıllık çizgisini anlamak için Türklerin İslâmiyet 
dairesine girişini iyi bilmek gerekmektedir. Türk edebiyatı din değişimi ile birlikte 
konu, şekil, ölçü, dil gibi unsurlarında büyük değişim yaşamıştır. Din değişimi ile 
birlikte farklı konular işlenmiş, Arap ve Fars edebiyatından yeni nazım ve nesir 
şekilleri alınmış, aruz ölçüsü ile şiirler yazılmış ve yeni kelimeler dile girmiştir. 

 Türk edebiyatının İslâmiyet temelindeki ilk olgun meyvesi Kutadgu Bilig 
isimli mesnevîdir.1 Bu eser konu, dil, şekil, ölçü ve ahenk özellikleri ile yeni 
medeniyetin bir göstergesidir. Türk edebiyatı 11. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına 
kadar hem doğuda hem batıda İslâm medeniyetinin etkisi altında eser vermeye 
devam etmiştir. 19. yüzyıldan itibaren ise edebiyatımızın üzerinde Batı 
medeniyetinin etkisi görülmektedir. 

 Türk edebiyatı genel olarak değerlendirildiğinde üç büyük coğrafî ve kültürel 
sahada eser vermiştir. Bunlar Çağatay sahası, Azerî sahası ve Osmanlı sahasıdır. 
Bizim üzerinde çalıştığımız eser Türk edebiyatının Osmanlı sahasına ait, 17. 

                                                            
1  Atilla Özkırımlı, “Mesnevî”, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi,  C. III, Cem Yayınevi, s. 846; Bilâl 

Kemikli, Türk İslâm Edebiyâtı Giriş, 1. B., Bursa, Emin Yayınları, 2010, s. 42. 
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yüzyılda yazılmış bir mesnevîdir. Ele aldığımız eser Batı Türkçesinin dil özelliklerini 
göstermekte, yazıldığı dönemde etkili olan üslup özelliklerini yansıtmaktadır.  

 Eserimizin müellifi Tulû‘î, 17. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Müellifin doğum 
ve ölüm tarihleri hakkında elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Tulû‘î hakkındaki 
bilgileri eserlerinden hareketle öğreniyoruz. Paşa-nâme’de Tulû‘î ’nin IV. Murad’ın 
vezirlerinden Kenan Paşa ile münasebeti hakkında bilgiler vardır. Kenan Paşa 1652 
yılında vefat etmiştir.2 Şairin Kenan Paşa ile çağdaş olduğu düşünüldüğünde 
müellifin 16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın ortası arasında yaşadığını söylemek 
mümkündür. 

 İncelediğimz eseri daha iyi anlamak için yazıldığı dönemin siyasî ve sosyo-
kültürel durumunu bilmek gerekmektedir. Paşa-nâme’nin müellifi Tulû‘î, Osmanlı 
devletinin ihtişamlı dönemlerinin ardından çöküşün hızla ilerlediği bir zamanda 
yaşamıştır.  Nitekim 17. yüzyıl siyasî krizlerin olduğu bir yüzyıldır.  

 Osmanlı devletindeki gerileme ve çöküş belirtileri kendisini daha çok 
seyfiyyenin en büyük unsuru olan Yeniçeriler arasında iyiden iyiye hissettirmektedir. 
Askerlik mesleğini hakkıyla yerine getirmeyen, askerliğin haricinde başka işlerle 
meşgul olan Yeniçeriler, çıkardıkları isyanlarla devletin nizamını bozar hale 
gelmişlerdir. Ekonomideki bozulmalar, paranın değer kaybetmesi, halkın 
fakirleşmesi, ülkeyi kasıp kavuran Celalî İsyanlarını ortaya çıkarmış; devletin 
yüzleştiği sorunlar artmaya ve derinleşmeye başlamıştır.3 

 Anadolu’daki sorunların dışında sınır boylarında da savaşlar ve toprak 
kayıpları yaşanmıştır. Batıda 1606 yılında imzalanan Zitvatorok anlaşmasıyla Kanije 
ve Eğri dışında büyük toprak kayıpları olmuştur. Doğuda ise İran ve Bağdat 
boylarında uzun zaman sürecek karışıklıklar yaşanmıştır.4 Osmanlı’nın zayıflığından 
istifade eden İran Tebriz, Revân ve Bağdât’ı işgal etmiş bu topraklar IV. Murad’ın 
1635’te Revan ve Tebriz’i 1638’de Bağdat’ı geri alması ile tekrar ele geçmiştir.5 

 Sultan IV. Murad döneminden sonra Sultan İbrahim döneminde de sıkıntılar 
devam etmiştir. Aşırı israf, adam kayırma, sık sık yaşanan azletmeler ile düzen 

                                                            
2  Fahri Ç. Derin, Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhîr-i Ricâl, İstanbul, Edebiyat 

Fakültesi Basımevi, 1978, s. 21; Eserde mücadeleleri anlatılan Kenan Paşa hakkında Osmanlı 
kroniklerinde bilgi bulunmaktadır. Fakat aynı dönemde yaşayan iki farklı Kenan Paşa’nın hayat 
hikâyesi birbirine karışmaktadır. Tarihî vesikalarda isimleri hayat hikâyeleri ve görevleri birbirine 
çok yakın olan iki Kenan Paşa’dan bahsedilir. Bunlardan birincisi Sarı / Topal / Uzun lakapları ile 
anılan Kenan Paşa’dır. Paşa-nâme’de anlatılan Kenan Paşa’nın, Koca Kenan Paşa ismi ile anılan 
farklı bir kişi olduğu bahsedilir. (bkz. Tülün Değirmenci “Sözleri Dinlensin, Tasviri İzlensin: 
Tulû’î’nin Paşanâme’si ve 17. Yüzyıldan Eşkıya Hikâyeleri” Kebikeç / 33. 2012, s. 130). Paşa-
nâme’de hikâyesi anlatılan Kenan Paşa, Gürcü / Koca Kenan Paşa’dır.  

3   Mücteba İlgürel, “Celâlî İsyanları”, DİA, İstanbul, 1993, C. VII, ss. 252-256; Ahmet Akgündüz-
Said Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul, OSAV Yayınları, 1999, ss. 172-175. 

4  Mücteba İlgürel, “Ahmed I”, DİA, İstanbul, 1989, C.II, ss. 30-33. 
5  Bkz., Ziya Yılmaz, “Murad IV”, DİA, İslam Ansiklopedisi, C. XXXI, ss. 177-183. 
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iyiden iyiye bozulmuştur. Hazine borçlarının ödenmesi için alınan aşırı vergi halkın 
huzurunu kaçırmış, bu da geniş çaplı isyanlara yol açmıştır.6 

 Devlet yönetiminde sık sık yaşanan azledilmeler devletin düzenini, istikrarını 
bozmuştur. Bu yüzyılın ikinci yarısında Köprülü ailesi devletin istikrarı için 
mücadele etmiş pek çok alanda düzen sağlamaya muvaffak olmuştur. Köprülülerin 
vezareti döneminde Avrupa’daki bazı topraklar geri alınmış ülke içinde dinginlik ve 
huzur geçici de olsa hâkim olmuştur.7 

 17. yüzyılda yaşanan ekonomik, siyasî ve askerî krizlerin aksine edebiyat 
alanında büyük bir gelişme yaşanmış dönemin Osmanlı şairleri ve edibleri İran’ın 
kadim ve kudretli şairleri ile yarışmaya başlamıştır. 17. yüzyıl devletin çöküş 
yaşadığı bir yüzyıl iken edebiyatta, mimarîde ve musikîde bu yüzyılda en yüksek 
zirvesine ulaşmıştır.8 

 17. yüzyıl Osmanlı sahası edebiyatı, İran edebiyatını geride bırakmış Osmanlı 
şairleri kendilerini, Muhteşem, Şevket, Sâib gibi İran şairlerinden üstün 
görmüşlerdir. Kaside alanında Nef’î (1575-1635), Şeyhü’l İslâm Yahya (1561-1644), 
Şeyhü’l İslâm Bahâyî (1601-1653), Nâilî ve Neşâtî isimli şairler gazelde başarı 
göstermişlerdir. Bu yüzyılın ikinci yarısında Hikemî tarzda Nâbî, Mesnevî sahasında 
Nev’î-zâde Atâyî gibi isimlerin dışında Nâdirî, Râmî Mehmed Paşa, Sâbit, Riyâzî, 
Fasîh, Fehim Vecdî ve Sabri gibi isimler dikkat çekmekteydi. Nesir alanında da 
değerli eserler kaleme alınmıştır. Nergisî ve Veysî’nin süslü nesirleri, Kâtip Çelebi, 
Peçevî, Naimâ ve Koçibey’in tarih ve coğrafya eserleri, Evliyâ Çelebi’nin Seyahat-
nâmesi bu dönemin dikkat çeken ürünleridir.9 Nesir alanında Sâdıkî’nin Mecmâu’l-
Havâs, Riyâzî’nin Riyâzu’ş-Şu’arâ, Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş’âr, Rıza, Yumnî ve Güftî 
tezkirelerini de saymak gerekir.10 

 Bu dönem şairleri içinde hükümdar şairleri unutmamak gerekir. Sultan III. 
Mehmed, Adnî mahlası ile, Sultan I. Ahmed, Bahtî mahlası ile, Genç Osman, Fârisî 
mahlası ile, Sultan IV. Murad, Muradî mahlası ile, Sultan IV. Mehmed ise Vefâî 
mahlası ile şiirler kaleme almışlardır. Şiiri ve şairi koruyarak kültür hayatına katkıda 
bulunmuşlardır.11 

 17. yüzyılın siyasî ve kültürel durumu hakkında yaptığımız genel 
değerlendirmeden sonra, eserin nazım şekli hakkında kısaca bilgi verelim. 

                                                            
6  Bkz., Feridun Emecen, “İbrahim ”, DİA, İstanbul, 2000, C. XXI.,  ss. 274-281. 
7  M. Tayyib Gökbilgin, “Köprülüler”,  İ.A., C. VI, İstanbul, M. E. B., 1977, ss. 892-908. 
8  Mulayim Selçuk, “Osmanlı Mimarîsi”, Osmanlı Ansiklopedisi, İstanbul, İz yayıncılık, 1996, C. III. 

ss. 9-19; Nuri Özcan, “Musikî Formları,”, Osmanlı Ansiklopedisi, İz Yayıncılık, 1996, C. III., ss. 
28-30. 

9  Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi, C.II, İstanbul, M.E.B. Yayınları, 2004, ss. 
651, 652.  

10  Filiz Kılıç v.d., Şair Tezkireleri, 3. B., Ankara, Grafiker Yayınları, 2011, s. 77, 84, 89, 96, 99. 
11  Coşkun Ak, Şair Padişahlar, 1. B., Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001. ss. 63, 263, 285, 67, 

75. 
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B. MESNEVÎ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

  İncelediğimiz eser mesnevî nazım şekli ile kaleme alınmıştır. Arapça “s-n-y” 
kökünden türemiş bir kelime olan mesnevî ikili, ikişerli manasına gelmektedir.12 Her 
beyti kendi içinde kafiyeli olan bu nazım şekli dünya edebiyatının en uzun nazım 
şekillerindendir. 20-30 beyitten oluşan mesnevîlerin yanında binlerce beyitten oluşan 
uzun mesnevîler de kaleme alınmıştır. Olay çevresinde gelişen konuların işlendiği bu 
nazım şekli her konunun ayrıntılı bir şekilde kaleme alınabildiği bir nazım şeklidir. 
Yüzlerce sayfadan ve binlerce beyitten oluşan uzun hikâyelerin çeşitli dinî ve 
tasavvûfî konuların, öğretici, ansiklopedik, tarihî ve mizahî konuların işlendiği tek 
nazım şeklidir.13  

 Mesnevîlerin ilk olarak İran edebiyatında ortaya çıktığı ve diğer İslâm 
milletlerine yayıldığı bilinmektedir. İran edebiyatı mesnevî nazım şekli ile dünya 
edebiyatına eşsiz eserler bırakmıştır. Firdevsî’nin 60 000 beyitlik “Şeh-nâme”si 
örnek olarak gösterilebilir.  

 Mesnevî uzun bir nazım biçimidir. Bu sebeple mesnevîlerde aruz ölçüsünün 
kısa kalıpları kullanılmıştır. Okuyucuya bilgi vermek, onu eğitmek amacıyla yazılan 
mesnevîler konularına göre dört başlıkta değerlendirilir. Bunlar dinî, tasavvufî, 
ahlakî ve ansiklopedik mesnevîlerdir.14 Mesnevîler farklı konuları işleseler de hemen 
hemen aynı bölümlerden oluşurlar. Bu bölümler şunlardır: Dibâce, Tevhid, Münâcât, 

Naat, Mirâciye, Medhiye, Sebeb-i Te’lîf, Âgâz-ı Dâstân, konu ve Hâtime.15 

 Mesnevî divan şiirinde çok kullanılmış bir nazım şeklidir. Fakat her şairin 
mesnevîsi ya da mesnevîye kabiliyeti bulunmamaktadır. Bazı şairler mesnevîde 
uzmanlaşmış pek çok mesnevî kaleme almışlardır. Beş mesnevînin bir araya 
getirilmesi ile oluşturulan eserlere hamse denir. Hamse yazabilen şairler “Sahib-i 
Hamse” unvanını alır. Eğer bir şairin altı mesnevîsi varsa “Sâhib-i Sitte”, yedi 
mesnevîsi varsa “Sâhib-i Seb’a” unvanlarını alır. Divan şiirinde hamse sahibi olmak 
bu makamda çıkılacak en yüksek rütbelerdendir.16 

                                                            
12  İsmail Ünver, “Mesnevî”, Türk Dili Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Ankara, Türk 

Dil Kurumu Yayınları, 1986, s. 431; E.J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, (çev. Ali 
Çavuşoğlu), C. I-II.,  Ankara, Akçağ Yayınları, s. 66; Âmil Çelebioğlu, Türk Edebiyatı’nda 
Mesnevi (XV. yy.’a kadar), İstanbul, Kitabevi Yayınları, 1999, s. 21; Ahmet Kartal, Doğunun 
Uzun Hikâyesi Türk Edebiyatında Mesnevî, 1. B., İstanbul, Doğu Kütüphanesi Yayınları, 2013, s. 
21. 

13  Numan Külekçi, XI-XX. Yüzyıllar El Yazması Metinler ve Özetleriyle Mesnevi Edebiyatı 
Antolojisi, C. I, Erzurum, Aktif Yayınevi, 1999, s. IX.  

14  H. İbrahim Şener, Âlim Yıldız, Türk İslâm Edebiyatı, İstanbul, Rağbet Yayınları, 2003, ss. 345-
353. 

15  İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, 9. B., İstanbul, L&M,Yayıncılık, ss. 321-323. 
16  Tahsin Yazıcı, Cemal Kurnaz, “Hamse”, DİA, İstanbul, 1997, C. XV, s. 499-500; Pala, a.g.e., ss. 

200-201; Abdülkadir Karahan, “Hamse” Türk Ansiklopedisi, C. XVIII, s. 454. 
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Mesnevîler konu yelpazesi geniş türlerdir. Fakat şairler şartlara ve amaca göre 
konu sınırlandırmasına gitmiş genellikle belli başlı konuları işlemişlerdir. Mesnevî 
türünde zamanla yeni konular işlenmiş ve yeni açılımlar yapılmıştır. Mesnevîlerde 
din, tasavvuf, ahlak, felsefe, savaş gibi konular kaleme alınmıştır. Bizim 
çalışmamızın temelini teşkil eden eser de savaş teması çerçevesinde yazılmış bir 
mesnevîdir. Divan şiirinde savaş konusunu işleyen mesnevîler gazavât-nâme üst 
başlığı altında incelenir. Bu sebeple gazavât-nâmeler hakkında bilgi vermek faydalı 
olacaktır. 

 

C. GAZAVÂT-NÂME HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

Türk edebiyatında savaş konulu pek çok mesnevî kaleme alınmıştır. Savaş ve 
mücadeleyi konu alan mesnevîler gaza-nâme, fetih-nâme, zafer-nâme, sefer-nâme 
gibi isimlerle anılmış bu tür mesnevîler ise gazavât-nâme üst başlığı altında 
toplanmıştır.17 

Türk edebiyatında konusunu bizim tarihimizden almayan fakat halkın içinde 
anonimleşip bize malolmuş mesnevîler vardır. Konusunu bizim tarihimizden alan ilk 
gazavât-nâmeler Rumeli üzerine yapılan akınları ele alan eserlerdir. Bugün elimizde 
konusunu tarihimizden alan ilk gazavât-nâme türündeki eserimiz, Sultan II. Murad’ın 
İzladi ve Varna savaşlarını anlatan “Gazavât-ı Sultan Murad bin Mehemmed 
Han”’dır.18 Zamanla gazavât-nâme türündeki eserler nitelik ve nicelik bakımından 
gelişme göstermiştir. Rumeli’ye yapılan akınlar halk arasında destansı kimlik 
kazanmış, tarihlere girmiş ve bazı şairlerce yazıya geçirilip şiirleştirilmiştir. Prizrenli 
Sûzî Çelebi, Usulî ve Hayretî gibi şairler yönetime yakın bulunmuşlar yapılan 
akınları, seferleri şiirleştirip gazavât-nâme olarak kayıt altına almışlardır.19 Osmanlı 
devletinin zirve dönemlerinde gazavât-nâmeler sayıca artış göstermiş 20. yüzyıla 
yakın zamanda ise gaza geleneğinin ortadan kalkmasıyla tür olarak devamlılıklarını 
yitirmişlerdir.  

Gazavât-nâme türündeki eserler Osmanlı tarihinin resmî vesikalarının 
yanında kültür tarihi açısından da önemli bir açığı kapatan eserlerdir. Gaza-nâme, 
sefer-nâme, fetih-nâme, zafer-nâme gibi isimler taşıyan gazavât-nâmeler Osmanlı 
tarihi adına önemli bilgiler barındırmaktadır. Yaşanan hadiselerin şairler tarafından 
nasıl göründüğünü anlamak açısından önemli eserlerdir.20 Gazavât-nâmeler 

                                                            
17  Metin Akkuş, Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası Edebi Türler ve Tarzlar, Fenomen Yayınları, 3. 

B., Erzurum 2007, s. 87; Mehmet Aça, v.d, Başlangıçtan Günümüze Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter 
Yayınları, 1. B., İstanbul, 2009, s. 556; Ali Yılmaz, vd., Türk-İslâm Edebiyatı El Kitabı, Grafiker 
Yayınları, 1. B., Ankara, 2012, s. 233. 

18  Halil İnalcık-Oğuz Mevlid, Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân İzladi ve Varna Savaşları 
(1443-1444) Üzerine Anonim Gazavâtnâme, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989. 

19  Mustafa İsen, Ötelerden Bir ses, Akçağ Yayınları, 1. B., Ankara, 1997, s. 251. 
20  Agâh Sırrı Levent, Gazavât-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavât-nâmesi, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara, 1956, s. 1.  
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muhtevası ne olursa olsun canlı tasvirler, mübalağalı anlatım, edebî sanatlar, 
atasözleri, deyimler ve halk inançları açısından önemli belgelerdir. 

Türk edebiyatında 278 civarında manzum ya da mensur gazavât-nâme kaleme 
alınmıştır.21 Bu eserlerin çoğu idarenin çevresinde yaşayan şairler tarafından kaleme 
alınmış ve yöneticilere sunulmuştur. 

 

  

 

                                                            
21  Mustafa İsen-İsmail Hakkı Aksoyak, Vuslatî Ali Bey Gazâ-nâme-i Çehrin,  Atatür Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2003, s. 7. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TULÛ‘Î ’NİN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

I. TULÛ‘Î ’NİN HAYATI 

Üzerinde inceleme yaptığımız eserin müellifi olan Tulû‘î’nin hayatı hakkında 

elimizdeki bilgiler yok denecek kadar sınırlıdır. Yaptığımız araştırmada İstanbul ve 

Bursa’daki yazma eser kütüphanelerinde ve bibliyografik kaynak olarak şu’ara 

tezkirelerinde herhangi bir bilgiye rastlayamadık. Fakat yaptığımız araştırmada şairle 

aynı mahlası kullanan 16. yüzyılda yaşamış, III. Murad dönemi şairlerinden İbrahim 

Tulû‘î hakkında şu’ara tezkirelerinde özet bilgiler bulunmaktadır. Şu’ara 

tezkirelerinde verilen bilgilere göre İbrahim Tulû‘î Makedonya’nın Kalkandelen 

(Tetovo) şehrinde yaşamış, sonrasında kadı olarak Arnavutluk’a tayin edilmiş ve 

burada suda boğularak vefat etmiştir. 22 İncelediğimiz eserin müellifi olan Tulû‘î ise 

İstanbul’da saraya yakın bir hayat sürmüş, dönemin padişahı IV. Murad ve dönemin 

vezirlerinden Kenan Paşa ile görüşmüştür. Paşa-nâme’den alınan aşağıdaki 

beyitlerde Tulû‘î’ye IV. Murad’ın hil’at giydirdiği ve Tulû‘î’nin dönemin 

vezirlerinden Kenan Paşa ile görüşüp eserini yazma hususunda ondan telkin aldığı 

görülmektedir. 

Şairin Sultan IV. Murad’dan hil’at giydiği ve o’nun iltifatına mazhar 

olduğunu gösteren beyitler: 

 

 

                                                            
22  Kalkandelenli İbrahim Tulû’î hk. bilgi için bkz. Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-şu’arâ: İnceleme-Metin, 

(haz. Filiz Kılıç), İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2010, C. II, s. 652; Kınalızâde Hasan 
Çelebi, Tezkiretü’ş-şu’arâ, (haz. İbrahim Kutluk), Türk Tarih Kurumu, Yayınları, Ankara 1989, C. 
II, ss. 585-86; Riyâzî, Riyâzu’ş-şu’arâ, Süleymaniye Ktp. Lala İsmail 314, vr. 89a; Şemseddin 
Sâmî, Kâmûsu’l-A’lâm, C. IV, İstanbul, 1311, s. 3017; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî Yahud 
Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, (haz. Mustafa Keskin, Ayhan Öztürk, Hamdi Savaş, Havva Kurt), 
C. III, İstanbul, Sebil Yayınları, 1996, s. 288; Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divân 
Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, (haz. Cemâl Kurnaz-Mustafa Tatcı), C. II,  Ankara, Bizim 
Büro Yayınları, 2001, s. 593; Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, C. II, İstanbul, Meral 
Yayınları, 1972, ss. 413, 419. 
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(86) Medóinde didim Óaøret-i ÒünkÀr’a úaãÀéid 

 Taótında velì gördüm anıñ nice fevÀéid  

 

(87) İósÀn ile luṭf eyledi bir ḫilèat-i fÀḫir 

 Bir şÀèire olmadı bu iósÀn-ı nevÀdir  

 

(88) El-minnetü li’llÀh ki olup mÀdió-i òünkÀr 

 EvãÀf-ı cemìlinde olup nÀẓım-ı durbÀr  

 

(89) EşèÀr-ı revÀn-baòş ile úıldım nice inşÀ 

 ElṭÀf-ı şehenşÀhì beni eyledi ióyÀ  

 

 Şairin Kenan Paşa ile görüştüğü ve Kenan Paşa’nın eseri yazma hususunda 

şairi teşvik ettiğine dair beyitler: 

 

(117) Bu sözleri gÿş eyleyicek Óażret-i PÀşÀ 

 [Emr it]di didi naôm ile eyle bunı inşÀ  

  

(118) Ben daòi o gün destime aldım [ser-i] òÀme 

 [...] ile ãafóa-i èÀlemde bu nÀme  

  

(119) Hem adını èadl nÀme-i pÀşÀ úodum anıñ 

 Eglenceleri ola cihÀnda nudemÀnıñ 

 

(120) Gÿş eylediler èadlini pÀşÀ-yı kerìmiñ 

 èİbretle naôar oluna aóvÀli àarìmiñ  

 

(121) Her vaúèası taãvìr ile meclis ola anıñ 
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 Hem oúuna hem seyri ola naôm-ı revÀnıñ  

 

 (122) Taãvìr ideler Óażret-i SulùÀn MurÀd’ı 

 TÀ evveline kim ola taúbìl-i eyÀdı  

 

 Bu beyitlerden hareketle eserin müellifi Tulû‘î’nin XVII. yüzyılda IV. Murad 

döneminde hayat sürdüğü görülmektedir. 

 

II. TULÛèÎ’NİN ESERLERİ 

1. Paşa-nâme: 
 Çalışmamızın esasını teşkil eden eser, İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe 

Yazmaları bölümünde “Sloane 3584” numara ile kayıtlıdır. Eser H. 1040 / M. 1630 

tarihinde istinsah edilmiştir.23 217924 beyitten oluşan eser Nestalik hatla kaleme 

alınmış, her sayfa 15 satır olarak istif edilmiş ve 79 varak ile te’lif edilmiştir. Eserde 

ayrıca 5 adet minyatür bulunmaktadır. Eser aruz ölçüsünün mefûlü / mefâîlü / 

mefâîlü / faûlün kalıbı ile yazılmıştır. 

 Eserde konu olarak Kenan Paşa’nın Rumeli ve Karadeniz’de devlet düzenini 

bozan, halkın canına, malına, ırzına kast eden eşkıya ile yaptığı mücadeleler anlatılır. 

Paşa-nâme’nin ilk ve son beyitleri şunlardır: 

 (İlk beyit) 

(1) Óamd idelüm AllÀh’a ki ÀàÀz-ı süòandır  

 Óamd eylemek ehl-i süḫana resm-i gühendir  

      (Son beyit) 

(2179) DÀyim ola devletle saèÀdetle mükerrem 

                                                            
23  http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=91987 
24  Eser hakkında makale yazan Mücahit Kaçar “IV. Murad dönemine ait manzum ve minyatürlü bir 

gazanâme: Tulû’î’nin Paşanâme isimli eseri” adlı makalesinde ve Özer Şenödeyici, Halil Sercan 
Koşik, “IV. Murad’ın Bağdat seferi hakkında yazılmış bir Kaside: Tulû’î’nin Pesendide-namesi”, 
isimli çalışmalarda eserin 2090 beyitten oluştuğunu belirtirler. Ancak eser dikkatli incelendiğinde 
Mesnevî’nin 2179 beyitten ibaret olduğu görülmektedir. 
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 Düşmenleri maúhÿr ola aóbÀbı müsellem  

2. Rahşiyye: 
 Eser İstanbul Köprülü Kütüphanesi Türkçe Yazmalar bölümünde 362/35 

numarayla “Kasâid-i Nef’î ve Tulû‘î ve Âlî” adı ile kayıtlıdır.25  

 Tulû‘î ’nin Rahşiyyesi 96b-99b varakları arasındaki sayfaların derkenarlarına 
yazılmıştır. Tulû‘î ’ye ait olan Rahşiyye “Kaside-i Tulû‘î Der-Vasfı Esbân-ı Şah-ı 
Cihan Sultan Murad Han” başlığını taşımaktadır. Bu eser adından da anlaşıldığı gibi 
IV. Murad’ın atlarını methetmek için yazılmıştır. 138 beyitten oluşan manzume aruz 
ölçüsünün “feilatün / feilatün / feilatün / feilün” kalıbı ile kaleme alınmıştır. 

 Bu manzumenin ilk ve son beyitleri şunlardır: 

 (İlk beyit) 

(1) Gele ey kilk-i Güher-pÀş-ı cevÀhir-ìsÀr  

 Dürer-i medh-i şehen-şÀhı döküp eyle nisÀr  

 

 (Son beyit) 

(138) Germ ü serd ile felek eylemesün Àzürde  

 ‘Iyd-ı nev-rÿz ola eyyÀm-ı zemistÀnı hezÀr26 

 

3. Pesendîde-nâme: 
 Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları bölümünde “Renaudot/Saint 
Germain-des-Pres, 611” numara ile kayıtlı olan eser IV. Murad’ın Bağdat seferi 
hakkında yazılmıştır. H. 1048 / M. 1638 yılında telif edilen eser H. 1050 / M. 1648 
tarihinde istinsah edilmiş, 16 varaktan oluşan eser Nestalik hatla yazılmıştır.27  

 IV. Murad’ın Bağdat seferini anlatan bu eser 89 beyit olup kaside nazım şekli 
ile yazılmıştır. Aruz ölçüsünün fâilatün / fâilatün / fâilatün / fâilün kalıbı ile yazılan 
şiir uzun Arapça ve Farsça terkiplerle örülüdür. Manayı zorlayan alışılmamış 
bağdaştırmalarla Sebk-i Hindî üslubuyla kaleme alınan kaside çarpıcı ve ilginç bir 
anlatıma sahiptir. Bağdat seferini bir şairin gözünden izlemek isteyen araştırmacılar 
için önemli bir kaynaktır. 

                                                            
25 http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=125373 
26  Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Ahmed Paşa Bölümü, Demirbaş No: 00362-030. 
27  http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=109328 
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 Bu manzumenin ilk ve son beyitleri şunlardır: 

 (İlk beyit) 

(1) Müjde kim ãÀhib-úırÀn-ı şarú u àarb u ins ü cÀn 

 áÀlib-i düşmen olup aèdÀya virdi kesr-i şÀn  

 

 (Son beyit) 

(89) Óaú TeèÀlÀ devlet ü èömrin firÀvÀn eyleye 

 Bed-sikÀl-i cÀhı olsun hÀr u zÀr u nÀ-tüvÀn28 

 

III. TULÛ‘Î ’NİN EDEBÎ KİŞİLİĞİ  

 Eserimizin müellifi olan Tulû‘î ’nin edebî kişiliği hakkındaki çıkarımlarımızı 

Paşa-nâme, Rahşiyye ve Pesendîde-nâme isimli eserlerinden hareketle yapmaktayız. 

Bu eserlerden hareketle müellifin divan şiiri geleneğine hâkim olduğu 

anlaşılmaktadır. Şairin özellikle Mesnevî ve kaside nazım şeklindeki ustalığı yazdığı 

bu türdeki eserlerinde görülmektedir. 

Müellif Tulû‘î, Arapça ve Farsça’ya vâkıf bir şairdir. İncelediğimiz Paşa-

nâme isimli eserinde farklı ve bilinmeyen pek çok Arapça ve Farsça kelimeyi 

kullanmıştır. Esere bakıldığında özellikle bazı bölümlerin dilinin oldukça sanatlı ve 

özenli olduğu Arapça ve Farsça kelimelerin yoğun bir şekilde kullanıldığı 

görülmektedir. Bunda içinde bulunduğu yüzyılda etkili olan Sebk-i Hindî29 akımının 

büyük etkisi vardır. Eser Mesnevî nazım biçimiyle yazıldığı için olaylar örgü içinde 

verilmiş bu sebeple konunun anlaşılması kolaylaşmıştır. 

Aşağıda “Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb” bölümünden alınan beyitler şairin Sebk-i 

Hindî üslubundan etkilendiğini kullandığı kelimeler ve terkipler ile göstermektedir. 

  

                                                            
28  Özer Şenödeyici, Halil Sercan Koşik, “IV. Murad’ın Bağdat seferi hakkında yazılmış Bir Kaside: 

Tulû’î’nin Pesendîde-nâmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 2/1Haziran 2014, ss. 
133-150. 

29  Pala, a.g.e., s. 406. 
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(83) áavvÀã-ı bihÀr-ı süḫan-ı bÀdire-perdÀz 

MeddÀó-ı şehenşÀh-ı cihÀn nüsòa-i iècÀz  

 

(84) Hem mÀdiò-i dìvÀn-ı hümÀyÿn-ı cihÀn-bÀn 

 Hem dÀèi-i òayl-i vüzerÀ-yı èaôm-şÀn 

 

(85) Yaènì ki cihÀn-dìde Ùulÿèì-i süòan-ver 

 Òurşìd-i maèÀnì èaraż u nÀzım-ı cevher  

 

(86) Medóinde didim Óaøret-i ÒünkÀr’a úaãÀéid 

 Taótında velì gördüm anıñ nice fevÀéid 

 

(87) İósÀn ile luṭf eyledi bir ḫilèat-i fÀḫir 

 Bir şÀèire olmadı bu iósÀn-ı nevÀdir 

 

Eserin bazı bölümlerinde şairin edebî kişiliğini yansıttığını, süslü ve sanatlı 

bir söyleyişi tercih ettiğini görmekteyiz. Paşa-nâme’nin “Der Sıfat-ı Şeb” 

bölümünden alınan aşağıdaki beyitlerde kullanılan kelimeler, yapılan tamlamalar, 

sanatlar ve üslup bakımından farklılık arz etmektedir. Bu beyitler şairin istediğinde 

daha sanatlı bir söyleyişi ve farklı bir üslubu kullanabildiğini bize göstermektedir: 

Aşağıdaki beyitler şairin gece tasvirini yaparken nasıl sanatkarâne bir üslup 

kullandığını gözler önüne sermektedir. Örnek olarak verdiğimiz aşağıdaki ilk beyitte 

şair geceyi o kadar karartır ki güneşi ve ayı adeta Karadeniz’de boğar, bu beyit 

mübalağa sanatının30 güzel bir örneğidir: 

 

(836) TÀrik idi bir mertebe kim mÀhi-i òurşìd 

 áark olmuş idi Baór-i SiyÀh’a kesüp ümmìd  

                                                            
30  M. A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, 3F Yayınevi, 6. B., İstanbul, 2007, s. 219. 
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 Devamında gelen diğer beyitte ise şair telmih sanatı31  ile dünyanın ay ışığını 

yokluk kuyusuna attığını İran Padişah’ı Behram üzerinden anlatmaktadır: 

 

(837) BehrÀm-ı felek-encüme itmişdi şebiòÿn 

 Gÿy-ı mehi atmışdı èadem çÀhına gerdÿn  

 

Aşağıdaki üçüncü beyitte ise teşhis sanatıyla32 gece kişileştirilir. O kadar 

karartılır ki adeta gece kendisini görse korkar: 

 

(838) Bir nesne görünmek eger olsaydı müyesser 

 Úorúar idi şeb kendini gördükde muúarrer  

 

Aşağıdaki dördüncü beyitte ise yine teşhis sanatı ile ay kişileştirilir. Elinde 

fanus ile ay, yıldızları arar ki gökyüzü o kadar karanlıktır: 

 

(839) Şemè-i felegi geşte idi ãalmadı pertev 

 FÀnÿs ile arardı nücÿmı meh-i şebrev  

 

Paşa-nâme’den hareketle şair Tulû‘î ’nin divan şiirini besleyen mitoloji, 

efsane, kıssa ve vakıa bilgisine sahip olduğunu görmekteyiz. İslâmî an’aneye vâkıf 

olduğu beyitlerinde kullandığı telmih sanatından anlaşılmaktadır.  

Şairin tasavvuf kültürüne uzak olmadığını, mutasavvıflara muhabbeti 

olduğunu,  onları tanıdığını Paşa-nâme isimli eserinden anlıyoruz. Kenan Paşa, 

Rumeli isyanlarını bastırmak için düzenlediği sefer öncesinde Gelibolulu Yazıcızâde 

Mehmed Efendi33 ve Ahmed-i Bîcan Hazretleri’nin34 türbelerini ziyaret etmiş ve 

onlardan himmet istemiştir: 

                                                            
31  Numan Külekçi, Açıklamalar ve örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yayınları, 2. B., Ankara, 1999, 

s. 165. 
32 İsa Kocakaplan, Açıklamalı Edebî Sanatlar, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 7. B., İstanbul, 2011, 

s. 176. 
33  Osmanzâde Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya, (haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz), C. II, İstanbul, 

Kitabevi Yayınları, 2006, s. 458. 
34  Vassaf, a.g.e., C. II, s. 463. 
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(408) Andan YazıcızÀde’ye züvvÀr ile vardı 

 Ol òÀke sürüp rÿyını ìsÀr ile vardı  

 

(409) ÚurbÀn u nüõÿr ile varup itdi ziyÀret 

 Rÿóundan anıñ istedi imdÀd u èinÀyet  

 

(410) SulùÀn-ı cihÀn pÀdişeh-i rÿy-ı zemìne 

 EnvÀè-ı duèÀ itdi o gün èabd-i kemìne  

 

(411) Andan dönicek eyledi èazm itmege niyyet 

 BìcÀne gelüp itdi duèÀ eyledi èavdet   

 

 Ayrıca eserin sonlarında bazı beyitlerde Kenan Paşa’nın takva sahibi biri 

olduğunu, dini bilgilere vâkıf olup zühd ile meşhur olduğunu, Zünnûn-ı Mısrî’nin 

meclisine muhabbeti olduğunu şair belirtmiştir: 

 

(1891) TaúvÀsına meftÿn idi erbÀb-ı kerÀmet 

 Hem zühd ile meşhÿr idi hem dìn u diyÀnet 

 

(1892) Õünnÿn-ı Mısır meclisiniñ sübóa-şümÀrı 

 AãóÀb-ı kerem himmetiniñ rÀtibe-òÀrı 

 

Şair Tulû‘î şiirinde bu mutasavvıfların adını anarak ve bazılarını telmih ile 

hatırlatarak kendi tasavvuf bilgisini de ortaya koymaktadır. Buradan şairin tasavvuf 

kültürüne de vâkıf olduğunu görmekteyiz.  

Mesnevîler tür olarak sanat ağırlıklı metinler değildir, olay ağırlıklı 

metinlerdir. Anlatılan konu anlatım tarzından daha önemlidir, bu sebeple bu tür 
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metinlerde sanatlı söyleyiş daha az kullanılır. İncelediğimiz eserde de bazı yerlerde 

sanatlı söyleyişle birlikte genel itibariyle açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 

 

Müellifin aruz ölçüsünü Türk şiirine başarılı bir şekilde uyguladığını 

görüyoruz. İmâle ve zihafların azlığı, Arapça ve Farsça kelimelerin çokluğu ile şiirin 

aruz ölçüsüne başarılı bir şekilde uyduğu görülmektedir. 

Şairin mesnevî nazım şekli dışında kaside nazım şeklini de başarılı bir şekilde 

kullandığını Rahşiyye ve Pesendide-nâme isimli şiirlerinde görmekteyiz. Aşağıda 

Rahşiyye isimli kasidenin nesib bölümünden ilk beş beyit verilmiştir. Bu beyitlerde 

şairin Arapça ve Farsça kelimeleri sık sık kullandığı, sanatlı bir söyleyişi tercih ettiği 

ve ahenge büyük önem verdiği söylenebilir. Şair bu şiirinde Sultan IV. Murad’ın 

atlarını methetmektedir. Bunu yaparken Sultan IV. Murad’ın methiyesini de şiirinde 

işlemiştir. Şiirin nesib bölümünden alınan ilk beş beyitte şair Sultan IV. Murad’ın 

övgüsü ile şiirine başlamıştır.  

Şiirin ilk beyitlerinde şair kendi kalemine seslenip Sultan IV. Murad’ın 

övgüsünü mücevher olarak kalem diliyle saçmasını ister. Şair teşbih sanatı ile 

yazdığı sözleri mücevhere ve değerli taşlara benzetmiştir: 

 

(1)  Gele ey kilk-i güher-pÀş-ı cevÀhir-ìåÀr 

Dürer-i medó-i şehenşÀhı döküp eyle niåÀr  

 

Şair ikinci beyitte kendi sözlerini istiare sanatı35 ile inciye benzetmiş, bunları 

nazım ipliğine dizmiş ve Sultan IV. Murad’ın ayaklarına sermiştir. 

                                                            
35  Kocakaplan, a.g.e., ss. 66-67. 
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(2)  Rişte-i naôma getür lüèlü-yi [mercÀn] 

PÀy-ı sulùÀn-ı cihÀn-bÀna olup gevher-bÀr 

 

Üçüncü beyitte şair IV. Murad’ın atlarını övdüğü şiirinin akşam sabah kişinin 

dilinde olması gerektiğini adeta bir evrad gibi onu okuması gerektiğini fahriye ve 

medhiye tekniği ile bize belirtir. 

 

(3)  TÀ ki evrÀd-ı zebÀnıñ ola subó u mesÀ 

Medó-i esbÀn-ı ÒudÀvend-i humÀyÿn-eùvÀr 

 

Şair, dördüncü beyitte padişahın kendi atlarının övgüsünü nazma dökmesi 

için bir kuluna ihsanda bulunduğunu belirtmiştir. 

 

(4)  Ki dimiş bir úulına eyleyüp iósÀn-ı èamìm 

Naôma esbÀn-ı òavÀsım getürüp eyle úaùÀr 

 

Nesib bölümünden aldığımız son beyitte şair padişahın iltifatına mazhar olup 

onun huzurunda bulunup ona söylemesi zor bir kaside sunduğunu belirtmiştir. 

 

(5)  İltifÀt-ı şeh-i Cem-cÀh ile meéõÿn olıcaú 

Bir úaãìde dimiş ammÀ ki ser-À-pÀ düşvÀr  

 

Aşağıda Rahşiyye isimli kasidenin 58 ve 62. beyitleri arası verilmiştir. Şair bu 

beyitlerde fahriyye yapmış kendi şiir kabiliyetinin övgüsünde bulunmuştur. 

 

(58) Açsa şeh-bÀz-ı òayÀlim per-i endìşe olur 

Murà-ı maènÀyı şikÀr itmege hÀmem minúÀr  
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(59) Mihr-i lüùfuñ baña da zerre úadar feyż itse 

Gün gibi èÀleme eşèÀrım iderdim işèÀr  

 

(60) Óükmüñe naôm-ı le’Àli-i der-i menşÿrı 

Deler elmÀs sebük-dest-i òayÀlim şeb-i tÀr  

 

(61) Bu úadar güfte-i nÀ-süfte dür-i manôÿmı 

ÚÀlib-i neåre de ifrÀà idebilmez inşÀr  

 

(62) Mecmaèü’l-baór-i cevÀhir ãadef-i èirfÀnım 

áayrıñ eşèÀrı benim şièrime nisbet enhÀr  

 

Rahşiyye kasidesinin son beş beyitinde ise şair dua ile şiirine hatime 

vermiştir. Burada mahlasını kullanmış, padişaha ve devlete dua ederek şiirini 

tamamlamıştır:  

 

(134) Saçlı Óÿri ile pÀşÀ-yı mükerrem ùorısın 

Ki dinür Óÿr u Melek deàmeàe zaóm-enôÀr  

 

(135) äıdú-ı iólÀã gümÀn itse Ùulÿèì ne èaceb 

Úoma bir tìr-i duèÀdır ki iècÀbet-ÀåÀr  

 

(136) Ol ki şehzÀde-i Àli-güher-i devletidür 

BÀà-ı èÀlemde ola devlet ile ber-òurdÀr  

 

(137) Yimeye bÀd-ı muòÀlif o gül-i saltanata 

Levni ondan yeg olup èömri ola sÀl-i hezÀr  
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(138) Germ ü serd ile felek eylemesün Àzürde  

İyd ü nevrÿz ola eyyÀmı zemistÀnı hezÀr 

 

Şairin diğer eseri Pesendîde-nâme’den alınan aşağıdaki beyitler Tulû‘î ’nin 

Sebk-i Hindî akımından ne derece etkilendiğini göstermektedir. Şiirde o kadar çok 

Arapça ve Farsça kelime kullanılmıştır ki Türkçe fiiller olmasa şiirin Türkçe olduğu 

anlaşılmayacak Farsça olduğu düşünülecektir. Bu beyitler Tulû‘î ’nin edebî kişiliği 

hakkında bize önemli bilgiler vermektedir. Şairin kaside yazmadaki ustalığı, kelime 

hazinesi, aruz ölçüsüne hâkimiyeti, sanat kabiliyeti ve derinliği hakkında bize bilgi 

sunmaktadır: 

Aşağıda Pesendîde-nâme’nin Nesib bölümünden ilk beş beyit alınmıştır. İlk 

beyitte şair, IV. Murad’ın övgüsü ile şiirine başlamıştır. Mübalağalı bir anlatımla 

Sultan IV. Murad’ın doğunun, batının; insanların, cinlerin hükümdarı olduğunu; 

düşmanlara galip gelerek düşmanın şanını kırdığını ifade etmektedir. Şair nesib 

bölümünde farklı konulardan bahsetmek yerine doğrudan övgüye geçiş yapmıştır.  

 

(1) Müjde kim ãÀhib-úırÀn-ı şarú u àarb u ins ü cÀn 

áÀlib-i düşmen olup aèdÀya virdi kesr-i şÀn  

 

Aşağıdaki ikinci beyitte şair övgüye devam ederek Sultan IV. Murad’ın Acem 

ülkesinin Fâtihi oluşundan, zındıkları kılıcının azığı ettiğinden ve onları ağlatıp 

inlettiğinden bahsetmektedir. Şair, şiirini aruz ölçüsüne güzel bir şekilde sığdırmıştır. 

Fakat bunu yaparken Arapça ve Farsça kelimeleri çokça kullanmış; fiillerin dışında 

neredeyse Türkçe kelime kullanmamıştır: 

 

(2) Ùuème-i şemşìr idüp úıldı àulÀtı hÀr u zÀr 

FÀtih-i mülk-i èAcem şÀhen-şeh-i ãÀhib-úırÀn  
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 Şair, şiirin devamındaki üçüncü beyitte cinas sanatı,36 aliterasyon37 ve 

asonans sanatının38 imkânlarından yararlanmıştır. Şair bu beyitte Sultan IV. 

Murad’ın Bağdat’ı almasından bahsetmektedir: 

 

(3) Òÿn-ı BaàdÀd ile BaàdÀd oldı gÿyÀ bÀà-dÀd 

BÀd-ı tìà-ı òÿn-feşÀn dökdükçe berg-i bÀà-bÀn  

 

 Övgünün devam ettiği bu beyitte şair, teşbih sanatı ile hükümdarı güneşin 

ışığına benzetmiş, İran hükümdarı Rüstem hatırlatılmıştır: 

 

(4) Òun-ı mevc-engìz-i düşmen inèikÀs-ı ÀfitÀb 

Nüsha-i úavs-i úuzaó rengìn kemÀn-ı RüstemÀn  

 

 Nesib bölümünden aldığımız son beyitte şair Sultan IV. Murad’ın Rafîzileri, 

ilhad ehlini, tuğyan ve isyan çıkaranları yerle yeksan eylediğini belirtmektedir. Bu 

beyitlerde şairin kaside nazım şekline vâkıf olduğunu görmekteyiz: 

 

(5) Úıldı ceyş-i maèdelet ilhÀd u Rafżì pÀy-mÀl 

Oldı yek-sÀn nevè-i cins-i bÀgiyÀn u ùÀàiyan  

 

Aşağıda sıraladığımız beyitler Pesendîde-nâme’nin methiye bölümünden 

alınmıştır. Bu beyitler şairin edebî kişiliğini daha iyi anlamamızda bize yardımcı 

olacaktır. Bu beyitlerde ilk dikkati çeken Sebk-i Hindî üslubunun şair üzerinde ne 

derece etkili olduğudur. Bilindiği gibi Sebk-i Hindî akımı, Osmanlı Dönemi Türk 

şiirini derinden etkilemiş pek çok şairde etkisini göstermiştir. Malum olduğu üzere 

bu üslupta süslü, sanatlı ve ağır bir dil tercih edilmiş, yoğun anlamlar ile şiir 

derinleştirilmiştir. Şair Tulû‘î ’nin bütün şiirleri ele alındığında bu üslubun 

temsilcilerinden olduğu anlaşılır. Aşağıdaki beyitler Sebk-i Hindî üslubunun bütün 

                                                            
36  Kocakaplan, a.g.e., s. 23. 
37  Kocakaplan, a.g.e., s. 20. 
38  Kocakaplan, a.g.e., s. 22. 
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özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Kapalı bir dil, uzun tamlamalar, Arapça ve 

Farsça kelimelerin çokluğu, sanatlı bir söyleyiş, derin manalar ile şiir kaleme 

alınmıştır. 

 

(27) PÀdişÀh-ı pÀk-meşreb Õü’lfiúÀr-ı èadl ile 

Refè-i sebbÀb eyleyüp dünyÀyı úıldı şÀd-mÀn  

 

(28) İftirÀ vü sebb iden mülóidden aldı intiúÀm 

Rÿó-ı pÀk-i MurtazÀ óÀndÀn gül-i bÀà-ı cinÀn  

 

(29) Şehr-yÀr-ı heft kişver server-i ãÀóib-ôuhÿr 

İntiôÀm-ı mülk ü millet feyż-i rÿó-ı merdümÀn  

 

(30) Gevher-i dìhim-i farú-ı óüsrevÀn-ı Cem-sipÀh 

Şeb-çerÀà-ı bezm-i èÀlem ÀfitÀb-ı òÀverÀn  

 

 Aşağıda Pesendîde-nâme’nin son kısmından alınan beyitler verilmiştir. Taç 

beyitin ve dua beyitlerinin yer aldığı son kısımda şair güzel bir hâtime ile şiirini 

tamamlar. Mahlasını kullandığı aşağıdaki beyitte aynı zamanda fahriye yapıp kendi 

şiir sanatı hakkında bilgi verir: 

 

(84) Ey Ùulÿèì midóat-i memdÿó-ı èÀlì-menúıbet 

Cins-i nÀ-yÀb-ı feãÀóat sende yoú naúd-i revÀn  

 

 Şair aşağıdaki beyitlerde ise Sultan IV. Murad’ın ömrünün uzun olması için, 

devletin bekası için ve düşmanlarının zilleti için dua etmektedir: 

 

(85) İnkisÀr-ı şerm ile eyle duèÀ-yı müstecÀb 

DÀéim olsun çÀre-sÀz-ı müşkilÀtı MüsteèÀn  
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(86) TÀ ki leşker-küş ola dünyÀda her ãÀóib-zuhÿr 

TÀ ki ceng-Àver ola èÀlemde her ãÀóib-úırÀn  

 

(87) TÀ ki úalèa-gìr ola ùÿb u tüfeng-i kÀr ü zÀr 

TÀ ki düşmen-küş ola tìr ü kemÀn tìà ü sinÀn  

 

(88) DaéimÀ olsun muôaffer pÀdişÀh-ı dìn-penÀh 

Her zaman olsun firÀrì leşker-i şÀh-ı cebÀn  

 

(89) Óaú TeèÀlÀ devlet ü èömrin firÀvÀn eyleye 

Bed-sikÀl-ı cÀhı olsun òÀr u zÀr u nÀ-tüvÀn39  

 

Sonuç olarak denilebilir ki, Tulû‘î, 17. yüzyıl divan şiiri şairidir. Sebk-i Hindî 

akımının etkisiyle Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri yoğun bir şekilde kullanmış 

aruz veznini şiirine hemen hemen kusursuz uygulamıştır.  

                                                            
39  Şenödeyici, Koşik, a.g.m., s. 142. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TULÛ‘Î’NİN PAŞA-NÂME'SİNİN İNCELENMESİ 

 

I. PAŞA-NÂME’NİN TANITILMASI 

A. ESERİN YAZILIŞ TARİHİ 

İncelediğimiz eserin yazıldığı zamana dair net bir ifade bulunmamaktadır. 

Mesnevîlerde genellikle son kısımda yazılış tarihi beyitle ya da (temmet) ifadesi ile 

tarihlendirilir.40 Paşa-nâme’de böyle bir ibare veya tarih bulunmamaktadır. Eserin 

yazılış tarihini muhtevada anlatılan hadiselerden tahmin edebiliriz. Ancak bu 

tahminde de kesin bir tarihe ulaşmak güçtür, fakat iki tarih arasında yazıldığını 

tahmin etmek mümkündür. 

Mesnevîde anlatılan olaylar H.1036 M. 1626 yılında başlamıştır. Bu durum 

mesnevînin bazı beyitlerinde tarihlenir: 

 

 (126) Tarìò-i àulüvv biñ otuz altı ile dÀòil 

 Olduúda bilür òalú-ı cihÀn cÀhil ü fÀżıl  

  

 (172) DÀḫil olıcaú biñ otuz altı seneye tÀrìò 

 Bu kÀra şurÿè itdi idüp èÀleme tevbìò  

 

 Bu beyitlerde belirtilen tarih Kenan Paşa’nın Rumeli’deki eşkıya ile 

mücadeleye başladığı tarihtir.  

 Metinde ayrıca Karadeniz kıyılarında Kazaklarla yapılan mücadeleler 

H.1038-1039 M. 1627-1628 yılları ile tarihlenmiştir: 

 

                                                            
40  Ünver, a.g.m., s. 449. 
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 (1935) TÀriòi biñ otuz sekiziñ dÀòil olunca 

 TaèdÀd-ı sinìn ol seneye vÀãıl olunca  

 

 (2000) Gelmişdi biñ otuz ùoúuza sÀl-i muóarrem 

 Kim evvel-i mÀh eylediler èaômi muãammem  

 

 Beyitlerde verilen tarih Osmanlı tarihi kaynaklarında anlatılan olayların 

tarihiyle örtüşmektedir.41 Buna göre Karadeniz’de Şahin Giray isyanı ve bununla 

mücadele M.1628-1629 yıllarına tekabül etmektedir.42 Bu bilgilerden hareketle 

Paşa-nâme’nin 1629 yılından sonra yazıldığı düşünülebilir. Kenan Paşa’nın 1652 

yılında öldüğü bilinmektedir.43 Eserin Paşa hayatta iken kaleme alındığı düşünülürse 

Paşa-nâme’nin 1628-1652 yılları arasında yazıldığı anlaşılır.44 Tulû‘î ’nin hayatı 

hakkında elimizde kesin bilgilerin olmayışı tespitlerimizin tahminlere dayanmasına 

neden olmuştur. 

 

B. ESERİN YAZILIŞ SEBEBİ 

Mesnevî nazım şekliyle kaleme alınan eserlerin belirgin özelliklerinden biri 

de eserin yazılış sebebinin şair tarafından özel olarak bir başlık altında ifade 

edilmesidir. “Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb” diye başlayan bu bölümlere birçok mesnevîde 

rastlanır.45 Mesnevî nazım şekliyle yazılmış olan Tulû‘î ’nin Paşa-nâme’sinde de 

“Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb” diye başlayan bir bölüm bulunmaktadır. Şair “Sebeb-i Te’lîf-

i Kitâb” bölümüne geçeceğini şu beyitle belirtir: 

 

                                                            
41   Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, (çev. Nilüfer Epçeli), C. III, Yeditepe Yayınevi, 

İstanbul, ss. 322-323. 
42  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Türk Tarihi Kurumu Yayınları, C. III, 6. B., 

Ankara, ty, ss. 175-176; Mehmet İpşirli, Târih-i Nâ’îmâ, Türk Tarih Kurumu Yayınları, C. II, 
Basım ty, Ankara, 2007, ss. 670, 671.  

43 Fahri Ç. Derin, Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhîr-i Ricâl, İstanbul, Edebiyat 
Fakültesi Basımevi, 1978, s. 21; Murat Kasap, Osmanlı Gürcüleri, İstanbul, Gürcistan Dostluk 
Derneği Yayınları, 2010, ss. 112-113. 

44  Değirmenci, a. g. m., Paşanâme’nin 1630 yılının sonlarında yazılmış olabileceği tahmininde 
bulunmaktadır. 

45   Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 7. B., 2004, s. 169. 
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(82) Medó-i şeh-i devrÀnı tamÀm eyledüm ìåÀr 

Teélìf-i kitÀbıñ sebebin idelüm iòbÀr  

 

“Sebeb-i Te’lif-i Kitâb” bölümü aşağıdaki beyitle başlar: 

 

 (83) áavvÀã-ı bihÀr-ı süḫan-ı bÀdire -perdÀz 

MeddÀó-ı şehenşÀh-ı cihÀn nüsòa-i iècÀz  

 

Tulû‘î eserin bu bölümünde Sultan IV. Murad’ın ilim ve kültür meclislerini 

önemseyen biri olduğunu, kendisinin de bir şair olduğunu ifade ederek,46 onun ilim 

meclislerinde bulunduğunu, lütuf ve ihsânına nail olduğunu belirtir: 

 

 (86)  Medóinde didim Óaøret-i ÒünkÀr’a úaãÀéid 

 Taótında velì gördüm anuñ nice fevÀéid 

 

 (87) İósÀn ile luṭf eyledi bir ḫilèat-i fÀḫir  

 Bir şÀèire olmadı bu iósÀn-ı nevÀdir 

 

Şair ayrıca bu bölümde fethedilen yerler ve alınan kaleler hakkında nesir 

türünde çok sayıda risale okuduğunu, bunları padişah için nazmederek hem padişahın 

gönlünü almayı hem de bu hadiseleri kayıt altına alıp sonraki nesillere ulaştırmayı 

hedeflediğini belirtmektedir:  

 

(106) Didim bunu naẓm itsem olur evvel ü Àḫir 

ŞÀyeste-i sulṭÀn-ı […] nüsòa […]  

 

(107) Yazsam şeh-i devrÀna münÀsib idi naẓmım  

Maúbÿle geçerdi umarım belki bu arzum  

                                                            
46  Ak, a.g.e., s. 67. 
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 Bu bölümün sonunda şair Paşa-nâme’deki olayların tasvir edileceğini 

eserinin minyatürlerle süsleneceğini, şu beyitlerle müjdeler: 

 

 (121) Her vaúèası taãvìr ile meclis ola anıñ 

 Hem oúuna hem seyri ola naôm-ı revÀnıñ  

 

 (122) Taãvìr ideler Óażret-i SulùÀn-ı MurÀd’ı 

 TÀ evveline kim ola taúbìl-i eyÀdı  

 

C. ESERDE YER ALAN MİNYATÜRLER 

 Yazma eserlerde tasvir edilen olayları anlatan resimlere minyatür 

denmektedir.47 “Minyatür terimi, ortaçağ Avrupa’sında yazma kitapların bölüm 

başlarına yapılan tezhiplerde (süslemelerde) baş harfleri vurgulamak amacıyla 

kullanılan kırmızı boya minium’dan türetilmiştir ve söz konusu tezhipleri tanımlar.” 

Zamanla Latince miniare, Fransızca’ya miniature şeklinde geçip bir süre sonra el 

yazması eserlerde resimleri anlatmak için kullanılan kelime, Türkçe’ye Batı 

dillerinden geçmiştir. Osmanlı döneminde ise minyatüre tasvir veya nakış 

denmiştir.48 

 Minyatürler yaşanan hadiselerin kişinin zihninde daha kolay canlanmasını ve 

okunan metnin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Gazavât-nâme türü metinlerde yer alan 

minyatürlerde mücadele sahneleri ve mücadeleyi yöneten komutanın tasvirleri 

bulunur. Bu tür metinlerde padişahtan ziyade vezirlerin ve paşaların tasvirleri daha 

çok yer alır. Çünkü gazanın başında genellikle bu kişiler bulunmaktadır.49 

Minyatürlü gazavât-nâmelerin özellikle 16. yüzyılın son çeyreğinde artış 

gösterdiği görülür, gazavât-nâme türünün minyatürlü ilk örneği tarihçi Mustafa Âlî 

                                                            
47   Celâl Esad Arseven, “Minyatür”, Sanat Ansiklopedisi, 2. B., C. III, İstanbul, 1966, Milli Eğitim 

Basımevi, s. 1415. 
48  Banu Mahir, Osmanlı Minyatür Sanatı,  İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2004, s. 15. 
49   Mahir, a.g.e. s. 95 
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tarafından yazılan Nusret-nâme’dir. Eserin resimli sayfalarında Gürcistan fethinde 

görevlendirilen Lala Mustafa Paşa’nın tasvirleri yer almaktadır.50 

17. yüzyıla ait bilinen iki adet minyatürlü gazavât-nâme vardır. Bunlar 

minyatürlü gazavât-nâme türünün son örnekleri olarak bilinir. Bunlardan biri Malkoç 

Ali Paşa’nın Mısır valiliği döneminde yaşanan hadiseleri anlatan Mir Ali Paşa 

Vaka’yi isimli eser diğeri de Kenan Paşa’nın Rumeli ve Karadeniz ısyanlarını 

bastırmasını konu edinen Tulû‘î ’nin Paşa-nâmesi’dir.51  

 Çalışma konumuz olan, Tulû‘î ’nin Paşa-nâme’sinde beş adet minyatür 

bulunmaktadır.  

 1. 1b ve 2a sayfalarını kapsayan bir adet minyatür vardır. Bu minyatürde 

herhangi bir beyit bulunmamaktadır. Sultan IV. Murad’ın beyaz kaftanlar içinde 

tahtında oturuşunu tasvir eden minyatürde, padişah dışında yedi kişi daha 

bulunmaktadır. Bu yedi kişiden ikisi padişahın arkasında duran kırmızı kıyafetli 

askerler olup bunlardan birisinin elinde kılıç görülmektedir. Padişah’ın karşısında 

beş kişi ayakta durmaktadır. Bu beş kişiden biri biraz daha öndedir. Arkada kalan 

dört kişi aynı hizada ve el bağlamış şekilde ayakta beklemektedir. Bu dört kişinin 

yüzleri rutubetten ötürü zarar gördüğünden belli olmamaktadır. 

2. 3b’de yer alan minyatürde ise beyaz kaftan ve siyah gömlek içinde 

tahtında oturan IV. Murad görülmektedir. Arkasında da ilk minyatürde bulunan iki 

asker yeşil kıyafetler içinde görülmektedir. 

3. 8b’de yer alan minyatürde padişahın önünde eğilen Kenan Paşa ve 

hemen arkasında Kenan Paşa’ya hil’at giydiren hizmetçiler görülmektedir. 

4. 19a’da yer alan minyatürde ise, Kenan Paşa ve ordusunun Kara 

Yusuf’u bulmak için sefere çıkışı tasvir edilmekte, Serez’e gelen Kenan Paşa’nın 

gayrimüslim halkın şikâyetleriyle karşılaşması anlatılmaya çalışılmaktadır.52  

                                                            
50   Mahir, a.g.e. ss. 96-97. 
51   Serpil Bağcı, vd., Osmanlı Resim Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 2006, s. 

223. 
52  Eserin elimizdeki görüntüsü siyah beyaz olduğundan minyatürlerdeki renkleri Mücahit Kaçar’ın 

“IV. Murâd Dönemine Ait Manzum ve Minyatürlü Bir Gazânâme: Tulû’î’nin Paşanâme isimli 
eseri” Türkiyat Mecmuası C. 21/ Bahar, 2011., isimli makalesinden öğrenmekteyiz. 
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5. 77a’da yer alan son minyatürde Kenan Paşa’nın 3 kadırga ile 6 Kazak 

şaykasının53 üzerine gitmesi, bir sabah vakti isyancıların bir kısmını öldürmesi ve 

esir alması tasvir edilir. 

 

II. PAŞA-NÂME’NİN İNCELENMESİ 

A. PAŞA-NÂME’NİN DIŞ YAPISI 

1. Eserin Nazım Özellikleri 

a. Nazım Biçimi 

Paşa-nâme, Türk-İslam Edebiyatında hikâye tarzındaki metinlerde daha çok 

tercih edilen mesnevî nazım şekli ile kaleme alınmıştır. Bilindiği gibi mesnevîler 

Türk Edebiyatının en uzun nazım şeklidir. İlk örnekleri İran Edebiyatına ait olan54 bu 

nazım şeklinde her beyit kendi arasında kafiyelenir, ahenk aruz ölçüsü ile sağlanır ve 

beyitler birbirine olay örgüsü ile bağlanır. Türk-İslam Edebiyatında aşk, 

kahramanlık, tasavvuf vb. konular mesnevî nazım şekli ile kaleme alınmıştır. Bu 

nazım şeklinin diğer önemli özelliği çeşitli bölümlerden oluşmasıdır. Ayrıca olaylar 

başlıklar ile birbirinden ayrılır. 

 

b. Nazım Tekniği 

İncelediğimiz eser bir mesnevîdir. Mesnevîler genel itibariyle şekil 

bakımından birbirine benzer; bunun yanısıra müellif eserinde çeşitli tasarruflarda 

bulunabilir. Paşa-nâme’nin teknik bakımdan diğer mesnevîlerden ayrıldığı noktalar 

vardır. Paşa-nâmeyi diğer mesnevîlerden ayıran en önemli özellik, minyatürlerle 

eserin zenginleştirilmiş olmasıdır. Eserin farklı yerlerinde beş ayrı minyatür 

bulunmaktadır.  

Paşa-nâme’de 23 beyitten oluşan hamd u salât bölümü, 54 beyitlik methiye 

bölümü, 5 beyitlik müellif hakkındaki bölüm, 39 beyitlik sebeb-i telîf bölümü ve 

                                                            
53   Mücahit Kaçar, adı geçen makalede 77a sayfasındaki minyatürde 3 adet kadırga 9 adet sandalın 

bulunduğunu belirtir. Fakat dikkatli bakıldığında 3 adet kadırga 6 adet şaykanın bulunduğu 
görülmektedir. 

54  Ünver, a.g.m., s. 430. 
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2058 beyitlik konunun işlendiği bölüm bulunmaktadır. Bu bölümün sonunda dört 

beyitlik dua kısmı yer alır. Eser 2179 beyitten oluşmaktadır. 

2. Eserin Ahenk Özellikleri 

a. Vezin 

Paşa-nâme’de şair aruz ölçüsünün bahr-i hezec’den mef’ûlü / mefâ’îlü / 

mefâ’îlü / fa’ûlün kalıbını kullanmıştır. Bu kalıp mesnevîler için oldukça uzun bir 

kalıptır. Mesnevîler uzun şiirler olduğu için şairler genellikle kısa kalıpları tercih 

ederler. Şair Tulû‘î eserini fazla uzun yazmamış bu sebeple olacak ki uzun bir kalıbı 

tercih etmiştir. Tercih edilen bu kalıba şiiri sığdırmak oldukça zordur. Ancak Tulû‘î 

’nin Arapça ve Farsça’ya vukûfiyeti, divan şiiri geleneğine hâkimiyeti ve Sebk-i 

Hindî akımına aşinalığı sayesinde eserini bu kalıba sığdırmayı başarmıştır. Şiirini bu 

kalıba sığdırırken imâle ve vasıl gibi teknikler kullanmıştır. Aşağıda ki beyitler 

kullandığı bu tekniklere örnek olarak seçilmiştir: 

 

Vezin: 

mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fa’ûlün 

 (1) Óamd idelüm AllÀh’a ki ÀàÀz-ı süòandır  

 Óamd eylemek ehl-i süḫana resm-i gühendir  

 

İmâle: 

 (828) Ol gice èaceb leyle-i ôulmÀ idi pür-dÿd 

 DìvÀr-ı úamer úır ile olmuş idi endÿd  

 

 (842) Refè eyle şeb-i tìre-dilin ôulmüni zinhÀr 

 Yoòsa ideriz Yÿsuf-ı eyyÀmı òaberdÀr  

 

Vasl: 

(274) Óaú isteyen Àdemler_alup óaúúını gitdi 

 Tedrìc ile baòş eyledi tÀ cümleye yetdi  
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(277) On aúçeyi on bir üzere úıldı óesÀbın 

Ribóı ne úadar eyler_imiş bildi niãÀbın  

 

b. Redif ve Kafiye 
 

 Redif: 

 Mısra sonlarındaki kelime ve ek benzerliğine redif denir. Redifler şiirde 

bütünlüğü ve ahengi sağlamak için kullanılır. Bir şiirde ahengin tesbitinde önce 

redife sonra kafiyeye bakılır. Paşa-nâme’de geçen aşağıdaki beyitlerde kelime ve ek 

ortaklığı ile yapılan redifler gösterilmiştir: 

 

(281) Ol memlekete bir daòi gelmek nice mümkin 

 Ol mertebeye bir daòi yetmek nice mümkin  

 

(288) AãóÀb-ı óuúÿúı arayup kendi bulurdı 

 Tedbìrin anıñ her ne ise ãoñra úılurdı  

 

 Kafiye: 

Mısra sonlarındaki ses benzerliğine kafiye denir. Kafiye uyumu rediften sonra 

şiirde ahengi sağlayan diğer önemli bir unsurdur. Şiirlerde bir ses benzerliğine yarım, 

iki ses benzerliğine tam, üç ve üzerindeki ses benzerliğine ise zengin kafiye denir. 

Uzun heceler iki ses kabul edilir ve tam kafiye sayılır. Paşa-nâme’de geçen aşağıdaki 

beyitlerde yarım, tam ve zengin kafiye örnekleri gösterilmiştir: 

Yarım Kafiye: 

(720) Úırú pÀre úariyye o nevÀóìde ùaàıldı 

 ŞekvÀya gelüp dergeh-i PÀşÀ’ya yıàıldı  

 

(740) DefèÀt ile úatl itdi anıñ her biri Àdem 
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 ÓÀcet mi úalur şÀhda kÀr olmasa mühim  

 

Tam Kafiye: 

(1540) Bu fetó-i muôaffer ki ÒudÀ itdi müyesser 

 ŞaèbÀn-ı muèaôôamda idi vaúèa muúarrer  

 

(1443) Kim var ise tÀbièleri duydı bile gitdi 

 Her birisi bir semte düşüp èaskere itdi  

 

Zengin Kafiye: 

(1444) Bir yakadan ol òÀn-ı cedìd eyledi Àheng 

 TÀ kim yetişüp ide cülÿs itmeyeler ceng  

 

(1452) FermÀn-ı hümÀyÿn-ı şehenşÀh-ı cihÀn-dÀr 

 Donanmayla çıúsun didi tÀ fehm ola esrÀr  

 

(1554) Olurdı sebeb-i fitne vü Àşÿba o niyyet 

 áÀret olunurdı arada mülk ü raèiyyet  

B. ESERİN SANAT ÖZELLİKLERİ 

1. Dil ve Uslüp  

İncelediğimiz eserin dil ve üslubu hakkında bilgi vermeden önce eserin hangi 

kültür coğrafyasında ortaya çıktığını tespit etmek gerekir. Bilindiği gibi Türk dili üç 

büyük kültür sahasında ürün vermiştir. Bunlar doğudan batıya doğru Çağatay Sahası, 

Azerî sahası ve Osmanlı Sahasıdır.55 Paşa-nâme Osmanlı Sahasının İstanbul ağzı ile 

17. yüzyılda kaleme alınmış bir Mesnevîdir. 

                                                            
55  Ömer Faruk Akün, Divan Edebiyatı, İstanbul, İsam Yayınları, 1. B., 2013, ss. 41-42. 
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Osmanlı devletinin siyasî olarak zirve yüzyılı malum olduğu üzere 16. 

yüzyıldır. Kültür, Sanat ve edebiyatta ise zirve yüzyıl, 17. yüzyıldır.56 17. yüzyılda 

çeşitli edebî akımlar Osmanlı şairlerini etkilemiş Sebk-i Hindî, Türkî-i Basit,57 

Mahallileşme58 gibi akımlar ortaya çıkmış ve şairlerce eserlerde yansıtılmıştır. 

Tulû‘î eseri Paşa-nâme’de seçtiği türün de etkisiyle anlaşılması kolay bir dil 

tercih etmiştir. Fakat gerek gördüğü yerlerde Arapça, Farsça kelime ve tamlamaları 

bolca kullanmıştır. Hatta bazı yerlerde Sebk-i Hindî’nin etkisiyle süslü, sanatlı ve 

külfetli bir dili tercih etmiştir. Aşağıdaki beyitlerde şair çok az Türkçe kelime 

kullanmıştır. Yani yer yer dili süslü, sanatlı ve külfetli bir şekilde kullanmaktadır. 

Aynı zamanda kullandığı tamlamalarla açıklık ve anlaşılırlığı oldukça azaltmaktadır. 

Kullanılan Türkçe kelimeler ise genellikle fiiller, edatlar ve belli başlı bilinen 

kelimelerdir: 

 

(828) Ol gice èaceb leyle-i ôulmÀ idi pür-dÿd 

 DìvÀr-ı úamer úır ile olmuş idi endÿd  

 

(829) Geçseydi eger bÀrı ile üştür-i rehvÀr 

 Bir peşşe úadar görmez idi dìde-i bìdÀr  

 

(830) GÿyÀ ki każÀ itmiş idi dÿzaòı taãvìr 

 Dÿd-ı dil-i maôlÿmı idüp úır ile taómìr  

 

(831) YÀ peyker-i tennìn-i cehennem idi pìçÀn 

 YÀ MÀlik-i dÿzaò idi ya ãÿret-i èiãyÀn  

 

                                                            
56  Gencay Zavotçu, Eski Türk Edebiyatı Yüz yıllara göre Nazım ve Nesir, Ankara, Aydın Kitabevi, 1. 

B., 2005, ss. 128-129. 
57  Turan Karataş, Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Ankara, Akçağ Yayınları, 2. B., 2004, s. 

491; M. Fatih Köksal, Klâsik Türk Şiiri Araştırmaları, Ankara, Akçağ Yayınları, 1. B., 2005, s. 
453. 

58  Abdülkadir Erkal, Divan Şiiri Poetikası (17. Yüzyıl), Ankara, Birleşik Yayınevi, 2009, s. 94. 
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(832) YÀ bir àażab idi nüzÿl itdi hevÀdan 

 YÀ ãÀéiúa-i úahr-ı ÒudÀ indi semÀdan  

  

 Yine aşağıda örnek olarak verilen beyitlerde, şairin şiirinde kullandığı dilin 

küçük bir örneği verilmiş, Arapça ve Farsça kelimeler bulunmakla birlikte açık, akıcı 

ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır: 

 

(775) Emr eyledi herkes varalar yerlü yerine  

 SÀkin olalar çıúmayalar reh-güõerine  

 

(776) TÀ kim işidüp úaçmaya erbÀb-ı şeúÀvet 

 İàfÀl oluna bir iki gün ehl-i òıyÀnet  

 

(777) ZìrÀ ki Topal’ı idicek úatl ile tebşìr 

 Her úÀtile itdi eåer-i müjdesi teéåìr  

 

(778) Olmuşlar idi her biri bir kÿşede pinhÀn 

 Yollar gözedüp daàdaàa-i bìm ile lerzÀn  

 

(779) Her cÀnibe olmuşlar idi òavf ile nÀôır 

 Olur mu èaceb şaòã-ı mübÀşir diyü ôÀhir  

 

 Eserde az olmakla birlikte arkaik Türkçe kelimeler kullanılmış günümüzde 

kullanımdan düşen ve düşmek üzere olan bazı kelimeler kayıt altına alınmıştır: 

 

(1281) Bu maãlaòatıñ cümlesini ôÀhir u pinhÀn 

 Saèy eyleyüp itdi dükeli Óażret-i KenèÀn  
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(336) Aòşama úarìb olduàı dem eyledi èavdet  

Şehre ir iken yitmek içün eyledi niyet  

 

(643)  Luùf eylemesem şimdi buña eylesem ÀzÀr 

 Maóbÿs idügin kendisine eylesem iôhÀr  

 

(461) äındırmış idi çaròasını ZÀl-i cihÀnıñ 

 İpligini bÀzÀra çıúarmış idi zinÀnıñ  

 

(743) ŞekvÀcıları gÿş idicek dÀver-i èÀdil 

 Didi èacabÀ úanda ola bu iki bÀùıl  

 

 Tulû‘î eserinde tahkiyeli anlatımı kullanmıştır. Bu tür anlatımlarda edebî 

sanatlara sıklıkla yer verilmez. Tulû‘î’de eserinin bazı yerlerinde sanatlı bir üslubu 

tercih etmiştir. Bu üslub okuyucunun ve dinleyicinin dikkatini toplamasını 

sağlamıştır. 

 

III. PAŞA-NÂME’NİN İÇ YAPISI 

A. ESERİN KURGUSU 

Türk-İslam Edebiyatının olay örgüsü çevresinde yazılan önemli bir türü olan 

mesnevîler şekil bakımından küçük farklılıklar olmakla birlikte genel olarak birbirine 

benzerler. Mesnevîler genellikle şu üç bölümden oluşur: 

Giriş bölümü 

Konunun işlendiği bölüm 

Bitiş bölümü59 

Eserin ilk 121 beyiti giriş bölümünü oluşturmaktadır. İlk 4 beyit hamd, 10 

beyit salavât, 9 beyit ise dört halife ve ehl-i beyte duaya ayrılmıştır. Ardından 54 

beyitlik methiye bölümü ile IV. Murad’ın övgüsü yapılır. Methiye bölümünden sonra 

5 beyitte şair kendisinden bahseder. Giriş bölümünün sonunda ise 39 beyitlik 

                                                            
59  Ünver, a.g.m., s. 432. 
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kısımda Sebeb-i Telîf-i Kitâb bölümü yer alır. Giriş bölümünde şair münâcât ve 

mirâciye bölümlerine yer vermemiştir. 

Şair Tulû‘î 2057 beyitlik kısmı konunun işlenişine ayırmıştır. Bu bölümde 

şair Rumeli ve Karadeniz kıyılarında yaşanan olayları 71 başlıkta toplamış, 

okuyucuya aktarmıştır. Konunun işlendiği kısımda anlatılanlar IV. Murad’ın 

Rumeli’deki fitneden haberdar olması ile başlar. Zira bu dönemde Rumeli’de 

yaşayan mazlum halk eşkıyanın zulmünden isyan etmektedir. Konunun işlendiği 

kısmın son başlığında ise olaylar Karadeniz’de Kenan Paşa’nın isyancı Kırım Hanı 

Şahin Giray ile yaptığı deniz savaşı ile biter. Konunun işlendiği bölüm esasında iki 

kısımdan oluşur önce Rumeli’deki olaylardan sonra Karadeniz’deki olaylardan 

bahsedilir. 

Eserin hâtime kısmı bulunmamaktadır. Şair eserin son dört beyitini duaya 

ayırmış ve eserine nihayet vermiştir. Eserde temmet tarihi de yer almamıştır. 

B. ESERİN MUHTEVASI 

Eser 17. yüzyılın ilk yarısında Rumeli’de çıkan ayaklanmaları ve 

Karadeniz’in kuzeyinde Kırım Kazaklarının isyanlarını konu edinmektedir.  

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti’ni derinden etkileyen Celâlî İsyanları 16. 

yüzyılın sonuna doğru Anadolu’da devletin siyasî, ekonomik ve askerî olarak 

zayıflaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu isyanlar Sultan Selim döneminden Sultan 

IV. Murad dönemine kadar devleti meşgul etmiştir.60 Söz konusu isyanlar zamanla 

Balkanlara ve Kırım Kazaklarına sirayet etmiş devlet bu isyanları bastırmak için çok 

zaman ve güç sarfetmiştir. 

Eser Gazavat-nâmelerin alt türü olan Paşa-nâme türünde kaleme alınmıştır. 

Aynı zamanda farklı bir isim kullanılmamış Paşa-nâme adıyla kayıtlara geçmiştir. 

Eser Balkanlar ve Karadeniz’de Kenan Paşa’nın isyancılarla yaptığı mücadeleyi ele 

almaktadır. Eserde önce Balkanlardaki isyanlar, isyancılar ve bunların bastırılması; 

sonrasında ise Karadenizdeki isyanlar, isyancılar ve bunların bastırılması 

                                                            
60  Mücteba İlgürel, “Celâlî İsyanları”, DİA İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. 

VII, s. 253. 
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anlatılmaktadır. Eserde Balkanlardaki isyanlardan bahseden kısımların hacmi 

Karadenizdeki isyanlardan bahseden kısımların hacminden daha fazladır. 

Eser bütün Mesnevîlerde olduğu gibi hamd u salât bölümü ile başlar 23 

beyitlik bu bölümden sonra Sultan IV. Murad’ın medhiyesine geçilir. Sultan 

Murad’ın iyi ata bindiğinden, şairliğinden, hattatlığından, adaletinden, 

cömertliğinden ayrıca Kabe’yi imaretinden bahsedilir. Eserin devamında kitabın 

yazılış sebebine geçilir. Burada şair Tulû‘î, padişahın şairlik yeteneğinden ve 

kendisine yaptığı iltifatından bahseder. Şair Tulû‘î Kenan Paşa ile yaptığı 

mülakatında isyancılarla yapılan mücadelelerin, imar edilen kalelerin ve sağlanan 

devlet düzeninin kayıt altına alınmasının gerektiğinden bahseder. Kenan Paşa da şairi 

bunu yapma hususunda teşvik eder. 

Eserin devamında Rumeli’deki durumdan genel olarak bahsedilir. 

Anadolu’da başlayan isyanların Balkanlara sirayet ettiği insanların can, mal ve ırz 

güvenliğinin kalmadığı belirtilir, devamında Recep Paşa, Sultan IV. Murad’a verdiği 

telhis ile Rumeli’deki isyanın ayyuka çıktığını ve bunu bastırmak için Kenan Paşa 

gibi liyakatlı birinin vazifelendirilmesi gerektiğini belirtir. Kenan Paşa’nın 

adaletinden, heybetinden ve iyi siyasetinden bahsedilir, Kenan Paşa, Padişahın 

huzuruna getirilir ve bu zorlu vazife için görevlendirilir. 

Kenan Paşa’nın Padişahın huzuruna çıkarak bu vazifeyi almasından, 1036 

yılının Recep ayının sonunu beklemeden isyancıları alt etmek için harekete 

geçmesinden bahsedilir. Rumeli’de harekete geçen Kenan Paşa uğradığı şehirlerde 

halkın dertlerini dinler; hak isteyenin hakkını verir, can isteyenin canını alır. 

Padişah’ın emrini uygulamakta, devlet düzenini kurmakta zerre kadar tereddüt 

etmez. 

Kenan Paşa’ya zalim Örenoğlu’nun Rodosçuk, Malkara, İpsala ve Keşan 

halkına yaptığı zulümden, sözde koruculuk adı altında halkın malını gasp etmesinden 

bahsedilir. Kenan Paşa bu durumu Rodosçuk ve civarından toplanan halktan öğrenir. 

Kenan Paşa hemen Örenoğlu’nun huzuruna getirilmesi için emir verir. Bunu öğrenen 

Örenoğlu kaçar kayıplara karışır, bir dağa gizlenir. Üzerine yakalanması için adam 

gönderilir, fakat altın ve gümüşlere ulaşılır Örenoğlu’na ulaşılmaz. Paşa, 
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Örenoğlu’ndan ele geçen bu ganimeti Padişah’a gönderir. Örenoğlu’nun yaptığı 

zulmü kasaba ehlinden dinleyen Paşa bu zalimin insanları nasıl borçlandırdığını, 

yaptığı tefeciliği öğrenir. Borcu olanları toplayan Paşa halkın borcunu siler. 

İlerleyen bölümde yine Kenan Paşa’nın gücü, adaleti ve emniyeti kurmakta 

kullandığından onun hükmü altında insanların değil hayvanların bile huzuru, 

kardeşliği bulduğundan mübalağa ile bahsedilir. Rodosçuk’tan sonra Gelibolu’ya 

geçmeye niyet eden Paşa buranın ahvalini habercilerden öğrenir. Sonrasında 

askerleri ile beraber alay halinde Gelibolu’ya gider. Şehre girmeden önce türbeleri, 

makamları ve yaşayan mutasavvıfları ziyaret eder. Paşa burada zaman kaybetmeden 

şehir halkından kendilerine yapılan zulümleri dinler. Şehre gemilerle gelen, asi 

askerlerin halka yaptıkları zulümleri dinler. Kenan Paşa’nın gelişine sevinen halk, 

Allah’a şükreder ve Paşa’ya isyancıların zulmünden yakınmaya başlarlar. Paşa 

hemen askerlerine emir verir ve halka zulmeden kişilerin yakalanmasını ister; sahile 

kadar evleri arayan askerler asi askerleri bulmaya çalışır. Kol kol şehre dağılan 

Paşa’nın askerleri emniyeti tesis eder. Halka zulmeden asilerin kimi beşik altında, 

kimi dam üstünde, kimi ambarda, kimi de meydanda yakalanır. Kimi kümese girer; 

kimisi de denize atlar. Yakalanan asilere beşyüz değnek ceza verilir. Halkın gasp 

edilen malı halka iade edilir. Ardından Paşa Yazıcızâde’nin huzuruna gelip 

muzafferiyeti için dua eder. Yazıcızâde’nin makamından sonra Ahmed-i Bîcan 

Hazretlerinin manevî huzurundan yardım istenir. 

Kenan Paşa Gelibolu’daki düzeni sağladıktan sonra zaman kaybetmeden 

diğer şehirlerdeki problemleri çözmek için yola revan olur. Serez halkına yapılan 

zulümleri öğrenir. Kara Yusuf adındaki sipahi halkı haraca ve vergiye bağlamıştır. 

Halktan haksız vergi toplayan Kara Yusuf üç yaşındaki çocuklardan bile en az 1500 

akçe bazen de 2000 akçe vergiyi zorla almaktadır. Paşa’nın Kara Yusuf’un üzerine 

gitmesi ile kaçan Kara Yusuf, kırk köy gezmiş sonunda yakalanmıştır. Kara Yusuf 

kadınlara taciz ve tecavüzde o kadar ileri gitmiştir ki halkın namusunu ayaklar altına 

almıştır. Kara Yusuf nerde bir güzel kız olduğunu öğrense bir an durmamış iffetli, 

namuslu Hz. Meryem ve Hz. Rabia gibi kızların namusunu kirletmiştir. Serez’de 

Kara Yusuf’un peşine düşen Paşa her yerde onu arar, halk Kara Yusuf’un yerini bilse 
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dahi korkudan söyleyemez. Paşa eğer Kara Yusuf’u eline geçirse değnek cezası 

verecek ve boynuna ip geçirecektir.  

Kara Yusuf’un izini süren Kenan Paşa herkesten yas tutmayı ve şikâyet 

etmeyi bırakıp onu aramaya koyulmasını ister. Kara Yusuf’un kulağına arandığı ve 

önemli kişi olduğunun haberi ulaşır. Paşa’nın askerleri İştip şehrinde Kara Yusuf’un 

izine ulaşırlar ve onu orada yakalarlar. Yakalandığında kadı ile kahve içmektedir. 

Kara Yusuf önceden kalan sarhoşluğun etkisi ile ne dediğini bilmez. Padişah’ı 

kendisinin tahta çıkardığından, Yeniçeriyi kendisinin kurduğundan, yöneticileri 

atadığından bahseder o kadar ileri gider ki halifelere ve ehl-i beyte bile dil uzatır.  

Kenan Paşa’nın adamları Kara Yusuf’a ulaştıklarında önce güzel sözler 

söyleyip onu rahatlatırlar. Ardından Kenan Paşa’nın selamı var seni huzuruna davet 

ediyor haberiyle yüreği yanar ve vücuduna titreme düşer. Aynı zamanda sarhoş olan 

Kara Yusuf bir müddet uyur, uyandıktan sonra korkuyla Paşa’nın davetine icabet 

eder. 

Kara Yusuf’un yakalandığı haberini duyan Kenan Paşa şehrin dışında 

meclisini kurar, tellallarla Kara Yusuf’un yakalandığını duyurur. Kenan Paşa hızlı bir 

şekilde mahkemeyi kurdurup Kara Yusuf’u adaletin önüne çıkarmış ve isnat edilen 

suçları ispat ettirmiştir. İsnad edilen suçları kabul eden Kara Yusuf adaletin hükmüne 

boyun eğmiştir. İdamına hükmedilen Kara Yusuf’un canı alınmıştır. Bunu gören 

mazlum halk çok sevinmiştir. Halk bu zalimin cezasını görmekle Padişah’a ve Kenan 

Paşa’ya dua etmiştir.  

Kara Yusuf’un idamından sonra Ramazan ayını Serez’de geçiren Kenan Paşa 

Serez halkına ihsanda bulunduktan sonra Selanik’e gitmeye niyet eder. Fakat bazı 

kişiler Paşa’nın huzuruna çıkıp Kuloğlu adındaki bir eşkiyanın halka zulmettiğini 

haber verirler. 

Kuloğlu genç Osman’ın katledilmesinde bulunmuş; sarayı yağma etmiş; 

aldığı altın ve gümüşlerle halkı kendisine borçlandırıp adeta esir etmiş; yalancı ve 

fâsık biridir. Faizle insanlara borç verip ödemeyenlerin malına el koyan; halkın 

haremine el uzatan zâlim biridir. Kuloğlu esir ettiği insanlarla ve gasp ettiği mallarla 

kendine büyük bir kule yaptırır. Zalimlikle yaptığı bu kulenin harcında mazlum 
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halkın kanları ve gözyaşları vardır. Kuloğlu hakkını arayanlara elinden gelen zulmü 

yapar hatta onları idam ettirir. Bu duruma kadı bile sesini çıkaramaz. Kuloğlu bu 

haliyle Selanik’te âdeta kendisine bir devlet kurmuş beşyüz adamı seksen askeriyle 

hükümran olmuştur.  

Kuloğlu hakkında bu bilgileri öğrenen Kenan Paşa hemen meclisini toplayıp 

bir hile ile Kuloğlu’nu yakalamak ister Paşa muhabbet mektubu gönderip onun 

gönlünü almaya çalışır. Paşa’nın elçileri muhabbet mektubunu Kuloğlu’na 

ulaştırırlar; mektubu okuyan Kuloğlu hiddetlenir; fakat elçiler onu sakinleştirir. 

Paşa’nın elçileri Kuloğlu’na başına devlet kuşu konduğunu söyleyip Paşa’nın 

kendisini hizmetine almak istediğini belirtirler. Bu sayede hükümdarın eline 

geçmekten kurtulacağını ifade ederler. Bunu duyan Kuloğlu sakinleşir.  

Yaptığı hatalar, işlediği günahlar Kuloğlu’nun gözünün önünden geçer. 

Paşa’nın elçisini ölüm meleği, mektubunu ise amel defteri gibi görür. Paşa’nın 

huzuruna çıkıp çıkmama hususunda tereddüt yaşar. Paşa’nın yanına gitmeye, 

huzuruna çıkmaya karar veren Kuloğlu, etrafındaki insanları kendisi hakkında güzel 

şahitlik etmeleri hususunda tehdit eder; aksi takdirde başlarına gelecekleri hatırlatır. 

Serez’de ikamet eden Paşa’ya Kuloğlu’nun geleceği haberi ulaştırılır. Paşa 

etrafındakilere Kuloğlu geldiğinde ona iyi davranmalarını; ikramda, ihsanda 

bulunmalarını; ama göz hapsinde tutmalarını ve kaçmasına izin vermemelerini 

emreder. Paşa böyle davranarak Kuloğlu’nun etrafındaki asileri de yakalamak 

istemektedir. 

Kuloğlu’nu ele geçiren Paşa diğer isyancıların peşine düşer. Topal lakablı 

Muhammed adındaki Celalî İsyancısının peşine düşen Paşa onunla beraber Deli 

Aynek, Abdi-i Divane isimli kardeşlerini de yakalamak ister. Bu kişiler isyanda, 

zinada, adam öldürmekte, yetim malı yemekte o kadar ileri gitmişlerdir ki halk artık 

bunlardan bıkmıştır. 

Topal Muhammed daha önceden İstanbul’a gelmiş ve Recep Paşa’ya saldırıda 

bulunmuştur. Hapse atılan Topal Muhammed bir fırsatını bulup kaçmış ve Selanik’e 

yerleşmiştir. Diğer iki kardeşi ile beraber millete musallat olan Topal Muhammed 

halktan zorla vergi toplamakta; halkın yolunu kesip haraç kesmekte ve her türlü 



40 
 

zulmü işlemektedir. Kenan Paşa Topal Muhammed, Deli Aynek ve Abdi-i Divane 

isimli kardeşleri yakalayıp idam ettirir. Cesetlerini gören halk, Allah’a dua eder ve 

Padişahın varlığını, devlet düzenini hisseder. 

Selanik’te isyancıları idam eden Paşa halkın ahvalini sorar ve şikâyetlerini 

dinler. Halktan olumlu cevaplar alan Paşa şehrin diğer işleri ile ilgilenir. Selanik 

kalesinin ve kalenin bazı kulelerinin harap halini gören Paşa, kalenin tamirine başlar. 

Deniz tarafı neredeyse tamamen yıkılan kalenin tamiri ile Paşa bizzat ilgilenir. 

Kalenin tamirinde ele geçirdiği isyancıların malını ve kendi parasını kullanır. 

Kalenin tamirinde herkesin hakkına dikkat eden Paşa kimseye zulmetmez. 1036 

yılının Şevval ayının beşinci gününde tamiratın bitmesi ile Paşa da Vardar 

Yenicesine gitmek için hareket eder. 

Ordusu ile beraber uzun bir yolculuktan sonra Vardar Yenicesi’ne ulaşan 

Paşa ilk iş olarak Evrenos Gazi’nin türbesini ziyaret eder. Evrenos Gazi cesarette, 

cömertlikte ve ilimde adeta kutup gibidir. Balkanların fethinde büyük rol oynamıştır. 

Evrenos Gazi’nin türbesinde kurban kesen Paşa, fukaraya ihsanda bulunur ve 

Gazi’nin türbesine kandil astırır. 

Kenan Paşa sonrasında Yenişehir ahalisini teftiş eder. Buranın halkı eşkiyanın 

elinden eziyet çekmektedir. Sayıları bini aşan eşkıya güruhu milletin ırzına, 

namusuna, malına kast edip insanları canından bezdirmiştir.  

Manastır civarında malıyla, zenginliğiyle etrafa nam salmış bir Yeniçeri 

yaşamaktadır. Bunun haberini alan eşkıya yeniçerinin malını yağma etmek için 

harekete geçer. Bunu duyan yeniçeri kendisini büyük bir kalenin yüksek bir kulesine 

gizler. Malını talan etmek için kalenin etrafını saran eşkıya büyük bir ateş yakıp 

kadınları ve çocukları öldürür. Bunu dinleyen Kenan Paşa ordusunu hazırlayıp 

eşkıyanın üzerine yürür, Florina şehrinde büyük bir dağı mesken edinen eşkıya 

kargaşa çıkartarak Hristiyanlığı yaymaya çalışır. Bu duruma hiddetlenen Kenan Paşa 

eşkıyanın üzerine yürür; hepsini kılıçtan geçirir; elli askeri ise kazığa vurur. Bundan 

sonra Kenan Paşa Avlonya’ya gitmeye niyet eder. 
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Avlonya’ya gelen Kenan Paşa ilk iş olarak Sultan Süleyman’ın yadigârı 

Avlonya kalesini tamire koyulur. Bu kale Sultan Süleyman tarafından Polya 

Firengine mâni olmak için yapılmıştır. 

Kenan Paşa bütün bu işlerden sonra Osmanlı Devletini çok uğraştıran isyancı 

Arnavutların üzerine gider. Bu durumu öğrenen isyancı Arnavutlar, tedbir almaya 

çalışırlar. Sultan Bayezid’in fethettiği Purigavanad şehrine hareket eden Paşa, 

casuslar gönderip haber toplar ve askeriyle oturup istişare eder. Argeri’ye otağını 

kuran Paşa, Yanya’dan Aslanpaşazâde’den (Ali Paşa) yardım istemek için kâtiplerine 

mektup yazdırır. Haberi alan Ali Paşa büyük bir orduyla Kenan Paşa’ya yardıma 

gelir;  şiddetli çatışmadan sonra isyankâr Arnavut taifesi bozguna uğratılır. Beş gün 

süren çatışmadan sonra Kenan Paşa muzaffer olur.  

Padişah IV. Murad’ın emri ile Kenan Paşa Edirne’ye davet edilir. Rebiü’l 

evvel ayının onyedisinde Edirne’ye gelen Kenan Paşa bir müddet burada kalır. 

Sadrazam Recep Paşa İstanbul’dan muhabbet mektubu gönderip uhuvvetini Kenan 

Paşa’ya ilan eder ve Kırım’dan gelen haberi Kenan Paşa’ya aktarır. Timurhan, 

Kazakların ve Şahin Giray’ın devlete zarar vermek için ayaklandıklarını ve fikir 

birliği ettiklerini Padişah’a bildirir. Bu hizmeti karşılığında Padişah Vize ve 

Kırkkilise’yi kendisine arpalık olarak verir. Timurhan’dan Eflak, Bogdan, Lehistan, 

Baba ve Kırım semtinden bilgi toplamasını Tatarlar hakkında casusluk faaliyeti 

yapıp gizli bilgiler getirmesini padişah ister. Timurhan ile Kenan Paşa Edirne’de 

birleşirler ve Kenan Paşa Timurhan’a pek çok ihsanda bulunur; ardından Kırım 

hakkında bilgi toplamaya başlarlar. Timurhan’ın yedi oğlu vardır. Büyük oğlu 

Bahadır, Yanbolu’da oturur ikinci oğlu ise Kırım’dadır. Kırım’da Şahin Giray’ın 

yaptıklarını Nurettin Bahadır’a, Bahadır da Timurhan’a iletir. Şahin Giray 

Timurhan’ın kaçak olduğunu ve kendisine teslim edilmesi gerektiğini Osmanlı 

idaresine bildirir. Timurhan ise kendisine verilen hediyelerle Padişah’ın himayesi 

altındadır. Bahar mevsiminin gelmesi ile Şahin Giray Çerkesleri, Kazakları ve 

Hatman Kazakları’nı yanına alıp Eflak üzerine yürür. Bu bilgiyi Timurhan’ın oğlu 

Nurettin, Bahadır’a iletir. O da Edirne’ye haber gönderir. Timurhan, o sırada Eflak’ta 

bulunmaktadır. Şahin Giray baskın yaparak savaşmadan Timurhan’ı ele geçirmeye 

niyetlenir. Bunun haberini alan Kenan Paşa, her yana haber yollayıp Timurhan’ın 
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korunmasını ve onunla birleşilmesini ister. Şahin Giray’ın Tuna nehrini kesinlikle 

geçmemesini ve gerekirse kendisi ile savaşılmasını emreder. Şahin Giray’ın üzerine 

geldiğini öğrenen Timurhan, Baba’ya çekilir. Kenan Paşa, Timurhan’a haber 

yollayıp kendisine yardım edeceklerini ve yerinden ayrılmamasını ister. Eflak 

Voyvodası da asker toplayıp Şahin Giray’a karşı gelir. Şahin Giray, Tuna nehrini 

geçer ve kendisini bekleyen askerlerle karşılaşır. 

Şahin Giray’ın Tuna’yı geçip Edirne’ye doğru geldiğini haber alan Kenan 

Paşa gerekli tedbiri almaya başlar. Şahin Giray’ın Edirne’ye yaklaştığını haber alan 

halkın bir kısmı şehri terk etmeye başlar. Bu durumu öğrenen Kenan Paşa kimsenin 

şehri terk etmemesi için şehir halkına haber gönderir ve kendisi de korkmadan 

düşmanı bekler. Şahin Giray askerleri ile Timurhan’ı takip eder ve O’nun etrafını bir 

çiftikte sarar. Fakat Kenan Paşa’nın askerleri gizlice Şahin Giray’ı ve askerlerini 

beklemektedir. Pusuya düşürülen Şahin Giray, iki saat gibi kısa bir sürede ağır bir 

yenilgi alır; âdeta kolu kanadı kırılır. Mağlup olan düşman askerleri firar etmeye 

başlar kimisi dağa kimisi ovaya kaçar; yaya olanlar ise kaçamadan yakalanır. Şahin 

Giray mağlubiyetin ardından eski avcı kıyafetleri giyerek firar eder. Şahin Giray 

Tolca civarında görünür. Yapılan çarpışmanın ardından Şahin Giray tek başına 

kurtulur. Padişah, Kenan Paşa’ya Şahin Giray’ın yakalanması için emir mektubu 

gönderir. Kenan Paşa, Padişah tarafından kendisine armağan edilen hil’atle emir 

mektubunu Edirne’de alır. Mektupta Şahin Giray’ın bir an önce yakalanması 

emredilmektedir. Eğer yakalanmazsa tekrar ayaklanıp devletin başına bela olacaktır. 

Şahin Giray bir fırsatını bulup kaçmayı başarmış ve sırra kadem basmıştır. Daha 

sonra Bahçesaray adlı yere geçerek burada ikamet etmiş ve bu yerde on bin Kazak’ı 

harekete geçirip Padişah’a isyan etmeye teşvik etmiştir. 

Buraya kadar anlatılan hadiseler, Kenan Paşa’nın Karadeniz sahilinde 

Karadeniz Kazakları ile yapılan deniz savaşı eserin son kısımlarında ise 1038 yılında 

Padişah büyük bir donanmayı Akdeniz’e gönderir. Bunu haber alan Karadeniz 

Kazakları fırsattan istifade ederek isyan ederler. Seksen parça gemiyle Karadeniz 

köylerini ve limanlarını harab ederler. Bu durum Padişah’a ulaşınca Kenan Paşa bu 

musibeti def etmek için görevlendirilir. 1039 yılının Muharrem ayı başında on dört 

kadırga ile Kenan Paşa küffâr üzerine harekete geçer. Onbeş günlük zorlu bir deniz 
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yolculuğundan sonra İğneadası’na demir atan asker, limana çıkar. Ada’da bulunan 

bir kiliseye gizlenen Kazaklar’la büyük bir mücadele başlar ve pek çok asker şehit 

olur. Buradan karaya çıkan ordu, Kazaklar’ı takibe başlar. Kazaklar bu arada pek çok 

şehir ve köyü talan etmiştir. Kazaklar’la Osmanlı ordusu Varna civarında karşılaşır. 

Burada büyük bir çatışma çıkar. Küffar ordusu sonunda dağıtılır, bir kısmı karadan 

bir kısmı da denizden kaçmaya kalkar. Paşa deniz yoluyla kaçan Kazaklar’ı takip 

eder. Kazaklar’ın gemilerini top ateşine tutar ve kaçmalarına fırsat vermez. Paşa pek 

çok düşman gemisini esir alır. Gemilerde tutulan kadın ve çocukları da esaretten 

kurtarır. Sonrasında karaya çıkıp Varna’ya doğru hareket eder, Varna’ya ulaşan Paşa, 

oranın halkı tarafından şükran ile karşılanır. Paşa, şehrin idarecileri ile görüşüp işleri 

düzene koyar. Oradan İstanbul’a geçmek için hareket eder. İstanbul’a gelince 

Padişah tarafından ihsan ile karşılanır ve hizmete devam eder. 

Şair Tulû‘î devletin bekası, Padişah’ın selameti ile düşmanların kahrı için dua 

eder ve böylece mesnevî sona erer. 

C. OLAYLARIN YAŞANDIĞI ZAMAN 

Paşa-nâme’de anlatılan olaylar IV. Murad’ın saltanatında (1623-1640)61, 

Kenan Paşa’nın vezareti döneminde vuku bulmuştur. Eserde Rumeli ve 

Karadeniz’deki eşkıyalar ve isyanlarla yapılan mücadeleler anlatılmaktadır. Eserin 

girişinde olayların H. 1036 M. 1626 yılında başladığı tarihlendirilmiştir: 

 

(126) Tarìò-i àulüvv biñ otuz altı ile dÀòil 

 Olduúda bilür òalú-ı cihÀn cÀhil ü fÀżıl  

 

(172) DÀḫil olıcaú biñ otuz altı seneye tÀrìò 

 Bu kÀra şurÿè itdi idüp èÀleme tevbìò  

 

 Bu beyitlerden hareketle olayların H. 1036-M. 1626 yılında başladığı 

görülmektedir. Bu tarihte Kenan Paşa Rumeli’deki eşkıya ile mücadeleye başlar. 

                                                            
61  Ziya Yılmaz, “Murad IV”, DİA İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. XXXI, 

ss. 177-183. 
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Eserin önemli bir bölümünü oluşturan Karadeniz’deki olaylar ise H. 1038-

1039-M. 1628-1629 tarihinde yaşanmıştır: 

 

(1935) TÀriòi biñ otuz sekiziñ dÀòil olunca 

 TaèdÀd-ı sinìn ol seneye vÀãıl olunca  

 

(2000) Gelmişdi biñ otuz ùoúuza sÀl-i muóarrem 

 Kim evvel-i mÀh eylediler èaômi muãammem  

 

 İncelediğimiz tarih kaynaklarında62 Rumeli’de yaşanan olaylar hakkında 

tarihi bir bilgiye ulaşamadık; fakat Karadeniz’de yaşanan olayların ise M. 1628-1629 

tarihlerinde yaşandığına dair bilgilere ulaşabildik.63 Buradan hareketle eserdeki 

bilgilerle Karadeniz’de yaşananlar hakkında tarih kaynaklarında verilen bilgilerin 

birbiriyle örtüştüğünü söyleyebiliriz. 

Eserdeki bu bilgilerden hareketle anlatılan olayların H. 1036-1039-M. 1626-

1629 tarihleri arasında yaşandığı ve yaklaşık 3 yıllık bir süreyi kapsadığı 

görülmektedir. 

 

 

                                                            
62  Jorga, a.g.e., C. I, II, III, IV, V. ; Uzunçarşılı, a.g.e., C. I, II, III, IV, V, VI. ; İpşirli, a.g.e., C.I, II, 

III, IV, V, VI.; Hammer (Baron Joseph Von Hammer Purgstall), Büyük Osmanlı Tarihi, (çev. 
Mehmed Ata), C. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X., Üçdal Neşriyat, İstanbul.  

63  Jorga, a.g.e., C. III., ss. 322-323; Uzunçarşılı, a.g.e., C. III, ss. 175-176; İpşirli, a.g.e., C. II, ss. 
670-671. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TULÛ‘Î’NİN PAŞA-NÂME'SİNİN METNİ 

I. ESERİN KURULUŞUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1. Çalışmamızda mevcut olan tek nüsha esas alınmış, herhangi bir nüsha ile 
karşılaştırma yapılamamıştır. 

2. Metin çevirisinde varak numaraları sol kısımda beyit numaralarından önce 
ve köşeli ayraç [ ] ile belirtilmiş, her beyitin numarası ise yine beyitlerin başına 
yazılmıştır. 

3. Metinde yer alan minyatürlerin tanıtımı “Eserde Yer Alan Minyatürler” 
başlığında verilmiş; minyatürlerin yerleri ise [MİNYATÜRLÜ SAYFA] şeklinde 
belirtilmiştir. 

4. Eseri okurken metin tamiri tekniği kullanılmış ve metin tamiri yapılmış 
olan kelimeler [ ] içine alınmış, okunamayan yerler […] ile gösterilmiştir. Okunan 
fakat şüpheli olunan kelimelerin yanına (?) işareti konulmuştur. 

5. Metinde geçen bölüm başlıklarının anlamları dipnotta verilmiştir. 

6. Eserin transkripsiyonunda bazı yerlerde şiirin vezne uymadığı 
görülmektedir. Şiiri vezne uydurmak için bazı yerlere eklemeler yapılmıştır. Bu 
eklemeler ( ) ile gösterilmiştir. 

 

II. ESERİN NÜSHA TAVSİFİ 

İstanbul ve Bursa kütüphanelerinde nüshası bulunmayan Paşa-nâme, 

İngiltere’de British Library’de Sloane 3584 numara ile kayıtlıdır.64 Eser ebat olarak 

(boy-en) 279x178 mm ölçülerindedir. Meşin ciltli eserin dışı, serlevhası ve cetvelleri 

yaldızlıdır. İçerisinde beş adet minyatür bulunan eser, 79 varaktan oluşmaktadır. 158 

sayfalık eserin her sayfasında 15 satır yazı istif edilmiştir. 2179 beyitlik Paşa-nâme 

aruz ölçüsünün Hezec bahri’nin mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fa’ûlün kalıbıyla nestalik 

                                                            
64  https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=91987 
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hatla kaleme alınmıştır. 74 bölümlük Paşa-nâme’de bölüm başlıkları mensur ve aynı 

hatla yazılmış, başlıklar çerçeve içine alınmıştır. 

III. ESERİN KONU BAŞLIKLARI 

1. [3a] DER-MEDÓ-İ ÓAŻRET-İ PÁDİŞÁH-I İSLÁM ÒALLEDALLÁHU 

MÜLKEHß İLÁ YEVMİ’L-ÚIYÁM 

2. [5b] MUäANNİF-İ İN KİTÁB DER-ÓAÚÚ-I ÓOD GßYED İN YEKDER […] 

3. [5b] SEBEB-İ TEéLÌF-İ KİTÁB 

4. [7a] DER-YÁFTEN-İ PÁDİŞEH-İ İSLÁM ÒABER-İ ŞßRE-İ FİTNE-İ 

EÙRÁF-I RßMİLİ-RÁ 

5. [7b] MÜŞÁVERE KERDEN-İ ÚÁYİM-İ MAÚÁM YAèNÌ ÓAŻRET-İ RECEB 

PÁŞÁ TELÒÌä NUMßDEN BE-PÁDİŞÁH-I İSLÁM 

6. [8a] SİTÁYİŞ-KERDEN-İ ÓAŻRET-İ ÚÁYİM-İ MAÚÁM RECEB PÁŞÁ 

DÜSTßR-I MÜKERREM ÓAŻRET-İ KENèÁN PÁŞÁ-RÁ 

7. [9a] BßSÌDEN-İ DÁMÁN-I PÁDİŞEH-İ İSLÁM ÓAŻRET-İ KENèÁN PÁŞÁ 

VÜ RUÓäAT-IèAZÌMET YÁFTEN 

8. [9b] ÁLÁY NUMßDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ REVÁN ŞODEN EZ-ŞEHR BE-

CÁNİB-İ RßM 

9. [9b] NÜŞİSTEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ DER BÌRßN-İ ŞEHR RßZ-I ÇEND VÜ 

BE-RESÌDEN-İ AÓVÁL 

10. [10a] èAZÌMET KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-MENZİL-İ æÁNÌ 

ÁMEDEN-İ REèÁYÁ VÜ ŞİKÁYET-KERDEN 

11. [11a] RESÌDEN-İ ÓAŻRET BE-ÚAäABA-İ RODOSÇUÚ ŞİÚÁYET-

KERDEN-İ REèÁYÁ EZ-ÖRENOáLU 

12. [11b] ŞENÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ ÔULM Ü FESÁD-I ÖRENOáLU VÜ 

ŞEFÚAT-NUMßDEN-i REèÁYÁ-YI MAŻLßM 

13. [12a] GİRÌÒTEN-İ ÖRENOáLU VÜ GÜZÁŞTEN HİMYÁN ZER DER-PÌŞE 

VÜ ÁVERDEN-İ FİRİSTÁDEGÁN 
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14. [12b] SUÁL KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ EZ-AÓVÁL-İ KEMERDÁR-I 

ÖRENOáLU EZ-EHL-İ ÚAäABA 

15. [13a] […..] EFRÁŞTEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ VÜ èAZÌMET KERDEN Ü 

AÓVÁL-İ REèÁYÁ PURSÌDEN 

16. [13b] MÜTEVECCİH ŞODEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE CÁNİB-İ GELİBOLU 

VÜ PURSÌDEN-İ AÓVÁL 

17. [14b] èAZÌMET KERDEN-İ ENCÜMEN [...] Ü NUMßDEN-İ èASÁKİR-İ 

NUäRET-İ KERDÁR-I VÁLÁ 

18. [15a] İÚÁMET KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ DER-ŞEHR-İ GELİBOLU VÜ 

èAZÌMET KERDEN-İ ZİYÁRET-İ EVLİYÁ 

19. [15a] RESÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-DERVÁZE-İ ŞEHR Ü DÌDEN-İ 

ÁŞßB Ü PURSÌDEN-İ U 

20. [16a] ÁMEDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ EZ-ZİYÁRET Ü DÌDEN-İ ÁŞßB DER 

ŞEHR Ü PÜRSÌDEN-İ ÓÁL  

21. [16b] GİRÌÒTEN-İ CÜBBE CEYYÁN Ü GİRİFTÁR KERDEN-İ ÓAŻRET-İ 

PÁŞÁ CÜMLE-İ ÌŞÁN-RÁ 

22. [18a] RESÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-VİLÁYET-İ DER-ÁMED Ü 

PÜRSÌDEN-İ AÓVÁL-İ ÚARA YßSUF 

23. [20a] MAèLßM KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ ŞİKÁYET-İ ÒALÚ EZ-ÚARA 

YßSUF ÚATL-İ NÜFßS KERDEN-İ U 

24. [20b] YÁFTEN DİLÌRÁN-I ÚARA YßSUF-RÁ DER-ŞEHR-İ İŞTİB BE-

MECLİS-İ ÚÁŻÌ VÜ DAèVET KERDEN 

25. [21a] ÁMEDEN-İ ÚARA YßSUF BE-ÓUŻßR-I ÓAŻRET-İ PÁŞÁ VÜ ÓABS 

FERMßDEN-İ Ü RßZ-I ÇEND 

26. [22a] ÁMEDEN-İ REèÁYÁ ŞİKÁYET KERDEN EZ-ÚULOáLI VÜ GßŞ 

KERDEN-İ PÁŞÁ  

27. [23a] ŞİKÁYET KERDEN-İ REèÁYÁ DÌGER BÁR EZ-BİÑÁ KERDEN-İ 

ÚULLE VÜ EZ-CEVR-İ BÌ-DÁD-I U 
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28. [23b] ŞENÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BED KERDÁRÌ-İ U áAŻAB KERDEN 

Ü PİNHÁN DÁŞTEN 

29. [24a] RESÌDEN-İ FİRİSTÁDEGÁN BÁNÁME-İ äÁHİB DEVLET Ü BE-

DEST-İ VÜ DÁDEN 

30. [24b] IŻÙIRÁB KERDEN-İ ÚULOáLI EZ-DAèVET KERDEN-İ ÓAŻRET-İ 

PÁŞÁ VÜ NAäÌÓAT KERDEN-İ AÒBÁB-I U 

31. [24b] TERSÌDEN-İ ÚULOáLI VÜ TECÁHÜL KERDEN Ü İÔHÁR 

NÜMßDEN Ü MÜTEÓAYYİR ŞODEN 

32. [25b] DER EæNÁ-YI REFTEN ŞARÙ DÁDEN-İ ÚULOáLI BE-AèYÁN-I 

VİLÁYET Kİ NEGßYEND DER-ÓAÚÚ-I ÒOD 

33. [26a] ÁMEDEN-İ ÚULOáLI Ü MÜJDE DÁDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-

MÜJDE-GßYÁN-I EHL-İ VİLÁYET 

34. [26b] GİRİFTÁR ŞODEN-İ ÚULOáLI VÜ ÁMEDEN-İ TOPAL BE-PÁY-I 

ÒOD Ü GİRİFTÁR ŞODEN-İ U 

35. [27b] ÁMEDEN-İ TOPAL BE-ŞEHR-İ SİTANBUL Ü NİZÁ KERDEN VÜ 

BE-ÓAŻRET-İ RECEB PÁŞÁ Kİ ÚAPUDÁN BßD 

36. [28a] ÒALÁä ŞODEN-İ TOPAL EZ-ÓABS Ü TAÓAMMÜL KERDEN-İ 

ÓAŻRET-İ ÚAPßDAN PÁŞÁ EZ-CEVR-İ U 

37. [29b] ŞÜKÜR KERDEN-İ REèÁYÁ EZ-ÚATL-İ TOPAL Ü ŞİKÁYET 

KERDEN EZ-BEVÁDİRÁN-I U 

38. [30a] ÒABER YÁFTEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ EZ-èABDİ-İ DÌVÁNE VÜ EZ-

DELİ AYNEK Ü REFTEN BE-SELÁNİK  

39. [30b] BÁZ ŞİKÁYET KERDEN-İ REèÁYÁ EZ-èABDİ-İ DÌVÁNE VÜ EZ-

DELİ èAYNEK 

40. [31a] FİRİSTÁDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ ŞİKÁYETÇİ-RÁ BE-VİLÁYET-İ 

ÒÌŞ Ü NÜMÜDEN-İ TECÁHÜL 

41. [31a] RESÌDEN ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE ŞEHR-İ SELANİK Ü TEFTÌŞ 

KERDEN-İ AÓVÁL 
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42. [31b] YÁFTEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ DER ŞEHR-İ SELANİK èABDÌ-İ 

DÌVÁNE-RÁ 

43. [32a] DÌVÁNÌ KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ VÜ ÓUCCET KERDEN-İ 

ÚATL-İ DELİ èABDİ VÜ èAYNEK-İ DÌVÁNE-RÁ 

44. [33a] DER äIFAT-I ŞEB 

45. [34a] BÁZ TEFTÌŞ KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ EZ-ÔALEME VÜ CEVÁB 

DÁDEN-İ EHL-İ VİLÁYET Ü SİPER KERDEN-İ ÓİäÁR 

46. [34b] TAèMÌR KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ RAÒNEHÁ-YI ÓİSÁR-I 

SELANİK-RÁ 

47. [35b] ÁHENG-İ èAZÌMET KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-CÁNİB-İ 

YEÑİCE-İ VARDAR 

48. [36b] ZİYÁRET KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ MERÚAD-İ EVRENOS áÁZİ-

RÁ  

49. [37a] ÚßRBÁN-KERDEN Ü NÜZßRDÁN-I ÓAŻRET-İ PÁŞÁ DER-

ZİYÁRET-İ EVRENOS áÁZİ 

50. [37b] AZÌMET KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-CÁNİB-İ YEÑİŞEHİR Ü 

TEFTÌŞ KERDEN-İ MEÓÁYİF-İ REèÁYÁ 

51. [38b] SßÒTEN-İ ÓARAMİ ÚULLE-İ YEÑİÇERİ-RÁ VÜ ZEN Ü BEÇÇE-İ 

ÒÁNE VÜ ŞENÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ 

52. [40a] […] KERDEN-İ ÓARÁMÌ-RÁ VÜ PERDÁÒTEN-İ ÌŞÁN-RÁ VÜ BE-

CÁNİB-İ AVLONYA èAZÌMET NÜMßDEN 

53. [40b] RESÌDEN-İ AVLONYA VÜ TAèMÌR KERDEN-İ KALèA-İ AVLONYA 

Kİ MERHßM SULÙAN SÜLEYMÁN BİNÁ KERDE BßDEST  

54. [41a] İÚDÁM-I NÜMßDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-TAèMÌR-İ KALèA-İ 

AVLONYA Kİ TEMÁM ÓARÁB BßD  

55. [41b] ŞENÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ èİäYÁN Ü FESÁD-I ÙÁéİFE-İ 

ARNAVUD-RÁ VÜ TEDÁRİK-İ ÌŞÁN 



50 
 

56. [42a] SUéÁL KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ EZ-EFèÁL-İ BED-İ ÙÁéİFE-İ 

ARNAVUD Ü BÁZ ŞENÌDEN 

57. [42a] CÁSUS FİRİSTÁDEN Ü ÒABER DÁŞTEN-İ CENG-İ ÙÁéİFE-İ 

ARNAVUD ÓAŻRET-İ PÁŞÁ 

58. [42b] ÁMEDEN-İ CÁSßS Ü BÁZ ÒABER DÁDEN Kİ HEME EZ-BEHR-İ 

CENG-İ DER-İ METERİS FÜRß NİŞESTEN 

59. [43a] FİRİSTÁDEN-İ MEKÁTİB BEHER CÁNİB EZ-BEHR-İ İMDÁD Ü 

RESÌDEN-İ ASLAN PÁŞÁZÁDE 

60. [44a] HÜCßM KERDEN-İ LEŞKER-İ İSLÁM Ü CONBÌDEN-İ İèLÁM Ü 

EFRßÒTEN-İ ÁTEŞ-İ HEYECÁN 

61. [44b] GİRİFTÁR ŞODEN-İ DİLÌRÁN-İ TÁİFE-İ ARNAVUD DER-RßZ-I 

CENG Ü PEYGÁR 

62. [45a] VÜ GİRİFTÁR ŞODEN-İ BABA [...] ÌŞÁN Ü PERÌŞÁN GEŞTEN-İ 

CEMèİYYET-İ NÁDÁN 

63. [45a] TEMÁM PERDÁÒTEN-İ EHL-İ FESÁD RÁ VÜ ÁVERDEN-İ RßY-I 

NİYÁZ BE-CÁNİB-İ ÓAÚÚ CELLE VE èALÁ  

64. [45b] ÁMEDEN-İ EMR-İ ŞERÌF-İ ÓAŻRET-İ ÔİLLULLÁH Ü DAèVET 

KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ-RÁ BE-CÁNİB-İ EDRİNE 

65. [45b] MEKTßB FİRİSTÁDEN-İ ÓAŻRET-İ ÚÁYİM-İ MAÚÁM RECEB 

PÁŞÁ İÔHÁR KERDEN-İ MAÓABBET   

66. [48b] MÜŞÁVİR KERDEN-İ ŞÁHİN GİRÁY Ü İÔHÁR KERDEN-İ 

TEDÁRİK-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ 

67. [49a] ÒAVF KERDEN-İ REèÁYÁ EZ ÁMEDEN-İ ŞÁHİN GİRÁY Ü 

ŞENÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ 

68. [49b] áALEBE NUMßDEN-İ ŞÁHİN GİRÁY Ü TÁZÌDEN EZ-PEY-İ ÓÁN-I 

TİMUR Ü RESÌDEN 

69. [49b] KEMÌN GÜŞÁDEN-İ LEŞKER-İ İSLÁM Ü ŞİKESTEN-İ PERR Ü BÁL-

İ LEŞKER-İ ŞÁHİN GİRÁY  
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70. [50b] KOŞTE ŞODEN-İ LEŞKER-İ MUÒÁLİF BÌ-ZAÒM-I VÜ CERÁÓAT Ü 

MORDEN-İ ÌŞÁN  

71. [51a] GİRÌÒTEN Ü CÜDÁ ŞODEN-İ äAFÁ GİRÁN-I SULÙÁN Ü RESÌDEN 

BE-CÁNİB-İ EDRİNE 

72. [51b] KÖHNE PßŞÌDEN-İ ŞÁHİN GİRÁY Ü GİRÌÒTEN Ü NÁPEYDÁ 

ŞODEN 

73. [53a] GİRÌÒTEN-İ ŞÁHİN GİRÁY Ü NÁMAèLßM ŞODEN CÁY-I 

GİRİZGÁH 

74. [70b] TÁRÌÒ-ŞİNÁSÁN-I ZAMÁN-I ŞAèB-ENGÌZ TAÓÚÌÚ NÜMÁYÁN-I 

KELÁM-I ÓÜKM-ÁMÌZ 

 

IV. Eserin Transkripsiyonlu Metni 

 

[1a] BOŞ SAYFA 

 

[1b] MİNYATÜRLÜ SAYFA 

 

[2a] MİNYATÜRLÜ SAYFA 

 

(mefèûlü / mefâ’èlü / mefâèîlü / faèûlün) 

 

[2b]1. Óamd idelüm AllÀh’a ki ÀàÀz-ı süòandır  

Óamd eylemek ehl-i süḫana resm-i gühendir 

 

2. Her sözde olur nÀm-ı ÒudÀ evvel-i ÀàÀz 

Siḫr-i süḫanı nÀm-ı ÒudÀ’dır iden iècÀz 

 

3. YÀd eylese AllÀh’ı süḫan-ver olan evvel 



52 
 

 Evc-i süḫanı olmaz anıñ pÀye-i esfel 

 

4. Naẓm ehliniñ evvel süḫanı óamd-i ÒudÀdır 

 æÀnìde Rasÿline selÀm itse sezÀdır 

 

5. Ol tÀze-nihÀl-i çemen-i gülşen-i eflÀk 

 Úaddine münÀsibdir anıñ ḫilèat-i LevlÀk 

 

6. Ol yeke-süvÀr-ı şeh-i tenhÀ - rev-i mièrÀc 

 MehtÀb-ı şebistÀn-ı felek gevher-i ser-tÀc 

 

7. AsÀyiş-i cÀn u dil-i muótÀc-ı úıyÀmet 

 DeryÀ-yı kerem ebr-i seòÀ kÀn-ı şefÀèat 

 

8. Ol maôhar-ı ÀyÀt-ı ÒudÀ nÀùıú-ı Úur’Àn 

 Hem muôhir-i esrÀr-ı kelÀm-ı Óaúú-ı SübóÀn 

 

9. Ol èillet-i ãÿrì sebeb-i maèni-i maèúÿl 

 DÀnende-i maèlÿm u şinÀsende-i mechÿl 

 

10. NÀdìde èarÿż-ı şuèarÀ lehce-i mevzÿn 

 Ümmì laúab u meséele- Àmÿz-ı FelÀṭÿn 

 

11. Ol mürsel-i Àḫir ki daḫi gelmeye mürsel 

 DünyÀ yıúılup seyr-i felek tÀ ola münóal 

 

 

[3a]12. Rÿòuna ãalÀt ile selÀm olsun o şÀhıñ 



53 
 

 ÇÀk eyledi engüşt ile endÀmını mÀhıñ 

 

13. Yaènì ki Muóammed-i èıôam-ı şÀn-ı nübüvvet  

Peyàamber-i insÀn u melek èayn-ı hüviyyet 

 

14. äad-gÿne taóiyyÀt ola ol merúad-i pÀke 

ÌåÀr idelim cevher-i cÀn u dil o ḫÀke 

 

15. EvlÀdına aãóÀbına envÀè-ı duèÀlar 

 EtbÀèına aèvÀnına her laóẓa åenÀlar 

 

16. Hem rÿó-ı Ebÿ Bekr’e ki äıddìú-i vefÀdır 

 äad-gÿne selÀm olsun aña merd-i ÒudÀdır 

 

17. Hem kÀn-ı èadÀlet èÖmer’e yÀr-ı Óabìbe 

 DÀyim ola envÀè-ı taóiyyÀt ol edìbe 

 

18. Hem baór-i óayÀ Óaøret-i èOåmÀn-ı óalìme 

 DÀmÀd-ı RasÿlüllÀh olan yÀr-ı kerìme 

 

19. Hem daḫi èAlì ibn-i Ebí ÙÀlìb’e her-bÀr 

 Olsun dürer-i medó u åenÀ úabrine ìåÀr 

 

20. Hem ol iki maòdÿma Óasan biri Óüseyn’e 

 Yaènì o ciger-gÿşelere úurra-i èayna 

 

 

21. Hem duḫter-i Peyàamber’e ol zevc-i Betÿl’e 
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 ÒÀk-i úadem-i FÀṭıma’ya bint-i Rasÿl’e 

 

22. äad-sÀle vürÿd ile taóiyyÀt ola bì-óadd 

 ErvÀóına her birisiniñ bì-óadd ü bì-èadd 

 

23. Çün óamd ü ãalÀtı burada eyledik itmÀm  

Medóin idelim pÀêişeh-i èÀlemiñ ièlÀm 

 

DER- MEDÓ-İ ÓAŻRET-İ PÁDİŞÁH-I İSLÁM 

ÒALLEDA’LLÁHU MÜLKEHß İLÁ YEVMİ’L-ÚIYÁM65 

 

24. Bu úıããa-i müşgìn-raúam-ı siór-i óelÀli 

 Bu muèciz-i èÌsÀ-nefes-i feyø-i òayÀli 

 

[3b] 25.SulṭÀn-ı cihÀn-bÀnıñ idüp nÀmına tertìb 

 Meclisleri taãvìr oluna cedveli teõhìb 

 

 MİNYATÜRLÜ SAYFA 

 

26. Andan ide medó-i şeh-i devrÀnı Ùulÿèì 

 Áheng-i süḫan eyleye åebt ide vuúÿèì 

 

[4a]27. El-minnetü lillÀh olup elṭÀf-ı İlÀhì 

 ŞÀd eyledi dünyÀyı MurÀd ile ke-mÀhì 

 

 

28. Bir pÀdişeh-i èÀdili teéyìd ile dehre 

                                                            
65  İslâm Pâdişahı’nın methine dairdir. Allâh mülkünü kıyamete kadar dâim eylesin. 
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 SulṭÀn-ı cihÀn itdi ki maḫlÿú ala behre  

 

29. èÖmr ile daòi tÀzedir ol pÀdişeh ammÀ 

 èAúl ile odur pìr-i óired yÀver-i dünyÀ 

 

30. Deh sÀle iken eyledi taóãìl-i feżÀéil 

 ÒaṭṭÀù-ı metìn olduàıdır baóå-i evÀéil 

 

31. [...] dehe vardıúda olup fÀris-i yektÀ  

 At sürmede kimse aña olmaz idi hem-pÀ 

 

32. [MeydÀna çıúu]p raòş ile itdikçe àurunbiş(?) 

 Virir küre-i nÀra anıñ ãarãarı cünbiş 

 

33. [YekrÀn]-ı felek seyr ü zemìn lengeri tebdìl 

 İtdikçe şeh-i memleket-ÀrÀ-geh-i taècìl 

 

34. Ol raḫş u cemÀl ile idenler anı taèrìf 

 Dirler ki güneş itdi esed burcını teşrìf 

 

35. Çıúsa cirìde eylese merdÀne èazìmet 

 SÀm olsa ḫaãım yine arar genc-i hezìmet 

 

36. YekrÀn-ı felek rÀyiø-i fermÀnına teslìm 

 GÿyÀ ki úaøÀ vü úader itmiş aña taèlìm 

 

 

37. ÒünkÀr-ı civÀnbaḫt-ı hüner-verdir o server 
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 İúbÀline reşk eyler idi görse Sikender 

 

38. èİlm ile èalem oldı maèÀrif ile meşhÿr 

 Hem şÀèir-i nÀzik-süḫan ü úıble-i cumhÿr 

 

39. Söz söylemegi cümleden aèlÀ bilür ol şeh 

 Feóm-i süḫan eyledügi maèlÿm-ı keh ü meh 

 

40. Şièr-i úudemÀyı eyü añlar şeh-i mümtÀz 

 èÖrfì sözüni añlamada istemez enbÀz  

 

41. Naẓm eylese àÀyetde ider naẓmını aèlÀ 

 EşèÀr u àazel söylemede şÀè ir -i àarrÀ 

 

[4b]42. Òaṭ yazmada àÀlib görinür ḫaṭṭ-ı èimÀda 

 Zì-rÿó olanı beñzedimez kimse mebÀda 

 

43. èAdline anıñ nisbet ile KisrÀ-yı èÀdil 

 èÁúil olana maàlaṭadır şöhret-i bÀṭıl 

 

44. ElṭÀfına taúlìṭ idemez ÓÀtem-i ÙÀyì 

 äaà olsa görürdi ne imiş resm-i seḫÀyı 

 

45. […] […] ber-Àver 

 […] meèÀnì [...] ùabè-ı åenÀver 

 

46. ëarbu’l-meåel elsine-i úavmi-yile mümtÀz 

 DÀnende-i siór-i şuèarÀ nÀôım-ı iècÀz 
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47. […] cÿdında kez sÀéil-i muótÀc 

 KisrÀ aña nispetle èadl itmede ÓaccÀc 

 

48. èAdl-i Ömer’i eyledi […] 

 èAãrında helÀk oldı anıñ ôÀlim-i gümrÀh 

 

49. GÿyÀ ki òilÀfetde odur Óażret-i äıddìú 

 AólÀú-ı Ebì Bekr’e muvÀfıú zihì tevfìú  

 

50. [...] itdügi dem Óażret-i OåmÀn 

 Taóãìl-i uèlÿm eylemede cÀmiè-i ÚurèÀn 

 

51.  Heybetle èAlî’dir [...] 

  Yenbÿè-ı himem baór-i kerem kÀn-ı kerÀmet 

 

52. […] olsa [...] 

 ÓÀmì [...] büt-i İblìs-i şikender 

 

53. Ol tÀze-nihÀl-i çemen-i salùanat-ı dìn 

  DÀdÀr-ı úadìm oldı budur evvel-i taèyìn  

  

54. Devlet der-i cÀmında anıñ bende-i der-bÀn 

 Rifèat [….] […..] fürÿ-mÀye nigeh-bÀn 

 

 

55. ÁrÀyiş-i dibÀce-i her nüsóa-i fendir 

 MaènÀ-yı mücessem şeref-i rÿó-ı süḫandır 
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56. SulṭÀn-ı cihÀn ibn-i şehenşÀh-ı cihÀndır 

 Óaúan-ı dehr dÀver-i iúlìm-sitÀñdır 

 

[5a]57. Ol pÀêişeh-i rÿy-ı zemìn ẓıll-i İlÀhì 

 ŞÀhÀn-ı cihÀn mercièidir sÀye-i cÀhı 

 

58. Tecdìd-i binÀ eyledi ol Beyt-i èAtìúi 

BÀnì-i Óarem oldı mecÀzì vü óaúìúì 

 

59. Himmetle idüp Kaèbe-i maḫlÿúı mücedded 

TÀ rÿz-ı úıyÀmet añılur nÀmı muḫalled 

 

60. MìzÀb-ı ser-bÀmı idüp Kaèbeyi de altun 

ÒuddÀmını luṭf ile ider her sene memnÿn 

 

61. Hem merúad-i peyàamber ol maṭlaè-i nÿra 

ÁsÀyiş-i insÀn u melek ravża-i óÿra 

 

62. Úandìl-i zücÀcı götürüp eyledi elmas 

MişkÀt-i seḫÀ èadl itdi nice zer-ùaã 

 

63. Beñzetdi anıñ bÀṭınına ôÀhirin el-óaú 

Zìnetle anı reşk-i åebt eyledi muṭlaú 
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64. Pür-nÿr idi dìvÀr u deri ôÀhir u bÀùın 

Cennetden anı farú idemez nÀôır-ı fÀùın 

 

65. Hep bunca eåer ol şeh-i èÀlì-himemiñdir 

Maòdÿm-ı ümem òÀdim-i beyt ü óaremiñdir 

 

66. Bir pÀdişehe olmadı şÀyeste bu tedbìr 

 Kim beyt-i ÒudÀvend-i cihÀnı ide taèmìr 

 

67.  Bu úadr u şeref oldı şehenşÀha müyesser 

 DünyÀda vü uúbÀda bulur ecr-i mükerrer 

 

68. Bu devlet u bu miknet u bu úudret-i óaşyet 

 Bu èizzet bu şevket u bu úuvvet-i himmet 

 

69. Görseydi taãavvurda eger úayãer u òÀúan 

 İtseydi òayÀlÀt-ı muóÀlÀt-ile iõèÀn 

 

70. Bir merd-i suòanver bulunurdı ide terúìm 

 ÁåÀrını èÀúil göricek eyleye teslìm 

 

71. Her memleketiñ pÀdişehi eylese nÀme 

 Hep èabd-i eúaldir yazılan òatm-i kelÀma 

 

[5b]72. DergÀh-ı felek-pÀyesidir kıble-i şÀhÀn 

 ÒÀk-i deri tÀc-ı şeref […] 
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73. SulṭÀn-ı mu èaẓẓam oúunur berr u baóirde 

 ŞÀhÀn aña enbÀz olamaz […] 

 

74. Yaènì şeh-i Cem-pÀye MurÀd ÒÀn-ı muèaẓẓam 

 ÒünkÀr-ı cihÀn-gìr […] 

 

75. Mihr-i felek-i salṭanat-ı mülk-i muḫalled 

 ŞÀḫÀn-ı cióÀn aña muúÀbil 

 

76. èAdl ile cihÀn-ı güheni tÀze ter itdi 

 ŞÀḫ-ı emel-i ehl-i dili […] 

 

77. ŞÀd itdi Ùulÿèì-i süòan-dÀnı seḫÀsı  

 Cevr itmiş iken cÀnına dehriñ […] 
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MUäANNİF-İ İN KİTÁB DER-ÓAÚÚ-I ÓOD GßYED İN 

YEKDER KELİME […]66 

 

78. İnèÀm ile úurtardı anı nÀr-ı şièirden 

 Ol ùabè-ı dürer-bÀrı bulup […] 

 

79. Faúr Àteşine yanmış iken cÀn-ı óazìni 

äu sepdi dil u cÀnına gÿş itdi […] 

 

80. Kem-nÀm idi peygÿle-i nisyÀnda faúırdan 

Meşhÿr-ı cihÀn itdi alup dest-i dehirden 

 

81. Úaṭè eyledi naḫl-i sitemi pençe-i úahrı 

PÀk eyledi ḫÀşÀk-ı cefÀdan gül-i dehri 

 

82. Medó-i şeh-i devrÀnı tamÀm eyledim ìåÀr 

Teélìf-i kitÀbıñ sebebin idelim iòbÀr 

 

SEBEB-İ TEéLÌF-İ KİTÁB67 

 

83. áavvÀã-ı bihÀr-ı süḫan-ı bÀdire -perdÀz 

MeddÀó-ı şehenşÀh-ı cihÀn nüsòa-i iècÀz 

  

                                                            
66  Bu kitabın musannifi kendi hakkında der ki […] 
67 Kitabın telif edilme sebebidir. 
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[6a]84. Hem mÀdiò-i dìvÀn-ı hümÀyÿn-ı cihÀn-bÀn 

 Hem dÀèi-i òayl-i vüzerÀ-yı èaôm-şÀn 

 

85. Yaènì ki cihÀn-dìde Ùulÿèì-i süòan-ver 

 Òurşìd-i maèÀnì èaraż u nÀzım-ı cevher 

 

86. Medóinde didim Óaøret-i ÒünkÀr’a úaãÀéid 

 Taótında velì gördüm anıñ nice fevÀéid 

 

87. İósÀn ile luṭf eyledi bir ḫilèat-i fÀḫir 

 Bir şÀèire olmadı bu iósÀn-ı nevÀdir 

 

88. El-minnetü lillÀh ki olup mÀdió-i óünkÀr 

 EvãÀf-ı cemìlinde olup nÀẓım-ı dür-bÀr 

 

89. EşèÀr-ı revÀn-baòş ile úıldım nice inşÀ 

 ElṭÀf-ı şehenşÀhì beni eyledi ióyÀ 

 

90. Medó-i şeh-i devrÀnı müdÀm eyledim evrÀd 

 EvãÀf-ı cemìlinde olup mÀdió-i üstÀd 

 

91. FermÀn-ı hümÀyÿn ile úıldım nice inşÀ 

 GülzÀr-ı medìóinde olup bülbül-i gÿyÀ 

 

92. İnãÀf idicek Óaøret-i SulṭÀn-ı cihÀn-bÀn 

Fehm eyler idi õevú-i mezÀyÀ-yı suḫandÀn 
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93. ElṭÀfını taúrìr idemem ebr-i güher-bÀr 

AḫlÀúını tÀèbìr idemem nÀfe-i TÀtÀr 

 

94. EşèÀrımı èarø eyler idim şÀh-ı enÀma 

ElṭÀf ile eylerdi cevÀb itse peyÀma 

 

95. İósÀn-ı keåìr eyler idi şièrime dÀéim 

Şeb-tÀ-seóer olmaz idim ol şevú ile nÀéim 

 

96. İósÀnı beni dÀyim iderdi söze işvÀú 

Dil bülbülin ol şevú idi her dem iden inùÀú 

 

97. Şÿrìde olup eyler idim seyr ü temÀşÀ 

Maàrÿr-ı suḫan itmiş idi dÀver-i dünyÀ 

 

98. Bir gün şeref-i meclis-i iósÀna yetişdim 

PÀ-bÿs-ı vezìr-i şeh-i devrÀna yetişdim 

 

[6b]99. PÀşÀ-i şecÀèat güher […] 

 [...] kerem Óażret-i KenèÀn [...] 

 

100. Luṭf eyledi ol deñlü ki taúrìr [...] 

 […] 

 

101. äayd eyledi dil bülbülün ol Àãaf-ı […] 

[…] 

102. Gösterdi biraz naúl idüp aóbÀr-ı celìli 

[…] 
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103. Neår ile yazılmamış nice […] 

[…] 

 

104. Cemè olunup ortaya gelüp oldı müheyyÀ 

PÀşÀ-yı şeh itdi anı […]  

 

105. Gördüm ki bu ÀåÀr-ı celìle sitem olmaz 

NisyÀna düşüp şÀhid-i maènÀ 

 

106. Didim bunu naẓm itsem olur evvel ü Àḫir 

ŞÀyeste-i sulṭÀn-ı […] nüsòa […] 

 

107. Yazsam şeh-i devrÀna münÀsib idi naẓmum  

Maúbÿle geçerdi umarım belki bu arzum 

 

108. ZìrÀ ki èadil-nÀme-i fermÀn-ı şehenşÀh 

Naẓm olsa olur pÀdişeh-i èÀleme […] 

 

109. Teftìş-i meôÀlimdir olan naôm ile inşÀ 

 Hem defè-i muóÀlifdir iden èÀlemi ióyÀ 

 

110. Hem bunca úılÀè oldı meremmÀt u mücedded 

TÀtÀrpıñarı gibi óiãÀr oldı müsedded 
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111. Didim bu úadar maãlaóatı eylediñ itmÀm 

 Dikdiñ ser-i küffÀrı óiãÀra idüp iúdÀm 

 

112. Hem bunca sitemkÀrı úırup eylediñ ihlÀk 

Rÿm illerini eyledi Àb-ı úılıcıñ pÀk 

 

113. Hem daòi Limişgì gibi bir kÀfiri dutduñ 

 Bir luèb ile [nerrÀd-ı şeúÀ-pìşe-i uùduñ] 

 

[7a]114.[...] eyleyicek anı giriftÀr 

 Òavf ile helÀk oldı nice leşker-i küffÀr 

 

115. […] dek èaskerini eylediñ ihlÀk 

 Taburunu beş úat bozup itdiñ yerini òÀk  

 

116. Hem daòi girüp Baór-i SiyÀh’a sefer itdiñ 

 Óabs-i Úazaàıñ cÀyını çÀh-ı saúar itdiñ 

 

117. Bu sözleri gÿş eyleyicek Óażret-i PÀşÀ 

 [Emr it]di didi naôm ile eyle bunı inşÀ 

  

118. Ben daòi o gün destime aldım [ser-i] òÀme 

 [...] ile ãafóa-i èÀlemde bu nÀme  

 

119. Hem adını èadl nÀme-i pÀşÀ úodum anıñ 

 Eglenceleri ola cihÀnda nudemÀnıñ 
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120. Gÿş eyleyeler èadlini pÀşÀ-yı kerìmiñ  

 èİbretle naôar oluna aóvÀli àarìmiñ 

 

121.  Her vaúèası taãvìr ile meclis ola anıñ 

 Hem oúuna hem seyri ola naôm-ı revÀnıñ 

 

122.  Taãvìr ideler Óażret-i SulùÀn-ı MurÀd’ı 

 TÀ evveline kim ola taúbìl-i eyÀdì 

 

DER YÁFTEN-İ PÁDİŞÁH-I İSLÁM ÒABER-İ ŞßRE [U] 

FİTNE-İ EÙRÁF-I RßMİLİ-RÁ68 

 

123. Ol pÀdişeh-i memleket-ÀrÀ-yı muôaffer 

 Her kişveriñ aòvÀlini ãorardı mükerrer 

 

124. Ol sÀli bilürdi ki àuluvvdur aña tÀriò 

 Anıñçün iderdi anı tenbìh ile tevbìò 

 

125. Kim óÀéil-i reèÀyÀ bilinüp oluna mefhum 

 Bir gün óaberin Rÿm iliniñ eyledi maèlÿm 

 

126. Tarìò-i àulüvv biñ otuzaltı ile dÀòil 

 Olduúda bilür òalú-ı cihÀn cÀhil ü fÀżıl 

 

127. [...] itdi [birer habs-i celÀlì] 

 Terk eylediler şerèi dutup rÀh-ı êalÀli 

 

                                                            
68  İslâm Padişahı’nın Rumeli (Rum İli) civarındaki fitne ve karışıklıktan haberdar olması. 
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[7b]128.Evvel Anaùolu’da idüp fièl-i şenÀèat 

 Rÿm illerine geçdi tamÀm ehl-i óıyÀnet 

 

129. Her òıùùaya bir kimse varup itdi temekkün 

 Menè eylemedi óÀkim olan úıldı tavaṭṭun 

 

129. Başladı fesÀd eylemege her biri tenhÀ 

 Bir nice óarÀm-zÀde bulup óÀmi-i àavgÀ 

 

131. Yıúmış idi her kişveri bir ẓÀlim-i bì-dìn 

 áÀret-ger-i mülk olmaàı itmiş idi èÀyìn 

 

132. Her mülki zebÿn itmiş idi bir iki ẓÀlim 

 Pend eylemeden úalmış idi nÀãih u èÀlim 

 

133. Yaàmaladılar Rÿm ilini bir nice yaàı 

 ÙuàyÀna şurÿè eyledi her kÿşede bÀàì 

 

134. Çekmişler idi mÀlını òalúıñ óaremiyle 

 Herkes àama düşmüşdi cihÀnıñ elemiyle 

 

135. Bozmuşlar idi perdesini duòter-i bikriñ 

 Bilmezler idi úubóını èÀlemde bu fikriñ 

 

136. El-óaú bu ḫaber memlekete zelzele virdi 

 Gÿş-ı àaøab-ı salṭanata velvele virdi 
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MÜŞÁVERE KERDEN-İ ÚÁYİM-İ MAÚÁM YAèNÌ ÓAŻRET-

İ RECEB PÁŞÁ TELÒÌä NUMßDEN-İ BE PÁDİŞÁH-I İSLÁM69 

 

137. ÜstÀd-ı süḫan böyle ider naúl ü rivÀyet 

 Kim geldi òaberler işidildi bu óikÀyet 

 

138. PÀşÀ-yı mükerrem işidüp eyledi taóúìú 

 İḫbÀr ideniñ sözlerini eyledi taṭbìú 

 

139. Gördi ki ḫaber yetdi tevÀtürle ãaóìóa 

 İhmÀl olunursa varır ihmÀl-i úabìóa 

 

140. SulṭÀn-ı cihÀn-bÀna gelüp eyledi tedbìr 

 TÀ defè-i sitem olmada kÀr olmaya teéḫìr 

 

141. Bir Áãaf-ı èÀdil diledi eyleye taèyìn  

 Taórìb-i bilÀd eyleyene göstere Àyìn 

 

[8a]142.Taòãìã ile kalúup oradan itdi èazìmet 

 TÀ kim varup icrÀ ide aókÀm-ı şerìèat 

 

SİTÁYİŞ-KERDEN-İ ÓAŻRET-İ ÚÁYİM-İ MAÚÁM RECEB PÁŞÁ 

DÜSTßR-I MÜKERREM ÓAŻRET-İ KENèÁN PÁŞÁ-RÁ70 

 

143. PÀşÀ-yı felek-pÀye Receb nÀéib-i serdÀr  

 Düstÿr-ı Arisùo óakem-i devlet-i bì-dÀr  

                                                            
69  Kaymakam Hazret-i Recep Paşa’nın meşvereti ve İslâm Pâdişahı’na rapor etmesi. 
70  Kaymakam Hazret-i Recep Paşa’nın Kenan Paşa’nın düstürü mükerremini övmesi. 
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144. ÓünkÀra varup eyledi tedbìr-i mühimmÀt 

 èArż eyledi bir bir vüzerÀyı didi bi’õ-õÀt 

 

145. Bu maãlaóata úÀdir olur Óaøret-i KenèÀn 

Olursa eger emr-i HümÀyÿn-ı cihÀn-bÀn 

 

146. èAdl itmesine õerre úadar şüphe yoà anıñ 

İnãÀf u mürüvvetde odur ferdi cihÀnıñ 

 

147. Sÿretde vezìr-i şeh-i iúlìm-i sitÀndır 

Maènìde naôar itsek o dervìş-i cihÀndır 

 

148. èAdl eylese eyler úoyuna úurdı nigeh-bÀn 

Áhÿ bereye dÀye olur şìr-i ney-istÀn 

 

149. İnãÀfı òod ol mertebe kim eyleye taèyìn 

èUãfÿra olur òÀneéi nev-pençe-i şÀhìn 

 

150. Ceng itmege Àheng idicek Rüstem ü úÀhir 

MeydÀn-ı veàÀda olamaz tìàina ãÀbir 

 

151. Heybetde mehÀbetde hemÀn SÀm u NerìmÀn 

Yÿsuf’dur o sìretle velì õÀt ile KenèÀn 

 

152. Taèyìn idelim pÀdişehim anı bu kÀra 

Teftìş-i meòÀyif iderek şehr ü diyÀra 
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153. Varsun bir ÀlÀy ẓÀlimi úatl eylemesun anda 

Maẓlÿmı ḫalÀã eylesün elbette cihÀnda 

 

154. Ol bì-garaø Áãaf idicek óatm-i kelÀmı 

ÓünkÀra ãafÀ virdi anıñ õevú-ı peyÀmı 

 

155. [Dirdüm ede] bu maãlaóatı Óażret-i KenèÀn 

èAdliyle varup eylesün anı idüp iõèÀn 

 

[8b] MİNYATÜRLÜ SAYFA 

 

[8b]156.Andan getürüp pÀdişeh-i rÿy-ı zemìne 

 DÀmÀnını öptürdi o gün èabd-i kemìne 

 

[9a]157.Didi yüri var Óaøret-i Óaú ola muèìniñ 

Fetó ola saña müşkili hep rÿy-ı zemìniñ 

 

158. PÀşÀ-yı mükerrem güher-i kÀn-ı vezÀret 

 EmvÀc-ı seḫÀ baór-i kerem ebr-i kerÀmet 

 

159. ŞÀyeste-i elṭÀf-ı şehenşÀh-ı muèaẓẓam 

 Zìbende-i teşrìf-i hümÀyÿn-ı mükerrem 

 

160. PÀşÀ-yı ẓafer-yÀver-i dìn Óażret-i KenèÀn 

 Maúbÿl-i dil ü ùabè-ı cihÀn dÀver-i devrÀn 

 

161. èAdl ile èalem şöhret-i elùÀf ile kÀmil 

 èİrfÀn ile fÀżıl èamel-i èilm ile èÀmil 
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162. TaúvÀsına Zünnÿn-ı Mıãır àÀşiye ber-dÿş 

 èİrfÀnına LoúmÀn-ı zamÀn òalúa-keş-i gÿş 

 

163. Bu maãlaóata emr-i cihÀn-dÀr ile gitdi 

 AóvÀl-i sitem dìde-i her kişvere yetdi 

 

164. DÀrÀy-ı dehir pÀdişeh-i memleket-i Rÿm 

 Emr eyledi kim òÀdim olan fehm ide maḫdÿm 

 

165. [Serkeş] olanı eyleyeler ḫÀk ile yeksÀn 

 TÀ kim ola her müşkil işiñ Àḫiri ÀsÀn 

 

BßSÌDEN-İ DÁMÁN-I PÁDİŞÁH-İ İSLÁM ÓAŻRET-İ 

KENèÁN PÁŞÁ VÜ RUÓäAT-IèAZÌMET YÁFTEN71 

 

166. Ruósat virilüp Óaøret-i PÀşÀ’ya èazìmet 

 Óaú ẓÀhir olup bÀṭıl olan buldı hezìmet 

 

167. GÿyÀ ki Óıøırdır yetişüp dÀr ü diyÀra 

 äalb eyledi her zÀlimi bir şÀò-ı çenÀra 

 

168. Geldi dökülüp deşte reèÀyÀ-yı memÀlik 

 Sedd eylediler cümle güzergÀh ü mesÀlik 

 

169. Cümlesi ṭaleb eyledi aóvÀl ola teftìş 

 Her úanda ise aòz oluna ẓÀlim ü bed-kìş 

                                                            
71  Kenan Paşa Hazretleri’nin İslam Padişahı’nın eteğini öpmesi ve sefer için izin alması. 
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170. Fehm eyleyicek Óaøret-i PÀşÀ bu òaberden  

 Oldı müteeååir dil-i pÀki bu eåerden 

 

[9b]171.Teftíş-i meḫÀyif ne ise ẓulmüni gördi 

 AóvÀl-i reèÀyÀyı bulup hÀlini ãordı 

 

172. DÀḫil olıcaú biñ otuz altı sene tÀrìò 

 Bu kÀra şurÿè itdi idüp èÀleme tevbìò 

 

173. MÀh-ı Receb’iñ Àḫirine itmedi teèḫìr 

 EsbÀb-ı sefer cemèine itdi nice [tedbìr] 

 

174. Rÿm illeriniñ eyledi teftìşine niyyet 

 FermÀn-ı ŞehenşÀhı bilüp cÀnına minnet 

 

175. PÀşÀ-yı ẓafer-yÀver-i dìn çekdi èasÀkir 

 TÀ èasker-i İslÀm’ı ide şarúa müsÀfir 

 

176. Hem ẓÀlimi úatl eyleye teftìş ide dehri 

 PÀk ide sitemden úaãabÀtı daḫi şehri 

 

177. ÁlÀyını gösterdi çıúup bÀb-ı şehirden 

 èÁlem yıàılup úopdı àulüvv òalú-ı dehirden 
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ÁLÁY NUMßDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ REVÁN ŞODEN EZ 

ŞEHR BE-CÁNİB-İ RßM72 

 

178. Leşker çeküp ÀlÀy ile èarż eyledi miknet 

Ùaşraya çıúup úondı oturdı [nice müddet] 

 

179. TÀèẓìm ile èaèyÀn-ı vilÀyet bile gitdi 

 Devletle saèÀdetle çıúup menzile yetdi 

 

180. FermÀn-ı èadÀletle çıúup gördi münÀdì 

 Maẓlÿm-ı reèÀyÀ dökülüp eyledi dÀdı 

 

181. Mekå eyledi bir nice zamÀn taşra şehrden 

 TÀ diúúat idüp aldı ḫaber èAmr u Bekr’den 

 

182. EvøÀè-ı cihÀn neydügini añladı bildi 

 Úan aàlar iken  ḫalú-ı cihÀn çeşmini sildi 

 

183. FeryÀd ile geldi dökülüp ehl-i vilÀyet 

 èAdl eyledi ẓÀlim olana itdi siyÀset 

 

NEŞESTEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ DER BÌRßN-İ ŞEHR RßZ-I 

ÇEND Ü BE-RESÌDEN-İ AÓVÁL73 

 

 

                                                            
72  Padişah Hazretleri’nin alayı ile şehirden Rum diyarına doğru yola çıkması. 
73  Paşa Hazretleri’nin şehir dışında birkaç gün kalması ve durumu gözlemlemesi (teftiş etmesi). 
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[10a]184.TÀ àurre-i Şaèban’ı görüp oldı revÀne  

 èAdl eyledi ol deñlü ki úalmadı bahÀne 

 

185. Bir sÀèat-i saèdi gözedüp çekdi èasÀkir 

 Rÿm illerine şevket-ile oldı misÀfir 

 

186. Hürmetle kim devlet ile geldi oturdı  

 Ol memleketiñ òalúını èadl ile getürdi 

 

187. Teftìş ile èadl itmege çoú eyledi diúúat 

 èAdl itmese virmezdi ÒudÀ devlet-i furãat 

 

188. Ôulm eyleyeniñ kesdi başın itmedi şefúat 

ErbÀb-ı fesÀdıñ başına úopdı úıyÀmet 

 

189. BÀàìleri ùÀàıtdı úırup ehl-i fesÀdı 

Úahr eyledi şemşìr ile aãóÀb-ı èinÀdı 

 

190. Maóşer yerine dönmüş idi menzil-i evvel 

 GÿyÀ ki zemìn giymiş idi ḫilèat-i muḫmel 

 

191. ÙuàyÀn ideni bende çeküp itdi giriftÀr  

 èİãyÀn ideniñ menzilin itdi küre-i nÀr 

 

192. Saèy eyledi seyrine iúlìm-i ḫarÀbıñ 

 èAdl ile virüp óükmini dünyÀda kitÀbıñ 
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193. İtdirdi nidÀ menzil-i evvelde pey-À-pey 

 TÀ Òıżr-ı hidÀyet ide dil-mürdeleri óayy 

 

194. ÔÀlim olana maèdeleti itdi óaúÀret 

 Maẓlÿm olana meróameti úıldı èinÀyet 

 

èAZÌMET KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-MENZİL-İ æÁNÌ 

ÁMEDEN-İ REèÁYÁ VÜ ŞİKÁYET-KERDEN74 

 

195. Bir gÿne daḫi eyleyeyin úıããaya ÀàÀz 

 Ùaró-ı suḫen-i tÀze ãalup èÀleme ÀvÀz 

 

196. èİzzetle èazìmet idicek menzil-i åÀnì 

 Maóşer yerine dönmiş idi diñle beyÀnı 

 

197. Ol deñlü şikÀyetçi gelüp eyledi àavàÀ 

 Áşÿb-ı úıyÀmet-geh idi maèraø-ı daèvÀ 

 

[10b]198.İóúÀú-ı óaú eylerdi idüp gÿş-ı şikÀyet 

 Şerè ile iderdi idicek ãulb-ı siyÀset 

 

199. Her şehr ü úurÀdan ki èubÿr itdi èasÀkir 

 Sìm ü õer ile aldı alan kimse õeòÀyir 

 

200. Maèlÿm idinürdi süòan-ı ehl-i úurÀyı 

 Gÿş eyler idi diúúat ile nuṭú-ı güvÀyı 

 

                                                            
74  Paşa Hazretleri’nin ikinci menzile gitmesi, halkın gelmesi ve şikayetçi olması. 



76 
 

201. Her menzile kim cemè olunurdı àanem u cev 

 Virmekde behÀ luṭfın iderdi nice kez nev 

 

202. Her kimse ki bir dÀne yumurta getürürdi 

 On dÀne tavuú úıymetin aña yetürürdi 

 

203. Her pìre-zen-i bìve ki şekvÀya gelürdi 

 AóvÀlini gördükde firÀsetle bilürdi 

 

204. Teftìşini eylerdi anıñ ehl-i úurÀdan 

 Refè eyler idi cevr ü cefÀyı fuúarÀdan 

 

205. Her úanda kim aldı òaberin ehl-i fesÀdıñ 

 Şemşìr ile kesdi köküni baày ü èinÀdıñ 

 

206. AóvÀl-i sitem-dìde-i diúúatle ãorardı 

 Úatl itmege ẓulm ehlini gÀyetde olurdı 

 

207. Mebõÿl idi aèlÀya vü ednÀya seḫÀsı 

 İnèÀm u kerem itmede artardı ãafÀsı 

 

208. Úahr eyler idi düşmenini devlet ü dìniñ 

 Telvìåini pÀk eyler idi rÿy-ı zemìniñ 

 

209. èAsker çıúarup sürmek içün himmet iderdi 

 EşvÀú-ı àazÀ eylemede diúúat iderdi 
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210. Óırz eyledi fermÀnını sulùÀn-ı cihÀnıñ 

 Keşf eyledi esrÀrını peydÀ vü nihÀnıñ 

 

211. Her nükte ki olmuşdı şehenşÀh ile pinhÀn 

 èAdl ile dimek istedüàin eyledi iõèÀn 

 

212. Ol deñlü èadÀletle revÀn oldı ki [her dem] 

 Rehber eylerler idi müjde dem-À-dem  

 

[11a]213.Kim itmedi bir kimse daòi böyle èadÀlet 

 KisrÀ buña nisbetle olur nÀúıã-ı himmet 

 

214. äad-gÿne şükr Óaøret-i ÒÀllÀú-ı cihÀna 

 Bir böyle vezìr itdi èaùÀ şÀh-ı zamÀna 

 

215. Bir kimseye ẓulm olmadı teklìf-i èalefden 

 Gitdükçe sa èÀdetle füzÿn oldı şerefden 

 

216. İósÀn ile zer aldı zeòÀyir getürenler 

 Ekåer sitem eylerdi èasÀkir geçürenler 

 

217. Òatm eyledi iósÀn u kerem defterin el-óaú 

 ÓÀtem diyü vaãf eyleseler õÀtına elyaú 

 

RESÌDEN-İ ÓAŻRET BE-ÚAäABA-İ RODOSÇUÚ ŞİÚÁYET 

KERDEN-İ REèÁYÁ EZ ÖRENOáLU75 

 

                                                            
75  Hazret’in Rodosçuk kasabasına varması ve halkın Örenoğlu’ndan şikâyetçi olması. 
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218. ÜstÀd-ı süòan böyle ider naúl ü rivÀyet 

 Gel şehr-i Rodosçuú’dan dan işit tuòfe óikÀyet 

 

219. Devlet ile Rodosçuú’da gelüp úondı oturdı 

 AãóÀb-ı şeúÀvetden olan ḫalúı getürdi 

 

220. Teftìş idüp aóvÀl-i reéayÀyı ãorardı 

 Müfsid olanıñ defter-i èömrüni dürerdi 

 

221. Malàara ile İpsala’dan daòi KeşÀn’dan 

 Geldi nice biñ ehl-i úurÀ ôulm ü ziyÀndan 

 

222. FeryÀd u figÀn itdi olup her biri giryÀn 

 Ol deñlü ki oldı dil-i PÀşÀ aña sÿzÀñ 

 

223. Şefúatle baúup óÀline her dem fuúarÀnıñ 

 Defè eyler idi ôulmüni dÀyim ümerÀnıñ 

 

224. Bir gün dökülüp geldi reèÀyÀ iki yem-vÀr 

 FeryÀd u àirìv eylediler cümlesi hem-vÀr 

 

225. Bir ẓÀlim-i bì-dìniñ idüp ôulmüni inhÀ 

 Miónetle virir aúçe diyüp itdiler ıãàÀ 

 

226. On beşe virir onını dÀyim fuúarÀya 

 [Ol bÀrı] girÀnı çekemezken øuèafÀya 
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[11b]227.Bunuñla daḫi eylemeyüp yine úanÀèat 

 Òalúıñ çeküp emvÀlin ider nice òıyÀnet 

 

228. Her birini zecr ile idüp kendüye bende 

 Zencìr ile òiõmetlenür anıñ nicesinde 

 

229. Her aúçe ki rıbóıyla virir ehl-i úurÀya 

 [Olunca] ãalar cümlesini bend-i belÀya 

 

230. Ol aúçe ödenmez fuúarÀdan nice biñ yıl 

 Ehliyle èıyÀliyle esìr olur aña il 

 

231. Bir nice óarÀm-zÀde şaúì yanıña gelmiş 

 Her birini bir cÀnibe tenbìh ile ãalmış 

 

232. Úolcı diyü nÀm eylemiş erbÀb-ı fesÀda 

 áÀret-ger olur her biri mÀl-i fuúarÀda 

 

233. Úolcılıú idüp üstüne varmış fuúarÀnıñ 

 MÀlını çeküp cÀnını almış żuèafÀnıñ 

 

234. Bu ùarz ile taórìb-i bilÀd eyledi el-óaú 

 Zencìre çeküp òalúı esìr eyledi aylaú 

 

235. EvlÀdı ile úullanur artuú fuúarÀyı 

 EmlÀki ile mülk ider erbÀb-ı úurÀyı 
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236. NÀm-ı bedini yÀd idemez kimse muúarrer 

 Ören pederi adı Velì kendisi ejder 

 

237. èAúreb gibidir ṭabè ile ya mÀr-ı gezende 

 Nÿş itmededir zehrini Àyende revende  

 

238. Kendisine mülk eyledi bir kişveri ẓÀlim 

 Teftìş ile varmadı ãorup ol yere óÀkim 

 

239. Bir nice zamÀn úalsa bu uãlÿb ile zinde 

 Ol memleketiñ òalúı gider [reh ü sinde] 

 

240. ÌcÀz ile ḫatmeylediler ṭÿl-i kelÀmı 

 Refè eylediler Óaøret-i PÀşÀ’ya selÀmı 

 

 

ŞENÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ ÔULM Ü FESÁD-I ÖRENOáLU 

VÜ ŞEFÚAT-NUMßDEN BE REèÁYÁ-YI MAŻLßM76 

 

[12a]241.Gÿş eyleyicek bu süòanı dÀver-i èÀdil 

Düstÿr u mükerrem güher-i kÀn-ı òaãÀéil 

 

242. DeryÀ-yı úahır cÿşa gelüp itdi telÀùum 

EmvÀc-ı àażab başdan aşup úıldı terÀküm 

 

243. Bir nice dilÀver getürüp eyledi óÀżır 

TÀ kim dutup ióżÀr ideler úaçdı o kÀfir 

                                                            
76  Paşa Hazretleri’nin Örenoğlu’nun zülüm ve fesadını işitmesi ve mazlum halka şefkat göstermesi. 
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244. Taòrìb-i bilÀd itmese itmezdi firÀrı 

Bì-dìn idi ôÀlim bıraàup úaçdı diyÀrı 

 

245. Şerè ile gelüp olmayıcaú óaúúına rÀżì 

Żabù itmeye emvÀlini óükmeyledi úÀêì 

 

246. Òavf ile firÀr eyledi erbÀb-ı sitemle 

 Kendini nihÀn eyledi ùaà içre elemle 

 

247. PinhÀn olıcaú bìşede ol òırs-ı muèallem 

 äayd itmek içün ãaldı dilìrÀn-ı müsellem 

 

248. Gönderdi dilÀverler anıñ úaçdıàı ùÀàa 

 TÀ kim dutup andan çekeler bend ile bÀàa 

 

249. Vardıúda dilìrÀn anı bulmadılar anda 

MÀlın bıraàup istedi kim úurtula zinde 

 

250. Andan da firÀr eyledi bir àayrı diyÀra 

 Ádemlerini anda úoyup atdı kenÀra 

 

251. Kendisi firÀr eyledi çün gitdi sebük-bÀr 

Ádemleri anda dutulup oldı giriftÀr 

 

252. Cemè eyledügi aúçeleri ôulm ü sitemle 

 Ol yerde úoyup oldı revÀn şaòã-ı èademle 
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253. MÀlın bıraàup úaçduàını úıldılar iòbÀr  

 On yük zer ü sìm anda bulup itdiler ióżÀr 

 

 

GORÌÒTEN-İ ÖRENOáLU VÜ GOZÁŞTEN-İ HİMYÁN-I ZER DER 

PİŞ Ü ÁVERDEN-İ FERESTÁDEGÁN77 

 

254. DìvÀn idüp ol yirde çıúup Óażret-i PÀşÀ 

 İskemi úonuldı oturup itdi temÀşÀ 

 

[12b]255.Ol sìm ü zeri anda yıàup eyledi tÿde  

 Bir óabbesini eylemedi kimse rübÿde  

 

256. Sencìde idüp eylediler veznini maèlÿm 

 èArż oldı vezìr-i şeh-i iúlìme bu mefhÿm 

 

257. PÀşÀ-yı èadil-pervere çün itdiler ıãgÀ 

 Bir aúçesini kimseye aldırmadı aãlÀ 

 

258. Ol kìselerin mührün açup itmedi àÀret 

 Bildirdi şehenşÀha idüp èarż-ı emÀnet 

 

259. Ol meclise hep gelmiş idi ehl-i memÀlik 

 Seyretmege eylerler idi cümle tehÀlük 

 

260. Taósìn-i belìà eylediler òalúı cihÀnıñ 

 Ol himmet ü ol sÀèyı görüp her biri anıñ 

                                                            
77  Örenoğlu’nun kaçışı, altın sikkelerin ortaya konulması ve elçilerin gelişi. 
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261. Ser-gÿş idüp anda nice aãóÀb-ı münÀfıú 

 Birbirine baúdılar olup úalb-i müvÀfıú 

 

262. Óırã u ùamaèın eylediler bilmege niyyet 

 Taàlìù-i naôar itmekle tÀ ola riúúat  

 

263.  DünbÀle-i çeşm ile nigehbÀn idi herkes  

 äarf-ı naôar eylerdi aña herkes ü nÀkes 

 

264. Bir õerre ùamaè görmediler anda heves-nÀk 

 MiréÀt-ı dili ãafóa-i Àyìne gibi pÀk 

 

265. İnãÀfa gelüp her birisi oldı peşìmÀn  

 Didiler aña itdüàümüz ôann idi bühtÀn 

 

266. ÓÀşÀ ki gele levå-i heves ùabèına anıñ 

Úuùb olsa da olmaz bu úadar merdi zamÀnıñ 

 

267. İnãÀf ile her biri gelüp eyledi taèôìm  

 DÀmÀnın öpüp eylediler ãıdú ile teslìm 

 

268. Ol aúçeleri yüklediler esb-i revÀna 

 Gönderdiler Àdemler ile şÀh-ı cihÀna 
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SUÁL KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ EZ-AÓVÁL-İ KEMERDÁR-I 

ÖRENOáLU EZ-EHL-İ ÚAäABA78 

 

[13a]269.PÀşÀ-yı muôaffer oturup eyledi teftìş 

 Gÿş eyledi kim ne’yler imiş òalúa o bed-kìş 

 

270. AèyÀn-ı vilÀyet didiler itdüài ôülmi 

 TÀ yetdi vezìriñ aña tedrìc ile èilmi 

 

271. On aúçeyi on beşe virüp rıbóın alurmış 

 Hep eyledügi maôleme yanına úalurmış 

 

272. Rıbóını alup aãlı virüp eyler imiş sÿd 

 Áh-ı fuúarÀ itmiş imiş èÀlemi pür-dÿd 

 

273. PÀşÀ-yı cihÀn-dÀver-i deryÀ-dil-i èÀdil 

 Óaú ãÀóibine virdi óaúúın úalmadı bÀùıl 

 

274. On aúçeyi on bir üzere úıldı óesÀbın 

Ribóı ne úadar eyler imiş bildi niãÀbın 

 

275. Dört aúçe ziyÀde úalanı eyledi tÀèdÀd 

 BÀúì úalan emvÀlini cemè eyledi naúúÀd 

 

276. AãóÀb-ı óuúÿúı getürüp eyledi tertìb 

 Redd eyledi aãóÀbına hìç itmedi tekõìb 

 

                                                            
78  Paşa Hazretlerinin kasaba ahalisinden Örenoğlu’nun kemerdarının ahvalini sorması. 
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277. Óaú isteyen Àdemler alup óaúúını gitdi 

 Tedrìc ile baòş eyledi tÀ cümleye yetdi 

 

278. Bir aúçe daòi úalmadı deyni fuúarÀnıñ 

 Óüccet yazılup bitdi işi ehl-i úurÀnıñ 

 

279. äıdú ile duèÀ eylediler ehl-i vilÀyet 

 ÜstÀd-ı süòan böyle ider naúl ü rivÀyet 

 

280. MÀlını döküp başını úurtardı belÀdan 

 Yüzüni úara eyledi Àh-ı fuúarÀdan  

 

281. Ol memlekete bir daòi gelmek nice mümkin 

 Ol mertebeye bir daòi yetmek nice mümkin 

 

[èALEM] EFRÁŞTEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ VÜ èAZÌMET KERDEN Ü 

AÓVÁL-İ REèÁYÁ PÜRSÌDEN79 

 

282. Andan yine PÀşÀ-yı èadÿ-küş idüp ıúdÀm 

 Refè eyledi bir mülke daòi şuúúa-i ièlÀm 

 

[13b]283.Peyveste iderdi yine teftìş-i muòÀlif 

 Teftìş-i muòÀlif aña olmuşdı veôÀéif 

 

284. Her cÀnibe göndermiş idi nice dilÀver 

 ÔÀlimleri ióżÀr ideler tÀ göre server 

 

                                                            
79  Paşa Hazretleri’nin Bayrak kaldırması, yola çıkması ve halkın ahvalini sorması. 
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285. Maôlÿm-ı sitem-dìde ki şekvÀya gelürdi 

 DaèvÀlarını her ne ise kendi görürdi 

 

286. İóúÀú-ı óaú eylerdi idüp şerèa muùÀbıú 

 İtmezdi óüküm olmasa ger dìne muvÀfıú 

 

287. èAskerde nidÀ eyler idi şaòã-ı münÀdì 

 Vay ol kişiniñ óÀline kim ola èinÀdı 

 

288. AãóÀb-ı óuúÿúı arayup kendi bulurdı 

 Tedbìrin anıñ her ne ise ãoñra úılurdı 

 

289. èAdl ile yürütdi úoyunı úurda berÀber 

 ŞÀhìn ile hem-òÀbe olup yatdı kebÿter 

 

290. Áhÿ ile bir yirde òırÀm eyledi [êayàam] 

 Bebr ile gözün arasına düşmedi balàam 

 

291. èUãfÿra sitem itmez idi mÀr-gezìde 

 Görse bıraàurdı beççe-i bì-peri zinde 

 

292. Òargÿş ile ãuló olmuş idi kelb-i sebük-òìz 

 MÀrÀn ile yÀr olmuş idi laúlaú-ı ser-tìz 

 

293. El-óaú bu úadar èadl ü èadÀlet ki olundı 

 İnãÀf idicek ãÀóib-i devlet de bulundı 
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294. ÓaúúÀ ki èadil itmede taècìl idi kÀrı 

 èAdl itdügiçün úıldı ÒudÀ kÀrına yÀrì 

 

295. èAdl ile görüp maãlaóatı eyledi èavdet 

 èArż eylemedi kimseye ol miknet ü naóvet 

 

MÜTEVECCİH ŞODEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-CÁNİB-İ GELİBOLU 

VÜ PURSÌDEN-İ AÓVÁL80 

 

296. Mensÿce-i nessÀc-ı úalem naôm-ı Ùulÿèì 

 KÀlÀ-yı sırr-ı emtièa-i naúl-i vuúÿèì 

 

[14a]297.EndÀze-i endìşe-i miúyÀs-ı òayÀlÀt  

 Göz göz idüp ölçüp döker ecnÀs-ı maúÀlÀt 

 

298. Gel [...] encümen-i úıããa ùırÀza 

 Mekå eyle biraz dut kulaàın naàme-i sÀza 

 

299. Gÿş eyle ne dir òÀce-i bÀzÀr-ı rivÀyet  

 Zer-tÀr-ı süòan nÀdire-bÀfÀn-ı óikÀyet 

 

300. MıżrÀb-ı èadÀletle nevÀzende-i úÀnÿn 

 Áheng-i terennüm idüp eyler seni memnÿn 

 

301. PÀşÀ-yı èadil- pìşe sürüp raòş-ı èazìmet 

 Devletle Gelibolu’ya gitmek idi niyyet 

 

                                                            
80  Paşa Hazretlerinin Gelibolu tarafına yönelmesi ve ahval sorması. 
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302. Cemè oldı Rodosçuú’da şikÀyetçi firÀvÀn  

 FeryÀd u àirìv eylediler nÀle vü efàÀn 

 

303. Birbir getürüp her biriniñ óÀlini ãordı 

 AóvÀl-i reèÀyÀ-yı sitem-dìdeyi gördi 

 

304. Maôlÿmı òalÀã itdi çeküp ôÀlimi bende  

 İóyÀ-yı memÀt eyledi kesdi nice zinde 

 

305. Alduúları mÀlı geri taósìl ile aldı 

 İtdükleri ãanma ki yanlarına úaldı  

 

306. Her birine bir dürlü èaõÀb eyledi PÀşÀ 

 Maôlÿm-ı reèÀyÀ yıàılup itdi temÀşÀ 

 

307. İóúÀú-ı óaú itdi oturup bir nice müddet 

 MÀlından eda úıldı biraz deyn-i raèiyyet 

 

308. Úahù olmuş idi maèdelet erzÀn idi ùuàyÀn 

 Ol úahùa meded itdi yetüp Yÿsuf-ı KenèÀn 

 

309. ÙuàyÀn ideniñ kesdi başın virmedi mühlet 

 TÀ èadlini erzÀn idüp itdi nice diúúat 

 

310. Úan aàlar idi òalú-ı cihÀn ôulm ü sitemden 

 Terk itmiş idi yerlerini derd ü elemden 
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311. Hep geldi yine yerlerine ehl-i vilÀyet 

 Óaú ãÀhibine óaúúı döñüp oldı èadÀlet 

 

 [14b]312.Cümlesi duèÀ eylediler şÀh-ı cihÀna 

ZìrÀ ki èadil itmede úalmadı bahÀne 

 

èAZÌMET KERDEN-İ ENCÜMENHAŞM Ü NUMßDEN-İ 

èASÁKİR-İ NUäRET-KİRDÁR-I VÁLÁY81? 

 

313. Çün Óıżr-ı MesìóÀ-nefes-i Óażret-i PÀşÀ 

İósÀn ile dil-mürdeleri eyledi ióyÀ 

 

314. Emr eyledi úalè itmege evtÀd-ı òıyÀmı 

Her vech ile ol mülke virüp èadl ü niôÀmı 

 

315. Áheng-i sefer itdi çeküp cünd-i muôaffer  

ÁvÀz-ı nefír eyledi gÿş-ı felegi ker 

 

316. FeryÀd-ı ùabıl debdebe gÿş-ı pür-ÀvÀz  

Her nÀy-ı àirìvinde dem-i velvele-endÀz 

 

317. äavt-ı dühül ü zemzeme-i müzmer-i pür-şÿr 

Rÿyun ney-i nÀlÀn-ı úıyÀmet-zede-i ãÿr 

 

318. Heybetle dil-i kevne o gün zelzele virdi 

Yirden göge Àşÿb-ı gulüvv velvele virdi 

 

                                                            
81  Encümen’in (grubun) kararlılık gösterip askerin muvaffak olması? 
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319. Raèd oldı Süheyl itdügi dem raòş-ı tekÀver 

Olmuşdı ol ÀlÀya tüfeng ãÀèiúa- Àver 

 

320. Şenlikler olup ãaf çekilüp çıúdı èasÀkir 

ÁlÀyını gösterdi tamÀm oldı müsÀfir 

 

321. PÀşÀ-yı dilÀver esedullÀh-ı mehÀbet 

 MeydÀn-ı ùaleb bebr-i kühistÀn-ı ãalÀbet 

 

322. Devletle saèÀdetle açup şuúúa-i ièlÀm 

DeryÀ-yı girÀn-ceyş idi èasker-i İslÀm 

 

323. Semt-i Gelibolu’yı dutup itdi güõÀrı 

İskender idi baóri kesüp eyledi cÀrì 

 

324. Teftìş ü tefaóóuã iderek oldı revÀne 

Úaçdı ôulüme eyledi BaàdÀd’ı bahÀne 

 

325. ZirÀ ki fesÀd ehline virmezdi emÀnı  

Ádem ãalup isterdi olan yere gümÀnı  

 

[15a]326.Yollarda reèÀyÀ dökilüp dÀda gelürdi 

Biñ yıldan olan fitne o gün yÀda gelürdi 

 

327. Her úanda ise buldurup erbÀb-ı fesÀdı 

Başını kesüp eyler idi èadl ile dÀdı 
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328. Baèżıların erbÀb-ı vilÀyet getürürdi 

CÀnını alup dÿzaòa cismin götürürdi 

 

329. èAdl eyleyerek geldi Gelibolı’ya yitdi 

Şehr-i Gelibolı’da işit kim neler itdi 

 

330. Úaçdı Gelibolı’da olan ehl-i şeúÀvet 

Ol òavf ile terk eylediler şehr ü vilÀyet 

 

İÚÁMET KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ DER ŞEHR-İ 

GELİBOLU VÜ èAZÌMET-KERDEN-İ ZİYÁRET-İ EVLİYÁ82 

 

331. PÀşÀ-yı èadil kìş-i kerem- pìşe-i bÀõil 

İåbÀt idicek óaúúı firÀr eyledi bÀùıl  

 

332. TenhÀ bulup ol şehri oturdı nice müddet 

Bulmadı şeúÀ ehlini itdi nice diúúat 

 

333. Emr itdi ziyÀret ideler şeyò-i kirÀmı 

Hem daòi ùavÀf eyleyeler baèżı maúÀmı 

 

334. Sürèatle varup eylediler şeyòi ziyÀret 

Şeyò istedi ol şeb ideler anda iúÀmet 

 

335. Bir gün duralar şeyò ile ãoóbet ideler pÀk 

èÖõr eyledi úalmadı o gün ãÀóib-i idrÀk 

                                                            
82  Paşa Hazretleri’nin Gelibolu’da ikamet etmesi ve Evliya’yı ziyarete niyet etmesi. 
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336. Aòşama úarìb olduàı dem eyledi èavdet  

Şehre ir iken yitmek içün eyledi niyyet 

 

337. El-óaú ir iken geldi yetişdi der-i şehre 

Gördi ki úıyÀmet úoparılmış ser-i dehre 

 

338. äordı bir iki kimseye aóvÀl-i şehirden  

Didi ne ôuhÿr eyledi evżÀè-ı dehirden 

 

 

RESÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE DERVÁZE-İ ŞEHR Ü 

DÌDEN-İ ÁŞßB Ü PORSÌDEN-İ U83 

 

[15b]339.Geldiler ol Àdemler idüp nÀle vü feryÀd 

Didiler işit mÀ-óaãal-ı úıããa-i bì-dÀd 

 

340. Siz devlet ile eylediñiz èazm-i ziyÀret 

Geldi bir iki keştì ile leşker-i àÀret 

 

341. Yaènì cebeci ùÀèifesi èÀzim-i serdÀr 

Çekdirme gemilerle gelüp oldılar [ÀzÀr] 

 

342. EsbÀb-ı mühimmÀt-ı sefer almaàa gelmiş 

GÿyÀ şerer-i nÀr-ı saúar almaàa gelmiş 

 

 

                                                            
83  Paşa Hazretleri’nin şehrin girişine varması, karışıklığı görmesi ve ondan sual etmesi. 
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343. Bu şehre çıúup her biri bir òÀneye girdi 

áÀret ideniñ ekåeri meyòÀneye girdi 

 

344. Öñlerine bir kimse varup olmadı óÀéil 

YaàmÀladılar şehri [budur vÀúièa-i hÀéil] 

 

345. Òalúıñ óaremin eylediler òÀne-i òummÀr 

ÒÀşÀ ki müselmÀnı bu ôulmi ide küffÀr 

 

346. MÀl almaà ile itmediler daòi úanÀèat 

ReyyÀt-ı óacÀle olunan fièl-i şenÀèat 

 

347. Taúrìr ile taèbìri deàildir ola imkÀn 

Dirlerse Úızılbaş’a bu isnÀd ola bühtÀn 

 

348. EbkÀra dırÀz eylediler dest-i ihÀnet 

İèlÀna şurÿè eylediler gitdi diyÀnet 

 

349. İtmez bu fesÀdı bilürem Gebr u Yahÿdì 

Teşbìh idemem bunlara ben Úavm-i æemÿd’ı  

 

350. Bu sözde iken daòi süéÀl olmadın iõèÀn 

Geldi òuùabÀ ile eéimme bile giryÀn 

 

351. FeryÀd u figÀn eylediler nevóa vü zÀrı 

Başlarına ãavurdılar ol yere àubÀrı 
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352. Ardınca müeéõõinler idüp nÀle vü feryÀd  

Úayyımlar ile geldi bile bir nice [zühhÀd] 

 

353. Kimi berelenmişdi kimi yaralı geldi 

èAvretleri şìven iderek úaralı geldi 

 

[16a]354.FeryÀd u àirìv eylediler nevóa-i mÀtem 

Áşÿb-ı úıyÀmet-geh idi Àh-ı dem-À-dem 

 

355. PÀşÀ-yı èadil-pìşe òiùab itdi òatìbe 

Hem żÀbıù-i mekteb olan üstÀd-ı edìbe 

 

356. Didi òaber eyleñ nedir aóvÀl-i muãìbet 

İcrÀ idelim şerè ile aókÀm-ı şerìèat 

 

357. Didiler idüp nÀle-i cÀn-gÀh ile iòbÀr 

CÀmièlere doldı bu gelen fırúa-i eşrÀr 

 

358. Seyr eylediler bÀde içüp dÿd-ı siyÀhı 

AàlÀm u zinÀ eylediler Tañrı güvÀhı 

 

359. CÀmièleri òalè itdi gezüp úavm-i CelÀlì 

 Óalısın alup eylediler mescidi óÀlì 

 

360. EsbÀb-ı mesÀcid ãoyulup àÀret olundı 

Yanlarına úalursa eger èÀdet olundı   
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361. Úayyımları ortaya alup virdiler ÀzÀr 

ÒuddÀmı dögüp eylediler derde giriftÀr 

 

362. Òatm eylediler sözlerini itdiler incÀz 

PÀşÀ-yı bu muvaóóiş kelimÀt eyledi iècÀz 

 

ÁMEDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ EZ-ZİYÁRET Ü DÌDEN-İ ÁŞßB DER-

ŞEHR Ü PURSÌDEN-İ ÓÁL84 

 

363. Gÿş eyledi PÀşÀ-yı òıred-mend-i yegÀne 

Kim ùurfa ter ü büél-èaceb oldı bu terÀne 

 

364. Şehr Àdemi PÀşÀ’yı ararlardı firÀvÀn 

Kim şekve idüp eyleyeler nÀle vü efgÀn 

 

365. PÀşÀ’yı gelüp bulmadılar [temmet] úonaàa 

Herkes óaremin bekledi gitmedi ıraàa 

 

366. GÿyÀ ki o gün gelmesi PÀşÀ-yı kerìmìñ 

Olmuşdı èinÀyÀtı ÒudÀvend-i èÁlìmìñ 

 

367. PÀşÀ-yı kerÀmet bu úadar çoú mı vilÀyet  

Úuùbiyyet ile tevéem olur nÀm-ı vezÀret 

 

[16b]368.PÀşÀ’yı gören sürdi yüzin òÀk-i zemìne 

Didi ki òarÀb oldı yıúıldı bu medìne 

                                                            
84  Paşa Hazretleri’nin ziyaretten gelmesi (dönmesi), şehirdeki karışıklığı görüp ondan sual etmesi. 
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369. Çün bu òaberi eyledi maèlÿm u muóaúúaú 

Ôulm ehliniñ itdügi fesÀd oldı muãaddaú 

 

370. ÙÿfÀn-ı gaôÀb eyledi Àşÿb-ı úıyÀmet 

FevvÀre-i tennÿr-ı úażÀ itdi iãÀbet 

 

371. Emr eyledi óÀżır oluna leşker-i İslÀm 

Hem anda olan çorbacılar eyleye iúdÀm 

 

372. Her çorbacı èarż eyledi geldi neferÀtın 

TÀ kim süreler ùaşraya deyr-i nekebÀtın 

 

373. AókÀm-ı úader úudret o gün eyledi teéåìr 

Serverler öñünce götürüp ãavt ile tekbìr 

 

374. äaf ãaf çekilüp her ùarafa ceyş-i firÀvÀn 

Yolları dutup beklediler ôÀhir ü pinhÀn 

 

375. Bu ùarz ile èasker yürüyüp cÀnib-i baóre 

Yalı ùarafın baàladılar dÀmen-i şehre 

 

376. FermÀn-ı ÒudÀvend-i cihÀn dÀver-i èÀdil 

Oldı geh münÀdì çaàırup nefy ola bÀùıl 

 

377. FeryÀd-ı bülend eyledi dellÀl-ı siyÀset 

Vay o kişiniñ başına kim çekmeye Àlet 
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378. Hem ehl-i şehir eyleye merdÀne [àaranbuş] 

Bir yire gelüp ehl-i vilÀyet ide cünbiş 

 

379. Ol ùÀèifeyi êarb-ı kötek eyleyeler òÀr 

Evlerde bulup eyleyeler óabs u giriftÀr 

 

380. Her cÀnibe úol úol yürüyüp ehl-i vilÀyet 

DellÀlı alup öñlerine oldı cesÀret 

 

381. Her birisi almışdı ele Àlet-i óarbi 

Kim úatl ideler düzd-i óaramzÀdeyi êarbı 

 

GURÌÒTEN-İ CÜBBE CEYYÁN Ü GİRİFTÁR-KERDEN-İ 

ÓAŻRET-İ PÁŞÁ CUMLE-İ ÎŞÁN-RÁ85 

 

[17a]382.Úaçdı kimi kÀrìze girüp siñdi oturdı 

Ardınca èasesler yetişüp sürdi götürdi 

 

383. Kimisi úaçıp evlere girdi kimi çıúdı 

Òavf ile baãup birbirini yerlere yıúdı 

 

384. Kimisi çıúup bÀma atıldı ser-i rÀha 

Dehşetle varup mebreze düşdi bün-i çÀha 

 

385. Baèżısı ser-i bÀma çıúup eyledi àavàÀ 

EùfÀl-i şehr ùaşa dutup eyledi rüsvÀ 

                                                            
85  Cubbe Ceyyan’ın kaçışı ve Paşa Hazretleri’nin hepsini tutuklaması. 
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386. Kimisi girüp oldı beşik altına pinhÀn 

Çoú kimse haãıra ãarılup oldı nigehbÀn 

 

387. Tilki gibi girdi kümese bir nice nÀdÀn 

İp ùaúdı gelüp gerdenine seg gibi sekbÀn 

 

388. Kimisi atup kendini dìvÀr-ı óaremden  

Şeyùan idi gÿyÀ sürülüp çıúdı İrem’den 

 

389. Bir nicesi anbÀra düşüp oldı giriftÀr 

Òınzìr idi kim aña toúat oldı ol anbÀr 

 

390. Kimisi furunda dutulup kimisi òumda 

Birbiri arasında yine her biri èumde 

 

391. Atladı kimi baóre kimi sÀóile düşdi 

Zenbÿr-i belÀ her biriniñ başına üşdi 

 

392. PÀşÀ ùaraf-ı sÀóili almışdı ser-À-pÀ 

Kimse düşemezdi oradan keştìye úaùèÀ 

 

393. Durmuşdı dilÀverler alup destine şimşìr 

Ceng itmege Àheng iden eşòÀã ola tedmìr 

 

394. Ekåer dutulup anda gelen oldı giriftÀr 

Óabs eylediler tÀ ãorıla ôulm-i sitemkÀr 
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395. MeydÀna döküldi falaúa bì-óadd ü pÀyan 

Geldi degenek yükler ile doldı o meydÀn 

 

396. Úırú elli yere baãdı óaramzÀdeyi cellÀd 

Çaldı götüne beş yüzi itdirmedi feryÀd 

 

[17b]397.Alduúları esbÀbı alup Óażret-i PÀşÀ 

MeydÀna yıàup eylediler seyr ü temÀşÀ 

 

398. Emr eyledi dellÀla gezüp eyledi iòbÀr 

AãóÀb-ı óuúÿúı getürüp itdiler ióżÀr 

 

399. İåbÀt idene virdiler esbÀbını gitdi 

áÀret-zedeler cemè olunup herkese yitdi 

 

400. Bir kimseye ôulm olmadı àÀret-zedelerden 

Aldıúlarını virdiler ol dih-kedelerden  

 

401. Her birine beşyüz deàenek oldı naãìbi 

İcrÀ-yı óaú itdi gözedüp şerè-i Óabìb’i 

 

402. Doldurdı yine keştìlere eyledi rÀhı 

Ol ùÀèife kim itmiş idi cürm ü günÀhı 

 

403. Yaènì cebeciler bilesince nice yaàı 

 èİãyÀna şürÿè itdi olup her biri bÀàì 
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404. İtdükleri èiãyÀna cezÀ eyledi PÀşÀ 

Her birine beşyüz deàenek eyledi ièùÀ 

 

405. Alduúları mÀlı girüye eylediler red 

 İtdükleri cürm oldı yine yollarına sed 

 

406. PÀşÀ-yı úażÀ óükm-i úader úudret-i fermÀn 

 HemyÀn ile zer dökdi idüp èÀleme iósÀn 

 

407. Cemè eyledi gÀret-zede-i şehr ü úurÀyı 

 İnèÀm ile şÀd eyledi úalb-i fuúarÀyı 

 

408. Andan YazıcızÀde’ye züvvÀr ile vardı 

 Ol òÀke sürüp rÿyını ìsÀr ile vardı 

 

409. ÚurbÀn u nüõÿr ile varup itdi ziyÀret 

 Rÿóundan anıñ istedi imdÀd u èinÀyet 

 

410. SulùÀn-ı cihÀn pÀdişeh-i rÿy-ı zemìne 

 EnvÀè-ı duèÀ itdi o gün èabd-i kemìne 

 

411. Andan dönicek eyledi èazm itmege niyyet 

 BìcÀne gelüp itdi duèÀ eyledi èavdet  

 

[18a] RESÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-VİLÁYET-İ DRAMA VÜ 

PÜRSÌDEN-İ AÓVÁL-İ ÚARA YßSUF86 

 

                                                            
86  Paşa Hazretleri’nin Drama Vilayeti’ne gelişi ve Kara Yusuf’un ahvalini sorması. 
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412. Gÿş eyle ne dir nÀàme-i úÀnÿn-ı nevÀdir 

 MıżrÀb-ı ser-i òÀmeden olduúça o ãÀdır 

 

413. Áheng-i sefer eyledi PÀşÀ-yı dilÀver 

 èİzzetle süvÀr oldı sürüp raòş-ı tekÀver 

 

414. Emr eyledi leşker ola deryÀ gibi ser-òìz 

 Devletle saèÀdetle vezìr-i ôafer-engìz 

 

415. Bir yire úarÀr eylemeyüp eyledi diúúat 

 Bir yirde nüzÿl eylemeyüp eyledi sürèat 

 

416. Şevket ile deryÀya gelüp dÀòil olunca 

 Ol cÀy-ı mübÀrek-eåere nÀzil olunca 

 

417. Serez’iñ içinden daòi eùrÀf-ı úurÀdan 

 Geldi dökülüp cümle reèÀyÀsı òafÀdan 

 

418. FeryÀd u figÀn eylediler nevóa vü zÀri 

 ÇÀk eylediler sìne alup rÀh-güõÀrı 

 

419. Ùaşlara urup başlarını ùıfl-ı der-Ààÿş 

 Dirlerdi bizim óÀlimizi itmeye ferÀmÿş 

 

420. PÀşÀ-yı mücessem-ôafer-i dÀver-i èÀdil 

 Didi getürüñ söylesün aóvÀlini sÀéil 
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421. Birisi içinden ileri ùurdı yegÀne 

 AóvÀlini èarż itdi didi diñle fesÀne 

 

422. Bizler ki reèÀyÀ-yı ŞehenşÀh-ı cihÀnız 

 Hem ùÀéife-i úıbùì vü hem cizye-sitÀnız 

 

423. Şimdi bize bir kimse òarÀc almaàa geldi 

 Aldıúda òarÀcı yine bÀc almaàa geldi 

 

424.  Ádam başın aldı biñer aúçe òarÀcı 

 Biñ beş yüzi de aldı nedir var mı èilÀcı 

 

425. GÿyÀ ki sipÀhì Úara Yÿsuf ola adı 

 Úalur mı ola anda bu òalúıñ yine dÀdı 

 

[18b]426.ZìrÀ ki anıñ eyledügin ehl-i úurÀya 

 Ya eyledügi cevr ü cefÀyı fuúarÀya 

 

427. Dillerle anı kimse beyÀn eylemek olmaz 

 Ya şeró u beyÀn ile èıyÀn eylemek olmaz 

 

428. Bir úıbùi-i bìçÀre ki anıñ ola ùıflı 

 Nefèi ola ya olmaya eyler aña buòli 

 

429. Üç yaşına girdikde dutar zecr ile anı 

 Biñ beş yüzi ister alur andan çıúa cÀnı 
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430. Bir aúçe baàışlamaz eger eksik olursa  

 İki biñ alur furãat ile añı bulursa  

 

431. Bu ùarz ile cizye düşürüp hep fuúarÀdan 

 Úatl eyler idi virmeyeni ehl-i úurÀdan 

 

432. İki gün ola devletle gelmeden evvel 

 Bir kimseyi úaùl itmiş idi àayr-i müseccel 

 

433. Bir kerre süéÀl eyler ise ãÀóib-i devlet 

 Çoú fitne Àşÿb açılur maèraż-ı töhmet 

 

434. Duòterlerimiz bikrin alup itdi taãarruf 

 èAvretlere fièl itmede itmezdi tevaúúuf 

 

435. Kimse aña úarşu duramaz òançer elinde 

 Úorúusı yoà anıñ dise ãancar elinde 

 

436. Ôulm eylemede itmez idi ãabr u úarÀrı 

 Úırú pÀre úarye ùaàılup itdi firÀrı 

 

437. Bir kimsede kim bir úız ola óüsn ile meşhÿr 

 èİãmetle eger dÀmen-i Meryem ola yÀ óÿr  

 

438. èİffetle eger RÀbièa da olsa o duòter 

 ÇÀk eyler anıñ perdesini mest olup ol òÀr 
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439. Bir yirde ki bir dilber-i raènÀ ola mümtÀz 

 Ger óüsn ü ãalÀó ile ola Yÿsuféa enbÀz 

 

440. Ol gürg-i sitemkÀr ider elbette giriftÀr 

 èAyb eyler ol Àhÿya olup ôÀlim-i òÿnòÀr 

 

MİNYATÜRLÜ SAYFA 

 

[19a]441.Vay ol kişiniñ óÀline kim aña berÀber 

 Bir naàme idüp diye nedir óÀl birÀder 

 

442. Fil-óÀl anı òançerle urur virmez emÀnı 

 Bu ùarz ile úorúutmuş idi òalú-ı cihÀnı 

 

[19b]443.Bu sözleri izèÀn idicek Óażret-i PÀşÀ 

 áÀyetde eåer itdi dil-i pÀkine şekvÀ 

 

444. Emr eyledi kim cemè ideler ehl-i bilÀdı 

 FermÀn-ı felek-miknet ile çıúdı münÀdì 

 

445. Kim şehr-i Serez’de oturaú eyleye èamdÀ 

 Teftìş-i muòÀlif oluna úahr ola aèdÀ 

 

446. Devletle geçüp úondı oturdı nice müddet 

 Rıfú ile şikÀyet işidüp itmedi şiddet 

 

447. AèyÀn-ı vilÀyetden idüp pürsiş-i aóvÀl 

 Arardı Úara Yÿsuf ‘ı itmez idi ihmÀl 
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448. Bilmez idi kimse o yüzi úaradan aòbÀr 

 Eylerdi bilen kimse daòi òavf ile inkÀr 

 

449. ZìrÀ ki bilürlerdi sitemkÀr idi ôÀlim  

 Úorúarlar idi óaãm olalar cÀhil ü èÀlim 

 

450. Herkes òaberin virmeye eylerdi tereddüt 

 Müjdesine biñ dÀne riyÀl oldı taèahhüd 

 

451. Her kişveri arardı idüp saèy-i firÀvÀn 

 Güm itmiş idi Yÿsufını Óażret-i KenèÀn 

 

452. Eylerdi taèaşşuú yüzüni görmege anıñ 

 TÀ ip ùaúa gerdÀnına ol gürg-i şekÀnıñ 

 

453. Arar idi iòvÀna ãorup óÀlini gÀhì  

 İster idi ol Yÿsuf’a menzil ide cÀhı 

 

454. Bulsaydı o gümgeşte olan şaòã-ı firÀrı 

 İblìs-i cehennem vaùan-ı òabå-i úarÀrı 

 

455. GürgÀna virüp cismini fersÿde iderdi 

 PìrÀhenini òÿn ile Àlÿde iderdi 

 

456. Ayaàın alup yıúmaà idi niyyet-i serdÀr 

 Cÿyende idi zinde dutup itmege ber-dÀr 
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[20a]457.Söylerdi gelen úÀfile ÀåÀrını mahôÿn 

 Kim bÿy-ı bedi olmuş idi èÀleme ùÀèÿn 

 

458. Teşbìhi òaùÀdır idemem Yÿsuf anıñ 

 Bu yüzi úara żıddı idi óüsn-i behÀnıñ 

 

459. Ol Yÿsuf-ı mièrÀc idi bu Yÿsuf-ı leccÀc 

 Ol Yÿsuf-ı sertÀc idi bu Yÿsuf-ı ÓaccÀc 

 

460. Taèmìr-i bilÀd itdi anıñ èadl ile dÀdı 

 Úaóù eyledi dünyÀyı bunuñ ôulm ü fesÀdı 

 

461. äındırmış idi çaròasını ZÀl-i cihÀnıñ 

 İpligini bÀzÀra çıúarmış idi zinÀnıñ 

 

MAèLßM-KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ ŞİKÁYET-İ ÒALÚ EZ 

ÚARA YßSUF ÚATL-İ NÜFßS-KERDEN-İ O87 

 

462. Maèlÿm idicek Óażret-i PÀşÀ [gile-i] nÀs 

 Didi ki varıñ òurrem oluñ eylemeñiz yas 

 

463. Her yaña ãalınmış idi ger kÀn-ı dilìrÀn 

 TÀ kim òaber-i Yÿsuf ile şÀd ola KenèÀn 

 

464. DünyÀyı gezüp aradı erbÀb-ı firÀset 

 Her şehri tecessüs iderek şaòã-ı õekÀvet 

                                                            
87  Paşa Hazretleri’nin halkın Kara Yusuf’la ilgili şikâyetlerini malum kılması ve O’nun 

öldürülmesini emretmesi. 
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465. Bir gün òaberin aldılar İştib’de gezermiş 

 Maùlÿb u mühim olduàunı gÀhì sezermiş 

 

466. El-úıããa varup buldılar anı o maóalde  

 èAyyÀş idi èayş eyler idi bezm-i keselde 

 

467. Oturmuş idi úÀêì ile úahve içerdi 

 Hezl eyler idi ceddi ile laàve çekerdi 

 

468. Maàrÿr idi bir mertebe kim gelse ŞehenşÀh 

 Ayaàını dÀmÀnına çekmezdi o gümrÀh 

 

469. Bì-bÀk idi ol deñlü ger meclisde içüp kÀs 

 ÒünkÀrı ben itdim dir idi taòtına iclÀs 

 

470. áarrÀ olıcaú bezme gelüp eyler idi lÀf 

 İtmezdi óayÀ õerre úadar yoà idi inãÀf 

 

[20b]471.Söyler idi maútÿl olıcaú Óażret-i èOåmÀn 

 Ben bÀèiå olup eyledim ol müşkili ÀsÀn 

 

472. Hem daòi dilÀver-dil idi ãadr-ı vezÀret 

 Ben pÀreledim anı idüp òayli cesÀret 

 

473. Hem ãoñra Óüseyn oldı geçüp ãadr-ı mükerrem 

 Ben urdum anı óançer ile cümleden aúdem 
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474. Hem úızlar èaàasın ben idim eyleyen ihlÀk 

 Başını kesüp aña olan úÀtil-i bì-bÀk 

 

475. Hem yeñiçeri ùÀéifesin eyleyen iàrÀ 

 Úatl oldı iki kimse èAlì nÀmına aàÀ 

 

476. Hem daòi nice buncılayın úavl-i èacÀyib 

 Òalúı getürüp eyler idi naúl-i àarÀyib 

 

477. EtrÀk işidüp eyler idi anı taèaccüb 

 Böyle söz ile eyler idi òalúa teàallüb 

 

478. Her yerde mübÀhÀt ile eylerdi tefÀòür 

 TÀ pÀdişeh-i èÀleme varınca tecÀsür 

 

479. Bu sözler ile eyler iken anda mübÀhÀt 

 Hep diñlediler eyledügi naúl-i muóÀlÀt 

 

YÁFTEN DELÌRÁN-I ÚARA YßSUF RÁ DER ŞEHR-İ İŞTİB BE 

MECLİS-İ ÚÁëì VÜ DAèVET KERDEN88 

 

480. Yanına varup eylediler èaşú u maóabbet 

 Hem cÀnib-i PÀşÀ’dan idüp èarż-ı meveddet 

 

481. ÓÀlini ãorup eylediler òÀùırını şÀd 

 Ol bende-i İblìsi idüp àuããadan ÀzÀd 

                                                            
88  İştip şehrinde kadının huzurunda Kara Yusuf’un kahramanlıklarının zâhir olması ve kadının 

daveti. 
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482. EånÀ-yı kelÀm eylediler daèveti işèÀr 

 FermÀn-ı cihÀn-dÀver-i DÀrÀ-deri iôhÀr 

 

483. Gel kim seni PÀşÀ-yı kerìm eyledi daèvet 

 İnèÀm u kerem itmek içün oldı bu niyyet 

 

484. Fehm itmiş idi cürmüni eylerdi tecÀhül 

 Òavf eyler idi cÀn u dili itdi teàÀfül 

 

[21a]485.[ÒÀéin] idi òavfından olup óÀli perìşÀn 

 EndÀmına teb-lerze düşüp ditredi ol Àn 

 

486. GÿyÀ ki dü-nìm eylediler tìà ile anı 

 Òavf ile recÀ oldı anıñ èaúd-i lisÀnı 

 

487. áÀret- zede-i óayret olup gitdi şuèÿrı 

 Áfetzede-i mihnet olup bitdi sürÿrı 

 

488. Ásìme-ser oldı duùulup nutúı dem-À-dem 

 NÀùıú idi óayvÀn gibi oldı yine ebkem 

 

489. Dem-beste olup bir nice dem itmedi güftÀr 

 PÀ-der-gil olup eylemedi gÿşiş-i reftÀr 

 

490. Mest itmiş idi bÀde-i peygÀm-ı òudÀvend 

 Ayılmaz idi olmayıcaú òÀb ile peyvend 
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491. Uyúuya ãalup cÀm-ı taóayyür anı nÀçÀr 

 Vehm itdi yine maúraèa-i bìm ile bìdÀr 

 

492. HüşyÀr olup uyandı didi gitmemek olmaz 

 Emr-i şeh ü fermÀn-ı vezìr itmemek olmaz 

 

493. Áheng-i sefer eylediler ùayy-ı menÀzil 

 Şehr-i Serez’e oldılar iúdÀm ile nÀzil 

 

494. PÀşÀ’ya varup müjde ile itdiler iòbÀr 

 Ol Yÿsuf-ı gümgeşte olundı diyü ióżÀr 

 

ÁMEDEN-İ ÚARA YßSUF BE ÓUŻßR-I ÓAŻRET-İ PÁŞÁ VÜ 

ÓABS FERMßDEN-İ O RßZ-I ÇEND89 

 

495. Ol dem ki işitdi bu sözi Óażret-i PÀşÀ 

 Óabs olmasına eyledi fermÀnını icrÀ  

 

496. Ùaşraya çıúup eyledi dìvÀn-ı hümÀyÿn 

 Emr eyledi dellÀla nidÀ it didi eknÿn 

 

497. Çün oldı nidÀ geldiler aèyÀn-ı vilÀyet 

 Hem geldi reèÀyÀ dökülüp itdi şikÀyet 

 

498. Hem úÀêı-i şehri getürüp itdiler ióżÀr 

 DaèvÀ-yı reèÀyÀyı ãorup úıldılar iôhÀr 

 

                                                            
89  Kara Yusuf’un Paşa Hazretleri’nin huzuruna gelmesi ve birkaç gün hapsedilmesini emretmesi. 
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[21b]499.Hem Úara Yÿsuf oldı o gün úÀêıya óÀżır 

 Cemè oldılar ol meclise aèyÀn u ekÀbir 

 

500. Bu õikr olunan cürmi aña úıldılar iåbÀt 

 İåbÀt-ı şühÿd ile anı itdiler iskÀt 

 

501. Ol pÀdişeh-i mülk-i beúÀ server-i meróÿm 

 Ol kÀn-ı óayÀ Óażret-i èOåmÀn şeh-i maèãÿm 

 

502. Óaúúında anıñ itdügi iúrÀr-ı cinÀyet 

 Taãrìó-i mübÀhÀt ile mÀdÿn-ı kinÀyet 

 

503. İåbÀt olunup eylediler óüccet-i úÀêì 

 Kendüsi de iúrÀr idüp oldı aña rÀżì 

 

504. İúrÀrını hem eylediler şerè ile óüccet 

 CellÀda virildi olıcaú óükm-i şerìèat 

 

505. DÀmÀnını yırtdı çekicek maútele nÀşÀd 

 GÿyÀ ki ZüleyòÀ idi ol Yÿsuf’a cellÀd 

 

506. äatıldı o gün Úara Yÿsuf geldi zamÀnı 

 DellÀl-ı siyÀsetle mezÀd itdiler anı 

 

507. Şol deñlü ucuz ãatdı anı òÀce-i àarrÀ 

 Almadı virüp bir kelep iplik zen-i dünyÀ 
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508. Dartıldı girüp keffe-i mìzÀn-ı bilÀda 

 Çıúdı felege bir ùarafı oldı fütÀde 

 

509. ZirÀ ki terÀzÿ-yı èadÀletde ãatıldı 

 NoúãÀnı kemÀlinde idi òÀke atıldı 

 

510. Mıãr-ı èademe göndericek Óażret-i PÀşÀ 

 ZindÀn-ı türÀb itdi yerin dehr-i ZüleyòÀ 

 

511. Óaúlaşdı reèÀyÀ olıcaú aña siyÀset 

 Sÿr eylediler mÀtemine ehl-i vilÀyet 

 

512. GÿyÀ ki turunc olmuş idi kelle-i òÿnìn 

 Seyr itdi zenÀn anda gelüp eyledi Àyìn 

 

513. ZìrÀ ki o SulùÀn-ı CihÀn’ı idüp inkÀr 

 İtdügüni eyler idi anlara bed-kÀr  

 

[22a]514.Gördiler anıñ kellesini eyledi àalùÀn 

 Şemşìr-i cihÀn-dÀver ile Òażret-i KenèÀn 

 

515. Fehm eylediler varlıàını şÀh-ı cihÀnıñ 

 Refè eylediler şüphesini ôann-ı gümÀnıñ 

 

516. Óamd eylediler Óażret-i AllÀh’a muúaddem 

 ÒünkÀra duèÀ eylediler ãoñra dem-À-dem 
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517. Fetó oldı yeñiden didiler mülk-i şehenşÀh 

 SulùÀnımızıñ her günüñi biñ ide AllÀh 

 

518. Çün Úara Yÿsuf maútelini eyledik itmÀm 

 Úuloàlu’nuñ aóvÀlin işit úıããa-i òod-gÀm 

 

ÁMEDEN-İ REèÁYÁ ŞİKÁYET KERDEN EZ-ÚULOáLI VÜ 

GßŞ-KERDEN-İ PÁŞÁ90 

 

519. Bu úıããa-i pür fitne-i Àşÿb-ı cihÀnı 

 Bu maàlaùa-i velvele-i ãÿr-ı zemÀnı 

 

520. èİbret-raúam-ı òÀme-i üstÀd-ı süòanver 

 æebt eyledi ÀåÀr-ı óavÀdiå nice defter 

 

521.  Çün şehr-i Serez’de RamażÀn eyledi PÀşÀ 

 èIyd eyledi ol memleketiñ òalúı ser-À-pÀ 

 

522.  èAdl eyledi anda oturup bir nice eyyÀm 

 İtdi fuúarÀ maãlaóatın saèy ile itmÀm 

 

523. Andan diledi ide SelÀnik’e èazìmet 

 Ol semte varup eyleye icrÀ-yı şeríèat 

 

524. Bu niyyeti itmiş idi òÀùırda muãammem  

 FeryÀd u àirìv eyledi nÀgeh birer Àdem 

 

                                                            
90  Halkın huzura gelişi, Kuloğlu’ndan şikâyet edişi ve Paşa’nın bunu dinlemesi. 
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525. Timur óiãÀrından idi ol gelen eşòÀã 

 Cemèiyyet-i èÀmm oldı o gün tefriúa-i òÀã 

 

526. ŞekvÀyı idüp kendilere rehber-i maùlab 

 Bir òaãm ôuhÿr itdi didiler bize aàleb 

 

527. ÒünkÀra berÀber geçinür adı Úuloàlı 

 İnsÀnı beyÀbÀna ãalar belki àuloàlı    

 

[22b]528.Çoú kimseyi azdırdı olup bÀèiå-i yaàmÀ 

 Çoú kimseyi èiãyÀna düşürdi idüp iàvÀ 

 

529. Duloàlıdır anıñ laúabı şöhret-i ãÀdıú 

 AúvÀl ile kÀõibdir o efèÀl ile fÀsıú 

 

530. Ôulm itmek ile eyledi ol kişveri taórìb 

 Bir kimse gelüp eylemedi ol segi teédìb 

 

531. Óoùon ili olmuşdı sipÀhı yeri maèdÿm 

 Yaàmada bulunmuşdı ol aóvÀl ise maèlÿm 

 

532. SulùÀn-ı cihÀn Óażret-i èOåmÀn-ı civÀn-baòt 

 Maútÿl olup itdikde beúÀ semtine rıólet 

 

533. Yaàma-yı sarÀy itmede àÀretde bulunmuş 

 ErbÀb-ı fesÀd ile òabÀåetde bulunmuş   
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534. Sìm ü zer alup eylememiş anda úarÀrı 

 Bu memlekete gelmiş oturmuş o firÀrì 

 

535. Ol mÀlı virir ribó ile şimdi fuúarÀya 

 Çoú ôulm ü sitem eyledi erbÀb-ı úurÀya 

 

536. Añlasa ider PÀdişeh-i èÀlemi inkÀr 

 İúrar idicek dir ki ben itdim anı òünkÀr 

 

537. Dìnine vefÀ eylemese mÀlı yetìmiñ 

 EytÀmı ãatar èÀdetidir ùabè-ı leéìmiñ 

 

538. Çoú kimseye evlÀdını ãatdırdı úurÀdan 

 YÀ neylesün èÀciz olıcaú dìn-i edÀdan 

 

539. äatmasa ùaúar boynuna zencìr-i siyÀset 

 Öñünde ider èavretine fièl-i şenÀèat 

 

540. Oàlı úızı olsa óareminde fuúarÀnıñ 

 İàlÀm u zinÀ eylemedir èÀdeti anıñ 

 

541. YÀd eyleyemez kimse aña óÀkim-i dehri 

 GÿyÀ ki ãunarsın eline kÀse-i zehri 

 

542. Ribó almaà içün gönderir Àdem sene başı 

 Úoymaz fuúarÀ kim úoya ùaş üstüne ùaşı 
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[23a]543.Óaúlaşmaú içün ribóini deyn-i fuúarÀdan 

 Úuloàlı diyü ãatdılar aórÀrı úurÀdan 

 

544. EvlÀd-ı müselmÀnı esìr eyledi kÀfir 

 Zencìre ùaúup her birini úullanur Àòir 

 

 

ŞİKÁYET KERDEN-İ REèÁYÁ DÌGER BÁR EZ-BİÑÁ-KERDEN-İ 

ÚULLE VÜ EZ-CEVR-İ BÌ-DÁD-I O91 

 

545. Topraàa úoşup ùaş ùaşıdır nice biñ Àdem 

 Bir úulle binÀ eyledi kim görmedi èÀlem 

 

546. Ùaş u kirecin ãaldı reèÀyÀ-yı faúìre 

 Ôulm eyleyüp ol nÀóiyeden aldı õaòìre 

 

547. ŞeddÀdı binÀ yapdı idüp kÀfire taúlìd 

 ÚÀrÿn’a yitüp eyledi ìmÀnını tecdìd 

 

548. Bir aúçe virüp itmedi üstÀda rièÀyet 

 Bir óabbe virüp úılmadı mezdÿra ièÀnet 

 

549. Bir loúma ile eylemedi kimseyi şebèÀn 

 BennÀları işler idi velì her biri cÿèÀn  

 

550. TÀ bezm-i felekde yaúa meh-şemé-i şeb-ÀrÀ 

 TÀ kim çeke òÿr èÀrıżına perde-i ôalmÀ 

                                                            
91  Halkın ikinci kez kuleyi inşa etmesinden ve cevrinden (adaletsizliğinden) şikâyetçi olması. 
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551. İşlerler idi úullede dìvÀr-ı muóaccer 

 Kimse ùaraf-ı beytine baúmazdı muúarrer  

 

552. Görmezdi varup òastasını kimse evinde  

 Bilmezler idi ölü midir òasta ya zinde 

 

553. Bu ôulm ile yapdırdı tamÀm eyledi kÀrı 

 Ol úulleyi yapdırdı velì yıúdı diyÀrı 

 

554. Óaú istemege gelmiş idi bir iki Àdem 

 NÀ-óaú yere ãalb itdi dutup anları ol dem 

 

555. TÀ maókemeniñ úapusuna eyledi ber-dÀr 

 ÚÀêìyı helÀk itdi o gün òavf ile efkÀr 

 

556.  AãlÀ aña söz söylemege olmadı úÀdir 

 Ol zehri tecerruè idüp oldı aña ãÀbir 

 

[23b]557.äalb itdi iki Àdemi óaú istedüàiçün 

 Yolını alup óaúúımızı vir didügiçün 

 

558. Òavf eyledi bu vaúèaéı èarż itmege úÀêì  

 Şarù virdi dutup úÀêıyı tÀ eyledi rÀżì 

 

559. İtmez ùaraf-ı şerè-i şerìfe o iùÀèat 

 Emriyle gelen kimselere eyler ihÀnet  
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560. Emrini dutup alur anıñ virmez emÀnı 

 Söylerse eger emr ider öldürmege anı 

 

561. Òidmetle gelen kimseniñ emrin ùaleb eyler  

 Úorúutmaú içün bir nice şÿr u şaàab eyler 

 

562. Bir şeyé-i úalìl ile alup emr-i şerìfı 

 BìzÀr ider uãandırır Àòir o óerìfi 

 

563. Bu òidmeti sen żabù idemezsin diyü söyler 

 Kendine çeker úorúıdır anı eyü eyler 

 

564. Ol memleketiñ kimselere ãuyun içirmez 

 èAnúÀ olup uçsa oradan anı geçirmez  

 

565. Mülk eyledi ol memleketi óÀkimi oldur 

 ÔÀlimdir anıñ cevr ü cefÀsı bize boldur 

 

566. ZìrÀ ki anıñ ãaúladıàı ehl-i şeúÀvet 

 Yanında dutup besledügi cünd-i òıyÀnet 

 

567. Beş yüzden olur daòi ziyÀd Àdemi el-óaú 

 SekbÀn ise seksen yazılur úavl-i muãaddaú 

 

568. GÿyÀ ki ùavÀyif de mülÿk oldı hüveydÀ 

 Her mülke birer pÀdişeh oldı gibi peydÀ 
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ŞENÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BED-KİRDÁRÌ-İ O VÜ áAŻAB 

KERDEN Ü PİNHÁN-DÁŞTEN92 

  

569. Bu mertebe şekvÀ olıcaú Óażret-i PÀşÀ 

 GÀyetde gażab itdi velì eyledi iòfÀ 

 

570. Defè eyledi şekvÀ iden aãóÀb-ı úurÀyı 

 èAúd eyledi meclise getürüp ehl-i õekÀyı 

 

[24a]571.Fi’l-óÀl oturup meşverete eyledi tedbìr 

 Emr eyledi mektÿb-ı maóabbet ola taórìr 

 

572. Bu muèteúid olduàı dilÀver idüp ióżÀr 

 Mektÿbı aña virdi idüp óÀmil-i esrÀr 

 

573. Didi yüri var eyle añı rifú ile daèvet 

 Sen bezm ile dut ol ne úadar eylese şiddet 

 

574. èArż eyle bizim cÀnibimizden aña iòlÀã 

 Úaçmaya alup yanına şÀyed nice eşóÀã 

 

575. Magrÿr-ı maóabbet idüp eyle añı iàrÀ 

 Di saña selÀm itdi didi Óażret-i PÀşÀ 

  

576. Gelsün anı ser-èasker idüp bir yire ãaldım 

 ŞehbÀz-ı dilÀverdir işitdim úavle aldım 

 

                                                            
92  Paşa’nın onun kötü fiilleri, zulmetmesi ve bunu gizlemesinden haberdar olması. 
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577. Bir luèb ile al gel buraya görelim AllÀh 

 Luùf eyler ise yola gele ôÀlim ü gümrÀh 

 

578. Teékìd ile tenbìh idüp itdi anı rÀhì 

 Teéåìr idecekdir fuúarÀnıñ didi Àhı 

 

RESÌDEN FİRİSTÁDEGÁN BÁ-NÁME-İ SÁHİB-İ DEVLET Ü BE-

DEST-İ O DÁDEN93 

 

579. Úaùè eyledi birúaç gün içinde nice menzil 

 İúbÀl idüp ol müdbire yetdi kef-i muúbil 

 

580. Sürèatle gelüp buldı Úuloàlun o maóalde 

 äayyÀd-ı sebük-tÀz idi ÀzÀde cebelde 

 

581. Yanına varup eyledi taèôìm ile ikrÀm 

 Hem virdi selÀm itdi biraz ãoóbet-i ÀrÀm 

 

582. AèyÀn-ı vilÀyet işidüp geldi ekÀbir  

 Hem úÀêı-ı şehr oldı bile ol yere óÀżır 

 

583. Mektÿb-ı vezìri çıúarup eyledi iôhÀr 

 Úuloàlına ãundı anı ùaèôìm ile tekrÀr 

 

584. Ol daòi tekebbürle alup eyledi taèôìm 

 KÀtib eline virdi didi eyleye tefhìm 

 

                                                            
93   Elçilerin devlet sahibinin nâmesiyle gelmeleri ve onu vermeleri. 
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[24b]585.KÀtib oúuyup diñlediler èarż-ı maóabbet 

 Teslìm ü taóiyyÀt u meveddet ile daèvet 

 

586. Gÿş eyleyicek geldi biraz óiddete ùabèı 

 Refè eylediler ülfet ile vaóşet-i żabèı 

 

IŻÙIRÁB-KERDEN-İ ÚULOáLI EZ-DAèVET-KERDEN-İ ÓAŻRET-İ 

PÁŞÁ VÜ NAäÌÓAT-KERDEN-İ AÒBÁB-I O94 

 

587. Ayaàına geldi didiler devlet-i aósen 

 ÓÀrvenlià idüp devletiñe olma lekedzen 

 

588. Bu èizzet-i daèvet sebeb-i rifèatiñ oldı 

 Úadriñi refiè itdi seniñ devletiñ oldı 

 

589. Mertebeñi èÀlì ider Àòir göresin sen  

 Bir cÀy-ı bülende çıúasın seyr ide düşmen  

 

590. Sen lÀzıme-i devlet-i sulùÀn-ı cihÀn’sıñ  

 Hem salùanatıñ dÀrına Àvìze-i şÀnsın 

 

591. DünyÀyı seniñ ile diler úorúuda PÀşÀ 

 Ser-èasker idüp öñce ãala seyr ide dünyÀ 

 

592. DergÀh-ı vezìriñ ser-i üftÀdesi çoúdur 

 Úuloàlı gibi bende-i ÀzÀdesi yoúdur 

                                                            
94  Kuloğlu’nun Paşa Hazretleri’nin davetinden dolayı rahatsızlık duyması ve ahbablarının tavsiyede 

bulunması. 
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593. Bir sencileyin merd-i dilÀver ele girmez 

 Eline girerseñ seni òünkÀra da virmez 

 

594. Bir iş idecekdir saña PÀşÀ-yı mükerrem 

 Düşünde daòi görmeyecekdir anı Àdem 

 

595. Rıfú ile aóibbÀ idicek pend-i meveddet 

 Defè oldı mizÀcında olan cünbiş-i şiddet 

 

TERSÌDEN-İ ÚULOáLI VÜ TECÁHÜL-KERDEN Ü İÔHÁR 

NÜMßDEN Ü MÜTEÓAYYİR ŞODEN95 

 

596. AmmÀ yine òavf eyler idi òÀéin-i bed-kÀr 

 İtmezdi tegÀfülde olan sırrını iôhÀr 

 

597. áammÀz idi òavf itdügine vech-i zerìri 

 Olmazdı tecÀhülde òafì cürm-i kebìri 

 

[25a]598.Maèlÿmı idi yanına úalmazdı òaùÀsı 

 Tevbeye óayÀ eyler idi èucb u riyÀsı 

 

599. Bilür idi úÀtil olan olduàı(nı) maútÿl 

 AmmÀ ki àurÿr eyler idi úubóunı maúbÿl 

 

600. Fehm itmiş idi itdügi nÀ-óaú anı óaúlar 

 Yine dir idi nÀm-ı sipÀhì beni ãaúlar 

                                                            
95  Kuloğlu’nun korkması, bilmezden gelmesi ve şaşırmış intibaı vermeye çalışması. 
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601. Fikr eyler idi úatl-i nüfÿs itdügin ammÀ 

 SekbÀn ile aèvÀnı iderdi anı ıàrÀ 

 

602. Cemè eyledügi mÀlını itmişdi defìne 

 Ol úullede sekbÀn ile girmişdi kemìne 

 

603. Cürmine cezÀ olacaàın eylese fikret 

 Ol óıãn-ı óaãìn olur idi úalbine úuvvet 

 

604.  PÀşÀ ùarafından gelicek daèvete Àdem 

 èİşretkede-i cÀnına düşdi àam-ı mÀtem 

 

605. GÿyÀ melekü’l-mevt idi ol ãÿrete girdi 

 Ol nÀme-i aèmÀli idi destine virdi 

 

606. Teb-i bìm ile lerzÀn idi sersÀm 

 Hep yÀda idi söyledügi úıããa-i evhÀm 

 

607. èÁr eyler idi vehmini işèÀr idemezdi 

 Ser-tÀ-be-úadem èazm idi ammÀ gidemezdi 

 

608. äÿretde şitÀb eyler idi olmaàa rÀhı 

 MaènÀda belin bükmiş idi bÀr-ı günÀhı 

 

609. Fikr eyler idi üştülüm-i ehl-i óuúÿúı 

 YÀd eyler idi eyledügi cürm-i èuúÿúı 
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610. Bì-hÿş u serÀsìme olup ebkem olurdı 

 İçseydi óayÀt Àbı eger pür sem olurdı 

 

611. Geçmezdi óayÀtından öte bir nice fersaò 

 KÀnÿn-ı èazìziyyede Àteş olıcaú yaò 

 

612. ZìrÀ òaber-i èÀdil olur ôÀlime her Àn 

 EnfÀs-ı òazÀn-Àver-i sermÀy-ı her Àn 

 

[25b]613.GÀhì giderem diyü dilìrÀne dururdı 

 èIrúını kesüp vÀhime tekrÀr otururdı 

 

614. Ketm itmege saèy eyler idi çekdügi òavfı 

 Lebrìz idi nìş-i elem-i bìm ile cevfi 

 

615.  GÀhì gidemem dirdi olup òaste mizÀcı 

 GÀhì dir idi gitsem olur belki èilÀcı   

 

616. Ölçdi nice kez emtièa-i cins-i tereddüd 

 Biçdi seferì cÀmelerin itdi teceddüd  

 

DER-EæNÁ-YI REFTEN ŞARÙ-DÁDEN-İ ÚULOáLI BE-AèYÁN-I 

VİLÁYET Kİ NEGßYEND DER-ÓAÚÚ-I ÒOD96 

 

617. Didi ki òayır ketmdedir òayır ola niyyet  

 DüşmÀn işidüp úorúdı diyü itmeye töhmet 

 

                                                            
96  Kuloğlu’nun giderken halka kendisi hakkında bir şey söylememeyi şart koşması. 
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618. Çün virdi úarÀrı sefere eyledi teéòìr 

 Gelsün didi aèyÀn-ı vilÀyet ola tedbìr 

 

619. Daèvet olunup úÀêì ile geldi ekÀbir 

 Maóżar diledi eyleyeler olmadı ãÀbir 

 

620. Cümlesini sürdi bile yanınca o ôÀlim 

 Bir kimseyi alıúomadı cÀhil ü èÀlim 

 

621. Şarù virdi anıñ her birine itdi óasÀret  

 TÀ eyleyeler eyligine cümle şehÀdet 

 

622. èAhd eyledi and içdi didi işidiñ aòbÀr 

 Her kim içiñizden birisi keşf ide esrÀr 

 

623. ÚÀêìya didi fehm olunur cümlesi senden 

 Vay ol kişiniñ başına şekvÀ ide benden 

 

624.  ÔÀhir idemez óabs ile PÀşÀ beni ihlÀú 

 Bizler ki sipÀhìleriz olmaz bize imsÀk 

 

625. Varmasam anıñ yanına ben eyleyemez zÿr 

 Bu úulı bilür òalú-ı cihÀn cümle-i cumhÿr 

 

626. ŻÀbiùlerimiz bunda degildir bizi PÀşÀ 

 Dutmaàa cesÀret idemez aç gözüñ ammÀ 
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[26a]627.äoñra o gider bizim ile siz úalıcaúsız 

 Fikr eyleñiz aóvÀliñizi kim ne olıcaúsız 

 

628. Her biriñize ben bilürem kÀr-ı serencÀm 

 Biñ dürlü èaõÀb eylerem Àòir aluram kÀm 

 

629. El- úıããa tamÀm itdi sözin eyledi endÀr 

 Áheng-i sefer eylediler oldılar ióżÀr 

 

ÁMEDEN-İ ÚULOáLI VÜ MÜJDE-DÁDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE- 

MÜJDE-GßYÁN-I EHL-İ VİLÁYET97 

 

630. PÀşÀ’ya gelüp eylediler müjde muúaddem 

 Úuloàlı’nı getürdi diyü ol giden Àdem 

 

631. PÀşÀ Serez’iñ eyledi aèyÀnını daèvet 

 Hem daòi bilüñ żÀbiùine eyledi èizzet 

 

632. Kendisi çıúup eyledi dìvÀnını tertìb 

 TÀ eyleye küstÀò olanı şerè ile teédìb 

 

633. Úuloàlı gelüp öpdi elin eyledi taèôìm 

 ŻÀbiù eline ãaúla didi eyledi teslìm 

  

634. Úahr ile àażab eylemedi itdi müdÀrÀ 

 Úorúardı firÀr ide diyü àayr-i eşirrÀ 

 

                                                            
97  Kuloğlu’nun huzura gelişi ve Paşa Hazretleri’nin vilâyet ahalisinin onun hakkında söylediği 

şeylerin müjdesini vermesidir. 
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635. ZìrÀ ki daòi var idi birúaç gelecekler 

 Her birisi ãaà olmayup anıñ ölecekler 

 

636. Göz óabsine virdi anı ãaklañ didi muókem 

 Üstine müvekkel úodı anıñ nice Àdem 

 

637. Her birisine eyledi tenbìh ile teékìd 

 Hem vaéde-i ümmìd-i èaùÀ hem daòi tehdìd 

 

638. Didi gözediñ anı ıraúdan óaõer eyleñ 

 Áheng-i firÀr eylemesün hep naôar eyleñ 

 

639. Maàrÿr idiñiz bir nice òıdmet òaberiyle 

 Mesrÿr idiñiz miknet-i devlet semeriyle 

 

640. EsrÀrı nihÀn eyleñüz itsün size ülfet 

 Óıfô itmek içün her zamÀn eyleñ bile ãıóóat 

 

[26b]641.İòrÀc idiñiz vesvese-i òÀùırın anıñ 

 Unutduruñ èiãyÀnını Àşÿb-ı cihÀnıñ 

 

642. Tíàımdan emín eyleñ idüp müjde dem-À-dem 

 Birúaç daòi vardır dutacaú müfsid-i èÀlem 

 

643.  Luùf eylemesem şimdi buña eylesem ÀzÀr 

 Maóbÿs idügin kendisine eylesem iôhÀr 
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644. Òavf ile tevÀbiè ùaàılup ùaàlar aşarlar 

 Kimisi firÀr eyler anıñ kimi şaşarlar 

 

645. DünyÀya òaber şÀyiè olup keşf olur aóvÀl 

 Gitdükçe olur kÀr-ı mühim lÀzım-ı ihmÀl 

 

646. ErbÀb-ı şenÀèat úaçar artuú ele girmez 

 Gerdine anıñ tevsen-i gerdÿn daòi irmez 

 

647. Teékìd-i kelÀm itdi idüp defè-i mażarrÀt 

 Teéyìd-i merÀm eyledi tenbìh-i mühimmÀt 

 

GİRİFTÁR-ŞODEN-İ ÚULOáLI VÜ ÁMEDEN-İ TOPAL BE-PÁY-I 

ÒOD Ü GİRİFTÁR-ŞODEN-İ O98 

 

648. Ol gün ki Úuloàlun getürüp eyledi maóbÿs 

 Her işi dürüst oldı daòi úalmadı maèkÿs 

 

649. Ol gün birisi daòi gelüp oldı òoş-Àmed 

 Topal idi anıñ laúabı nÀmı Muóammed  

 

650. Gÿş eyle hikÀyet eyidin büél -èaceb olsun 

 Bu úıããa-i nÀ-güfte èacebden èaceb olsun 

 

651. Taóúìú ideyin aãlını maèlÿm ola ferèi 

 Ol memlekete nice varup oldı o merèì 

 

                                                            
98  Kuloğlu ile kardeşi Topal’ın huzura gelişi ve ikisinin de tutuklanması. 
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652. Aãlında celÀlìden idi òÀyin-i devlet 

 Yaúmışdı Anaùolı’yı anlar nice müddet 

 

653. Her birisi bir köyde anıñ ãoñra baãıldı 

 Şemşìr-i cihÀn-dÀver ile èırúı kesildi  

 

654. Bu úalmış idi bir iki kimse ile baúiyye  

 Bir nice zamÀn eylediler maòfi taúiyye 

 

[27a]655.Duyuldılar Anaùolu’da úaçdılar Àòir 

 Olmadılar ol yirde úarÀr itmege úÀdir  

 

656. Úaçdılar o yerden iki üç şaòã-ı birÀder 

 İúlìm-i Selanik’e gelüp giydiler efser 

 

657. Birine anıñ èAbdi-i dìvÀne dimişler 

 Birine Deli Aynek mestÀne dimişler 

 

658. Birisi Topal Yeñiçeri nÀmına mürted 

 ÓÀşÀ ki Ebÿ Cehl’iñ ola nÀmı Muóammed 

 

659. ÒünkÀrı begenmezdi úul olmaú nice mümkin 

 Dil-teng idi gÀyetde bol olmaú nice mümkin 

 

660. ÒünkÀra úul olduàunı ôannetdiler el-óaú 

 Çoúdan anı eylerler idi Àteşe mülóaú 
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661. ÒünkÀra úul olmaú şerefin nedir ammÀ 

 Ol kendisi ÒünkÀr idi zuèm eylese gÿyÀ 

 

662. Úulluúdan anıñ geçmiş idi baày u èinÀdı 

 DünyÀya fenÀ virmiş idi òabå u fesÀdı 

 

663. Ol deñlü mühìn olmuş idi dìne o mürted 

 Yanıñda mihÀn olmuş idi şerè-i Muóammed 

 

664. Timÿr’a şaúa eyler idi lengi-i pÀyi 

 Müstehzi-i ÓaccÀc idi yek-rengi-i rÀyı 

 

665. Ayaàı gibi leng idi endÀmına baúsañ 

 Saèvec idi her vech ile İslÀm’ına baúsan 

 

666. ZìrÀ ki menÀhìden olan nehy-i ÒudÀ’yı 

 İtmiş idi úabÿl añmaz idi rÿz-i cezÀyı 

 

667. ÓammÀmı baãup çekmiş idi zÿr ile èavret 

 Bulmuş idi àulÀm u zinÀ itmede şöhret 

 

668. [...] ayaà eyler idi şürb-i müdÀmı 

 Şürb itmese ekl itmez idi cins-i ùaèÀmı 

 

669. Müdmin idi bir mertebe kim vaút-i òumÀrı 

 Òum-yÀze ile tevéem idi èaùse -i kÀrı 
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[27b]670.Müstesúı-i sìr-Àb idi peyveste türÀba 

 Dönmüşdi vücÿdı ãanaãın müşk-i pür-Àba 

 

671. MestÀne çıúup her yaña eylerdi temÀşÀ 

 Úatl eylemeden itmez idi Àdemi ìbÀ 

 

672. Çoú kimseyi öldürmüş idi yanına úaldı 

 MÀtem-zede eytÀmı dutup hep diyet aldı 

 

673. İtmezdi iùÀèat varıcaú şerè-i şerìfe 

 EvżÀèı mühìn olmuş idi dìn-i münìfe 

 

674. Olsaydı żarÿrì varıcaú úÀêıya daèvÀ 

 Göndermez idi cÀnib-i şerèa anı úaùèÀ  

 

675. Kendisi görüp itmez idi şerèa iùÀèat 

 Şerèa gidelim diseler eyler idi ihÀnet 

 

676. Òuùùa eylerdi şerèa muhìn olsa bir Àdem 

 Sebb eyleseler úÀdıyı olur idi òurrem 

 

677. İåbÀt-ı vücÿd itmek içün şerèi sögerdi 

 ÚÀêìyı dutup maókemede gÀhì dögerdi 

 

678. Úorúmuş idi òalúı bu üslÿb ile dÀéim 

 Öldürse de kimse diyemezdi aña ôÀlim 
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679. SekbÀnı èulÿf ile olan seksen olurdı 

 Yanında úabÀóatleri hep aósen olurdı 

 

680. Beş yüzde úarÀr itmiş idi atlu piyÀde  

 Her birisi virmiş idi bir mülki fesÀda 

 

681. ÒünkÀrı unutmuşlar idi her biri tenhÀ 

 İtmişler idi memleketi àÀret u yaàma 

 

682. Bu ùarz ile eylerler idi èÀlemi berhem 

 Jÿlìde-i zengì gibi birbirine derhem 

 

683. Bir kÀrı ôuhÿr itmiş idi óikmet-i BÀrì 

 áÀyetde mühim olmuş idi itmek o kÀrı 

 

ÁMEDEN TOPAL BE-ŞEHR-İ SİTANBUL Ü NİZÁ-KERDEN-İ O 

BE-ÓAŻRET-İ RECEB PÁŞÁ Kİ ÚAPUDÁN BßD99 

 

[28a]684.İstanbul’a bir kerre Topal geldi yegÀne 

 Fehm eyle anıñ cüréetini diñle fesÀne 

 

685. Ol demde úapudan idi ol ÁãÀf-ı yektÀ 

 Meh-pÀye felek-sÀye Receb Óażret-i PÀşÀ  

 

686. DÀmÀd-ı şehenşÀh-ı cihÀn dÀver-i devrÀn 

 TersÀnede devletle çıúup eyledi dìvÀn 

 

                                                            
99  Topal’ın İstanbul’a gelişi ve kaptan olan Recep Paşa ile tartışması. 
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687. Ol maãlaóatı görmek içün eyledi cüréet 

 PÀşÀ’ya úarìb oldı idüp şiddet-i sürèat 

 

688. Bir daèvi-i bÀùıl idi ol itdügi daèvÀ 

 İster idi nÀ-óÀú yere anı ide icrÀ 

 

689. Bu şerèa muvÀfıú degil olmaz didi PÀşÀ 

 Maàrÿr idi ôÀlim yine tekrÀr idüp inhÀ 

 

690. Her yana şurÿè eyledi çoú söyledi herze 

 TÀ kim àażaba geldi o şìr-i ner-i şerze 

 

691. Didi dutuñ ol óaddini bilmez seg-i nÀdÀn 

 Óaúúımda benim söyledi çoú herze vü hezyÀn 

 

692. Úırmaàa hücÿm itdi anı bir nice Àdem 

 PÀşÀ’ya çeküp òanceri sürdi o muúaddem 

 

693. Fi’l-óÀl orada yetdi bir zi-merd-i dil-Àver 

 Yıúdılar anı düşdi elinden yere òançer 

 

694. Çekdiler anıñ ellerini bend-i kemende 

 Girmemiş idi buncılayın bir daòi bende 

 

695. Buldurdı odabaşısını Óażret-i PÀşÀ  

 Óabs eyle diyüp eyledi fermÀnını icrÀ 

 

696. Óabs ile oturdı odada bir nice eyyÀm 
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 Olundı şefÀèatle òalÀã olmaàa ibrÀm 

 

ÒALÁä ŞODEN-İ TOPAL EZ-ÓABS Ü TAÓAMMÜL-KERDEN-İ 

ÓAŻRET-İ ÚAPßDAN PÁŞÁ EZ-CEVR-İ O100 

 

697. Úurtuldı elinden o vezìr’iñ yine ÀsÀn 

 Durmadı Selanik’e úarÀr eyledi ol Àn 

 

[28b]698.Óilm eyledi PÀşÀ-yı kerìm olmadı úÀhir 

 Úatlinde èacÿl olmadı oldı ãÀbir 

 

699. DünyÀ işidüp eyledi herkes aña taósìn 

 Kim böyle ider ãÀóib-i devlet olan Àhin 

 

700. Bu òulú-ı òasendir ki kerÀmet aña munżam 

 Ya şÀh-ı velÀyetdir ider àayżını mudàam 

 

701. Úuùb olsa da itmez siteme kimse taóammül 

 İt mertebe-i Óażret-i PÀşÀ’yı taèaúúul  

 

702. Bunca siteme ãÀbir olup itdi kerÀmet 

 ÁåÀr-ı saèÀdetden olur böyle èalÀmet 

 

703. Mihr-i hüner-efrÿz-ı seòÀ Óażret-i PÀşÀ 

 Yaènì ki cenÀb-ı Receb ol Ásaf-ı yek-tÀ 

 

704. Çoú lüùf u kerem eyledi iósÀn u mürüvvet 

                                                            
100  Topal’ın hapisden kutuluşu ve kaptanın O’nun eziyetine tahammül edişi. 



135 
 

 Ol deñlü mürüvvet idemez ehl-i fütüvvet 

 

705. DünyÀ duralı gelmedi bir böyle kerem-kÀr 

 èÖmründe daòi olmadı bir ferde sitem-kÀr 

 

706. èAãrında şeref buldı hüner ãÀóibi anıñ 

 Devrinde àanì oldı faúìri èulemÀnıñ 

 

707. Ehl-i süòana eyledi ifrÀù ile iósÀn 

 İósÀn u kerem úÀèidesin eyledi ÀsÀn 

 

708. EfżÀl u kerem neydügini fehm iden Àdem 

 Görsün kerem-i òalú ile PÀşÀ-yı müsellem 

 

709. èAfveyledi iósÀn ile èiãyÀnını anıñ 

 Seyr eyle yine itdügi ùuàyÀnını anıñ 

 

710.  Varduúda Selanik’e olup düşmen-i devlet 

 Taòrìb-i bilÀd eyleyüp itdi nice şiddet 

 

711. Òidmetle varan kimseleriñ emrini aldı 

 Başına felÀket getürüp miónete ãaldı 

 

712. Ol alduàı òidmetden aña virmedi behre 

 Emr eyledi sekbÀna ki úondurmadı şehre 
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[29a]713.Bu şey-i úalìl ile alup òidmetin Àòir 

 Sürerdi vilÀyetden anı òÀéib u òÀsir 

 

714. İtmezdi iùÀèat gelicek emr-i şehenşÀh 

 Üç dÀne birÀderler idi cümlesi gümrÀh 

 

715. SekbÀn ile devreyler idi şehr ü úurÀyı 

 äındırmış idi ôulm ile úalb-i fuúarÀyı 

 

716. Gitdükçe öñce teraúúìde idi itdügi èiãyÀn 

 Varduúça tenezzülde idi úuvvet-i ìmÀn 

 

717. Bir nice fesÀd ehli şaúì yanına almış 

 ErbÀb-ı şenÀèat dirilüp bir yere gelmiş 

 

718. Kimisi òarÀc almaú içün úolcı olurdı 

 ÚuùùÀè-ı ùarìú olmaú içün yolcı olurdı 

 

719. Òalúıñ ãıàarın ùaàda sürüp àÀret iderdi 

 Ôulm eylemegi kendisine èÀdet iderdi 

 

720. Úırú pÀre úariyye o nevÀóìde ùaàıldı 

 ŞekvÀya gelüp dergeh-i PÀşÀ’ya yıàıldı 

 

721. DaèvÀlarını diñledi PÀşÀ-yı mükerrem 

 Topal’ı getürdüp yüzüne söyledi èÀlem 
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722. İåbÀt olunup eyledügi töhmet-i èiãyÀn 

 Yazıldı o gün óücceti olunmadı bühtÀn 

 

723. Bir nice mevÀd eylediler şerè ile iåbÀt 

 Úaùline anıñ her biri bürhÀn ile ÀyÀt 

 

724. PÀşÀ’ya hücÿm eyledi erbÀb-ı şikÀyet 

 Ùopal’a bugün eyle diyü ãalb u siyÀset 

 

725. Ol gice anıñ úaùline emr eyledi PÀşÀ 

 AókÀmını şerèìñ ne ise eyledi icrÀ 

 

726. […] [oàlını da] eylediler ol gice ÀzÀd 

 Hem Úara Yÿsuf anda ãatıldı didi üstÀd 

 

727. Üç dÀne şaúì her birisi Yÿsuf-ı ÓaccÀc 

 Ne şerèa ne úÀnÿna uyar ôÀlim-i ÓaccÀc     

 

[29b]728.Ol gice helÀk eyledi cellÀd-ı siyÀset 

 ÚÀtiller idi úaùl ile olundı işÀret 

 

729. Küştelerini görmek içün geldi reèÀyÀ 

 İnanmadılar itmeyicek anı temÀşÀ 

 

730. Sÿr eylediler òurrem olup òalúı cihÀnıñ 

 NÀyim göricek fitnesini devr-i zamÀnıñ 
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731. Òamd eylediler òÀke sürüp rÿy-ı niyÀzı 

 ÒünkÀr’a duèÀ eylediler diñle bu rÀzı 

 

ŞÜKÜR-KERDEN-İ REèÁYÁ EZ-ÚATL-İ TOPAL Ü ŞİKÁYET 

KERDEN EZ BEVÁDİRÁN-I O101 

 

732. Cemèiyyet ile yine gelüp ehl-i vilÀyet 

 PÀşÀ’ya girüp eylediler şükr ü şikÀyet 

 

733. Didiler anıñ iki birÀderleri kaldı 

 Ayaúları úaùè oldı velì serleri úaldı 

 

734. Topal’a ayaú baàı idi lengi-i pÀyi 

 èAynekle Deli èAbdi kaçar diñle burayı 

 

735. Bu kendi ayaàıyla gelüp oldı giriftÀr 

 Topal idi ayaàı firÀr itmedi nÀ-çÀr 

 

736. AmmÀ ki Deli èAbdi olup èAynek’e hem-pÀ 

 İkisi firÀr eyler ise yetmeye dünyÀ 

 

737. İúlìm-i Selanik’e fenÀ virdiler el-óaú 

 Taòrìb-i bilÀd eylediler her biri nÀ-óaú 

 

738. ÓammÀmı baãup èAbdi-i DìvÀne şehirde 

 Çekdi Deli èAynek nice èavret bu dehirde 

 

                                                            
101  Halkın Topal’ın öldürülmesinden dolayı şükretmesi ve O’nun eziyetlerinden şikâyet etmesi. 



139 
 

739. Òavf ile düşüp óÀmile èavret ser-i senge 

 Vażè eyledi óamlin gelicek óÀlet-i tenge 

 

740. DefèÀt ile úatl itdi anıñ her biri Àdem 

 ÓÀcet mi úalur şÀhda kÀr olmasa mühim  

 

741. Çekdi nice oàlan Deli Aynek fuúarÀdan 

 Úız bozdı biraz èAbdi-i DivÀne úurÀdan 

 

[30a]742.Çoú kimseleriñ eylediler mÀlını àÀret 

 Ôulm eylemegi eylediler her biri èÀdet 

 

743. ŞekvÀcıları gÿş idicek dÀver-i èÀdil 

 Didi èacabÀ úanda ola bu iki bÀùıl 

 

744. Var ise bilür kimse gelüp eylesün ièlÀm 

 Müjde vireyin eyler ise òizmet-i İslÀm 

 

ÒABER-YÁFTEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ EZ-èABDİ-İ DÌVÁNE VÜ EZ 

DELİ AYNEK Ü REFTEN BE-SELÁNİK102 

 

745. Geldi bir iki Àdem o dem eyledi iòbÀr 

 Yaènì ki SelÀnik’de imiş úıldılar işèÀr 

 

746. Maèlÿm idicek anlarıñ aóvÀlini PÀşÀ 

 èAzm itdi SelÀnik’e Serez’den idüp iròÀ 

 

                                                            
102  Hazreti Paşa’nın Abdi-i Divâne ve Deli Aynek’ten haberdar oluşu ve Selanik’e gidişi. 
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747. Devletle saèÀdetle çeküp leşker-i nuãret 

 äaórÀlara deryÀ gibi aúdı nice müddet 

 

748. KühsÀr-ı bülend oldı o gün esfel-i hÀmÿn  

 Atıldı zemìn penbe gibi ditredi gerdÿn 

 

749. Bir úatını arżıñ götürüp eyledi berbÀd 

 ÇÀk itdi dil ü sìne-i òÀki sem-i fÿlÀd 

 

750. Şeş úaldı zemìniñ ùabaúÀtı biri gitdi 

 Nüh oldı felek bir úatı òÀkiñ aña yetdi 

 

751. GÿyÀ ki seóÀb oldı o gün cürmi àubÀrıñ 

 Berú oldı rikÀbı lemeèÀn itdi süvÀrıñ 

 

752. Her yana şitÀbÀn olıcaú raòş-ı sitìze  

 Şimşek gibi oynardı muùallÀ ser-i nìze 

 

753. [...] àubÀr içre dıraòşÀn-ı siper-zer  

 TÀrìkì-i şebde ãanasın bedr-i münevver 

 

754. EsbÀb-ı şecÀèatle o gün Óażret-i PÀşÀ 

 áayret-fiken-i òÀùır mirrìò idi gÿyÀ 

 

755. RüzgÀrı sitÀm ile o kühpÀre-i çÀlÀk 

 Simurg-ı mülemmÀè-beden úulle-i eflÀk 
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[30b]756.Ol òod muraããaècübbe-i cevşen-i zertÀr 

 Òurşìd-i zemìn- seyr ü felek gerdiş-i rehvÀr 

 

 

757. Cemşìd-i kevÀkìb-i óaşem mülk-i SüleymÀn 

 ÁlÀyını gösterdi çeküp leşker-i cÿyÀn 

 

758. Rÿyın-ney-i nÀlan-ı girìvende-i Àşÿb 

 FeryÀd-ı dil-engìz-i dühül kÿs-ı şikem-kÿb 

 

759. Sur-nÀy-ı ciger-kÀd-ı fiàÀn o kühsÀr 

 áulàul-fiken-i gÿş-ı felek müzmer-i pergÀr 

 

760. AvÀz-ı gülÿgìr-i nefìr-i naàam-Àmíz 

 Şìpÿr-ı şikÀfende-i zehr-i aãamm-engìz 

 

761. áavàÀ-yı úıyÀmetden o gün oldı èalÀmet 

 Düşdi dil-i bì-bÀk úażÀya o mehÀbet 

 

762. ErkÀn-ı èanÀãırda tezelzül görinürdi 

 EcrÀm-ı semÀvìde teòalòul görinürdi 

 

763. MuràÀn-ı hevÀ òÀke düşüp oldı ùabìden 

 Vaóşìleri bì-ùÀkat olup oldı remìden 

 

764. Kendini helÀk itdi peleng atdı úayadan 

 äaórÀyı neheng eyledi medfen o ãadÀdan  
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765. Ejderleri bì-tÀb u tüvÀn eyledi dehşet 

 äammÀ ile şìrÀnı zebÿn eyledi òaşyet 

 

766. Òargÿşı èArÀb ile şikÀr eyledi ãayyÀd 

 LÀàar olanı yoúlayup eyler idi ÀzÀd 

 

767. Bu şevket ü şÀn ile revÀn eyledi èasker 

 Yollarda bulunmazdı èubÿr itmege maèber 

 

768. Gelmişdi reèÀyÀ-yı sitem dìde-i şÀkì 

 Naúş eylediler cebhe ile ãafóa-i òÀki 

 

BÁZ ŞİKÁYET-KERDEN-İ REèÁYÁ EZ-èABDİ-İ DÌVÁNE VÜ EZ- 

DELİ èAYNEK103 

 

769. Didiler işit dÀdımız ey dÀver-i èÀdil 

 Ey Àãaf-ı Cem cÀh-ı SüleymÀn fer-i kÀmil  

 

[31a]770.Ol èAbdi-i DìvÀne Deli èAynek ôÀlim 

 Ôulm eylemegi eylediler èÀdet-i dÀéim 

 

771. Kaçdı fuúarÀ ùaàlara düşdi eleminden 

 áÀret-zede oldılar anıñ hep siteminden  

 

772. EvlÀdını herkes úaçurup àurbete düşdi 

 Ehliyle èıyÀliyle şaşup miónete düşdi 

 

                                                            
103  Halkın tekrar Abdi-i Divâne ve Deli Aynek’ten şikâyette bulunması. 
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773. Bulduúlarını àÀret idüp ehl-i úurÀdan 

 Úaùè itmediler dest-i cefÀyı fuúarÀdan 

 

774. PÀşÀ-yı èadÀlet- güher-i úulzüm-i iósÀn 

 DeryÀ gibi cÿş itmedi itdi sözi iõèÀn 

 

FİRİSTÁDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ ŞİKÁYETÇİ-RÁ BE-VİLÁYET-İ 

ÒÌŞ Ü NÜMÜDEN-İ TECÁHÜL104 

 

775. Emr eyledi herkes varalar yerlü yerine  

 SÀkin olalar çıúmayalar reh-güõerine 

 

776. TÀ kim işidüp úaçmaya erbÀb-ı şeúÀvet 

 İàfÀl oluna bir iki gün ehl-i òıyÀnet 

 

777. ZìrÀ ki Topalı idicek úatl ile tebşìr 

 Her úÀtile itdi eåer-i müjdesi teéåìr 

 

778. Olmuşlar idi her biri bir kÿşede pinhÀn 

 Yollar gözedüp daàdaàa-i bìm ile lerzÀn 

 

779. Her cÀnibe olmuşlar idi òavf ile nÀôır 

 Olur mu èaceb şaòã-ı mübÀşir diyü ôÀhir 

 

780. Áteş-gede-i miónet idi menzil-i fÀsid 

 Pür- aòker idi yerleri gÿya dil-i óÀsid 

 

                                                            
104  Paşa Hazretleri’nin şikâyetçiyi kendi vilayetine geri göndermesi ve bilmezlikten gelmesi. 
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781. El-úıããa èubÿr eyledi şehr ü úaãabÀtı 

 Öñünce firÀr eyledi dehriñ nekebÀtı 

 

782. Devletle saèÀdetle SelÀnik’e yetişdi 

 Defè eyledi efèÀl-i bedi nìke yetişdi 

 

RESÌDEN ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-ŞEHR-İ SELANİK Ü TEFTÌŞ 

KERDEN-İ AÓVÁL105 

 

[31b]783èArż eyledi ÀlÀyın açup şuúúa-i ièlÀm 

 äaf ãaf yürüyüp her ùarafa èasker-i İslÀm 

 

784. Pür-ãıyt u ãadÀ itmiş idi èÀlemi ser-nÀ 

 Áşÿb-ı úıyÀmet-geh idi èarãa-i dünyÀ 

 

785. ÁvÀz-ı dühül kerre-ney-i debdebe-endÀz 

 FeryÀd-ı girìvende nefìr-i sebük ÀvÀz 

 

786. GÿyÀ ki dem-i äÿr idi óaşr eyledi ecsÀd 

 Çıúmışdı temÀşÀya o gün fırka-i eôdÀd 

 

787. Seyr eylediler èaskeriñ ÀlÀyını dünyÀ 

 Devletle saèÀdetle mürÿr eyledi PÀşÀ 

 

788. Ol heybet ü ol şevket ü ol şÀh-ı muèaôôam 

 Bulmadı Ferìdÿn ile ol devleti Rüstem 

 

 

                                                            
105  Paşa Hazretlerinin Selanik şehrine gelişi ve durumu teftiş etmesi. 
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789. Bir menzil-i èÀlìde úarÀr itdi oturdı 

 áafletle dutup èAbdi’yi dìvÀna getürdi 

 

YÁFTEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ DER-ŞEHR-İ SELÁNİK èABDÌ-İ 

DÌVÁNE-RÁ106 

 

790. Çün èAbdi-i DìvÀne o gün oldı giriftÀr 

 İftaó Deli èAynek didiler dìde-i bisyÀr 

 

791. Açdırmadı göz èAbdi-i DìvÀne’ye èÀúil 

 GerdÀnına bend eyledi aàlÀl ü selÀsil 

 

792. Ol gün Deli èAynek işidüp eyledi iòfÀ 

 ŞekvÀya gelüp òalú-ı cihÀn itdiler inhÀ 

 

793. Kim iki birÀderleri var bunda Topal’ıñ 

 Görseñ dir idiñ maôharıdır úahr u celÀliñ 

 

794. Biri Deli èAynek birisi èAbdi-i Mecnÿn 

 DünyÀyı òarÀb eylediler òalúı maàbÿn 

 

795. Fetó itmege muótÀc idi bu kişver ü bÿmı  

 Bu mülki òarÀb eyledi gör bu iki şÿmı 

 

796. Şemşìriñi ki úadr ile aãup èarş-ı èaôìme 

 Raóm eyleme ôulm ehli olan şaòã-ı leéìme 

 

                                                            
106  Paşa Hazretleri’nin Selanik şehrinde Abdi-i Divaneyi bulması. 
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[32a]797.Topal’ı helÀk eylediñ itdiñ bizi ióyÀ 

 Úaldı iki ôÀlim ölicek müfsid-i dünyÀ 

 

798. Anları da öldür bizi úurtar bu belÀdan  

 Şerm eyle ÒudÀ’dan óaõer et rÿz-ı cezÀdan 

 

799. ZìrÀ ki anıñ her biri zaòm-ı dilimizdir 

 İåbÀt ile ilzÀm ideriz úÀtilimizdir 

 

DÌVÁNÌ KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ VÜ ÓUCCET-KERDEN-İ 

ÚATL-İ DELİ èABDİ VÜ èAYNEK-İ DÌVÁNE-RÁ107 

   

800.  Bu sözleri gÿş eyleyicek Óażret-i PÀşÀ 

 Emr eyledi kim eyleyeler úÀêıya inhÀ 

 

801. Devletle saèÀdetle çıúup eyledi dìvÀn 

 İóżÀr olunup úÀêı ile geldiler aèyÀn 

 

802. Devletle o gün èAynek-i DìvÀne bulundı 

 İóżÀrı Deli èAbdi ile bile olundı 

 

803. äaf ãaf çekilüp durdılar erbÀb-ı şikÀyet 

 DaèvÀya şürÿè eylediler ehl-i vilÀyet 

 

804. Gÿş eylediler Óażret-i PÀşÀ ile úÀêì 

 TÀ her kişiyi eyleyeler óaúúına rÀżì 

 

                                                            
107 Paşa Hazretleri’nin Abdi-i Divane ile Deli Aynek’i mahkemelik etmesi ve idamı ile ilgili delil 

getirmesi. 



147 
 

805. Evvel ki durup yüzlerine itdiler iåbÀt 

 Úaùl olunan Àdemler idi aãl-ı mühimmÀt 

 

806. İkinci nice kerre baãup zÿr ile óammÀm 

 Çekdükleri èavretler idi itdikleri ièlÀm 

 

807. Òavf ile nice óÀmile vażè eyledi evlÀd 

 Çoú kimse helÀk olmuş idi böyledir isnÀd 

 

808. Üçünci bozup kızlıàını duòter-i bikriñ 

 Maàrÿr idiler añmadılar úaçını fikriñ 

 

809. Çekdükleri èavretleri erbÀb-ı úurÀdan  

 İtdükleri evżÀ-ı bedi fièl-i zinÀdan 

 

810. Dördünci nice defèa çeküp zecr ile oàlan 

 İtdükleri iàlÀm idi kim úıldılar ièlÀm 

 

[32b]811.Beşinci alup mÀlını maôlÿm-ı yetìmiñ 

 äarf itdügi dìnÀr idi sekbÀn-ı leèìmiñ 

 

812. Altıncı úurÀdan olunan mÀl idi yaàma 

 Devr itmege çıúduúça idüp ôulmunı icrÀ 

 

813. Yedinci gelen emr-i şehenşÀh-ı cihÀna 

 İtdügi ihÀnetler idi geldi beyÀna 
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814. Hem daòi sekizinci suèÀl oldı peyàÀm 

 Şerèa èadem-i raàbet idi itdiler ilzÀm 

 

815. Denildi ùoúuzuncı da iåbÀt-ı müsellem 

 ÒünkÀrı begenmezdi òaber virse bir Àdem 

 

816. Onuncı şehÀdetleri yaàma-yı memÀlik 

 Hem reh-zeni-i úÀfile hem sedd-i mesÀlik 

 

817. Her daèviye bir óuccet olup başúa ãoruldı 

 ŞÀhidleriniñ èãÿret-i İslÀm’ı görüldi 

 

818. Diúúat olunup dinlediler şÀhid-i èÀdil 

 TaúvÀ-yı diyÀnetle èalem èilm ile èÀmil 

 

819. Her daèviye úırú elli müselmÀn-ı muvaóóid 

 Her şÀhide biñ dÀne müzekkì müteèaddid 

 

820. İóúÀú-ı óaú oldı yazılup óuccet-i úÀêì 

 İåbÀt-ı şuhÿd eyledi óÀl-i dem-i mÀżì 

 

821. Óuccetler alındıúda didi ehl-i vilÀyet 

 Terk eyleriz emlÀkimiz olmazsa siyÀset 

 

822. Üç dÀne birÀder birisi zinde úalursa 

 Bu yerde eger òalúla pÀyende úalursa 
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823. Artuú duramaz kimse úaçar mülk-i Fireng’e  

 ZìrÀ ki taóammül idemez cevr-i direnge 

 

824. Didiler eger var ise bu mülke şehenşÀh 

 Mülkine şerìk olanı refè eylesün ol şÀh 

 

825. Bu sözleri iõèÀn idicek Óażret-i PÀşÀ 

 Didi varıñız seyr oluna ãoóbet-i ferdÀ 

 

[33a]826.Òalúı ùaàıdup eyledi cellÀda işÀret 

 FermÀn ile bir yerden ola iki siyÀset 

 

827. Ol gice bitürdi işini düşmen-i dìniñ 

 Hükmini getürdi yerine şerè-i metìniñ  

 

DER-äIFAT-I ŞEB108 

 

828. Ol gice èaceb leyle-i ôulmÀ idi pür-dÿd 

 DìvÀr-ı úamer úìr ile olmuş idi endÿd 

 

829. Geçseydi eger bÀrı ile üştür-i rehvÀr 

 Bir peşşe úadar görmez idi dìde-i bìdÀr 

 

830. GÿyÀ ki każÀ itmiş idi dÿzaòı taãvìr 

 Dÿd-ı dil-i maôlÿmı idüp úìr ile taómìr 

 

 

                                                            
108  Gecenin sıfatı hakkında. 
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831. YÀ peyker-i tennìn-i cehennem idi pìçÀn 

 YÀ MÀlik-i dÿzaò idi ya ãÿret-i èiãyÀn 

 

832. YÀ bir àażab idi nüzÿl itdi hevÀdan 

 YÀ ãÀéiúa-i úahr-ı ÒudÀ indi semÀdan 

 

833. YÀ munôar-ı õemmÀm idi meõmÿm-ı òalÀyıú 

 YÀ çehre-i heccÀv idi mesó eyledi ÒÀlıú 

 

834. YÀ zengi-i nÀşÀd idi yÀ àül-i kühistan 

 YÀ cinnì-i maàdÿb idi yÀ şÀm-ı zemistÀn 

 

835. YÀ baòt-ı hünerver idi yÀ ùÀliè-i şÀèir 

 YÀ necm-i süòandÀn idi yÀ necl-i ekÀbir 

 

836. TÀrik idi bir mertebe kim mÀhi-i òurşìd 

 áark olmuş idi Baór-i SiyÀh’a kesüp ümmìd 

 

837. BehrÀm-ı felek-encüme itmişdi şebiòÿn 

 Gÿy-ı mehi atmışdı èadem çÀhına gerdÿn 

 

838. Bir nesne görünmek eger olsaydı müyesser 

 Úorúar idi şeb kendini gördükde muúarrer 

 

839. Şemè-i felegi geşte idi ãalmadı pertev 

 FÀnÿs ile arardı nücÿmı meh-i şebrev 
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[33b]840.Şeb àÿl-i beyÀbÀn ile yek-reng idi hem-rÀh  

 İtmişdi güneş meşèalesin tÀyih ü gümrÀh 

 

841. Çün ôulm-i şebi gördi reèÀyÀ-yı kevÀkib 

 èArż eylediler òusrev-i gerdÿna meãÀéib 

 

842. Refè eyle şeb-i tìre-dilin ôulmüni zinhÀr 

 Yoòsa ideriz Yÿsuf-ı eyyÀmı òaberdÀr 

 

843. DütmÀn-ı nücÿm eyledi şekvÀsını itmÀm 

 Gÿş eyledi sulùÀn-ı kevÀkib didi BehrÀm 

 

844. CÀéiz ki ola gÿş-ı zed-i Óażret-i KenèÀn 

 Teftìş ide yerden göge dek ôÀhir ü pinhÀn 

 

845. Saèdine żarardır diye taósìn-i kevÀkib 

 FermÀnını icrÀ ide nÀgeh müteèÀúib 

 

846. Mirrìò u Züóal zümre-i cengi ola maàżÿb 

 EnôÀr-ı èUùarid ü Úamer’i eyleye maèyÿb 

 

847. Hem Müşterì ne Mihr ola nÀ-mahrem ü menhÀ 

 ÇÀk eyleye şeb perdesini ãubó ola minhÀ 

 

848. Bu maãlaóatı eylediler ol gice tedbìr 

 Maóżarların èayÀn-ı nücÿm eyledi taórìr 
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849. èArż eylediler òusrev-i seyyÀreye aóvÀl 

 Hem ôulm-i şeb-i tìre-dili úıldılar aàfÀl 

 

850. Vażè eylediler taòtını sulùÀn-ı semÀnıñ 

 Taòtına cülÿs eyledi Cemşìd-i cihÀnıñ 

 

851. DÀmÀnını pÀk itdi felek òÿn-ı şafaúdan 

 Úurtardı fevÀú-ı şeb-i deycÿr-ı ramaúdan 

 

852. Çengìni şikest itdi o dem zümre-i raúúÀã 

 èÁm oldı münÀhì olıcaú tefriúa-i óÀã   

 

853. Meh dÀéire-i hÀlede pinhÀn idi cemmÀş 

 Ùaàıldı kevÀkib ãanasın beççe-i òuffÀş 

 

854. ÇÀk eylediler perdesini şÀm-ı siyÀhıñ 

 Maóveylediler kevkebesin kevkeb-i mÀhıñ 

 

[34a]855.Òurşíd-i cihÀn eyledi dünyÀyı münevver 

 äaf çekdi óalÀyıú der-i PÀşÀ da mükerrer 

 

856. Ol küşteleri görmege müştÀú idi dünyÀ 

 Emr eyledi żÀbiùlerine Óażret-i PÀşÀ 

 

857. ŞÀkìlere ol küşteleri itdiler iôhÀr 

 Seyr eylediler òalú-ı cihÀn úalmadı inkÀr 

 

858. Şükr eylediler ÒÀlıú-ı bì-çÿn ü çerÀya 

 Hem daòi duèÀ eylediler ôıll-i ÒudÀ’ya 
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859. Birbirine müjdeyle idüp her biri iòbÀr 

 Dirlerdi biliñ var idügin Óażret-i ÒünkÀr 

 

860. EmvÀlini òalúıñ alıcaú bir iki ôÀlim 

 Yoúdur dir imiş pÀdişeh-i èÀlemi dÀyim 

 

861. ErbÀb-ı úariyye ne bilür şÀh u vezìri 

 áÀlib olanıñ anlar olur cümle esìri 

 

862. Seyr eylediler tìà-ı şehenşÀh ile PÀşÀ 

 Yoúdur şeh-i èÀlem diyeni eyledi ifnÀ 

 

863. èÁúil olanı cÀhiline eyledi tefhìm  

 Kim eyleyeler PÀdişeh-i èÀleme taèôìm 

 

864. Óıfô eyleye ÒünkÀr’ı ÒudÀ cümle belÀdan 

 Cismini emìn ide anıñ renc ü èanÀdan 

 

865. Çün èAbdi-i DìvÀne ile èAynek-i Mecnÿn 

 Úatl olunup oldı iki ôÀlim bile medfÿn 

 

BÁZ TEFTÌŞ-KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ EZ-ÔALEME VÜ 

CEVÁB DÁDEN-İ EHL-İ VİLÁYET Ü SİPER-KERDEN-İ ÓİäÁR109 

  

  

                                                            
109  Paşa Hazretleri’nin zalimlerin durumunu yeniden teftiş etmesi ve vilayet ehlinin (sakinlerinin) 

cevap vermesi… 
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866. Bu õevú u ãafÀ ile gelüp ehl-i vilÀyet  

 ÒünkÀra duèÀ eylediler bì-óadd ü àÀyet 

 

867. PÀşÀ-yı èadil-pìşe o gün eyledi teftìş 

 İòbÀr idiñiz didi eger var ise bed-kìş 

 

868. Cümlesi duèÀ eylediler didiler el-óaú 

 Bir kimse daòi úalmadı úatl olmaàa elyaú 

 

[34b]869.Ol şevú ile úalúup oradan Óażret-i PÀşÀ 

 Ol köhne óiãÀrı dolaşup itdi temÀşÀ 

 

870. Yalı ùarafın gördi ki òÀk ile berÀber 

 DìvÀrı temelden yıúılup raònedir ekåer 

 

871. Seyr eyledi bir úulle-i èÀli o maóalde  

 Ol şÀn u şükÿhı göremez kimse cebelde 

 

872. äordı bilen Àdemlere ol úulleyi PÀşÀ 

 Didi ki kimiñdir bu binÀ eyleñiz inhÀ 

 

873. Geldi bir iki kimse cihÀn-dìde-i bisyÀr 

 Didiler işit eyleyelim bÀniyi iôhÀr 

 

874. Kim pÀdişeh-i mülk-i beúÀ salùanat-ı Rÿm 

 SulùÀn-ı cihÀn yaèni SüleymÀn Şeh-i meróÿm 
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875. Bu mülki gelüp fetó idicek eylemiş iúdÀm  

 Bu úulleyi hem daòi òiãÀr eylemiş itmÀm 

 

876. Ol gün bu güne geldi yetişdi meh ü sÀli 

 Bir kimse ne mÀżiyi süéÀl itdi ne óÀli 

 

877. Bu úalèa òarÀb oldı yatur úullesi vìrÀn  

 èArż itmediler bilmedi sulùÀn-ı cihÀn-bÀn 

 

878. Ol pÀdişehiñ yaptıàı aåÀr-ı celìle 

 Termìm olunursa ola òayrÀt-ı cemìle 

 

879. Òayr ile nice yıllar añılmaàa sebebdir 

 İtlÀf-ı zer itmek görinür gerçi taèabdır 

 

880. AmmÀ sebeb-i õikr-i cemìl olduàı müåbet 

 Maèmÿr olur isterse eger ãÀóib-i devlet 

 

881. Gÿş eyleyicek Óażret-i PÀşÀ bu kelÀmı 

 Taèmìrine èazm eyledi fehm itdi peyÀmı 

 

TAèMÌR KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ RAÒNEHÁ-YI ÓİSÁR-I 

SELÁNİK-RÁ110 

 

882. MÀlından o maútÿlüñ alup bir iki yük zer 

 Ol deñlü de kendisi idüp mÀlını serber 

 

 

                                                            
110  Paşa Hazretleri’nin Selanik kalesinin çatlaklarını tamir etmesi. 
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[35a]883.Emr eyledi bennÀları şehriñ ola óÀżır 

 Hem úÀêı ile dÀèvet olup geldi ekÀbir 

 

884. EsbÀb-ı levÀzım ne ise itdiler ióżÀr 

 Cemè oldı gürisne yıàılup bir nice enbÀr 

 

885. Bir sÀèat-ı saèdi gözedüp itdiler ÀàÀz 

 Úum gibi döküp sìm ü zeri eylemedi az 

 

886. Bir kimseyi işletmedi bì-zer o maóalde 

 İksìr-i àınÀ buldı gedÀlar o èamelde 

 

887. BennÀlarını eyler idi luùf ile èiàrÀ 

 Müzd-vere bahş idüp eylerdi temÀşÀ 

 

888. Bir ferde girÀn gelmedi teklìf olunan kÀr 

 ZìrÀ ki sebük-rÿó idi beõl itmede dìnÀr 

 

889. Bir şaòãa cefÀ itmediler ehl-i úurÀdan 

 Ùaş u kirecin almadılar bÀd-ı hevÀdan 

 

890. Hep aúçe ile yaúdılar aócÀrı idüp óìr 

 MuótÀcı àanì eylediler aç olanı sìr 

 

891. Kendisi èaãÀ ile durup Óażret-i PÀşÀ 

 ÜåtÀd-ı hüner-pervere eylerdi müdÀrÀ 
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892. Bir ferde èitÀb itmez idi óilm idi kÀrı 

 MiúdÀrı úadar yükler idi herkese bÀrı 

 

893. Rıfú ile dutup her birine itmedi şiddet 

 Taèmìr-i óiãÀr eylediler bir nice müddet 

 

894. DìvÀrını yirden götürüp itdiler aèlÀ 

 Ol mürde-i ãad-sÀleyi gÿyÀ idüp ióyÀ 

 

895. VìrÀn idi deryÀ ùarafı oldı èimÀret 

 Gösterdiler ol úulle-i èÀlìde mahÀret 

 

896. Himmet ile temÀm eylediler sÿr-ı óiãÀrı 

 Óiõmetde úuãÿr itmediler cümle mekÀrì 

 

897. SerdÀr-ı cihÀn dÀver-i deryÀ-kef-i èÀdil 

 İcrÀ-yı óaú itdi hem olup úÀmiè-i bÀùıl 

 

[35b]898.Çün devlet ile úılmış idi èazm-i Selanik 

 Saèy eyledi itdükleri tedbìri idüp nìk 

 

899. Ol yollara kim oldı revÀn çekdi èasÀkir 

 Òavf eyledi ôulm olmadan olmadı mücÀvir 

 

900. Her zer ki úalup devr-i SüleymÀn-ı zamÀndan 

 Evvelki nişÀn virmiş idi kÀh-ı cinÀndan 

 

901. Yellerle òarÀb itmiş anı berf ile bÀrÀn 

 BÀrÿy-ı ebr-i sÀyi olup òÀk ile yeksÀn 
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902. Ol deñlü türÀb itmiş anıñ ùaşını eyyÀm 

 Kim úalmamış anıñ eåeri bÀéiå-i peyàÀm 

 

903. DìvÀr u deri òÀke berÀber görinürdi 

 ÙÀú-ı kemer kisrìden aàber görinürdi 

 

904. BÀrÿy-ı Selanik’e idüp himmet ü diúúat 

 Termìm-i óiãÀr itmek için eyledi niyyet    

 

905. Bir nice zamÀn mekå idüp itdi anı taèmìr 

 Çoú iş bitirüp eyledi her müşkili tedbìr 

 

906. MuótÀc olunan yerleri hep itdi meremmÀt 

 Áheng-i sefer itmek içün gördi mühimmÀt 

 

907. DÀòil olıcaú biñ otuz altı meh-i şevvÀl  

 Beşinci güni oldı revÀn itmedi ihmÀl 

 

908. Yeñice-i Vardar’ıñ idüp èazmine niyyet 

 Ol semte revÀn olmaà içün eyledi himmet 

 

ÁHENG-İ èAZÌMET KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-CÁNİB-İ 

YEÑİCE-İ VARDAR111 

 

909. Bir sÀèat-i saèdi gözedüp oldı revÀne 

 Ágende-i òÀk oldı o gün çeşm-i zamÀne 

                                                            
111  Paşa Hazretleri’nin Vardar Yenicesi taraflarına yönelmesinin yankıları. 
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910. Çün leşker-i encüm-óaşem-i Óażret-i PÀşÀ 

 DeryÀ-yı gìrÀn cünbüş idi kÿh-ı sebük- pÀ 

 

911. Naúş-ı süm-i esbÀnla òużarÀ-yı beyÀbÀn 

 GÿyÀ ki nücÿm-ı felegi úıldı nümÀyÀn 

 

[36a]912.YÀ baór-i muóìù eyledi ùufÀn-ı telÀùum 

 Fevc-i ãaf emvÀc-ı cünÿd itdi terÀküm 

 

913. YÀòud küre-i òÀki idüp bÀd ile ùayyÀr 

 İçinde cibÀl olmuş idi õerre-i seyyÀr 

 

914. İúbÀl-i Sikender idi ser-èasker-i İslÀm 

 Nirÿy-ı NerìmÀn idi dÀrende-i ièlÀm 

 

915. Seyl-Àb idi kim oldı kühistÀn aña òÀşÀk 

 DeryÀ idi kim mevcine sÀóil idi eflÀk 

 

916. Aúdı nice gün eyledi ãaórÀları girdÀb 

 DeryÀ-yı cünÿd içre òıyÀm oldı her cihÀt 

 

917. MevvÀc idi ùÿfÀn-ıèasÀkir óaşem-engìz 

 äaf ãaf çekilürdi ãanasın mìà-i seóer-òìz  

 

918. GÿyÀ ki neheng olmuş idi raòş-ı tekÀ-ver 

 YÀhud cebel-i Àhen idi anda şenÀ-ver 
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919. Gerd-i süm-i eåbÀnı gören rÿy-ı hevÀda 

 Muùlaú şeb-i yeldÀ der idi faãl-ı şitÀda 

 

920. GÿyÀ kemer-i kÿh idi eflÀke çekilmiş 

 Ya sÀye-i maòrÿùì idi òÀke dikilmiş 

 

921. Kim çeşme-i mihri idüp Àgende-i òÀşÀk 

 Göstermiş idi encümi tÀrìki-i eflÀk 

 

922. Gündüz şeb-i deycÿr ile hem-reng idi yek-dil 

 CÀéiz idi fÀnÿs ile teşhìã ola menzil 

 

923. Her laóza hübÿb eyler idi yÀd-ı ôafer-òìz 

 ÇÀk itmek içün perde-i gerdi yetişüp tìz 

 

924. Yırtar idi dÀmÀn-ı àubÀrı idüp Àheng 

 GÿyÀ küre-i òÀk ile bÀd eyler idi ceng 

 

925. áark eyleyicek zeyl-i hevÀ bÀd-ı sebük-dest 

 Eylerdi o dem meşèal-i òurşìd-i cihÀn cest 

 

926. EnvÀr ile eylerdi dil-i èÀlemi pür-nÿr 

 Kim õerre şumÀr oldı desem mümkin idi gÿr 

 

[36b]927.Rehber idi tevfìú-i ÒudÀ himmet-i merdÀn 

 Hem Òıżr-ı hidÀyet idi her yerde nümÀyÀn 
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928. Bu şevket ü şÀn ile çeküp leşker-i İslÀm 

 ÁlÀyını gösterdi vezìr-i ôafer-encÀm 

 

929. Vardar’a gelüp devlet ile istedi menzil 

 EnvÀr-ı ziyÀretle pür oldı küre-i dil 

 

930. Bir kimseyi gÿş itdi o yerde şühedÀdan 

 Kim úalmış idi úabr-i mezÀrı süéedÀdan 

 

ZİYÁRET-KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ MERÚAD-İ EVRENOS 

áÁZİ-RÁ112 

 

931. Evrenos-ı GÀzi Beg idi şöhret-i nÀmı 

 Almışdı àazÀlarda murÀd itdügi kÀmı 

 

932. KüffÀra àazÀ itmek imiş èÀdeti anıñ 

 èAãrında sipeh-dÀrı imiş şÀh-ı cihÀnıñ 

 

933. MeydÀn-ı veàÀda ol imiş Rüstem ü úÀhir 

 KüffÀrı bozup olur imiş àÀlib u nÀãır 

 

934.  Devrinde NerìmÀn’ı imiş òayli ricÀliñ 

 Ger şaèb-ı sebük-desti imiş rÿz-ı úıùÀliñ 

 

935. Fetó eyler imiş memleket-i kÀfiri ekåer 

 Her yerde ôafer dÀéim olurmış aña rehber 

 

                                                            
112  Paşa Hazretleri’nin Evrenos Gazi’nin Türbesini ziyaret etmesi. 
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936. Şimşìr ile ceng itdügi dem Óayder-i KerrÀr 

 èAdl itse idermiş èÖmeréiñ èadlini iôhÀr 

 

937. äıddìú-ı ãadÀúat imiş ol sÀóib-i iósÀn 

 Óilm ile óayÀ itdügi dem Óażret-i èOåmÀn 

 

938. EvãÀf-ı óamìd ile bulup şöhret-i ãÀdıú 

 İnèÀm u kerem itmede her vech ile fÀrıú 

 

939. èAãrında olup ÓÀtem-i iúlìm-i seóÀvet 

 Ser çeşme-i erbÀb-ı kerem baór-i kerÀmet 

 

940. Úuùbiyyete baãmışdı úadem derler o ser-ver 

 Bu úavle cihÀn òalúı şehÀdet ider ekåer 

 

[37a]941.Vardar’a gelüp anda vaùan eylemiş Àòir 

 Medfÿn olup ol memlekete olmuş o nÀôır 

 

942. Úabrini ziyÀret-geh idüp ehl-i vilÀyet 

 Áyende revende ider ol òalúı ziyÀret 

 

943. Bir tekye-i èÀlì yapılup üstüne úÀyim 

 ÚurbÀn ile züvvÀrı gelür ol yire dÀéim 

 

944. Çoú kimseyi himmetle idüp maúãada nÀéil 

 äıdú ile varan kimse olur kÀmına vÀãıl 
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945. Çün Óażret-i PÀşÀ-yı kerem pìşe-i ãıddìú 

 Ol merúadi ister idi ziyÀret ide taóúìú 

 

ÚßRBÁN-KERDEN Ü NÜZßRDÁN-I ÓAŻRET-İ PÁŞÁ DER 

ZİYÁRET-İ EVRENOS áÁZİ113 

 

946. ÚurbÀn u nüõÿr ile gelüp itdi ziyÀret 

 Vażè eyledi ol òÀke vire vech-i rièÀyet 

 

947. HimyÀn ile zer dökdi idüp baòşiş ü iósÀn 

 MuótÀc-ı èinÀyet olanı eyledi iõèÀn 

 

948. Bir kimse meger var idi ol èırú-ı ôaferden 

 Òilèat geyirüp anı òalÀã itdi kederden 

 

949. İósÀn u kerem eyleyüben eyledi dil-şÀd 

 Sìm ü zer ile òÀùır-ı vìrÀnını ÀbÀd 

 

950. Ol deñlü kerem eyledi muótÀc u faúìre 

 Olmaz kerem bir BermekiyÀn aña naôìre 

 

951. ElùÀf u himem úÀèidesin eyledi icrÀ 

 Dil-mürde-i künc-i elemi eyledi ióyÀ 

 

952. Çün eyledi neslinden olan kimseyi dil-şÀd 

 PÀşÀ idi kim nÀm-ı Muóammed hem ez-evlÀd 

 

                                                            
113  Paşa Hazretleri’nin Evrenosgazi’nin türbesine kurban ve adak kesmesi. 
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953. Òilèatle anıñ eyledi noúsÀnını tekmìl 

 Hem nuúradan aãdı o mezÀr üstüne úandìl 

 

954. Neõr itmiş idi aãmaàa úandìl o mezÀra 

 Hem nuúra-i òÀliãden ola itdi işÀre 

 

[37b]955.Neõrini maóalline tamÀm eyledi vÀãıl 

 Maúãÿd u murÀdını ÒudÀ eyleye óÀãıl 

 

956. Vaúfeyledi úandìli tamÀm eyledi niyyet 

 Ol òÀke vedÀè itdi dönüp eyledi èavdet 

 

957. Devletle saèÀdetle revÀn eyledi èasker 

 Andan Yenişehri diledi eyleye maèber 

 

958. Ol semte güõÀr itmek içün eyledi niyyet 

 Teftìş-i mahÀyif olunup geldi raèiyyet 

 

AZÌMET-KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-CÁNİB-İ 

YEÑİŞEHİR Ü TEFTÌŞ-KERDEN-İ MEÓÁYİF-İ REèÁYÁ114 

 

959. èArż eylediler Óażret-i PÀşÀ’ya taôallüm 

 FeryÀd u fiàÀn eylediler gÀh tekellüm 

 

960. Didiler işit úıããa-i bì-dÀd-ı sitemkÀr 

 Naúl eyleyelim vÀúıèa-i fırúa-i eşrÀr 

                                                            
114  Paşa Hazretleri’nin Yenişehir taraflarına sefer yapması ve halkın korkularını endişelerini teftiş 

etmesi. 
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961. EùrÀf-ı Manastır’dan idüp Pirlepe’den bÀd 

 Hem istediler Gürece’niñ aóvÀline imdÀd 

 

962. Didiler o ùaàlarda ôuhÿr eyledi haydut 

 èAnúÀ ùayarÀn itse de dirler úoma hay dut 

 

963. Üç dört biñ olur cümle o úavmiñ nikebÀtı 

 Taòrìb-i bilÀd eylediler hem úaãabÀtı 

 

964. Yaàmaladılar mÀlını erbÀb-ı úurÀnıñ 

 Òalè eylediler òÀnesini hep fuúarÀnıñ 

 

965. Yolları kesüp úÀfileéi àÀret iderler 

 Yanlarına úalursa eger èÀdet iderler 

 

966. Nehb eyleyüp emvÀlini erbÀb-ı sebìliñ 

 Başını keser yoú yere aãóÀb-ı raóìliñ 

 

967. Ùaàlarda óesÀbın bilemez kimse úaùìliñ 

 äaórÀda metÀèı satılır ehl-i sebìliñ 

 

968. Bir kimseyi gÿş eyleseler ehl-i úurÀdan 

 MÀl ile ola şöhreti aãóÀb-ı àınÀdan 

 

[38a]969.Bir nice yüz Àdem seçilüp ehl-i şeúÀvet 

 ÁlÀt-ı úıtÀl ile hep aãóÀb-ı êalÀlet 
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970. Ol dih-kedeyi gÀret idüp mÀlın alurlar 

 AãóÀbına işkence idüp mÀlı bulurlar 

 

 

971. Evler baãılup àÀret olur mÀl-ı raèiyyet 

 Başlar kesilüp çÀk olunur perde-i èiãmet 

 

972. Her gice şebìòÿn olunur şehr ü úurÀdan  

 Áteş urılur evlere dÀyim fuúarÀdan 

 

973. Ehliyle èıyÀliyle yanar münèim ü dih-dÀr 

 Bir kimse òalÀã olmaz içinden úala zinhÀr 

 

974. Bunlarıñ içinden bir iki şaóã-ı yegÀne 

 FeryÀd-ı bülend itdi didi diñle fesÀne 

 

975. Bir özge muãìbet òaberin idelim iòbÀr 

 Bir ùurfa siyÀset semerin úılalım iôhÀr 

 

976. Kim sÀmièa-i Àdemi itsün o şikeste  

 Hem silsile-i èaúl-ı hıred-mendi güsiste 

 

977. Hem Àteş-i sÿzÀn-ı dil-i óavãala olsun 

 Hem şìven-i neşter- fiken-i velvele olsun 

 

978. EùrÀf-ı Manastır’dan işit ãıóóat-ı iòbÀr 

 Bir nice úarye var idi dÀmen-i kühsÀr  
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979. Bir yeñiçeri var idi anda müteèÀrif 

 MÀlıyla añılmışdı aña oldı meòÀyif   

 

980. Gÿş eyleyicek mÀlını düzdÀn-ı óarÀmì 

 MÀl istediler aña idüp èarż-ı peyÀmı 

 

[38b]981.Ol yeñiçeri işidüp iòbÀr-ı muãìbet 

 Bir úullesi var idi aña úıldı èazìmet 

 

982. Ol úulle óiãÀr idi be-àÀyet deri muókem 

 BÀrÿsuna yetmezdi anıñ pÀye-i süllem 

 

983. Kimse çıúamazdı aña yüksek idi àÀyet 

 Bir úulle idi vaãfına olmazdı nihÀyet 

 

984. Ol yeñiçeri aldı òaber ehl-i şeúÀdan 

 Kendisini òıfô itmek içün sehm-i belÀdan 

 

985. Ol úulleye girdi úapusın eyledi dìvÀr 

 Óıfô itmek içün mÀlını úıldı anı der-kÀr 

 

986. İşitdi bunuñ óÀlini aãóÀb-ı êalÀlet 

 Bir yire gelüp bir nice erbÀb-ı òıyÀnet 

 

987. El-úıããa gelüp bir nice yüz Ehremen-i bed 

 äarıldılar ol úulleye mÀnend-i sebük-ded 
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988. Bulduúlarını àÀret idüp òÀric-i úulle 

 Sìm ü zer ü esbÀb u behÀyim nice külle 

 

989. Ol dihceniñ eùrÀfıñ alup ceyş-i óarÀmì 

 Muókem úuşadup virmediler rÀò-ı òırÀmı 

 

990. Çoú kimseyi beyhÿde helÀk itdiler el-óaú 

 Ekåer dutulan úayd olunup úalmadı muùlaú 

 

991. Ol yeñiçeri ehl ü èiyÀliyle muúaddem 

 Ol úulleye girmişdi idüp bÀnì-i muókem 

 

992. Úırú elli olurdı giren ol úulleye insÀn 

 Yıúmaàa óarÀmì diledi olmadı imkÀn 

 

993. Çoú saèy u belìà eylediler hedmine anıñ 

 Olmadı temennÀsı müyesser süfehÀnıñ 

 

994. Odun getirüp yıàdılar anda nice òarvÀr 

 Ol úulleniñ eùrÀfına mÀnende-i kühsÀr 

 

995. Her cÀnibine Àteş idüp úıldılar iúdÀm 

 Áteşde zen ü beççe yanup çıúmadı peyàÀm 

 

996. Cümlesini òÀk eylediler nÀr-ı caóìme 

 Şefúat eåeri gelmedi ol úavm-i laèìme 
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SßÒTEN-İ ÓARÁMì ÚULLE-İ YEÑİÇERİ-RÁ VÜ ZEN Ü 

BEÇÇE-İ ÒÁNE VÜ ŞENÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ115 

 

997. Bu vaúèayı pür-hevli tamÀm itdiler inhÀ 

 İõèÀn ile gÿş itdi anı Óażret-i PÀşÀ 

 

[39a]998.áÀyetde keder virdi dil-i pÀkine riúúat 

 ÙÿfÀn-ı àażab eyledi tedrìc ile şiddet 

 

999. Emr eyledi fi’l-óÀl ola cemièyyet-i èasker 

 ÓÀżır olalar atlı piyÀde nice biñ er 

 

1000. Kendisi saèÀdetle güzìn eyledi ecnÀd 

 Kim iki yüz Àdem seçilüp oluna taèdÀd 

 

1001. FermÀn ile oldı iki yüz Àdeme ruósÀt 

 TÀ Óażret-i PÀşÀ ile hem-rÀh ide sürèat 

 

1002. Hem Yeñişehir cÀnibine eyledi fermÀn 

 SekbÀn ile bir úaç nefer atlı ola pÿyÀn 

 

1003. Aàırlıàı atlarla bile eyledi irsÀl 

 Tedbìr-i mühimmÀtı görüp itmedi ihmÀl 

 

1004. Yüz dÀne sebük-bÀr ile PÀşÀ-yı dil-Àver 

 İròÀ-yı èinÀn itdi hemÀn sürdi tekÀver 

                                                            
115  Haramilerin yeniçeri kalesini kadın ve çocuklarla birlikte yakması ve Paşa Hazretleri’nin bunu 

duyması. 
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1005. İl erine emr itdi àulüvv itmeye cümle 

 äaf ãaf yürüyüp eyleyeler her biri óamle 

 

1006. Her cÀnibe gönderdi nice leşker-i nuãret 

 Hem virdi reèÀyÀya hücÿm itmege ruòãat 

 

1007. Áheng-i sefer itdi süéÀl eyledi aòbÀr 

 Ol gice saèÀdetle binüp eyledi ılgÀr 

 

1008. Gÿş itdi Filorina’da bir kÿh-ı muèaôôam  

 Yaylaà imiş ol menzil-i òaêrÀ-geh-i òurrem 

 

1009. Ol yerde úarÀr eylemiş ol leşker-i yaàı 

 Her yerden aúup anda gelürmiş nice dÀàì 

 

1010. Ol kÿh-ı menìè üzre penÀh itmiş o düzdÀn 

 Kim gÿşiş ile aña ôafer bulmaya insÀn 

 

1011. Olduúları menzil küre-i bÀd ile hem-ser 

 Üstünden anıñ geçmege èÀciz idi ãarãar 

 

1012. Meémÿr olan Àdemler ile geldi raèiyyet 

 SekbÀn u yaya da yürüyüp eyledi sürèat 

 

[39b]1013.EùrÀf-ı güzergÀhın alup Óażret-i PÀşÀ 

 YekpÀre hücÿm eylediler leşker-i àarrÀ 
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1014. ÁvÀz-ı nefìr anda dem-i äÿr idi gÿyÀ 

 Kimini helÀk eyler idi kimini ióyÀ 

 

1015. Her nÀy-ı àirìvende idüp şìven-i mÀtem 

 Teklìf-i èadem eyler idi düşmene her-dem 

 

1016. Ásìme ser itdi felegi debdebe-i kÿs 

 PÀşÀ-yı dilÀver gözedirdi reh-i nÀmÿs 

 

1017. Ceng eyler idi àayret idüp kÿh-ı [hecâda] 

 Ol kÿhı úuşatmışlar idi atlu piyÀde 

 

1018. GÿyÀ ki úıyÀmetden o gün oldı èalÀmet 

 Beş yüz úadar Àdem kesilüp úopdı úıyÀmet 

 

1019. Ol deñlü úılıçdan geçirüldi ser-i düşmen 

 Ol kÿh-ı tamÀm eylediler küşte medfen 

 

1020. Leşker yıàılup òÿn ile doldı reh-i ãaórÀ 

 Úırú elli nefer kimse giriftÀr idi ammÀ 

 

1021. Başları idi her birisi ehl-i fesÀdıñ 

 Ser- èasker-i İblìsi idi baày u èinÀdıñ 

 

1022. Dutuldı bile anlar ile bir iki rehbÀn 

 Anlar imiş ìàvÀ idici nÀyib-i şeyùÀn 
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1023. Anlar imiş ol úavmi iden serkeş ü gümrÀh 

 Şimden girü nuãret bize degdi diyü her-gÀh 

 

1024. İôhÀr idelüm dirler imiş dìn-i Mesìói 

 Eylerler imiş anıñ içün fièl-i úabìói 

 

1025. Bu şeyùaneti eyler imiş anlara taèlìm 

 PÀşÀ’ya bu úavli işiden eyledi tefhìm 

 

1026. áÀyetde àażab itdi didi olmaya ihmÀl 

 RehbÀn ile óÀżır oluna fırúa-i bed-óÀl 

 

1027. Úırú elli nefer cümlesini úıldılar ióżÀr 

 Ol úulleye kim yaúmış idi fırúa-i eşrÀr 

 

[40a]1028.Emr itdi úazıú cümlesine Óażret-i PÀşÀ 

 Úonulàa olundı ki ola òalúa temÀşÀ 

 

1029. Elli nefer Àdem úazıàa cümle uruldı 

 AóvÀl-i óarÀmì bu ùarìú ile görüldi 

 

1030. GÿyÀ yeñiden fetó olunup kişver ü èÀlem 

 ÒünkÀra duèÀ itdi cihÀn òalúı dem-À-dem 

 

1031. Çün úavm-i óarÀmiyi úırıp ãaóib-i devlet 

 Avlonya’ya gitmek içün itdi yine niyyet 
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ÚOYLUáA KERDEN-İ ÓARÁMÌ RÁ VÜ PERDÁÒTEN-İ KÁR 

ÌŞÁN-RÁ VÜ BE CÁNİB-İ AVLONYA èAZÌMET NÜMßDEN116 

 

1032. Andan dökülüp geldi reèÀyÀ-yı memÀlik 

 Seyr eylediler küşte olan kÀfir-i hÀlik 

 

1033. Didiler eger úalsa idi bu sene bunlar 

 DünyÀyı yaúarlardı serÀpÀyı muúarrer 

 

1034. Ger gelmemiş olsa bu yire Óażret-i DÀver 

 Taòrìb-i memÀlik olunurdı nice kişver 

 

1035. Bu memleketiñ ehl-i fesÀdı úatı çoúdur 

 Teftìş-i meòÀyif olunursa haddi yoúdur 

 

1036. İõèÀn idicek Óażret-i PÀşÀ bu kelÀmı 

 Emr eyledi ol memleketiñ òalúı tamÀmı 

 

1037. Birbirine żÀmin olalar kÀr ola ÀsÀn 

 Úatl eyleyeler her kim iderse yine èiãyÀn 

 

1038. ZìrÀ ki içinden imiş erbÀb-ı fesÀdı 

 Bu ùarz ile żabù eyleyeler baày u èinÀdı 

 

1039. Hemm ile olup birbirine oldı kefÀlet 

 Úavl eylediler itmeyeler ahde òıyÀnet 

 

                                                            
116  … Şerrine son vermek ve Avlonya tarafına yönelmesi 
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1040. Birbirine çünki kefil oldı òalÀyıú 

 Ásÿde olup eylediler úaùè-ı èalÀyıú 

 

1041. EånÀ-yı meãÀlióde iken ãÀóib-i devlet 

 Geldi úapucılar getürüp emr ile òilèat 

 

[40b]1042.Taósìn ü sitÀyiş idi mażmÿn-ı evÀmir 

 Hem òaùù-ı hümÀyÿn ile elùÀf-ı nevÀdir 

 

1043. TÀèôìm olunup òilèat ile óÀcib-i sulùÀn 

 Ol deñlü rièÀyet ki aña olmaya pÀyÀn 

 

1044. Bu cümle meãÀlió görilüp bitdi temÀmet 

 Avlonya’ya gitmek içün olundı iúÀmet 

 

RESÌDEN-İ AVLONYA VÜ TAèMÌR-KERDEN-İ KALèA-İ 

AVLONYA Kİ MERHßM SULÙAN SÜLEYMÁN BİNÁ-KERDE 

BßDEST117 

 

1045. SulùÀn-ı cihÀn-dÀver iken Óażret-i Maàfÿr 

 YÀènì ki SüleymÀn-ı zamÀn maèniè-i cumhÿr 

 

1046. Avlonya’da bir úalèa binÀ eylemiş el-óaú 

 Dìv ile perì yapsa da olmazdı ol el-óaú 

 

 

                                                            
117  Avlonya’ya gelişi ve merhum Sultan Süleyman tarafından inşa edilen kaleyi tamir ettirmesi. 
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1047. Müstaókem imiş burcı anıñ burc-ı felekten 

 ÒuddÀmını emr itmiş anıñ óÿr u melekden 

 

1048. İtmişdi anı Polya Firengine muúÀbil 

 TÀ defè-i żarar eyleye olduúça meúÀtil 

 

1049. İtmÀmına saèy eyleyüp itmiş nice diúúat 

 Beõl eylemiş emvÀlini tÀ èarż ide miknet 

 

1050. Bir nice zamÀn böyle úalup şevket u şÀnı 

 BÀúì mi úalur kimseye bu èÀlem-i fÀnì 

 

1051. Meróÿm olıcaú ãoñra SüleymÀn-ı zamÀne 

 Kendiyle bile şevket ü şÀn oldı revÀne 

 

1052. Pes mÀnde olup kalèalarıñ úalmadı ùÀbı 

 EyyÀm ile úaùè oldı veôÀéif gibi Àbı    

 

1053. èAãrında dilÀver er idi düşdi turÀba  

 GÿyÀ ki dil-i èÀşıú idi oldı òarÀbe 

 

1054. Ejder gibi ùobları yatur rÿy-ı feżÀda 

 Raèd ile der-Àşÿb idiler ãìt u ãadÀda 

 

1055. KeyvÀn ile her úullesi olmış idi hem-ser 

 ÚÀrÿn gibi yerlere geçüp düşdi ser-À-ser 
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[41a]1056.SerdÀr-ı èÀdil-güster-i sulùÀn-ı cihÀn-bÀn 

 Düstÿr-ı MurÀd ÒÀn-ı zamÀn Óażret-i KenèÀn 

 

1057. Devletle saèÀdetle gelüp itdi neôÀret 

 ÓaúúÀ ki ÒudÀ yÀrı úılup itdi cinÀyet 

 

1058. İskender ü DÀrÀ’yı riúÀbında úul itdi 

 AnúÀ ùayarÀn itmedügi yerde yoú itdi 

 

1059. èArż eyledi şÀn-ı èaôamet çekdi èasÀkir 

 Kendi geleniñ èaybına çok olmadı nÀôır 

 

1060. Bu heybet ü bu miknet u bu úudret ü şÀnı 

 Seyr eyleyen èÀúil didi İskender-i åÀnì 

 

1061. Bu cünbiş ü ùarz ile gelüp baãdı rikÀbın 

 GÿyÀ ki èarÿs idi cihÀn açdı niúÀbın 

 

1062. Geçdi oturup Polya Firengine muúÀbil 

 Avlonya óiãÀrın didi yapsam n’ola úÀbil 

 

İÚDÁM-I NÜMßDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ BE-TAèMÌR-İ 

KALèA-İ AVLONYA Kİ TEMÁM ÓARÁB BßD118 

 

1063. EùrÀfını devr itdi idüp fikr ü teéemmül 

 Ol memleketiñ òalúına èarż itdi tecemmül 

 

                                                            
118  Paşa Hazretleri’nin tamamen yıkılmış olan Avlonya Kalesi’nin tamirine başlaması. 
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1064. Rüstem gibi cevşen etegin ãoúdı beline 

 FerhÀd-ı dilÀver-veş alup úazma eline 

 

1065. YÀd itdi Murad-ÒÀn’ı didi bende-i Ànım 

 Perverde-i inèÀm şehenşÀh-ı cihÀnım 

 

1066. Başladı hemÀn sÀèat idüp niyyet-i diúúat 

 İtmÀmına saèy itmege beõl eyledi himmet 

  

1067. Bir nice zamÀn himmet idüp irdi tamÀma 

 Òutbe oúudup úıldı namÀz uydı imÀma 

 

1068. Emr eyledi ol memlekete çıúdı münÀdì 

 TÀ fehm ideler úudret-i SulùÀn-ı MurÀd’ı 

 

1069. Yerden göge lebrìz olıcak cÀh u cehÀlet 

 ÒÀyin olan erbÀb-ı şeúÀ çekdi melÀlet 

 

[41b]1070.Raóm eylemedi õerre úadar ehl-i şeúÀya 

 Meyl itmez idim rüşvet içün Àb-ı liúÀya 

 

1071. Ol úalèaları Óażret-i PÀşÀ-yı mükerrem 

 Yapdırdı emek çekdi idüp kÀr-ı muùalsam 

 

1072. Hep kendü mÀlından bu úadar maãrafı gördi 

 ÒünkÀra duèÀ úıldı yüzin yerlere sürdi 

 

1073. Hergiz yoúdı õerre úadar òavf u recÀsı 

 İsterdi ola pÀdişahıñ anda rıżÀsı 
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1074. El-óaú bu úadar zaómete itmişdi recÀyı 

 SulùÀn-ı cihÀn yÀd idicek ide duèÀyı 

 

1075. İùnÀb-ı suòan eylemeden èÀrif-i dÀnÀ 

 Mażmÿnı èayÀn eylemedir maùlab-ı aèlÀ 

 

ŞENÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ èİäYÁN Ü FESÁD-I ÙÁéİFE-İ 

ARNAVUD-RÁ VÜ TEDÁRİK-İ ÌŞÁN119 

 

1076. Gÿş eyle ãarìr úılam nÀdire-perdÀz 

 Tefhìm idecekdir saña bir úıããa-i iècÀz 

 

1077. DünyÀ duralı ùÀéife-i Arnavud el-óaú  

 èİãyÀn u òaùÀ eylemeden geçmedi muùlaú 

 

1078. Her laóôa úıtÀl eylemedir bunlara òaãlet 

 DünyÀyı yaúarlardı eger yÀr ola furãat 

 

1079. Virmezler idi cizyelerin óÀkime aãlÀ 

 Her birisi bir ùaş başın itmiş yine meévÀ 

 

1080. Úolcılar aña varmaàa úÀdir mi olurlar 

 CÀn virmeden ol cÀnibe nÀôır mı olurlar 

 

1081. èÁdetleri ceng eylemedir ãubó u mesÀda 

 Ekåer dögüşür òalúı çıúup atlu piyÀde 

                                                            
119  Paşa Hazretleri’nin Arnavut taifesinin şer ve fesadını işitip bunun tedbiriyle uğraşması. 
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1082. Ol cizye-i şerèiyye ki vÀcibdir edÀsı 

 ÚÀêì ki ùaleb eyleye yaúlaşdı fenÀsı 

 

1083. Óaú virmede bunlar götüri bÀùıl olupdur 

 Ol memlekete úahr-ı ÒudÀ nÀzil oluptur 

 

[42a]1084.Bunlar bu úadar recm ile òavf eylemez aãlÀ 

 Her cÀnibe aúıncı iderler yine peydÀ 

 

1085. Doyran ile Yanya’ya gÀhì aúın eyler 

 Pirlepe’den Üsküb diyü úalúar sükÿn eyler 

 

1086. Taòrìb-i bilÀd ile [olur] işleri ancaú 

 DünyÀyı yaúarlar olıcaú bir yire mülóaú 

 

1087. Ol memleketiñ her ùarafı òavf u òaùardan 

 Ásÿde olurlar mı èaceb defè-i żarardan 

 

1088. Anlara varup kimdir iden èarż-ı èavÀrız 

 Ya isteye ispenc ü ola şaòã-ı muèÀrıż 

 

1089. Elbette anıñ úatline eylerler ièÀnet 

 Úatl itmeseler şüphesiz eylerler ihÀnet 

 

1090. Ol úavme varup yÀd idemez kimse mekÀrı 

 äalb eyler anı anda bulup úavm-i feşÀrì 

 



180 
 

1091. Yaúmaàa çıúarlardı nevÀóì vü úurÀyı 

 Rencìde iderlerdi bulunsa fuúarÀyı 

   

SUéÁL KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ EZ EFèÁL-İ BED-İ 

ÙÁéİFE-İ ARNAVUD Ü BÁZ ŞENÌDEN120 

 

1092. Ol cÀnibe èazm eyleyicek Óażret-i PÀşÀ 

 EfèÀlini bu ùÀéifeniñ eyledi iãàÀ 

 

1093. Anlar daòi duymuş ki gelür dÀver-i devrÀn 

 Gÿş eyleyicek her birisi eylemiş iõèÀn 

 

1094. Cemèiyyet idüp bir yire gelmiş nikebÀtı 

 Tìà u teber almışlar ele hep neferÀtı 

 

1095. ÁbÀde-i ceng olmuş anıñ her biri tenhÀ 

 Furãat gözedürler ãanasın gerk-i sebük-pÀ 

 

1096. Ádem getürüp aldı òaber server-i leşker 

 Kim ceng içün anlar da didi oldı muóayyer  

 

CÁSUS FİRİSTÁDEN Ü ÒABER DÁŞTEN-İ CENG-İ ÙÁéİFE-İ 

ARNAVUD ÓAŻRET-İ PÁŞÁ121 

 

[42b]1097.Maèlÿm olıcaú Óażret-i PÀşÀ’ya bu peyàÀm 

 Gönderdi òaber her ùarafa eyledi iúdÀm 

                                                            
120  Paşa Hazretleri’nin Arnavut taifesinin kötü işlerinden sual edip bunları yeniden dinlemesi. 
121  Paşa Hazretleri’nin casus göndermesi ve Arnavut taifesinin savaş hazırlığından haberdar olması. 
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1098. DeryÀ-yı şecÀèat ki òurÿş itdi terÀküm 

 EmvÀc-ı àażab eyledi her laóôa telÀùum 

 

1099. Ol şìr-i peleng-efgen kühsÀr-ı şecÀèat 

 İsterdi úoparmaú ser-i küffÀra úıyÀmet 

 

1100. Ol bebr-i àażab- perver-i hÀmÿn-ı ciger-sÿz 

 Leşker-geh-i aèdÀya olur ãÀèiúa endÿz 

 

1101. ÙÿfÀn-ı belÀ bÀd-ı àażab eyledi tuàyÀn 

 Tennÿr-i ùabìèatden olup èÀleme sÿzÀn 

 

1102. Ol Rüstem-i úÀhir dil-i meydÀn-ı keşÀkeş 

 Ol bebr-i semender- reviş-i úulzüm-i Àteş 

 

1103. Ceng itmege àÀyetde uyup eyledi sürèat 

 CÀsÿs ile fehm itdi òaber gözledi furãat 

 

1104. Ol ceng olıcaú menziliñ ismin òaber aldı 

 AèdÀya ôafer bulmaà içün rÀh-ber aldı 

 

1105. SulùÀn-ı CihÀn BÀyezid’iñ menzil-i fetói 

 Ol yer imiş itmişler anıñ óaúúına medói 

 

1106. NÀmına anıñ dirler imiş Puriàavanad 

 Fetó eylemiş ol memleketi oradan üstÀd 
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1107. Bir böyle mübÀrek yer ola yümn ile maèmÿr 

 Ceng itdügi Òan BÀyezid’in menzili pür-nÿr 

 

1108. GÿyÀ ki pey-À-pey òaber-i müjde irişdi 

 CÀn-ı sefer Àhenge ten-i mürde yetişdi 

 

1109. Ol menzili fÀl eyledi serdÀr-ı mükerrem 

 Leşker ile fikr itdi vara kendi muúaddem 

 

ÁMEDEN-İ CÁSßS Ü BÁZ ÒABER DÁDEN Kİ HEME EZ-BEHR-İ 

CENG DER METERİS FÜRß NİŞESTEN122 

 

1110. CÀsÿs-ı òaber geldi yine eyledi iòbÀr 

 Beş úat Meteris itdi diyü leşker-i küffÀr 

 

[43a]1111.İãàÀ idicek bu òaberi dÀver-i èaãrì 

 Argeri’ye èazm itdi ki menzil ola úaãrì 

 

1112. Devletle geçüp Argeri’ye úondı oturdı 

 ÁvÀz-ı nefìri felek-i èarşa yetürdi 

 

1113. Yazdırdı evÀmirle mekÀtib èaceleyle 

 Gündüz gideni úomadı kim ãabr ide leyle 

 

1114. Her cÀnibe gönderdi gele leşker-i nuãret 

 Fetó eyleyeler düşmeni fevt olmaya furãat 

 

                                                            
122  Casusun tekrar gelmesi ve onların savaş için Meteris'te toplandıklarını haber vermesi. 
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1115. Arslan enigin istedi arslan olıcaúdır 

 Yanya’ya òaber ãaldı ne pinhÀn olacaúdır 

 

1116. Yaènì ki gelüp eyleye İslÀm’a ièÀnet 

 KüffÀr-ı bed-endìş-i ide nehb ü óasÀret 

 

FİRİSTÁDEN-İ MEKÁTİB BE-HER CÁNİB EZ BEHR-İ 

İMDÁD Ü RESÌDEN-İ ASLAN PÁŞÁZÁDE123 

 

1117. Gÿş eyleyicek bu òaberi şìr-i yegÀne 

 Emr itdi pelengÀne hucÿm ide segÀne 

 

1118. Himmetle gelüp anda yetişdi èAli PÀşÀ 

 Maèzul idi yaènì Úaraman’dan o sebük-pÀ 

 

1119. Arslan idi nÀm-ı pederi kendi èAlì’dir 

 Babası gibi ol daòi PÀşÀ-yı velìdir 

 

1120. İnãÀf idicek erligini eyledi iåpÀt 

 Erliklerini görse idi èAnter olur mÀt 

 

1121. Ol serveri paşa-yı kerìm eyledi serdÀr 

 TÀ kim düşe leşker öñüne úaùè ide kühsÀr 

 

1122. Erlikler idüp eyledi ol òayli cesÀret 

 Taburunu küffÀrıñ idüp nehb u òasÀret 

 

                                                            
123  Aslan Paşazâde’nin yardıma gelmesi için her (dört bir) tarafa mektub gönderilmesi. 
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1123. ŞìrÀne çıúup eyledi aèdÀya hücÿmı 

 ÓÀcet úomadı kim yite ardunca èumÿmı  

 

1124. NÀmında olan óükmi o gün eyledi icrÀ 

 Elbette èalì olan olur zÿr ile aèlÀ 

 

[43b]1125.Ol gün ãanasın şìr-i ÒudÀ eyledi himmet 

 ZìrÀ ki èAlì ismi virir Àdeme àayret 

 

1126. áayretle gelüp eyledi aèdÀya cesÀret  

 Ol gelmek ile düşmene òavf itdi sirÀyet 

 

1127. Ardınca vezír irdi idüp neşr-i celÀlet 

 AãlÀ öñüne durmadı aãóÀb-ı êalÀlet 

 

1128. Ol heybet ü ol şevket ü ol şÀn u şükÿhı 

 Ol ùanùana ol debdebe ol fevc ü gürÿhı 

 

1129. Düşünde daòi görmedi İskender ü DÀrÀ 

 EvhÀm-ı òayÀline anıñ gelmedi èumdÀ 

 

1130. Ardınca gelüp oldı silaódÀrı úażÀdÀr 

 Ceng Àteşi hem şuèlelenüp oldı şerer-bÀr 

 

1131. Ùop ùaşı gibi başladı àalùÀn ola gülle 

 Girdi delige şìr-i veàÀ niteki dülle 
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1132. BÀrÀn-ı belÀ oldı o gün tìr-i ciger-dÿz 

 TÿfÀn-ı tegerg oldı tüfengÀn-ı èadÿ-sÿz 

 

1133. PerrÀn olan oúları gören rÿy-ı hevÀda 

 Dirlerdi ecel muràıdır ol ãaón-ı hecÀda 

 

1134. AhcÀr-ı sicindir ãanasın úavmine filiñ 

 MuràÀn-ı EbÀbildir oúı ehl-i sebìliñ 

 

1135. Şemşìr-i àażÀ cevşen-i aèdÀyı sökerdi 

 PeykÀn-ı ecel çÀk-i girìbÀnı dikerdi 

 

1136. Fındıú yire gökden ùolu-ÀsÀ dökülürdi 

 RÀèd idi tüfengler ki işiden bükülürdi 

 

1137. Şemşìr ile her gülle ki meydÀna düşerdi 

 Zebnÿr-ı belÀ başına aèdÀnıñ üşerdi 

 

1138. MeydÀn-ı veàÀda dökülen gülleler el-óaú 

 Òarbÿze-i bostÀn-ı Ebÿ Cehl idi muùlaú 

 

1139. Eller ki budanmaúda idi dest-i belÀda 

 PÀy-ı har-ı èÌsÀ gibi düşmüşdi feżÀda 

 

[44a]1140. PÀşÀ-yı dilÀver esedullÀh-ı şecÀèat 

 Ol deñlü adÿúurdıña tÀ geldi úanÀèat 
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1141. Sürdükçe èadÿ üstüne kühsÀre-i çÀlÀk 

 äarãar gibidir kim ola düşmen aña òÀşÀk 

 

1142. Şemşìrin alup destine bozduúça alaylar 

 Düşmen èademiñ rÀhını kendüye úolaylar 

 

1143. Ardınca urup tìà u teber leşker-i nuãret 

 AèdÀ bozılup döndi yüzi úaçmadı furãat 

 

1144. äaflar yüriyüp açdı èalem şuúúa-i dìbÀ 

 Sìmurà idi kim bÀl u per açmış ola èumdÀ 

 

HÜCßM KERDEN-İ LEŞKER-İ İSLÁM Ü CONBÌDEN İèLÁM 

Ü EFRßÒTEN-İ ÁTEŞ-İ HEYECÁN124 

 

1145. KühsÀr-ı veàÀdan süzilüp indi şikÀra 

 Beñzerdi cenÀóayni anıñ naúş-ı nigÀra 

 

1146. Ol heybet ü şevketle úaçan indi feżÀya 

 Teb-lerze düşürdi dili pÿlÀd-ı úazÀya 

 

1147. Raèd ile hem-ÀvÀz idi gÿyÀ şikem-i kÿs 

 KÿpÀl ile her serveri görseñ dir idiñ ùÿs  

 

1148. Gÿş-ı felege ãalmış idi debdebe-i sernÀ 

 ÁvÀz-ı nefìr ile virüp èÀleme àavàÀ 

 

                                                            
124  İslâm Askeri’nin saldırıya geçmesi ve bir heyecan dalgasının (ateşi) oluşması. 
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1149. Her ùabl u dühül kim dögülürdi o veàÀda 

 Òuşk itmiş idi úanını èırú-ı òuãamÀda 

 

1150. Ejder gibi dem çekdügi demraòş-ı ciger-òÀr 

 Olurdı süheyli orada ãÀèiúa-girdÀr 

 

1151. Maóşer yerine dönmüş idi cÀyı neberdiñ 

 Teéåìrini ãorma nicedir germ ile serdiñ 

 

1152. Úaldırmış idi bir úatını òÀk-i siyÀhıñ 

 ëarb-ı sem-i pÿlÀd ile esbÀn-ı sipÀhıñ 

 

1153. Şeş oldı zemìniñ ùabaúÀtı biri gitdi 

 Nüh oldı felek cüz u zemìn óÿn aña yitdi  

 

[44b]1154.Ol gün güneşin rÿyına bir perde çekildi 

 Yerden göge dek ãanki sütÿn oldı dikildi 

 

1155. MuràÀn-ı sihÀm eyler idi ôulmete perrÀn 

 ŞÀyed ki ola òÿn-ı èadÿ çeşme-i óayvÀn 

 

1156. Beş gün ile beş gece tamÀm eylediler ceng 

 Vüsèatle cihÀn oldı èadÿnuñ başına teng 

 

1157. Başladı anıñ her biri bir yaña firÀra 

 Virmedi firÀrı dögüşüp cÀy-ı úarÀra 
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1158. ÒÀşÀk idi kim reh-güõer-i ãarãara düşdi 

 ÒarvÀr-ı zücÀc idi ser-i mermere düşdi 

 

1159. Çil beççe idi oldı óavÀle aña aèúÀb 

 Ya berre idi oldı òarìdÀr aña úaããÀb  

 

1160. Altıncı gün olmuşdı ãalÀteyniñ arası 

 Úalmadı daòi Arnavud’uñ anda úurÀsı 

 

1161. Oldı ôafer u nuãret iki biñ revende 

 Her biri yemìninde yarın da dün de 

 

1162. Fetó oldı o gün èasker-i manãÿra mübÀrek 

 Maúãÿd-ı şehi eyledi AllÀh tebÀrek 

 

1163. Çün münhezim oldı götüri düşmen-i bedòÀ 

 Luùf eyledi PÀşÀ-yı kerìme yine AllÀh 

 

GİRİFTÁR ŞODEN-İ DİLÌRÁN-İ ÙÁİFE-İ ARNAVUD DER RßZ-I 

CENG Ü PEYKÁR125 

 

1164. Biñ başları kim var idi aãóÀb-ı şecÀèat 

 Hem leşker-i kÀfir de egilmişdi be-àÀyet 

 

1165. Olundı yigirmi üçi bir yirde giriftÀr 

 Her birisi meşhÿr idi erlikde cigerdÀr 

 

                                                            
125  Arnavut tayfasının kahramanlarının savaş günü kuşatma altına alınması. 
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1166. Her birisi yüz Àdeme eylerdi muúÀbil 

 Görmemiş idi kimse daòi böyle muúÀbil 

 

1167. Zencìre çeküp şìr gibi eyledi beste 

 Olmuşlar idi dest-i dilÀverde şikeste 

 

[45a]1168.Bunlar dutulup úaldı hele bend-i bilÀda 

 Bir nicesi daòi dutulup geldi piyÀde 

 

VÜ GİRİFTÁR ŞODEN-İ BABA [.] ÌŞÁN Ü PERÌŞÁN GEŞTEN-İ 

CEMèİYYET-İ NÁDÁN126 

 

1169. PÀ-bus idi bunlarda dutıldı ele girdi 

 Hem Óażret-i PÀşÀ’ya dutanlar bile geldi 

 

1170. Emr eyledi kim bunları da eyleyeler bend  

 Kim bunlar idi anlara dÀyim virici pend 

 

1171. Hem maúãad-ı ehl-i êalÀlet idi bunlar 

 Hem her mekteb-i küfr ü cehÀlet idi bunlar 

 

1172. Bir yire gelüp istediler emn ü emÀnı 

 Hem defè ideler orada ki şekk ü gümÀnı 

 

1173. And içdiler èahd eylediler eyleye tedbìr 

 Anlar ki olunmamış idi ùuème-i şemşìr 

 

                                                            
126  Baba İşan’ın yakalanması ve nâdan (câhil) tayfanın perişan olması. 
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1174. Kendülere teklìf olunan mÀl ü òarÀcı 

 Geldikde mübÀşir vireler cizye vü bÀcı 

 

1175. Ol deñlü yemin eylediler bì-óadd ü èàÀyet 

 Hem daòi rehinler virilüp úondı emÀnet 

 

1176. Şarù eyledi pes-mÀnde olanlar úılıcından 

 TÀ kim buları èafv ide PÀşÀ bu suçundan 

 

1177. èAhd oldı emÀn oldı baàışlandı bu èiãyÀn 

 Söz bunda tamÀm oldı daòi olmaya ùuàyÀn 

 

1178. İnãÀf idiñ ey ehl-i mürüvvet bu peyÀmı 

 Bu ùarz ile gÿş eylemedi kimse kelÀmı 

 

1179. Tedbìr-i metìn ile şikest eyledi düşmen 

 RühbÀnları rehn oldı ider ãulóa müberhen 

 

1180. Óamd eyleyelim virdi murÀdın yine SübóÀn 

 Úatl eyledi kÀm aldı èadÿdan hele sulùÀn 

 

TEMÁM PERDÁÒTEN-İ EHL-İ FESÁD-RÁ Ü ÁVERDEN-İ RßY-I 

NİYÁZ BE CÁNİB-İ ÓAÚÚ CELLE VÜ èALÁ127 

 

[45b]1181.Hep devletidir Óażret-i SulùÀn MurÀd’ıñ 

 Hem maùlabıdır dìne de bu ehl-i fuéÀdıñ 

 

                                                            
127  Fesad ehlinin şerrine son verilmesi ve Cenab-ı Hakk’a dua ve niyaz edilmesi. 
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1182. Ol ùÀéifeniñ óÀline çün virdi niôÀmı 

 Yanya ùarafın görmek içün ãaldı peyÀmı 

 

1183. Yanya’yı görüp itdi èazìmet kimi şehre  

 TeróÀle’yi ùayy eyledi aldı nice nehre 

 

1184. Geldükde kimi şehre saèÀdetle oturdı 

 Birúaç úapucı emr-i şehi anda getürdi 

 

ÁMEDEN-İ EMR-İ ŞERÌF-İ ÓAŻRET-İ ÔİLLULLÁH Ü DAèVET 

KERDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ-RÁ BE CÁNİB-İ EDRİNE128 

 

1185. SulùÀn-ı CihÀn pÀdişeh-i memleket-i Rÿm 

 Dimiş ki gel Edrine’ye maèlÿm ola mefhÿm 

 

1186. DÀòil olıcaú Óażret-i PÀşÀ’ya bu peyàÀm 

 Úalúup ùaraf-ı Edrine’ye eyledi iúdÀm 

 

1187. Devletle gelüp Edrine’ye úondı oturdı 

 Söz añlayan Àdemleri yanına getürdi 

 

1188. Evvelki rebìèiñ yedisi geçdi onundan 

 Şehr içre girüp úondı oturdı o gününden 

 

1189. Mekå eyledi devletle oturdı nice eyyÀm 

 Gönderdi òaber pÀdişehe istedi peyàÀm 

 

                                                            
128  Padişah’ın emri şeriflerinin gelişi ve Paşa Hazretleri'ni Edirne taraflarına davet etmesi. 
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MEKTßB FİRİSTÁDEN-İ ÓAŻRET-İ ÚÁYMAÚÁM RECEB PÁŞÁ 

İÔHÁR KERDEN-İ MAÓABBET129 

 

1190. Ol Óażret-i PÀşÀ Receb-i luùf-ı mücessem 

 Ol úÀyim olan ãadr-ı vezÀretde mükerrem 

 

1191. Gönderdi mekÀtible òaber èarż-ı maóabbet  

 İåbÀt-ı uòuvvet daòi ièlÀm-ı meveddet 

 

1192. Yazmışdı Úırım’dan gelen iòbÀrı tamÀmı 

 ŞÀhìn ile Timur’a olan úıããa-i peyÀmı 

 

1193. Timur gelüp pÀdişehe eyledi feryÀd 

 Kim itdi şÀhìn ü úazaú birbirin ifsÀd 

 

[46a]1194.Düşmendir anıñ ikisi de Óażret-i ŞÀh’a 

 VallÀhi úasem eyleyeyin mihr ile mÀha 

 

1195. Bir biri ile eylediler èahd ile peymÀn 

 TÀ memleket-i pÀdişehe irgüre noúãÀn 

 

1196. Hem eylediler bir nice kez fikr-i mefÀsid  

 Kim eyleyeler emtièa-i kişveri kÀsid 

 

1197. èArż itdi Timur böyle gelüp ŞÀh-ı CihÀn’a 

 Kim luùf-ı şehe lÀzım idi ola bahÀne 

 

                                                            
129  Kaymakam Recep Paşa’nın mektub göndermesi ve muhabbetini haber vermesi. 
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1198. Virdiler aña Vize ile Úırúkilise’yi 

 Arpalıàı olsun didiler diñle edÀyı 

 

1199. Hem luùf-ı şehenşÀhì aña oldı firÀvÀn 

 Çoú nesne sefÀreş olunup eyledi iõèÀn 

 

1200. Didiler aña luùf-ı şehe maôhar olunca  

 Şimden girü gÿş it vükelÀ úavlin olunca 

 

1201. Eflaú ile Boàdan u Lih’dir niceye sen 

 BÀbÀ’ya Úırım semtine gönder niçe yek-fen 

 

1202. CÀsÿs ile aóvÀlini bil cümle TÀtÀrıñ 

 Maófì getürüp dinle sözin ehl-i tebÀrıñ  

 

1203. Biz daòi Úırım semtine ãaldıú nice Àdem 

 TÀ tÀze òaberler alınup fehm ola mübhem 

 

1204. Şimden girü her şey ki ãudÿr eyleye anı 

 Ol cÀnibe ièlÀm ideriz diñle beyÀnı 

 

1205. Gÿş eyleyicek Óażret-i SerdÀr-ı felek-şÀn 

 Destÿr-ı şeref baòş-i vezÀret meh-i KenèÀn 

 

1206. Ol ÓÀn Timur’ı yanına aldı kerem itdi 

 İósÀn u kerem itmeden artuú himem itdi 
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1207. ŞÀyeste-i iósÀn idi ol merd-i dilÀver 

 Gerşesb-i zamÀn Rüstem-i cengÀver-i server  

 

1208. Aldı eline òÀùırını ãordı dem-À-dem 

 MirzÀlarını òilèatla úıldı mükerrem 

 

[46b]1209.Kendüsine esbÀbı ile virdi eyü at 

 Bir at ki ider tÿsen-i gerdÿnı sebük mÀt 

 

1210. Hem daòi aña virdi bile cevşen u miàfer 

 Tìà u teber u terkeş u şemşìr-i mücevher 

 

1211. İósÀn ile merhem úodı zaóm-ı dil-i zÀra 

 Mecrÿó idi úalbi biraz oldı hele çÀre 

 

1212. İnèÀm u kerem eyledügünden daòi àayri 

 èArż eyleyeyin saña biraz diñle bu seyri 

 

1213. SÀbıúda Úırım òÀnı iken oldı selÀmet 

 Úaldı yedi oàlı girüye úıldı iúÀmet 

 

1214. Ol kim büyüàidür aña dirlerdi BahÀdır 

 èİrfÀn u maèÀrifle bilür òayli maúÀdir 

 

1215. Olurdı o Yanbolı’da èirfÀn ile maèrÿf 

 NÀmı ber-i nìkde èaôametle idi mevãÿf 

 

1216. Ol Nÿredìn idi ki Úırım’da otururdı 

 Gördügini yazup birisine yetürürdi 
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1217. ŞÀhin orada her ne ki tedbìr úılurdı 

 Yanbolya’ya mektÿbı anıñ dürme gelürdi 

 

1218. Andan da BahÀdır yazup eylerdi rivÀyet 

 PÀşÀ’ya gelüp vÀãıl olurdı o óikÀyet 

 

1219. Nevrÿz’a yaúın gelmiş idi bir iki nÀme 

 ŞÀhin anı göndermiş idi yaèni peyÀma 

 

1220. Dimiş idi Timur’a ki úaçúun úulumuzdır 

 Úanda gider ise dutarız kim yolımızdır  

 

1221. Dutup bize göndermez ise anı o kÀfir 

 Biz varuruz üstine anıñ olsun o óÀżır 

 

1222. Bu mektÿbı Edrine’ye gönderdi BahÀdır 

 TÀ fehm oluna fikr-i bed-endíşe-i fÀcir 

 

1223. PÀşÀ’yı kerem-güster anı ol gice fi’l-óÀl 

 èArż eyledi İstanbul’a maèlÿm ola ÀmÀl 

 

[47a]1224.Gÿş eyleyicek bu òaberi Óażret-i PÀşÀ 

 Destÿr-ı mükerrem Receb-i memleket-ÀrÀ 

 

1225. Fikr eyledi kim şimdi bahÀr oldı hüveydÀ 

 Leh mufsidi hem daòi Úazaú olmada peydÀ 

 

1226. ŞÀhin ile yek-dil olalar belki bu küffÀr 

 Üstine gelen ÒÀn Timur’uñ cümlesi yek-pÀr 
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1227. ZìrÀ ki Vize Úırúkilise Özü’ye mensÿb 

 ŞÀhin geçer Özü’yi gelüp olmasa maàlÿb 

 

1228. Tıróala130 Timur ÒÀn’a virildi bu sebebden 

 AmmÀ ki Timur ÒÀn òaber almadı sebebden 

 

1229.  Geç añladı kendüye olan luùf u keremden 

 Derince’ye geçdi işidüp anı elemden 

 

1230. Andan daòi EflÀk’a geçüp eyledi menzil 

 ŞÀhin işidüp geldi anıñ üstüne yek-dil 

 

1231. Bir nice biñ Àdem getürüp Çerkes ü TÀtÀr 

 Yürüdi Timur Òan’a o dem eyledi ılàar 

 

1232. Uàradı gelürken Özü’ye itdi iúÀmet 

 Bir úalèa binÀ itmiş idi gördi temÀmet 

 

1233. ÓatmÀn Úazaú’ı anda ferÀgÀn otururdı 

 Tedbìr u tedÀrik ne olur anı görürdi 

 

1234. ŞÀhin ile èahd eylediler anda fezÀdÀn 

 TÀ bir biriniñ üstüne teslìm ideler cÀn  

 

1235. Geçdi Özü’yi durmadı ŞÀhìn’i şeb-Àheng 

 Ùurlı’yı geçüp ister idi eyleye bir ceng 

                                                            
130 Yunanistan’ın Tesalya bölgesinde tarihi bir şehir. 
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1236. EflÀú’a çıúup cümle èubÿr eyledi mÀdan 

 MuràÀb idi anlara żarar yetmedi mÀdan 

 

1237. EflÀú içine ùoàrı idüp òaylièazìmet 

 Gÿş eyleyen anı oradan buldı hezìmet 

 

1238. ÒÀnzÀde yine yazdı ol iòbÀrı beriye  

 Gönderdi bahÀdır yanına virdi cerìye 

 

[47b]1239.Ol daòi varup Edrine’ye eyledi iòbÀr 

 TÀ kim bile maèlÿm edine Óażret-i SerdÀr 

 

1240. PÀşÀ işidüp anı hemÀn itdi tedÀrik 

 Gönderdi òaber pÀdişehe úıldı tehÀlük    

 

1241. äoñra Kefe’ye giden Àdemler daòi geldi 

 Cümle ùarafeyniñ òaberin pÀdişeh aldı 

 

1242. Taùbìú olunup iki òaber bir birisine  

 Kimisi daòi oldı muùÀbıú birisine  

 

1243. Her cÀnibe yazıldı emir daòi mekÀtib 

 Kim eylemeñiz àaflet olur ãoñra maóÀrib 

 

1244. Tenbìh olunup her ùarafa gitdi ulaúlar 

 äavt oldı bülend ile ki dutuldı úulaúlar 
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1245. ŞÀhìn-i şeúÀ- pìşe yine eyledi Àheng 

 İsterdi duta Òan Temur’ı eylemeden ceng 

 

1246. EflÀú’a Timur Òan daòi geçmişdi o demde 

 AmmÀ ki zebÿn idi biraz úalbi elemde  

 

1247. İsóÀkça’yı geçmişdi öte úarşu yaúaya 

 Oturmış idi úalèaya úarşu o feżÀya  

 

1248. ÙÀúat yoà idi eyleye ŞÀhìn ile cengi 

 Ceng itdi diyen kimse meger kim ola tengi 

 

1249. èArż eyledi Edrine’ye kendisini ol Àn 

 TÀ kim bile aóvÀlin anıñ Óażret-i KenèÀn 

 

1250. Çün èarżı gelüp óÀlini fehm eyledi PÀşÀ 

 Her cÀnibe mektÿb ile oldı òaber inhÀ 

 

1251. Kim pÀdişeh’iñ óizmetidir óiõmet-i Timur 

 Ol óiõmete oldı bu vilÀyet úamu meèmÿr 

 

1252. Her kim ki şehenşÀh’a ola bende-i muúbil 

 Bu cenge gerek ola Timur Òan ile yek-dil 

 

1253. Emr eyledi SulùÀn […] [bünyÀd] emri 

 Kim geçmeye bu memlekete nekbet ü cevri 
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[48a]1254.ŞÀhìn ki Timur Òan’ı ide belki bahÀne  

 Geçmek dileye Ùuna ãuyun ola revÀne  

 

1255. Menè eyleñiz anı úomañız geçile Àbı 

 Hem Òan Timur’a eylemesün belki èitÀbı 

 

1256. ŞÀhìn ile ceng eylen ola bÀli şikeste 

 Saèy eyleñiz aèvÀnı anıñ tÀ ola beste 

 

1257. Teékìd ile tenbìh idicek ãÀóib-i devlet 

 DünyÀya yazıldı bu òaber eyledi neşret 

 

1258. Tenbìhi tamÀm idicek Óażret-i PÀşÀ  

 Yazdı òaberi ÒÀn Timur’a eyledi inhÀ 

 

1259. Kim er gibi ol eyleme àaflet òaber aldım 

 èAsker düşürüp yardım içün yanıña ãaldım 

 

1260. SulùÀn-ı cihÀn pÀdişeh-i Salùanat-ı Rÿm 

 Emr eyledi kim olmayasın düşmene maàmÿm 

 

1261. Gayret úuşaàın muókem idüp eyle óisÀret 

 Ur düşmen-i dìn ü devlete tìà-i şecÀèat 

 

1262. Edrine’de biz daòi hemÀn óÀżır u nÀżır 

 Ger èasker olursa saña lÀzım yine óÀżır 
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1263. Bilmezdi bu iòbÀrı Timur ÒÀn-ı dilìre 

 GÿyÀ ki ser-i düşmeni èarż eyledi şìre 

 

1264. ŞÀhìn úonucaú ol gice [...] 

 On gün oturaúdır didi erbÀb-ı sebìle 

 

1265. äoñra beruya geçmege çoú eyledi niyyet 

 SekbÀn ile gösterdi ÀlÀy bekledi furãat 

 

1266. Anı ki Timur Óan işidüp geldi Baba’ya 

 Baba’ya gelüp itdi tedÀrük süfehÀya 

 

1267. Göndermiş idi èasker-i İslÀm’ı ferÀvÀn  

 Edrine’den ol memlekete Hażret-i KenèÀn 

 

1268. ZìrÀ aña olmuşdı sifÀriş bu meãÀliò 

 ÒünkÀr anı görmüşdi bu iş gitmeye ãÀlió 

 

[48b]1269.Gönderdügi èasker yetişüp geldi temÀmet 

 Baba’da Timur Òan’ı bulup itdiler ülfet 

 

1270. ŞÀhìn ùarafından yine geldi nice Àdem  

 ÙuàyÀn idiyor diyu òaber virdiler aúdem 

 

1271. Şimdi Ùuna’yı geçmek içün buldı sefìne 

 Zÿr eyledi anda oturan şaóã-ı emìne    
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1272. Bu óÀli Timur Òan işidüp geldi òurÿşa 

 Edrine’ye bildürdi virüp dest sürÿşa 

 

1273. Gÿş eyleyicek bu òaberi Óażret-i KenèÀn 

 Gönderdi o emr ile mekÀtib idüb iõèÀn 

 

1274. Kim Òan-ı Timur’uñ üstüne leşker vara dÀyim 

 Bildürdi anı Òan Timur’a tÀ ola úÀyim 

 

1275. Kendü oturup Edrine’yi bekledi muókem  

 ŞÀhìn yine ammÀ ötede durmadı ebsem 

 

1276. Geçdi Ùuna’yı buldı sefìne o ùarafdan 

 Bekci úodı ol maèbere òanzÀde selefden 

 

1277. Voyvoda-i EflÀúa olunmış idi tenbìh 

 Cemèiyyet idüp itmiş idi leşkeri tevcìh 

 

1278. Anları görüp anda bozıldı perr-i ŞÀhìn 

 Didi bunı serdÀr olan itmiş eyü Àyìn 

 

1279. Durdı orada eyledi bir pÀre tereddüd 

 MirzÀları anda çağırup itdi taèahhüd 

 

1280. MirzÀ didi gör voyvodalar óÀżır olunmuş 

 Maòfìnizi żabù itmek içün nÀôır olunmuş 
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MÜŞÁVİR KERDEN-İ ŞÁHİN GİRÁY Ü İÔHÁR KERDEN-İ 

TEDÁRİK-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ131 

 

1281. Bu maãlaòatıñ cümlesini ôÀhir u pinhÀn 

 Saèy eyleyüp itdi dükeli Óażret-i KenèÀn 

 

1282. ZìrÀ ki odur Edrine’de óÀkim-i muùlaú 

 Bizlere çoà iş itmeàe kÀdirdir o el-óaú 

 

[49a]1283.Òayli gażab itdi bu sözi işidüp andan 

 Didi bu sözi çoúdan umardıú gele senden 

 

1284. Yüzin çevirüp bir yana daòi güõer itdi  

 Artuú òaber açmadı dili çoú haõer itdi 

 

1285. Yanbolı’ya SulùÀn oradan yazdı mekÀtib 

 ŞÀhìn Ùuna geçdi diyü oldı meóÀsib 

 

1286. Anı ki BahÀdır duyıcaú eyledi ièlÀm 

 Edrine’ye gönderdi mekÀtib ile peyàÀm 

 

1287. ŞÀyiè olıcaú bu òaberiñ aãlı cihÀna 

 Teb-lerze dutup ditredi endÀm-ı zamÀne 

 

1288. Maòfì giceler Edrine’den úaçdı çoà Àdem 

 Birbirine girdi bozılup ãanki bu èÀlem 

 

                                                            
131  Şahin Giray’ın istişare etmesi ve Paşa Hazretleri’nin yardım niyetini izhar etmesi. 



203 
 

1289. Kimi úaçurup mÀlını úor ehl-i èıyÀlin 

 Kimisi èıyÀlin úaçırup ùaşladı mÀlın 

 

1290. Az úaldı ki bir yire gele er ile èavret 

 èArż eyleyeler Óażret-i PÀşÀ’ya şikÀyet 

 

ÒAVF KERDEN-İ REèÁYÁ EZ ÁMEDEN-İ ŞÁHİN GİRÁY Ü 

ŞENÌDEN-İ ÓAŻRET-İ PÁŞÁ132 

 

1291. Yetdi bu òaber gÿşuna serdÀr-ı kerìmin  

 Geldi àażabı bir pÀre ol ùabèı halìmiñ 

 

1292. Didi ki münÀdì çıúarıñ şehre bilinsün 

 AókÀm-ı evÀmirine ise tekye úılınsun 

 

1293. Vay ol kişiniñ başına kim ide firÀrı 

 Vay ol kişiye terk ide ÀrÀm u úarÀrı 

 

1294. Başını kesiñ Óażret-i ÒünkÀr’a fedÀdır 

 MÀlını alıñ beglige kim emr-i ÒudÀdır 

 

1295. İtdükde münÀdì bu sözi èÀleme iòbÀr 

 Herkes o yöne düşdi idüp cürmini ifrÀr 

 

1296. Devr eyledi PÀşÀ ùolaşup şehr u diyÀrı 

 TÀ virdi perìşÀn olıcaú òalúa úarÀrı 

 

                                                            
132  Halkın Şahin Giray’in gelişinden korkması ve Paşa Hazretleri’nin bunu işitmesi. 
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[49b]1297.ŞìrÀne durup bekledi bunları belÀdan 

 Refè eyledi her birisini tìr-i úażÀdan 

 

1298. Şahìn-i bed-Àyìn ki geçüp itmedi pervÀ  

 Òaãmın gözedüp oldı revÀn dönmedi aãlÀ 

 

áALEBE NUMßDEN-İ ŞÁHİN GİRÁY Ü TÁZÌDEN EZ PEY-İ ÓÁN-

I TİMUR Ü RESÌDEN133 

 

1299. Geldi yetişüp Úantemur’a leşker-i cÿyÀn 

 Durmadı aña Òan Temur’uñ leşkeri bir Àn 

 

1300. Döndürdi yüzin bir ùarafa oldı revÀne 

 ŞÀhìn anıñ ardınca varup oldı şebÀne 

 

1301. ŞÀhìn’e dayanmaàa o gün olmadı úÀdir  

 Öñünce firÀr eyledi tÀ olmadı nÀãır 

 

1302. Sürdi anı tÀ köpri-i topraàa irişdi 

 Baba’ya yaúın yerler idi geldi yetişdi 

 

1303. Aòşam irişüp birbirini eyledi àÀyib 

 Ol leşker-i menóÿs ile úaçdı bu èacÀyib 

 

1304. ÓÀciblere yetdiler o şeb şöyle şikeste 

 Bir úarye idi ÓÀcìlar ammÀ ki güsiste 

 

                                                            
133  Şahin Giray’ın galip gelmesi ve Timurhan’ın peşinden gitmesi.  
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1305. ÓÀcì [Kemek] anda var idi çiftliği òÀlì 

 Girdi aña oturdı işit n’oldı meéÀli 

 

1306. Ardınca gelüp yetdi seóer cümle èasÀkir 

 ŞÀhìn ile pervÀz iderek kÀfir u fÀcir 

 

1307. ŞÀhìn gelüp üstine anıñ eyledi pervÀz 

 İsterdi o çiftliàe ãala bir nice şahbÀz 

 

1308. AmmÀ ki kemìn itmiş idi èasker-i İslÀm  

 Ol yerde nihÀl olmuş idi şuúúa-i ièlÀm 

 

KEMÌN GÜŞÁDEN-İ LEŞKER-İ İSLÁM Ü ŞİKESTEN-İ 

PERR Ü BÁL-İ LEŞKER-İ ŞÁHİN GİRÁY134 

 

1309. èUúúÀb-ı sitìze per açup oldı hevÀ-gìr 

 ŞìrÀn-ı peleng-efgen olurdı aña naócìr 

 

[50a]1310.èÁr eyler idi almaàa çengÀline ŞÀhìn 

 äayd itdügi pìlÀn idi anıñ budur èÀyìn 

 

1311. ŞÀhìn idi ismi ki àurÀb idi müsemmÀ 

 Şey-i żıddı ile münkeşif olur budur esmÀ 

 

1312. Ol gün ki kemìn açdı çıúup leşker-i nuãret 

 ŞÀhìn’i àurÀb itdi dögüp virmedi furãat 

 

                                                            
134  İslam askerinin tuzak kurması ve Şahin Giray’ın ordusunun kol ve kanadının kırılması. 
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1313. ŞÀhìn’i o gün eylediler baykuşa nisbet 

 Kim istedi bir mülk-i òarÀb eyleye hicret 

 

1314. Bÿm olmasa maèmÿreéi itmezdi ferÀàat 

 Bÿm olduàun iåbÀt iderem ile firÀset 

 

1315. Her varduàı mülki ne içün eyledi taórìb 

 Maèmÿreéi cÀy itmege yoúdur aña taúrìb 

 

1316. Çoú memleketi eyledi maènìde o vìrÀn 

 äÿretde eger benzer ise bayúuşa bühtÀn 

 

1317. Bayúuşa sitemdir anı beñzer dise Àdem 

 ÓÀşÀ ki aña beñzeye bayúuş-ı muèammem 

 

1318. ŞÀhìndir anıñ adı velì kendisi çaylaú 

 Çaylaú da dimek olmaz aña yelúovan ancaú 

 

1319. İåbÀt ideyin yelúovan olduàını anıñ 

 Varmış idi yanına úażÀ ile o Òanıñ 

 

1320. Çalmış idi bir […] meàer Òan Temur anda 

Ardına düşüp anı úovar daòi o bunda 

 

1321. Òar olduàuna şüphe iden òardır o òardan 

 Şer olduàuna şüphe iden şerdir o şerden 

 

1322. Çün èasker-i İslÀm’a kemìn virdi küşÀyiş  
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 Ol èaskere bir cünbüş ile oldı nümÀyiş 

 

1323. Kim her birisi òażır idi destinde cıdÀsı 

 Ya rÿó-ı şehìdÀn idi boynunda ridÀsı 

 

1324. Ya anda melÀéik beşeriñ şekline girmiş 

 Ya àÀyib erenler dükeli oraya irmiş 

 

 

[50b]  KOŞTE ŞODEN-İ LEŞKER-İ MUÒÁLİF BÌ-ZAÒM O 

CERÁÓAT Ü MORDEN-İ ÌŞÁN135 

 

1325. Ádemler ölürdi ki anıñ zaómı belürmez 

 Pür ãìt u ãadÀ idi velì şetmi belürmez 

 

1326. Çoú kimse helÀk oldı görünmezdi cerÀóat 

 Kendüsi gören böyle ider naúl u rivÀyet 

 

1327. ŞìrÀn u dilìrÀn hezÀrÀn èasÀkir 

 Eylerdi èadem mülkine aèdÀyı müsÀfir 

 

1328. Şemşìr ile her birisi bir berú-i cehende 

 EåbÀn ki Süheyl ursa olur raèd-ı devende 

 

1329. Áşÿb-ı úıyÀmet-geh idi arsa-i meydÀn 

 GÿyÀ ki ecel peyki idi tìr ile peykÀn 

 

                                                            
135  Muhalif askerlerin yara ve bere olmadan öldürülmesi. 
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1330. Her tìr-i perende ãanasın murà-ı eceldir 

 Başına úonup óÀżır olur ãanki èameldir 

 

1331. Ol ceyş-i perìşÀna girüp Àteş-i şemşìr 

 GÿyÀ ki ney-i óuşk içine eyledi teéåìr 

 

1332. Bir Ànıñ içinde o úadar úırdılar Àdem 

 Gümgeşteleriñ peştesi oldı niçe èÀlem 

 

1333. Ol deñlü úırıldı orada leşker-i küffÀr 

 Maóşer yeriniñ sırrını ol eyledi iôhÀr 

 

1334. Bir baş ile bir úol ki olurdı gehì perrÀn 

 Olurdı o başıyla o úol gÿy ile çevgÀn 

 

1335. MeydÀna düşen kelleleri bilmede úÀãır 

 İècÀz-ı MesìóÀ aña olsa hele nÀôır  

 

1336. Ol deñlü dökilmüş yatur anda cesed-i nÀs  

 Yitmezdi kefen olmaàa dünyÀ aña kirbÀs 

 

1337. Varmadı iki sÀèate ãındırdılar anı 

 ŞÀhìn’iñ o ãaórÀda tükendi ùayarÀnı 

 

1338. Başı ayaàı cümle teni oldı şikeste 

 Kendisi giderdi èademe olmasa òaste 

 

[51a]1339.Funduú ki EbÀbil gibi gökden dökülürdi 
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 Başlarına aócÀr hecn teg dökülürdü 

 

1340. Ol gün úılıca kimse yapışmadı veàÀdan 

 Úaùè itmediler ellerini õeyl-i duèÀdan 

 

GİRÌÒTEN Ü CÜDÁ ŞODEN-İ äAFÁ GİRÁN-I SULÙÁN Ü 

RESÌDEN BE CÁNİB-İ EDRİNE136 

 

1341. Ayrıldı äafÀ nÀmına SulùÀn o maóalden 

 Edrine’ye düşdi úaçaraú dest-i ecelden  

 

1342. Andan ki süéÀl eylediler óÀl-i şikesti 

 Elden úomadı mÀóaãalı õeyl-i Elesti 

 

1343. Didi ki úażÀ böyle imiş tÀ ezelìden 

 AúlÀm-ı úader òaù çekeli ÚÀlÿ BelÀ’dan 

 

1344.   Úaçmaàa şürÿè eyleyicek èasker-i menóÿs  

 Birbirine baúmadı olup her biri meéyÿs 

 

1345. Úaçarlar idi ùop ùop olup kÿh ile deşte 

 CÀn virir idi onar onar niteki òaste 

 

1346. AmmÀ ki cerÀóat yoà idi dest-i beşerden 

 Kimseyi helÀk itmediler ùaèn-ı teberden 

 

1347. Dirlerdi duèÀ itmiş idi pÀdişeh-i Rÿm 

                                                            
136  Safa Giran’ın kaçışı ve ayrılıp Edirne tarafına gelişi. 
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 TÀ mürd ola heyhÀt elemde beççe-i bÿm 

 

1348. GÿyÀ ki úabÿl oldı duèÀsı şeh-i dehriñ 

 ÁåÀrı göründi burada da òançer-i úahrıñ 

 

1349. El úıããa tamÀm itdi kelÀmın didi el-óaú 

 Tedbìr-i vezìr olsa da cÀéiz bu ki mülóaú 

 

1350. èAsker ki şikest oldı firÀr itmeàe döndi 

 SekbÀn u piyÀde dükeli úaçmadı úondı 

 

1351. Anları hemÀn eylediler ùuème-i şemşìr 

 äanèatla dutıldı […]137 kelle-i òınzìr 

 

1352. Atlusı firÀr itmege çoú eyledi niyyet 

 İtmişler idi neyleyeyim mevt ile ülfet 

 

[51b]1353.Terk itmediler birbiriniñ úurb ü civÀrın  

 Fürúatde úoyup gitmediler her biri yÀrın 

 

1354. YÀrÀn olıcaú böyle gerek yek ten ü yek cÀn 

 İòvÀn olıcaú böyle gerek àayret-i iòvÀn 

 

1355. Anlar da helÀk olmaà içün virdi úarÀrı 

 ŞÀhìn-i zaàan dutdı meger rÀh-ı firÀrı 

 

1356. Biñ óìle ile maèrekeden ùaşra cÀn itmiş 

                                                            
137  Bu kelimenin yer ismi olması muhtemel. 
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 CÀn òavfı ile maókeme-i óaşra cÀn itmiş 

 

1357. Batmış oradan Ùolça civÀrında görünmüş 

 Bir keştìye düşmüş büzilüp şÀla bürünmüş 

 

1358. Úarşu yaúaya güç ile düşdi didi üstÀd  

 Düşmezdi yine geymese ger köhne-i ãayyÀd 

 

KÖHNE PßŞÌDEN-İ ŞÁHİN GİRÁY Ü GİRÌÒTEN Ü 

NÁPEYDÁ ŞODEN138 

 

1359. Bir eski pelÀs ile geçüp oldı güzìrÀn 

 Òınzìr-ı zaóm-ı òurde idi durmadı bir Àn 

 

1360. Bu fetó-i muôaffer ki ÒudÀ itdi müyesser 

 ŞaèbÀn-ı muèaôôamda idi vaúèa muúarrer 

 

1361. On sekizine varmış idi şehr-i şerìfin 

 Bir baş ile úurtulduàı gÿş oldı óerìfin 

 

1362. Mektÿb-ı meserret yazılup oldı revÀne  

 TÀ dest-i vezìre yetişüp geldi beyÀna 

 

1363. Mażmÿn-ı mekÀtib bilinüp oldı ãafÀlar 

 İstanbul’a gönderdi idüp tuófe edÀlar 

 

1364. Ol sepk-i òuceste eåer-i rÀh-ı hidÀyet 

                                                            
138  Şahin Giray’ın eski elbiseler kuşanıp ortadan kaybolması. 
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 Yerine getürdi ne ise óükm-i risÀlet 

 

1365. Geldi Receb-i èÀdile destÿr-ı kerìme 

 PÀşÀ-yı mükerrem güher-i úalb-i selìme 

 

1366. Mektÿb-ı meserret òaber-i müjde-i nuãret 

 Meúhÿra-i aèdÀ ôafer-i leşker-i àayret  

 

[52a]1367.ŞÀd oldı sevindi gelene eyledi tevúìr 

 Söyletdi sözin Àòire dek itmedi teéòìr 

 

1368. Fi’l-óÀl anı ÒünkÀra yazup eyledi inhÀ 

 Envaè-ı beşÀşetler ile furãat-ı àarrÀ 

 

1369. SulùÀn-ı dehr salùanat-efrÿz-ı cihÀn-bÀn 

 HünkÀr-ı èaãr memleket endÿz-ı nigeh-bÀn 

 

1370. Gÿş eyleyicek bu òaberi eyledi iècÀb 

 ŞÀd-Àb u ter ü tÀze olup feraò-nÀb 

 

1371. Mektÿb ile andan gelene virdi zer ü sìm 

 Òilèat geyürüp yazdı cevÀb eyledi terúìm 

 

1372. Yazıldı evÀmir nice teékìd ile mektÿb 

 Hem virdi yine Úantemur’a òilèat-i meràÿb 

 

 

1373. Oldı yine maúbÿl-i hümÀyÿn-ı cihÀn-bÀn 
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 EfèÀl-i pesendìde ile Óażret-i KenèÀn 

 

1374. Gönderdiler ol emri virüp dest-i berìde 

 TÀ kim getüre Úantemur’a merd-i ferìde 

 

1375. Mażmÿn-ı evÀmir bu idi evvel ü Àòir  

 Saèy eyle ki tÀ olmayasın himmet-i úÀãır 

 

1376. Ardınca yetiş durma o òınzìr-ı pelìdiñ 

 Başını kesüp eyle àazÀ kelb-i èanìdiñ 

 

1377. ŞÀhìn idi ammÀ ki yolındı perr ü bÀli 

 Yek-rÀn idi ammÀ ki dökildi düm ü yÀli 

 

1378.  Her úande girìz itdi ise bul getür anı 

 Ol deñlü sitem ile aña ya çıúa cÀnı 

 

1379. Görsün ki cefÀ eylemenüñ leõõeti var mı 

 Beyhÿde şeúÀ eylemenüñ èilleti var mı 

 

1380. Elbette dutup anı getür eyleme ihmÀl 

 Yoòsa keserem başıñı beyhÿde degil úÀl 

 

1381. Tenbìh-i ŞehenşÀh-ı cihÀn irdi tamÀma 

 PeykÀn-ı musÀriè úudemÀn durdı selÀma 

 

 

[52b]1382.Virdi biriniñ destine menşÿr-ı cihÀn-gìr 



214 
 

 Per açdı kebÿter gibi ol oldı hevÀ-gìr 

 

1383. Sürèatle gelüp Edrine’ye eyledi tebşìr 

 PÀşÀ-yı kerem-güster aña eyledi tevúìr 

 

1384. Andan da mekÀtible alup òilèat-i fÀòir 

 Ùayy eyledi evvel úademi bÿèd-ı èanÀãır 

 

1385. Geldi yetişüp Úantemur’ı buldı feżÀda 

 ŞÀhìn’i úaçurmış dutamaz deşt-i belÀda 

 

1386. Mektÿbı ãunup destine hem virdi selÀmı 

 İôhÀr-ı niyÀz eyledi èarż itdi peyÀmı 

 

1387. Geldi oúudı münşi-i aókÀmı evÀmir 

 Emr eyledi meémÿr olana óükm ile Àmir 

 

1388. Kim geçmeye nehr-i Ùuna’dan şöyle ki ŞÀhìn 

 Eflaú’a düşüp eylemeye èÀlemi telvìn 

 

1389. Boàdan’a Aúkirman’a geçüp eyleye taòrìb  

 Hem ide Úazaú ùÀéifesin şirrete teràìb 

 

1390. CÀiz ki ide milket-i İslÀm’ı òarÀbe 

 ŞÀhìn-i şeúÀvet yine óìleyle àurÀba 

 

 

1391. Ùayy eyledi mektÿbı idüp óatm-i kelÀmı 
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 Bildirdi duran beglere aóvÀl-i peyÀmı 

 

1392. Var idi mübÀrek şeref-i nÀm ile sulùÀn 

 Bildirdi bu mażmÿnı aña eyledi ièlÀn 

 

1393. Her kim içiñizden didi ŞÀhìn’i dutarsa 

 Bir luèb ile bu nerdi eger atdan üterse 

 

1394. Başını keserse yaòud eylerse giriftÀr 

 SulùÀn-ı CihanbÀn’a anı idelim iòbÀr 

 

1395. Ol deñlü ide luùf u kerem aña ger Àòir 

 Taórìrini itmekde úalemler ola úÀãır 

 

1396. MirzÀları vaèd ile idüp kendüye meftÿn 

 ElùÀf-ı ŞehenşÀh’a olup her biri memnÿn 

 

[53a]1397.Başladılar aramaàa ŞÀhìn-i şeúÀyı 

 Ùayy eylediler bir iki günde o yaúayı 

 

1398. ŞÀhìn ki geçüp maèberi úomuş idi Àdem 

 Ortalıàı óıfô eyleyeler dönmeden aúdem 

 

1399. Döndükde firÀr ile gelüp anları buldı 

 FeryÀd u figÀn itdi çeküp reésini yoldı 

 

 

1400. Didi bu gice úalèamıza düşmege çÀre 
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 Tedbìr idiñüz tÀ kim ola merhem-i yÀre 

 

1401. MirzÀlarını yanına aldı èaceleyle 

 Gündüzle firÀr eyledi ãabr itmedi leyle 

 

1402. On beş nefer Àdem bulunup ehl-i şeúÀdan  

 Yanınca bile gitdiler anıñ o yaúadan 

 

1403. Úalèasına gitmek içün eylerdi tehÀlük 

 Ardınca velì düşmen olup düşdi mehÀlik 

 

1404. Bu saèy ile úaçdıàın o gün anıñ eyledi izèÀn 

 PÀşÀ-yı òıred-yÀver olan Óażret-i KenèÀn 

 

1405. ZìrÀ ki tedÀrükde FelÀùÿn-ı cihÀndır 

 Tedbìr-i Aristo’yla bir Bercìs-i zamÀndır 

 

1406. Soúraù aña òÀdimdir o İskender-i åÀnì 

 Fehm itmiş idi sırr-ı girìzÀnı nihÀnì 

 

1407. áÀyetde bu aóvÀli bilüp añladıàından 

 Kendüsi taèaccüble êurup ùañladıàından 

 

1408. Yazmışdı bu aóvÀli nice kerre nihÀnì 

 Semt-i Úırım’a itmek içün óÀli beyÀnı 

 

 

1409. MirzÀlara sulùanlara yazmışdı mekÀtib 
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 ŞÀhìn ki úaçar ise ideler anı taèkìb 

 

1410. Yitmedi anıñ sırrına kimse ümerÀdan 

 Fehm itmediler nice firÀr itdi belÀdan 

 

GİRÌÒTEN-İ ŞÁHİN GİRÁY Ü  

NÁ-MAèLßM ŞODEN-İ CÁY-I GİRİZGÁH139 

 

[53b]1411.GÿyÀ per ü bÀl açdı o dem uçdı havÀya  

 Sìm-Àb idi yaòud dökilüp geçdi feżÀya 

 

1412. Ya mÀr idi sÿrÀò-ı zemìni vaùan itdi  

 YÀ mÿr-ı żaèìf idi felek ser-şiken itdi  

 

1413. Bir laóôada deşte çekilüp eyledi àaybet 

 Biñ dürlü tedÀrikle bulup cÀnib-i furãat 

 

1414. ŞÀhìn-i şikeste-per idi oldı òırende 

 Görmiş idi çengÀl èiúÀb oldı remende 

 

1415. Mest olmuş idi bÀde-i peykÀr ile bì-tÀb 

 Bilmezlik ile eyledi bir cÀnibe ber-tÀb 

 

1416. Áşÿb-ı úıyÀmet-geh idi èarãa-i mesóÀ 

 Birbirini bilmezdi o gün èasker-i yaàmÀ 

 

1417. Ferzendini bilmezdi bedir görse feżÀda 

                                                            
139  Şahin Giray’ın kaçışı ve kaçtığı yerin bilinmemesi. 
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 Teslìm idi herkes ãanasın dest-i rıżÀda 

 

1418. ŞÀhìn’i şikÀr itmek idi leşkere maúãad 

 Menèile muúayyed idi ammÀ nice mürted 

 

1419. Her geh ki hücÿm eyler idi leşker-i İslÀm 

 ŞÀhìn’e münÀfıú yetürürdi yine peyàÀm 

 

1420. Ceng Àteşi kim şuèlelenüp oldı şerer-bÀr 

 Yandırdı perr ü bÀlini ŞÀhìn-i sitemkÀr 

 

1421. Her cÀnibe yüz dutdı baúup rÀh-ı firÀrı 

 GÿyÀ ki zaòım-òurde idi cÀn-figÀrı 

 

1422. Bir kÿşe arardı ola pinhÀn nice müddet 

 Gÿr olsa girerdi içine cÀnına minnet 

 

1423. TenhÀ düşürüp bir ùarafı oldı revÀne 

 AóvÀlini bildürmedi peydÀ vü nihÀna 

 

1424. Dervìş-i bürehne-ser olup oldı girìzÀn 

 EsbÀb-ı faúır kendisini eyledi pinhÀn 

 

1425. Bì-nÀm u nişÀn oldı o gün dest-i demende 

 Ardından anıñ yetmez idi bÀd-ı devende 

 

 

[54a]1426.ŞÀhìn ki àurÀb olmuş idi rÿz-ı vegÀda 
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 Maèlÿm idinüp bilmediler anı fenÀda 

 

1427. Ölüp dirilüp úaçdı hele neyledi nitdi 

 Bir úaç süfehÀ ile Úazaú úavmine yitdi 

 

1428. Vardı Úazaàa eyledi ikrÀm u tenezzül 

 GÿyÀ ki saèÀdet idi aña orada dil 

 

1429. Her birisine eyledi ùaèzìm ile ikrÀm 

 AmmÀ dimedi úande úalur óürmet-i İslÀm 

 

1430. On biñ Úazaàıñ cümlesini eyledi taórìk 

 èİãyÀn-ı şehenşÀh-ı cihÀn itmede teşrìk 

 

1431. Ordu-yı SerÀy adlu maóalden güõer itmiş  

 Úonmış ilerü varmaàa àÀyet óaõer itmiş 

 

1432. AmmÀ èaôamet nÀmına kim var idi sulùÀn 

 Bir daòi mübÀrek idi bir úaç daòi ol Àn 

 

1433. Cemè olmuş idi Úantemur’uñ yanına cümle 

 TÀ kim ideler òÀn olanıñ üstine cümle 

 

1434. ÒÀn idi Muóammed velì úalmışdı arada  

 Ardına düşüp gelmiş idi atlu piyÀde 

 

 

1435. Almışdı anı Úantemur orta yere muókem 
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 Ceng eyler idi leyl ü nehÀr olmayup ebsem 

 

1436. Baàçesaray’ında otururken bu bilÀdın 

 Tozlar belürüp úopdı ãadÀ semt-i úażÀdan 

 

1437. Refè oldı àubÀr eylediler aña neôÀre  

 ŞÀhìn ile gelmişdi Úazaú aña ne çÀre 

 

1438. On biñ var idi atlu piyÀde gelen Àdem 

 Başladı hücÿm eylemege atlu dem-À-dem 

 

1439. Úaçdı Kefe’ye anı görüp Úantemur el-óaú 

 İslÀm ile úaçdı Kefe’ye olmaàa mülóaú 

 

1440. Bir sulùÀnıñ adı idi İslÀm-ı dilÀver 

 DeryÀ-yı veàÀda görinürdi o şinÀver  

 

[54b]1441.Geldi Kefe’ye Óan Temur’ıñ yanına düşdi 

 AmmÀ ki mübÀrek úaçup Aúkirman’a düşdi 

 

1442. Nÿre’d-dìn anıñla bile úaçdı óaõer itdi 

 Bunlar iki SulùÀn idi úaçdı òaber itdi 

 

1443. Kim var ise tÀbièleri duydı bile gitdi 

 Her birisi bir semte düşüp èaskere yetdi 

 

 

1444. Bir yakadan ol òÀn-ı cedìd eyledi Àheng 
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 TÀ kim yetişüp ide cülÿs itmeyeler ceng 

 

1445. Taècìl ile çün òÀn-ı cedìd eyledi iúdÀm 

 Bu ùarz ile yazıldı òaber tÀ ola ièlÀm 

 

1446. AmmÀ bu ùarafdan yine ŞÀhìn-i bed-Àyìn 

 KüffÀr ile geldi Kefe’ye eyledi telvìn 

 

1447. EùrÀfını úat úat úuşadup èasker-i küffÀr 

 Úuş uçmaàa dermÀnı yoà idi olsa da ùayyÀr 

 

1448. Ceng itmek içün eylediler óÀżır-ı esbÀb 

 TÀ kim olacaúdır ki bugün ola ôafer-yÀb 

 

1449. AmmÀ bu ùarafdan gelicek òÀn-ı cedìdiñ 

 AóvÀlin işit nice olur úalbi óadìdiñ 

 

1450. Çıúdıúda Rodos’dan yetişüp dÀmen-i şÀha 

 Õevú ile atup dutdı kelÀmın ser-i mÀha 

 

1451. DÀmÀn-ı şehenşÀhı öpüp oldı feraó-nÀk 

 İósÀn o úadar oldı ki reşk eyledi EflÀk 

 

1452. FermÀn-ı hümÀyÿn-ı şehenşÀh-ı cihÀn-dÀr 

 Donanmayla çıúsun didi tÀ fehm ola esrÀr 

 

 

1453. Bir dÀne úadar àÀye alup òan-ı cedìdi 
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 Taótına varup ùayy ide tÀ baór-i şedìdi 

 

1454. Geçdi Kefe’ye çünki donanma ile ol Òan 

 Gördi Kefe’de ehl-i kefe òÀk ile yeksÀn 

 

1455. AmmÀ úaradan òan-ı cedìdiñ èaãabÀtı 

 MirzÀlar ile bir nice sulùÀn neferÀtı 

 

[55a]1456.Gelmiş ki Kefe òalúına yardım ideler saòt  

 YÀr olmayıcaú anlara Àòir nice olur baót 

 

1457. Anları şikÀr itmege saèy eyledi ŞÀhìn  

 Iãmarladı küffÀra anı kelb-i bed-Àhìn 

 

1458. Ilàar ile gelmişler idi girmege şehre 

 Menè itdi Úazaú anları tÀ almaya behre 

 

1459. AmmÀ bu ùarafdan yine serdÀr-ı cihÀn-bÀn 

 Tedbìr-i Arisùo-óüküm ol Óażret-i KenèÀn 

 

1460. Cemè eyledi èasker o úadar bì óad u àÀyet 

 Aúkirman u Rÿm illeriniñ ceyşi temÀmet 

 

1461. EflÀú ile Boàdan bu úadar èasker-i úÀhir 

 Geldi úaradan seyl-i fenÀ ôÀhir u mÀhir 

 

 

1462. DünyÀyı bütün úaplayıcaú vefret-i èasker 
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 Úan úalmadı benziñde èadÿnıñ nitekim fer 

 

1463. Heybetle mehÀbetle çeküp leşker-i cerrÀr 

 äaórÀya dönerdi ayaà altındaki kühsÀr 

 

1464. Bu cünbüş ü bu ùarz ile èarż eyledi úudret 

 Gören didi óÀşÀ ki èadÿya vire mühlet 

 

1465. Bir yana daòi geldi úapudan ile èasker 

 Hem òan-ı cedìdi getürüp itdi berÀber 

 

1466. Bunca òaberiñ debdebesi velvele virdi 

 ŞÀhìn-i zaàan cünbüşüne zelzele virdi 

 

1467. Gÿş eyleyicek bu òaberi o seg-i gergìn  

 Úaràa idi gÿyÀ ki ezel olmadı ŞÀhìn 

 

1468. Beñzi bozılup úalbine düşdi eåer-i òavf 

 Úaddi bükülüp cÀnına geldi òaber-i cevf 

 

1469. Bir yere gelüp iki úarındaş ide tedbìr 

 Biri birine eylemedi sözleri teéåìr 

 

1470. ZìrÀ ki biri úaçmaàı eylerdi tedÀrik 

 AmmÀ ki biri uçmaàı eylerdi tehÀlük 

 

 

[55b]1471.ŞÀhìn idi uçmaàa dilerdi ide pervÀz 
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 RÿbÀh idi úaçmaàa dilerdi ide ÀàÀz 

 

1472. El-úıããa sözi eylediler bir yire muókem 

 Biri per açup gitdi biri úaldı müsellem 

 

1473. Ol deñlü Úazaú kim Kefe’yi yaúmaàa geçdi 

 Zìbaú idi güyÀ ùaàılup bÀl ü per açdı 

 

1474. Ol úavm-i şeyÀùìn úırılup eyledi riólet 

 Úurtuldı Kefe òalúı ÒudÀ eyledi furãat 

 

1475. AmmÀ bu úadar óüsn-i tedÀrik ki olındı 

 PÀşÀ-yı úader úudret-i Kenèan’da bulındı 

 

1476. Hep bunca tedÀrik ki olundı sebeb oldur 

 İllerde aàız var söze ammÀ ki leb oldur 

 

1477. İnãÀf idicek gelmedi bir böyle cihÀngìr 

 İúbÀl-i Sikender úadem-i Òıżr-ı úażÀ-tìr 

 

1478. Gÿş eyle suòan diñle ne dir òÀne-i şeb-reng 

 Geldi öteden òÀn-ı cedìd istedi evreng  

 

1479. Yanınca bile geldi úapudan-ı mükerrem 

 Yaènì ki óüsün Óażret-i PÀşÀ-yı müsellem 

 

 

1480. äaflar çekilüp çıúdı èasÀkir gemilerden 
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 Bì nÀm u nişÀn eyledi aèdÀyı o serden  

 

1481. BaàçesarÀy’ı taòtı idi eyledi ÀàÀz 

 ŞÀhìn yuvası òÀli idi eyledi pervÀz 

 

1482. CÀn Beg yetişüp taòtına òÀn oldı muúarrer 

 Ol cismi óased-kerdeye cÀn oldı muúarrer 

 

1483. Taòt-ı Úırım’a geçdi cülÿs eyledi CÀn Beg 

 İclÀsına PÀşÀ ile gelmişdi nice beg 

 

1484. Geçdi oturup taòtına olundı münÀdì 

 Başı kesilür kim ki anıñ olsa èinÀdı 

 

1485. ŞÀhìn ki firÀr itdi úarÀr itmedi gitdi 

 Ùoàru ora sürèatle gelüp güç ile yetdi 

 

[56a]1486.Yanınca bile geldi Úazaú èaskeri bì-èadd 

 Ol úalèaya ãarıldı Úazaú her biri bì-èadd 

 

1487. Ol úalèa ahÀlìsi firÀr eyledi cümle 

 KÀfir ki gelüp eylediler úalèaya óamle 

 

1488. Yitdiler anı eylediler òÀke berÀber 

 GÿyÀ ki ezelden yoà idi úalèa muóaccer 

 

 

1489. YaàmÀladılar her ne ki bulundı orada 
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 Girdi aùaya cümle Úazaú úaldı burada 

 

1490. ÚÀfir içine úaçdı úarar eyledi ŞÀhìn 

 KÀfirle varup eyledi ülfet o bed-Àhìn 

 

1491. Gel yine işit úıããa-i şìrìn sünüóÀnı 

 èAskerle úaçan oldı revÀn Rüstem-i æÀnì 

 

1492. SerdÀr-ı ôafer-yÀver-i sulùÀn-ı cihÀn-bÀn 

 äıddìú-ı şehenşÀh-ı zamÀn Óażret-i KenèÀn 

 

1493. èUúúÀbına süvÀr oldı geçidde Ùuna Àbın 

 ŞÀhin’iñ uçurdı gözinin nice òÀbın 

 

1494. Devletle saèÀdetle èubÿr itdi o nehri 

 Taèmìrine saèy eyledi gördi dil-i dehri 

 

1495. ÙÀtÀrbıñarı dirler idi ol yere geldi 

 Anda oturaú oldı diyü velvele ãaldı 

 

1496. ÓÀúúÀ ki güzel menzil idi Àb u hevÀsı 

 Ter-ùìb-i dimaà eyler idi neşv ü nemÀsı 

 

1497. Ser-sebz idi ãaórÀsı anıñ úıùèa-i cennet 

 Mevt ile óayÀt anda iderse n’ola ülfet 

 

 

1498. Òürrem idi ol deşt-i ãafÀ feyż-nümÀdan 
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 Tevéem idi ÌsÀ demine luùf-ı hevÀdan 

 

1499. ÙÀtÀrbıñÀrı dirler idi nÀmına ammÀ 

 Ser-çeşme-i Firdevs idi inãÀf ile óaúúÀ 

 

1500. Żabù olsa idi ol yer eger ehl-i şiúÀdan 

 Aùalara girmek güç idi semt-i úaradan 

 

[56b]1501.Bir cÀnibi Kìlì idi Aúkirman u Bender 

 İsmÀèìl idi bir ùarafı kÀfire mièber 

 

1502. ÙÀtÀrbıñarı ortada bir cÀy-ı sehim-nÀk 

 Ádem geçemezdi oradan àÀfil u bì-bÀk 

 

1503. Òırsız yataàı menzil-i Àşÿb-ı úıyÀmet 

 Bir gice biñ Àdem idemez anda iúÀmet 

 

1504. Bir böyle ãafÀ-gÀh idi ammÀ òaùır-engìz 

 HÀtıf dir idi anda varan Àdeme bir òìz 

 

1505. Boàdan ile Lìh kÀfiriniñ ehl-i şeúÀsı 

 Eylerdi kemìn anda gelüp hep süfehÀsı 

 

1506. Bir böyle muòÀlif yer idi maóz-ı òaùardan 

 Sÿd idi mücessem n‘idelim èaynı-ı żarardan 

 

 

1507. äayyÀda şikÀr eyleyecek menzil idi ol 
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 èAyyÀşa ãafÀ eyleyecek maófil idi ol 

 

1508. èAnúÀ perini anda dökerdi güõer itse 

 TÀcir yükini anda sökerdi sefer itse 

 

1509. Ger yaz u eger úış oraya uàrasa tÀcir 

 äıóóatle çıúarmazdı anı andaki kÀfir 

 

1510. DeryÀ-yı siyÀhıñ o maóall-i úurbıdır ancaú 

 Olur Úazaú ol menzile ol vechile mülóaú  

 

1511. AmmÀ ki úadìm ol yer olınmışdı èimÀret 

 Çiftlik meger olmış imiş özge vilÀyet 

 

1512. Tatlu ãuyı her nesnesi àÀyetde firÀvÀn 

 MerèÀları yazlıúları úışlıúları çendÀn 

 

1513. AmmÀ ki mürÿr ile olup cÀy-ı òarÀbe 

 İtmiş kemer u tÀúı düşüp rÿy-ı turÀba 

1514. Paşa oturup meşveret itdi o maóalde 

 Bir úalèa yapılsa nic‘ olurdı bu cebelde 

 

1515. Olmaz daòi bir böyle zamìn úalèaya enseb 

 Eflaú’a vü Boàdan’a Ùuna Nehri’ne aúreb 

 

[57a]1516.Bir bunda yapılsa meåelÀ úalèa-i muókem 

 Olurdı ucuzluú bu ùaraflarda müsellem 
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1517. Òalúıñ daòi artardı maèÀşında ãafÀsı 

 Bu úavli münÀsib didi cümle èuúalÀsı 

 

1518. Úalèa burada olsa ehemdir didi èÀúil 

 AmmÀ ki sefer ehli gelüp olmasa nÀzil 

 

1519. Hem ceyş-i Úazaú bunda ãulanmak żarar eyler 

 Hem cinne şeyÀùìn bu arada óaşir eyler 

 

1520. Úalèa olıcaú bÀri yazılsa aña nÿger 

 Óıfô eyleseler úalèaéi bir niçe dilÀver 

 

1521. Cemè olsa içinde aàavÀtı neferÀtı 

 Uàratmasalar semtine hergiz óaşerÀtı 

 

1522. BillÀh èaceb menzil olurdı bu feżÀda 

 Olurdı èasÀkir yataàı rÿz-ı àazÀda 

 

1523. Bu meşvereti eyleyicek ôÀhir u pinhÀn 

 İskender-i sedd-Àver-i dìn Óażret-i KenèÀn 

 

1524. DÀmÀnını ãoúdı beline eyledi aúdÀm 

 Úalèayı binÀ itmek içün itmedi ÀrÀm 

 

1525. ÜstÀd-ı mühendis getürüp eyledi iósÀn 

 ÜstÀd idügin bildi anıñ eyledi iõèÀn 

 

1526. áarú eyledi nièmetle didi eyle sözüm gÿş 

 Ger şehd ü şereng olsa şarÀb eyle anı nÿş 
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1527. BennÀlar alup yanına üstÀd-ı òıred-mend 

 Ol deşti ùolaşdı iderek her birine pend 

 

1528. Bir yer ki pend olmuşdı úalèaya lÀyıú 

 Taòmìn ile gösterdi anı èÀrif-i fÀyiú 

 

1529. Aldılar anı hendeseye ehl-i firÀset 

 Yaènì ki mühendis daòi aãóÀb-ı kiyÀset 

 

1530. Ol yerde esÀs eylediler úalèaya muókem  

 ZìrÀ ki temel düşdi yere oldı muãammem 

 

[57b]1531.Başladı temel inmeye tÀ úaèr-ı zemìne  

 PÀk itdi yesÀrını anıñ geldi yemìne 

 

1532. CÀn ile yapışdı aña üstÀd-ı dilÀver 

 Sìm aldı zer aldı giyinüp òilèat-i ifòÀr 

 

1533. Hep kendi mÀlından virüp ıràÀdına naúdi 

 Gerçi bir eåer itdi velì mÀlini yaúdı 

 

1534. CÀnına anıñ minnet idi maãraf-ı mÀlı 

 Tek pÀdişeh-i èÀdile añlatsa bu óÀli 

 

1535. ZìrÀ ki anı itdi binÀ Şeh-i CihÀn’a 

 Maúbÿle geçe tÀ aña olmaya bahÀne 
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1536. ÜstÀd-ı cihÀn eyledi bir úalèaya ÀrÀm 

 Kim görmedi bir öyle binÀ ãaóib-i aókÀm 

 

1537. Burc u bedeni çıúmış idi çarò-ı eåìre 

 DervÀzesi nüzhet-geh idi òalúa (e)mìre 

 

1538. Müstaókem idi ãafóa-i Àhen gibi dìvÀr 

 MiréÀt-ı ãafÀ-güster idi èaksi nümÿdÀr 

 

1539. GÿyÀ ki Sikender anı Yeécÿc’e sedd itmiş 

 Áãaf daòi óikmetle gelüp dÀm u der itmiş 

 

1540. Ùuçdan dökülüp olsa binÀ ancaú olurdı 

 Süst olsa yine kÀfir olur anı bilürdi 

 

1541. AóvÀle vuúÿfı olan eylerdi óikÀyet 

 Bu maãlaóata pÀdişehÀn itmedi cüréet 

 

1542. ÒÀn BÀyezid’iñ geldügi demlerde bu mülke 

 Fetó eyledi çekdirdi bunı rişte-i silke 

 

1543. Geldikde Selìm ÒÀn da anı ilçe itdi 

 Her nice ki bulduysa úoyup ehlice gitdi 

 

1544. AmmÀ ki TÀtÀr köyleri var idi firÀvÀn 

 Úırú pÀre köyi cÀmièe vaúf eyledi SulùÀn 
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1545. Bir nice zamÀn oldı óayÀtıyla taãarruf  

 AmmÀ ki sitemden giderek itdi taòallüf  

 

[58a]1546.Óıfô itmege bu memleketi olmadı imkÀn 

 Çoú diúúat idüp pÀdişehÀn bulmadı dermÀn 

 

1547. Terk eylediler cenneti çün düşdi żarÿret 

 Ádem nice ùÀúat getürür olsa küdÿret 

 

1548. Düşmen ayaàı altıdır olmadı iúÀmet 

 Çoú saèy olunup çekdi emek ehl-i kerÀmet 

 

1549. Çoú kimse daòi geldi kibÀr-ı vüzerÀdan 

 Çoú kimse heves eyledi geldi ümerÀdan 

 

1550. Bir úalèa binÀ itmesine olmadı úÀdir 

 İtse daòi óıfô etmesine olmadı úÀhir 

 

1551. ZìrÀ ki èadÿ olur idi yapmaya mÀniè 

 Yapılsa Úazaú aña olurdı yine kÀmiè 

 

1552. Böyle olıcaú kimse buña itmedi cüréet 

 Cüréet idicek kimse daòi bulmadı furãat 

 

1553. Úalèaya şurÿè olsa úomazdı anı düşmen 

 Ceng itmek içün baàlar idi biñ yere mekmen 
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1554. Olurdı sebeb-i fitne vü Àşÿba o niyyet 

 áÀret olunurdı arada mülk ü raèiyyet 

 

1555. Ol òavf ile olmadı binÀ úalèa-i Àhen 

 TÀ itmeye Àşÿb-ı úıyÀmet yine düşmen 

 

1556. Bu sözleri gÿş eyleyicek Óażret-i PÀşÀ 

 Didi bu sözi himmetim itmez baña iãàÀ 

 

1557. İtdi uúalÀdan birisi yine naãìóat 

 Tehdìd ile endÀz ile bir úavle èazìmet 

 

1558. Didi bu zamÀn beñzemez evvelki zamÀna 

 Şimdi úatı çoú fitne ôuhÿr itdi cihÀna 

 

1559. ŞÀhin-i bed- Àhín ki ayaà üzre şeúÀda 

 EflÀú ile Boàdan’da fesÀd ehl-i ziyÀde 

 

1560. Hep cümle tedÀrikle gelüp leşker-i küffÀr 

 Úorlar mı ola murà-ı hevÀ burada ùayyÀr 

 

[58b]1561.Taşı nice ùaş üstüne úor bunda bir Àdem  

 Kim fitne ile ùopùoludur vüsèat-i èÀlem 

 

1562. Döndi didi serdÀr-ı mükerrem güher-i pÀk 

 Bu memleketiñ gibi nedendir diye bì-bÀk 
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1563. Hem kÀr-ı maèìşet nicedir eyleye ièlÀm 

 Olsa meåelÀ òalúına emniyyet-i eyyÀm 

 

1564. Didi ki bunuñ òÀkine èanber òased eyler 

 Sìm ekseler altun bitürür biri ãad eyler 

 

1565. Hem berresi bir yılda olur óÀmil-i bürre 

 İki úuzılar bulsa úoçı ger iki kerre 

 

1566. Bir kìle toòum kim düşüre òÀkine dihúÀn 

 Elli kìle àalle bitürür olmasa bühtÀn 

 

1567. Hep cümle úıyÀs eyle buña kÀr u zirÀèat 

 AmmÀ ki bulunmaz burada cÀy-ı ferÀàat 

 

1568. ZìrÀ ki bu reh leşker-i küffÀra úonaúdır 

 Bunda ãulanur ehl-i şeúÀ cÀy-ı Úazaúdır 

 

1569. Bunda olıcaú úalèa úonulmaú gerek Àdem 

 Her Àdeme yüz kimse gerek òidmete aúdem 

 

1570. TÀ óıfô ideler cümle bilÀdın bu diyÀrı 

 Geçürmeyeler bu ùarafa düşmeni bÀrı 

 

1571. Gÿş eyleyicek bu süòanı şìr-i şecÀèat 

 Didi birine biñ iderem saèy u ièÀnet 
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1572. DÀrÀ-yı dehir Óażret-i SulùÀn-ı MurÀd’ıñ 

 Devrinde gögün úalè iderem ehl-i fesÀdıñ 

 

1573. Didi bu sözi şevú ile aldı ele úazma 

 Kimisi didi úaz kimisi didi ki úazma 

 

1574. Ol bebr-i peleng-efgen-i kühsÀr-ı celÀdet 

 Ol şìr-i şikÀr -Àver-i meydÀn-ı şehÀdet 

 

1575. AãlÀ sözini diñlemedi kimseniñ anda 

 Didi size söz düşmeyecek oldı bu fende 

 

[59a]1576.FerhÀd-ı dilÀver gibi şaú itdi zemìni 

 Emr eyledi durman diyü fetó itdi kimini  

 

1577. Óayretle durup nÀôır idi èÀúil u dÀnÀ 

 Kim bunda èaceb seng u kirec nice ola peydÀ 

 

1578. Ùaşın eåeri yoú kireciñ nÀmı bilinmez 

 Ol yerde kirec pişse nedir hÀmı bilinmez 

 

1579. Durmuşlar idi dìde-i óirmÀn ile meéyÿs 

 Vehm ile keşÀkeşde idi èÀúil-i maèkÿs 

 

1580. TÀ ki yeri şaú eyleyen üstÀd-ı temel-ken 

 Didi göriñiz maèden-i sengi oluñ elken 
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1581. Tevfìú-i ÒudÀ virdi bize maèden-i sengi 

 İş bitdi varıñ eylemeñiz beyhÿde cengi 

 

1582. PÀşÀ-yı kerem-pìşe ki olmışdı tevekkül 

 ElùÀf-ı ÒudÀ’ya meger itmişdi tevessül 

 

1583. Ol dìde-i yeés ile baúanlar èaceb oldı 

 Bu şÀdlıàa müjde virüp her biri güldi 

 

1584. PÀşÀ burada eyledi şek yoú ki kerÀmet 

 Çoú itdi kerÀmet bu da bir dürlü èalÀmet 

 

1585. Emr itdi yıàıldı orada maèden-i aócÀr 

 Köylüye òaber oldı ki úaùè ideler eşcÀr 

 

1586. Yüklendi èaraba dökülüp geldi firÀvÀn 

 Yıàıldı odun daà gibi oldı nice meydÀn 

 

1587. Her bir èaraba aldı birer yüzlü àuruşu 

 ŞÀd oldı reèÀyÀ sevinüp itdi òurÿşu 

 

1588. ZìrÀ ki úazanç eylediler anda óuùabÀdan 

 İtmezler idi böyle ãafÀ ribh-i óalebden 

 

1589. Yandırdılar anda kireci bì-óadd ü pÀyÀn 

 Şükr eyledi Allah’a o gün Óażret-i KenèÀn 

 



237 
 

 

1590. Didi ki ÒudÀyÀ işimi eylediñ ÀsÀn 

 EsbÀb-ı óisÀrı baña sen eylediñ iósÀn 

 

[59b]1591.Maúbÿl-ı ÒudÀ oldı duèÀsı şeh-i dehriñ 

 Kim oldı müyesser bize tertìbi bu şehriñ 

 

1592. AmmÀ yine gÿş it òaber-i ehl-i rivÀyet 

 Kim úavl-i ãaóìó ile ideler ùoàrı óikÀyet 

 

1593. Edrine’de iken daòi PÀşÀ-yı kerem-kÀr 

 Ol Àãaf-ı ãafder hüner-ÀrÀ-yı cihandÀr 

 

1594. TÀtÀr-ı bed-aòlÀúa düşen tefriúa-i bed 

 Cemèiyyet-i ecnÀs-ı Úazaú kÀfir-i bì- óad 

 

1595. ŞÀhìn ile bir yerde iderken daòi pervÀz 

 Lìh beglerine düşmüş idi òayli bed-ÀvÀz 

 

1596. Úorúarlar idi kim gele ŞÀhìn-i bed-Àhìn 

 Nehb itmege ol yerleri TÀtÀr ide tÀèyìn 

 

1597. On biñ úadar Àdem getürüp bir yere kÀfir 

 Beklerler idi ol yeri tÀ gelmeye Àòir 

 

1598. Ol leşker-i kÀfir nice gün gezdi ser-À-ser 

 Boàdan’a gelüp ol sınırı eyledi maèşer 

 



238 
 

 

1599. Her cÀnibe başladı tecessüsle fesÀda 

 áÀret idüp öldürdi bulup gÀhi fütÀde 

 

1600. Her úalèa ki müstaófaôı az olsa işitdi 

 Úalè itmege anı temelinden aña gitdi 

 

1601. Lìh begleriniñ pìri Limişgì seg-i dihdÀr 

 SerdÀr imiş ol leşker-i bed-kÀra o murdÀr 

 

1602. Çoú úalèa òarÀb eylediler úırdılar Àdem 

 Bozmadılar o cemèi àurÿr ile dem-À-dem 

 

1603. Çoú kimse esìr eylediler èavret u oàlan 

 Hem kelle sürüp eylediler àÀret-i óayvÀn 

 

1604. Bir gün seóerì àaflet ile uyòuda èÀlem 

 Ásÿde iken geldiler Özü’ye muúaddem 

 

1605. Baãdılar Özü úalèasını duymadı èasker 

 Ùaşrada úalan her ne ise sürdiler ekåer 

 

[60a]1606.èAvretlerini cümle esìr itdiler anıñ 

 ÓayvÀnlarını àÀret idüp gitdiler anıñ 

 

1607. Úalúup oradan bendere gitmiş idi àÀret 

 Ùaşrada ne kim bulsa ide nehb u òasÀret 
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1608. Bulduàını almış ne ise èavret u oàlan 

 Sürmüş gözüne düş olanı nÀtıú u óayvÀn 

 

1609. Ol ortalıàı àÀret idüp döndi ùabÿra 

 Ùabÿra girüp èaskerini çekdi otura 

 

1610. Oturdı Limişgì nice gün bekledi furãat 

 Úalúup yine semt-i Özi’ye eyledi niyyet 

 

1611. Özi’de meàer Şeúşeúì olmış idi maèzÿl 

 İbrÀhim idi ismi anıñ kendisi maèlÿl 

 

1612. PÀşÀ idi anda otururdı nice müddet 

 Maèzÿl olıcaú geşti ile eyledi hicret 

 

1613. AmmÀ úaradan atlarını itdi revÀne 

 Hem aàrıàını virdi ki yoú aña bahÀne 

 

1614. Yollarda Limişgì aña itmişdi kemìn-gÀh 

 Cümlesini sürdi oradan aldı o gümrÀh 

 

1615. Úatl eyledi Àdemlerini atların aldı 

 Altmış úadar at var idi sürdi bile geldi 

 

1616. Geldikde geçüp reh-güõer-i nÀsa oturdı 

 Yoldan geçeni cevr ile yanına getürdi 

 

 



240 
 

1617. Nehb itmege başladı êurup yollara úarşu 

 Úatl itmege başladı varup illere úarşu 

 

1618. Ol memleketiñ cümle ãıàÀr ile kibÀrı 

 PÀşÀ’ya gelüp eylediler nevóa vü zÀrı 

 

1619. Cümlesi Limişgì’den anıñ eyledi şekvÀ 

 İtdiklerini eylediler Óażret’e inhÀ 

 

1620. PÀşÀ oturup úal’a yapardı çalışurdı 

 TÀtÀrbıñarı bitmege virüp alışurdı 

 

[60b]1621.Bunlar didiler úarşıda düşmen óaşr eyler 

 TÀtÀrbıñarın yapduàuna ki hep naôar eyler 

 

1622. Çoú úalèa urup eylediler nehb u òasÀret 

 Şimdi buraya ister idi belki cesÀret 

 

1623. Bir cenge şurÿè itmege niyyetleri vardır 

 Belki geleler gice bu himmetleri vardır 

 

1624. Bu úalèaéi yapmaàa úomazlar sizi anlar 

 Bu deşti neyistÀn ide gönderle sinÀnlar 

 

1625. Bir ceng ideler deşt ola sürò-Àb ile pür-òÿn 

 èÁúil ki bu deşte gele lÀbüdd ola Mecnÿn 
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1626. Bu sözleri gÿş eyleyicek Óażret-i PÀşÀ 

 Baúmadı bu òalúıñ yüzüne õerrece aãlÀ 

 

1627. Çalışdı gice gündüz idüp úalèaya iúdÀm 

 Saèy eyledi tÀ kim ide ol müşkili itmÀm 

 

1628. Uc-ı gez-i bennÀ-yla ölçüldi temÀmet 

 Arşun varıcaú üç yüze olundı iãÀbet 

 

1629. DìvÀrını ol deñlü pehin eyledi pÀşÀ 

 Kim iki èaraba çekilür gerçi ki bennÀ 

 

1630. Bu ùarz ile ol óıãnı metìn eyledi el-óaú 

 Áhen diseler sengine anıñ daòi elyaú 

 

1631. TÀ irmeyicek úalèanıñ itmÀmına encÀm 

 Baúmadı Limişgì’ye bilürken żarar-ı èÀm 

 

1632. Çün úalèa tamÀm oldı dönüp eyledi tedbìr  

 Ol yol kesici kÀfir içün itmedi teéòìr 

 

1633. Gönderdi òazìne Özi’ye eyledi ãanèat 

 Az Àdem ile gönderüp itdi aña óaylet    

 

1634. Ol óìle ki erlikde anıñ óayledir adı  

 Ardınca kemìn itdi seçüp leşker-i lehdi 
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1635. Ol önce giden serzeéi bì-ser u pÀya 

 İstedi ùamaè itdi Limişgì o belÀya 

 

[61a]1636.Didiler Özü úalèasına geldi òazìne  

 Az Àdem ile her biri ãormada kemìne 

 

1637. Ayaàına geldi bu şikÀr itme tevaúúuf 

 äayd eyle ki tÀ itmeyesin ãonra teéessüf 

 

1638. Gÿş itdi Limişgì bu sözi oldı revÀne 

 Yanına biraz èasker alup uydı sekÀne 

 

1639. Yetişdi alup öñlerini virmedi rÀhı 

 Ceng itdi úılıç çekdi hemÀn úırdı sipÀhı 

 

1640. Ol úalèa-i Özü’ye giden mÀlı çevirdi 

 Yüklerini yıúdı orada dengi devirdi 

 

1641. Bozıldı òazìne getüren leşker-i bì-tÀb 

 Nehb eylediler her ne bulundı zer ü esbÀb 

 

1642. Ol demde kemìn açdı çıúup leşker-i nuãret 

 Şemşìr ile küffÀrı úırup virmedi furãat 

 

1643. Bu ãanèatı PÀşÀ-yı mükerrem güher itdi 

 Gönderdi òazìne èaúabince sefer itdi 
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1644. Gösterdi biraz dÀne velì dÀm-ı velÀdır 

 èArż eyledügi şehd-i ãafÀ-nìş-i cefÀdır 

 

1645. İùmÀè idüp ol kÀfiri itdirdi giriftÀr 

 Úırdırdı anıñ èaskerini eyledi şikÀr 

 

1646. ëutuldı Limişgì ile anda nice Àdem 

 TÀ leşker-i kÀfir úırılup düşdi muúaddem 

 

1647. Bir cÀn oradan kendini úurtarmadı aãlÀ 

 Bir baş oradan sÀlim olup çıúmadı úatèÀ  

 

1648.  Cümle getürüp kelleler ile dutulanı 

 èArż eylediler Óażret-i PÀşÀ’ya olanı 

 

1649. Özü PÀşÀsı Şaúşaúì İbrÀhim PÀşÀ’nıñ 

 Atları bulındı o gün altında leéìmiñ 

 

1650. Evvel ki anın olmuş idi atları àÀret  

 Bulındı biraz ol ki olınmışdı òasÀret  

 

[61b]1651.Bulduúlarını eylediler ol yere ióżÀr 

 BÀúì úalanı eylediler virmege iúrÀr 

 

1652. Maútÿl olanıñ kellesini istedi PÀşÀ 

 TÀ cemè ideler cümlesini ideler inhÀ 
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1653. Cemè eylediler cümlesin ol kelleleriñ hep 

 Kim görse o heybetle dutardı maraż-ı teb 

 

1654. Bu kelleleriñ cümlesini Óażret-i PÀşÀ 

 Dikdi beden-i úalèaya tÀ eyledi ióyÀ 

 

1655. Virdi beden-i úalèaya zìnet ser-i küffÀr 

 GÿyÀ ki Mesìó eyledi ióyÀ anı yek-bÀr 

 

1656. Ol başlar ile oldı yeñi úalèa müzeyyen 

 Bu zìneti fÀl itdi cihÀn òalúı muèayyen 

 

1657. Úanları revÀn oldı aúup rÿy-ı óiãÀra 

 Sürò-Àb ile boyandı ãanur ehl-i naôÀra 

 

1658. Düşmen başını ùuème-i zÀà u zaàan itdi 

 Yeñi yapulan úalèaya ùarz-ı kühen itdi 

 

1659. Ol deñlü dürüst eyleyicek úalèaéi itmÀm 

 Úoymadı úılıcın úınına leşker-i İslÀm 

 

1660. AèdÀyı úırup başlarını dikdi óiãÀra 

 Úanlarını aúıtdı o gün deşt-i bıñÀra  

 

1661. Düşmen ki dilerdi gele menè ide óiãÀrı 

 Kesdirdi orada başını eyledi zÀrı 
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1662. AèdÀya ÒudÀ eyledi PÀşÀyı muôaffer 

 Óamd eyledi AllÀh’a duèÀ itdi mükerrer 

 

1663. Döndi bu sürÿr ile baúup ãÿr-ı óiãÀra 

 Söyleñ didi nÀúıã yerine baúdı kibÀra 

 

1664. Bu şevú ile zer dökdi yine eyledi himmet 

 BennÀlara gösterdi kerem itmede miknet 

 

1665. Görseydi o ùarz ile olan ùaró-ı binÀyı 

 YÀd itmez idi medó ile ferhÀd-ı binÀyı 

 

[62a]1666.ŞeddÀdı òacil eyler idi pihen-i óaãları 

 Soúrat’a pesend itdürür üstÀdı o kÀrı 

 

1667. Áyìne gibi şuèlelenürdi der ü dìvÀr 

 Ancaú felegin èaksi ol eylerdi be-dìdÀr 

 

1668. Ol ãafóa-i dìvÀra felek èaksi ãıàardı 

 äıàduúda felek belki yine èarş-ı añardı 

 

1669. Yüksekliài òod çıúmış idi çarò-ı yüåre  

 Burc ile mümÀs olmış idi bir ebr-i maùìre 

 

1670. EkvÀn ile hem pÀye idi úulle-i bÀbı 

 Mirrió anı beklerdi idüp saèy ü şitÀbı 
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1671. El-úıããa çalışdı aña serdÀr-ı ôafer-yÀb 

 Diúúat idüp itmÀmına cemè eyledi esbÀb 

 

1672. Olsaydı eger úalèa-i rÿyın buña nisbet 

 Rÿyın-ten aña bulmaz Àlet-i furãat 

 

1673. Bir mertebe müstaókem olupdur der ü dìvÀr 

 Kim aña eger olsa hücÿm-ı küffÀr 

 

1674. Hedm itmege úÀdir mi olurlar anı aèdÀ 

 Dört köşesine úulle yapıldı felek-ÀsÀ 

 

1675. DervÀzenin anıñ üstünde olup úulle-i òÀmis 

 Ucı felek-i [çarmıha] olsa n’ola lÀmis 

 

1676. Beş úulle ki her birisi bir çarha berÀber 

 LÀyıú mı degildir diseler çaró-ı muôaffer 

 

1677. Raèd ile anıñ ùoblarını eyleme tanôìr 

 Naèra ile ider düşmeni bunlar hele naócìr 

 

1678. Düşmen gelemez úapusıda olsa eger bÀz 

 Gelseydi aña ùoplar olur ãÀèiúa-endÀz 

 

1679. El-minnetü lillÀh ki olup furãat-ı użmÀ 

 Gör oldı èadÿ tÀ ki tamÀm eyledi bennÀ 
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1680. AèdÀyı helÀk eyledi ol úulle binÀsı 

 Kim yoà idi dünyÀda anıñ Àb u hevÀsı 

 

[62b]1681.MuràÀnı òÿş-elóÀn idi ùatlu idi Àbı 

 áÀyetde laùìf idi hevÀsı gibi òÀbı 

 

1682. ZìrÀ ki binÀsı irişüp mÀh-ı berìèa 

 Hem düşdi gelüp vaúti işiñ ãaff-ı vesìèa 

 

1683. YÀ hÿr idi eyyÀm-ı keşÀkeş ki ıràÀd 

 Ol óarr-ı temÿz olmuş idi her biri ferhÀd 

 

1684. İşlerler idi leyl ü nehÀr itmeyüp ÀrÀm 

 Ki germ ü gehì serd ü gehì rÀóat u ÀlÀm 

 

1685. AãlÀ birini ùutmadı teb itmedi lerze 

 BuhrÀna düşüp söylemedi hiç biri herze 

 

1686. GÿyÀ ki hevÀsıyla anıñ èÀfiyet-engìz 

 Olmazdı dürÿà ol yere disem idi Tebrìz 

 

1687. Firdevs idi ol ãaón-ı fezÀ çeşmesi Kevåer 

 Anda nefes-i Óażret-i èÌsÀ idi ãarãar 

 

1688. Tesnìm idi ol çeşmeleriñ mÀ-i revÀnı 

 Õevú eyler idi nÿş idenin rÿó-ı revÀnı 

 

 



248 
 

1689. Ol kelleleriñ óumreti ol burc-ı bedende  

 GülnÀr idi gÿyÀ şerer-i nÀr-ı cihende 

 

1690. Úanları revÀn olmuş idi şÀó-ı bedenden 

 Gül-berg-i muãìbet dökülürdi o çemenden 

 

1691. Gül-rìz idi çeşm-i żafere òÿn u muòÀlif 

 CÀn virir idi düşmen eger olsa müãÀdif 

  

1692. El-óaú bu òaber memlekete velvele ãaldı 

 İúlìm-i Fireng’e götüri zelzele ãaldı 

 

1693. Beñzi ãararup ãoldı èadÿ eleminden 

 Meyyit gibi bì-cÀn idi her biri àamından  

 

1694. ZìrÀ daòi ol óıãnı tamÀm itmeden evvel 

 Düşmen óareket itmiş idi leşker-i erzel 

 

1695. Gelmişler idi almaà içün mÀl u hazìne 

 Yol kesmege girmişler idi genc-i kemìne 

 

[63a]1696.Baş virdiler ol yerde òazìne ùalebinde  

 Başlar gider elbette defìne ùalebinde 

 

1697. Ol úalèa tamÀm olmadın ol fÀli görenler 

 AóvÀl-i èadÿ n’olacaàın bildi muúarrer 
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1698. ZìrÀ ki anıñ bÀnisi serdÀr-ı muôaffer 

 PÀşÀ-yı MurÀd ÒÀn-ı CihÀn muèùi-i kişver 

 

1699. Emr eylemese zìr ü zeber eyler bu cihÀnı 

 DünyÀ bulur ol şevketi yoúdur òalecÀnı 

 

1700. İsterse ider bir úulını èÀleme sulùÀn 

 İsterse ider èÀlemi hem òÀk ile yeksÀn 

 

1701. Emr itmese kim eyler idi úalèa binÀsın 

 Luùf itmese kim eyler idi medó u åenÀsın 

 

1702. Bir yerde binÀ eyledi kim cÀy-ı muóÀlif  

 Ùaşraya çıúan kimse olur òaãma müãÀdif 

 

1703. Bir bendesine emr idüp itdi bu úadar kÀr 

 Hem dutdı Limişgì’i bozup leşker-i küffÀr 

 

1704. Ol dem ki Limişgì dutulup oldı giriftÀr 

 Úurtuldı bir Àdem oradan itmedi peykÀr 

 

1705. Biñ óìle ile kendüyi úurtardı belÀdan 

 CÀn virdi ki úurtardı tenin dest-i úażÀdan 

 

1706. O gün úaçaraú mecma-ı küffÀra yetişdi 

 Kibrìt idi ol kim kürre-i nÀra yetişdi 
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1707. Naúl eyledi aóvÀl-i Limişgì nice oldı 

 Başlar kesilüp deşt-i àazÀ òÿn ile ùoldı 

 

1708. Bir kimse òalÀã olmadı hergiz o àazÀdan 

 YektÀ dutulup gitdi Limişgì ümerÀdan 

 

1709. Cümle kesilüp başları oldı yere àalùÀn 

 Ancaú beni úurtardı çeküp zaómet-i şeyùÀn 

 

1710. Ol daòi dikildi ki baña meróamet itdi  

 Gönderdi size cÀnıñıza melèanet itdi 

 

[63b]1711.TÀ kim bilesiz kelleleri bürc-ı bedende 

 Tenleri yatur òÀke düşüp deşt-i deminde 

 

1712. Úanları revÀn olmaà ile rÿy-ı zemìne  

 Bitmişdi şaúÀyıú ãanasın deşt-i kemìne 

 

1713. Bu sözleri gÿş eyleyicek leşker-i küffÀr 

 Her birisi gÿyÀ dutulup oldı giriftÀr 

 

1714. Didiler o yerler bize maòãÿã idi evvel 

 äayd eyler ideñ anda gezüp èÀlì vü esfel 

 

1715. TÀtÀrbıñarı úalèa yapılmış işidiñ hep 

 Gÿş eylese arslan dutar anı maraż-ı teb 
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1716. Kimdir ki gelüp anda yapa úalèa-i Àhen 

 Rÿyun daòi olursa olur ol bize ehven 

 

1717. Ol úalèa’i biz itmeyicek òÀk ile yeksÀn 

 Terk eylemez ol kÿşeleri Óażret-i KenèÀn 

 

1718. Bu sözi didi beàleri òayli àażab itdi 

 Leşker çıúarup ùaşraya fikr-i èaceb itdi 

 

1719. Emr eyledi kim bir iki yüz şayúa úurÀdan 

 Getüre èarabayla çıúup òalúı úurÀdan 

 

1720. Ùozlıãuyu’na eyleyeler anı mülÀúÀt 

 èAsker yürüye her ùarafı ola iki úat 

 

1721. Nıãfı gemilerde olalar cümle piyÀde 

 Atlu úaradan yüriyeler yaèni úażÀda 

 

1722. Bu ùarz ile olmuşlar iken deşte revÀne 

 Gör luùf-ı ilÀhì nic’olur diñle fesÀne 

 

1723. TÀ ki iki cÀnibden olup ãìyt u ãadÀlar 

 Vehm oldı muãavver görinüp geldi belÀlar 

 

1724. Gÿş eylediler bu sözi hep àÀfil u óayrÀn 

 Kim èasker ile itdi size Óażret-i KenèÀn 

 

 



252 
 

1725. Bu söz işidildi nice kez oldı mükerrer 

 HÀtıfdan idi luùf-ı ÒudÀ oldı muúarrer 

 

[64a]1726.ErvÀh-ı muúaddes yüridi úuvvet-i İslÀm 

 Hem èÀlem-i àayb eyledi bu nükteéi ilhÀm 

 

1727. Kim leşker-i küffÀra ola velvele peydÀ 

 Muókem ideler birbirine zelzele peydÀ 

 

1728. Gÿş eyleyicek bu òaberi cümlesi şaşdı 

 DeryÀ-yı belÀ cÿşa gelüp kelleden aşdı 

 

1729. Úaçdı bu ùarafdan ki baãıldıú diyü nÀgÀh 

 Òavf ile o bir cÀnibe düşdi iki gümrÀh 

 

1730. Hem ol ùarafıñ kÀfiri ãındı bu òaberden 

 Birbirini úatl eylediler yem-i teberden 

 

1731. İşte geliyor diyü úaçarlardı èasÀkir 

 Birbirini úırmaàa şurÿè eyledi kÀfir 

 

1732. Úayıúları ùoldı iki cÀnibde firÀvÀn 

 Baturdılar ol sÀèat o úayıúları yeksÀn 

 

1733. ÙÿfÀn-ı belÀ oldı úırıldı nice èasker 

 áarú olmayan Àdem yetişüp bulmadı maèber 
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1734. Birbirini baãdı gemiler eyledi ùuàyÀn 

 Gör neyledi bu ùÀéifeye devlet-i KenèÀn 

 

1735. Cümlesi helÀk oldı anıñ ekåeri mÀda 

 Úurtulmadı bir kimse o hÀmÿn-ı belÀda 

 

1736. SerdÀr olanıñ heybetidir ôÀhir u pinhÀn 

 AèdÀyı helÀk eyleyicek eylese ùuàyÀn 

 

1737. Gör heybetini Óażret-i PÀşÀ-yı kerìmiñ 

 Aldı o denì vehm ile aèdÀyı leéìmiñ 

 

1738. Garú-Àb-ı fenÀ eyledi enhÀr-ı bilÀda 

 Üstine gelen kÀfiri atlu vü piyÀde 

 

1739. Artuú daòi göstermedi baş kÀfir-i bì-dìn 

 Bu maàlaùa kim ôÀhir olup geldi òaber-çìn 

 

1740. Şükr eylediler işidicek luùf-ı ÒudÀ’ya 

 Óamd eylediler maãlaóat-ı kÀr-ı úaôÀya 

 

[64b]1741.PÀşÀ-yı mücessem güher-i kÀn-ı aèdÀlet  

 Didi bu şehiñ devletidir itdi delÀlet 

 

1742. Kim geldi iki kerre bize leşker-i küffÀr 

 TÀ kim yıúalar úalèamızı bir nice bed-kÀr 
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1743. Cümlesi helÀk oldı úırıldı bu feżÀda 

 ‘Askerimiz aldı àanìmet bu àazÀda  

  

1744.  Başları kesildi ideniñ úalèaya niyyet 

 Úanları döküldi ideniñ cenge èazìmet 

 

1745. Şimden girü düşmende çeken ùabl ile ièlÀm 

 Ya mÀlik olan èaskere her mìr-i sebük-nÀm 

 

1746. Úalúar mı ola leşker alup bì-óad ü pÀyÀn 

 Eyler mi ola üstümüze itmege ùuàyÀn 

 

1747. Bu úalèaéi úalè itmege arar mı tedÀrük 

 TÀtÀrbıñar’ıñ baúmaàa eyler mi tehÀlük 

 

1748. İslÀm’a naãìb olduàunı böyle mekÀnın 

 Menè itmege ister mi èaceb òÀùırı anıñ 

 

1749. Bu meşvereti eyler iken Óażret-i PÀşÀ  

 CÀsÿs òaber geldi idüp bildügin inhÀ  

 

1750. Didi ki işitdim suòan-ı leşker-i küffÀr 

 Kim ceng üçüncü nice olur itdiler iòbÀr 

 

1751. Didiler iki kerre olan üç olur Àòir 

 AmmÀ ki olunmadı ikisinde de nÀãır 
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1752. Bu meşvereti eyledi begler rüéesÀdan 

 Bir yire gelüp söylediler kÀr-ı feżÀdan 

 

1753. Kim vardı Limişgì dutulup oldı giriftÀr 

 Evvel anı baş itmiş idi leşker-i küffÀr 

 

1754. Kendüsi esìr oldı velì úalmadı Àdem 

 Kim úurtula şemşìr-i belÀdan o muúaddem 

 

1755. Heybetde mehÀbetde Limişgì gibi şìri 

 KüffÀr içini yoúlasıñ olmazdı naôìri 

 

[65a]1756.Lìh beglerine yine àÀlib idi heybeti anıñ 

 Boàdan’ı esìr itmiş idi raàbeti anıñ 

 

1757. Bir böyle begi eylediler beste-i firÀk 

 Hem leşkerini cümle anıñ itdiler ihlÀk 

 

1758. İkinci úayıúlarla varan èasker-i bì-óadd 

 Kim çekmiş idi iki ùaraf leşker ile medd  

 

1759. Anları mehÀbetle helÀk eyledi nÀmı 

 KüffÀra úılıç çekmege èÀr itdi àulÀmı 

 

1760. Bir böyle vezìrıñ nic’ olur cengi muòÀlif 

 Üstüne varan kimse olur tìga muãÀdif 
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1761. Ol leşkeri kim eyledi àarú-Àb-ı fenÀda 

 Birbirini úırdı birazı atlu piyÀde 

 

1762. Şimdi ÒudÀ’nıñ èaskeri çoú úalèası muókem 

 Úalèaéi daòi yapmadın ol ùurmadı ebsem 

 

1763. Ol şimdi bizi úatl ile olmaz mütesellì 

 Biñ yüzden olur úalèamıza ol müteóallì 

 

1764. Anıñla muóÀl oldu ki biz eyleyevüz ceng 

 DünyÀ-yı ider cümlemiziñ dìdesine teng 

 

1765. Ol èasker-i nuãret ki aña oldı müyesser 

 Düşünde daòi görmedi iúbÀl-i Sikender 

 

1766. Yardımcıdır AllÀh aña hem daòi Peyember 

 NÀãırdır aña ins ü melek Óaydar u Úanber 

 

1767. Anıñla bile olmasa ger himmet-i merdÀn 

 Çoú èaskeri az kimse ider miydi perìşÀn 

 

1768. Ol úalèa daòi oldı hemÀn sedd-i Sikender 

 èÁúil olan olmaz aña şimden girü hem-ber 

 

1769. Kimdir ki ferÀàat oluna ôÀhir u pinhÀn 

 Sehv ile añup dimeyeler Óażret-i KenèÀn 
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1770. Bir úuluna luùf eyleyicek Óażret-i BÀrì 

 Tevfìúi ider cümle işinde aña yÀrì 

 

[65b]1771.Úırú üç güne dek eyledi muókem o óiãÀrı 

 Tevfìú idicek böyle ider Óażret-i BÀrì 

 

1772. Yapdı yine bir cÀmìè-i àarrÀ-yı muèallÀ 

 Kim aña naôìr olmaz idi Mescid-i AúsÀ 

 

1773. Bir òÀn-ı muèaôôam daòi itdi yine el-óaú 

 Beñzerdi anı òÀn-ı Òalìl’e disem elyaú 

 

1774. Her işini AllÀh oñarır kendisi sÀèi 

 İósÀn iledir şöhreti maólÿú ise dÀèì 

 

1775. Ol cÀmiè-i pÀkìze úaçan irdi tamÀma 

 Úılındı namÀz anda o gün uydı imÀma 

 

1776. Hem òuùbe oúundı añılup nÀm-ı şehenşÀh 

 Hem óażır idi anda olan leşker-i ÀgÀh 

 

1777. Oúındı o gün òutbe-i sulùÀn-ı cihÀn-bÀn 

 Õevú eyledi anı işidüp Óażret-i KenèÀn 

 

1778. Aàladı yere sürdi yüzin didi ÒudÀ’ya 

 Bunca keremi ben úuluna eylediñ ièùÀ 
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1779. SulùÀn-ı cihÀn devlet ile ola muèammer 

 Düşmenleri dÀyim olalar òÀr u muóaúúar 

 

1780. Bir yerde idi cümle èasÀkir o duèÀda 

 Ámin didiler cümle ekÀbir o åenÀda 

 

1781. áÀlib olan oldur ki àazÀnıñ bu duèÀsı 

 Maúbÿl-i ÒudÀ ola geçe hem bu ricÀsı 

 

1782. Ol gün ki duèÀ itmiş idi cümle èasÀkir 

 Olmışdı icÀbetle duèÀ èarşa müsÀfir 

 

1783. Yapdı bu úadar úalèa ile cÀmiè u hem òÀn 

 Taècíl ile işletdi anı ôÀhir u pinhÀn 

 

1784. Úırú üç güne dek kimdir iden böyle ièmÀret 

 Kendisi de işlerdi bile kÀn-ı seòÀvet  

 

1785. Luùf eyler idi işleyene ôÀhir u pinhÀn 

 İnsÀn olagelmiş ezelì bende-i iósÀn 

 

[66a]1786.Kim görse duèÀ eyler idi cÀn u gönülden 

 Luùf eyler idi yine gelürdi o dükelden 

 

1787. Beõl eyler idi sìm ü zeri niteki maúdÿr 

 BennÀ ile işlerdi berÀber nite müzdÿr 
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1788. Ol gün ki òaùìb ile imÀm ile müéeõõin  

 Bir yere gelüp oldılar iósÀna muòammin 

 

1789. Ol deñlü èaùÀ eyledi kim her biri el-Àn 

 Olmışlar ol elùÀf ile şermende-i iósÀn 

 

1790. Bir yere gelüp murteziúa cümle bulundı 

 Anlara daòi lÀzım olan nesne úılındı 

 

1791. Her birine inèÀm u kerem eyledi bì-óadd 

 Hem daòi veôÀyif virilüp eylediler èadd 

 

1792. Pìşìn idi òuddÀma o gün virdi veôÀyif  

 Hem itdi nevÀziş daòi envÀè-ı leùÀyif  

 

1793. Hep kendisiniñ mÀlı idi eyledi mebõÿl 

 ÒünkÀra żarar eylemegi görmedi maèúÿl 

 

1794. AmmÀ ki åevÀbın yine òünkÀra viripdür 

 AllÀh içün itdi anı yekbÀre viribdür 

 

1795. Çün maãlaóatıñ cümlesi itmÀma yetişdi 

 ÚurbÀn ile inèÀm-ı zer encÀma yetişdi 

 

1796. Bir nice úulun eyledi iósÀn ile ÀzÀd 

 Hem itdi faúìr olanıñ aóvÀline imdÀd 
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1797. Ol deñlü kerem gösterilüp beõl-i zer itdi 

 On dÀne zeri bir kişiye mÀ-óażar itdi 

 

1798. İósÀnına memnÿni olup ehl-i vilÀyet 

 Didiler ide Óażret-i Óaú saña hidÀyet 

 

1799. Tekmìl idüp ol úalèadan itdikde ferÀàat 

 Mektÿb ile geldi bir iki ehl-i vilÀyet 

 

1800. Aúkirman içinden berü gelmişdi ol Àdem 

 Kim geldi götürdi bile mektÿb-ı muraúúam 

 

[66b]1801.Yazılmış idi geldi saèÀdetle úapudan  

 Taótına cülÿs itdi varup himmet ile Òan 

 

1802. äoñra Úapudan Òan’ı úoyup oldı revÀne  

 Taècìl ile çıúdı Kefe’den àayrı mekÀne 

 

1803. Saèy eyledi İstanbul’a dek eyledi diúúat 

 Bir yerde úarÀr eylemedi ãÀóib-i himmet 

 

1804. ŞÀhìn işidüp bu òaberi itdi óasÀret 

 Girdi Úazaàıñ aùasına gitdi ferÀàat 

 

1805. Ùaòrìk idüp anda Úazaàı eyledi ifsÀd 

 Altmış ol geştì oradan aldı o bì-dÀd   
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1806. Çıúdı sefer itdi feraàa itdi ièÀnet 

 Aúkirman’ı itmek diler ol nehb u òasÀret 

 

1807. Şimdi dönecek vaútidir anıñ òaber aldıú 

 Aúkirman’a gelür didiler rahber aldıú 

 

1808. Bu ùarz ile PÀşÀ’ya gelüp itdiler iòbÀr 

 AóvÀl-i sitem-dìdeleri itdiler iôhÀr 

 

1809. PÀşÀ-yı kerìm ol suòanı eyleyicek gÿş 

 İtdi o dem ol baór-i şecÀèat àaêabı óÿş 

 

1810. Emr eyledi kim èasker-i İslÀm ola óÀżır 

 Aúkirman’a varınca ola cümlesi nÀôır 

 

1811. FermÀn-ı úader úudret ile eyledi Àheng 

 TÀ her biri ÀmÀde ide lÀzıme-i ceng 

 

1812. Devletle saèÀdetle açup şuúúa-i aàlÀm 

 Her cÀnibe Àheng-i sefer eyledi aèlÀm 

 

1813. Ol şìr-i peleng-efgen-i meydÀn-ı şecÀèat 

 Ol bebr-i àaêab-perver-i kühsÀr-ı seòÀvet 

 

1814. EsbÀb-ı rezm giydi olup ùÀlib-i aèdÀ 

 èÁrż eyledi èasker çıúarup Óażret-i PÀşÀ 
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1815. èAskerde èalem oldı o serdÀr-ı muôaffer  

 İósÀn u kerem şevket u åenÀ ile muãavver 

 

[67a]1816.Rüstemleri úul eyler idi heybet u şÀnı 

 Gerşaãb’ı şikest eyler idi zÿr-ı kemÀnı 

 

1817. Görseydi eger ZÀl-i zer ol bebr-i àazÀli 

 YÀd itmez idi SÀm ile sìmurà-ı vegÀyı 

 

1818. Òıżr idi anıñ rehberi İlyÀs idi pey-rev 

 Eylerdi ôafer pìş-i rikÀbında revÀ-rev 

 

1819. Virmişdi ÒudÀ ãÀn u şukÿh u èaôamet hem 

 AmmÀ yine dervìş idi himmetle müsellem 

 

1820. Aúkirman’a doàru çekilüp èasker-i İslÀm 

 Yerden göge ÀvÀz-ı nefìr eyledi iúdÀm 

 

1821. SürnÀ vü dühül ãaldı dil-i kÿha mehÀbet 

 Şeh ile ger itdi felegi raòş-ı şehÀmet 

 

1822. NaèrÀya dilÀverler olup velvele-endÀz 

 SekbÀn ü tüfeng anda olur ãÀèiúa-endÀz 

 

1823. ÁvÀze-i Àhen süm-i esbÀn-ı dil-Àver 

 ÇÀk itdi dil-i deşti olup kÿha ser-Àver 
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1824. Bu cünbiş ü bu heybet u bu şÀn ile serdÀr 

 Aúkirman’a geldi didi gelsün úÀn-ı düzdÀr 

 

1825. DüzdÀr ile geldi o yeriñ cümle kibÀrı  

 èArż eylediler cümlesi aóvÀl-i óiãÀrı 

 

1826. Õevú ile ãafÀ-y-ile úonup anda oturdı  

 İkrÀm u kerem eyledi hep òalúı getürdi 

 

1827. AóvÀl-i reèÀyÀyı ãorup didi serencÀm 

 Ôulm eyleyen Àdem var ise eyleñiz ièlÀm 

 

1828. Her birine tenbìh ile teékìd ile ãordı 

 AókÀm-ı şerìèat ne ise eyledi gördi 

 

1829. El-úıããa buyurdı getürüñ raòş-ı cihangìr 

 TÀ ôÀhir ola ketm-i èademden nice tedbìr 

 

1830. Çekdiler o gün altına bir raòş-ı dilÀver 

 Görmemiş idi kimse daòi ile tekÀ-ver 

 

[67b]1831.Devletle saèÀdetle binüp oldı revÀne  

 Ol úalèaéi seyr eyledi reşk itdi zemÀne 

 

1832. Üç yanını hem ùaşrasını itdi temÀşÀ 

 Gördi ki anıñ úullesin itmiş felek ifnÀ 

 

 



264 
 

1833. Yıúmışdı anı berf ile bÀrÀn nice müddet 

 ÒÀk itmiş idi úulleleriñ saúfını şiddet 

 

1834. MuótÀc idi termìme anıñ cümle óiãÀrı 

 SerdÀr-ı kerem-güster aña eyledi yÀrì 

 

1835. Emr eyledi lÀzım olan aóşÀbı tamÀmet 

 ÓÀżır ideler olmaya tÀ ãoñra nedÀmet 

 

1836. Hem óÀżır ola bir nice bennÀ ile üstÀd 

 Her birisi fenninde ola nisbet-i ferhÀd 

 

1837. Müzdür ile ıràÀdı daòi ola firÀvÀn 

 Taècìl ile iş işlene fevt olmaya bir Àn 

 

1838. Zer dökdi açup kìselerin eyledi ièùÀ 

 Hep kendisiniñ mÀlı idi maãrafı èumrÀ 

 

1839. Bir nice gün üstÀd aña saèy eyledi himmet 

 İtmÀma yetürdi anı ãarf eyledi diúúat 

 

1840. Hem anda yigirmi bir idi úalèa-i vìrÀn 

 Saúfını òarÀb itmiş idi berf ile bÀrÀn 

 

1841. Ùopları açuú úalmış idi òÀke berÀber 

 Örtüldi saúıflarla tamÀm oldı muúarrer 
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1842. Cümlesini úıldı ikiden daòi mücedded 

 DìvÀr u derin itdi anıñ sedd-i müsedded  

 

1843. Bir gün boàaza geldi Úazaú keşti-i bì-óad 

 Lengeri biraàup úondı hemÀn leşker-i bì- èad 

 

1844. Aúkirman’a gönderdi òaber almaàa cÀsÿs 

 CÀsÿs òaber aldı velì gözledi nÀmus 

 

1845. Gördi otaàın Óażret-i SerdÀr-ı cihÀnıñ 

 Tuàları ki çıúmış felege her biri anıñ 

 

[68a]1846.GÿyÀ ki felekdir otaàı ãaón-ı feżÀda  

 YÀòud felek aùlas ola pehn-i semÀda 

 

1847. Her bir èalemiñ şaúúasın açmışdı kef-i bÀd 

 Sìmurà idi ceng eyler idi bÀd ile bì-dÀd 

 

1848. Açmışdı perr ü bÀlini Sìmurà-ı zamÀne 

 Yerden göge ejder çeküp olmuşdı revÀne 

 

1849. èAsker dökülüp úonmış idi çevresin almış 

 äaórÀları ùoldurmış idi devresin almış 

 

1850. Leşker ãayılup gelmez idi óaddi óesÀba 

 Olsaydı raúam ãıàmaz idi belki kitÀba 
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1851. Bir heybet u bir debdebe vü àulàule gördi 

 Bir şÀn u şukÿh u èaôamet velvele gördi 

 

1852. Geldi úonaàa eyledi bu vaúèaéi iòbÀr 

 Şaşdı Úazaàın èaúlı gidüp eyledi idbÀr 

 

1853. AmmÀ ki úıyÀmet idi deryÀda telÀùum 

 EflÀke çıúardı ãanasın mevc-i terÀküm 

 

1854. Bir cÀnibe er dönmüş idi almaàa Àbı 

 Ol erleri almaàa yine olmadı tÀbı 

 

1855. Almadı ãuyı anda bıraúdı biraz Àdem 

 Ol gice firÀr eyledi ãu gelmeden aúdem 

 

1856. Destÿr-ı mükerrem şeref-i ãadr-ı vezÀret 

 Göndermiş idi sÀóile asóÀb-ı secÀèat 

 

1857. SekbÀnı óiãÀr üzre nigehbÀn úomuş evvel 

 Atluyı úafesinde úomuş cümle mükemmel 

 

1858. Olmuşdı Úazaú èaskerine òayli tedÀrük 

 AmmÀ n’idelüm úaçmada itdi o tehÀlük 

 

1859. Bir yere gelüp èasker ile ehl-i vilÀyet 

 SerdÀr-ı mükerrem oturup oldı óikÀyet 
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1860. Bu úalèanıñ itmÀmını yÀd itdiler el-óaú 

 İóãÀnını õikr itmek idi Óażret’iñ el-òaú 

 

[68b]1861.Didi birisi úalèaéi bündür daòi böyle 

 ÒÀk ile berÀberdir anıñ úullesi şöyle 

 

1862. Ol daòi yapılsaydı òidmet èaceb òizmet olurdı 

 Ol òidmeti sulùÀn-ı cihÀn belki bilürdi 

 

1863. Bu sözleri gÿş eyleyicek Óażret-i PÀşÀ 

 Emr eyledi kim óÀżır olalar bir nice bennÀ140 

 

1864. èArż eylediler geldi diyü bir nice üstÀd 

 İósÀn u kerem itdi ki anlar ola dil-şÀd 

 

1865. Sìm ü zer alup her birisi şevú ile şÀdÀn 

 Oldı ùaraf-ı bendere biñ cÀn ile pÿyÀn 

 

1866. Geldi oraya daòi döküldi nice aòşÀb 

 Ol úalèa da yapıldı velì evvel olan bÀb 

 

1867. Hep úulleleri cümle yıúılmışdı temÀmet 

 PÀşÀ anıñ itmÀmına dek itdi imÀmet 

 

1868. Ol daòi tamÀm oldı gelüp itdiler iòbÀr 

 Özü’ye òazìne getürüp itdiler ióżÀr 

 

                                                            
140  Lar ibaresi zâid görünmektedir. 
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1869. Eyledi òazìne Özü úalèasına irsÀl 

 Hem daòi meremmet ideler olmaya ihmÀl 

 

1870. Gönderdi òazìneyle bile bir nice bennÀ 

 TÀ eyleyeler anı da Bender gibi ióyÀ 

 

1871. Özü’yi daòi eylediler cümle meremmÀt 

 Maãraf dökilüp aña daòi oldı mühimmÀt 

 

1872. TÀtÀrbıñarı Bender u Aúkirman u Özü 

 Taèmìrine ãarf eylediler úuvvet-i bÀzÿ 

 

1873. Cümlesi yapıldı yeniden oldı mücedded 

 ÒünkÀra vire Óażret-i Óaú èömr-i muòalled 

 

1874. Bu maãlaóatı cümle görüp Óażret-i SerdÀr 

 CÀsÿs ile eùrÀfa anı itdiler iòbÀr 

 

1875. KüffÀra èaceb vÀhimeden àulàule düşdi 

 EflÀú’a vü Boàdan’a bütün zelzele düşdi 

 

[69a]1876.Alındı esìr oldı Limişgì gibi bir beg 

 Ol zÿr ile kÀfirde daòi yoà idi bir seg 

 

1877. Hem nice biñ Àdem úırılup düşdi turÀba 

 Başlar kesilüp gelmedi taèdÀd u óisÀba 
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1878. Zeyn eylediler kelleleri burc-ı óiãÀra 

 Òavf Àteşini ãaldılar Àòir o diyÀra 

 

1879. MerdÀne çeküp leşkerini Óażret-i SerdÀr 

 äaórÀya çıúüp úondı Sikender gibi der-kÀr 

 

1880. Her yaña ki tevcìh-i mehÀbet olınurdı 

 Anda nice ÀåÀr-ı èalÀmet bulunurdı 

 

1881. KüffÀra fenÀ virmiş idi heybet-i cÀhı 

 KÀfirde yürek úalmaduàın eyledi kemÀhì 

 

1882. Uykuyı óarÀm itmiş idi çeşmine küffÀr 

 Kim geldi diyü leşker ile Óażret-i SerdÀr 

 

1883. Böyle geçüp oturmuş idi deşt-i feżÀda 

 Gÿşişde idi èasker ile yaèni àazÀda 

 

1884. TÀ ki der-i èulyÀ-yı şehenşÀh-ı cihÀndan 

 Geldi gelesin diyü òaber rÀh-ı nihÀndan 

 

1885. Maèlÿm-ı şerìfi olıcaú maènì-i mektÿb 

 Mażmÿnını gÿş eyledi gördi daòi meràÿb 

 

1886. Fi’l-óÀl oradan eyledi Àheng-i èazìmet  

 èArż eyledi leşker düzüdüp úuvvet ü miknet 
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1887. Teftìş u tefaóóuã iderek oldı revÀne 

 TÀ èadl-i èÖmer neydügini gördi zamÀne 

 

1888. Her úanda ki bir ôÀlim-i bì-dìn işidirdi 

 ŞìrÀn-ı dilìrÀn ile anı getürürdi 

 

1889. Şerè ile ne kim lÀzım olup itseler itÀbet 

 èAks itmez idi ãÿret-i daèvÀ nite miréÀt 

 

1890. İóúÀú-ı óaú eylerdi dutup rÀh-ı èadÀlet 

 Hem emr-i şehenşÀha da eylerdi iùÀèat 

 

[69b]1891.TaúvÀsına meftÿn idi erbÀb-ı kerÀmet 

 Hem zühd ile meşhÿr idi hem dìn u diyÀnet 

 

1892. Õünnÿn-ı Mısr meclisiniñ sübóa-şümÀrı 

 AãóÀb-ı kerem himmetiniñ rÀtibe-òÀrı 

 

1893. İúbÀl-i Sikender gibi yüz biñ aña çÀker 

 ÇÀker aña Sikender u DÀrÀ gibi server 

 

1894. Ol saèd cibilli güher-i pÀk-i vezÀret 

 Mesèÿd-ı saèÀdet-felek-i necm-i necÀbet 

 

1895. Manãÿr-ı ÒudÀ-dÀd-ı muôaffer rev-i heycÀ 

 Maúbÿl-i ŞehenşÀh-ı cihÀn àÀlib-i aèdÀ 
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1896. TenhÀ-rev-i Àhen-dil-i düşmen kes-i bì-bÀk 

 Şemşìr-i müéeyyed yed-i úudret dil-i eflÀk 

 

1897. DeryÀ-yı şecÀèat güher-i kÀn-ı èadÀlet 

 Yenbÿè-ı seòÀvet şeref-i bezm-i celÀlet 

 

1898. Düstÿr-ı felek-pÀye-i sulùÀn-ı muèaôôam 

 SerdÀr-ı úażÀ úudret-i fermÀnde-i èÀlem 

 

1899. TÀtÀrbıñarıñ saèy ile çün eyledi tekmìl 

 Kör eyledi aèdÀyı çeküp gözlerine mìl 

 

1900. Ceng itmege aèdÀ nice kez gözledi furãat 

 Yapdırmaàa úalèaéi çoú eyledi himmet 

 

1901. Cemè eylediler bir nice kez leşker-i maúhÿr 

 äarf eylediler diúúat idüp úuvvet u maúdÿr 

 

1902. Devr eylediler leşker ile gird-i óiãÀrı 

 AmmÀ ki iderlerdi ıraúdan bu medÀrı 

 

1903. Úudretleri úaùèÀ yoà idi itmege cüréet 

 Ceng itmek içün olmış idi gerçi bu niyyet 

 

1904. Hem ceng ideler hem yıúalar sur-ı bıñarı 

 Yapdırmayalar mÀ-óaãalı anda óiãÀrı 
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1905. ZìrÀ ki o küffÀra kemìngÀh idi evvel 

 Alurlar idi anda şikÀrın gelüp erzÀl 

 

[70a]1906.Bozarlar imiş úÀfíleler anda alup kÀm 

 Dimişler anıñçün o yere Altunoluú nÀm 

 

1907. KüffÀrıñ arasında bu söz êarb-ı meåeldir 

 TÀtÀrbıñarı Altunoluú olsa maóaldir 

 

1908. Rehzenler o menzilde keserler rÀhı 

 Eylerler o yerlerde óarÀmzÀde penÀhı 

 

1909. TüccÀrıñ o yerde dökülür úanı zemìne 

 KüffÀrıñ o yerde çekilür ceyşi kemìne 

 

1910. Ol yerde celebler kesilür mÀlın alurlar 

 Dervìş-i fenÀ geçse dutup şÀlın alurlar 

 

1911. Rehzenleriñ ol yer nice yıl oldı yataàı 

 Begler oradan úaçdı úoyup tÿà u otaàı 

 

1912. Ser-menzilidir anda gelür ehl-i şeúÀvet 

 Hep anda bulur birbirin erbÀb-ı êalÀlet 

 

1913. ErbÀb-ı êalÀl anda ider eylese bayrÀm 

 ErbÀb-ı fesÀd anda ider eylese ÀrÀm 
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1914. Olmazlar idi anda óisÀr olmaàa rÀżì 

 Úorúarlar idi anda gelüp óükm ile úÀdì 

 

1915. Tedrìcle İslÀm’a ola menzil ü meévÀ 

 Óıfô eyleyeler evvel yeri tÀ gelmeye aèdÀ 

 

1916. Úaùè ola ayaàı oradan ehl-i şeúÀnıñ 

 Bir daói yüzin görmeyeler zevú u ãafÀnıñ 

 

1917. Bu mertebeden úorúar idi leşker-i küffÀr 

 Kim úalèa-i İslÀm ola ol yerde nigeh-dÀr 

 

1918. Yapdırmamaàa itdiler ol úalèaéi iúdÀm 

 Saèy eylediler itmediler õerrece ÀrÀm 

 

1919. Çoú kelleler ol yerde kesildi bu hevesden 

 Uãanmadılar tÀ ki ramaú úaldı nefesden 

 

1920. Dört kerre hücÿm eylediler münhezim oldı 

 Ol deñlü vücÿdıyla èadÿ münèadim oldı 

 

[70b]1921.Başları dikildi kesilüp burc-ı óisÀra 

 GÿyÀ ki úanÀdìl idi zeyn oldı minÀre 

 

1922. Çalışdılar ol deñlü ki başları kesildi 

 Uàraşdılar ol deñlü ki ùaburı basıldı 
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1923. El çekmediler úalèadan ol leşker-i bed-òÀh 

 TÀ cümle helÀk olmayıcaú kÀfir-i gümrÀh 

 

1924.  PÀşÀ-yı şenehşÀh-ı cihÀn Óażret-i KenèÀn 

 İtmÀm-ı óiãÀr itmede beõl eyledi iósÀn 

 

1925. Úırú üç güne dek eyledi itmÀmına himmet 

 Beş úulle ile eyledi tekmìline diúúat 

 

1926. El-óaú aña eylerdi teveccüh şeh-i èÀlem 

 Yoòsa bu úadar iş idemez sayè ile Àdem 

 

1927. İtmişdi duèÀ ôıll-i İlÀhì aña taóúìú 

 Her maãlaóata oldı muvaffaú reh-i tevfìú 

 

1928. Hep bunca ôafer ùÀliè-i SulùÀn-ı cihÀndır 

 Şeró itmege óÀcet degil ol kendi èiyÀndır 

 

1929. Bir memleketiñ pÀdişehi èÀdil olunca 

 Dest-i kerem-i himmet ile bÀõil olunca 

 

1930. SerdÀrı muôafferdir anıñ úanda giderse 

 NÀãırdır eger Hind’e yÀòud Sind’e giderse 

 

1931. èÖmrini ÒudÀ pÀdişehiñ eylesün efzÿn 

 AèdÀsını úahr eyleyüp itsün yine maàbÿn 
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1932. DÀyim ola yardımcı aña èavn-ı ilÀhì 

 Manãÿr u muôaffer ola serdÀr u sipÀhı 

 

1933. Günden güne devletle teraúúì ide òünkÀr141 

 Varduàı yeri fetó ide dÀyim gele serdÀr 

 

TÁRÌÒ-ŞİNÁSÁN-I ZAMÁN-I ŞAèB-ENGÌZ TAÓÚÌÚ NÜMÁYÁN-I 

KELÁM-I ÓİKEM-ÁMÌZ142 

 

1934. Naúl eylediler ùurfa óikÀyÀt u rivÀyet 

 AóvÀl-i perìşÀn-ı cihÀn bì-óadd u àÀyet  

 

[71a]1935.TÀriòi biñ otuz sekiziñ dÀòil olunca 

 TaèdÀd-ı sinìn ol seneye vÀãıl olunca  

 

1936. Devletle saèÀdetle şehenşÀh-ı muèaôôam 

 Aúdeñiz’e gönderdi úapudan-ı mükerrem 

 

1937. Aúdeñiz’e gitdikde úapudan ile èasker 

 Yigirmi úadıràa seçilüp oldı muòayyer 

 

1938. Gönderdiler anları daòi Baór-i SiyÀha 

 Kim Sedd-i Sikender olalar cünd-i tebÀha 

 

1939. Almışdı Úazaú ol òaberi evvel ü Àòir 

 Kim Aúdeñiz’e gitmiş idi èasker-i nÀãır 

                                                            
141  Sayfa ortasında “ceng-i derya” (Deniz savaşı) notu var. 
142  Toplumun ahvalini bilen bilge tarihçiler ve hikmetli sözleri tahkik eden mütehassıslar. 
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1940. Seksen pÀre şayúayla çıúup rÿy-ı bióÀra 

 Úatlanmadılar faãl-ı şitÀ rÿz-ı bahÀra 

 

1941. DeryÀya çıúup her ùarafa virdiler Àteş 

 DünyÀya fenÀ virdi Úazaú oldı keş-À-keş 

 

1942. Birúaç pÀre buàday gemisin aldılar el-óaú 

 Bir nice biñ Àdem úırılup gitdi muóaúúaú 

 

1943. Òalúıñ óaremin àÀret idüp bozdılar ebkÀr 

 Çoú fitne ôuhÿr itdi bilen eylemez inkÀr 

 

1944. Ehliyle èıyÀliyle MüselmÀnlar alındı 

 KÀfirde esìr olduàı aóvÀli bilindi 

 

1945. Birúaç gemiyi àÀret idüp Àteşe yaúmış 

 GerdÀnına òalúıñ resen-i keştìyi daúmış 

 

1946. Úorúmamış iki keştì firÀr eylemiş ancaú 

 FeryÀd iderek geldi anıñ her biri el-óaú 

 

1947. Mecrÿó u şikeste boàaza zor ile düşdi 

 Başlarına eùrÀf-ı úurÀdan gelen üşdi 

 

1948. Alındı Úazaúdan òaber-i fitne-i èÀlem 

 Kim sÀóil-i deryÀda úırıldı nice Àdem 
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1949. YaàmÀladılar mÀlını erbÀb-ı úurÀnıñ 

 Òırmenlerine Àteş urıldı fuúarÀnın 

 

[71b]1950.DünyÀ işidüp bu òaberi oldı perìşÀn 

 Ùuyuldı Úazaú tÀéifesi eyledi ùuàyÀn 

 

1951. Yetdi bu òaber semè-i şehenşÀh-ı cihÀna 

 İõèÀn ile gÿş eyledi úalmadı bahÀne 

 

1952. DeryÀ-yı úahır cÿşa gelüp itdi telÀùum 

 EmvÀc-ı àadab başladı úılmaàa terÀküm 

 

1953. Ol pÀdişeh-i memleket-ÀrÀ-yı muèaôôam 

 Óaúan-ı dehr salùanat-efrÿz-ı mükerrem 

 

1954. Fikr eyledi yeécÿc-ı sitem defèine çÀre 

 Kim óıfô ide iúbÀl-i Sikender gibi DÀrÀ 

 

1955. Ùayy eyledi endìşe ile kevn ü mekÀnı 

 İõèÀn ile yÀd eyledi efrÀd-ı zamÀnı 

 

1956. İlhÀm olunup òÀùır-ı derrÀkine ol Àn 

 Emr eyledi kim óÀżır ola Óażret-i KenèÀn 

 

1957. Gönderdi o gün òaùù-ı hümÀyÿn ile iòbÀr 

 Kim Óażret-i PÀşÀ olına óıfô içün ióżÀr 
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1958. èAskerle varup bekleye DeryÀ-yı SiyÀhı 

 Virmeye boàazdan Úazaàa geçmege rÀhı 

 

1959. Gÿş eyledi çün Óażret-i PÀşÀ bu penÀhı 

 Öpdi yüzine sürdi o dem òaùù-ı kirÀmı 

 

1960. FermÀn ile èasker düzüdüp oldı revÀne 

 ÁvÀz-ı dühül virdi fenÀ gÿş-ı cihÀna 

 

1961. Devletle saèÀdetle varup úondı oturdı 

 DÀmÀn-ı òıyÀm-ı felek-ÀsÀsı götürdi 

 

1962. Her cÀnibe iúdÀm ile dÀyim nażar itdi 

 Düşmen gelicek yerleri dutdı óaõer itdi 

 

1963. Bir mertebe óıfô eyledi kim murà-ı hevÀ-gìr 

 Geçdi o óavÀlìden olurdı beden-tìr 

 

1964. èAnúÀ güõer itse perr ü bÀli dökülürdi 

 Ejder óareket eylese úaddi bükülürdi 

 

[72a]1965.DeryÀda neheng itmez idi rÀóat ile óÀb 

 Ùaàlarda peleng eyler idi òavf ile pertÀb 

 

1966. Beklerdi o sÀóilde durup Óażret-i PÀşÀ 

 CÀsÿs ile her cÀnibi eylerdi temÀşÀ 
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1967. Bir gün dökülüp geldi biraz keştì şikeste  

 Kimisi şikeste kimi òaste kimi beste 

 

1968. Bunlar o úadıràalar idi diñle hikÀyet 

 On beş idi cümlesi muóaúúaú bu rivÀyet 

 

1969. DeryÀ-yı SiyÀhı dolaşup bir nice eyyÀm 

 Sözebolı’ya geldiler eyyÀm ile aòşam  

 

1970. Limana girüp anda úarÀr itdiler el-óaú 

 YÀd itmediler düşmeni nÀgeh ola mülóaú 

 

1971. Ásÿde olup eylediler dehri ferÀmÿş 

 CÀsÿs ile almadılar aãlÀ òaber-i gÿş 

 

1972. Seksen pÀre şayúayla gelüp leşker-i küffÀr 

 Ortaya alup eylediler gÿşiş-i bì-kÀr 

 

1973. On üç pÀre keştìyle çıúup leşker-i İslÀm 

 Úurtulmaà içün eylediler her biri iúdÀm 

 

1974. èÁúlıyla baãılmaàla dutıldı iki keştì 

 DeryÀya düşen kimse gözetdi reh-i deşti 

 

1975. Úurtıldı on üç pÀre úadıràa o belÀdan 

 İkisi şikest oldı Úazaú çekdi úaradan 
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1976. Bir ceng-i èaôìm eylediler anda ki aãlÀ 

 Bir böyle muãìbet daòi gÿş itmedi dünyÀ 

 

1977. Geldi bu zemìn keşti firÀr ile şikeste 

 İçinde olan òalúı cerÀóat ile òaste 

 

1978. Telóìã ile èarż oldı şeh-i èÀleme iòbÀr 

 Maóżarlar ile eylediler miknete-i iôhÀr 

 

1979. Çün bu òaberiñ aãlını duydı şeh-i èÀlem 

 Taóúìú-i òaber itmege ãaldı nice Àdem 

 

[72b]1980.Maèlÿm-ı şehenşÀh-ı cihÀn oldı bu peyàÀm  

 Endìşe ile oldı dil-i pÀkine ilhÀm 

 

1981. Bir òaùù-ı hümÀyÿn ile gönderdi risÀlet 

 Kim Óażret-i KenèÀn ide buñlara cesÀret 

 

1982. Mażmÿnı bu èunvanla olmışdı muùarraz 

 Mefhÿmı bu üslübla bile olmışdı muèazzez 

 

1983. Kim sen çıúalı bÀb-ı hümÀyÿn-ı óaremden 

 Hep eylegeni gÿş iderem nuùúı ümemden 

 

1984. Her úanda ki èazm itdiñ ise leşker-i nuãret 

 YÀd oldı rikÀbıñda bulup devlet-i furãat 
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1985. Bu maãlaóata daòi seni eyledim irsÀl 

 VÀãıl olıcaú óaùù-ı şerìfim saña fil-óÀl 

 

1986. DeryÀ-yı SiyÀh’a sefer eyle èaceleyle  

 Gündüz òaber alsıñ óaõer it bekleme leyle 

 

1987. èAôm ile Úazaú üstüne çek cünd-i muôaffer 

 Úır devlet ü dìn uàruna düşmenini bì-mer 

 

1988. Missori ile Aóyolı semtlerine èaôm it 

 Ol memlekete gitdi Úazaú yetmege cezm it 

 

1989. DÀyim dilerem Óaú’dan ola èavn u hidÀyet  

 Her laóôa saña Óażret-i Óaú ide èinÀyet 

 

1990. Çün òatm-i duèÀ eyledi sulùÀn-ı cihÀn-bÀn 

 İõèÀn ile gÿş itdi anı Óażret-i KenèÀn 

 

1991. Bir laóôa daòi eylemedi ãabr u úarÀrı  

 Úeştìler ile eyledi deryÀya güõÀrı 

 

1992. Áheng-i àazÀ eyledi kim úatl ide küffÀr 

 Hem sell-i süyÿf eyledi kim úaùè ola şerÀr 

 

1993. Keştìleri gÿyÀ ki nühüng oldı biòÀra 

 Ya evren-i perrÀn idi èazm itdi kenÀra 
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1994. Ya ejder-i dem-keş idi hengÀm-ı keşÀkeş 

 Kim topu tüfeng idi derÿnundaki Àteş  

 

[73a]1995.Bu heybet ü bu şevket ü bu şÀn ile el-óaú 

 İster idi dÀyim aña ki kÀfire mülóaú 

 

1996. On dörd idi úadıràalarıñ aãlı muúarrer 

 Sekizi yeñiçeri idi úalanı begler 

 

1997. Naúşa beginiñ keştìsine ãÀóib-i devlet 

 èİzzetle süvÀr olmış idi èÀôim-i nuãret 

 

1998. BegzÀde idi nÀmı èAlì ãÀóib-i keştì 

 Var idi anıñ fikret ile èaãl-ı dürüsti 

 

1999. PÀşÀ ile ãoóbet iderek eyledi ülfet 

 Bir mertebe ülfet ki ola lÀzım-ı ãoóbet 

 

2000. Gelmişdi biñ otuz ùoúuza sÀl-i muóarrem 

 Kim evvel-i mÀh eylediler èaômi muãammem 

 

2001. Ay başı idi mÀh-ı Muóarrem’de çıúıldı 

 Taècìl-i sefer düşmen ile vaúti ãıúıldı 

 

2002. Furãatla boàazdan çıúılup oldı èazìmet 

 DeryÀya çıúup gitmek idi gerçi o niyyet 
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2003. áÀyetde muòÀlif óareket eyledi ãarãar 

 Kim keştìleri gerüye döndürdi mükerrer 

 

2004. İrtesi yine eylediler gitmege raàbet 

 BÀd oldı muòÀlif yine olunmadı furãat 

 

2005. Vel-óÀãılı on üç gün olup bÀd-ı muòÀlif 

 On beşde muvÀfıú il aşup oldı muãÀrif 

 

2006. Devletle saèÀdetle çıúup rÿy-ı bióÀra 

 Gözci úodılar gözlediler himmet-i kenÀra 

 

2007. Bir gün yüriyüp bir gice olındı müsÀfir 

 Ìne adasına çekilüp girdi èasÀkir 

 

2008. Limana girüp baòre atıldı nice lenger 

 Ásÿde olup anda úarÀr eyledi èasker 

 

2009. Ertesi gün devlet ile úıldı èazìmet 

 Sürèatle Sözebolı’ya yetmek idi himmet 

 

[73b]2010.Sözebolı’ya yetdi o şeb girdi limana 

 Lenger bıraàup úıldı duèÀ şÀh-ı cihÀna 

 

2011. Sözebolı’da vÀsiè idi úonmaàa liman 

 Furãatla gelüp girdi vezìr-i şeh-i devrÀn 
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2012. Limanıñ içinde bir ada var idi ôÀhir 

 Yapmışdı kilìse ol ada içine kÀfir 

 

2013. Bir dÀne kilìsÀ-yı muèaôôam idi muókem 

 Kim èasker-i İslÀm aña úonmuşdı muúaddem 

 

2014.  Bir nice Úazaú şaykaları anda yaturmış 

 EùrÀfı baúup mÀlını hep anda getürmiş 

 

2015. Úadıràalar anda varıcaú èasker-i İslÀm 

 [HÀtam] ùaşrada bulup eylemiş iúdÀm 

 

2016. Úim úatl ideler èasker-i küffÀrı serÀpÀ 

 Úurtulmaya bir kimse Úazaú’da daòi aãlÀ 

 

2017. Fil-óÀl o kilÀsÀya girüp cünd-i şeyÀùìn 

 Muókem úapusın baàlamış ol úavm-i melÀèìn 

 

2018. Ceng eylemiş İslÀm ile anda nice eyyÀm 

 Bir haftayı ceng ile tamÀm eylemiş itmÀm 

 

2019. Bir hafta MüselmÀnlar ile leşker-i küffÀr 

 ŞÀm u seóer itmişler o yerde nice sükkÀr 

 

2020. Áòir o kilìsÀya ôafer bulmamış İslÀm 

 Dönmüşler o yerden getürüp şuúúa-i ièlÀm 
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2021. Ol yerde dökülmüş şühedÀ rÿy-ı türÀba 

 Görmüş èacil ile kefere òavf-i èarÀba 

 

2022. Ol deyre saèÀdetle gelüp ãÀóib-i devlet 

 Gördi şühedÀ anda yatur eyledi riúúat 

 

2023. áasl eyledi bir bir düşürüp úıldı namÀzın 

 Andan yüzüni Óaúú’a dutup itdi niyÀzın 

 

2024. Defn eyledi cümlesin anıñ eyledi diúúat 

 Úaãd itdi åevÀbına o gün ãÀóib-i devlet 

 

[74a]2025. [...] 

 Emr itdi kilìsÀyı òarÀb itdi götürdi 

 

2026. [...] eyledi òÀk ile berÀber 

 Úalmadı binÀsından eåer baúdı mükerrer  

 

2027. [...] iki pÀre úadıràa ola óÀżır 

 Evvel yürüyüp cÀnib-i baóre ola nÀôır 

 

2028. [...] ola deryÀda òaber eyleye peydÀ 

 ŞÀyed ki Úazaú itmiş ola leşkerin iòfÀ 

 

2029. [...] Óażret-i PÀşÀ-yı mükerrem 

 äandal ile geldi bir iki yaralı Àdem 
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2030. […] eylerimiş àÀret olunmuş 

 Yaènì ki Misurı’nda èaceb óÀlet olunmuş 

 

2031. FeryÀd u fiàÀn eylediler nÀle vü zÀrı 

 Mecrÿó idiler eylediler giryeéi kÀrı 

 

2032. Didiler işit úıããaéi Àşÿb-ı úıyÀmet 

 Misurı’ya kÀfir gelüp itdi bizi àÀret 

 

2033. Dört pÀre gemi buàday ile anda bulunduú 

 Ol memleketi yaúdı Úazaú àÀret olunduú 

 

2034. […] sekiz şayúa gelüp eyledi àÀret 

 Erdükdi Misurı’ya çıúup úıldı óasÀret 

 

2035. Hep mÀlımızı aldı bizim eyledi yaàmÀ 

 Úalúmadılar anda otururlar daòi èamdÀ 

 

2036. Bu sözleri gÿş eyleyicek Óażret-i DÀver 

 Emr eyledi kim úalè oluna Àhen-i lenger 

 

2037. Bir lahôa daòi eylemedi ãabr u úarÀrı 

 Çalındı nefìr eyledi Àheng-i güõÀrı 

 

2038. Tebcìl ile úalúup oradan eyledi Àheng 

 Emr oldı ki óÀżır ola leşker olına ceng 
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2039. […] olmaúla hüveydÀ 

 El vermedi bir nice gemi gitmedi aãlÀ  

 

[74b]2040.İçinde kürekçi az idi olmadı úudret 

 DeryÀ çoà idi işlemedi keştì-i himmet   

 

2041. Yeñiçeriler úaldı girü cümlesi bì-tab  

 Keştìsi fenÀ idi meger Àleti nÀ-tÀb 

 

2042. Bir nice gemi begler ile ãÀóib-i devlet 

 Bunları úoyup gitdi idi òÀyib-i sìret 

 

2043. Misurı’ya taècìl ile PÀşÀ-yı dilÀver 

 Geldikde òaber almış imiş kÀfir-i [bed-Àver] 

 

2044. Fil-óÀl oradan eylemiş Àheng-i úarÀrı 

 KÀfirden o gün buldı tehì baór u kenÀrı 

 

2045. PÀşÀ’yı görenler dökülüp geldi kenÀra  

 FeryÀd u fiàÀn itdiler ammÀ ki ne çÀre 

 

2046. Gitmişdi Úazaú ùÀéifesi şehr u úurÀdan 

 Şìven idüp aàlardı gelen kimseye úurÀdan 

 

2047. Ol deñlü àirìv eyledi erbÀb-ı vilÀyet 

 Kim Óażret-i PÀşÀ’ya bükÀ itdi sirÀyet 
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2048. Úatlanmadı ol keştìlere eyledi iúdÀm 

 Üç pÀre úadıràa var idi eyledi itmÀm 

 

2049. Kendisi ile üç gemi oldı bile óÀżır 

 Artıú [...] 

 

2050. Düşdi Úazaàıñ ardına saèy eyledi vÀfir 

 [Tiz yerden] òaber aldı firÀr eyledi [Àòir]  

 

2051. YÀd eyledi AllÀh’ı dutup rÀh-ı tevekkül 

 Òavf itmedi kÀfirden idüp Haúú’a [tevessül] 

 

2052. Üç pÀre úadıràayla hemÀn eyledi sürèat 

 KüffÀr-ı bed-endìşe yetişmek idi niyyet 

 

2053. Varna’ya yaúın geldügi dem Óażret-i PÀşÀ 

 NÀgeh Úazaàıñ şayúaları oldı [süvÀr-pÀ] 

 

2054. Gördükde Úazaú şayúasını ãÀóib-i devlet  

 äabr itmedi [artıú yürüyüp] eyledi himmet 

 

[75a]2055.[…] [hücÿm] eyledi [...] 

 […] hücÿm ide segÀna 

 

2056. [Üç pÀre] úadıràa yürüyüp oldı berÀber 

 Seyr eyledi kÀfir didi üçdür bu muúarrer 

 

 



289 
 

2057. Üç pÀre úadıràÀyi şikÀr eyleriz Àòir  

 Bunları şikÀr eyleyelim àayrısı óÀżır 

 

2058. [El vermeyicek] birbirine leşker-i küffÀr 

 Sancaúlarını dikdi o dem fırúa-i eşrÀr 

 

2059. […] [varup] eylediler cenge èazìmet 

 İsterler idi göstereler rÿy-ı hezìmet  

 

2060. [PìşvÀ-yı] dilÀver esedullÀh-ı zamÀne 

 Gördi ki gelür kÀfiri úalmadı bahÀne 

 

2061. […] [iri] ùoplar atıla kÀfire bì-bÀk 

 Şayúalarını eyleye funduú doúunup çÀk 

 

2062. [...] [idi] şayúa deñize fevúı berÀber 

 Yüksek idi úadıràa aña olmadı der-ber 

 

2063. [Atdıúları] [funduú doúunup] itmedi kÀrı 

 Fehm eyledi kÀfir yürüyüp itdi güõÀrı 

 

2064. [...] [ki] atarlardı aşardı üzerinden 

 Şayúaya doúunmazdı geçerdi naôarından 

 

2065. [Úazaú anı] eyle göricek [úıldı] hücÿmı 

 Bir yere gelüp cenge şurÿè itdi àumÿmı 
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2066. [AmmÀ] kimisin bildiler èünvÀn-ı şerefden 

 Üstine gelüp yüridiler cümle ùarafdan 

 

2067. [Her bir] ùarafın aldı sekiz şayúa muúaddem 

 Baş gösteremezdi atılan fundıàa Àdem 

 

2068. […] atla PÀşÀ-yı dilÀver 

 Girmeye úadıràaya Úazaú ceng ide èasker 

 

2069. […] tìr u kemÀn üstine muókem 

 ëarb eyler idi tìr ile küffÀr [ölür] hem 

 

[75b]2070.Bir mertebe oldı ki tüfeng itmedi kÀrı 

 […] eline Úazaú [cÀy-ı güõÀrı] 

 

2071. Girmekle gemi altına düşmen èaceb oldı 

 Tüfeng ile urmaú Úazaàı çün luèb oldı 

 

2072. PÀşÀ-yı şecÀèat-güher-i úulzüm-ı úahhÀr 

 Emr itdi ki leşker dögüşe tìr ile tekrÀr 

 

2073. Tüfeng dutup tìr ile şemşìr ile èasker   

 Ceng eylediler her yañadan cümlesi yek-ser 

 

2074. Şemşìr ile ol gün çalışup Óażret-i PÀşÀ 

 KüffÀrı helÀk eyler idi şìr-i sebük-pÀ 
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2075. Destinde úılıç eyler idi düşmeni tedmìr 

 Mirrìòe o gün àÀlib itdi çalduàı şemşìr 

 

2076. GÿyÀ ki neheng idi çıúup baór-i belÀdan 

 AèdÀyı dü nìm eyler idi [çÀl-i] fenÀdan 

 

2077. Ya ejder-i dem-keş idi ya şìr-i ney-istÀn 

 Ya bebr-i [mezìr] efken ü yÀ Àteş-i esbÀn 

 

2078. KüffÀrı dökerdi úılıcı baór-i siyÀha  

 ÒÀşÀk idi gÿyÀ dökülen külli miyÀha 

 

2079. Ùaş ile ururdı Úazaàı leşker-i İslÀm 

 KÀfirden atarlardı tüfeng oldı çün aòşam 

 

2080. Bir daòi bezm eyledi PÀşÀ-yı mükerrem 

 KüffÀr ile oldı o maóal ceng-i muèaôôam 

 

2081. Dayanmadı kÀfir oradan úıldı firÀrı 

 PeròÀş iderek gözlediler semt-i kenÀrı 

 

2082. áÀyetde òafíf idi görüldi leb-i deryÀ 

 Olmadı úadıràa orada àÀlib-i aèdÀ 

 

2083. Ardını ıraúdan gözedüp úıldı èubÿrı 

 Óıfô eylediler her ùarafı leşker-i sÿrì 

 

 



292 
 

2084. KÀfir [...] dutup oldı revÀne 

 DeryÀdan ine Óażret-i PÀşÀ-yı yegÀne 

 

[76a]2085.İrişdi şeb-i tìre-dilün żıllı sipÀhı 

 Az úaldı ki deryÀda ola keştì tebÀhı 

 

2086. [...] [lar] idi şayúalarıñ nÀm u nişÀnı 

 İtmişdi felek baóre o şeb mihr-i cihÀnı 

 

2087. Şayúalarıñ ardınca ıraúdan sefer oldı 

 Her cÀnibi sedd eylediler pür óaõer oldı 

 

2088. […] olup esmek ile bÀd-ı muóÀlif 

 Olunmadı şayúalara ol gece muãÀdif 

 

2089. [...] göz görmeden olmışdı müberrÀ 

 Úurã-ı úameri eylemedi nÿrı mücellÀ 

 

2090. [Süratle] o şeb şayúalarıñ cümlesi hem-vÀr 

 Úadıràaları girü úoyup oldı sebük-bÀr 

 

2091. […] ilerü yüriyüp úıldı firÀrı 

 Ardınca úadıràalar anıñ itdi güõÀrı 

 

2092. [TÀ ãubó olıcaú] eylediler ãarf-ı óamiyyet 

 ÚÀfirde tamÀm olmış idi mekr-i meziyyet 
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2093. [...] deryÀda baúup görmedi PÀşÀ 

 Emr itdi direkden ideler baóri temÀşÀ 

 

2094. [...] bir kimseye muúaddem 

 Her cÀnibi seyr eyledi yüksekden o muókem 

 

2095. [Úazaàın] şayúasını óÀéib u óÀsir  

 Durmaz úaçar eùrÀfına olmaz daòi nÀôır 

 

2096. […] Óażret-i PÀşÀ-ya ol Àdem 

 Didi yetişiñ leşker-i küffÀra muúaddem 

 

2097. [...] aña eyledi iósÀn 

 Emr eyledi mellÀóa ki keştì ola pÿyÀn 

 

2098. Fi’l-óal açılup keştìleriñ yelkeni ol dem 

 PÀşÀ yüridi devletle cümleden aúdem 

 

2099. [...] şayúalara […] [oldı] mülÀúì 

 Gördükde Úazaú leşkeri telò [oldı] meõÀúı 

 

[76b]2100.GÀyetde zebÿn olmışdı leşker-i küffÀr 

 ÒatmÀnları úatl olmuş idi evvel-i peykÀr 

 

2101. Ceng itmege ùÀúatları olmadı mükerrer 

 Her birisi bir cÀnibe yüz döndi muúarrer 
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2102. Ardınca hücÿm eyledi PÀşÀ-yı civÀn-baòt 

 Didi yetişiñ düşmene ya taòt ola yÀ baòt 

 

2103. Üç pÀre úadıràayla tamÀm eyledi Àheng 

 Kendisi muúaddem yetişüp eylediler ceng 

 

2104. Aldı iki şayúa yetişüp ãÀóib-i devlet 

 İkisine daòi iki [tek] itdi civan-mert 

 

2105. Dört pÀre Úazaú şayúasını aldılar ol dem 

 İkisini begler ikisin dÀver-i ekrem 

 

2106. PÀşÀ ile üç pÀre idi keştì-i nuãret 

 Kalmışdı úalanlar girüye bulmadı furãat 

 

2107. Dört pÀre Úazaú şayúası úılmışdı firÀrı 

 Dördini dutulmış göricek úalmadı yÀrì 

 

2108. Cümlesi sekiz şayúa idi ôÀlim ü òÿnòÀr 

 Dört pÀresi evvel yiticek oldı giriftÀr 

 

2109. Bir ceng-i èazìm itdi o gün Óażret-i PÀşÀ 

 Kim úan ile dolmuşdı serÀpÀ dil-i deryÀ 

 

2110. Başlar kesilüp mevc-i baóir ile gezerdi 

 Başúa el ayaú başka beden yemde yüzerdi 

 

 



295 
 

2111. Dört şayúa firÀr eyledi ol ceng olunurken 

 Kendilerini ãaúladılar gün ùolunurken 

 

2112. PÀşÀ-yı mükerrem o gice úıldı èazìmet 

 Anlara daòi itmek idi ãıdú ile niyyet 

 

2113. Vel-óÀãılı sürèatle çatup oldı mülÀkì 

 Üç pÀre úadıràayla úalanlar hele bÀúì 

 

2114. Emr eyledi kim eylediler ùoplara Àteş 

 Düşdi dil-i küffÀra o òavf ile keşÀkeş 

 

[77a]  MİNYATÜRLÜ SAYFA 

 

[77b]2115.DeryÀ yüzüni eylediler òÿn ile rengìn 

 KüffÀra o gün virdi fenÀ leşker-i pür-kìn 

 

2116. Ortada úalup keştì-i PÀşÀ-yı dilÀver 

 AãlÀ yetişüp olmadı begler aña yÀver 

 

2117. Geh tìr ile geh seng ile ceng eyledi PÀşÀ 

 KüffÀr-ı bed-Àyìne göz açdırmadı aãlÀ 

 

2118. Ùop altına girmişdi gelüp şayúalar el-óaú 

 Olmazdı anıñçün aùılan ùop aña mülóaú 

 

2119. äarıldı úadıràaya çatup leşker-i küffÀr 

 Zor eylediler kim çıúalar keştìye yek bÀr 
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2120. Şemşìr ile ceng eylediler leşker-i İslÀm 

 DeryÀya döküldi nice biñ kÀfir-i bed-nÀm 

 

2121. Başlar kesilüp buldı fenÀ cünd-i şeyÀùìn  

 Eylerdi feleklerde melekler aña taósìn 

 

2122. DeryÀda şenÀverlik iderken nice kÀfir 

 äayd eyler idi gördügini leşker-i nÀãır 

 

2123. Ekåer ùutulanlar çekilüp bend-i belÀya 

 áarú oldı kimisi dökilüp baór-i fenÀya 

 

2124. GÿyÀ ki neheng olmış idi keştì-i nuãret 

 Kim şayúaları ùuème idüp virmedi furãat 

 

2125. EùrÀfına Àteş ãaçup eylerdi àurun-biş 

 Her cÀnibe kim eylese ejder gibi cünbiş 

 

2126. Eylerdi alup şayúaları altına nÀbÿd 

 Bir yerde iki şayúa gelüp olmadı mevcÿd 

 

2127. Úaçmaú idi niyyetleri olmadı müyesser 

 Ceng Àteşi vardıúça èalevlendi mükerrer 

 

2128. MÀhì gibi deryÀya düşen oldı giriftÀr 

 áarú-Àb-ı fenÀ oldı o gün leşker-i küffÀr 
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2129. Áheng-i firÀr itdi úalan cünd-i şikeste 

 Elbette zaòm-dÀr idi her birisi òaste 

 

[78a]2130.Ardınca tüfeng itdi aña èasker-i nuãret 

 KÀfir […] ÀåÀr-ı hezìmet 

 

2131. Bir çÀre firÀr eyledi ol kÀfir-i bì-dìn 

 Gördü ki firÀr eylemek [...] 

 

2132. Birbiri ile meşverete úıldılar ÀàÀz 

 Bizler çoàuz anlar bize nisbet idiler az 

 

2133. Fi’l-óÀl oradan girü dönüp eylediler ceng 

 Bir mertebe kim eylediler èÀlemi dil-teng 

 

2134. Fehm eyledi ol cünbişi PÀşÀ-yı mükerrem 

 Emr eyledi tüfeng atıla cümleden aúdem 

 

2135. KüffÀr ise döndi o ùarafdan èalem açdı 

 Ceng itmek içün her yerini çignedi geçdi 

 

2136. […] tüfeng úaldı atılmadan o sÀèat 

 PÀşÀ gemisin aldılar ortaya tamÀmet  

 

2137. Ol iki úadıràaya ãarıldı iki keştì 

 Şemşìr ile èarż eylediler ãanèat-ı küştì 
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2138. Ùaş […] tìr ile ceng eyledi èasker  

 ZìrÀ ki Úazaú girdi tüfeng altına yek-ser 

 

2139. […] ceng olunup àayret olundı 

 Aòşama dek ol gün dögüşüp diúúat olındı 

 

2140. áayret úuşaàın muókem idüp ãÀóib-i devlet 

 Aldı iki şayúa Úazaàa virmedi furãat 

 

2141. Himmet idüp ol iki úadıràa daòi ol Àn 

 Aldılar iki şayúa ÒudÀ eyledi ÀsÀn 

 

2142. Cümlesi sekiz şayúa idi keşti-i küffÀr 

 İçinde Úazaúlar dutulup oldı giriftÀr 

 

2143. Kimisi daòi ùuème-i tìà u teber oldı 

 […] olandan daòi artuú teber oldı 

 

2144.  Üç pÀre úadıràaya [yetup] kÀfire PÀşÀ 

  Òavf eyleyüp cümlesini eyledi fenÀ 

 

[78b]2145.Cemè itdi giriftÀr olanı dÀver-i èÀdil  

 Bir yere götürdi ki süéal eyleye sÀéil  

 

2146. Didi ne úadar var idi her şayúada Àdem 

 Söyleñ òaberiñ ùoàrusunı defè ola şübhem 
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2147. Hatmanlarınıñ biri cevÀb eyledi óÀżır 

 PÀşÀ-yı dilÀver daòi oldı aña nÀôır 

 

2148. Didi ki iki şayúa da yüz úırú idi küffÀr 

 Her birisi ceng itmede mÀhir idi her-bÀr 

 

2149. Bu furãatı Óaú virdi saña eylediñ iúdÀm 

 Hem sende ôuhÿr itdi bugün úuvvet-i İslÀm 

 

2150. Gÿş eyleyicek Óażret-i PÀşÀ bu kelÀmı 

 Şükr eyledi Allah’a alup devlet-i kÀmı 

 

2151. Ol şayúalar içinde biraz èavret u oàlan 

 KÀfirde esìr olmış idi cümle MüselmÀn 

 

2152. On onbeş olurdı çıúarup Óażret-i PÀşÀ 

 Anları úadıràaya alup eyledi ióyÀ 

 

2153. Şayúaları bend eyledi bir birine muókem  

 Emr itdi yedekle çekile cümleden aúdem 

 

2154. Úırú elli Úazaú daòi esìr eyledi anda 

 Anları da zencìr ile çekdi bile bende 

 

2155. Bu óÀli görüp eylediler secde-i şükri 

 PÀşÀ’ya duèÀ eylediler Allah’a õikri 
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2156. Hem pÀdişehe eylediler nice duèÀlar 

 Kim çekmiş idi her birisi cevr u cefÀlar 

 

2157. Bunları alup Óażret-i PÀşÀ-yı mükerrem 

 èAzm eylemegi eyledi òÀùırda muãammem 

 

2158. Emr itdi ki begler geleler oluna èavdet 

 Çün Óażret-i Óaú virdi o gün devlet-i furãat 

 

2159. Devletle saèÀdetle oradan sefer itdi 

 DeryÀya yaúın bir yere raàbet ile yetdi 

 

[79a]2160. İsterdi bıraúduàı úadırgaları bulmaú  

 Bir yere gelüp anlar ile niyyetim olmaú 

 

2161. DeryÀda òaber aldı meger anda yaturmuş 

 EyyÀm ile anları felek anda götürmüş 

 

2162. Fi’l-óÀl oradan Varna’ya úalúup güõer itdi 

 El-úıããa yetüp Varna’ya diñle neler itdi 

 

2163. Ùoplar atılup eylediler Varna’da iúbÀl 

 Seyr eylediler şayúaları kÀfir-i pÀ-mÀl 

 

2164. [Şenlikler] idüp sÀóile indi zen ü merdÀn 

 ÚÀdì-i şehr geldi ekÀbir ile aèyÀn 
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2165. Emr eyledi PÀşÀ-yı kerem-güster-i èÀdil 

 Ol èavret u oàlan oluna anda muúÀbil 

 

2166. ZìrÀ ki Úazaú anları itmişdi giriftÀr 

 Úurtarmış idi Óażret-i PÀşÀ-yı cihÀn-dÀr 

 

2167. Cümlesin anıñ eylediler ol yere óÀżır 

 Òalú oldılar aóvÀl-i perìşÀnına nÀôır  

 

2168. Cümlesini giydirdi o gün Óażret-i PÀşÀ 

 Her birisini eyledi iósÀn ile ióyÀ 

 

2169. Óarçlıúlarını cümlesiniñ eyledi teslìm 

 ÚÀêìya sifÀriş úılup itdi nice tekrìm 

 

2170. Kim yerlü yerine ideler anları irsÀl 

 Óarçlıúları virilmemiş idi olmaya ihmÀl 

 

2171. Ol maãlaòatıñ úaydını gördi sefer itdi  

 Devletle saèÀdetle boàazdan güõer itdi 

 

2172. èArż eyledi òünkÀra gelüp fetó u fütÿhı 

 Gösterdi o gün mertebe-i muèciz-i Nÿó’ı 

 

2173. Şenlikler ile geldi girüp şehr-i èaôìme 

 Kendisini èarż eyledi òünkÀrı kerìme 
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2174. HünkÀra duèÀ eyledi giydi nice òilèat 

 AúrÀn arasında bu úadar olmaya rifèat 

 

[79b]2175.Bu fetói pesend eylediler her gören Àdem 

 Erlikler ile oldı cihÀn içre müsellem 

 

2176. DÀyim dilerem eyleye Óaú anı muôaffer 

 SulùÀn-ı CihÀnıñ ola iósÀnı mükerrer 

 

2177. Bu úıããa-i pür-óiããe tamÀm oldı Ùulÿèì 

 Naôm eylediñ aóvÀli bulup semt-i vuúÿèi 

 

2178. IùnÀb-ı kelÀm eyleme kim vaút-i duèÀdır  

 SulùÀn-ı cihÀn-bÀna åenÀ eyle sezÀdır 

 

2179. DÀyim ola devletle saèÀdetle mükerrem 

 Düşmenleri maúhÿr ola aóbÀbı müsellem    
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SONUÇ 

 17. yüzyılda yaşamış olan Tulû‘î ’nin Paşa-nâme’si hakkında yaptığımız 

metin incelemesinde bazı sonuçlara ulaştık. Ortaya çıkan bu bilgileri şöyle 

sıralayabiliriz: 

Üzerinde çalıştığımız Paşa-nâme’nin müellifi Tulû‘î hakkında sınırlı bilgilere 

sahibiz. Tulû‘î ’nin asıl adının ne olduğu, nereli olduğu, nerede doğup nerede öldüğü 

hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Şair hakkındaki bilgilerimiz eserlerinden 

hareketle yaptığımız çıkarımlardır.  

Tulû‘î 17. yüzyıl şairidir. Bunu IV. Murad hakkında verdiği bilgilerden, 

dönemin paşalarından Kenan Paşa ile münasebetinden ve eserinde anlattığı 

hadiselerden anlıyoruz.  

Paşa-nâme’nin müellifi Tulû‘î ile 16. yüzyıl şairlerinden Kalkandelenli 

İbrahim Tulû‘î’yi karıştırmamak gerekir. Aynı mahlası kullanan bir diğer şair 

Kalkandelenli İbrahim Tulû‘î ’dir. Paşa-nâme’nin müellifi Tulû‘î hakkında şu’ara 

tezkirelerinde bilgi bulunmazken, Kalkandelenli İbrahim Tulû‘î hakkında bazı 

bilgiler mevcuttur. Buna göre Paşa-nâmen’nin müellifi 17. yüzyıl şairidir.  

Kalkandelenli İbrahim Tulû‘î ise 16. yüzyıl şairidir. 

Önceki araştırmalarda hikayesi anlatılan Kenan Paşa’nın Sarı / Topal / Uzun 

lakaplarıyla anılan Kenan Paşa olduğu belirtilmiştir. Fakat eserde anlatılan Kenan 

Paşa IV. Murad döneminde vezarette bulunan Gürcü ve Koca lakaplı Kenan Paşa’dır. 

Hayat hikayesiyle benzeşen Sarı / Topal / Uzun lakaplı Kenan Paşa değildir. 

Müellifimiz Tulû‘î’nin bilinen üç eseri vardır: Bunlardan biri çalışmamızın 

konusu olan Paşa-nâme isimli mesnevîsidir. Diğerleri ise, “Rahşiyye” ve 

“Pesendîde-nâme” isimli kasideleridir. 

Çalışmamızın temelini teşkil eden Paşa-nâme IV. Murad’ın Paşalarından 

Kenan Paşa’nın Rumeli ve Karadeniz’de eşkıya ile yaptığı mücadeleleri konu edinen 

bir mesnevîdir. Bu bakımdan savaş konulu bir mesnevî olduğu için gazavât-nâme 

türünde kaleme alınmıştır. Eserin elde bulunan tek yazma nüshası İngiltere Milli 
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Kütüphanesi Türkçe Yazmaları bölümünde “Sloane 3584” numara ile kayıtlıdır. Eser 

hakkında daha önceden yapılan çalışmalarda eserin 2090 beyitten oluştuğu 

belirtilmiş olsa da eser aslında 2179 beyitten oluşur. Eserin farklı yerlerinde beş adet 

minyatür bulunmaktadır. 

Paşa-nâme 17. yüzyılın dil özelliklerine sahiptir. Arapça ve Farsça 

kelimelerin çokluğu, cümle düzeni ve sanat anlayışı ile Sebk-i Hindî üslûbunun 

özelliklerini yansıtmaktadır.  

İncelediğimiz eser mesnevî nazım şekli ile kaleme alınmıştır. Eserde başka 

bir nazım şekli ile şiir yazılmamıştır. Eser aruz ölçüsünün Hezeç bahrinin “mef‘ûlü / 

mefâ‘îlü / mefâ‘îlü / fa‘ûlün” kalıbı ile yazılmıştır. 

İncelediğimiz eserin esas yazılış amacı Rumeli ve Karadeniz’de yaşanan 

tarihî olayların edebî bir üslupla kayıt altına alınmasıdır. Bu açıdan eseri anlamak 

için tarih bilgisine, konu edilen tarihî olayları anlamak için de incelediğimiz esere 

müracaat edilmelidir. 

Sonuç olarak gazavât-nâmelerin alt kolu olan Paşa-nâme türünde kaleme 

alınan eser, 17. yüzyılda yaşanan tarihî hadiseleri edebî bir üslup ve şekil ile 

anlatmıştır. Bir şairin kaleminden ve idarenin gözünden hadiselerin yansıtılması; 

idarede yaşanan problemler ve çözüm yolları hakkında bilgi verilmesi; Rumeli ve 

Karadeniz coğrafyasında yaşayan toplulukların özelliklerinin belirtilmesi açısından 

hem tarih bilimine hem de edebiyat sanatına kaynaklık eden bir özellik 

göstermektedir. Çalışmamız Türk-İslam Edebiyatı alanında ve Osmanlı tarihi 

hakkında araştırma yapanlara faydalı olacak, önemli bilgiler sunacaktır. 

  



305 
 

EKLER 

 

 

 

 



306 
 

 

 

 



307 
 

 

 

 



308 
 

 



309 
 

 

 



310 
 

 

 

 

 



311 
 

 

 



312 
 

 



313 
 

 

 



314 
 

 

 

 



315 
 

 



316 
 

 

 

 

 

KİŞİ VE YER ADLARI DİZİNİ 

 

A 

Altunoluú ................................................... 271 

Anaùolu ................................................. 66, 128 

Aóyolı ........................................................ 280 

Argeri ......................................................... 181 

Arnavud .............................................. 177, 187 

Aúdeñiz ...................................................... 274 

Aúkirman .. 213, 219, 221, 226, 259, 260, 261, 

262, 264, 267 

Avlonya ...................................... 171, 173, 175 

èAbdi-i DìvÀne ............... 137, 141, 144, 152 

B 

Baàçesaray ................................................. 219 

BÀbÀ ........................................................... 192 

Baór-i SiyÀh ................................... 13, 64, 149 

Bender ................................................ 226, 267 

Boàdan ...... 192, 213, 221, 226, 227, 232, 236, 

254, 267 

C 

CÀn Beg ...................................................... 224 

Ç 

Çerkes ........................................................ 195 

D 

Deli Aynek ......................................... 128, 138 

Derince ....................................................... 195 

Doyran ........................................................ 178 

E 

Edrine 190, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 

208, 213, 236 

Eflaú ........................................... 192, 213, 227 

EtrÀk .......................................................... 107 

F 

Filorina ...................................................... 169 

G 

Gelibolu ..................................................86, 89 

Gürece ....................................................... 164 

H 

Óażret-i Paşa .. 8, 64, 81, 88, 98, 103, 105, 109, 

111, 118, 131, 132, 133, 139, 145, 148, 

151, 153, 154, 155, 158, 162, 163, 168, 

169, 171, 172, 176, 179, 188, 190, 191, 

194, 198, 202, 223, 232, 240, 242, 243, 

252, 253, 260, 266, 276, 277, 284, 286, 

287, 289, 291, 292, 293, 298, 299, 300 

Óażret-i SulùÀn-ı MurÀd ...... 9, 25, 65, 189, 234 

Óoùon ......................................................... 113 

İ 

İbrÀhim Paşa .............................................. 242 

I 

Ìne adası ..................................................... 282 

İ 

İpsala ........................................................... 77 

İstanbul ..... 7, 25, 131, 194, 210, 259, 317, 319 

İştib ............................................................ 106 

K 

Kaèbe ........................................................... 57 

Kefe ............................ 219, 220, 221, 223, 259 

KeşÀn ........................................................... 77 



317 
 

Úantemur ............ 203, 211, 212, 213, 218, 219 

Úara Yÿsuf ................. 101, 103, 110, 112, 136 

Úaraman ..................................................... 182 

Úazaú  194, 195, 213, 218, 219, 221, 223, 224, 

225, 227, 228, 231, 236, 264, 265, 274, 

275, 276, 278, 280, 283, 284, 285, 286, 

287, 288, 289, 293, 297, 298, 300 

Úırım .......................... 191, 192, 193, 215, 224 

Úuloàlı 113, 115, 120, 125 

L 

Lìh .............................................. 226, 236, 254 

Limişgì  64, 237, 238, 239, 241, 248, 249, 254, 

267 

M 

Malàara ........................................................ 77 

Manastır ............................................. 164, 165 

Meteris ....................................................... 181 

Missori ....................................................... 280 

Muóammed .......... 52, 127, 128, 129, 162, 218 

MurÀd ............................. 53, 59, 175, 176, 248 

N 

Nÿredìn....................................................... 193 

Ö 

Özü ..................... 195, 237, 241, 242, 266, 267 

P 

PÀdişeh ............................................... 114, 152 

Paşa v, vi, 26, 27, 62, 63, 67, 69, 70, 71, 77, 79, 

81, 83, 84, 86, 89, 90, 93, 94, 97, 99, 100, 

107, 108, 109, 112, 120, 121, 122, 124, 

125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 

142, 143, 151, 152, 153, 162, 168, 170, 

171, 182, 184, 189, 194, 196, 197, 202, 

211, 213, 215, 223, 224, 227, 235, 238, 

239, 248, 252, 260, 266, 273, 281, 286, 

289, 292, 293, 294, 296, 298 

Pirlepe ................................................ 164, 178 

Puriàavanad ................................................ 180 

R 

Rodos ......................................................... 220 

Rodosçuú ................................................ 77, 87 

Rÿm 64, 65, 66, 70, 71, 73, 153, 190, 198, 209, 

221 

S 

SelÀnik ....................................................... 112 

Selìm ÒÀn .................................................. 230 

Serez ............. 27, 100, 103, 109, 112, 125, 138 

Sözebolı ............................................. 278, 282 

Ş 

ŞÀhìn .... 85, 191, 195, 197, 198, 209, 214, 216, 

217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225 

T 

TÀtÀr .............................. 62, 195, 230, 236, 270 

TÀtÀrpıñarı ................................................... 63 

Timur . 113, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 

200 

Timÿr ......................................................... 129 

Ùolça .......................................................... 210 

Ùopal ............................................................ 13 

Ùulÿèì ............................ 12, 53, 59, 61, 86, 301 

Ùuna ............ 198, 199, 200, 201, 213, 225, 227 

Ùurlı ........................................................... 195 

Ü 

Üsküb ......................................................... 178 

V 

Vardar ........................................................ 160 

Varna ................................................. 287, 299 

Vezìr .......................................................... 133 

Vize ................................................... 192, 195 

Y 

Yanbolı .............................................. 193, 201 

Yanya .......................................... 178, 182, 190 

YazıcızÀde ..............................................14, 99 

Yeñice-i Vardar ......................................... 157 

Yeñiçeri ..................................................... 128 



318 
 

 

KAYNAKLAR 

AÇA Mehmet, v.d, Başlangıçtan Günümüze Tür ve Şekil Bilgisi, 1. B., İstanbul, 
Kriter Yayınları, 2009. 

AK Coşkun, Şair Padişahlar, 1. B., Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001. 

AKALIN Şükrü Halûk, v.d., Yazım Kılavuzu, 5. B., Ankara, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, 2013. 

AKGÜNDÜZ Ahmet – ÖZTÜRK Said, Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul, OSAV 
Yayınları, 1999. 

AKKUŞ Metin, Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası Edebi Türler ve Tarzlar, 3. B., 
Erzurum, Fenomen Yayınları, 2007. 

AKÜN Ömer Faruk, Divan Edebiyatı, 1. B., İsam Yayınları, İstanbul, 2013. 

ARSEVEN Celâl Esad, “Minyatür”, Sanat Ansiklopedisi,  C. III, 2. B., İstanbul, Milli 
Eğitim Basımevi, 1966, ss. 1415-1427. 

BAĞCI Serpil, v.d., Osmanlı Resim Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 
Ankara, 2006. 

BANARLI Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi, C. II, İstanbul, M.E.B. 
Yayınları, 2004.  

ÇELEBİ Âşık, Meşâ’irü’ş-şu’arâ: İnceleme Metin, (haz. Filiz Kılıç), C. II, İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2010. 

ÇELEBİ Kınalızâde Hasan, Tezkiretü’ş-şu’arâ, (haz. İbrahim Kutluk), Türk Tarih 
Kurumu, Yayınları, Ankara, 1989. 

ÇELEBİOĞLU Âmil, Türk Edebiyatı’nda Mesnevi (XV. yy.’a kadar), İstanbul, 
Kitabevi Yayınları, 1999. 

DEĞİRMENCİ Tülün “Sözleri Dinlensin, Tasviri İzlensin: Tulû’î’nin Paşanâme’si 
ve 17. Yüzyıldan Eşkıya Hikâyeleri” Kebikeç / 33, 2012 

DERİN Fahri Ç., Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhîr-i Ricâl, 
İstanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1978. 

DEVELLİOĞLU Ferit, Osmanlıca-Türkçe Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara, 1970. 

DİLÇİN Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 7. B., Ankara, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, 2004. 

DOĞAN Ahmet, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, 1. B., Akçağ Yayınları, Ankara, 2011. 

DOĞAN D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, 24. B., Yazar Yayınları, Ankara, 2011. 

EFENDİ Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. II, İstanbul, Meral Yayınları, 1972. 

EMECEN Feridun, “İbrahim ”, DİA, İstanbul, 2000, C. XXI.,  ss. 274-281. 

ERKAL Abdülkadir, Divan Şiiri Poetikası (17. Yüzyıl), Ankara, Birleşik Yayınevi, 
2009. 



319 
 

GIBB E.J. Wilkinson, Osmanlı Şiir Tarihi, (çev. Ali Çavuşoğlu), C. I-II,  Ankara, 
Akçağ Yayınları. ty. 

GÖKBİLGİN M. Tayyib, “Köprülüler”,  İ.A., C. VI, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 
1977, ss. 892-908. 

HAMMER (Baron Joseph Von Hammer Purgstall), Büyük Osmanlı Tarihi, (çev. 
Mehmed Ata), C. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X., Üçdal Neşriyat, 
İstanbul. 

http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=109328. 

http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=125373. 

http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=91987. 

İLGÜREL Mücteba, “Ahmed I”, DİA, İstanbul, 1989, C. II, ss. 30-33. 

İLGÜREL Mücteba, “Celâlî İsyanları”, DİA, C. VII, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, 1993, ss. 252-256. 

İNALCIK Halil - MEVLİD Oğuz, Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân İzladi 
ve Varna Savaşları (1443-1444) Üzerine Anonim Gazavâtnâme, Ankara, 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989. 

İPŞİRLİ Mehmet, Târih-i Na’îmâ, Türk Tarih Kurumu Yayınları, C. II, Ankara, 
Basım ty, 2007.  

İSEN Mustafa - AKSOYAK İsmail Hakkı, Vuslatî Ali Bey Gazâ-nâme-i Çehrin,  
Ankara, Atatür Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2003. 

İSEN Mustafa, Ötelerden Bir ses, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997. 

JORGA Nicolae, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, (çev. Nilüfer Epçeli), C. III, 
İstanbul, Yeditepe Yayınevi, ty. 

KAÇAR Mücahit “IV. Murad dönemine ait manzum ve minyatürlü bir gazanâme: 
Tulû’î’nin Paşanâme isimli eseri”, Türkiyat Mecmuası, C. 21/ Bahar, 
2011.  

KANAR Mehmet, Osmanlı Türkçesi Cep Sözlüğü, 1. B., İstanbul, Say Yayınları, 
2012. 

KARAHAN Abdülkadir, “Hamse” Türk Ansiklopedisi, C. XVIII, ty. ss. 454, 455. 

KARATAŞ Turan, Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, 2. B., Ankara, Akçağ 
Yayınları, 2004. 

KARTAL Ahmet, Doğunun Uzun Hikâyesi Türk Edebiyatında Mesnevî, 1. B., 
İstanbul, Doğu Kütüphanesi Yayınları, 2013. 

KASAP Murat, Osmanlı Gürcüleri, İstanbul, Gürcistan Dostluk Derneği Yayınları, 
2010. 

KEMİKLİ Bilâl, Türk İslâm Edebiyâtı Giriş, 1. B., Bursa, Emin Yayınları, 2010. 

KILIÇ Filiz v.d., Şair Tezkireleri, 3. Baskı, Ankara, Grafiker Yayınları, 2011. 



320 
 

KOCAKAPLAN İsa, Açıklamalı Edebî Sanatlar, 7. B., İstanbul, Türk Edebiyatı 
Vakfı Yayınları, 2011. 

KÖKSAL M. Fatih, Klâsik Türk Şiiri Araştırmaları, 1. B., Ankara, Akçağ Yayınları, 
2005. 

KÜLEKÇİ Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, 2. B., Ankara, Akçağ 
Yayınları, 1999. 

KÜLEKÇİ Numan, XI-XX. Yüzyıllar El Yazması Metinler ve Özetleriyle Mesnevi 
Edebiyatı Antolojisi, C. I, Erzurum, Aktif Yayınevi, 1999.  

LEVENT Agâh Sırrı, Gazavât-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavât-nâmesi, 
Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1956. 

MAHİR Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı,  İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2004. 

MEHMED Süreyyâ, Sicill-i Osmânî Yahud Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, (haz. 
Mustafa Keskin, Ayhan Öztürk, Hamdi Savaş, Havva Kurt), C. III, 
İstanbul, Sebil Yayınları, 1996. 

ÖZCAN Nuri, “Musikî formları,”, Osmanlı Ansiklopedisi, C. III, İz Yayıncılık, 1996, 
ss. 28-30. 

ÖZKIRIMLI Atilla, “Mesnevî”, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi,  C. III, Cem Yayınevi, 
ty., s. 846. 

PALA İskender, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, 9. B., İstanbul, L&M,Yayıncılık, 
ty. 

PÜSKÜLLÜOĞLU Ali, Yazım Kılavuzu, 2. B., Ankara, Arkadaş Yayınevi, 2004. 

PÜSKÜLLÜOÜLU Ali, Türkçe Deyimler Sözlüğü, 2. B., Ankara, Arkadaş Yayınevi, 
2004. 

RİYÂZÎ, Riyâzu’ş-şu’arâ, Süleymaniye Ktp. Lala İsmail 314. 

SARAÇ M. A. Yekta, Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, 6. B., İstanbul, 3F Yayınevi, 
2007. 

SELÇUK Mulayim, “Osmanlı Mimarîsi”, Osmanlı Ansiklopedisi, C. III. İstanbul, İz 
yayıncılık, 1996, ss. 9-19.  

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Ahmed Paşa Bölümü, Demirbaş No: 00362-030. 

ŞEMSEDDİN, Sâmî Kâmûs-ı Türkî, Bayrak Yayımcılık, İstanbul, 2008. 

ŞEMSEDDİN, Sâmî Kâmûsu’l-A’lâm, C. IV, İstanbul, 1311. 

ŞENER H. İbrahim, YILDIZ Âlim, Türk İslâm Edebiyatı, İstanbul, Rağbet Yayınları, 
2003. 

ŞENÖDEYİCİ Özer, KOŞİK Halil Sercan, “IV. Murad’ın Bağdat seferi hakkında 
yazılmış Bir Kaside: Tulû‘î ’nin Pesendîde-nâmesi”,  Akademik Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, Sayı: 2/1Haziran 2014, ss. 133-150. 

TUMAN Mehmet Nâil, Tuhfe-i Nâilî, Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, 
(haz. Cemâl Kurnaz-Mustafa Tatcı), C. II,  Ankara, Bizim Büro 
Yayınları, 2001. 



321 
 

UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı, Büyük Osmanlı Tarihi, C. III, 6. B., Ankara, Türk 
Tarihi Kurumu Yayınları, ty. 

ÜNVER İsmail, “Mesnevî”, Türk Dili Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), 
Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1986, s. 431. 

VASSAF Osmanzâde Hüseyin, Sefine-i Evliya, (haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz), C. 
II, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2006. 

YAZICI Tahsin, Cemal Kurnaz, “Hamse”,  DİA, C. XV, İstanbul, 1997, ss. 499-500. 

YILMAZ Ali, v.d., Türk-İslâm Edebiyatı El Kitabı, 1. B., Ankara, Grafiker 
Yayınları, 2012. 

YILMAZ Ziya, “Murad IV”, DİA, C. XXXI, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss. 
177-183. 

ZAVOTÇU Gencay, Eski Türk Edebiyatı Yüzyıllara Göre Nazım ve Nesir, 1. B., 
Ankara, Aydın Kitabevi, 2005. 

ZAVOTÇU Gencay, Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, 1. B., İstanbul, Kesit Yayınları, 
2013. 

 








