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Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-şeh-nâme-i Murâdî Mesnevîsi 

 
Çalışmada, öncelikle 17. yüzyıl âlim ve şairlerinden Şehnameci Erzurumlu İbrahim 

Mülhimî’nin Şehen-şeh-nâme-i Murâdî’ adlı eseri yerli ve yabancı kataloglar taranarak elde 

edilen iki nüsha üzerinden edisyon-kritik yapılarak çevriyazıya aktarma amaçlandı. İki nüshanın 

karşılaştırılmasıyla nüshalarda bulunmayan beyitler konu akışına göre uygun yerlere konuldu 

ve bu farklılıklar dipnotlarda gösterildi. Metin doğru bir şekilde oluşturulduktan sonra eldeki 

malumatlar ışığında Mülhimî’nin hayatı ve edebî kişiliği ortaya konulmaya çalışıldı. Bazı 

biyografik eserlerdeki eksik ve hatalı bilgiler düzeltilerek şairin eserindeki verilerle kapsamlı bir 

malumat ortaya konmaya çalışıldı. Âlim, müderris, müverrih ve şehnameci vasıfları olan şairin 

diğer eserleri hakkında da kısa bilgi verilmeye çalışıldı. Bu aşamadan sonra eseri meydana 

getiren bablar ana hatlarıyla özetlenme yoluna gidildi. Bir sonraki aşamada eser, şekil ve 

muhteva özellikleri bakımından incelenildi. Bu kısımda klasik mesnevi planına göre şeklen 

incelenen eserin içeriği de tahkiye edilme yönüyle incelendi. Devamında Şehnamecilik geleneği 

içinde Firdevsî, Ganizâde Nâdirî ve Mülhimî arasında tahkiye unsurları ile ilgili genel bir 

değerlendirme yapıldı. Diğer bölümde ise Mülhimî’nin Şehen-şeh-nâmesi şehnamecilik 

geleneği içinde değerlendiridi Sonuç kısmında ise çalışmanın bir değerlendirmesi yapılarak 

Mülhimî’nin edebiyat tarihimizdeki yeri belirtilmeye çalışıldı.  

Anahtar Sözcükler 

17. Yüzyıl  Mülhimî Şeh-nâmecilik Mesnevî 
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In this study primarily Şehen-şeh-nâme-i Murâdî, one of the literary works of 

Şehnameci İbrahim Mülhimi, who is one of the scholars and poets of 17th century from 

Erzurum, has been aimed to be transferred into a transcription by doing edition-criticism 

out of two editions that have been obtained by analysing both local and foreign 

catalogues. With the comparision of the two editions, the verses which are not found in 

the editions have been placed in the suitable positions according to topic flow. And also, 

these differences have been showed in footnotes. After the text has been formed 

correctly, Mülhimi’s life and his literary personage has been tried to be introduced. 

Besides, by correcting the missing and faulty information in some biographical works,  

it has been possible to put forward some extensive data thanks to the information in the 

poet’s work. Some short information too has been given about the other works of the 

poet, who at the same time has some other qualifications like being ‘alim, müderris, 

müverrih and şehnameci’. After this process, the chapters which create the work have 

been tried to be summarized.In the next step the work has been studied in terms of its 

form and content. In this part the work, which has been studied in form, has also been 

studied for its content in a narrative way. In the next section Mülhimî’s work ‘Şehen-

şeh-name’ has been analyzed by considering the form called ‘sehnâmecilik’. 

Key Words: 17 th Century, Mülhimî, Şehnâmecilik, Masnawî 
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ÖN SÖZ 

 

 Osmanlı İmparatorluğunun gerileme dönemine girdiği XVII. Yüzyıl; bunun 

aksine bilim, sanat ve edebiyatta çok verimli bir dönemdir. Kuralları tamamen oturmuş 

klasik edebiyatın bu yüzyılında, değişik üslup arayışları da görülmeye başlamıştır. Eşya 

ve hadiselerin hikmet açısından değerlendirilmesi bu yüzyılın şairlerinden Nabî’de 

ekolleşirken Nef’î, Nâilî, Neşatî’de de Hint üslubu belirgin bir hal almıştır. Nabî 

gazelleriyle Nef’î de kasideleriyle öne çıkmış mesnevide ise bu dönemde Nev’i-zâde 

Atâî söz sahibi olmuştur.  

 Yine bu asır mesnevi yazarı ve şehnamecilerinden, incelemeye konu olanŞehen-

şeh-nâme-i Murâdî adlıeserinmüellifi İbrahim Mülhimî de eseriyle dikkat çekmektedir. 

Bu çalışma İbrahim Mülhimî ve Eserinin incelenmesini içermektedir. Giriş ve dört 

bölümden oluşan tezin birinci bölümüşairin hayatı ve edebî kişiliği başlıklarından 

oluşmaktadır. Bu bölümde ilk olarak şairin hayatı ayrıntılı olarak ele alındı.  

 Hem biyografik eserler ile Osmanlı tarihini anlatan eserlerden hem de şairin 

eserinden elde edilen malumatlardan yararlanılarak şairin hayatı hakkında en güncel 

bilgi oluşturulmaya çalışılmıştır. Eserleri başlığı altında şairin eserleri hakkında 

bulunan bilgiler derlenmeye çalışılmış; yeri tespit edilen eserlerin bazıları hakkında 

bulunduğu kütüphanelerle ilgili künyeler verilmiştir.  

 Edebi Kişiliği başlığı altındaki bölümde ise şairin edebi şahsiyeti; 

 biyografik eser müelliflerinin ve şairin kendi şiiri hakkında yaptığı 

yorumlarınçerçevesinde ortaya çıkan malumatlarla değerlendirilmiştir. 

İkinci bölümde Mülhimî’nin Şehen-şeh-nâme-i Murâdî’sinin biçim, içerik özellikleri 

bulunmaktadır. Bu bölümde eserin nazım şekli, vezin, kafiye-redif yapısı, dil ve 

anlatımı ile ilgili tespitler yer almaktadır. II. Bölümün muhteva özellikleri kısmında ise 

eserin tahkiye unsurları açısından içeriği ve teşkili açısından içeriği incelemeleri bâb 

başlıkları, bâb özetleri ile birlikte bulunmaktadır. Üçüncü bölümde şeh-nâme, şeh-

nâmecilik geleneği, şeh-nâme benzeri eserlere genel bir bakış ve Mülhimî’nin Şehen-

şeh-nâme-i Murâdîadlı eserinin gelenek içindeki konumunu gösteren istatistikî bilgiler 

bulunmakta, devamında ise geleneğin başlatıcısı diyebileceğimiz Firdevsî ile XVII. 

Yüzyıl şeh-nâmecilerinden Ganizâde Nadirî ve İbrahim Mülhimî’nin eserlerinin tahkiye 

unsurları açısından bir mukayese denemesi yapılmaktadır. 
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 Üçüncü bölümün sonunda çalışmayı değerlendiren bir sonuç kısmı tanzim 

edilmiştir. Son bölümde Nüsha tavsifi, metin, örnek sayfalar ve metnin dizini yer 

almaktadır. 

 Doktora süreci boyunca bilgilerinden ve tecrübelerinden istifade  ettiğim, tez 
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çalışmamda maddi-manevi desteğini yanımda gördüğüm Prof. Dr. Ahmet MERMER’e 
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GİRİŞ 

 

İslam kültür dairesindeki milletlerin edebiyatlarında oldukça önemli bir yere sahip 

olan mesneviler, konu bütünlüğü içerisinde yapılan anlatılara uygunluğu ve 

ezberlenebilme gibi özellikleri sebebiyle mensur eserlere  kıyasla daha fazla rağbet 

görmüştür. Bu özelliğinden ötürü çok uzun bir dönem uzun ya da kısa tahkiyeli 

manzum anlatımların neredeyse vazgeçilmez bir nazım biçimi olmuştur. Kur’anî 

bilgiler, kıssalar, efsane, masal ve mitolojik olaylar, dini-tasavvufî menkabeler, ahlakî-

didaktik mevzular, halk hikâyeleri, tarihî ve millî hadiseler mesnevilerin genel anlamda 

konularını, muhtevalarını belirleyebilmektedirler.  

 Klâsik Türk edebiyatının ilk dönemlerinde mesnevi konularının daha ziyade 

Arap ya da İran edebiyatlarındaki mesnevi konularından tercüme ya da uyarlama olduğu 

görülmektedir. Ancak özellikle XVII. yüzyıldan itibaren mesnevi konuları orijinal hale 

geldiği ve artık eskimiş konuların önceden olduğu gibi ilgi görmediği bilinmektedir.  

Anadolu sahasında teşekkül eden klasik edebiyat, bir dönem, özellikle Acem kaynaklı 

eserlerden yapılan çeviri ve adaptasyonlarla taklit süreci yaşamıştır. Daha sonra 

kültürel, etnoğrafik ve sosyolojik etkenler; mahallileşme ve millileşmeyi beraberinde 

getirmiştir. Bu süreçte orijinal telif eserler ortaya çıkmış, Klasik Türk edebiyatı tekâmül 

sürecini büyük ölçüde tamamlamıştır. Aynı tekâmül, klasik edebiyatı meydana getiren 

bütün unsurlarda kendini gösterdiği gibi tabiî olarak mesnevî edebiyatında da 

göstermiştir. İlk dönemdeki çeviri / tercüme eserler yerini zamanla kısmî tercüme 

eserlere bırakmış özellikle XVI. yüzyıldan itibaren de orijinal telif mesneviler daha çok 

görülmeye başlanmıştır. Ancak yukarıda bahsedilen kısmî tercüme denilen eserlerin bir 

yekün olarak hangi ölçüde “kısmen” tercüme edildiği sorusu uzun çalışmalarla ortaya 

konabilecek bir durumdur. Bununla birlikte klasik edebiyat bir nazire edebiyatıdır ve 

güçlü bir geleneği vardır.  Bu gelenekte etkilenme, örnek alma kaçınılmazdır. Bazı 

eserler biçim ve konu olarak bir başka eserin çizgisinde olabildiği gibi bazıları da biçim 

ve eser ismi yönünden geleneğin çizgisinde olabildiği gibi muhteva yönünden orijinal 

olabilmektedir.    

 İncelemeye konu olan Erzurumlu İbrahim Mülhimî’nin telif ettiği Şehen-şah-

nâme-i Murâdî ise sebeb-i telif kısmında belirtildiği gibi “şehnamecilik geleneği” 
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çerçevesinde Firdevsî-i Tûsî’nin Şeh-nâmesi’nden esinlenerek meydana  getirilmiş 

orijinal bir mesnevidir.  Tarihi belge hükmünde olan her bir satır edebî bir kaygıyla 

kaleme alınmış ve şehnâmecilik halkasına dâhil olarak geleneğin bir parçası haline 

gelmiştir. Mülhimî’nin Şeh-nâmesi’nin bir hususiyeti de “ Şehnâme geleneği ”nin son 

halkasını oluşturmasıdır. Bundan sonra bu tarz anlatım yerini klasik vak’anüvisliğe 

bırakarak daha çok mensur formlar tercih edilmeye başlanmıştır.  Osmanlı sarayında 

resmi şeh-nâmeci ünvanına sahip bir kişinin bulunması, söz konusu ünvana ve geleneğe 

verilen önemi göstermektedir. Çalışmada şeh-nâmecilik müessesesi içinde ortaya konan 

son manzum örneği metin olarak ortaya koyup muhtevasını açıklayarak gelenek 

içerisindeki yeri tayin edilmeye çalışıldı. Bundan sonra şeh-nâmecilik müessesesiyle 

ilgili yapılacak mukayeseli ve geniş kapsamlı çalışmalarla söz konusu yapının edebiyat 

ve tarih içindeki yeri ve kültür varlığına katkıları somut bir şekilde ortaya 

konabilecektir.   
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 I.BÖLÜM 

 

MÜLHİMÎ’NİN HAYATI-ESERİ-EDEBÎ KİŞİLİĞİ 
 

A.MÜLHİMÎ’NİN HAYATI 

 

Mülhimî’nin adı İbrahim’dir. Doğum tarihi, ailesi, hayatı hakkında çok geniş 

bilgi bulunmayan şairin Erzurumlu olduğu isminin geçtiği tüm kaynaklarda belirtilir.
1
   

İbrahim Mülhimî; devrinin bazı önemli ulemasından öğrenim görerek kısa zamanda 

mülazım olmuş, müderrislik görevlerinde bulunmaya başlamıştır.2  Memleketi Erzurum 

ve daha sonrasında geldiği İstanbul’da Canbolad-zâde
3
hocası nâmıyla tanınmış; âlim, 

şâir ve müverrih vasıflarıyla anılmıştır.4 

İstanbul’a tam olarak ne zaman geldiği bilinmeyen şair, burada sırasıyla 

1039/1629’da Başçı İbrâhim Medresesine, 1040/1630’da Hüsrev Kethüda Medresesine, 

1049/1639’da Dâvûd Paşa Medresesine, dört yıl sonra da Kılıç Alî Paşa Medresesine, 

1055/1645’te Kadırga’da Mehmed Paşa Medresesine, 1056/1646’da Şeyhülislâm 

Zekeriyyâ Medresesine, bir yıl sonra Sahn-ı Semân’a, 1058/1648’de Zâl Mahmûd Paşa 

Medresesine, ölüm tarihi olarak belirtilen 1065/1650 yılında da Kara Mustafâ Paşa 

Medresesine müderris olmuştur. Matematikteki derin bilgisiyle de şöhret bulan İbrahim 

Mülhimî, 1065/1650 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.
5
 

 

 B. EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

 

 Meşhur tarihçi Naîma eserinde, şairle ilgili olarak “…Canbolad-zâde hocası 

dimekle ma’rûf vü Mülhimî tahallüs ile mütearref fazl u ilm ü hüsn-i hulk ü kemâl-i 

                                                 
1
Mecdî Mehmed Efendi; Zeyl-i Şakâik-i Numâniye Haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yay. İst.1998 c.3, s.189; Mustafa 

Naîma; Naîma Tarihi; Haz: Mehmet İpşirli; TTK Yay. Ank. 2007 c.3, s.1277; Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı 

Müellifleri, İstanbul 1343, Cilt.III, s.12-13;  Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri,(Çev. Coşkun 

Üçok, KB Yay. Ankara 1992 s.187 
2
 Mecdî, age , s.189 

3
 Burada sözü edilen Canbolad-zâde, Erzurum’da idam edilen Canboladoğlu Mustafa Paşa ( Ö. 1636) olması ihtimali 

yüksektir. [F. Babinger, a.g.e] 
4
   Bursalı Tahir, a.g.e., s.12: “Ulemâdan, şâir ve tarihçilerden olub “Canbolad-zâde hocası” adı ile tanınmıştır. 

1060 (1650)  tarihinde İstanbul’da vefat etti. Matematik (Riyaziye) ilimlerine vukufu vardı. Şiirde“Mülhemî” 

mahlasını kullanmıştır.” İfadelerini nakleder. 
5
 Mecdî Efendi,a.g.e; s.189;  F.Babinger, a.g.e. s.187 
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dervişlik ile mevsûfdur, ulûm-ı akliye ve nakliyede yegâne vü husûsan riyaziyâtda Ali 

Kuşcu’ya müdânî racûl-i fâzıl idi
6
…ifadelerini kullanır. 

 Mecdî Efendi de yukarıdaki bilgilere benzer ifadelere ek olarak bazı risaleleri ve 

tarihe dair eserleri olduğunu, üç dilde Mülhimî mahlasıyla şiir söylediğini belirtir. 
7
 

Erzurumlu İbrahim Mülhimî’nin isminin geçtiği tüm biyografik kaynaklarda onun 

müderrislik, hocalık vasfı öncelikle zikredilmektedir. Müellifin diğer özellikleri bu 

vasfından sonra anlatılır. 

 Şair, döneminin önemli öğretim kurumlarında ders verebilecek derecede iyi 

eğitim görmüş bir âlimdir zira medrese ilimlerinin yanında edebiyat, tarih, matematik 

gibi farklı bilim dallarında bilgi sahibidir ve bilhassa matematikteki vukufiyetiyle Ali 

Kuşçu’ya benzetilirdi. 

 Şairin şiirde kullandığı ismi olan mahlası, Mülhimî
8
’ dir. Mülhimî, Arapça sıfat 

olan “mülhim” kelimesine yine Arapça nispet “î ”si eklenerek oluşturulmuş bir kelime 

olup “ilhâm edene ait”, “[birinin] içine [mânâ] doğurana ait” anlamlarına gelmektedir.  

 Şairin bu mahlası neden tercih ettiğine dair kesin bilgiler bulunmamaktadır. 

Ancak Mülhimî, mesnevisinde, şehen-şeh-nâme yazmasının padişaha ilham edildiği, 

onun kalbine doğrulduğunu ifade eder: 

 

 

   Beşâret yeter sana Ey Mülhimî 

   Ki oldun şehen-şâh-ı din mülhemi [270] 

 

   Bu emir hatıra kim ikdâm ider 

   Meger mülhem-i gayb ilhâm ider [271] 

 

                                                 
6
 Naîmâ; a.g.e; c.3, s.1277 

7
 Mecdî: “…risâil ü ta’likâtı vü mülûk-ı Rûm u Efrenci mübeyyin, mufassal tarihi ve elsine-i selâsede Mülhimî 

tahallüs ile eş’ar iderdi”  a.g.e; c.3 s.190 
8
 Naîma Tarihinin çevriyazıya aktarılmış basımında ve Babingerin Osmanlı Tarih Yazarlarında  şairin “Mülhemî” 

olarak geçen mahlası, çalışılan her iki nüshada da harekelenerek “Mülhimî”biçiminde yazılmıştır. Âgâh Sırrı da 

orijinalinden Mülhimî biçiminde okumuştur. 
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 Belki de şair, ilhâm neticesi şeh-nâme yazmak gibi çok önemli bir vazifeyle 

taltif edilme ilgisiyle bu mahlası tercih etmiş olabilir. Ancak bu konuda kesin bir 

yargıda bulunmak mümkün değildir.  

 Şehen-şeh-nâme’de birkaç yerde Mülhimî olarak geçen mahlas bir yerde vezin 

gereği Mülhim olarak kullanılmıştır: 

 

   Kabûliyle Mülhim olup şâdumân 

   Zemín üzre seyr eyledi asumân [1733] 

 

 Türkçenin yanı sıra Farsça, Arapça da şiir söylediği kaydedilen Mülhimî, Şehen-

şâh-nâme’nin yaklaşık 9 varağını Farsça olarak kaleme almıştır.  

 Şairin kaynaklarda bir divanının olduğu belirtilse de bu eser henüz ele 

geçmemiştir. Ayrıca Mülhimî, biyografik eserlerde, resmî sultan şeh-nâmecileri 

silsilesinin son halkasında anılır ki kendisinin yukarıda ifade edildiği gibiŞehen-şâh-

nâme-i Murâdî adlı manzum bir eseri bulunmaktadır. Eserde I.Ahmet ve II. Osman’dan 

kısaca söz edilip, IV. Murad’ın cülûsundan Bağdat Seferi dönüşüne kadar bazı olaylar 

ayrıntılarıyla manzum olarak anlatılır.  

 Müderrisliği ve şairliği ile birlikte vak’anüvist kimliği ile de bilinen Mülhimî, 

Târih-i Rûm ü Efrenc, Fetihnâme-i Karaboğdan ve bir Dünya Tarihi olarak 

nitelendirilebilecek Murâd-nâme isimli tarih konulu eserler telif etmiştir.
9
 

 Biyografik eserlerde, müellif hakkında yukarıdaki bilgiler dışında sanatçı 

kimliği, şairliği ile ilgili hemen hiçbir bilgi bulunmamaktadır bu nedenle tezkire 

yazarlarının, diğer şairlerin Mülhimî’nin şiirleri hakkında neler düşündükleri tam olarak 

bilinememektedir. Ancak Naîma Tarihinde
10

Mülhimî’nin vefatından bir süre sonra bir 

Hint elçisinin kabulü esasında şairin isminin sultanın huzurunda anıldığına dair bir 

vakıa anlatılır: 

                                                 
Âgâh Sırrı  Levend, Gazavât-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavât-nâmesi, TTK Yay .Ankara 2000, s.111;    

Babinger, a.g.e., 188; Bursalı Tahir,  a.g.e. C.III; 
10

 Naîma, a.g.e.  C.III,s.1484 
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 Sultan tarafından pek çok iltifata mazhar olan Hint elçisi, duyduğu hoşnutluğunu 

anlatmak için “Merhum Mülhimî ne güzel söylemiş, hakkı tarif bundan ziyâde olmaz ” 

diyerek onun Farsça bir kıt’asını okur: 

 

   Şa’b u Gavta vü Ebleh ü Soğd  

   Der Cihân şöhreti çünân dâred 

 

   Her dü boğaz-ı şehr-i Sitanbul 

   Der cihân şöhreti çünân dâred
11

 

 

 Bu olay, Mülhimî’nin ve Farsça şiirlerinin Hindistan’da dahi tanınıp bilindiğini 

göstermesi açısından önemlidir. 

 Mesnevîsi ve yukarıdaki Farsça kıt’ası dışında elimizde bulunan iki beyit ya da 

bir kıt’a dörtlüğü olabilecek diğer bir örneğe baktığımızda Mülhimî’nin âşıkâne ve 

tasavvufî şiirler söyleyen bir şair olabileceği yönünde kanaat oluşmaktadır.12
  Bu 

kanaati Naîma Tarihi’nde ve Zeyl-i Şakâik’de verilen bilgiler de doğrulamaktadır. 

Ayrıca Şehen-şâh-nâme-i Murâdî’nin Farsça telif edilmiş kısımlarında bulunan bazı 

beyitlerde de yine tasavvufî neşveyi yansıtan ibarelere tesadüf edilmektedir.
13

  Bununla 

beraber şairin her fırsatta memduhu olan Sultan Murâd-ı Râbi‘ için kullandığı sıfatlar, “ 

şehen-şâh-ı dîn”, “ şehen-şâh-ı dîn ü dâd”  “şehen-şâh-ı pâk-i’tikâd” gibi tabirler eğer 

resmî bir zorunluluk nedeniyle kullanılmadıysa, müellifin fikrî yapısının yansıması 

olmalıdır. Diğer taraftan Mülhimî’nin sözle, nazımla ilgili olarak eserinde geçen ifadeler 

de onun edebî kimliği hakkında bazı ipuçlarını ihtiva etmektedir: 

 Diğer divan şairleri gibi kendini ve şiirini öven şairin ilham kaynağı Şehen-şâh-ı 

dindir ve mânâ itibarıyla kendisi, sultanın kalemidir (b.4545). Şehin cömertliğinin gülü, 

şairi bülbül etmiş; lutfunun şarabı da onu söyletmiştir. Şairin sözlerinin kıymeti sultanın 

cömertlik menbaındandır (b.4535). Mülhimî’nin nazmındaki inciler eğer şeb-çerağ 

olsalar bu durum, şair için ârdır (b.4545).  Çünkü O, nazmının gerçekte nur olduğunu ve 

                                                 
11

 Şa’b Gavta Ebleh ve Soğd /  Cihânda bununla şöhret bulmuştur 

 İstanbul boğazın iki yakası ile  /  Cihânda bununla şöhret bulmuştur 
12

Bkz. Eserleri Bölümü:  Divan 
13

 Bkz: (b.24, b.25, b26) 
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Şehen-şâh’ın övgüsünde bu nurun zuhur ettiğini söyler ( b.4544). Mülhimî, karaların ve 

denizlerin şehini övdüğü için sözleri inci ve gevher gibi kıymetlidir: 

 

   Sözün cümle dürr ü güherdür senün 

   Medih-i şeh-i bahr u berdür senün [4535] 

 

Diğer taraftan şairin ilhamla ilgili ifadeleri, şairi ve şiirini değerlendirme 

bakımından fikir verebilir. Mülhimî, padişahın emrini kabul eder etmez, kaleminden âb-

ı hayvan akmaya başlar (b.4561). Şaire göre nazmının üstadı ilhamdır ve ilhama mazhar 

olan şiire de olmuş ya da olmamış denilmez. Çünkü iradeyle, çalışılarak ortaya konmuş 

bir şiir değildir. Zaten kalem de kağıt da böyle (tasvir ve tarifi) bir şiiri daha önce 

görmedikleri için kabul edemez, beğenemezler: 

 

   Dinülmez buña puhte yâ hâmdur 

   Ki bu nazmuñ üstâdı ilhâmdur [4567] 

 

   Kabul eylemez nâme ta’rifimi 

   Pesend eylemez hâme tavsifimi [4568] 

 

 Müellifin eserini oluştururken ilham aldığı Firdevsî’den başka bildiği, 

etkilendiği İranlı şairler vardır. Ancak Mülhimî, şiir vadisinde bu şairlerden üstün 

olduğunu belirtir bir tavır takınmaktadır. 

İhâm ile, levh ü kalem tabirini kağıt ve kalemi de kast edecek şekilde kullanan 

şâir; bunları davasına şâhit tutar (çünkü) kendi şiirlerinin alemi (alameti, belirgin vasfı), 

ilimdir; Nizamî, Firdevsî, Hatifî, Ârifî onun şiirlerinin sırlarını anlarlar ve onun 

(Mülhimî) harika eserine baktıklarında kendi yazdıklarını karalarlar: 

 

   Belâgatda nazmım ‘ilimdür ‘alem 

   Şehâdet ider aña levh ü kalem [4551] 
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   Nizâmî vü Firdevsî vü Hâtifî 

   Ki esrâruñ anlar idi Ârifî [4552] 

 

   Bu nakşa eger itseler bir nigâh 

   İderlerdi defterlerini siyâh [4553] 

 

 Mülhimî’nin nazmının değerini anlamak için Firdevsî’nin Şeh-nâmesi, 

Nizamî’nin İskender-nâmesi (delil olarak) eldedir, bu deliller insaf ile incelenirse, 

gerçek o zaman anlaşılır, Mülhimî’nin nazmının değeri bilinir: 

 

   Nizâmí’nüñ İskender’e nâmesi 

   Ol ikisünüñ dahi hengâmesi [4554] 

 

   Dürür eldedür eylesünler nigâh 

   Bu da‘vâya insâf olsun güvâh [4555] 

 

 Örfî ve Enverî de şiir ikliminin iki öncüsüdür ve Mülhimî’nin bulunduğu 

(yazdığı) şiir vadisine ayak basmamışlardır. Onun tarzında kalem oynatmamışlardır. Ve 

şair, Mihr ü Mâh hikâyesine telmihle diğer şairlerin eserlerine benzemeyen, dinin 

şehen-şâhının gönle bahşettiği bu eserin henüz birincisini yazdığını belirterek ikincisini 

de yazmak istediğini söyler: 

 

   Bunun nakş-ı sânisine olmak gerek 

   Bu mâh ise ol mihr olmak gerek [4561] 

Ancak bu eser ele geçmemiştir. 
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C. ESERLERİ 

 

İbrahim Mülhimî’nin Osmanlı Müellifleri’nde eserleriyle ilgili olarak şu bilgiler 

bulunmaktadır: Müellifâtı gayr-ı matbû‘ olup ber-veche âtîdür: Târih-i Rûm ü Efrenc 

veŞeh-nâme fi hakk-i Sultân Murâd-ı Râbi [Şehen-şeh-nâme-i Murâdî ]ile Fünûn-ı 

Arabiye’ye dâir resâil ü ta’likât ve müretteb Divân. Murâd-nâme ismindeki tarihi-i 

umûmîsi Câm‘i-u’d-devl’ün me’hazlarındandur…
14

 

Osmanlı Müelliflerinde ismi geçen eserlerin dışında başka biyografik eserlerde 

müellife ait olduğu rivâyet edilen eserler bulunmaktadır: Murâd-nâme, Fetihnâme-i 

Karaboğdan.
15

 

I. Mensur Eserler 

 

a. Târih-i Rum ü Efrenc  

 

 Tarihçi Nâimâ’nın bahsettiği ve Mülhimî’ye atf edilen bu eserle
16

 ilgili başka 

kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanılmamakla birlikte, eser de ortada yoktur.  

Babinger, eserin kaybolmuş olabileceğini ileri sürmektedir.
17

 

 

b. Murâd-nâme 

 

Müellifin, Hz. Âdem’den kendi dönemine kadar olan önemli hadiseleri kronolojik 

olarak anlattığı mensur bir eserdir. Genel bir Dünya tarihidir. İçinde tabiî olarak dünya 

tarihinin bir kısmını oluşturan Osmanlı tarihi bölümü de mevcuttur. Burada Osmanlı 

tarihinin başlangıcından IV. Murad’ın 16 Şevval 1049’da ölümüne kadar olan vak’alar 

anlatılmıştır.18
Babinger’in Nâimâ’yı kaynak göstererek aktardığı bilgide, eserin uzun 

ismi Şeh-nâme fi hakk-i Sultân Murâd-ı Râbi olarak kayıtlıdır.19
 

                                                 
14

 Bursalı Tahir, a.g.e, C.III. s.13 
15

 Mecdî Mehmed, a.g.e, s.190 
16

 Naîma, Târihi C. II, s. 257; Babinger, a.g.e, s. 186-187. 
17

 Babinger, a.g.e, s.187 
18

 Nihal Atsız; Osmanlı Kütüphanelerinde Bilinmeyen Osmanlı Tarihleri,Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1957 s.10 
19

 Babinger, a.g.e. 188; Naîma, a.g.e. Cilt II,  s.257 



10 

 

Murâd-nâme’nin şu ana kadar bulunan iki nüshasından biri Nuruosmaniye 

2149’da bulunmaktadır. 252 varaklık bu eser 22 satırdan ibaret olup eksik kısmı 

bulunmamaktadır. Diğer nüsha ise yine aynı yerde Nuruosmaniye’de 4240’ta kayıtlıdır. 

Bu eser 187 varak 23 satırdan oluşmaktadır.   

 

c. Arapça Risaleler ve Ta’ilkât 

 

Şairliğinin yanında aynı zamanda medrese hocası olan İbrahim Mülhimî’nin 

biyografik eserlerde bahsedilen bu eserleri de henüz bulunamamıştır.  

 

II. Manzum Eserler 

 

 

a.Divan 

 Mülhîmî, rivayetlerde müretteb
20

divan sahibi bir şâir olarak anılır ancak şâirin 

divanı elde bulunmamaktadır. Aşağıda şairin Zeyl-i Şakâik’te kaydedilen ve divanından 

olduğu ifade edilen birkaç mısraı görülmektedir
21

: 

 

   mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün 

   Libâsı müsteâr olmaz muhabbet ehline lâyık 

   Kabâ-yı atlâs-ı çarha tenezzül mü ider âşık 

 

   Bu cisr-i mâsivâdan geçmeyince menzile irmez 

   Göze göstermek olmaz cûy-ı eşki âşık-ı sâdık 

 

b.Fetihnâme-i Karaboğdan 

 

 Şair, Boğdan’ın fethi üzerine Fetih-nâme-i Karaboğdan ismiyle bir eser telif 

etmiştir. Ancak bu eser de divanı gibi kayıptır.22
c.Şehen-şeh-nâme-i Murâdî  

                                                 
20

 Müretteb ibaresi sadece Osmanlı Müellifleri’nde yer almaktadır. 
21

 Mecdî Mehmed, a.g.e, s.190; .Bursalı Tahir, a.g.e, C.III. s.13 
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 Mülhimî’nin IV. Murâd’ın doğduğu tarihten Bağdâd seferinden dönüşüne kadar 

geçen olayları anlattığı eseridir. 4585 beyitten oluşan Şehen-şâh-nâme’nin birinci 

cildinin şu ana kadar biri Topkapı Müzesi Revan Kitaplığında diğeri de Leiden 

Üniversitesi Elyazma Eserler Kitaplığında olmak üzere iki nüshası tespit  edilmiştir. Her 

iki nüshanında ilk ve son beyitleri aynıdır: 

 

  Başı Be-nâm-ı Hüdâ-yı cihân-âferin 

   Ber-ârende-i âsumân u zemin 

            * * * 

Sonu: Vekâyi‘-nüvisi olup Mülhimî 

   Şehen-şâh-nâme ola mülhemi 

 

Eserin, Topkapı nüshasının iç kapak kısmındaki “IV. Murad’ın emriyle anın 

fermân-ı vekâliyeti ma‘lum olarak yazılmışdır”cümlesinden pâdişahın emriyle 

yazdırıldığı anlaşılmaktadır. Bu bilgiyi eserin sebeb-i telif bölümündeki beyitler de 

doğrulamaktadır: 

 O fermân vürûdıyle cân bahş olur 

   Gedâ-yı direm-cûya kân bahş olur [265] 

 

   Gedâya kerem şehden olmaz ba‘îd 

   İder zerresin mihr-i rahşân bedîd [266] 

 

   Beşâret yeter sana Ey Mülhimî 

   Ki oldun şehen-şâh-ı dîn mülhemi [270] 

   Bu emr-i hâzıra kim ikdâm ider 

   Meger mülhem-i gayb ilhâm ider [271] 

  

 Eser, Osmanlı şehnâmecilik geleneğinin son manzum örneği olarak bilinir. 

Müellif tarafından iki cilt olarak tasarlanmıştır. Bizim incelediğimiz eserin “Cild-i 

                                                                                                                                               
22

 Âgâh Sırrı Levend, a.g.e, s.111 



12 

 

evvel”i tabirinden anlaşılacağı üzere birinci cildidir.  “Cild-i sânî” (ikinci cilt) ise şu ana 

kadar bulunamamıştır. Ancak bahsi geçen cildin Sultân IV. Murâd’ın Bağdat seferinden 

dönüşünden (1638 sonu),  ölümüne kadar (16 Şevval1049/ 9.Şubat.1640) olan, takriben 

iki yıllık zaman dilimini anlattığı rivayet edilmektedir.
23

Yukarıdaki bilgilere uygun 

olarak Osmanlı Müellifleri’nde şu açıklamalar yer almaktadır: 

Sultan IV. Murad, saltanatı zamanı vukuatının manzum olarak yazılmasını 

Mülhemi’ye emreder. O da manzum olarak yazdığı tarihi Şehen-şâh-nâme ünvânıyla 

isimlendirerek takdim etmiştir. Bu eserde Dördüncü Murâd’ın doğumu itibar alınarak 

Birinci Sultân Mustafa zamanı beyan edildikten sonra Sultan Murad zamanı olaylara 

sözü getirerek Bağdâd Seferinden dönüşüne kadarki vukatlar yazılmıştır. Bağdâd 

Seferinden avdetinden sonra Sultan Murâd’ın vefatı ikinci cildinin nazmını tehir ettiği 

anlaşılıyor.Kitabın yalnız mukaddimesi Türkçe’dir. Diğer kısımlarının Farsça 

olmasının sebebi aşağıdaki beyitlerle beyan ediyor: 

 

   Kemâl-i şehen-şâh-ı dîne nazar 

   Olur Farisî Türkî’den sehl-ter [292] 

 

   Mîzâc-ı hümâyûna Türkî zebân 

   Değil Farsî gibi selîs u revân [293] 

 

   Velî Rûm mülkünde her hâs u ‘âm 

   Bilür söyleşür Türkî dilde kelâm [294]
24

 

 

 Yukarıda da belirtildiği üzere eserin bir kısmı Farsça bir kısmı Türkçedir ancak 

Osmanlı Müelliflerindeki bilginin aksine Şehen-şâh-nâme’nin sadece mukaddime kısmı 

Farsça olup “ sebeb-i telif ” kısmından itibaren eser Türkçe olarak devam etmektedir.  

                                                 
23

 Babinger, a.g.e. s.188 
24

 Bursalı Mehmet Tahir, a.g.e.Cilt.III, s.13 
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II. BÖLÜM 

 

 

 

A. MÜLHİMÎ’NİN ŞEHEN-ŞEH-NÂME-İ MURÂDÎ MESNEVİSİ ŞEKİL 

ÖZELLİKLERİ 

 

1.Nazım Şekli 

 

Mülhimî’nin Şehen-şeh-nâme-i Murâdî’si, mesnevi biçiminde yazılmış bir nevi 

manzum tarihtir. Genel anlamda, mesnevi nazım şeklinin geleneksel tertibine uygun 

olarak kaleme alınan eserin bölüm başlıkları da yine gelenek çerçevesinde Farsçadır. 

4585 beyit ve 212 bâbtan oluşan Şehen-şâh-nâme baştan sona bir mesnevidir. Anlatım 

aralarında eserde başka bir nazım biçimi kullanılmamıştır. Genellikle uzun ölçekli 

mesnevi kaleme alan müellifler, anlatımda tekdüzeliğe düşmemek için mesnevi 

metinlerinin arasına gazel ya da bendler yerleştirirlerdi. Bu şekilde anlatımabir canlılık 

ve farklılık kazandırmayı amaçlıyorlardı. Ancak Mülhimî, uzun denebilecek nitelikteki 

eserinde mesnevinin dışında başka bir nazım biçimi tercih etmemiştir. Fakat 

monotonluğa düşmemek ve okuyucu üzerindeki etkiyi canlı tutmak için olsa gerek, şair, 

metnin içine farklı nazım şekilleri yerine farklı anlatım biçimleri  yerleştirmiştir. 

Sözgelimi hikaye ağırlıklı anlatımdan sonra betimleyici yönü ağır basan “ Der tarif-

i…….” Şeklinde başlayan bâblar ya da olaydan olaya geçişlerde açıklayıcı ve özetleyici 

bir tutumla “Rücû be asl-ı sühan” adını verdiği bölümler tertip eden Mülhimî,  farklı bir 

kompozisyon ortaya koymuştur.  

 Diğer taraftan şair, mesnevi metnine bir başka mesnevi metni daha dâhil etmiştir 

ki o da “hâtime” bölümünden önce yer alan “sâkinâme”dir. Müellif, aşk, şarap, sâkî 

kavramları üzerinden dini-tasavvufî mahiyetteki düşüncelerini dile getirmektedir. Bu 

dahi daha önce bahsedilen tekdüzeliğe düşmeme gayretini ortaya koymaktadır.  

 Buradan da anlaşıldığı üzere şair bu  eserindemesnevi nazım biçiminden başka 

bir biçimi kullanmamıştır. Bu açıklamalara göre eser gerçekte 212 bâb değilir. “Der 

âğâz-ı dâstân” bölümünden itibaren ana olaylar dikkate alındığında 15 ana bâb 

bulunduğu diğer tüm bâbların bu 15 bâbın alt başlıkları olduğu görülmektedir. Verilen 

bilgiler ışığında eserin diğer şekil özellikleri aşağıdaki gibidir: 
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 Eser; besmelenin Farsçası diyebileceğimiz “Be-nâm-ı Hüdâ-yı cihân-âferîn” 

cümlesiyle başlar. Allah’ın büyüklük ve kudretinin; isim ve sıfatlarından  bazılarıyla 

övüldüğü bu giriş kısmı, bu yönüyle tevhîd ve münacât bölümlerini oluşturur. [1-56 ] 

Söz konusu bölümü “Der N’at-ı Seyyidü’l-Mürselîn” başlığı ile bir n’at takip 

etmektedir. [57- 113] Peygamber övgüsünden sonra sırasıyla dört halifenin övgüleri 

[114-153 ]ve son olarak da Sultan IV. Murâd’ın övgüsü [154-221] gelmektedir. 

 Bu “övgü” başlıklarında dikkati çeken husus; memduhun öne çıkan özelliğinin 

ya da lakabının, ilgili kısmın başlığında yer almış olmasıdır. Sözgelimi, Hz. 

Muhammed:“Seyyidü’l-mürselîn” (peygamberlerin önderi, efendisi), Hz. Ebubekir: 

“Sıddık” (çok doğru sözlü olan), Hz. Ömer: “Fâruk” ( hak ile batılı birbirinden ayıran), 

Hz. Osman: “Zin-nûreyn”( iki nur sahibi),  Hz.Ali de “Murtazâ”  (Allah’ın razı olduğu- 

seçkin ) isimlendirmeleriyle  tavsif edilmişlerdir. Övgüler  silsilesinin son halkasında 

yer alan “Sultan IV.  Murâd’ın övgüsü” bölümünün başlığında yine aynı anlayışla 

Sultan  Murâd’dan “Dinin gâzi şehen-şâh”ı olarak söz edilmiştir.  

 Yukarıda bahsedilen Hz. Peygamber ve dört halife övgüsü ilgili kısımlarda; Hz. 

Peygamberin üstün özellikleri ve ona yönelik sevgi, tasavvufî bir söylemle dile 

getirilmiş, hulefâ-i râşidin övgüsü de  “ehl-i sünnet” bakış  açısıyla ele alınmıştır. Diğer 

taraftan Sultan IV. Murâd için şehen-şeh “Şahların şahı” ünvanı din sözcüğüyle birlikte 

kullanılarak “onun halifeliği” (şehenşâh-ı dîn) vurgulanmıştır. Ayrıca İran 

hükümdarlarının ‘şâh’ unvanı ile anıldığı dikkate alınırsa “şahların şahı” adlandırması 

da karşı tarafı küçük görmek ve göstermek düşüncesine yönelik olmalıdır. Eser, sebeb-i 

telif bölümüne kadar Farsça, bu bölümden sonraki “der âğâz- dâstân” dan itibaren 

Türkçe olarak devam eder. Bu durumu şair şu şekilde açıklar: 

   

   İde evvelen Fars tâ dâsıtân  

   Velî dâsıtân ola Türkî zebân [ 296] 

 

 Sebeb-i telifte eseri, padişahın isteği üzerine kaleme aldığını söyleyen Mülhimî, 

IV. Murâd’ın mizacına uygunluğu nedeniyle Şehen-şeh-nâme’yi Farsça yazmanın 
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yerinde olacağını söyler ancak Osmanlı ülkesinde herkesin Türkçe konuşup anlaştığı 

düşüncesinden hareketle (eserin geri kalan kısmını) Türkçe yazdığını işaret eder: 

   Kemâl-i şehenşâh-ı dîne nazar 

   Olur Fârisî Türkî’den sehl-ter [292] 

 

   Mizâc-ı hümâyûna Türkî zebân 

   Degül Fars gibi selîs ü revân [293] 

 

   Velî Rûm mülkünde her hâs u ‘âm 

   Bilür söyleşür Türkî dilde kelâm [294] 

  

 Âgâz-ı Dâsıtan, eserin konusunu belirleyen tarihi olayların anlatılmaya 

başlandığı bölümdür. Şair, bu bölüme gösterişli bir girişle başlar. Bölümün ortalarında   

 

   Zemîn ü zamân-ı nevâ-sâz ider 

   Şehen-şâh-nâme ser-âğâz ider [304] 

 

beyitiyle asıl anlatımın başladığını duyurur. Buradan itibaren eserin sonuna kadar 

anlatılan olaylar, Sultan IV. Murâd’ın H.1018 / M.1610’da
25

dünyaya gelişinden Bağdâd 

Seferinden dönüşüne H.1049 / M.1639 kadar geçen 31 yıllık zaman dilimini 

kapsamaktadır. 

 Müellif, olayları baştan sona hâkim anlatıcı kimliği ve resmî bakış açısıyla 

anlatır. Şairin olaylara yaklaşımı, olaylar ve kişiler karşısındaki tavrı, aynı zamanda 

devletin yaklaşımı ve tavrıdır. Somutlaştırmak gerekirse; Osmanlı-İran mücadelesinde 

resmî ve dinî çizgiyi “Sünnîler / Osmanlılar” temsil ederken bu çizginin karşısında ise 

şairin bakış açısıyla bed-mezheb (kötü yolda giden) olan Kızılbaşlar / Safevîler 

bulunmaktadır. 

 

                                                 
25

 IV. Murad’ın doğum tarihi Uzunçarşılı Tarihinde H 1020 geçmesine karşın Mülhimî söz konusu tarihi H 1018 

olarak vermektedir. ( Bkz. IV. Murâd) 
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2. Vezin 

 

Şehen-şâh-nâme-i Murâdî, Şeh-nâmecilik geleneğine uygun olarak aruzun 

mütekarib bahrinden Fe‘ûlün / Fe‘ûlün / Fe‘ûlün / Fe‘ûl kalıbıyla yazılmıştır. Eserde 

veznin mükemmel olarak kullanıldığı, tefilelerin kafiye ve redif vurgusuna uygun olarak 

tanzim edildiği, simetrik mısralarla beyitler teşkil edildiği örneklerin yanında bazı vezin 

kusurlarının bulunduğu örnekler de görülmektedir. 

Eserde müstensihin yazımından kaynaklandığı düşünülen söz konusu vezin 

kusurları26
 dışında veznin tutarsız olduğu beyitler vardır: 

   Bu Yunân zemîndür Sikender gerek 

   Bu gencíneye heft-ser ejder gerek [398] 

 

 Yukarıdaki beyitte vezin, ikinci mısraındaki heft kelimesi bir buçuk hece kabul 

edilmezse vezin tutarlı hale gelmektedir. 

 

   Kavi tali‘ ü baht-ı Pervez’dür 

   Şebi kadrdür rûzı nev-rûzdur [316] 

 

 Yukarıdaki örneğin ilk mısraındaki “Pervez” sözcüğünün bir buçuk hece 

okunması da bir vezin kusuru oluşturmaktadır. Çünkü veznin bu şekilde tutması için 

ilgili kelime sözgelimi pervâz olması gerekirdi. Kelime pervez olduğuna göre “vez” 

hecesini bir buçuk saymak aruz hatasıdır. 

 

   Anı anlamazlardı kim şehr-i yâr 

   Gerek lâ-‘akâl ‘âkıl ü hüş-yâr [355]  

 

  Yukarıdaki beyitte ise vasl-ı ayn bulunmaktadır. Bu çok tercih edilmeyen bir 

uygulamadır ve klasik şiirde kusur sayılmaktadır. Zira ayn sessiz bir harftir. Beyitte şair 

ulama yapmadığı takdirde med yapmalıdır, bu haldeyse vezin bozulmaktadır. Diğer 

                                                 
26

 Veznin tutarsız olduğu beyitler metinde dipnotlar kısmında gösterilmiştir. İki nüshanın karşılaştırılmasıyla 

müstensih hataları bu şekilde belirtilmiştir. 
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taraftan eserde, uzun ölçekli anlatılar için kusur sayılamayacak, çok sayıda imâle 

bulunmaktadır. İmâlelerin bir kısmının belirli bazı Türkçe sözcükler üzerinde olduğu 

görülmektedir. Özellikle taş, baş, kızılbaş gibi son hecesinde “ş” ünsüzü bulunan 

sözcüklerde bu çeşit imâleler görülmektedir. Bu şekilde kelimeler üzerindeki vezin 

tasarrufu elbette Türkçeyi aruza uydurma gayretinin bir sonucudur ve belirli seslerde / 

harflerde bilinçli bir tercihle yapıldığı kanaati uyandırmaktadır: 

 

 

   O mühre ki başında saklardı mâr 

   Dil-i düşmene eylediler nisâr [788] 

 

   Kesilmiş o başlar ki galtân idi 

   O sahrâda rîk-i beyâbân idi [819] 

 

   Kızılbaş-ı bî-din-i mezheb-tırâş 

   O server ile eylediler savaş [852] 

 

   Belâyı savarsak eger başdan 

   Yatakdur bize geçmezüz taşdan [1360] 

 

   İdüp baş dolabı çerh ihtiyâr 

   Anı itdi leşkeriñe şehriyâr [3382] 

 

   Bunuñ atdığı nîze ol tîrdür 

   Mesâfetde ikisi de birdür [3197] 

 

  O seróadd-i manãÿrdan geçdiler 

  ‘Adÿyı hemÀn yediler içdiler[2090] 

     

   Gicenüñ yedi sa‘atinde tamâm 

   Çatup Üsküdâr’a tutuldı makâm [2431] 
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   Meded-kârı mevkûf idi dağlara 

   İki ay kalmışdı ol çağlara [2537] 

 

 İmâle genelde Türkçe kelimeler üzerinde yapılır, ancak Mülhimî’nin 

mesnenvisinde Türkçe kelimelerin dışında da imâle örnekleri görülmektedir: 

 

   Gubâre güneş saldı pertevine 

   Tamâmen tutar yüz meh-i nevine [273] 

 

   Teşebbüs hemân zeyl-i tevfikedür 

   Refâkat hemân hayl-i tevfikedür [344] 

 

 Yukarıda söz konusu edilen hata örnekler elbette sadece Mülhimî’ye has 

değildir. Başka klâsik şairler de Türkçe dışındaki kelimelerde imale yapmışlardır ancak 

bu genelde istisna düzeyinde küçük bir oranın dışına çıkmamıştır.  

Diğer bir örnek Türkçe kelimenin yine vezne uydurulmak amacıyla şeddeli olarak 

yazılması ve okunması şeklindedir: 

 

   Budur elf-i sânide sâhib-kırân 

   Olur yeddi iklîme hükmi revân [310] 

 

 Halbuki yukarıdaki örnekler birlikte değerlendirildiğinde (b.309) daki “yedi” 

sözcüğünün ilk hecesi uzun okunarak vezin tutarlılığı sağlanabilirdi. 

Bazı durumlarda vezne uyma zarureti, ünlü harfle biten bir kelimeyi yine ünlü 

harfle başlayan bir kelime takip etmesi durumunda ikinci kelimenin ilk ünlüsünü 

düşürür. Bir aruz kusuru olarak görülmeyen bu durumun Mülhimî’de de örnekleri 

görülmektedir. Böyle örneklere özellikle  “ki” bağlacından sonra gelen kelimelerde 

sıklıkla rastlanır.  

 

 ki  ala>  k’ala 

 K’ala heft iklîmden de harâc > ki ala  heft iklîmden de harâc 
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  ki  ide>  k’ide 

   Şehen-şâh-nâme kodum ismini 

   K’ide mahv şehnâmeler resmini [289] 

 

  ne ola > n’ola  

 

   N’ola keyf-i sahbâ virirse kelâm 

   Dili aldı Cem destine oldu câm [277] 

  [bkz: b. 277, b.1508, b.2896, b.4537] 

 

  Ne idigün> n’eydügin 

 

   Nedür söyleñüz n’eydügin müdde‘a 

   Kabûle karin ise n’ola recâ [1509] 

 

Bazen med yapılabilecek yerlerde yapılmadığı görülür ancak sonu “nun” ile 

biten kelimelerde yapılan bu uygulama gelenekte kusur olarak görülmemekte bilakis 

med yapılmaması gelenek olarak yerleşmiştir: 

      

   Çalar nevbet-i penci sultânlarun 

   Bu hânende mihmân olur hânlarun [419] 

 

  Bu şâhîler aldı o şâhîleri 

   Nihengân yedi tut ki mâhîleri [3568] 

 

 Şiirde bazen ulama ile med arasında tercih yapma zarureti ortaya çıkabilir. Böyle 

durumlarda ulama yapmak yerine med yapmak küçük de olsa bir kusur sayılabilir:  

    

   Uğurlardı bir dîv engüşteri  

   Gulüv itdiler şimdi div ü peri [358] 
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Cebininde rahşân ider nûr-ı baht 

   Budur ba‘de şâh-ı dihîm ü taht [332] 

 

 Eserde, klasik edebiyatta vezin kusuru olarak sayılan, Arapça ve Farsçada uzun 

okunması gereken bir hecenin kısa okunmasıyla meydana gelen ‘zihaf’  az da olsa 

görülür. Ancak bazen üst üste iki zihaf yapılması divan şairi için ciddi kusurdur: 

 

Biribirin iclâsın cem‘ itdiler  

   Vücûd-ı habîsini kam‘ itdiler [364] 

 

 Yukarıdaki beyitte iki imâle üst üste aynı tefilede yapılırken ardından da bir 

zihaf yapılması divan şiirinde ciddi bir vezin ve âhenk kusuru olarak görülür. 

 Zihaf, bazen belli seslerde, hatta aynı kelimeler üzerinde yapıldığında tasarrufun 

bilinçli bir şekilde olduğunu düşündürüyor, aşağıdaki örneklerde dikkati çeken husus 

genelde bu tarz zihafların î ünlüsü üzerinde yapılması ve çoğu defa nispet i’si ya da bir 

izafet öncesi yer alan î’de görülmesidir. Bu durum, Klasik Türk şiiri geleneğinde 

sıklıkla rastlanan bir zihaf örneği olduğundan, diğer zihaflar kadar önemli bir aruz 

kusuru olarak değerlendirilmemektedir. 

 

   Kemâl-i şehen-şâh-ı dîne nazar 

   Olur Fârisî Türkî’den sehl-ter [292] 

 

   Velî Rûm mülkünde her hâs u ‘âm 

   Bilür söyleşür Türkî dilde kelâm [293] 

    

 Eserde veznin, vezni oluşturan tefilelerin yerinde kullanıldığı ve klasik 

edebiyatın nitelikli şairlerinde görülen mısralar arasındaki simetri ve paralelizminin 

estetik uygulamalarını sıklıkla görmek mümkündür: 

 

   ‘İnâyet hidâyet ider âdeme  

   Sa’âdet delâlet ider âdeme [222] 
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   Batar hâke yeksân olur dâneler 

   Biter hûşe ma‘mûr olur hâneler [237] 

 

   Metâ‘-ı hüner kâsid olmaz hele 

   Mizâc-ı güher fâsid olmaz hele [240] 

 

Vezâret ki Âsaf makâmıdur ol  

   Sadâret ki devlet nizâmıdur ol [366] 

 

   Fünûnda faziletle mevsûflar 

   Hünerde kemâliyle ma’rûflar [322] 

 

 Med, genelde pekiştirmek, abartmak, vurgulamak için kullanılmaktadır. Medin 

çokluk eki ile birlikte kullanılması onun bu yönünü daha da artırmaktadır. Şairin bu 

(b.321) ve benzer uygulamalarında (b.252 vb.) hem âhenk hem de anlam dikkate 

alınmıştır. Bir diğer örnek de aynı türden ekler üzerinde yapılan, paralel imâlelerdir. 

Aşağıdaki beyitte böyle bir örnek bulunmaktadır: 

 

Peder rahmetüñle ganîdür püser 

   Senüñ nusretüñle şeh-i bahr u ber [336] 

 

Beyitte görüldüğü gibi vasıta eklerinde paralel imâle âhenk sağlamaktadır. 

 Sonuç olarak iyi eğitim almış bir şair olan Mülhimî estetik anlamda paralel 

mısralar çerçevesinde çok güzel vezin tatbiki yapmıştır. Hatta bazı yerlerde imâleleri 

sözü edilen paralel mısralarda yaparak bunda da âhengi öne çıkarmıştır. Bunun yanında 

divan şairlerinde pek olmaması beklenen zihaflı türden hatalı vezinlere şiirlerinde 

zaman zaman rastlanmaktadır.  
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3. Kafiye ve Redif 
 

 Şairin kafiye tercihleri yarım, tam ve zengin olmak üzere üç çeşittir. Mesnevi 

gibi çok beyitli anlatılarda bu tür kafiye tasarrufları görülebilmektedir. Ayrıca kafiyenin 

kullanılmadığı bazı beyitler de dikkati çekmektedir.  

Müellif, bu tür beyitlerde âhengi, kafiye kullanmadan sadece redifaracılığı ile 

sağlamaya çalışmıştır. Bir başka söyleyişle, şair, redif olarak belirlediği ek ya da 

kelimelerin ardını kafiye oluşturabilecek seslerle doldurmamıştır: 

 

   İdüp Şâh Mahmûd’a ser-nâmesi 

   Otuz yılda yazdıysa Şeh-nâmesi [283] 

  

   Selîm ü Süleymân’ı görmüşdü dehr 

   Selîm ü Süleymân budur didi dehr [313] 

 

   Garaz dasıtân-ı şehen-şâhdur 

   Ne tezkir-i ahvâl-i her şâhdur [347] 

 

   Ne gördüyse her fende bildi hemân 

   Ne bildiyse hâtırda tutdı hemân [325] 

   

   Sühende saña pişrev eglemem 

   Seni gayrıya pey-rev olsun dimem [341] 

 

 Divan şairlerinde pek rastlanmayan ancak Mülhimî’nin uzun ölçekli 

mesnevisinde az da olsa rastlanılan kafiyesiz (yukarıda) ve yarım kafiyeli (b.260;b.263) 

beyit örneklerinin yanında ses ve ahenk zenginliği olarak nitelenebilecek mısra başı 

kafiye ve redif önekleri de görülebilmektedir. 

 Bilinen en eski Türk şiir örneklerinde kafiye ve redifler mısra başında idi ancak 

süreç içerisinde mısra sonlarına kaymıştır. Ve mısra sonlarında aranması bir nevi kural 
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olmuştur.
27

Ancak mısra başı kafiye (ön kafiye) tamamen terk edilmemiş, mısra sonu 

kafiyeleriyle birlikte kullanılır olmuştur. Yaygın olan kafiye ve redif anlayışına göre 

kafiye de redif de mısra sonlarında  bulunabileceği kabul edilmekte mısra başındaki 

kelime tekrarları da tekrir olarak düşünülmektedir. Halbuki tekrir bir söz sanatıdır, redif 

ise ses ve görev temelli bir ahenk unsuru olduğundan kafiyenin bir nevidir. O halde 

mısra başındaki ses tekrarları da redifin sınırlarına dâhil edilmesi yanlış olmaz.
28

 Yukarıda belirtildiği üzere eserde, âhengin redifle sağlandığı kafiyesiz 

beyitlerden başka mısra başı kafiyesi veya redifi diyebileceğimiz örnekler de vardır. 

Bunlara ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir:  

 

   Kimi tîğ-i tîz ile olmuş dü-nim 

   Kimi zahm kârıyla bi-vehm ü bim [3935] 

 

   Kimi küşte olmuş kimi nim-cân 

   Kimi dest ü pâ-bestedür bim-i cân [3936] 

 

   Kimi bî-ser ü kimi bî-pâ idi 

   Kimi zahm-dâr-ı ser-â-pâ idi [3937] 

    ………………… 

   Eger külhanum âteş it külhanum 

   Eger gülşenüm pür gül it gülşenüm [4448] 

 

   Eger ehl-i ‘ilmüm kemâl isterüm 

   Eger ãufiyüm vecd ü hâl isterüm  [4449] 

 

   Eger derd-mendem devâ vir baña 

   Eger hod-perestem fenâ vir baña [4450] 

 

                                                 
27

Yaşar Aydemir- Halil Çeltik; Redife Farklı Bir Bakış:Divan Şiirinde Ön Kafiye ve Ön Redif, Ahmet Yesevi 

University Board of Trustees; Summer / 2008 -Number 46: 193[ Örnekler İçin Bkz, Reşid Rahmeti ARAT, Eski Türk 

Şiiri, TTK Yayınları, Ankara1991] 
28

Yaşar Aydemir- Halil Çeltik; a.g.m, s.193 
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   Eger zerreyem âfitâb it beni 

   Eger katreyem bahr-yâb it beni [4451] 

  

   Eger zâhidem ref‘i pindâr kıl 

   Eger fâsıkam def‘-i âzâr kıl [4452] 

  

   Eger ‘ârifem eyle vahdet-taleb 

   Eger ‘âşıkam eyle vuslat-taleb [4453] 

     …. 

   O ma‘ni-nüvis-i hadis-i resûl 

   O fetevada rahcân-ı nukûl [4103]    

 

   O ma‘nî-res-i nazm-ı mu‘ciz-nümâ   

   O dil nûr ez feyz-i sırr-ı Hüdâ [4103] 

 

 Mısra başı kafiye ve redifin yanında eserde, Fuzulî ve Bakî’de sıkça görülen 

mısralar arası paralel kelime ve kelime grupları ile beyit teşkil etme ya da kısa adıyla 

“simetri ve paralelizm”
29

  uygulamalarının örnekleri de görülmektedir:  

 

   İki sadr-ı sâhib-vakâra dahi 

   İki bedr-i kâmil ‘ayâre dahi [3991] 

….. 

   Üşüp Kantemirli kamu üstine 

   Düşüp Kantemirli kamu üstine [2609] 

 

 Kafiye ve redifin eserdeki kelimeler üzerindeki uygulamalarına bakıldığında, 

şairin kafiye oluştururken daha çok Arapça kelimeleri tercih ettiği görülmektedir.  Bu 

anlamda %51 olan Arapça kelimeleri %28’le Farsça kelimeler takip etmektedir. 

Kafiyelerdeki Türkçe kelimelerin oranı ise yalnızca  %6’dır. (Grafik 1) 

                                                 
29

Cem Dilçin, Divan Şiirindeki Paralel Ve Ortak Sözyapılarından Metin Eleştirisinde Yararlanma,  Türkoloji. 

Dergisi, C.13, S.1, 1999, s.34-66. 
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Grafik 1 

 

 Şairin bu tercihi, klâsik edebiyatın XVII. Yy’daki genel hususiyetlerinin bir 

yansıması olarak görülebileceği gibi onun müderris kimliğinin ve üç dilde şiir tertip 

etme vasıflarının bir neticesi olarak da düşünülebilir.      

Eserdeki Türkçe, Farsça ve Arapça kelimelerden oluşan rediflerin oranının 

grafik olarak somutlaştırılması şöyledir ( Grafik 2): 

 

 

Arapça Farsça Türkçe Arapça-
Farsça

Farsça-
Türkçe

Yüzdelik Oran 51% 28% 6% 12% 3%

Kafiyeyi Oluşturan Kelimeler 
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Grafik 2 

 

 Yukarıdaki tablolarda öne çıkan husus, şairin kafiye tercihleri Arapça ve Farsça 

ağırlıklı sözcükler iken redif tercihlerinde ise büyük oranda Türkçe sözcükleri tercih 

etmesidir. Redifler, özelde beyitlerin genelde şiirin yönlendiricisi konumunda 

olduğundan şairin, sebeb-i telifteki Türkçe yazma gerekçesini, vurguyu ve anlaşılırlığı 

bu şekilde sağlamaya çalıştığı düşünülebilir.  

 

4. Beyit Sayısı 

 

 İki nüshanın karşılaştırılması sonucu Şehen-şeh-nâme-i Murâdî’nin beyit sayısı 

4585 olmuştur. Baştan itibaren 221 beyit Farsça geri kalan 4364 beyiti Türkçedir. L 

nüshasında R nüshasından 18 beyit farklıdır. R nüshasında olup L’de olmayan beyit 

sayısı 10’dur. Bu farklılıklar teşkil edilen metinde dipnotlarda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça Türkçe-
Arapça
Birleşik
Sözcük

Türkçe-
Farsça
Birleşik

Sözcükler

Yüzdelik Oran 77% 9% 3% 8% 3%

Şairin Rediflerdeki Kelime Tasarrufu 
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5. Dil ve Anlatımı 

  

 Mülhimî’nin mesnevisine genel olarak bakıldığında şairin dilinin belli bazı 

bölümler dışında açık ve anlaşılır olduğu görülmektedir. Farsça yazma imkân ve 

ortamına rağmen anlaşılır olmak için eserinin 9. varağından sonrasını Türkçe yazdığını 

belirten (b.295) şairin olay anlatımlarında yalın, münâcât bölümlerinde ve bazı önemli 

olayların anlatıldığı bâb başlarında hayli süslü bir dil kullandığı görülmektedir: 

   

   Der Âgâz-ı Dâsıtân 

   Nevâyin nevâ-senc-i destân-ı nev 

   Gülistân-neverd ü gülistân-ı nev [300] 

 

   Kalem-gîr-i dîvân-ı nazm-âverî 

   ‘İlim-dâr-ı şâh-ı sühan-güsterí [301] 

     . . . 

   Ceng-i Âbâza vü Girihten-i Û 

 

   Gel ey mürg-ı destân-zen- hoş-sadâ 

   Nev-âvâze-i gülsitân-ı nevâ [480] 

 

   Ney-i kilki sâz-ı hoş-âvâz kıl 

   Hüseynî hevâsıyla şeh-nâz kıl [481] 

            …  

   Der Münâcât 

   Ki ey Kâdir-i mutlak-ı kâm-kâr 

   Şikesti dürüsti kün ü kâr-zâr [2537] 

 

   Resânende-i ârzû-yı kesân 

   Nevâzende-i hâtır-ı bendegân [2538] 

 

Şair; bazen Arapça- Farsça ibareler, ekler kullanabilmektedir; 
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   Mahal teng olur fursatı fevt hayf 

   Ki fursat ‘aziz-est el-vakt-i seyf [391] 

 

Bazen de sadece yüklemi Türkçe olanbeyitler görülmektedir 

 

   Budur pey-rev-i çâr yâr-ı Hüdâ 

   Be-sıdk u be-‘ilm ü be-‘adl ü hayâ [409] 

 

 45312 kelimeden oluşan Mesnevî’nin tekrarlarıyla birlikte, çekimleri hariç 

madde başı olarak alınan kelime sayısı, Farsça telif edilen bölüm dahil olmak üzere, 

4247, farklı tamlama sayısı 2716‘dır. Mecaz ve deyimlerdeki farklı manalar da dikkate 

alındığında Mülhimî’nin sadece mesnevîsinin kelime dünyasında asgari 4500-5000 

civarında kelime olduğu söylenilebilir. Divanı ve diğer eserleri üzerinde yapılacak 

kelime analizleriyle bu rakamların daha da artabilmesi mümkündür. Mülhimî’nin duygu 

ve düşünce dünyasının sınırlarını da tayin eden bu rakam üç dilde şiir yazan ve 

müderris olan bir şair için makûl bir seviyedir. 

 Şairin kullandığı 4247 farklı kelimenin- tekrarlar hâriç- %51’i Arapça, %27’si 

Farsça, % 21.9’u Türkçe ve % 0.1’de Rumca kökenlidir (bkz. Grafik:3). Sıklıkla tekrar 

edilen kelimelerin çoğunluğunu yardımcı fiiller oluşturmaktadır. Bu da eserde 

yoğunlukla tercih edilen Türkçe dışındaki kelimelerin gerek temel cümlede gerekse yan 

cümleciklerde yüklem yapılmasıyla ilgili bir durumdur. Bilindiği üzere Türkçede yeni 

kelime, kavram ihtiyacında kelime kök ya da gövdelerine ekler getirilerek kelime 

türetme yoluna gidilir. Türkçe dışındaki dillerden giren kelimelerden yeni kelimeler 

türetilemediği durumlarda ise yardımcı eylemlere başvurulur. Yalnız başına “olmak” 

kelimesi ve yardımcı eylemi çekimleriyle birlikte 2063, “itmek” 788, “eylemek” 602 

kez tekrarlanmıştır. Farsça şiirleri dışarıda tutulursa eserdeki fiillerin tamamı Türkçedir. 

 Mesnevide kullanılan kelimelere etimolojik yönden çeşitliğine bakıldığında 

aşağıdaki grafik ortaya çıkmaktadır: (Grafik 3) 
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Grafik 3 

 

 

     

 Mülhimî eserinin yaklaşık 9 varağını Farsça yazmasına rağmen genelinde 

Arapça kelimeleri ziyadesiyle tercih ettiği görülmektedir. İkinci olarak Farsça son sırada 

ise Türkçe kelimeler görülmektedir. Arapça’dan giren kelime ve kavramların büyük 

çoğunluğunun günlük hayatta kullanılan kelimeler olduğu dikkat çekmektedir. Eserde 

Farsça kelimelerin Arapça kelimelere oranla anlaşılırlığı daha fazla etkilediği 

söylenebilir.    

  Söze kıymet veren sultanın (IV.Murad’ın) ilimdârı olan Mülhimî’nin şiirlerinin 

alemi, ilimdir. Şairin İranlı şairlerden üstün olduğunu söylediği husus bu olmalıdır. 

Tahkiye içerisinde sebep-sonuç, amaç-sonuç ( b.839, b.889, b.1564, b.1946, b.2028, 

b.2938, b.2025, b.2362, b.4180) ilgisi kurmaya özen gösteren şair; masal, efsane ve 

mitolojik unsurları gerçek olayların etrafında ustalıkla kompoze etmiştir. (bkz. Teşbih 

ve mecaz dünyası) Mülhimî bu kompozisyonu meydana getirirken, kendi ifadesiyle, 

Mâni’yi utandıracak şekilde canlı tasvirler yapmaktadır: 

Arapça Farsça Türkçe Rumca

51% 

27% 

21.9% 

0.1% 

Kelimelerin Etimolojik Oranı 



30 

 

   Kalem oldı Mâni’ye haclet-resân 

   Ki tasvirine virdi ma‘nide cân [4550] 

 

   Eger Mâni bu naúşa itse nazar 

   Nukûşından asla komazdı eser [2900] 

 

Eserin bölüm adlandırmalarına bakıldığında bu özellik açıkça görülmektedir. 214 bölüm 

başlığının biri isimlendirilmeyen besmele, hamdele bölümü olmak üzere kalan 213 

bölümün 82’si doğrudan canlı tasvir / betimlemelerin yapıldığı ve “tarif” başlıklarıyla 

adlandırıldığı kısımlardır. Şaire göre anlatımın bir ölçüsü vardır bu sebeple gerek olay 

gerek tasvir bahislerinde sözü uzatmak istemez. 

 

   Okunmaz dırâz itme her menkıbe 

   Yeter tûtiye olıcak mertebe [348] 

 

Her menkıbe okunmaz bunun için “sözü uzatma” diyen Mülhimî’nin 4585 beyitlik eseri 

kendinden bir önceki şeh-nâmeci Ganizâde Nâdirî’nin 1956 beyitlik Şeh-nâmesi’nden 

yaklaşık iki buçuk kat uzundur. I. Ahmed ve II. Osman zamanı olaylarını anlatan 

Ganizâde Şehnâmesi’ninŞehen-şâh–nâme-i Murâdî’ye göre bu ölçüde kısa oluşu 

dönemlerindeki olayların yoğunluğu, büyük başarıların azlık çokluk durumu ve şairlerin 

tercihiyle alakalı olmalıdır.    

 Mülhimî, üç dilde şiir söylemeye kâdir bir şairdir. Şehen-şeh-nâme’sinde bu üç 

dilin imkÂnlarını kullandığı görülmektedir. Yaklaşık ilk 9 varağı Farsça olan Şehen-

şeh-nâme’nin muhtelif yerlerinde de mülemmâ denilebilecek Türkçe- Farsça beyitler 

bulunmaktadır.  

   Mekes olsa her çend bîş ez şumâr 

   Tokunmaz ider bâd-zen târ u mâr [1335] 
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   Sitâde süvârân-ı nîze be-muşt 

   Zemîni sinân eyledi hâr-puşt
30

[2251] 

 

Mülemmâ denilebilecek yukarıdaki beyitlerin yanında Türkçe devam edip giden 

anlatımın içinde tamamen Farsça beyitler görülebilmektedir: 

 

   Be-ser-i hod âhen ser-â-ser yelân 

   Giriftend-i rûy-ı zemîn râ çünân 
31

[2252] 

 

   Ki ger ez hevâ süzen endahtend 

   Der âhen heme cây ki sâhtend
32

[2253]

                                                 
30

 Mola yerinde askerlerin mızrakları kirpinin okları gibi yeryüzünü kapladı 
31

Baştan ayağa demir zırhlar giyen pehivan gibi yiğitler yeryüzünü tuttular. 
32

 Havadan ateş yağıyordu, her yer demirdendi… 
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5. 1. Deyimler ve Veciz Sözler 

 

Metinde, eskilerin “cevâmiü’l-kelîm” dedikleri, az sözle çok manalar ifade eden,  

halk kültürünün zengin örneklerini aksettiren deyimler ve veciz ifadeler oldukça yer 

tutmaktadır. Ancak bazı deyimlerde birtakım Türkçe kelimelerin yerini Farsça ya da 

Arapça eş anlamlılarının almış olması dikkat çekici bir durumdur: 

 

  Ayağını uzatmak  >  pâyın dırâz etmek [449] 

  Dünyayı dar etmek  >  Âlemi teng itmek [629] 

  Kıyamet kopması  > Yevmü’l-hisâbın kopması [555] 

  Ümit kesmek  > Ümidini kat‘ etmek [691] 

 

Eserde Kullanılan Deyimler ve Beyit Numaraları 

 

Ah çekmek 3481 

Akın salmak 2570 

Aklını almak 552 

Aklını başına getirmek 541 

Aman bulmak 3918 

Aman istemek1217 

Aman vermek 1217 / 1447/ 1520/ 3122/ 3907 

Ara açmak 382 

Arayı açmak 1279 

Ardına düşmek 2559 / 2782 

Âşikâr etmek  274 

Aşikar etmek 2935 

Âşikar etmek 637 

Ayağını uzatmak/ payın dıraz etmek 449 

Ayak basmak 2438 /  3493 / 3811 

Ayak basmak 730 / 3493 

Ayak üstüne gelmek 1843 
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Ayak üzere gelmek 2668 

Ayak/ kadem basmak 941 

Ayakların baş; başlar ayak olması 371 

Ayaktan düşmek 1161 

Ayaktan düşmek 846 

Bağrını baş etmek 3583 

Bahş etmek 1281/ 4561 

Baskın vermek 955 

Baş almak 1210 

Baş göstermek 845 

Baş koymak 730 / 2935 

Başı göğe ermek 2405 

Başına ateş yağmak 2871 

Başına gün doğmak 951/ 2959/ 3205 

Başına kopmak362 

Başına üşmek 490 / 984 

Başına yığmak 1191 

Başını almak 1338 

Baştan çıkmak 920 / 1578 

Baştan olmak 2162 

Baştan savmak 1360 

Bela olmak 2560 

Beli bükülmek 792 / 820 

Bende olmak 1059 

Benzine kan gelmek 1510 

Berk kılmak 919 

Birbirine uğramak 566 

Boynunu vurmak 442/ 1219 

Bülbül etmek 1929 

Can almak 780 / 845/ 976 / 3726 

Can atmak 588 / 998 / 1603/ 1644/ 2092 / 2615 /4250 
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Can olmak 2882 

Can vermek 2162/ 2329 / 3550 / 3922/ 4550 

Can yakmak361 

Cana od düşmek 953 

Canı çıkayazmak 1337 

Canı yerine gelmek 1510 

Canına ateş düşmek 1567 

Canını almak 600 

Canını kurtarmak 1381 

Cennete dönmek 485 

Cezâsını bulmak362 

Cünbişe gelmek 554 / 597  / 1982 

Çak eylemek 4233 

Çâre bilmek/ bulmak 382 

Dağ üstü bağ görmek 1102 

Dâma çekmek 1291 

Dâma düşmek 1290 

Dar etmek 452 

Dem vurmak 737 

Dergaha yüz tutmak 1053 

Derip devşirmek 1128 

Dırâz etmek348 

Dikeni gül etmek 478 

Dikensiz gülistana dönmek 1404 

Dili kesilmek 3228 

Dili tutulmak 3228 

Doğruyu koyup eğriye râm olmak 499 

Dönüp bakmak 577 

Düğün evine varmışa dönmek 1287 

Dünyayı dar etmek / Âlemi teng itmek 629 

Düşmanı bozmak 956 
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Ecel olmak 845 

Eğriyi doğru sanmak495 

El atından uymak 1118 

El urmak 394 / 404 

El vermek 1440 

El vurmak 383 / 781 / 1124/1251 

Elden çıkmak 595 

Ele girmek 411 / 1998 / 3925 

Eli değmek 1502 

Eli erişmek 4189 

Eli kesilmek 1084 

Elini kesmek 1671 

Elini kesmek 457 

Ettiğini bulmak 964 

Ettiğini bulmak 353 

Evlerini başına yıkmak 2286 

Feleğin yar olması 2959 

Fikri gitmek 541 

Firar etmek 452/ 584 / 596 / 778 / 945 / 1022/ 1051 / 1471  

Fitne salmak 632 

Gadr olmak 506 

Gam çeker 280 

Gark olmak 601 

Gayret vermek 1541 

Geceyi gündüze katmak 591 

Göğsünü döğmek 1744 

Göğsünü dövmek 3481 

Gönül vermek 2549 

Gönülde yer etmek 791 

Göz açdırmamak 745 / 1035 /1615 / 2129 

Göz dikmek 4018 
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Göz ermek 704 

Göze dokunmak 791 

Gözetip durmak 424 

Gözi göñlü açılmak 484 

Gözü alışmak 1079 

Gözünü dikmek 577 

Gözünü yummamak 2043 

Gulüv etmek358 

Gün doğmadan neler doğar 374 

Haber almak 507/ 525 / 750/ 835 / 836 / 942/ 975/1115 /1230/1337 / 2553/ 2557/ 2565 / 

2775 

Haber göndermek 988 / 999 

Haber salmak 3590 

Haber vermek 702/ 2706 

Haddini aşmak/ haddinden güzer etmek 1167 

Halel getirmek 394 

Hamle etmek 455 

Harap olmak 395 

Hata etmek 564 

Helak olmak 715 

Hesaba getirmemek 1038 

Hesabı tüketmek 520 

Hezîmet vermek 576 

Hizmet etmek 496 / 921 / 1024 

Hizmet görmek 1225 

Hurûc etmek 384 

Hutûr itmek 260 

Huzuru canına batmak 1428 

Israr etmek 689 

İbret almak 1098 

İcazet vermek 1287 
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İntikam almak 623 / 763 / 1041 / 1076 /1123 

İstikamet yoluna gitmek 669 

İtibar etmek 281 

İz sürmek 1213 

Kalbura dönmek 790 

Kalem çekmek 961 

Kanına girmek 1428 

Kara yerlere girmek 1646 

Karar vermek 528 

Karşı koymak 3473 

Kayd u bend etmek 552 

Kendüyi virmek 249 

Kerem görmek 1052 

Kılıç baàlamak 397 

Kılıç görmek 444 

Kılıç koymak 1466 

Kılıçtan geçmek 2169 

Kıyamet kopması /Yevmü’l-hisabın kopması 555 

Kolu kanadı kırılmak 981 

Kökü kazılmak 1154 

Kökünü kazımak 1311/ 1547 

Kötek yemek 3133 

Kul kul olmak 3460 

Kul olmak 4526 

Kulak tutmak 1001 

Kurban olmak 611 

Kuru başını korumak 1357 

Kuş uçurmamak 1345 

Mecal vermek 453 

Medh etmek 284 
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Mekan tutmak 3448 

Mum olmak 444 

Murâdına ermek 412 

Muvâfuk esmek 250 

Mülkü hâli koymak 360 

Nakş etmek 4561/ 4562 

Namdan geçmek 1266 

Ne idüğünü bilmek 353 

Ne yirde ne gökde bir Àdem 247 

Nedamet çekmek 715 

Revaç bulmak 357 

Revan olmak-etmek 310 / 350 / 597 / 624 / 628 / 643 / 653 /670 / 838 / 883 / 938/ 

939/1253/1272/1316/1327/ 1562/ 2084/ 2247/ 2275/ 2329 / 2342/ 2364 / 2382/ 

2408/2430/ 2457 / 2468/ 2546/ 2566/ 3033/ 3043/ 4174/ 4563 

Ruhunu şad etmek 612 

Saba (Yel) gibi geçmek 972 

Sağ olmak 610 / 2551 

Sel almış kovana dönmek 2114 

Selama durmak 1782 / 1820/ 2016 /3027/3036 

Ser vermek 236 

Sesini kesmek 1270 

Sesini kesmek 450 

Sözü ağzından kapmak 1505 

Sözü kesmek 1205 

Sözün tutmak 370 

Su gibi akmak 594 

Şan vermek 611 

Şeref vermek  912 

T‘alim etmek 326 /551 

Taştan taşa çalmak 1116 

Taştan taşa vurmak  806 
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Te’åír etmek 356 

Telef etmek 497/ 920 

Terk kılmak 919 

Tesellí bulmak345 

Uhdesinden gelmek 261 

Ümidini kesmek 378 

Ümit kesmek / Ümidini kat‘ etmek 691 

Üstüne gelmek 2597 

Üstüne varmak 976 

Veda etmek 502 

Vehme düşmek 930 

Vire eylemek 751 / 2374 / 3438 

Yaka yırtmak 3478 

Yakıp yıkmak 837 

Yele vermek 3042 

Yer vermek 365 

Yerden bitmek 854 

Yere geçmek 449 

Yere girmek 2279 

Yeri dar olmak /Mahal teng 391 

Yeri göğü tutmak 1782 

Yeryüzünü tutmak 767 / 768 

Yola düşmek 2550 

Yola koymak 963 

Yuyup yaykamak 1131/1132/ 2931 

Yüz egmek 299/419 

Yüz sürmek 500 / 756 / 1053/ 1512/ 1554/1896 /1975/ 2179/ 2193/ 2213/ 2450 / 3132 

Yüz tutmak 273 / 1576 / 3526 / 4156 

Yüzünü yere sürmek 447 / 3862 

Zar etmek 491 

Zincire vurmak 4013 
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6. Metnin Bölüm Başlıkları 

 

a. Giriş Bölümü 

 

 1.0.  [Besmele-Tevhid-Münacâat] 

 2.1. Der-N’at-ı Seyyidü’l Mürselîn  

 [ Peygamberlerin Efendisinin Övgüsü Hakkında] 

 2.2. Der-Medh-i Sıddîk Radiyallâhu ‘Anh  

 [Sıddık - (Ebu Bekir) Allah Ondan Razı Olsun-ın Övgüsü Hakkında] 

 2.3.Der-Medh-i Fâruk Radiyallâhu ‘Anh [Fâruk (Ömer R.A) Övgüsü Hakkında] 

2.4. Der-Medh-i Zinnûreyn Radiyallâhu ‘Anh [İki Nur Sahibi (Osman R.A)’nin 

Övgüsüne Dair ] 

 2.5. Der-Medh-i ‘Alîyyü’l-Murtazâ Radiyallâhu ‘Anh  

 [Râzı Olunan Ali’nin R.A Övgüsü Hakkında] 

 2.6. Der-Medh-i Şehen-şâh-Dîn Sultân Murâd Hân Gâzî  

 [ Dinin Gâzi Şehen-şâhı Sultan Murâd Hân’ın Övgüsü] 

 3.0. Der-Sebeb-i Te‘lif-i Şehen-şâh  

 [ Şehen-şâh-nâme’nin Telif Sebebi Hakkında] 

b. Konunun İşlendiği Bölüm 

  

 1. Der-Âğâz-ı Dâstân [ Destânın Başlangıcı] 

 2. Der-Temhîd [ Sunuş Hakkında] 

3. Der-Cülûs-ı Sultân-ı Selâtin-i Şehen-şâh-ı Dîn [ Sultanlar Sultanı Dinin Şahlar 

Şâhı (Sultan Murâd)’nın Tahta Oturması Hakkında]  

4. Der-Ceng-i Âbâza vü Gurihten-i Û [Abaza Savaşı ve Onun Kaçması 

Hakkında] 

 5. Der-Muhâsara-yı Bağdâd [Bağdat’ın Kuşatılması Hakkında] 

4.1. Der-Ferîb Horden-i Halil Pâşâ Ez Nemek-Horde-i Hod-Âbâza Pâşâ [Halil 

Paşa’nın Yetiştirmesi Olan Abâza Paşa’dan Hile Görmesi] 

 4.2. Der-Birûn Âverden-i Âbâza Pâşâ Ez Kal’a-yı Erzurûm Çarh-âsâ[ Abâza 

 Paşa’yı Erzurum Kalesinden Felek Misâli Çıkarma Hakkında] 
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 4.3. Der-Ta’rif-i Ceyş [Ordunun Anlatılması Hakkında] 

 4.4. Der-Ta’rif-i Top-ı Kal’a-Kûb[ Kaleleri Yıkan Topların Tarifi Hakkında] 

 4.5. Rücu‘-ı Be- Asl-ı Sühen[ Sözün Aslına Dönüş] 

5.1. Der-Şikest-i Leşker-i Kızılbâş u Hîsâr Kerden-i Kal’a-yı Evbâş  [Kızılbaş 

Askerinin Yenilmesi ve Ayak Takımının Kalesinin Hisara Dönüştürülmesi 

Hakkında] 

 5.2. Der-Ta’rif-i Kâr-Zâr [Savaşın Anlatımı Hakkında] 

 5.3. Rücu‘-ı Be- Asl-ı Sühen [ Sözün Aslına Dönüş] 

6. Der-Binâ-yı Ka‘be-i Mu’azzama-yı Şerifhâ-yı Allahü Te’alâ [Yüce Allah’ın 

Şerefli Görkemli Kâbe Binası Hakkında] 

7. Der-Hilâf-ı Muhammed Giray vü Şahin Girây vü Kuşte Şoden Muhammed vü 

Esir Şoden-i Şahin Girây [Muhammed Giray ile Şahin Girây’ın Muhalefeti ve 

Muhammed’in Ölüp Şahin Girây’ın Esir Olması Hakkında]                                   

 7.1. Der-Sebeb-i Tevehhüm-i Muhammed Girây vü Şahin Girây [Muhammed 

 Girây vü Şahin Girây’ın Vehme Düşmelerinin Sebebi Hakkında] 

 7.2. Rücu‘-ı Be Asl-ı Sühen [ Sözün Aslına Dönüşü] 

7.3. Der Ta’rif-i Tonanma-yı Hûmayûn [Saadetli Padişahın Donanması 

Hakkında] 

 7.4. Rûcü’-ı Be-Asl-ı Sühen [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 7.5. Der-İlticâ Kerden-i Şâhin Girây [Şâhin Girây’ın İlticâ Etmesi Hakkında] 

 5.4. Der-Nişân-ı Gubâr-aşûb ü Reft ü Rub-ı Hâşâk-ı Nâ-Hûb 

 [Karışıklık Tozu İşareti ve Çirkin Çöpün Süpürülmekle Gitmesi Hakkında] 

 5.5. Der- Giriften ü Kuşten-i İlyâs Pâşâ [ İlyas Paşa’nın Yakalanıp Öldürülmesi] 

 5.6. Der -İmdâd-ı Kal’a-yı Vân vü Girihten-i Sürh-Serân  

 [Van Kalesine Yardım ve Kızılbaşların Kaçması Hakkında] 

 5.7. Der-Ta’rif-i Ceyş…[Ordunun Tarif Edilmesi Hakkında] 

 5.8. Rücu’-ı Be-Asl-ı Sühen [ Sözün Aslına Dönüşü] 

8. Der-Ez Bih u Bün Kenden-i İbn Ma’n [İbn-i Ma ‘n’ın Kökünün ve Temelinin 

Kazınması Hakkında] 
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7.6.  Der-Hâksâr-ı Rûs ü Be-Taleb-i Sulh-Üftâden Ân Gürûh-ı Menhûs [Rus’un 

Perişanlık İçinde Kalması ve O Uğursuz Güruhun Barış İsteğinde Bulunması 

Hakkında]  

9. Der-Vak’a-yı Yemen Ez Zeydiyân-ı Pür Mekr ü Fi(t)en [ Hile ve Fitne Fenni 

İle Dolu Zeydîlerin Çıkardığı Yemen Olayı] 

 5.9. Der-Feth-i Revân Be-Bâzû-yı Pür-Zûr-ı Sâhib-Kırân  

 [ Bahtiyar Sultan’ın (IV.Murad)’ın Kuvvetli Pazusuyla Revân’ın Fethi]  

 5.10. Der-Hareket-âmeden-i Leşker [Ordunun Harekete Geçmesi Hakkında] 

 5.11. Rücu’-ı Be Asl-ı Sühen [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 5.12. Der-Ta’rif-i Tûphâ-yı Kal’a-kûb [ Kaleleri Yıkan Toplar Hakkında] 

 5.13. Rücu’-ı Be Asl-ı Sühen [ Sözün Aslına Dönüşü] 

5.14. Der-Ta’rif-i Fındukhâ-yı Tûp ü Levâzum-ı Sefer[ Sefer Levazımatı ve Top 

Mermileri Hakkında] 

 5.15. Rücu’-ı Be Asl-ı Sühen[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 5.16. Der-Âmâdegi-i Sevâri [ Atlıların Gelmesi Hakkında] 

 5.17. Der-Münâcât [ Dua Edilmesi] 

 5.18. Der-Ta’rif-i Süvârî [ Atlılar Hakkında] 

 5.19. Der-Ta’rif-i Tabl-hâne  [ Davulhâne Hakkında] 

 5.20. Der-Ta’rif-i ‘Alemhâ vü Bayrakhâ [ Bayrak ve Sancakların Tarifi] 

5.21. Der-Ta’rif-i Libâs-ı Ceng-i Şehen-şâh-ı Din [ Dinin Şahlar Şahı’nın Ceng 

Elbisesinin Tarifi] 

 5.22. Der-İstâ-yı Süvârân-ı İslâm [ İslâm Süvarilerin Durması Hakkında] 

 5.23. Der-Ta’rif-i Cenibethâ [Yük Hayvanlarını Tarif Hakkında]  

 5.24. Der-Ta’rif-i Silâhdâr ü Çuhâdâr [Silâhdâr ü Çuhâdârlar Hakkında] 

 5.25. Der-Ta’rif-i Vüzerâ vü Ulemâ [Vezirler ve Âlimler Hakkında] 

 5.26. Der-Ta’rif-i Mahfil-i Şerif [ Şerefli Meclisin Tarifi Hakkında] 

 5.27. Der-Ta ‘rif-i Solakhâ vü Peykhâ [ Solaklar ve Peykler Hakkında] 

 5.28. Der-Ta‘rif-i Selâm [ Selamın Anlatılması Hakkında] 

 5.29. Der-Ta’rif-i Şâdûmânî [ Mutluluğun Tarifi Hakkında] 

 5.30. Der-Ta’rif-i Keştî [ Geminin Tarifi Hakkında] 
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 5.31. Der-Ameden-i Ez Bahr [ Denizden Geliş Hakkında] 

 5.32. Der-Tarif-i Bârgâh [ Divan’ın Tarifi Hakkında] 

 5.33. Rücû‘-ı Be-Asl-ı Suhan [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 5.34. Der-Ta’rif-i Esnâf-ı Ceyş [Asker Sınıflarının Tarifi Hakkında] 

 5.35. Rucu‘-ı Be-Asl-ı Suhan [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 5.36. Der-Fezâyiş-i Ceyş [ Askerin Çokluğu Hakkında] 

 5.37. Der-Ta’rif-i Evliyâ-yı Konya [ Konya Evliyalarını Tarif Hakkında] 

 5.38. Rücu‘-ı Be-Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 5.39. Der-Ta’rif-i Bahâr [ Bahar Mevsinin Anlatılması Hakkında] 

5.40.Der-Ta’rif Tekasüf ü İzdihâm [Kalabalık ve Kalabalığın İzdihamı 

Hakkında] 

 5.41. Rücu’-ı Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 5.42. Der-Ta’rif-i İlm-i Şerif [ Şerefli İlmin Tarifi Hakkında] 

 5.43. Der-Ta’rif-i Arz-ı Leşker [ Ordunun Genişliğinin Tarifi Hakkında] 

 5.44. Der-Ta’rif-i Selâm-ı Hümâyûn [Kutlu Selamın Tarifi Hakkında] 

 5.45. Der-Ta’rif-i Kesret [ Çokluğun Tasviri Hakkında] 

 5.46. Rücu‘-ı Be-Asl-ı Sühen [ Sözün Aslına Dönüşü] 

5.47.Der-Rihten-i Ceyş-i Be-Deşt-i Revân [Askerin Revan Sahrasına Akması 

Bahsi ] 

 5.48. Der-Teşbih-i Kal’a [ Kalenin Tasviri ] 

5.49.Der-Mübâlağa-Endûh-ı Leşker  

[Askerin Kalabalığının Mübalağası Hakkında] 

 5.50. Der-Hisâr-ı Kal’a [ Kale Hisarı Hakkında] 

 5.51. Der-Yaften-i Kızılbâş Şehen-şâh-ı Din Râ  

 [Kızılbaş’ın Dinin Şahlar Şahını Bulması (Anlaması)] 

 5.52. Der-Teslîm-i Kızılbâş Be Kal’a-yı Vân  

 [Kızılbaşların Van Kalesini Teslimi Bahsinde] 

 5.53. Der-Teslîm-i Kal‘a-yı Revân [ Revan Kalesinin Teslimi Hakkında] 

5.54. Birûn Ameden-i Ber-Emir Güne [ Emir Gune’nin Dışarı Çıkmasına Dair] 

 5.55. Der-Aheng-i Gâret-i Tebriz-i Dil-Âviz  
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 [ Gönül Çeken Tebriz’in Yağması Ahengi Hakkında]  

 5.56. Der-Ta’rif-i Süvâr-ı Leşker [ Atlı Askerlerin Tarifi Hakkında] 

 5.57. Der-‘Ubûr-ı Rûd-hâne-i Aras [ Aras Irmağının Geçilmesi] 

 5.58. Der-Ta’rif-i Harâbî [ Harap Olanların Durumu Hakkında] 

 5.59. Rücu‘-ı Be-Asl-ı Sühen [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 5.60. Der-Ameden-i İlçiyân [ Elçilerin Gelmesi Hakkında] 

 5.61. Rücû-ı Hümâyûn [ Padişahın Dönüşü Hakkında] 

 5.62. Der-Ta’rif-i Sermâ [ Soğuğun Tarifi Hakkında ] 

 5.63. Rücû’-ı Be-Asl-ı Suhan [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 5.64. Der-Feth Kerden-i Muhammed Paşa-yı Tayyâr Kal’a-yı Kerkük-Râ 

  [ Tayyar Mehmed Paşa’nın Kerkük Kalesini Fethetmesi]  

 5.65. Der-Bedest-Âverden-i Kal’a-yı Akıska  

 [ Ahıska Kalesi’nin Ele Geçirilmesi] 

 5.66. Der-Ric’at-ı Hümâyûn-ı Be İstânbûl-ı Behişt-Nümûn  

 [ Padişah’ın Cennet Görünümlü İstanbul’a Dönmesi Hakkında] 

 5.67. Der-Ta’rif-i Keştî [ Geminin Tarifi Hakkında] 

 5.68. Der-Ta’rif-i Kerrenây [Kerrenay Çalgısı Hakkında] 

 5.69. Der-Dest-Bûs-ı ‘Ulemâ [ Âlimlerin El Öpmesi Hakkında] 

 5.70. Rücu‘-ı Be-Asl-ı Suhan [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 5.71. Der-Ta’rif-i Keştî [ Geminin Tarifi Hakkında] 

 5.72. Der-Şâdûmânî [ Mutluluk Hakkında] 

 5.73. Der-İstaden-i Be-Selâm [ Selam Durmaya Dair] 

 10. Der-Birûn Reften-i Kal‘a-yı İrevân Ez Dest-i İslâmîyân [ Revan Kalesinin 

 Müslümanların Elinden Çıkması] 

 10.1. Der-Ahkâm-Kerden-i Vezîr Kıla‘-yı Serhad-Râ 

  [Sınır Kaleleleri Vezirinin Hükmetmesine Dair ] 

 11. Der ‘Ukûk Kerden-i ‘İnâyet- Giray u Yaften-i Cezâ-yı Sezâ-yı Hîş 

 [ İnâyet Giray’ın Âsi Olması ve Kendine Yakışır Cezayı Bulmasına Dair] 

10.2. Der Te’dib-i Bân Erdel ü Halâs Şûden-i Û Ez Pençe-i Ecel [Erdel Beyi’nin 

Terbiye Edilmesi ve Onun Ecelin Elinden Kurtulması] Hüseyin Hasan-Siret İbn-
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i Nasuh Dilir-i Talebkâr-ı Feth ü Fütûh [Fetihler Arzulayan Hasan Hüseyin 

Karekterli Yiğit Nasuhoğlu’nun Kurtulması ve Islah Olması]  

 10.3.  ‘Azimet-i Sultân-ı Selâtin-i İslâm Be-Teshîr-i Bağdad-ı Dârü’s-Selam 

[ Selam Yurdu Bağdad’ı Kuşatmak İçin İslam Sultanlarının Sultanının Sefere 

Çıkması] 

 10.4.  Der-Ta’rif-i Tûp-ı Kal’a-Kûb [ Kale Döven Topların Tarifi Hakkında] 

 10.5. Der-Ta’rif-i Gelülehâ-yı Tûp u Barût [Barut ve Top Mermileri Hakkında] 

 10.6.  Rûcu’-ı Be-Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.7.  Der-Ta’rif-i Birûn-Âmeden-i Leşker  

 [ Askerin Dışarı Çıkması Hakkında] 

 10.8.  Der-Münâcât [ Dua Edilmesi ] 

 10.9.   Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.10. Der-Ta‘rif-i Tuğ-ı Pür Fürûğ [ Parıldayan Tuğun Anlatılması] 

 10.11. Der-Ta‘rif-i Otağ [Otağın Tasvirine Dair ] 

 10.12. Rücu‘-ı Be-Asl-ı Sühen [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.13. Der-Birûn-Ameden-i Sâhib- Kırân [ Padişahın Dışarı Çıkması] 

 10.14. Der-Ta’rif-i Der-Ameden [ Gelişinin Anlatılması] 

 10.15. Der-Ta’rif-i Libâs-ı Ceng [ Savaş Elbisesinin Tarif Edilmesi] 

 10.16. Der-Ta’rif-İ Piyâdegân-ı Hâs [ Has Piyadelerin Anlatılması] 

 10.17. Der-Ta’rif-i Mahfil ü ‘İlm-i Hazret-i Sâhib-Kırân  

 [Padişah Hazretlerinin Sancak ve Meclisinin anlatılması] 

 10.18. Der-Ta ‘rîf-i Cenibethâ [ Yük Hayvanlarının Tarifi ]                                    

 10.19. Der-Ta‘rîf-i Vüzerâ [ Vezirlerin Anlatılması Hakkında] 

 10.20. Der-Ta’rîf-i ‘Ulemâ [ Âlimlerin Anlatılması Hakkında] 

 10.21. Der-Ta ‘rîf-i Şâdûmânî [ Mutluluğun Anlatılması ] 

 10.22. Der-Ta ‘rîf-i Keştî [ Gemi’nin anlatıması Hakkında] 

 10.23. Der-Ta’rîf-i Bahâr[ Baharın Tasvirine Dair] 

 10.24. Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.25. Der-Ta’rîf-i Saf-ârâsten [ Saf Bağlamanın Tarifine Dair] 

 10.26. Der-Ta ‘rîf-i Sipâhî [ Askerin Tarifi Hakkında] 
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 10.27. Der-Ta‘rif-i Du-Ser-‘askeri [ İki Kumandanın Tarifi Hakkında] 

 10.28. Der-Ta ‘rîf-i Gulâmân-ı Hâs [ Has Hizmetkârlar Hakkında] 

 10.29. Der-Ta‘rîf-i Yeniçeri [ Yeniçerilerin Tarifi Hakkında] 

10.30. Der-Ta ‘rîf-i Nize-bâzî-i Şehen-Şâh-ı Din [ Dinin Şahlar Şahının Mızrak 

Oyunu Oynamasına Dair] 

 10.31. Der-Ta ‘rîf-i Cirid-bâz-ı Şehriyâr [ Sultanın Cirit Oynaması Hakkında] 

 10.32. Rücu‘-ı ‘Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.33. Der-Ta’rîf-i Bârân [Yağmurun Anlatımı Hakkında] 

 10.34. Rücu‘-ı Be Asl-ı Sühen[ Sözün Aslına Dönüşü] 

10.35. Der-Ta‘rîf-i Nize-bâzî-i Şehen-Şâh-i Dîn [Dinin Şahlar Şahının Mızrak 

Oyunu Oynamasına Dair] 

 10.36. Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.37. Der-Ta ‘rîf-i Leşker-i Rumİli [ Rumeli Askeri Hakkında] 

 10.38. Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.39. Der-Ta ‘rîf-i Siyâset [ Siyasetin Tarifine Dair] 

 10.40. Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.41. Der-Ta‘rîf-i İzdiyâd-ı Leşker [ Askerin Çoğalmasının Anlatılması] 

 10.42. Der-Ta’rif-i Germâ [ Sıcaklığın Tarifi Hakkında]  

 10.43. Rücu‘-ı  Be Asl-ı Suhan [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.44. Der-Ta’rif-i Leşker-i Mısr [ Mısır Askerinin Tarifi Hakkında] 

 10.45. Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.46. Der-Ta’rif-i Nîze-Gûzerâniden [ Mızraklıların Tarifine Dair] 

 10.47. Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.48. Der-Ta’rif-i Merdümân Derviş Muhammed  

 [ Derviş Mehmed’in Halkının Anlatılması] 

 10.49. Der-Rücu‘-ı Be Asl-ı Sühan [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.50. Der-Ta’rif-i Kesret-i Leşker [ Askerin Çokluğunu Tarif Hakkında] 

 10.51. Rücu‘-ı Be Asl-ı Sühan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.52. Der-Mübâlâğa-yı Besyâri Leşker [Askerin Aşırı Fazlalığının Anlatılması]  

 10.53. Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 
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 10.54. Der-Kuşten-i Dilhâ-yı Düşmen [Düşmanın Gönüllerinin Öldürülmesi]  

 10.55. Der-Ameden-i Resûl-i Şâh-ı Hind [ Hind Şah’ının Elçisinin Gelmesi] 

 10.56. Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.57. Der-Nize-güzârâniden Ez Siper [Siperden Mızrak Aşıranlara Dair] 

 10.59. Rücu‘ Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.60. Der-Ta’rif-i Alây-nümûden [Alay Gösterimi Hakkında] 

 10.61. Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.62. Der-Ta’rif-i Tophâ-yı Kal’a-Kub [ Kale Yıkann Topların Tarifine Dair]  

 10.63. Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.64. Der-Ta’rif-i Nigehbânî-i Tüfenkçiyân 

[ Tüfekçi Gözcülerin Tarifi Hakkında] 

 10.65. Rücu‘-ı Be-Asl-ı Sühen[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.66. Der-Ta’rif-i Ân Gürûh [ O Topluluk Hakkında] 

 10.67. Rücu‘-ı  Be Asl-ı Sühen[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.68. Der-Gulüvv-i Bahadırân-ı Be Giriften-i Hisâr  

 [ Yiğitlerin Hisarı Ele Geçirmek İçin Saldırmalarına Dair] 

 10.69. Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.70. Der Şehâdet-i Vezîr-i Merhûm Muhammed Pâşâ  

 [ Merhum Vezir Mehmed Paşa’nın Şehâdeti Hakkında] 

 10.71. Rücu‘-ı Be Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.72. Der-Münâcât [ Dua Hakkında] 

 10.73. Der-Meşveret-i Serahser Berây-ı Teslim-i Kal’a  

 [ Kızılbaşların Kaleyi Teslim İçin Meşvereti Hakkında] 

 10.74. Der-Ameden-i Resûl-i Der Taleb-i Emân  

 [ Elçilerin Barış İsteğiyle Gelmesine Dair] 

 10.75. Revân Şuden-i Bektaş Hân Be Dergâh-ı Sâhib-Kırân  

 [Bektaş Han’ın Padişah’ın Huzuruna Gitmesi Hakkında] 

 10.76. Der İstâdegân-ı Piyâdegân [ Piyade Askerlerinin Duruşu Hakkında]  

 10.77. Der İstâden-i Sevârân [ Süvarilerin Duruşu Hakkında] 

 10.78. Der Tertib-i Sitâdegân-ı Divân [ Divan’da Oturanların Düzeni Hakkında] 
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10.79. Be-Tazarru’ Der-Ameden-i Bektaş Hân [Bektaş Han’ın Affedilmek 

Amacıyla Gelmesi] 

 10.80. Pasuh-Dâden-i Sâhib-Kırân [ Sultanın Cevap Vermesi Hakkında ] 

 10.81. Rücu‘-ı Be-Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.82. Der-Bend-âverden-i Serân-ı Kızılbaş [ Kızılbaşların  

 [ Kızılbaşların Reislerinin Tutulması Hakkında] 

 10.83. Der-Beyân-ı Bakiyye’s-Suyûf [ Kılıç Artıklarının Anlatılması Hakkında] 

 10.84. Der-Sıfat-ı Küşte-gân [ Öldürülenlerin Görünüşü Hakkında] 

 10.85. Rücu‘-ı Be-Asl-ı Suhan [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.86. Der-Tehniyet-i Feth [ Fethin Tebriği Hakkında] 

 10.87. Der-Ta’rif-i Hazân [ Sonbahar Hakkında] 

 10.88. Rücu‘-ı Be-Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.89. Der-Ta’rif-i Silâhdâr [ Silahdar’ın Tarifi Hakkında] 

 10.90. Der-Ta’rif-i Silâhdâr Pâşâ vü Silâhdâr Beg  

 [ Silahdar Paşa ve Silâhdâr Bey Hakkında] 

 10.91. Rücu‘-ı Be-Asl-ı Suhan [ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.92. Der-Ta’rif-i Ebu Hanife Radiallahu Anh  

 [ Ebu Hanife(Allah Ondan Razı Olsun )’ın Tarifi Hakkında 

 10.93. Der-Tâ’rif-i Şeyhu’l-İslâm [ Şeyhülislam’ın Tarifi Hakkında] 

 10.94. Rücu‘-ı Be-Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.95. Ric’at-ı Hümayûn Ez-Bağdâd-ı Behişt-âbâd 

 [Padişah’ın Cennet Şehir Bağdad’dan Dönüşü Hakkında] 

 10.96. Der-a’rif-i Esb [Atın Tasviri Hakkında] 

 10.97. Rücu‘-ı Be-Asl-ı Suhan[ Sözün Aslına Dönüşü] 

 10.98. Der-Ta’rif-i Şitâ [ Kışın Tasvirine Dair] 

 10.99. Teveccüh-ı Şehen-Şâh-ı Dîn Be-Dârü’l-Mülk-i Kostantin  

 [  Dinin Şahlar Şahının, İstanbul’a Yönelmesine Dair] 

 10.100. Der-Ta’rif-i Baştarde [ Baştarde Gemisinin Tarifi Hakkında] 

 10.101. Rücu‘-ı Der Ta’rif-i ‘Iyş ü nûş-ı Âzîn [ Eğlencenin Anlatılışına Dönüş]  

 10.102. Be-Asl-ı Sühen[ Sözün Aslına Dönüşü] 
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 10.103. Der Azîn-Besten-i Şehr  [ Şehrin Süslenmesi Hakkında]] 

 10.104. Der Ta’rif-i Çırâgân [ Işıklandırmanın Anlatılması Hakkında] 

 10.105. Der Ta’rif-i Cevânân-ı Âzîn [ Buradaki Gençlerin Anlatılması] 

 10.106. Der Ta’rif-i ‘Iyş ü Nûş-ı Âzîn   

 [ Cuma Eğlencesinin Anlatılması Hakkında)  

 11.000. Sakî-nâme 

 

c. Bitiş Bölümü 

 

1.Hâtime-i Cild-i Evvel Ez Şehen-şeh-nâme-i Şehen-şâh-ı Din İdamullâh-ı Kahraman-

Satvetehu 

[Dinin Şahlar Şahının, Allah Onun Gücünü Devam Ettirsin, Şeh-nâmesinin Birinci 

Cildin Sonu Hakkında]  
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B. ŞEHİN-ŞEH-NÂME-İ MURÂDÎ’NİN İÇERİK ÖZELLİKLERİ 

 

 

1. Tahkiye Unsurları Açısından İçerik 

 

a. İsimler ve Kişiler 

   

 Eserde; tarihi olaylar içinde anlatılan kişileri, gerçek kahramanlar ve mitolojik - 

dâstânî kahramanlar olarak iki grupta incelemek mümkündür. Gerçek kahramanlar 

eserin işlediği olay ve zamanda yaşayanlar ve önceli devirlerde yaşamış olanlar 

biçiminde ayrıca gruplandırılabilir. Ancak gerek geçmiş dönemlerde yaşamış tarihî 

şahsiyetler gerekse mit ve destan kahramanları tamamen memduha yönelik bir teşbih 

unsuru olarak kullanılmış ya da ulu şahsiyetini bir vesileyle anma amacıyla eserde 

zikredilmişlerdir. Eserdeki isimler ya da şahıs kadrosu bilhassa vezirler ve paşalar 

kısmında bir  hayli kalabalıktır. Dirayetli ve hırslı bir sultan olan IV. Murad’ın kesin 

sonuç alamadığı olaylar, savaşlar neticesinde vezir ya da vezirazam seviyesindeki 

idarecileri değiştirdiğinden bu kısımdaki şahıslar kadrosunun hayli kalabalık olduğu 

düşünülebilir.    
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a.1Gerçek Kahramanlar 

 

1.Peygamberler ve Din Büyükleri 

 

Hz. Muhammed ( Mustafa), Hz. Âdem, Hz. İbrahim (Berahim, Halil), Hz.Yakup, Hz. 

Yusuf, Hz. Süleyman, Hz. Yunus, Hz. Nuh, Hz. Davud (3200), Dört Halife, Ebu 

Hanife, Mevlana Celaleddin-i Rumî, Hızır, İlyas, Belkıs, Habib ile Şem‘un (3133), 

Hatem 

 

Hz. Muhammed 

 

 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Hz. Adem’den başlayan peygamberler 

zincirinin son halkasıdır.  Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine’dir. 25 

yaşındayken ticari işlerini yönettiği Hz. Haticeyle evlenmiştir. 40 yaşındayken 

kendisine Cebrail (a.s.) tarafından ilk vahiy gelmiş ve peygamberlikle müjdelenmiştir. 

Ömrünü İslam dinini yaymak ve yaşatmak mücadelesiyle geçirmiş ve 632 yılında 

Medine’de vefat etmiştir. 

 Şehen-şeh-nâme-i Muradî’nin Farsça telif edilmiş kısmındaki na’tta Hz. 

Muhammed’in üstün özelliklerinden bahsedilmektedir: 

 Şeriatin Şahı, Dinin Komutanı, Allah’ın Resulü: Muhammed Emin’dir. [58] 

Felek, kadri yüce bu sultanın yeryüzünde tahtını koymuş; Yer, bu izzet sultanının tahtı 

olmuştur.[59] Öyle bir ordu ki her bir ferdi nebilerdir. Ve o ordunun şahı Hazret-i 

Muhammed’dir.[60] Meleklerin tümü kapıda hizmetkârdır. Ümmetin hizmet edileni 

Habibullah’tır.[61] 

 Sevilen tarafından sevilmiş olan seven [Hz. Muhammed] bil ki o 

güzelin(Allah’ın) has (kulu) olmuştur. [62] Din gökyüzüdür, güneşi[ Hz. Muhammed] 

dir; dünya kalptir, parlayan ayı O’dur.] Onun son peygamber olduğu belli oldu. Âlem 

halkının kalbi mum gibi yumuşak oldu.[63] 

 

   Cemâleş ki mirât-ı zât âmede  

   Nümûdâr-ı zât u sıfât âmede  [64] 
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[ Onun (Cenab-ı Hakkın) zatına ayna olarak gelen yüzü, zatın ve sıfatın 

göstericisidir.]… 

 

Dört Halife 

 

Hz. Ebubekir 

 İlk müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn'in birincisidir. Hz. Ebubekir döneminde 

Kuran-ı Kerim mushaf haline getirilmiştir. 634 yılında vefat etmiştir. 

Eserde Hz. Ebubekir’in yukarıda söylenen vasıfları anlatılır: 

 

   Ebu Bekr-i Sıddîk şod yâr-ı gâr  

    Güzeşt ez-heme kes be-în i‘tibâr  [114] 

 

[Mağara arkadaşı Ebu Bekr-i Sıddık oldu. Bu itibar ile herkesi geçti.] 

Hz. Peygamber’in en yakın arkadaşı olduğu için ilk halife o olmuştur. [115]malıyla 

canıyla en üst seviyede dine hizmet eden yine o olmuştur. [116] O, bu ümmet içinde ilk 

Müslüman olan kişidir. Çünkü Allahın resulünün onun gibi dostu yoktur.[117] 

 

 

   Çü sıddık bed katl-i zındîk kerd  

    Tasavvur ki fermûd tasdîk kerd[118]  

 

[O zaman ki Sıdık Ebu Bekir, o zındıkı (sahte peygamber Müseyleme’yi) öldürdü. 

Böyle yaparak düşün ki o (yine ) Hz. Muhammed’i tasdik etti.] 

  

Hz. Ömer 

 

 Ömer Bin Hattab 581-644 yılları arasında yaşamış Hulefa-ı Râşidîn’in 

ikincisidir. Kız kardeşinin okuduğu Kuran-ı Kerimden etkilenerek müslüman olmuştur. 

Adaleti tatbik edişi sebebiyle adalet timsali olarak bilinen Hz. Ömer, hak ile bâtılı kesin 
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çizgilerle ayırdığı için Ömer-i Faruk olarak tanınır. 644 yılında Ebû Lü’lü tarafından 

sabah namazı esnasında sırtından bıçaklanarak şehit edilmiştir. 

 Şehen-şeh-nâme’de Hz. Ömer’in dine ve değerlerine üst seviyede bağlılığından 

söz edilir ve yakin bilgisine sahip olduğu ifade edilir: 

 

   Hidîv-i şeri’at hüdâvend-i dîn  

   Halife ‘Ömer şâh-ı mülk-i yakîn [124] 

 

 [Şeriatın hizmetkârı, dinin efendisi, yakin ülkesinin şahı Halife Ömer] 

Onun Faruk’luk vasfından dolayı hak ile batılı birbirinden ayırmış ve batıl bu şekilde 

bertaraf edilmiştir.[125] Hz. Ömer, adaletiyle zulmün kökünü kesmiş; hertürlü 

sıkıntının üstesinden gelebilmiştir. [126] 

 

Hz. Osman 

 

İslamiyeti ilk kabul edenlerdendir. Dört büyük halifeden üçüncüsü ve 

Hz.Muhammedin damadıdır.  Dört büyük halife arasında en uzun süre görev yapan 

kendisidir. Kuran, Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır. 656 yılında şehit edilmiştir. 

Hz. Osman, Hz. Ömer’in ardından 6 kişilik bir heyetin oyuyla halife seçilmiştir: 

 

   Çü şod Şâh ‘Osmân cennet karâr  

   Be şurâ-yı sitte hilâfet medâr [134] 

 

 [O zaman ki yeri cennet olan Osman altı kişilik müşavere heyetinin reyiyle 

halife (şah) oldu.] 

Hz. Osman, Yumuşaklığı ve ihsanıyla dünyayı âbâd etmiş ve herkesin gönlüne 

girmiştir.[135] Allah, onun sebebiyle halkın kalbini kendi yoluna çevirmiştir.[136] 

O,her şeyini din yolunda harcadı ve herkesin kalbini kazandı.[137] İslam ve İmanın 

sağlamlaşması için Kuranın toplanmasında çok çalıştı.[138] Kendi ümmeti şehadetine 

sebep oldu. O (da)  Ona ( Peygambere) şahit olarak cennete girdi.[139] 
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   Du duhter ki û râ kabûl âmedend  

   Lakab-râ şuhûd-ı ‘adûl Âmedend  [142] 

 

[O yüzden ki Hz. Muhammed’in kızları onunla evlenmeyi kabul ettiler. Böylelikle onun 

lakabı olan zi’n-nureyn’e şahitlik ettiler.] 

 

Hz. Ali 

Hicretten yaklaşık yirmi iki yıl önce (M. 600) Mekke'de doğduğu rivayet edil-

mektedir. Babası Hz. Peygamber'in am¬cası Ebû Tâlib, annesi de Fâtıma bint Esed b. 

Hâşim'dir. Ebü Tâlib'in en küçük oğludur. Aynı zamanda Hz. Muhammedin damadı ve 

dört büyük halifenin dördüncüsüdür. 

 

   Safiyy-i nakiyy-i velî Murtazâ  

   Karîb ü karîn-i resûl-i Hüdâ [144] 

 

 [Murtaza (Hz.Ali) ki Allah’ın resulünün temiz ve pak arkadaşı ve yakınıdır.] 

 Hayber kalesinin kapısı onun eliyle kırılmış [145], din düşmanları onun eliyle 

cezalandırılmıştır.[146] Hz. Peygamber ilim şehriyse Hz. Ali de o şehrin kapısıdır. Ve 

ilim konusunda O, bir kütüphanedir.[157] O’nun cömertliğiyle tanınmıştır ve devlet 

malına asla el sürmemiştir. [148-149]. Şem ü Pervâne hikayesindeki gibi ondan 

dünyaya gelen Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin etrafı aydınlatan mum olmuş dünya halkı da 

onların etrafında pervane olmuştur.[150] 

 

 

Hz. Âdem 

 Semavî kitaplara göre ilk insan ve ilk peygamber. İslâmî kaynaklarda insanlığın 

atası olması sebebiyle ebü'l-beşer, Kur'ân-ı Kerim'de Allah'ın seçkin kıldığı kişiler 

arasında sayılmış olduğundan safiyyullah unvanlarıyla da anılmaktadır.  

 

 Eserde ilk insan olarak Hz.Âdem’in ismi geçer; 
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   Be-âdem heme şâh ibn-i şâhend  

   Be-hûş u be-râd u bedînhemrend [171] 

 

 [ Âdem zamanından bu zamana kadar (Osmanlı sülalesi) şah oğlu şahtırlar; 

onlar çok akıllı, çok âdil ve çok dindâr idiler] 

 Ayrıca Âdem kelimesi eserde ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den ötürü, 

cins isim olarak ondan meydana gelen bütün insan soyu için kullanılmaktadır. 

 

Hz. İbrahim 

 

 Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm'ın müştereken kabul ettiği büyük peygamber.  

Babasının adı Târuh annesinin adı Emile veya Uşa’dır. H.z. İbrahim (a.s.) Hz. 

Muhammed(s.a.v) sonra diğer peygamberlerden ve resullerden üstündür. İbrahim 

(a.s.)’den gelen bütün peygamberler onun soyundandır.  

 Şehen-şeh-nâme’deSultan Murad’ın Bağdad Seferi güzergahında Urfa’ya 

uğrayıp Hz. İbrahim’in makamını ziyareti vesilesiyle Kurandan ayet iktibası ve ateşe 

atılma telmihi ile İbrahim peygamberin lakabı zikredilerek bahsedilir: 

 

   Halîl-i celîl ‘aleyhi’s-selâm 

   K’ana nârı Rabb itdi berd ü selâm [3218] 

 

Hz. Yakub – Hz. Yusuf 

 

 Bugünkü Filistin, Suriye ve Beyrut bölgelerini kapsayan Ken’an diyarına 

gönderilen peygamberdir. İsmi İbrânicede Saffetullah, yâni ''Allahü teâlânın sâf ve 

temiz kıldığı kul'' mânâsına gelmektedir. Diğer adı İsrâil olup ''Allah'ın kulu'' mânâsına 

gelmektedir. İbrâhim aleyhisselâmın küçük oğlu olan İshâk aleyhisselâmın oğludur. Hz. 

Yusuf da Mısır bölgesine gönderilen peygamberdir. Hz. Yakub (a.s.)’ın oğludur. Tüm 

insanları kendisine hayran bıraktıracak bir yüz güzelliğine sahiptir. Ayrıca rüya yorumu 

ve ekonomi alanında büyük bir ilim sahibidir. 
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 Eserde Yakup ve Yusuf peygamberlerin isimleri, Ebu Hanife’nin vasıfları 

anlatılırken bir teşbih unsuru olarak geçmektedir: 

   O Ya‘kûb-manend-i pirân-ı şer‘ 

   O Yusuf-nişân–ı ‘azîzân-ı şer‘ [4109] 

Belkıs 

 

 Kur'an'da tevhid dinini kabul ettiği bildirilen Sebe melikesi olara adı geçen 

Belkıs; eserde, Süleyman Peygamber ve Belkıs kıssasına telmih vesilesiyle anılmıştır. 

Belkıs’ın ismi, Ülkesi (Sebe) kast edilerek zikredilmiştir. Beyitte, Bağdad, istiare ile 

Belkıs’ın ülkesi yerine kullanılır, IV. Murad da bu ilgi sebebiyle Süleyman’a teşbih 

edilmiştir. Hüdhüd [ulak] de bu arada haber getirme görevini ifa etmektedir: 

 

   Gelüp bir seher hüdhüd-i nâme-ber 

   Süleymân’a virdi Seb‘a’dan haber [2706] 

 

   O Belkıs-ı mülk arzu der zaman 

   Buyurdı ki hâzır ola ins ü cân [2707]  

 

Hz. Davûd 

 

 Benî Isrâil peygamberlerinden olan Hz. Davud, şehenşehnâme’de Sultan IV. 

Murad’ın Davud Peygamber’in mezarını ziyareti sebebiyle zikredilir: 

 

   Sürüp merkad-ı pâk-i Dâvûd’a yüz 

   Anuñ himmetiyle biri oldı yüz [3202] 

 

Hz. Süleyman  

 

 İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Gazze şehrinde doğmuştur. 

Davud aleyhisselâmın oğludur. Allahın lütfuyla cinler ve rüzgar kendisinin emrine 
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girmiş ayrıca karınca dâhil tüm hayvanların sesini işitebilme ve anlayabilme yeteneğine 

sahip olan Hz. Süleyman hem peygamber hem de sultandır. 

 Şehen-şeh-nâme-i Murâdî’de Hz. Süleyman, teşbih ve telmih unsuru olarak yer 

alır. Süleyman ismiyle birlikte Belkıs, Hüdhüd, mühür, Can (cin), Div kelimeleri 

birlikte kullanılır: 

 Osmanlı tahtına Süleyman gibi bir sultan ( IV. Murad) gerektir. Çünkü 

hükümdarlığın alâmeti yüzük cin (gibi insanların, ifrit tabiatlıların)in çalmasıyla revaç 

bulmaz.  

   Süleymân gerek sâhib-i taht ü tâc 

   Nigîn düzd-i dîv ile bulmaz revâc [357] 

 

 Abaza Mehmed’in sahte bir şeyhe uyarak iktidar hırsına kapıldığını şair, telmihe 

ve teşbihe başvurarak aşağıdaki beyitle anlatmaktadır: 

 

   O dîv-i racîmüñ söziyle ele 

   O merdîñe mühr-i Süleymân gele[501] 

 

 Şair mübalağa ile Süleyman peygamberin ordusunun cinlerden meydana geldiği 

gibi IV. Murad’ın ordusu da ejder gibi ağzından ateş çıkan askerlerden meydana 

geldiğini söylemektedir:  

 

   Süleymân’a leşker virildiyse cân 

   Bunuñ ‘askeri oldı ejder dehân [3387] 

 

 IV. Murad, öyle kudretli bir sultandır ki felek Süleymanları ( Hz. Süleyman ve 

Kanuni Sultan Süleyman gibileri) görmüştür ama O’nun gibisini görmemiştir. Sultan 

Murad’ın mahiyetindekilerin her biri birer İskender ve Süleyman’dır:   

 

   Süleymanları görmüşidi sipihr 

   Buña beñzeri görmemişidi dehr [1497] 
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   Sikender gibi kulları var anuñ 

   Süleyman gibi kulları anuñ [3799] 

 Süleymanlar onunla boy ölçüşemez, İskenderler ise onun önünden kaçarlar. 

[2181] Yeryüzünün ve denizlerin Sultanı IV. Murad’ın devleti, cinlere ve insanlara 

hükmeden süleyman’a verilmemiştir. İlk Süleyman, hava üzerinde taht kurmuşken 

ikinci Süleyman ( IV. Murad) havada bin şehir peyda eder:   

 

   Şeh-i ber ü bahrüñ budur şevketi 

   Süleymân’a virülmedi devleti [4320] 

 

   O bir tahta itmiş hevâ üzre câ 

   Bu biñ şehri peydâ ider der-hevâ [4321] 

 

 Süleyman ve karınca kıssasına telmihen şair, Murad Han’ın lutfunun karıncayı 

Süleyman ettiğini, şiddetinin de ufukları harab ettiğini söyler: 

    

Süleymân ider mûrı lutfı anuñ 

   Harâb eyler âfâkı ‘unfı anuñ [2229] 

 

Hz. Yunus 

 

 Musul yakınlarındaki Ninova kentine gönderilen peygamberdir. Yûnus 

aleyhisselâm kendisine balık yuttuğu için Zünnûn ve Sâhib-i Hût adlarıyla da anılmıştır. 

 IV. Murad’ın Bağdad güzergâhında uğradığı Musul’daki Yunus Peygamber ve 

Cercis nebi türbelerini ziyareti aşağıda bir beyitle ifade edilmektedir: 

 

   Ziyâret idüp Hazret-i Yunus’ı 

   Girüp kal‘aya gördiler Cercis’i[3269] 
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Hz. Nuh 

 Hz. İdris (a.s)’dan sonra gelen peygamberdir. Tufan peygamberi olarak da anılan 

Nuh (a.s) peygamberlerin büyükleri olan Ülu’l-azm denilen altı peygamberden biridir. 

Yıllarca uğraşmasına rağmen putlara tapan kavmi doğru yola gelmemiştir. 

 Şehen-şeh-nâme Mesnevisinde yine teşbih ve telmih vesilesiyle Osmanlı 

Ordusu’nun Revan üzerine giderken yaşanan meşakkatli intikali anlatılmak üzere Nuh 

Peygamberin ismi geçmektedir. Herkesin beyni Nuh’un buharlı gemisinin kazanı gibi 

kaynamış ve tufan bu sebepten kopmuştur:    

 

Olup herkesin beyni tennûr-ı Nûh 

   O tennûrdan kopdı tufân-ı rûh [1660] 

 

 Sultan Murad’ın ilim mahfili tufandan kurtarmaya vesile olan Nuh’un gemisine 

teşbih edilmiştir: 

   O mahfil ki menzilüñe rûhdur 

   Bu tufânda keştî-i Nûh’dur [1793] 

 

Ebu Hanife 

 Ebu Hanife 767 yılında vefat eden Hanefi mezhebinin imamı, büyük müctehid.  

İslâm'da hukukî düşüncenin ve ictihad anlayışının gelişmesinde önemli payı olup daha 

çok Ebû Hanîfe veya İmâm-ı Âzam diye şöhret bulmuştur.  

 Şehen-şeh-nâme-i Murâdî’de İmâm-ı Azam’a ayrılmış bir bâb bulunmaktadır. 

Bâb’da uzun tekrirlerle Ebu Hanife’nin ilim, irfan ve faziletlerinden vurgulu bir şekilde 

bahsedilir: 

 

   O ma‘ni-nüvis-i hadis-i resûl 

   O fetevâda rahcân-ı nukûl [4102] 

 

   O ma‘ni-res-i nazm-ı mu‘ciz-nümâ   

   O dil nûr ez feyz-i sırr-ı Hüdâ [4103] 
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 Ebu Hanife, Şiilerle mücadelenin olduğu bir ortamda ehl-i sünnet akidesinin 

sembolüdür ve şaire göre Hz. Peygamber’in en çok sevdiği dört sevgilinin izinden 

gidendir, usul ve füru’da üstaddır.O,kurtuluşa erenlerin (fırka-yı Nâciye) mesnedi, 

dayanağıdır. Şair ayrıca Irak taraflarında yaygın olan 4 hak mezhepten biri olan Hanbelî 

mezhebinin imâmı Ahmed bin Hanbel’in eseri Müsned’i de zikrederek İmam-ı Azam’ın 

Hakk’ın kelamının delili olduğunu sanatlı bir biçimde dile getirmiştir: 

 

   O’dur fırka-yı nâciye mesned’i 

   O’dur kavl-i Hakk’ın kamû Müsnedi [4116] 

  

   O dur peyrev-i çâr-yâr-ı resûl 

   Anuñdur cemi‘ân füru‘ u usûl [4117] 

 

Bu bâbda IV. Murad’ın, Şiilerce tahrip edilen türbesini tamir ettirdiği görülmektedir: 

 

   İmâmâ‘zamuñ rûhı hem oldı şâd 

   K’anuñ zâiri oldı Sultân Murâd [4122] 

 

   Anuñ kal‘asın kubbesin yapdırıp  

   Kemâliyle her hıdmetin gördürüp[4123] 

 

   Kodı şeyhü’l-islâmı ol hıdmete 

   Yine lutflar eyledi ümmete[4124] 

 

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî 

 

 Belh’de doğup Konya’ya yerleşen ve Mevlevîlik yolunun kurucusu olan 

Mevlana, mutasavvıf, âlim ve şair kimliği ile asılar boyu örnek alınmış bir şahsiyettir  

 Konya evliyalarının anlatıldığı kısa bâbda IV. Murad, Mevlana’nın türbesini 

ziyaret ettiği görülmektedir. Şair, bu ziyaret vesilesiyle Sultan Murad’ın Rum ülkesinin 

hünkârı Mevlana’nın da Rum ülkesinin mollası (manevi sultanı) olduğunu ifade eder: 
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   O mollâ-yı Rûm ü bu hünkâr-ı Rûm 

   İkisiyle buldı şeref merz ü bûm [1911] 

 

 Bâb’ın devamında Mevlana’nın aşk ve muhabbet yönü vurgulanır. O,  ârif-i 

billâhtır ve dinin kalbidir.[1912] 

 

Hızır 

 

 Hz.Musa döneminde yaşayan, kendisine İlâhî bilgi ve hikmet öğretilen kişi. 

olarak bilinen Hızır, Mülhimî’nin eserinide çoğu yerde “Hızr-ı Tevfîk” terkibiyle 

bulunmaktadır. Sultan Murad ile ilgili açıklamalarda yer alan bu ifadelerle çoğu zaman 

“Hızır gibi bir yardım” kast edilmektedir: 

 

   Gel ey Hızr-tevfîk-i Ferruh-kadem 

   Gel ey ‘İsî-i ‘avn-ı i‘câz-ı dem [1633] 

 

Padişaha bazen Hızır bazen de ilham yardım eder, yol gösterir: 

 

   Buña Hızr-ı tevfíkdür reh-nümâ 

   Buña mülhem-i ‘avndür âşinâ [1904] 

 

 Bir diğer beyitte de sefer esnasında yolu şifalı kaplıcaya uğrayan Sultan IV. 

Murad, âb-ı hayatı içen Hızır’a teşbih edilmiştir:  

 

   O germ-âbeye girdi şâh-ı cihân 

   Hayât âbını içdi Hızr-ı zamân [2418] 

 

Hz. İlyas 

 

 Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden olan İlyas Peygamber’in ismi 

çoğu eski metinde Hz.Hızır ismiyle birlikte kullanılmaktadır. Eserde de Osmanlı 
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Ordusundaki neferlerin vasıfları anlatılırken, onların, insan suretinde görünen, Hızır- 

İlyas oldukları belirtilir.  

 

 

  O kavm-i ‘acib suretâ nâs idi 

   Velî ma‘nide Hızr u İlyâs idi [3673] 

 

Şem’un ve Neccar 

 Şem‘un, Hz. İsa aleyhiselâmın havarilerinden biridir. Hristiyanlığı yaymak için 

Antakyaya gelmiş ve burada Hristiyanlığı anlatarak insanları bu dine davet etmiştir. 

Ancak gönderilen diğer iki havari ve Habib-i Neccar ile birlikte şehir halkı tarafından 

taşlanarak şehit edilmiştir. 

 Habib-i Neccar ise Marangozluk mesleğiyle iştigal eden bir şahıstır. Hz. İsa 

aleyyisselam zamanında Antakya’ya gönderilen havarilere iman ederek hak yolunu 

seçmiş ancak inancından dolayı şehir halkı tarafından taşlanarak şehit edilmiştir. Yasin 

suresinin 20. Ayetinde “…o sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi.” 

Ayetindeki kişinin Habib-i Neccar olduğuna inanılır. 

 Eserde söz konusu iki isim de Sultan IV. Murad’ın Haleb’e geçmeden önce 

Antakya’da mezarlarını ziyaret etme vesilesiyle anılmaktadır. Şair, beyitte yapılan ince 

bir istifle şehid edilen Şem’un ve Habib-i Neccar’ı ölmemiş ve ziyaretten safa bulmuş 

gibi anlatmıştır.  

   Habib ile Şem‘un mezâr oldılar 

   Ziyâretleriyle safâ buldılar [3134] 

 

Hatem 

 Arap kabileleri arasında tanınmış “ Taî ” kabîlesine mensup ve cömertliğiyle 

meşhur olan “İbnü Abd-ullâh Bin Sa’d”ın lakabı.  

 Hatem ismi, şairin memduhu Sultan Murad’ı övmek amacıyla telmih vesile 

edilerek zikredilmektedir. Sultan Murad, kahramanlıkta Rüstem’i sehavet ve 

cömertlikte de Hatem-i Taî’yi gölgede bırakır: 
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   Şecâ‘at sehâvetde birdür hemân 

   İder Rüstem ü Hatem’i bî-nişân [3346] 

 

2.Filozoflar 

Aristo, Eflatûn 

 

 İslâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan İlkçağ Yunan filozofları Aristo (M. 

Ö. 384 - 322)  ve Eflatun  (M.Ö. 427-347)  kıyas ve teşbih üzerinden Sultan Murad ya 

da onun vezirlerini övme amacıyla anılırlar. Şaire göre IV.Murad, Aristo’ya hikmeti 

öğreten, Eflatûn’a da sırları anlatan üstün yaradılışlı bir Sultandır:    

 

   Aristo’yu hikmetde t‘alîm ider 

   Felâtûn’a esrârı tefhîm ider [325] 

 

 Sultan Murad’ın yönetim ve tedbirini eğer Aristo görse hayrette kalır; O’nun 

idrakini Eflatun görse gayrete gelirdi.: 

 

   Felâtûn’a idrâki gayret virür 

   Aristo’ya tedbîri hayret virür [1541] 

 

 Sultanın başvezirinin Aristo ve Asaf’a teşbih edildiği beyitler için bkz.[1674], 

[2630] beyitler 

 

3.Padişah, Han ve Şahlar 

3.a. Padişahlar 

 I. Osman, Fatih 2003, Selim, Süleyman, I.Ahmed, II. Osman, İbrahim [ ismi 

geçmeden tahta uygun olmama vasıflarıyla anlatılır.], IV. Murad   
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I. Osman 

 Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi 

eserde, IV. Murad’ın yüce atası olarak anılırken dört halifenin isimleri ile tenasübü 

gözetilerek zikredilmiştir.   

 

    

Şehüñ cedd-i a‘lâsı ‘Osmân Hân 

   ‘Ali-dil ‘Ömer-‘adl Ebubekr sinân[1182] 

 

II. Mehmed 

 Osmanlı padişahlarının yedicisindir.  Babası Sultan Murad, annesi Hüma 

Hatundur. 32 yıllık bir hükümdarlık süreci yaşamış, Avnî mahlasıyla divan tertip 

etmiştir. 1453 yılında İstanbul’u fethederek Fatih ünvanını almıştır. 3 Mayıs 1481 

yılında İstanbul’da 49 yaşındayken vefat etmiştir. 

 Şehen-şeh-nâme-i Murâdî’de İstanbul’un Fethinin müjdelendiği hadis-i şerif’ten 

iktibasla Fatih Sultan Mehmed’den bahsedilir. Fatih, dinin sultanı ve fethin babasıdır, 

resul-i güzinin “o ne güzel emirdir” sözünün muhatabıdır 

   Mehemmed ebû’l- feth-i sultân-ı dîn 

   O ni‘mel emír
33

-i resûl-i Güzîn [2004] 

 

I. Selim ve Kanuni Sultan Süleyman.  

 

 1470 yılında Amasya’da doğmuştur Osmanlı padişahlarının dokuzuncusudur. 

Babası II. Bayezid Han,  annesi Gülbahar Hatun’dur.  Döneminde halifelik makamı 

Abbasilerden Osmanlılara geçmiştir. Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 

2.5 Kat genişletmiştir. 22 Eylül 1520 yılında 49 yaşındayken vefat etmiştir. 

 Kanunî, 1494’te Trabzon’da doğmuş, Osmanlı padişahlarının onuncusudur.  

Babası I. Selim annesi Ayşe Hafsa Sultandır. Muhibbî mahlasıyla divan tertip etmiştir. 

                                                 
33

Hadis: “…Ne güzel emirdir….” Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, s.395 Fethu’l-Kebir, c.3/9. 
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Osmanlı padişahlarının en uzun süre tahta kalan ve en çok sefere çıkan padişahıdır. 6 

Ekim 1566 yılında 71 yaşındayken Zigetvar’da vefat etmiştir 

 Mülhimî, IV. Murad’ı ihtişamlı ve kudretli saltanatları ilgisiyle Selim ve 

Süleyman’la bir tutar. Hatta bazen Selim ve Süleyman bir arada Sultan Murad’a denk 

tutmaktadır:  

 

 

   Selîm ü Süleymân’ı görmüşdü dehr 

   Selîm ü Süleymân budur didi dehr [313] 

 

 Sultan Murad’ın Bağdad’a giderken geçtiği Kilis yakınlarındaki Mercidabık’ta 

şair, Yavuz Sultan Selim’in 1516’da Mısır Memlûklülerini bozguna uğrattığı 

Mercidabık Savaşını hatırlar:  

 

   Güzâr eyledi Dâbık’a müstakîm 

   Ki Mısrîleri anda bozdı Selîm [3199] 

  

Diğer beyitler[2223], [ 3138] 

 

II.Selim [Sarı] 

 Kanunî Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan dünyaya gelen oğlu II. Selim, 

eserde rahmetle anılarak geçmişteki olayları hatırlatma maksadıyla anılır.  

 

   Selîm İbn-i Sultân Süleymân Hân 

   Eb ü ibn bi’l-cümle cennet-mekân [1062] 

 

 

I. Ahmet 

 18 Nisan 1590 yılında Manisa’da doğmuştur. Osmanlı padişahlarının on 

dördüncüsüdür.  Babası III. Mehmed’dir. Annesi Handan Sultandır. Devlet işleriyle 
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ciddi şekilde uğraşmış veraset sistemindeki kardeş katli vaciptir yasasını kaldırmıştır. 

22 Kasım 1617 yılında yakalandığı tifus hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir.  

 Sultan Ahmed’in ismi IV.Murad’ın künyesini tam olarak verme maksadıyla 

beyit içinde verilir: 

 

   Murâd İbn-i Ahmed Şehen-şâh-ı dîn 

   Güzîde selâtîn-i rûy-ı zemîn [305] 

 

Bir diğer beyitte cennette ikamet eden Ahmed Han’ın oğlu Sultan Murad’a daima 

ihtimam ettiği anlatılır: 

 

   Mukîm-i cinân Hân Ahmed müdâm 

   Şehen-şâh-ı díne iderdi ihtimâm [329] 

 

II. Osman 

 3 Kasım 1604 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası I. Ahmet annesi Mahfiruz 

Hatice Sultandır. Farisî mahlasıyla şiirler kaleme almıştır. Çok genç yaşta çıktığı tahtan 

trajik bir şekilde indirilerek 20 Mayıs 1622 yılında İstanbul Yedikule zindanlarında 

öldürülmüştür. 

 Zamanın Kahraman’ı Osman Han, Ruslar’ı büyük bir bozguna uğratmış, genç 

olmasına rağmen dirayetli bir hükümdardı. [1084] Genç ve istikbal vadeden bir sultan 

olan II. Osman, bir yeniçeri isyanıyla tahttan indirilerek 1031/1622’de şehid edilmiştir. 

Şair, bu durumu hüsn-i talille anlatır:  

 

   Biñ otuz birinde sarây-ı dü-reng 

   Nukûşına aldanmayup bí-direng [349] 

 

   Revân oldı firdevse ‘Osmân Hân 

   Şehîd-i be Hak şâh-ı cennet-mekân[349] 
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IV. Murad 

 

 27 Temmuz 1612 yılında doğmuş Osmanlı padişahlarının on yedincisidir. 

Babası I. Ahmet annesi Kösem sultandır. O güne kadar tahta çıkarılmış en genç 

Osmanlı padişahıdır.  Osmanlı sultanları arasında fiziksel kuvvetiyle ün yapmıştır.  8 

Şubat 1640 yılında 27 yaşındayken vefat etmiştir.  

 Sultan IV. Murad’ın doğum tarihi Naîmâ ve Uzunçarşılı Tarihlerinde 1020 

olarak verilirken bu bilgilerin aksine Mülhimî 1018 olarak kaydeder:  

 

   Biñ on sekizinde
34

sarây-ı cihân 

   Kudûmiyle buldı şeref bî-gümân [306] 

 

 Sultan Murad, talihi kavi, bahtı uğurlu bir sultandır. Onun gecesi kadir gibi 

gündüzü de nevruz gibi kutludur. [315] Kaza ve kader ona tercümandır.[ Hadiseler, 

onun lehine gelişir.] Cihanın hüdası ona her zaman şefkatlidir.  

 Çok erken yaşta tahta geçmesine rağmen kısa zamanda olgunlaşmış, tahtın 

hakkını vermiştir. [317-320] Âlimlerin eğitiminden geçerken aslında onlara da pek çok 

şey öğretmiştir. [320-322] Mülhimî’nin kalemi Murâd Han’ın medhini yazarken, 

zamanındaki insanların vasfettiği gibi, onu “Dinin Şehen-şeh”i olarak vasfeder çünkü O, 

devlet gibi dine nizam ve intizam vermiştir:   

 

Kalem Hân Murâd’ı ki tezkîr ider  

   Şehen-şâh-ı dîn ile ta‘bir ider [289] 

 

   Çü devlet gibi díne virdi nizâm 

   Şehen-şâh-ı dín kodu dehr ana nâm [290] 

 

 

                                                 
34

 [H.1018  - M 1610 ] 
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 Sultan Murad, Şehen-şeh-nâme-i Muradî’de tarihte yaşamış büyük şahsiyetlerle, 

destan ve mitolojik kahramanlarla bir arada anılır. Sultan, söz konusu kahramanlara 

bazen denk bazen de bu kahramanlardan üstün gösterilir: 

 

   Hidîv-i cihângîr-i gîtî-sitân 

   Süleymân şân ü Sikender nişân [153] 

 

[Sultan Murad, cihanı feth etmiş hizmetkâridi. (Allah’ın hizmetkârı); Şanı Süleyman 

gibi, sultanlığın alameti de İskender gibiydi.] 

 Mülhimî’ye göre IV. Murad; güçlü, kuvveti, dindar, iradeli, kimi zaman celalli 

yerine göre de merhametli bir hükümdar idi. Eserde şair, padişah için yeri geldikçe 

övgü dolu ibareler kullanılır ve memduhu olan Sultan Murad’ı “şehen-şehlik” ünvanına 

uygun bir biçimde över. Sultan Murad’ın övgüsüne ayrılan bölümdeki ifadeler özetle 

şöyledir: 

 [Dünyanın(yakıcı) güneşi ona düşmesin diye gök onun şemsiyesidir;  yer de 

onun yürüyen tahtıdır. Dünya, bu sultanın mülküdür; Murad, cömertlik sarayının şanlı 

şehen-şahıdır. O, savaş meydanında kılıçtır, cengâverdir; çetin sıkıntılar meydanında 

dağ gibi güçlüdür. (Kendisi) ay gibi hızlı, kılıcı da gün gibi parlaktır; felekler gibi 

hıramandır, ayağı kutlu, kıyamı da kıyamet gibidir. 

 Nice hükümdarları kendine itaat ettiren Sultan Murad’ın; kendisi de Peygambere 

ve dört halifeye itaat etmiştir. O, Allah yolunda savaşan, fethin ve içtihadın babası 

(erbabı)dır,  zeminin ve zamanın (da) sahibidir.] Hak, onun nâmını, şânını teyid 

etmiştir. Kader onun yayında, kaza da onun kılıfındadır. Zamanın kuşatıcısıdır ve 

merkezidir. Sultan,  bu (dünya) dairesinde pergel gibidir. ( Merkezi de muhiti de o 

belirlemektedir.)  

 Sultan Murad, Sahib-kıran, ismini, makamını askerlerinin çokluğundan 

almamıştır; O, her zaman üstün olan, daima muzaffer olan sultan olduğu için, tabiatı 

gereği o şekilde nâm almıştır. Diğer sultanlar, sultanlıklarını bırakıp şehen-şehin askeri 

olma arzusuyla iftihar ederler. Sultan Murad, Osman ailesindendir ve bu aile Hz. 

Adem’den beri devlet sahibidirler. Onlar (Osmanlı sülalesi) çok akıllı, âdil ve dindâr 
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insanlardır. Bu ailenin en iyisi de Sultan Murad’dır. O,adâlet için, din için, kılıç ve 

kalem için bu dünya sultanları arasında bir tane idi. 

 Yine Mülhimî’ye göre Murad, Erdeşir’den ve Aristo’dan tedbir ve yönetim 

itibarıyla kat be kat üstündür. Kılıcıyla nice şahı tahtından eden Murad, Aristo aciz 

kalsa ona dahi yol gösterecek irfana sahiptir. Diğer taraftan, savaşçılığı ile ünlü Rüstem 

(Tehemten), onun kahramanlığı ve gücü karşısında ancak kul köle olmaktadır: 

 

   Tehemten ki tiğ-azmâ-yı kûned  

    Zi-bâzû-yı zûreş gedâ-yı kûned [176] 

 

 Şairin ifadelerine göre dünya, Sultan Murad’ın adaletiyle emniyet içindedir; 

O’nun (kahır) kılıcından da düşmanları canlarını kurtaramamıştır ve Dünya, 

yaratıldığından beri, böyle İskender tabiatlı ve Eflatun yaradılışlı bir kimse görmemiş, 

bundan sonra da görmeyecektir 

 

I.İbrahim 

 5 Kasım 1615’te dünyaya gelmiş. 1640’ta tahta geçmiştir. Osmanlı 

padişahlarının on sekizincisidir.  Babası I. Ahmet Annesi Kösem Sultandır. Kardeşi IV. 

Murad’ın ölümünden sonra ortaya çıkan isyan ve ayaklanmaları bastırmakla 

uğraşmıştır. Bir isyan sonucu tahtan indiirilerek 18 Ağustos 1648 yılında idam 

edilmiştir. Şehen-şeh-nâme’de ismi belirtilmeden vasıflarıyla anlatılmıştır. 

 

 

3.b. Kırım Hanları: 

  Mehmed Giray, Şahin Giray, İnâyet Giray, Canbek Giray, Kantemir, 

Azimet Giray, Kağılgay Hüsam, Kağılgay Nureddin, Bahâdır Girây (2611), Nogayoğlu 

  

III. Mehmed Giray Han  

  II. Mehmed Giray Han’ın oğlu Selâmet Girayın oğludur. Büyük kardeşi Devlet 

Giray'ı, Gazi Giray yok edince bu kardeşi Şahin Girayla kaçmıştı. Sonra yakalanarak 
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Yedikule'de tevkif edildi. 1016'da (1607/08) Selâmet Giray Han’a kalgay oldu ve 

Tohtamış Giray'ı yok edince yine kaçtı. Bir aralık yakalanıp İstanbul'a tutuklu olarak 

getirildi. Cemaziyelevvel 1032:de (Mart 1623) Kırım hanı oldu. Şa'bân 1033:de (Mayıs-

Haziran 1624) azledildi. Zilka’de 1035'de (Ağustos 1626) ikinci defa han oldu. 7 Şevval 

1038'de (30 Mayıs 1629) serkeşçe hareketi dolayısıyla çatışmayla ele geçirilip 

cezalandırıla¬rak vefat etti. Hanlığı 4 sene 9 aydır.   

  

Şahin Giray Han  

 Topal Ahmed Giray’ın oğlu ve Sahib Gîray’ın kardeşidir. 1191’de (1777) Kırım 

hanlığına Rusya'dan bir yaverle geldiyse de hanlığı kabul buyurulmayıp Selim Giray 

gönderildi. Ancak tutunamayınca bu hanlıkta kaldı. 1196'da (1782) Kı-rım'dan kovuldu. 

1197'de (1783) tekrar han olarak Rusya’dan geldi. Rusya bu suretle Kırım'ı elde edip 

buna bir miktar maaş verip Kırım'dan başka bir yere gönderip iskân ettirildi. 1201?de 

(1786/87) Osmanlı topraklarına gelip Rodos'a gönderildi. 1202 ele (1787/88) orada 

idam edilerek hıyanetinin cezasını görmüştür. Hain ve haris olup hanedanının mahvına 

sebep olmuştur. 

 

Canbek Giray 

 Han Mübarek Giray b. Devlet Girayın oğludur. Nureddin ve sonra kalgay olup 

Rebiyülevvel 1019'da (Haziran 1610) Kırım hanı oldu. Cemaziyelevvel 1032'de (Mart 

1623) azlolundu. Şa'bân 1033'de (Ma¬yıs 1624) ikinci defa han oldu. Zil- ka'de 1035'de 

(Ağustos 1626) azledil¬di. Şevval 1038'de (Haziran 1629) üçüncü defa han oldu. 

Cemaziyelâhir 1044'de (Kasım-Aralık 1634) vefat etti. Toplam 20 seneden fazla han 

oldu.
35

 

 

İnayet Giray Han 

  II. Gazi Giray Han'ın oğludur. Babasının vefatında İstanbul'a gelip Yanbolu’da 

ikamet etti. 1044’1e (1654/35) Kırım hanı olup Zilhicce 1046'da (Mayıs 1637) Kefe 

valisi İbrahim Paşa ile kadısı Hâmid Efendiye hakarete kalkışmasından dolayı 

                                                 
35

Sicill-i Osmani C. 2. S. 384. 
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azlolunmuş ve İstanbul'a getirilip 1048:de (1638/39) cezalandırılmıştır. İdaresi 2 yıl 3 

ay olup ömrü 44 yıldı; Oğlu Kırım Giray'dır.36
 

 

Azimet Giray I. 

 Selamet Giray'ın oğludur. Kalgay oldu. 1040'da (1630/ 31) vefat etti.
37

 

 

Hüsâm Giray 

 II. Gazi Giray Han'ın oğludur. Babasının vefatında İstanbul'a gelip Yanbolu'da 

iskân edilmiştir. Kardeşi han olunca kalgay olmuştur. 
38

 

 

3.b. Safevî Hükümdarı: Şah Abbas  

  

 Babasının adı Muhammed Hüdabende olup 1571 yılında doğmuş Safevî 

hükümdarıdır. Safevî toprakları Şah Abbas döneminde genişlemiş ve bu dönemde 

Osmanlılar ile sık sık savaşlar yapılmıştır. 1629 yılında Mazendaran’da ölmüştür. 

 Şehenşehnâme’de Şii-Safevî devleti hükümdarı Abbas Şah, kurnazlık ve 

fitneciliğin timsali olarak anlatılır: 

 

   ‘Acem Şâh’ı ‘Abbâs-ı rübâh-fen 

   Gelüp ol havâliye saldı fiten [631] 

 

 Abbas Şah, Sultan IV. Murad’ın dergâhını-huzurunu- görseydi, onun askeri 

içinde huzur bulacak yer arardı: 

 

   Bu dergâhı görseydi ‘Abbâs Şâh 

   Arardı sipâh içre ârâm-gâh [2217] 

 

 

                                                 
36

Sicill-i Osmani C. 3. S. 798. 
37

Sicill-i Osmani C. 2. S. 343. 
38

Sicill-i Osmani C. 3. S. 686. 
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3.c. Diğer Tarihî Şahsiyetler: İskender, Dara, Sencer, Kılıçarslan, Çingiz (Cengiz Han), 

Dağıstân Hânı 2958,  Genc Osman, Kârun, Zerdüşt, Nakkaş-ı Çin (Manî) 

 

İskender 

 

 III. Aleksandros (M.Ö.356 Makedonya - M.Ö. 323 Babil)  M.Ö.336 - 323 yılları 

arasında Makedonya kralı ve tarihteki en büyük imparatoru. Makedonya Kralı II. 

Filip'in oğlu. Ayrıca Türkçe edebî ve tarihî eserlerde Büyük İskender, İskender-i Kebîr, 

İskender Rumî, İskender Yunanî ve Makedonyalı İskender olarak da anılır. Asya’yı, 

Hindistan’ı ele geçirdi. Felsefe, hikmet ve cihangirlik timsali bir hükümdar olarak 

bilinirdi. Eserde İskender de pek çok kahraman gibi teşbih ve telmih unsuru olarak 

kullanılnıştır. Bu konuda birkaç örnek; 

 “Ferr-i İskender” terkibini İskenderiye fenerini hatıra getirecek şekilde kullanan 

Mülhimî’ye göre; Sultan Murad’ın yıldızını yücelerde gören felek, İskender’in [bir 

zamanlar yükselmiş yıldızının] ışığını anımsamaz olmuştur: 

 

   Görünce bu şâh-ı bülend-ahteri 

   Unutdı felek ferr-i İskenderi [311] 

 

 Şair, savaş meydanındaki topları ağzından ateş saçan ejderlere teşbih etmektedir 

ve bu halleriyle ejderler, İskender’in seddini [Sedd-i Zülkarneyn] bir nefeste yıkabilecek 

kudrettedirler:   

 

   Yıkardı nefes sedd-i İskenderi 

   Felek görmedi böyle bir ejderi [2148] 

 

 Sultan IV. Murad, şüphesiz asrın İskender’idir ve zamanın İskender’i Sultan 

Murad, Acem Ülkesini hemen almak istemektedir:  

 

   Bu İskender-i ‘asrdur bî-gümân 

   ‘Acem mülkini almak ister hemân [2172] 
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 Sultan Murad’ı gören İskender’i anmaz, Murad Han’ın ser-askeri Büyük 

İskender gibidir diğer bir söyleyişle İskender Sultan’ın ordusunda ancak ser-asker 

olabilir:  

 

   Añar mı gören anı İskender’i 

   Bunuñ var anuñ gibi ser-‘askeri [3136] 

 

   Be-İskenderî keyresed ân makâm  

   Ki hânend û-râ be-ism-i gulâm [22] 

 

 [Bu şehen-şeh makamı İskender’e de layık değildir. İskender nasıl o makama 

erişebilirki ? Çünkü İskender şahen-şahın kölesidir.] 

 

Dara 

 

 Tarih kitaplarında I.Darius olarak geçer. Pers imparatorluğunun M.Ö. 552 - 485 

tarihleri arasında tahtında oturan hükümdarıdır. Yaptığı savaşlar ve ele geçirdiği 

ülkelerle meşhur olmuş, idaresindekileri müreffeh bir biçimde yönetmiş nitelikli bir şah 

idi. 

 Mülhimî, Mevlana Celâleddin-i Rûmî’yi Anadolu’nun ve velîlerin Dârâ’sı 

olarak görmektedir: 

   Mezâr-ı pür envâr-ı Mollâ-yı Rûm 

   Ki oldur vilâyetde Dârâ-yı Rûm [1908] 

 

Şaire göre, bir başka beyitte de Rumeli’nin Dârâ’sı genelde Osmanlı sultanları özelde 

ise Sultan IV. Murad’dır   

   

   Nice karn geçdi ki Dârâ-yı Rûm 

   ‘Acem mülkine itmemişdi hücûm [2171] 
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Sencer 

1086 -1157 yıllatı arasında yaşamış Büyük Selçuklu Sultanıdır.  Melikşah’ın oğludur. 

Ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır. 

Osmanlı Ordusu, öyle bir ordudur ki onun neferleri İskender, Cem, Sencer gibi kudretli 

kumandanlardır: 

 

 

   Ararsan bu leşkerde İskender’i 

   Sorarsañ bulursun Cem ü Sencer’i [1869] 

 

 Onun [Şehen-şeh IV. Murad’ın ] dergâhında binlerce [şeh] Cem, Sencer ve Key 

bulunmaktadır. 

   Bu dergâhta şehler encüm şumâr 

   Cem ü Sencer u Key hezârân hezâr [2214] 

 

 

Kılıçaslan 

Kılıçaslan (1079-1107), Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman 

Şah’ın oğlu ve Anadolu Selçuklu Devletinin ikinci sultanıdır. Doğum tarihi ve yeri 

kesin olarak bilinmemektedir. 

Zap suyu üzerinden ordunun geçişi sırasında şair Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan’ı hatıra 

getirir: 

   Bu ol köpridir kim Kılıçarslan 

   Aña bâb yapdı kodı dîde-bân [3370] 

 

 

 

Çingiz (Cengiz Han) 

 Cengiz Han, Moğolca: “Tengiz / Deniz”,(1162-1227) Moğol kabilelerini 

buyruğu altında birleştirerek Moğol İmparatorluğu'nu (1206-1294) kurmuştur. Bu 
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imparatorluk Dünya tarihinin bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğudur. Kan 

dökücülüğü, acımasızlığı, savaşçılığıyla ve cihangirliğiyle tanınırdı. Komuta kademesi 

liyâkata dayalı oldukça güçlü bir ordu kurmuş ve en başarılı ordu lideri olarak tarihe 

geçmiştir. 

 Şair, Bağdad’ı kuşatmak üzere yola çıkan IV. Murad komutasındaki Osmanlı 

ordusunun haşmetini, korku salıcılığını kıyamet alâmetlerinden birine telmih ile Cengiz 

Han üzerinden anlatır:  

   Eger görse Çingiz bu leşkeri 

   Kaçardı yıkup sedd-i İskenderi [3427] 

 

4.Vezirler, Paşalar, Kale Komutanları 

 

Abaza Mehmed Paşa, Yusuf Paşa, Çerkes Mehmed Paşa, Murtaza Paşa, Hafız 

Ahmed Paşa, Halil Paşa, Sadrazam Recep Paşa, İlyas Paşa, Küçük Ahmed Paşa, 

Rumeli Valisi İskender Paşa, Kapdan Paşa, Gürcü Mehmed Paşa, Hüseyin Paşa,  Vali 

Behinsi-i Ali, Vâli-i Çel Sefer, Derviş Mehmed, Vezir Bayram Paşa, Mahmud Paşa 

(3122), Ken‘an Paşa, Sivas Valisi Halíl, Canik Bey’i Şemsi Paşa-zâde, Sinân Kethüda, 

Osman Paşa  

 

Abaza Mehmed Paşa 

 Kafkas asıllı ve köle kökenli bir devlet adamı olan Abaza Mehmed Paşa(?- 

1634), Osmanlı Devletinde; silahdarlık, derya beyliği, Halep ve Maraş valiliği 

görevlerinde bulundu. Uzun süren Osmanlı-İran Savaşları sırasında da Erzurum 

valisiydi. Bu sıralarda savaş nedeniyle Erzurum'da çok sayıda yeniçeri bulunmaktaydı. 

Savaş ortamında sıkıntılar yaşayan Erzurum halkı ile halka kötü davranan yeniçeriler 

arasında da anlaşmazlıklar yaşanmaktaydı. Abaza Mehmed Paşa, halkın da tepkisini 

çeken yeniçerileri Genç Osman'a isyan edip tahttan indirilerek öldürülmesinden sorumlu 

tutmaktaydı ve söz konusu ocağın lağv edilmesini düşünenlerdendi. Bu düşüncesini, 

uygun bir ortam olan Erzurum’da uygulamaya sokarak 1621’de birçok yeniçeriyi 

yakalatıp öldürterek bir Celali isyanı başlattı. Yeniçerileri cezalandırarak ortadan 
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kaldırmak amacıyla bir ordusuyla İstanbul'a yürüdü. Bursa'yı kuşattı ama alamadı. 

Niğde'ye geri çekildi. Bu yenilgilere rağmen uzun bir süre boyunca Erzurum'u 

yeniçerilere ve Osmanlı Devleti'ne karşı bir ayaklanma merkezi haline getirmeyi 

başardı. 15 Ekim- 25 Kasım 1627 tarihleri arasında IV. Murat'ın sadrazamı Damat Halil 

Paşa'nın komutasındaki bir ordu Erzurum kalesini kuşattı ama Abaza Mehmed Paşa'nın 

komutasındaki direnişi kıramayarak geri çekildi. Ertesi yıl 6 Eylül 1628 tarihinde IV. 

Murat'ın yeni sadrazamı Serdâr-ı Ekrem Hüsrev Paşa'nın komutasındaki ordu tekrar 

Erzurum kalesini kuşattı. 14 gün süren bir kuşatma sonunda Abaza Mehmet Paşa'nın 

Erzurum'daki direnişini kırarak Erzurum'un kontrolünü ele geçirmeyi başarabildi. 

Abaza Mehmed Paşa yenildikten sonra İstanbul'a getirildi. İdam edilmesi beklenirken 

tam tersine zekası ve cesaretinden etkilenen IV. Murat tarafından affedildi ve 22 Eylül 

1828 tarihinde Bosna beylerbeyliğine atandı.  

 1633 yılında IV. Murat Abaza Mehmed Paşa'ya antlaşma koşullarına uymayan 

Lehistan'a girmesini emretti. Vidin'de Kırım, Eflak ve Boğdan'dan gelen birliklerle 

buluşan Abaza Mehmed Paşa Lehistan'a girdi. Abaza Mehmed Paşa'nın Lehistan'dan 

çok miktarda esir ve ganimet alarak geri dönmesi üzerine Lehistan barış istemek 

zorunda kaldı. Yıllık vergi ödemek ve Dinyester nehri üzerindeki kaleleri yıkma 

koşuluyla Osmanlılar bu barış isteğini kabul ettiler. Lehistan tekrar antlaşma 

hükümlerine uymayınca 15 Nisan 1634 tarihinde IV. Murat bizzat ordularının başına 

geçerek Lehistan'a hareket etti. Abaza Mehmet Paşa artık padişahın en yakın çevresine 

girmiş ve bu seferde padişahın hemen yanında yer almıştı. 27 Nisan 1634 tarihinde 

ordular Edirne'ye vardığında Lehistan tekrar barışa razı oldu. IV. Murat İstanbul'a geri 

döndü. IV. Murat Abaza Mehmet Paşa'nın cesaretini ve kahramanlığını çok beğenmekle 

birlikte her zaman için bir ayaklanma çıkaracağından kuşkulanıyordu. Rum ve 

Ermeniler arasında çıkan bir anlaşmazlıkta, Abaza Mehmet Paşa'nın Ermenilerden 

rüşvet alarak onlara çıkar sağladığı gerekçesiyle 1634 yılında idam edildi. 

 

Bayram Paşa 

 İstanbul’da doğan Bayram Paşa, harem¬de terbiye görüp çukadar-ı şehriyâri 

olmuştur. Sonra Hanzâde Sultanla nikâhlanınca dâmâd-ı şehriyârî oldu. 1031’de 
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(1621/22) yeniçeri ağalığı ile çerağ olunduysa da bir gün sonra tenziîen turnacıbaşı ve 

sonra kul ket¬hüdası olmuştur. Zilka'de 1032;de (Eylül 1623) tekrar yeniçeri ağası olup 

1033'de (1623/24) vezirlikle kubbenişîn oldu. Ramazan 1035'de (Haziran 1626) Mısır 

valisi olup Zil¬hicce 1037'de (Ağustos 1628) azledi¬lip kubbenişîn oldu. Ramazan 

1046’da (Şubat 1637) sadrazam olup Rebiyülevvel 1048’de (Ağustos 1638) vefat 

etmiştir.
39

 

 

Çerkes Mehmed Paşa  

 IV. Murad devrinde sadrazam ve serdar-ı ekrem olup Bağdat seferine çıkarken 

1625 yılında Tokat’ta vefat etmiştir. 

Gürcü Mehmed Paşa 

 Saraydan yetişerek 1037’de vezir rütbesiyle Şam Valisi, 1038’de (1628/29) 

Diyarbekir valisi, 1039’da (1629/30) kubbe veziri, 1041'de (1631/32) Er¬zurum valisi, 

1042'de (1632/33) Anadolu ve azilden sonra tekrar Anadolu, 1047'de (1637/38) 

Erzurum ve 1048' de (1638/39) Maraş, sonra üçüncü defa Anadolu valisi, 1049 da 

(1639/ 40) azilden sonra dördüncü defa Anadolu, 1054'de (1644) ikinci defa Şam, 

1055'de (1645) azilden sonra üçüncü defa Şam, 1056'da (1646) ikinci defa Erzurum 

valisi olup Zilkade 1061'de (Ekim 1651) sadrazam oldu. Receb 1062'de (Haziran 1652) 

azledilerek tevkif edildi. Sonra Ohri sancağıyla affedildi. Şa'bân 1063:de (Temmuz 

1653) İstanbul'a geldi ve dilini tutamayınca Ramazan'da (Ağustos) Temeşvar ve sonra 

Kıbrıs, 1066' da (1655/56) Budin, sonra ikinci defa Diyarbekir, 1074'de (1663/64) 

Haleb ve 1075'de (1664/65) ikinci defa Budin valisi olup Şevval 1076 da (Nisan 1666) 

orada vefat eyledi. Vilâyet idaresine kâdir ve tedbirliydi. Ancak sadâretinde yumuşak 

tabiatı göründü.
40

 

 

Hafız Ahmed Paşa 

 Filibelidir. Sarayda doğancıbaşı olup padişah nedimi oldu. 18 Şevval 1016' da (5 

Şubat 1608; vezirlikle kapdan-ı derya oldu. 1018'de (1609/10) Şam valisi olup 1020’le 

                                                 
39

Sicill-i Osmani C. 2. S. 360. 
40

Sicill-i Osmani C. 4. S. 1052 
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(1611) azledildi. Sonra Ayşe Sultanla nikâhlandı. Sonra Bağdat valisi olup azilden 

sonra da 1032 de (1623) Diyarbekir valisi oldu. 1033’de (1623/24) azledildi. 

Rebiyülevvel 1034'de (Aralık 1624) sadrazam olmuştur. Rebiyülevvel 1036' da (Kasım-

Aralık 1626) azledilerek ikinci vezir oldu. Rebiyülevvel 1041’de (Ekim 1631) ikinci 

defa sadrazam olup 3 ay sonra şehid oldu. Karacaahmet'de medfundur. Tedbirli, güçlü, 

şairdi.
41

 

 

Halil Paşa 

 

 Enderun'dan yetişip mîrahûr-ı evvel olmuştu. 1048 de (1638/39) vezirlik 

verilerek Bağdad’ın fetih müjdesini İstanbul’a getirmiştir. Ardından saltanat değişikliği 

dolayısıyla gözden düşmüşolarak vefat etmiştir.
42

 

 

Hüseyin Paşa 

 

 Gürcü Mehmed Paşanın kardeşidir. Erzurum’da uzun müddet oturması o adı 

aldırmıştı. Beylerbeyinden olup Abaza Mehmed Paşa buna damad olmuştu. Bu seneler 

(1620’ler) Erzurum’da vefat etti.
43

 

 

İlyas Paşa 

 Balıkesirli bir solak oğludur. Beylerden olup 1030'da (1621) Rumeli valisi 

olarak 1031’de (1622) azledilmiştir. Sonra sancakbeyliklerinde bulunup 1042'de 

(1632/33) Şam valisi olup o sene azledildi. Eşkıya takibi için Anadolu'ya 

gönderildiğinde isyan bayrağını kaldırınca arkasına asker gönderilip yakalanarak 

katledilmiştir.
44

 

 

                                                 
41

 Sicill-i Osmani C. 2. S. 556. 
42

 Sicill-i Osmani C. 2. S. 582. 
43

 Sicill-i Osmani C. 3. S. 721. 
44

Sicill-i Osmani C. 3. S. 797. 
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(Sarı) Kenan Paşa  

Bakırcı Ahmed Paşa’nın köle hizmetinden yetişip silahşorlüğüyle IV. Murad’a 

intisap edip saray erkânından oldu. Sultan İbrahim devri (1640-1648) sonlarında 

vezirliğeÂtike Sultan ile evlendi. 1063 / 1653’te Budin valisi ve 1066 / 1656’da Silistre 

valisi olup aynı yıl kapdan-ı deryâ oldu. Tedbirsizliğinden dolayı azledildi. 1068 

/1658’de rikâb-ı hümâyûn kaymakamı oldu. Azilden sonra Abaza Hasan Paşa'nın 

yanına gitti. 1069'da (1658/59) vefat etmiştir.
45

 

 

Küçük Ahmed Paşa 

 Sipahilerden olup casusluğundan dolayı 1033’de(1623/24) 500 atlı ile Acemlerle 

bir-kaç defa çarpışarak Musul'u geri aldı. Yeğeni Süleyman Bey oraya tayin olundu. Bu 

sebepten şöhret alıp 1038'de (1628/29) Şam valisi, 1039’da (1629/30) Anadolu 

beylerbeyi ve 1043'de (1633/34) ikinci defa Şam valisi oldu. 1046 başlarında (1636 

oltaları) İran harbinde şehit oldu, Na’şı Şam'a götürülüp defnedildi. Kısa boylu, cesur ve 

hamiyet sahibiydi.  

 

Mahmud Paşa 

Hasodalı acemiağalığından Paşa olup 1070’de  (1659/60) Kerbala’da şehid oldu.
46

 

Murtaza Paşa (Nogay) 

 Bey olup sonra beylerbeyi pâyesi verildi. 1030'da (1621) Lehistan 

muharebesinde Şam beylerbeyi, oradan Maraş valisi ve 1035'de (1625/26) Haleb 

beylerbeyi olup muharebelerde ehliyetini gösterdi. Cemaziyelâhir 1043'de (Aralık 163t) 

idam edildi. Dindar ve iş bilirdi. Abaza Paşa harbinde geçekten hizmette bulundu. 

 

Mustafa Paşa (Kemankeş Kara ) 

 Yeniçeri Ocağından yeti¬şip kethüdâlıktan azledilmiştir. 1043'de (1633/34) 

sekbanbaşı ve Şevval 1044’de (Mart-Nisan 1635) yeniçeri ağası olup 5 Cemaziyelevvel 

1045;de (17 Ekim 1635) kapdan-ı derya, Şa'bân 1048'de (Aralık 1638) sadra¬zam oldu. 

                                                 
45

 Sicill-i Osmani C. 3. S. 885. 
46

Sicill-i Osmani C. 3. S. 928. 
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16 Zilka'de 1053'de (26 Ocak 1644) katledildi. Parmakkapı' da medresesinde 

medfundur. Yiğit, cesur, tedbirli, ümmî idi. Parmak kapıda medrese ve Kurşunlu 

Mahzen1 deki kapalı kiliseyi cami yaptı. Tokat'da Mehmed Paşa Hanı'nı tamir ederek 

cami ve hamam yaptı. 500 ahali iskân ederek Sivas Yenişehrini meydana getirdi. 

Edirne'de Köse Mihal Köprüsü'nü yeniden, Eğri de bü¬yük bir mektep ve sayısız 

çeşmeler yaptı.47
 

 

Osman Paşa 

 Ayıntab beyi olup 1049'da (1639/40) Haleb valisi oldu. 1052'de (1642) azledilip 

1056'da (1646) Anadolu beylerbeyi oldu. Sonra vefat etmiştir.
48

 

 

Receb Paşa  

 Bosnalıdır. Bostancı Ocağı'ndan yetişip bostancıbaşı oldu. Sonra kapıcılar 

kethüdâsı ve mîrahûr-ı evvel olarak Gevherhan Sultanla nikâhlandı. 1033'de (1624) 

vezirlikle Karadeniz serdârı oldu. 1035' de (1625/26) kaymakâm-ı sadr-ı âlî olup 

1041'de (1631/32) sadrazam olarak 6 ay sonra vefat etmiştir.
49

 

 

Sinan Paşa  

 Bostancı ve Edirne bostancıbaşısı oldu. îkinci defaki bostancıbaşılığında 

Silahdar Mustafa Paşa'yı mahkûm eyledi. 1053'de (1643) Tırhala beylerbeyi ve 1057'de 

(1647) üçüncü defa Edirne bostancıbaşısı oldu. 20 Şa'bân 1068'de (23 Mayıs 1658) 

vezir rütbesiyle İstanbul kaymakamı oldu. 1069'da (1658/59) azledildi. 1070’de 

(1659/60) Adana valisi olup 1071'de (1660/61) kubbe veziri olarak bu hizmette vefat 

eyledi.
50

 

 

Tayyar Mehmed Paşa 

 

                                                 
47

 Sicill-i Osmani C. 4. S. 1199. 
48

 Sicill-i Osmani C. 4. S. 1299. 
49

Sicill-i Osmani C. 4. S. 1368. 
50

 Sicill-i Osmani C. 5. S. 1512. 
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 Sultan IV. Murad devri Osmanlı sadrazamlarından olan Mehmed Paşa; Nasuh 

Paşa kethüdâlığından yetişerek I. Bağdat Kuşatmasında, Safevîler tarafından şehit 

edilen (1625) Mustafa Paşanın oğludur. Devlet kademelerinde çeşitli görevlerde 

bulunduktan sonra, vezir rutbesiyle Diyarbakır Beylerbeyi oldu. Abaza isyânında, 

onunla berâber olmuş gibi görünerek Abaza’nın Kayseri yakınlarında yapılan savaşta 

mağlup olmasını sağladı. IV. Murad’ın Bağdat Seferine çıktığı sırada Musul taraflarının 

muhafazasıyla görevliydi. 

 

 Sadrazam Bayram Paşanın vefatıyla, orduya davet olunarak vezir-i âzam tâyin 

edildi (1638)Kuşatılan Bağdat’ın alınmasının gecikmesi üzerine, Sultan Murad ın 

şiddetli bir emrini alan Tayyar Mehmed Paşa, kılıcı elinde olduğu halde askerin önüne 

geçerek kale burçlarına tırmandı. Şiddetli çarpışmalar sonucunda, Bağdat Kalesinin 

önemli burçlarından birkaçını ele geçiren Tayyar Paşa, bu sırada bir kurşunla vurularak 

ağır yaralandı ve çadırına naklini müteakip vefat etti (1638) 

 

 

5.Bey ya da Aşiret Reisleri, Aşiret Adları  

  

Şehen-şeh-nâme’de geçen diğer bey ve aşiret reisi isimleriyle aşiretler şunlardır: 

 İbn-i Ma’an, Ca’fer, Kansu, Emirahur Şahin Ağa, Emirgune-oğlu, Rakas, İştevan 

(Erdel Beyleri), Vakkasoğulları, Bektaş Han, Ebreş-oğlu, Cezire Hanı Muhammed 

3255, Seyyidhanoğulları, Ebu Riş-oğlu, Benî Lam, Hassanoğulları,  Bozok Bey’i, 

Hâlidoğulları, Mír Fettah Ağa, Nakdî Hân, ‘Ali-yâr Hân, 

 

6.Şairler  

 

Erzurumlu İbrahim Mülhimî’nin mesnevisinde Firdevsî, Nizâmî, Ârifî, Örfî, Enverî, 

Hâtifî olmak üzere 6 İranlı şairin ismi geçmektedir. Eserde söz konusu şairlerin 

dışında Osmanlı coğrafyasından herhangi bir şairin ismine rastanmamaktadır. Şair, 

XVII. Yüzyılın özelliğine uygun olarak İranlı şairlerden üstün olduğunu açıkça 
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söyler.  Eserde adları geçen şairler, onların edebî yönleri ve eserde nasıl söz 

edildiklerine ilişkin ibareler şöyledir: 

 

Firdevsî 

 

  Asıl adı Hekîm Ebû’l-Kâsım Mansûr b. Hasan Firdevsî-yi Tûsî olan Firdevsî 

İranlı meşhur şairlerdendir ve Şeh-nâme’siyle şöhret bulmuştur. Doğum yeri, Tus’un 

Baj köyü, aynı zamanda mezarının olduğu yerdir. Şair, [940-941] yılları civarında 

Dihkanlar sınıfından (çiftçi sınıfı) bir ailede gözlerini dünyaya açtı.  

 “Dihkanlar”, Sâsânîler döneminde (İslâm’dan dört-beş asır öncelerinden itibaren) 

İran’da yaşamış olan ve çiftçi sınıfı ile birinci derecedeki eşraf sınıfı arasında bulunan 

sosyal sınıflardan biri olan bir hakimler (aristokrat) sınıfı olup bir tür “Toprak 

ağalığı”dır. Bu sınıfın yaşamı, kendi arazileri içinde yaptıkları saray ve köşklerde 

geçmekte, “köylüler”in iş gücünden faydalanmakta, sahip oldukları topraklardan elde 

ettikleri gelir noktasında da Sâsânî devletiyle ve ondan sonra da İslâm döneminde İs-

lâm devletiyle birlikte hareket ederlerdi. Moğol saldırılarına dek yaşamlarını 

sürdürdüler. Ondan sonra yavaş yavaş çeşitli karışıklık ve sıkıştırılmalar sonucu 

ortadan kalktılar. Bu kesim, ırk ve soylarını, tarihlerini koruma ve millî adet ve 

geleneklere bağlı olma noktasında taassup ve bağnazlık göstermekteydiler. Bundan 

dolayıdır ki İslâmî dönemde de  “Dihkan soylu” olarak nitelendirilen kimselerin İran 

soylu olduğu kastedilirdi. Yine bundan dolayıdır ki Moğollardan önceki yüzyıllara ait 

olan Farsça metinlerde “Dihkan” kelimesi, İranlı anlamında, “Türk” ve “Arap” olmayan 

anlamında da kullanılırdı. 

Firdevsî, İran’ın bu sosyal sınıfından olup bundan dolayı da İran’ın tarihinden 

haberdardı. İran’a karşı büyük bir aşk besliyor, millî iftiharları zikretmeye ilgi duyup 

kendi geçmişlerinin yaşamından haberdardı. Geniş bir arazi, mülk, güç ve kudret sahibi 

bir aileye mansuptu. Çehâr Makâle’nin sahibi Nizâmî-i Arûzî, Firdevsî için “ Baj 

köyünde, “Büyük bir rahatlığa sahipti ve kendi emsalleri içinde maddit açıdan öndeydi. 

Fakat o, tüm maddi varlığını ve rahatını bir kenara bıraktı ve vatanının tari-hini ve 

geçmişteki iftiharlarını yok olma, unutulma tehlikesi altında görünce de kendini 

geçmişteki tarihini diriltmeye adayıp sahip olduğu mucizevî belagat ve fesahatinden bu 
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yolda yardım aldı ve kaybedeceğini düşünmedi, otuz yıl eziyet çekti. Nihayet Şeh-

nâme’yi tamamladı der. 

Firdevsî’nin Şeh-nâme’si İran’ın destan (kahramanlık) tarihini içermektedir. 

Onun rivayetlerinin temeli Avestâ’dan, özellikle de Yaşatlar ve Yasnalardan başlamış 

ve Eşkânî ve Sâsânî dönemleri dinî ve tarihî rivayetleriyle bezenerek İslâmî döneme 

çekilmiş ve daha sonra da IX. asrın ikinci yarısında mensur Şâhnâmelerde ve 

kahramanlık romanlarında düzenlenerek Firdevsî dönemine ulaşmıştır. O da bu birikimi 

ve varlığı kendi üslubu ve ilhamıyla bir araya getirip Şehnâme’yi ortaya koydu. 

Firdevsî’nin dili, Fars Kültür ve edebiyatı çerçevesinde ele alındığında; çeşitli 

düşünceleri beyan etme noktasında sade ve akıcı, aynı zamanda da son derece açık ve 

sağlamdır. Üsluptaki akıcılık ve uyum, sanatlı söyleyişle bütünleşmiştir. Şair, kimi 

zaman söz sanatlarına ağırlık vermiş görünse de beyan gücü, fesahat ve akıcı üslubuyla 

bu durum dengelenmektedir. Firdevsî’nin, akıcılık bir üslup ve sade bir dil kullanması 

onun asırlar boyu sevilmesini sağlayan nedenlerden biridir. İnce hesaplarla basit 

görünen tarzdaki ifadeleriyle baştan sona “Sehl-i mümteni” bir eser vücuda getirmiştir. 

Bu hususta kendisi de meşhur İranlı bir şair olan Nizâmî-i Arûzî, Firdevsî hakkında, 

“Hakikaten geriye hiçbir şey bırakmadı, sözü yüce İlliyin göğüne ve lezzet konusunda 

en üst noktaya ulaştırdı” demiştir.
51

 

 

Nizâmî 

 12. yüzyılda Azerbaycan'ın Gence şehrinde doğan Nizamî (1141–1209), gerek 

Azerbaycan gerekse dünya düşünce ve edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir. 

Sanatkâr bir aileye mensub olan Nizâmî’nin asıl adı İlyas’tır. Gence medreselerinde 

tahsil görmüş ve doğu medeniyetlerinin şifâhi ve yazılı edebiyatlarını yakından 

incelemiştir. Lirik yönü oldukça güçlü olan zarif gazelleri ile ilk zamanlarda dikkati 

çeken şairin insan, hayat, kâinat mevzularında ilm-i kelam çerçevesinde etkileyici 

şiirleri bulunmaktadır. Soysal, siyasal konularda da döneminde örnek alınacak eserler 

vücuda getiren ve Hamse sahibi şairlerden olan Nizâmî kendinden sonra pek çok şaire 

asırlar boyunca ilham kaynağı olmuştur.  

                                                 
51

Zebiullah-ı Safa, İran Edebiyatı Tarihi, ( Çev. Hasan Almaz), Nüsha Yay. 2005 s.287 
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Hatifî 

 Döneminde Leyla ve Mecnun mesnevisiyle tanınan Hatifî (1419-1521)  İranlı bir 

şairdir. Kendini devrin Câmî’si olarak gören ve Nizâmî ile boy ölçüşebileceğini dile 

getiren kudretli bir mütefekkirdir. Ali Nihad Tarlan’a göre mantıkî ve psikolojik bir eser 

niteliğindeki Leyla vü Mecnun mesnevisiyle Fuzûlî’ye etki etmiştir. Eserinde kurgu çok 

güçlü olmakla birlikte platonik aşk boyutu bu kurgu kadar derin işlenememiştir. Tabii 

olarak bu etki asırlar boyu pek çok şaire sirayet etmiştir.
52

 

 

 Enverî 

 

Büyük Selçuklu Sultanı Sencer zamanında yaşamış, saraydan iltifat görmüş İranlı 

şairin. asıl adı Evhadeddîn Muhammed b. Muhammed Enverî-yi Ebîverdî’dir.   

 XII. yüzyıl ikinci yarısının ünlü şairlerinden ve Fars şiiri üslubunun değişmesi 

noktasında çok açık bir şekilde etkinliği bulunmaktadır. Mahlası, kendisinin söyle¬diği 

ve çağdaşlarının şiirlerinde zikretmiş oldukları üzere Enverî’dir.  

 Enverî, döneminde ve sonraki asırlarda önemli şairler tarafından üstat ve üstün 

makam sahibi biri olarak takdir edilmiştir. Nitekim bir diğer İranlı şair, ‘Avfî, Lubâbu’l-

Elbâb’da : “Bütün kasideleri sanatlı ve tabiidir. Hiç kimse onlar üzerine çıkamaz”. 

Akıcı ve zamanın konuşma diline yakın bir üslupla sözlerde dakik ve zor anlamları 

kullanma noktasında güçlü bir yapı, kuvvetli bir düşünce ve geniş bir maharete sahipti. 

Onun en önemli özelliği şiirde günlük konuşma dilini kullanması ve ondan alabildiğince 

yararlanmasıdır. O, bu şekilde kendinden öncekilerin de birikimlerini şiirde kullarak 

üslubuyla yeni bir yol ve tarz ortaya koydu. Günlük konuşma diline dayanmakla birlikte 

sözün sade ve anlaşılır olmasına dikkat etti. Arapça kelimelerden çokça yararlandı, hatta 

Arapça tam terkipleri kullanmaya da riayet ederek birçok bilimsel ve felsefî 

kavramlardan yararlanarak ince mazmun, fikir, tahayyüller, teşbihler ve istiarelerle iç 

içe bir dil kullandı. Zaman zaman Enverî’nin sözleri, sadelik konusunda öyle bir 

dereceye ulaşmaktadır ki sanki normal günlük konuşmaların bir bölümünü şiirinde 

olduğu gibi kullanmış izlenimini vermektedir. Enverî’nin dili zaman zaman da ince ve 
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Kemal Yavuz, Leyla ile Mecnun Hikayesinin Edebiyattaki Yeri, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 2005 
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zor anlamları içermesi nedeniyle de akıcı müzikal yapıda olmasına rağmen anlaşılması 

zor bir noktaya gelir ki şerh ve açıklamaya muhtaç olur.
53

 

 

Örfî ve Ârifî  

 Asıl adı Muhammed b. Zeyneddin Cemaleddin’dir. Şirazlı olduğu için Örfî-i 

Şirâzî (1555-1591) olarak da tanınırdı. Genç yaşta “Seydî” mahlasıyla şiir söyleyen şair, 

daha sonra Örfî adıyla şiirler kaleme almış ve bu şekilde şöhret bulmuştur. Sebk-i Hindî 

adı verilen yeni üslubun önde gelen temsilcilerinden olan Örfî, ince hayalleri, zarif 

üslubu ve sanatlı söyleyişiyle özellikle Osmanlı şairleri tarafından yakından takip 

edilmiştir.  

 Ârifî de bilhassa üslûp açısından iz bırakan İran’lı şairlerindendir ve 

Mülhimî’nin Şehen-şeh-nâme’sinde yukarıda bahsedilen diğer şairlerle birlikte ismi 

anılmaktadır.  

 

Mitolojik Kahramanlar 

 

 Tehemten (Zaloğlu Rüstem), İsfendiyar, Efrasiyab, Neriman, Kahraman, 

Feridun, Cemşid, Dârâ, Erdeşir, Behrâm-ı Gûr, Hüsrev, Ferhad,   Keyhüsrev, 

Keykubad, Şâpur, Gîv, Bijen Siyavuş, Huşeng, Tahmures, Siyam (3800), Behmen, 

Ferruh, Bırehmen, Ehrimen  

 

Diğer Kahramanlar 

 

Yukarıdaki kahramanların dışında mesnevide, her biri birer teşbih ve mecaz unsuru 

olarak yeri geldikçe sözü edilen varlıklar da görülmektedir. Melek, can( cin), peri, dîv 

(şeytan),simurg, anka, yedi başlı ejder… gibi din, efsane, masal unsurları olan söz 

konusu varlıklar, eseri kuru bir tarih anlatım üslubundan kurtararak destansı ve efsanevi 

bir forma yaklaştırmıştır. 

                                                 
53
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 Tarih, bir bilim dalı olması itibarıyla gerçek ve gerçeklikle uğraşır. Mitoloji, 

efsane, masal da edebiyat içinde var olan ve kendi düşsel evrenini oluşturmuş 

alanlardır. 

 Yukarıda bahsettiğimiz tarihi ve edebi unsurların klasik edebiyat normlarıyla 

ifadesi, eserin edebî yönünü meydana getirmiştir. Eserde başkahraman Şehen-şâh-ı dîn 

ü dâd ünvanıyla tavsif edilen IV. Murâd’dır. Der Temhîdbaşlıklı bölümde, müellif IV. 

Murâd’dan önce tahta çıkan I.Ahmed ve II. Osman (Genç)’dan da bahseder, özellikle II. 

Osman’ın şehid edilmesi olayını sert ifadelerle eleştirerek anlatır. Bu kısımlar, bir nevi 

hazırlık faslıdır ve Sultan Murâd’ın nasıl bir ortam içinde culûs ettiğini göstermektedir.    

 Eserdeki diğer kişiler, seferler sırasında padişah adına yetkiyi kullanan    

veziriazam, vezirler ve paşa isimleriyle birlikte Kantemir, Emir Guneoğlu, ,  Kırım 

hanları Şahin Giray, Devlet Giray, Murtaza…..isimleri de eserde yer alır. Düşman 

saflarda Abaza paşa, şeyhi, kızılbaşların reisi, Safevi Sultanı Abbas Şah, Ma’anoğlu ve 

bazı aşiret reislerinin isimleri yer almaktadır… 

b.Olaylar 

 

 Eserde, duraklama dönemine yaklaşan Osmanlı İmparatorluğunun özellikle IV. 

Murad zamanında içte ve dışta girmiş olduğu mücadeleler anlatılmaktadır:  

 Kırım hanlığı içindeki huzursuzluklar, Abaza Paşa ayaklanması ve Safevîlerin 

eline geçen Bağdat’ın uzun ve çetin uğraşlardan sonra alınması eserin ana hatlarını 

oluşturmaktadır. Şair, manzum formdaki eserin anlatım imkanları içerisinde tasvir 

ağırlıklı bir kompozisyon çizmiştir. Sözü edilen olaylar kroniklerde anlatılanlarla büyük 

ölçüde örtüşmektedir. Olayların özeti eserin bölümleri başlığı altında verilmiştir. 

 

c.Yer ve Zaman 

 

 Eserde IV. Murâd’ın doğumundan itibaren Birinci Sultân Mustafa zamanı 

vukuâtı geçilerek Bağdâd Seferinden dönüşüne kadar olan olaylar anlatılmıştır.  Bu da 

takriben 27 senelik bir zaman dilimini içine almaktadır. Ancak esasen 27 senenin 
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tamamı anlatılmamaktadır. Olaylar daha çok IV. Murad’ın Kırım ve Bağdad ve Abaza 

Paşa meseleleriyle uğraştığı 12-13 yıllık kesiti kapsamaktadır. 

 Tahkiye akışı içinde geçmiş zamana ait hatırlatmalarla küçük geriye dönüşler 

yapan şair,  daha sonra olayı ve zamanı aynı doğrultuda ilerletir. Olayların geçtiği yer 

için çok geniş bir coğrafyadan söz edebiliriz. İstanbul merkezli olmak üzere eserin 

anlatım sınırları içine Kırım, Lehistan, Romanya, Anadolu, İran, Irak ve Suriye 

toprakları girmektedir.  
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2. Firdevsî’nin Şeh-nâmesi, Ganizâde Nâdirî’nin Şeh-nâmesi Ve 

Mülhimî’nin Şehen-şeh-nâmesine Tahkiye Unsurları Açısından Genel Bir 

Bakış 

 

 Firdevsî’nin uzun çabalar ve sağlam bir teknikle X.Yy’da ortaya koyduğu Şeh-

nâme İslam kültür dairesinde çok büyük etkiler meydana getirmiş, benzer tarz ve 

üslupla her müellif, kendi memduhuna has şeh-nâme vücûda getirmiştir.  Bu işleviyle 

de Türk kültür ve edebiyatında önemli bir yeri olmuştur. 

Şeh-nâme’nin Türk edebiyatına etkileri elbette sadece şeh-nâmeler ve şehnamecilikle 

sınırlı değildir. Başka türlerde verilen eserlerde de bu etkiyi gözlemlemek 

mümkündür.
54

Esere yönelik doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan telmihler, teşbihler, 

esinlenme ve taklitler somut belgeler olarak edebî ürünlerde ve edebiyat tarihlerinde 

kayıtlıdır. Haddizatında şeh-nâme-i Firdevsî, edebiyat tarihçilerine göre de Eski Türk 

edebiyatını besleyen önemli kaynaklardan biri olarak görülmektedir.
55

 

 Firdevsi’nin Şeh-nâmesi’nin özellikle şeh-nâmecileri ne ölçüde etkilediğinin 

bilimsel veriler ışığında görülebilmesi için geniş kapsamlı mukayeseli çalışmalar 

yapmak yerinde olacaktır. Daha sonra yapılabilecek çalışmalara bir basamak, bir 

girizgâh olması düşüncesiyle bu kısımda kaynak eser Şeh-nâme ile Mülhimî ve onun 

çağdaşı olan, bir önceki şehnâme-nüvis Ganizâde Nâdirî’nin eserlerine tahkiye unsurları 

açısından genel bir bakış uygun görüldü. Çok farklı boyutlarda ve bütün eserleri 

kapsayacak bir çalışma elbette kültür ve edebiyattaki tekâmülü göstermesi açısından da 

ufuk açıcı olabilecektir. 

 Yukarıdaki girişten sonra Firdevsî’nin eseriyle XVII. Yy.da çağdaş iki eserin 

tahkiye unsurlarına seçilen örnekler üzerinden genel bir bakış şöyle olabilir: 

 Ganizâde ve Mülhimî mesnevileri örnek aldıkları Şeh-nâme gibi klasik mesnevi 

düzenine göre biçimlendirildiğinden eksiksiz birer eser meydana getirmişlerdir. 60.000 

civarındaki beyitleriyle hayli hacimli olan Şeh-nâme-i Firdevsî’nin yanında 

Ganizâde’nin 1956 beyitlik Şeh-nâmesi ile Mülhimî’nin 4585 beyitlik Şehen-şeh-

nâmesi’nin kıyası mümkün görülmemektedir. Yazarların eserlerini vücuda getirme 
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Bekir Şişman-Muhammet Kuzubaş, Şehnâme’nin Türk Kültür Ve Edebiyatına Etkileri, Ötüken Yay. İstanbul 2007, 
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temel sebeplerinde ise müştereklik söz konusudur. Firdevsî, eserini Fars milletini 

diriltme, var etme düşüncesiyle kaleme aldığını belirtir:  

 

   Çok sıkıntı çektim bu otuz yılda  

   Diriltim İranlı’yı bu Farsçayla
56

 

 

 Şeh-nâmecilerin genelinde olduğu gibi Nâdirî ve Mülhimî de eserlerinin 

gazavatnâme, fetihnâme özeliği gösteren bölümleriyle uzak ve yakın çevrelere birlik, 

dirlik ve güçlülük mesajları vererek devleti, milleti diri tutma gayesi gütmüşlerdir. 

Gerçekte şehnâmecilk gibi bir resmi kurumun varlık sebeblerinden biri de budur.   

 Şairler, özellikle şeh-nâme tertip ederken bâb başlıklarını Şeh-nâmede olduğu 

gibi Farsça yazmışlar, diğer bir biçim hususiyetlerinden biri olan vezni de Firdevsî’nin 

Şeh-nâmesinde olduğu gibi aruzun mütekarib bahrinden “feûlün feûlün feûlün feül” 

olarak belirlemişlerdir. Şeh-nâme-i Firdevsî’nin bütün nüshalarındaki ilk beyti de 

şöyledir: 

 

 

   Be nâm-ı Hüdâvend-i cân u hıred 

   Kezîn berter endîşe ber-negzered
57

 

 

Sonraki şehnâme yazarları yukarıdaki girişe benzer tarzda girişler yapmaya özen 

göstermişlerdir. Sözgelimi Mülhimî’nin çağdaşı diyebileceğimiz ve ondan bir önceki 

şeh-nâmeci Ganizâde de eserine aynı vezinle ve Hüdâ’nın  ismiyle başlamıştır: 

 

   Be-nâm-ı Hüdâ Hâlık-ı kâinât 

   Şeh-i pâk-zât u safiyyü’s-sıfât
58

 

 

Mülhimî de klasik şehnâme vezninde yine Hüdâ’nın adıyla eserine başlamıştır. 

                                                 
56

Lügal,a.g.e, s.34 
57

(Bu kitabın yazılışına) aklı ve canı yaratan Allah’ın adıyla başlarım. (Çünkü) fikir kendinden üstün olan Allah’ın 

varlığını kavrayamaz 
58

 Zâtı ve sıfatlarıyla pak ve münezzeh olan kâinatın yaratıcısı Allah’ın adıyla. 
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   Be-nâm-ı Hüdâ-yı cihân-âferin 

   Ber âyende-i âsumân u zemîn
59

 

 

 Gerçi klasik mesnevi düzeninde besmele- tahmid- tevhid-münacat-na’t… gibi 

bir tertibe riayet, bir esneklikleri olsa da, bir kuraldır.60
  Sözü edilen düzene göre bir 

giriş, nazım  biçiminin bir zorunluluğu gibi görünmektedir. Ancak mesnevi 

formundaki diğer eserlere bakıldığında, bir kısmında besmelenin Arapça orijinalinin bir 

kısmında da sözgelimi Süleyman Çelebi’nin mesnevisindeki gibi Türkçe mealinin tercih 

edildiği görülmektedir. Anlaşıldığına göre besmele kısmına hangi dilde başlanacağı 

noktasında bir zorunluluk bulunmamakta fakat eserin sebeb-i telifi, etkilenilen eser / 

eserler, şairin kültür seviyesi ve tercihi girişi belirlemektedir. Bu nedenle şair, ya beytin 

tamamını ya da kilit kelimeyi hatta bazen eserin bir kısmını farklı bir dilde telif 

edebilmektedir.  Buradaki girişte “Hüdâ” kelimesi ve türevlerinin tercih edilmesi 

şehnâmecilikte geleneğin yazılı olmayan bir kaidesi olarak görülebilir.    

 Firdevsî’nin Şâhnâmesi, Kişi,  Olay Örgüsü, Mekân, Zaman, Anlatıcı Kişisi gibi 

tahkiye unsurları açısından hulasa edilerek incelendiğinde; 

 

Kişiler 

 

Firdevsî Şeh-nâme’sinin kişiler kadrosunun oldukça zengin olduğu görülmektedir. 

Başta Allah adı ve övgüsü yer aldıktan sonra Hz. Muhammed ve ashab-ı güzinin 

övgüleri kendinden sonra gelen benzerleri için vazgeçilmez bir gelenek oluşturmuştur.  

 Şair, kâinatın, dünya ve ayın yaratılışını anlattıktan sonra emir ve  nehiy, tenzil 

ve vahiy sahibinin (Hz. Muhammed) sözlerine dikkat çekerek onun ağzından dört 

halifeyi övgüye geçmektedir. Dört halife övgüsü içinde anlatım hacmi olarak en  fazla 

yerin Hz. Ali’ye ayrıldığı ayrıca dikkati çekmektedir.  

 Firdevsî, kendinden önceki şairlerden olan Dakikî ve Ebu Mansur’u da uzun 

uzun övmüş son olarak da eseri takdim ettiği Sultan Gazneli Mahmud’u  övgü fasılları 

                                                 
59

 Kâinatı yaratan, yeri ve göğü meydana getiren Allah’ın adıyla, 
60

İsmail Ünver, Mesnevi, Divan Şiiri Özel Sayısı, Türk Dili 1986, s 433 
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niçerisimde bütün övgü fasıllarından daha uzun bir biçimde överek asıl anlatıma 

geçmiştir.  

 Bu kısımda Ganizade Nâdirî ve Mülhimî’den farklı olarak sebeb-i telif faslı 

Sultan Mahmud övgüsünden önce yapılmıştır. Mülhimî ve Nâdirî’de ise  eserin yazılış 

sebebi, memduhun (IV. Murad ve II. Osman) övgüsünden sonra  izah edilmiştir. 

Eserin asıl anlatımının olduğu bölümler kronolojik süreç içerisinde yaşamış 

kahramanların maceralarını ihtiva etmektedir. Bu şekliyle tarih öncesi zamanlardan 

başlayıp Sasani İmparatorluğu sonuna dek tüm eski İran padişahları eserde yer 

almaktadır: Keyûmers, Huşeng, Tahmûres, Cemşid, Dahhak, Feridûn, Keykubad, 

Keykâvus, Keyhüsrev, Behmen, Dârâ, Nuşirevan, Erdeşir, Şâpur, Hürmüz, Behrâm, 

Hüsrev, Yezdcerd gibi padişahlarile Neriman, Kahraman, Rüstem, İsfendiyar, İreç, 

Tureç, Iskender, Afrisiyab gibi kahramanlar; padişahların yakın çevresi, soylu 

komutanlar, onların komutasındaki askerler, hasım durumdaki şahıslar, masalsı ve 

destansı kişi ve varlıklar teşkil eder.  

 Nesep ve kan bağına dayalı asaletin ziyadesiyle öne çıktığı Şeh- nâme’de halk 

tebasından hemen hemen hiç bahsedilmez. Bu özelliğiyle destan  yüce değerlerin en 

mükemmel temsilcisi olarak görülen yüksek zümreyi konu edinmektedir. Klasik 

eserlerdeki anlatılarda seçkin sınıfın ömrü savaş (rezm) ve ilim-eğlence meclislerinde 

(bezm) geçmektedir. Dost ya da hasım olsun tüm destan kahramanlarının ortak yönü 

yukarıda sözü edilen  yaşam biçimleridir.  

 Kişiler kadrosu yönüyle Mülhimî ve Nâdirî şeh-nâmelerinde, şairlerin kendi 

zamanlarına mahsus tarihî kimliği olan kahramanlarının yanında Şeh-nâme 

kahramanlarının ( Cem, Hüsrev, Rüstem, İskender…vs.)    da yeri geldikçe anıldıkları 

görülmektedir. Firdevsî şeh-nâmesinde bir  kahraman en az bir olayın merkezinde iken 

Nâdirî ve Mülhimî’de olayların ana odağında esere mihver yapılan padişahlar ya da 

padişahın emrinde iş  gören vezir ya da paşalar bulunmaktadır.  

 Şeh-nâme kahramanları ise her iki şeh-nâmede de teşbih, telmih ve mecaz 

unsurları olarak kullanılmaktadır ki geleneğin başlatıcısı olan Firdevsî’nin eseriyle bu 

şekilde bağ kurulmuş olmaktadır: 
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   Kabul itdi fermânı fermân-pezîr 

   Didi sem ‘an ey Hüsrev-i Cem-serîr      [Nâdirî- 965] 

 

O ser kim egilmezdi İskender’e 

   Kef-i kahr anı çaldı yirden yire  [Nâdirî- 1107] 

   Hücûm eyleyüp sadr-ı Rüstem-sitîz 

   Ana çaldı merdâne şemşîr-i tîz          [Nâdirî- 1155] 

 

   Eger Rüstem olsan gurûr eyleme 

   Mahalsüz şifâda mürûr eyleme [Mülhimî- 761] 

 

   Budur resm sâhib-kırânluk budur 

   Nerimânluk Kahramânluk budur [Mülhimî- 1054] 

 

   Ararsan bu leşkerde İskender’i 

   Sorarsañ bulursun Cem ü Sencer’i [Mülhimî- 1869] 

 

   Anuñ peyrevi Hüsrev-i dehrdür 

   Şehen-şâh-ı dín server-i ‘asrdür [Mülhimî- 2838] 

 

 Ayrıca padişah, vezir ve komutanların hayatı, münasebetleri ve eylemleri ile 

ilgili özel yönleri Nâdirî ve Mülhimî’de fazla öne çıkarılmamış daha çok soyut planda 

bırakılmıştır. II. Osman ve IV. Murad, “ulu’l-emr” makamında görüldüklerinden ilim, 

fazilet, adalet ve din gibi yüce değerlerin temsilcisi olarak kabul edilmektedirler. Bu 

nedenle özellikle sultana / sultanlara dair olumsuz vasıflar bu türden eserlerde asla yer 

almamaktadır.61
 Hatta şehen-şeh-nâme’de Bağdad Kuşatmasında hastalanan Sultan 

Murad’ın geri dönüş sebebi olarak Uzunçarşılı’da “hastalık” gösterilirken eserde 

sultanın İstanbul’a dönüşünde böyle bir sebep belirtilmemiştir.
62

 

                                                 
61

Külekçi, age, s.56; Şehen-şeh-nâme  [ b.3046, b.3052, b.3087,…vb] 
62

Bkz. “Der Ric‘at-ı Hümâyûn-ı Be-İstânbûl-ı Behişt-Nümûn” isimli, bâb [ b.2400]; Uzunçarşılı, C.III. s.586 
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 Nâdirî’ve Mülhimî’de peygamber isimleri de bir telmih ve teşbih  unsuru olarak 

kullanılabilmektedir: 

 

   Sen itsen felek cam’in pür-sadâ 

   Musallî olur ruh-ı Dâvud ana  [Nâdirî- 94] 

 

Asa ile derbânı Musâ anun  

Reisü’l-etibbâsı ‘İsâ’nun [Nâdirî-135] 

 

   Mesihâ-yı tevfíki cân bahş ider 

   Gedâ-yı direm-cûya kân bahş ider [Mülhimî- 222] 

 

   Gelüp bir seher hüdhüd-i nâme-ber 

   Süleyman’a virdi Seb‘a’dan òaber [Mülhimî- 2705] 

 

   Salâbetle sultân-ı sâhib-kırân 

   Süleymân tahtını kıldı mekân [ Mülhimî- 2967] 

 

   O toblarla bu toblardan misâl 

   ‘Asâ-yı kelimullah ile cibâl  [Mülhimî- 3636] 

 

 Nâdirî Şehnâmesinde I. Ahmed’in birkaç beyitle övgüsü yapıldıktan ve ölümü 

anlatıldıktan sonra II. Osman’ın culûsuyla birlikte asıl konuya geçilmiştir. Eserde Kırım 

hanlarından Mehmed Giray, Hâlim  Giray, Gazi Giray, Canbek Giray isimleri 

geçmektedir. Doğuda, İran’da, Şii Safevî devletinin başında da Şah Abbas 

bulunmaktadır. Osmanlı vezaret makamında sırasıyla Halil Paşa, Kaymakam Mehmed 

Paşa, Güzelce Ali Paşa, İskender Paşa, Karakaş Mehmed Paşa, Habeş Beylerbeyi 

Mahmud Paşa, Davut Paşa’lar bulunmaktadır. Ayrıca Nemçe kralı ve Leh kralı, Leh 

seferi münasebetiyle yeri geldikçe zikredilmektedir. Yukarıda adı geçen padişahların 

tümüyle Kırım hanlarından da bazılarının isimleri Mülhimî’nin Şehen-şeh-nâmesi’nde 

de yer almaktadır (bkz. Şehen-şeh-nâme’ nin tahkiye unsurları). Ancak son şeh-nâme 
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olan Mülhimî’nin eserinde, şahıslar kadrosu Ganizâde’nin eserine göre bir hayli 

fazladır. Bunun nedeni yukarıda açıklandığı gibi IV. Murad’ın iradesini ortaya koyarak 

ülke içinde ve dışında pek çok olaya müdahele etmesinin yanında II. Osman’ın kısa 

süren saltanatına nispetle daha uzun tahtta kalması gösterilebilir. Bu durum anlatım 

sürecine ve olaylara bağlı olarak kişiler kadrosunun fazlalaşması sonucunu 

doğurmuştur.  

  

Olay Örgüsü 

 

Eser olay örgüsü itibarıyla Firdevsî’nin Şeh-nâme’sinde İran hanedenlarınının iç ve 

dıştaki mücadelelerini içermektedir. Bu yönüyle eserde asıl anlatılmak istenen İran’ı 

oluşturan ve şekillendiren Hanedanlar’ın destansı tarihidir. 

İlk İran hükümdarı Keyumers’le başlayan İran tarihi vakalarının anlatımı çok uzun 

zaman dilimini içine alarak son Sasanî Hükümdarı Yezdcerd’in oğlu Mâhu-yı Sûrî’nin 

vefatına kadar olan süreci kapsar. Olay anlatımında hanedanın ya da hükümdarın başta 

bulunduğu döneme ait kronolojiye riayet edilmiştir. 63 ana destan başlığı altında 

yüzlerce mücdeleyi konu alan olayların akışı neden sonuç ilişkisi içinde bölümden 

bölüme kesintisiz olarak devam eder. Olayların akışında doğrusal bir gidiş vardır fakat 

yer yer kahramanların geçmiş zaman dilimlerini hatıra getirdikleri, hali hazırdaki 

olayları geçmişteki olaylar, sözgelimi Efrasiyab’ın Nevzer’le üçüncü defa savaşması, 

üzerinden değerlendirdikleri görülmektedir. Ancak bu geriye dönüşlerde geçmişten 

başlatılıp olayın anlatıldığı zaman dilimine doğru getirilen bir olay anlatımı 

yapılmamıştır. Sözü edilen geriye dönüşler bir durum tespiti, geçmişi hatırlama, neden-

sonuç ilişkisi kurmaya yönelik yapılmıştır. 

Firdevsî’nin eserinde anlatıcı şairin kendisidir ve şair, hâkim bakış açısıylaolayları 

aktarmaktadır. Kahramanların metin içindeki konuşmaları ve yapılan eylemler söz 

konusu bakış açısıyla aktarılmaktadır. Dolaylı aktarım ya da anlatım cümleleri birkaç 

beyti içine alabilecek uzunlukta olabilmektedir:  

 Herkes uykudayken birgün Efrasiyab’ın gönderdiği ateş gibi bir atlı çıkageldi * 

ve Siyavuş’a parlak gökyüzü kadar güzel bir mektup getirdi* mektupta :“Sen gideli 
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bende de neşeden eser kalmadı. Düşünceden kurtulduğun yok. Ben sana Turan 

ülkesinde, tam senin beğeneceğin gibi bir yer seçip ayırdım* şimdi biliyorum, gittiğin 

yer rahattır, gönlün kederden kurtulmuştur ama sana verdiğin yere kadar gel de benim 

kötülüğümü düşünenlerin kafalarını kesip yere yuvarlayıver!” diye yazılıydı.   [pasaj 6 

beyitten oluşmaktadır.]63
 

 Ganizâde Şeh-nâmesinde de Firdevsî’nin eserindeki gibi kronolojik bir sıra takip 

edilmiştir. 23 bâbdan meydana gelen Ganizade Şeh-nâmesi muhteva, uzunluk ve olay 

örgüsü gibi yönlerden Firdevsî’nin eseriyle kıyas edilemez. Ganizade’nin eserinde, Her 

bir olay ortalama 90-95 beyitlik bölümlere  (bâblara) sığdırılmıştır. Firdevsî’deki gibi 

hâkim bakış açısıyla ve doğrusal bir biçimde yapılan anlatımın olduğu mesnevide, 

olaylar tarihi sürece riayet edilerek anlatılır. Eserin olay örgüsü, aynı dönemde yaşamış 

Naîmâ’nın Tarih’inde anlatılan olaylarla paralellik göstermektedir.
64

 

 Mülhimî’nin Şehen-şeh-nâme‘si de Firdevsî’ ve Nâdirî’nin eserleri gibi tarihî 

sürece diğer bir söyleyişle kronolojik akışa uygun olarak telif edilmiştir. Olayların 

gerçekliğe uygunluğu açısından daçağdaşı sayılabilecek Nâdirî’ninŞeh-nâmesiyle 

benzerlik göstermektedir. Zira her iki eser de Naîmâ Tarihinde anlatılanlara uygun 

anlatım sergilemektedir. 

214 bâbdan oluşan Şehen-şeh-nâme’de gerçekte 15 ana bölümün olduğu daha önce 

ifade edilmişti. 4585 beyitlik eser 15 ana bâb olarak düşünüldüğünde bölüm başına 

ortalama 305 beyit düşmektedir. Bu özelliği ile bâblara, olaylara ayrılan beyit sayısı 

itibarıyla Firdevsî’nin eserine daha yakın bir konumdadır. Ancak gerek Nâdirî’nin eseri 

gerekse Mülhimî’nin eseri hacim itibarıyla Firdevsî’nin Şeh-nâme’sinden oldukça 

geridedir.     

 

Mekân 

 

Firdevsî’nin eserindeki mekân, İran ve Turan başta olmak üzere Çin, Hindistan gibi 

bilinen ülkelerdir. Yüzölçümü açısından çok geniş bir coğrafyayı içine alan eserde 

mekân kavramı, olayların cereyan ettiği yerler açısından, gerçekçi bir temel üzerine bina 
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Lügal, a.g.e, s.479 
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Numan Külekçi, Ganizade Nâdirî, Divanı ve Şeh nâmesi İnceleme Doktora Tezi- Erzurum 1985, s.49, 54, 55 
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edilmiş gibi görünürken her biri masal kahramanları olan cinler, periler, dîvlerin 

yaşadığı mekanların, ülkelerin anlatılması esere farklı bir boyut kazandırmaktadır. Sözü 

edilen bazı varlıkların yaşadığı yerler masal mekânları olduğundan gerçek mekân 

kavramıyla hayali mekân kavramları iç içe geçmiştir. Bununla birlikte eserde bazı 

gerçek yer adlarının hayali varlıkların yaşadığı yer – İran’da halen aynı adla bir 

yerleşim yeri olan Mazenderân gibi - olarak zikredildiği görülmektedir, bu durum dahi 

gerçeklikle masalsı ögelerin bir araya getirildiğinin somut göstergesi olarak 

düşünülebilir. Eserin bu özelliği mitten klasik destana geçiş döneminde verilen bir eser 

örneği olmasından kaynaklanmış olabilir. 

Nâdiri ve Mülhimî’nin eserlerinde mekân Osmanlı coğrafyası ve sınırları olmak üzere 

en az Firdevsî’nin Şeh-nâmesindeki gibi yeryüzünün geniş bir bölümünü 

kapsamaktadır. Gerçek kahramanların dışında söz konusu eserlerde Firdevsî’de olduğu 

gibi dehşetengiz ve şerli soyut varlıkların teşbih, mecaz, telmih unsurları olarak 

isimlerinin geçmesi, bu varlıkların yaşadığı gizemli mekânların tehlikelerini 

hissetirmek, kötü şahısların sıfatlarını ve bozgunculuklarını vurgulamak için olmalıdır: 

 

   O dîv-i racîmüñ söziyle ele 

   O merdîñe mühr-i Süleyman gele[500] 

 

   Ki şeyhi olan mülhid-i nâ-bekâr 

   Abâza’ya ta‘lim ider kâr-zâr [501] 

 

   Anuñ ‘aklın almış o dîv-i racîm 

   Tarîk-i dalâli sanur müstakîm [502] 

 

   Çü zi’l-hicce gösterdi meh-peykeri 

   Tonanmada cûş itdi dîv ü peri [2949] 

 

   İki bahre ejderleri saldılar 

   Sepîd ü siyâhı hemân aldılar [2950] 
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   Nihengânı divâne itdi hilâl 

   Suda oynadılar yemîn ü şimâl [2951] 

Zaman 

 

Firdevsî’nin eserinde zaman ilk insandan son Sasanî imparatoruna gelene kadarki 

kronolojiyi içermektedir. Genel anlamda tarih öncesi devirlerden bilinen dönemlere 

doğru olay anlatımına dayalı kronolojik bir akış görülmektedir. Fakat biribirini takip 

eden destan parçalarına bakıldığında gerçekçi olmayan zaman kavramlarının olduğu 

görülmektedir. 

Sözgelimi eserin ana  temalarından birini oluşturan Türklerle mücadele bahislerinde 

Efrasiyab’ın (Alper Tunga) 140 yıl yaşadığı rivayet edilir. Efrasiyab’nın münasebet 

halinde olduğu İran Hükümdarları Gerşasb 9 yıl, Keykubad 100 yıl, Keykavus 150 yıl, 

Keyhüsrev 60 yıl hüküm sürmüştür. Efrasiyab’ın bütün bu kahramanlarla ayrı ayrı 

münasebeti olduğu düşünülürse buradaki zaman kavramını reailist bir yaklaşımla ele 

almak mümkün görülmemektedir.
65

Çünkü diğer şahısların yaşlarının toplamı 360 tır. 

Dolayısıyla bu rakamlar birbiriyle uyuşmamaktadır. Bunun dışında da masal ya da 

efsanelerde görülen farklı zaman algısı örneklerine rastlanabilmektedir. Sözgelimi 

Dahhak’ın 1000 sene, Cemşid’in 700 sene, Feridun’un 500 sene saltanat sürmesi, çoğu 

zaman anlatı içerisinde tarihî kopuklukların giderilmesi tarihî olayların birbirine 

yaklaştırılması bahsedildiği gibi özellikle masallarda karşılaşılan zaman 

mefhumu
66

içinde kahramanları ve olayları, tarihi gerçeklikleri de göz önünde 

bulundurarak kurgusuna uygun bir biçimde canlandırmıştır.  Denilebilir ki şair, şeh-

nâmeye özgü bir zaman ve mekan algısı tesis etmiş bu farklı, fiktif ortamda da 

kurgusunu bina etmiştir. 

Nâdirî Şeh-nâmesi, II. Osman’ın culûsu ağırlıklı olmak üzere Hotin Seferi ve 

dönüşünü içine alan 1618-1622 yılları arasındaki takriben 4 seneyi içine almaktadır. 

Eserde savaş sahnelerinin ve olay kahramanlarının haricindeki sabah, akşam, bahar, kış 

tasvirleri olayların gelişmesine paralel olarak zamana ve mekâna bağlanmıştır. 

Sözgelimi II. Osman devrinde İran’la yapılan barış antlaşması gereğince İran’dan alınan 
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malların İstanbul’a aktarılması bastırmakta olan kış sebebiyle ertelenmiştir. Nâdirî, bu 

durumu tam olarak tasvir etmek amacıyla 778. beyitten 788’e kadar kış tasvirleri 

yapmıştır. Mülhimî’de de bu duruma benzer yaklaşımlar görülmektedir. Revan Seferi 

sırasında artan olumsuz hava şartları ve şiddetli kış sebebiyle ordu Van’a çekilmiştir. [ 

b. 2303 ve devamı]  

 

   Rucû‘-ı Hümâyûn 

 

   Ricâsın kabûle karîn itdiler 

   Sa‘âdetle Van semtine gitdiler [Mülhim -2307] 

 

   Göreñ hikmet-i Hakk’ı şâh-ı cihân 

   Çü bir menzili kaldı Van’a hemân [Mülhimî - 2308] 

  

    Der Ta’rif-i Sermâ 

 

   Cihânı tutup berf-i kâkum-fürûş 

   Kibârı kamu itdi semmûr-pûş [Mülhimî - 2310] 

   ……………………………… 

 

Benzer bir anlatım Nâdirî Şehnâmesi’nde de görülmektedir. İranla yapılan barıştan 

sonra anlaşma hükümlerine göre alınan malların İstanbul’a nakledilmesi bahar 

mevsimine ertelenmiştir: 

 

   Veli çün karîb oldı vakt-i şitâ 

   Harîrün vusûlinde vardur i‘nâ [ Nâdirî - 778] 

 

Nâdirî Şehnâmesinde bu ve benzer ifadelerden sonra bir de bahar tasviri yapılmaktadır: 

 

   Hıyâm üzre kim berf rîzân idi 

   Pilâv üstine sükker-efşân idi [Nâdirî -786] 
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   Un oldı birinci nücûm-ı felek 

   Güneş ana bir zerd mermer dibek[ Nâdirî  -787] 

 

Zaman algısının mevsime ve mekâna bağlı olarak verilmesi her iki şeh-nâmenin ortak 

özelliklerinden biridir. Yine her iki eserde gerçekçi bir zaman akışı görülmektedir. 

Firdevsî’nin eserindeki gerçek hayattaki zaman algısıyla bağdaşmayan durumlar söz 

konusu eserlerde görülmemektedir. Mülhimî’nin eserinde 27 yıllık bir zaman diliminin 

sınırları çizilirken fiili olarak anlatılan 12-13 yıla sığan olaylardır. Nâdirî Şeh-

nâmesinde zaman kavramı, olayların başlangıç ve bitişlerine göre okuyucu tarafından 

algılanmaktadır. Söz gelimi II. Osman’ın culûs tarihi eserde herhangi bir şekilde 

verilmemektedir. Tarihi vesikalardan bu tarihin 1621 olduğu bilinmektedir. 

Mülhimî’nin eserinde önemli olayların tarihleri ay ve yıl isimleri verilerek anlatıldığı 

gibi ayrıca IV. Murad’ın culûsuna bir beyitte tarih düşülmüştür: 

 

   Culûsına târih düşdi galeb
67

 

   Olur lâ-cerem gâlib a‘dâya heb  [Mülhimî - 435] 

 

 Yukarıdaki tarih beyitinin yanında Sultan IV. Murad’ın culûsunun ayrıca ay ve 

yıl belirtilerek zikredildiği görülmektedir:  

 

   Kazâ vü kaderdür yemîn ü yesâr 

   Hırâm eylesün tahtına şehr-i yâr [428] 

 

   Biñ otuz ikisinde zî’l-ka‘dede
68

 

   Bulundı kazâ vü kader va‘dede [Mülhimî - 429] 

 Sonuç olarak zaman kavramı, Mülhimî ve Nâdirî Şeh-nâmelerinde Firdevsî’ye 

göre daha gerçekçi ve kronolojiye tamamen uygundur. 
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Olay Anlatıcısı 

 

Şeh-nâme’de olay anlatıcısı Firdevsî’dir ve olayları hâkim bakış açısıyla üçüncü tekil 

şahıs üzerinden anlatır. Olayların şeh-nâme evreni de denilebilen kendi mantık 

sisteminde aktığı destanda, anlatıcının taraf tuttuğu görülmektedir. Sözgelimi Turan- 

İran savaşlarında, şair, İran milletini her anlamda yüceltip takdir ederken Türkleri de 

tahkir edip aşağılayarak anlatımını devam ettirir. Firdevsî bir İranlıdır. Kendi milletinin 

tarihini yazarken de faydalandığı kaynaklar kendi kaynaklardır. Bu açıdan böyle bir 

durumun ortaya çıkması normal karşılanabilir.
69

Ancak Osmanlı coğrafyasında 

bulunmaları hatta resmî şeh-nâmeci olmalarına rağmen Ganizâde ve Mülhimî’de 

Firdevsî’nin yaklaşımından izler görülmektedir. İki şeh-nâmede de Türkler ve Araplar 

küçümsenebilmektedirler: 

Osmanlı ordusu başında Hüsrev Paşa’nın düşman üzerine gelişi için söylenen beyit ve 

farklı olaylar üzerine söylenmiş diğer beyitler:   

 

Aceb Türk Tâz itdi ol kîne-hâh 

   Ki üç günde kat’ itdi deh rûze râh [ Ganizâde – 470] 

 

   O fitne ki itmişdi pâyın dırâz 

   Yire geçdi irişmeden Türk ü Tâz [Mülhimî - 449] 

 

O Türk-i çepel müdde‘i kâzibi 

O divâne gelüp belâ râtıbı [ Mülhimî - 3085] 

 

 Yukarıdaki beyitler, şairlerin hâkim bakış açısıyla telif ettikleri eserlerinin 

anlatım mantığına uygun genellemeler olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda Türk 

asıllı şairlerin, İran’ı feth edip Sasani İmparatorluğunu yıkan Arapları ve Anadolu’daki 

Türkmenleri Firdevsî’nin yaklaşımı ve bakış açısıyla ele almaları, şeh-nâme-i 
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Firdevsî’deki “bohem hayat” tarzının da Osmanlı şeh-nâmecilerindeki aksi olarak 

düşünülebilir. 

 Diğer taraftan Firdevsî’nin İran ve İranlılar tarafında olduğu gibi Nâdirî ve 

Mülhimî de Osmanlı sultanı ve Osmanlılar tarafındadırlar. 

Nâdirî Şeh-nâmesinde şairin bakış açısını gösteren birkaç beyit:  

  

   Bu esnâda merhûm olup pâdişâh 

   Culûs itdi hakan-ı izzet-penâh [Nâdirî-539] 

 

   İdüp kasd-ı bed-hâha azm-ı cedîd 

   Sipeh-dâra gönderdi hükm-i ekîd [ Nâdirî-540] 

 

   Toğup garpdan bir aceb âfitâb 

   Kıyâmet ‘Acem mülkin itdi harab [ Nâdirî-552] 

 

   Ne var Şâh Abbas’dan bir haber 

   Ne Kürdân-ı cengâverden eser [ Nâdirî-553] 

 

Mülhimî’nin Şehen-şeh-nâme-i Muradî’sinde de aynı bakış açısıyla benzer ifadeler 

görülmektedir: 

   Şehen-şâh-ı din pey-rev-i çâr-yâr 

   Cihân-dâr-ı din perver-i ‘adl-kâr [Mülhimî – 430] 

 

   Cihângir-i sâhib-kırân-ı zamân 

   Nigeh-dâr-ı cism ü nigeh-bân-ı cân [Mülhimî – 431] 

 

   ‘Acem Şâh’ı ‘Abbâs-ı rübâh-fen 

   Gelüp ol havâliye saldı fiten [Mülhimî – 631] 

 

   Köpek cengini eyleyüp âşikâr 

   Ne bellü karâr ü ne bellü firâr [Mülhimî – 632] 
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 III. tekil kişi ağzından tasvir ve aktarma cümleleri biçiminde yapılan 

anlatımlarda doğru bilgilerin olduğu konusu tartışılmazdır ancak yanlı ve müellifin 

kişisel görüşleriyle süslenmiş olan eserlere kronoloji ile uğraşan araştırmacılar temkinle 

yaklaşmışlardır. Bununla birlikte söz konusu eserler tarih araştırmacıları için önemli 

verileri de ihtivâ ettiklerinden bütünüyle göz ardı edilmemişlerdir. 

 Son olarak yukarıda ana hatlarıyla belirtilen ortak ve farklı hususiyetlerin 

yanında eserlerin meydana getirilme sebeplerinde de bazı farklı düşünceler ortaya 

konabilmektedir. Ganizâde Nâdirî’nin eserinde şair, konuyu ikinci planda düşünmüştür. 

Onun, asıl amacı tarih konulu bir eser vücuda getirmek değil bir mesnevi telif 

etmektir.
70

  Bu yönüyle Firdevsî ve Mülhimî’den ayrılır. Zira yukarıda anlatılanların 

hülasası Firdevsî, “tarihi” yazmak maksadıyla eserini vücuda getirmiştir. Mülhimî de 

eseri vasıtasıyla Padişah’ın yaptığı güzel işlerinin kıyamete kadar anılması maksadını 

gözeterek eserini vücuda getirdiğini söyler. Tabii şairler kendilerine yönelik 

kullandıkları bu tür ifadelerinde kendilerini “tecrîd” ederek III. tekil kişi ağzından 

söylemeye devam etmişlerdir: 

 

   Beşâret yeter sana Ey Mülhimî 

   Ki oldun şehen-şâh-ı dîn mülhemi [Mülhimî -269] 

 

   Kılup Nâdirî bunda hatm-ı kelâm 

   O şâha d’uâ eylesün ve’s-selâm [Nâdirî - 1955] 

 

  Netice itibarıyla şairler, anlatım kabiyeti oldukça geniş olan veya daha geniş 

anlatım imkânları sunan III. tekil şahıs bakış açısıyla anlatmayı tercih ettikleri gibi aynı 

anlatım sigasının içinde Firdevsî’nin kişi, eşya ve olaylara bakışı mantığı da 

uyuşmaktadır. 
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3.Eserin Oluşması Ve Bölümlenmesi Açısından İçerik 

 

a. Eserin Genel Görünümü 

 

 Şehen-şeh-nâme’nin tevhîd, münâcât, na’t, hulefâ-i râşidin ve Sultân IV. Murâd 

övgüleri bölümleri Farsça yazılmıştır. Sebeb-i telif bölümünden cild-i evvel hâtimesine 

kadar olan bölümü de Türkçe olarak teşkil edildiğinden iki dilin kullanıldığı bir mesnevi 

olarak nitelendirilebilir. 

 Revan nüshası dikkate alındığında eserde ilki isimsiz olmak üzere toplam 214 

bölüm başlığı bulunmaktadır. Eserin muhtevasındaki konu başlıklarına bakıldığında ise 

IV. Murâd’ın culûsu ve sonrasında gelişen Abaza isyanı, Sultan Murâd’ın I. İran Seferi, 

Kırım Hanlığı ile ilgili meseleler, Ma’noğlu, Yemen’de Zeydiller Vakası ve son olarak 

II. İran Seferi de denilen ve Bağdad’ın fethiyle sonuçlanan olaylar zinciri eserin genel 

çerçevesini belirlemektedir.  

 Yukarıda sözü edilen 214 bölüm başlığının çok önemli bir kısmı, genel 

çerçevedeki ana olayların alt başlığını oluşturmaktadır. Eserin konularını ana 

başlıklarına göre tasnif ettiğimizde gerçekte 15 bölümün olduğu görülmektedir. Verilen 

bilgiler doğrultusunda 4585 beyitlik eserin genel özeti şöyledir:    

 

 

Eserin Bölümleri 

 

 

 1.[Giriş Bölümü - Farsça] 

 

 

   Be-nâm-ı Hüdâ-yı cihân-âferîn  

   Ber-ârende-i âsumân u zemîn [1] 

Şehen-şeh-nâme-i Murâdî, Besmele’nin Farsçası denilebilecek yukarıdaki beyitle 

başlar. Beyitin devamında, Allah’ın varlığının, kudret ve azametinin övüldüğü ve dua 

beyitlerinin olduğu ayrıca adlandırılmamış tevhid ve münacat fasıllarından sonra Hz. 

Muhammed ve dört büyük halife’nin medhi bölümleri yer almaktadır.  
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 Bu medihleri, eserin asıl muhtevasını oluşturan ve yazılma emrini veren kişisi 

Sultan IV. Murâd’ın övgüsü takip etmektedir. Burada, Padişah için Farsça ifade edilen 

övgülerin bir kısmı eserin Türkçe kısımlarında muhteva olarak benzer bir şekilde ifade 

edilmiştir. 

 

2. Sebeb-i Telif ve Diğer Bablar [Şehen-şâh-nâme’nin Yazılma Sebebi ] 

 

 Şair, [Allah’ın] lütuf ve ihsânlarının insana rehberlik ettiğini, O’nun yardımının 

Mesih’inin [diriltici nefesinin] hayat bahşettiğini, nasibini arayan kula [karşılık olarak 

nimetlerinin] kaynağını lutf ettiğini söyleyip, İlâhî yardımın önemini vurgulayarak bu 

fasla başlar. Devamında özetle şu ifadeleri kullanır; Bahtın [uğurlu] yıldızının işi; zelili 

aziz, zayıfı kuvvetli etmektir ve bahtın [olgunlaştırıcı] ateşiyle altın, hâlis altın olur.  

Ümit rüzgârının uygun bir şekilde esmesi gönlü gam girdabından kurtarır. Felek[ 

Allah’ın yardımı varken] yıldızı yükselmiş olanı alçaltamaz; açılmış [ihsân] kapılarını 

kapatamaz… şeklindeki değerlendirmelerle şair, eserin yazılma sebebinin ortaya 

çıkışının soyut planda temellendirmesini yapmaktadır. 

 Ona göre muvaffakiyetin ardında İlahî yardım, baht, tâlih gibi mücerret etkenler 

bulunmaktadır.  

 Müellif, eserin yazılış sebebini de şöyle açıklar: Şâh’ın hatırına eserin yazılma 

düşüncesi [Allah tarafından] bahş olununca, padişah; meclisinde [kulu] Mülhimî’nin 

adını andırır.  

 Temiz inançlı, dindar şahların en üstünü Sultan Murâd, saltanatında 

yaptıklarının ve ortaya koyduğu eserlerinin bedii bir eserde toplan[ıp, anlatıl]masını 

arzu eder. Böylelikle Şehen-şâh;  kıyamete kadar anılmayı, halkın ve seçkin kimselerin 

gönlünde yer tutmayı arzu etmektedir.(b.224-b.225) 

 Yukarıda sözü edilen istekler doğrultusunda IV. Murâd bir ferman irâd ederek 

Mülhimî’yi görevlendirir.   

 

   O fermân vürûdıyla cân bahş olur 

   Gedâ-yı direm-cûya kân bahş olur [264] 
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 Şair, cân ve kân bağışlayan, ihsân eden bu görevlendirmeyi kendisi için bir 

“beşaret / müjdelenmek” olarak ifade eder: 

 

   Beşâret yeter sana Ey Mülhimî 

   Ki oldun şehen-şâh-ı dîn mülhemi [269] 

 

Şair, sözünü ve eserini bütün sözlerden ve [ benzer] eserlerden üstün görür. Bu 

düşüncesinin temelinde de Şâhen-şeh-i din Sultan Murâd’ın teveccühü vardır: 

 

   Sözim üstün olsa n’ola cümleden 

   Benüm medh-i şâhen-şeh-i dîn iden [277] 

   

 Sanat, hüner sahibi insanların ortaya koydukları eserleri, altın ve gümüş 

kıymetinde olanlar şeklinde tasnif eden şair, kendi eserini tabi’î olarak altın sınıfında 

gördüğünü işaret eder: 

   Eserler turur görsün ehl-i hüner 

   Zer ü sîm farkında kim gam çeker [279] 

 

 İyiyi kötüden ayıran insaf sahibi kimseler de hangi eser altın hangi eser 

gümüştür, tefrik ederler: 

 

   Kemâline kâmillerüñ i‘tibar 

   İder kimde temyiz ü insâf var [280] 

  

 Şairin yukarıda sözünü ettiği övgüler, emir üzere yazacağı eserin ve saraydaki 

resmi görevinin gereğidir. Ancak Mülhimî’nin telif edeceği eseriyle şeh-nâmecilik 

geleneği içinde o zamana kadar ortaya konmuş diğer eserleri gölgede bırakma arzusu 

vardır:  

   Bu destâna fermânıdur rehberüm 

   Bu in‘âma ihsânıdur rehberüm [287] 
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   Şehen-şâh-nâme kodum ismini 

   K’ide mahv şeh-nâmeler resmini [289] 

 

 Edebiyat tarihî ile ilgili bazı eserlere bakıldığında Mülhimî son şeh-nâmecidir.  

Şairin eserin başka bir yerinde şeh-nâmecilikten sonra bu görev için kullanılan 

“vekâyinüvis” tabirini yine kendisi için kullandığı görülmektedir. (Bkz. b.4585)  

Bu malumatlar birlikte düşünüldüğünde  “K’ide mahv şeh-nâmeler resmini” mısraı 

“şeh-nâmeciliğin” “vekâyinüvisliğe” dönüşmeye başladığını işaret eden beyitler 

olabileceğini düşündürmektedir.  

 Şair, eserin tamamını Farsça olarak telif etmeyi düşünür çünkü IV.Murâd’ın 

yaradılışı ve lisan bilgisi söz konusu duruma uygundur. Zira Farsça, destan metinleri 

için gayet uygun bir dildir ve Sultan Murâd bu dile son derece hâkim bir padişahtır. 

Ancak Osmanlı ülkesinde âlim câhil herkes Türkçe konuşup söyleştiğinden şair, sebeb-i 

telif kısmından itibaren eseri, Türkçe telif etmiştir.  

 

 

 Konunun İşlendiği Bölümler  

 

 Bu kısım eserin ana konularını ihtiva etmektedir. Müellif, IV. Murad 

dönemindeki önemli olayları anlatırken çoğunlukla kronolojik akışa uygun hareket 

etmekle birlikte bazen geriye gidişlerle, geçmiş bazı olaylara yönelik ufak hatırlatmalar 

yapmaktadır. Olayların tasviri bir biçimde anlatılmaya başlandığı bölüm “Der Âgâz-ı 

Dâstân”[ Destanın Başlaması]  bölümüdür. Bu bölümün ilk beyitlerinde şair, yeni bir 

dönem ve yeni bir üsluptan söz etmektedir: 

 

   Nevâyin nevâ-senc-i dastân-ı nev 

   Gülistân-neverd-i gülistân-ı nev [299] 

 

 Birinci cildin hâtimesi bölümünde de şairin yukarıdaki ifadeleri tamamlayan 

beyitleri bulunmaktadır.  299.beytin devamında sözün değerinden ve işlevlerinden 
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bahseden Mülhimî beyitten itibaren şehen-şâh-nâme’yi başlatır ve hemen padişahın 

övgüsüne geçer. Bu övgüler mesnevînin ilerleyen kısımlarında yeri geldikçe ve her 

fırsatta yapılmaktadır. Bu bölümde şair, IV. Murâd’ı över ve sultanı aşağıdaki gibi 

anlatılır:  

 Sultan Murâd, yeryüzü sultanlarının en seçkini ve Osmanlı sülalesinin hünerli, 

onurlu bir ferdidir. [ H.1018 – M.1610 ] yılında dünya sarayını şereflendirmiştir. Şairin 

“hüner sahibi bir adam” olarak vasfettiği bir kişiden naklettiğine göre IV. Murâd, “sâl-ı 

gâzî”de dünyaya gelmiştir; bu nedenle gaza bulmada, zafer kazanmada mâhirdir. 

Mülhimî, bu vasfı ile birlikte Sultan Murâd’ı hükmü yedi iklime geçen hicri ikinci bin 

yılın sahib-kırânı olarak nitelemektedir. Felek, yıldızı yükselmiş (parlamış)  olan bu 

şahı görünce İskender’in ışığını unutmuştur. 

  Bu zamanın Selim’i de Süleyman’ı da O’dur. Çünkü ikisinin yaptığı işleri tek 

başına Sultan Murâd yapmıştır. Ömrü ve devleti de iki ceddinin ömür ve devletleri 

kadardır.  

 Celal bağının meyveli fidanı (Sultan IV. Murâd) , işini bilen terbiyecilerin elinde 

yetişip salınmaya başlayınca meyve(si)  de kısa zamanda olgunlaşmıştır. 

 [ Şair, sultan Murâd’ın çocuk denecek yaşta tahta geçmesini bu şekilde anlatmaktadır.] 

Gün geçtikçe kadri, kemalatı artan sultan, fen ve sanatta da kendini göstermiştir. Sanat 

erbabı, görünüşte fen ve sanatı sultana öğretmişlerdir lakin mânâda onlar sultandan 

öğrenmişlerdir. Çünkü Hüda, ona kendi kendine üstad olabilecek bir yaradılış vermiştir: 

 

   Şehe sûretâ san‘at öğretdiler 

   Velî ma‘nîde şehden öğrendiler [322] 

 

   O fıtrat ki virmişdür aña Hüdâ 

   Yine fıtratı olur üstâd aña [323] 

 

 Böyle üstün meziyete sahip olan Sultan Murâd, hikmet ilmini Aristo’ya, ilim 

sırlarını da Eflatun’a ders verebilecek evsaftadır.  Devlet ve yönetimi ile ilgili ince 
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hususiyetleri bilenler dahi onun fikrine ve tedbirine göre hareket ederler. Müellif, 

geçmiş zamana ait hatırlatmalar yapmaktadır: 

 Fazilette kendisine denk olanın bulunmadığı Sultan Murâd’a babası I. Ahmed de 

-sağlığında- ihtimam gösterirdi. Onun her işini inceden inceye araştırır, onu sınar idi. 

Evladı içinde, yerine tahta geçecek olan, yedi iklimi gözetecek sultanın Murâd olduğunu 

ferasetiyle bilirdi. Çünkü onun alnında bahtının nuru parlamaktaydı. Tacın ve tahtın 

sahibi O ( Murâd)’dur. O, padişah oldukça taht âsudedir, huzurludur.  

 Şair, babın sonunda dua eder:  

 Gencin de yaşlının da gönlü onunla açılsın, harap cihân onunla şen olsun. O 

aslın ( I.Ahmed) fer’i (dalı, Murâd Han) budur. Ey Allah’ım O’nun (tahtının) baharını 

sonbaharsız kıl. Ey Allahım, Babası (I.Ahmed) senin rahmetinle doymuş, evladı (Sultan 

Murâd) da senin yardımınla karaların ve denizlerin şahı olmuştur. Dinin şehenşahının 

vucudu nur olmuştur, Ey Allah’ım bu nur ile düşmanların gözünü kör eyle.  

Eserde 212 bölüm başlığı görülmektedir. Ancak bu bölümlerin hepsi birbirinden 

bağımsız değildir. Sözgelimi yukarıda özetlediğimiz “Der Âgâz-ı Dâstân” girişinden 

sonraki başlıkların büyük çoğunluğu, kendinden önceki bir bölüm başlığının alt başlığı 

konumundadır. Bu alt başlıklar, üst başlıkta anlatılan olay ya da olaylara genellikle 

tasvirî açıklamalar getirmektedir.  

Sözü edilen alt başlıklar genelde “Der Tarif-i Tonanma”, Der Tarif-i Keştî ve Rücû-ı Be 

Asl-ı Sühen”…gibi adlar taşımaktadır.  

Buradaki adlandırmalar çerçevesinde yapılan açıklamalarda alt başlıkları ana başlıklar 

içerisinde ele alarak özetlemek uygun görüldü:  

 

 

3. [Temhîd - Mukaddeme ]  

 

 Mülhimî, bu bölümde Sultan Murâd’ın culûsu öncesi meydana gelen ve devleti 

zor durumda bırakan bazı olayları ayrı ayrı başlık açmadan özetleyerek anlatır. Daha 

sonra anlatılacak asıl konulara yönelik bir nevi hazırlık ve takdim anlamı taşıyan 

bölümün sonunda da müellif, cihan halkına seslenerek bir araya gelme çağrısı yapar.   
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Sözü edilen bâb, bir sonraki bâb olan “Sultan Murâd Han’ın culûsunun” kıymetini 

göstermesi açısından önemlidir. 

 Şair, asılsız ve değersiz söz söyleyenleri eleştirdikten sonra “asıl olan evvelde 

olan olayları anlatmak, başka sultanların vakalarından söz etmek değil şehen-şâh’ın 

destanını anlatmaktır.” der:   

 

   Vekâyi‘ ki evvelde buldı vuku‘ 

   Degildür saña lâzum aña şuru‘ [345] 

 

   Garaz dâsıtân-ı şehen-şâhdur 

   Ne tezkir-i ahvâl-i her şâhdur [346] 

 

Müellif, her menkıbenin okunmayacağını [şehenşehin menkıbesi okunmaya değerdir.] 

düşünerek sözü uzatmak istememektedir. Ancak belli başlı olayları uygun uzunlukta 

anlatmayı gaye edinmiştir. 

 

   Okunmaz dırâz itme her menkıbe 

   Yeter tutiye olacak mertebe [348] 

 

 Bir önceki bâbda sultan I.Ahmed’den kısaca söz eden şair, II. Osman’ın 

şehadetine de bu bölümde şairane bir yaklaşımla, hüsn-i talil göstererek,  birkaç beyitle 

değinir. Buna göre Osman Han, Dünyanın düzenini bozuk gördüğü için ve bu aldatıcı 

dünyanın gösterişine aldanmadan Firdevs cennetine Hakkın şehidi olarak gitmiştir: 

 

   Biñ otuz birinde saray-ı dü-reng  

   Nukûşına aldanmayup bî-direng [348]  

 

   Revân oldı firdevse ‘Osman Han 

   Şehíd-i be Hak şâh-ı cennet-mekân[350] 
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   Bozulmuş görüp baà-ı kevni tamam 

   Gülistân-ı cennâta kıldı hırâm[351] 

 

 Mülhimî; hain, kötü, dinden ve dünyadan hissesini alamamış insanların Osman 

Han’a yaptıklarının hesabının sorulmayacağını zannettiklerini ancak yine de Sultan 

Murâd’ın hışmından çekinerek yerine akıl sağlığı bozuk olan amcası I.Mustafa’yı 

geçirdiklerini söyler:  

 

   Cezâ-yı şehen-şâh-ı dînden hazer 

   İdüp ‘ammisin tahta giçürdiler [354] 

 

   Anı añlamazlardı kim şehr-i yâr 

   Gerek lâ-‘akâl ‘âkıl ü hüş-yâr [355] 

 

  Şair, bütün elim olayların arkasında “Habis-Âsaf” olarak vasfettiği Vezirazam 

(Kara) Davut Paşa olduğunu belirtir:  

 

   Vezâret hevâsıyla Dâvûd-nâm 

   Habis-Âsaf olmağa itdi kıyâm [359] 

 

 Bu dönemde pek çok karışıklık baş göstermiş neredeyse her gün bir vukuat 

zuhur etmiştir. Başvezir olan Kara Davut, icraatlarıyla karışıklıklara sebep olmakta, 

vezaret makamına vezir dayanmamaktadır. Neredeyse on günde bir vezir ya 

katledilmekte ya da firar etmektedir.(b.366) Vezaret makamı köy muhtar yardımcılığı 

ile bir olmuştur. (b.368) 

 Şair, Hz. Muhammed’in kıyamete yakın zaman için vermiş olduğu haberlere 

telmih yaparak “Ayakların baş, başların ayak olduğu”, “küçüğün büyüğü dinleyeceği 

yerde büyüğün küçüğü dinleyip itaat ettiği” kıyamet gibi bir dönem yaşandığını anlatır: 
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   Kebîrüñ sözin tutmaz oldı sagîr  

   Sagirüñ tutar emrin ammâ kebîr [370] 

 

   Mezelletde kaldı kibâr-ı enâm 

   Ayaklar baş oldı başlar tamâm [371] 

 

 İsyanların, kargaşanın had safhaya ulaştığı hengâmda halk iyice ümitsizliğe 

düşmüştür. Bazı insanlar da dünya’nın sonu geldiği düşüncesine kapılmışlardır: 

 

   Ümidini kat‘ eyleyüb şeyh ü şâb 

   Didiler yıkıldı cihân-ı harâb [379] 

 

 

   Düketdi sanurdı felek dânesin 

   Yıkarlar bilâ- mühletin hânesin [380] 

 

 Şair, bu iç karartıcı betimlemeyi yaptıktan sonra harap olan dünyayı yeniden 

mamur kılacak bir “cihân-bân”, karanlıkları dağıtacak bir “mihr-i rahşan” gerektiğini 

söyleyerek Sultan Murâd’ın tahta liyakatini işaret etmektedir. Zaten tac ve taht da şehini 

arayıp bulmak istemektedir. Çünkü Şahın tedbiri ve kılıcı ile devlet (düzeni) 

bozulmaktan kurtulabilir.  

 Müellif, “Niçün pâdişâh olmaya Hân Murâd?” istifhamının cevabını ikinci 

mısrada verir: “O, sultân-ı díndâr-ı pâk-i‘tikâd” dır. Buradaki ifadelerden şairin, 

devletin kötü gidişine dinin emirlerine “temiz bir inançla” sıkı sıkıya bağlı bir 

sultanın son verebileceği düşüncesi çıkarılabilir.  Söz konusu ibareler aynı 

zamanda şairin Sultan Murad Han için oluşturmak istediği “imaj”lardan biri olarak 

da düşünülebilir. 

 Sultan Murâd, temiz inançlı ve dindar bir sultandır böylelikle bozulan düzeni 

yeniden tesis edecektir. Allah’ın muradı, âlemin nizam içinde olmasıdır. Sultan Murâd 

da ismiyle müsemma ve vasıflarıyla muvafık olarak “murâd-ı Hüdâ”ya uygun bir 
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padişahtır. Sanki o gücünü İlâhî kaynaktan alır:  Elini gürzüne vursa felek titrer, yayını 

eline alsa melekler korkar, oku arşın okundan daha üste çıkar. Bölümün sonlarına doğru 

müellif, Sultan Murâd’ın üstün özelliklerini sayarak O’nun yukarıda bahsedilen liyakatlı 

sultan olduğu düşüncesini pekiştirme gayretindedir:  

 

   Murâd-ı Hüdâ-yı cihândur Murâd 

   Ki nazm-ı cihândur Hüdâ’ya murâd [402] 

 

   Mutâbıkdur ism-i müsemmâsına 

   Muvâfıkdur evsâfı esmâsına [403] 

 

   Elin gürzine ursa ditrer felek 

   Kemânın ele alsa korkar melek [404] 

 

   Oku tîr-i arşdan üstün gider  

   Yayın kimse çekmezse kendi çeker [405] 

     

 IV. Murad; Allah’ın dört sevgilisinin izinden giden;  ilim, hayâ, adâlet ve 

doğruluk sahibi bir sultandır. Din ve diyanet sahibi olduğundan ehl-i sünnet ve’l-

cemaatin şâhıdır. O gürzüyle küffârın başını ezer; okuyla fâcirlerin kalbini deler. 

Hakkın şeksiz şüphesiz lutfu olarak ele avuca sığmaz bir padişahtır: 

 

   Budur pey-rev-i çâr yâr-ı Hüdâ 

   Be sıdk u be ‘ilm ü be ‘adl ü hayâ [406] 

 

   Şeh-i ehl-i sünnet-cemâ‘at budur 

   Şehen-şâh-ı dîn ü diyânet budur [407] 

 

   Girer mi ele böyle bir pâdişâh 

   Bize lutf-ı Hak’dur bu bî-iştibâh [407] 
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 Bütün zorluklardan sonra büyüğün ve küçüğün ittifakıyla Sultan Murâd, 

düşmanlarına galip gelerek tahta oturmuştur. Bu geçişi müellif güneşin gizlendiği 

perdeden çıkıp gence yaşlıya ışık salması şeklinde etmiştir: 

   Hicâb-ı hafâdan çıka âfitâb 

   Ola pertev-endâz her şeyh ü şâb [417] 

 

 

4. [Dinin Şehen-şâhının Ve Sultanlar SultanınınTahta Oturması Hakkında] 

 

Şair Mülhimî; bu bâba “Felek, (Sultan Murâd’a) arşını gölge; zemin de ferşini yol 

yapsın.” yakarışıyla giriş yapar. Gökler (talih)  onun saltanatı için hazırdır, güneş 

(ihsan, şefkat) de bu günü beklemektedir. Sultanın culûsu için de Mülhimî fantastik bir 

tac giydirme merasimi kurgular: 

 Elmastan yekpare taht kurulsun ve bahtın (uğurlu) eli, altın tâcı getirsin. 

Melekler saf saf dursun, gökteki yıldızlar kapıda yer tutsun… Böylelikle Zilkade 1032 

H.’de Sultan Murad kaza ve kader takdiriyle tahta çıkar: 

 

   Kazâ vü kaderdür yemîn ü yesâr 

   Hırâm eylesün tahtına şehr-i yâr [427] 

 

   Biñ otuz ikisinde zî’l-ka‘dede  

   Bulundı kazâ vü kader va‘dede [428] 

 

 Eserde belirtilen doğum tarihi [1018] ile culûs [1032] arasındaki tarih farkına 

bakıldığında sultan tahta çıktığında on dört yaşındadır, aşağıdaki beyitte de bu rakam 

görülmektedir: 

 

   Şeh-i çâr-deh sâle mâh-ı zemîn 

   Sa‘âdetle taht üzre kıldı cülûs [433] 
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 Sultan Murâd, peygamberin dört sevdiğinin izinden giden içi merhametli dışı 

celalli bir padişahtır. Şair, tarihini yukarıda beyit içinde verdiği culûs için ayrıca bir de 

tarih düşmüştür:  

 

   Culûsına târih düşdi galeb 

   Olur lâ-cerem àâlib a‘dâya heb [431] 

  

 Galeb kelimesini meydana getiren harfler toplandığında sultan IV. Murad’ın  

culûs tarihi Hicrî 1032 / Milâdî 1622-23 çıkmaktadır. 

  Şair “,…eski bağa yeni bir bahçivan, eski devlete de yeni bir Hüsrev 

gerekliydi.” diyerek dua ile bâbı bitirir:   “Ey Allah’ım dinin şehen-şâh’ını bu eski bağa 

bahçivan eyledin, mugaylan dikenlerini de (böylece) gül bahçesine çevirdin. Onun 

vücudunu sıhhatli, cömertliğini de engin kıl.” 

 

5. [Abaza (Mehmet Paşa) Cengi ve Abaza’nın Yakalanması Hakkında] 

 

Sultan Murâd culûs etti, bütün mahiyeti ayağını öptü. Rum ülkesi (böylece) muradına 

erdi. Dünya’da gam keder kalmamıştı gerçek şafak sökünce karanlıklar dağılıverdi. 

Halkın gözü gönlü açıldı. Cihan bağı cennete döndü, herkes huzur içinde idi. Ancak 

Erzurum Valisi Abaza Mehmet, Sultan Murâd ’ın culûsu öncesinde bazı sebeplerden 

isyan etmişti. Sivas’ı almış, Ankara’yı kuşatmıştı. Adı (sözde) şeyh olan bir sapkını 

rehber edinen Abaza, onun sözleriyle hareket ediyordu: 

 

   Tutup şeyh nâmında bir mülhidi 

   Anuñ re’yine aldanurlar idi [494] 

 

Abaza, şeyh ne derse ona inanıyor; Onun eğrisini doğru sanıyordu. Şeyh de Abaza’ya 

etrafındaki gücü muhafaza etmesini ancak bu şekilde vezaret ve sadaret elde 

edebileceğini telkin ediyordu. Bu telkinler Abaza’yı azdırdı. 
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 Abaza, Padişaha bağlılığını da göstermedi. Azledilen Kemankeş Ali Paşa’nın 

yerine Sadrazam olan Çerkes Mehmet Paşa, Abaza’yı ikna için elçiler gönderdi, neden 

isyan ettiği soruldu, Kızılbaş tehlikesinin bertaraf edilmesi gerektiği anlatıldı ama 

şeyhinin etkisinde olan Abaza ikna olmadı. Nihayetinde, etrafında otuz bin kadar asker 

toplayan Abaza Mehmet ile Kayseri taraflarında savaş yapıldı: 

 

   İdüp Kayseri’ye de kasd-ı sitîz 

   Biribirine uğradı tiğ-i tîz [566] 

 

Çerkes Mehmet Paşa, Abaza’yı büyük bir bozguna uğrattı [H.1034 ]: 

 

   Hezîmet virüp kaçdılar bî-mecâl 

   Biribirine bakmak oldı muhal [577] 

 

   Firari gözin dikdi karşusına 

   Dönüp bakmadı kimse ordusına [578] 

 

Kaçıp Erzuruma sığınan Abaza ile anlaşma sağlandı ve Erzurum valisi olarak kaldı: 

 

   Kul olduysa kurban efendisine 

   Sevinsün ki şân virdi kedüsine [611] 

 

 Vezir-a’zam Çerkes Mehmet Paşa İran Seferi hazırlıkları için Tokat’taki kışlaya 

çekildi ve o kış Tokat’ta vefat etti. [ H.1035 – M.1625 ] 

 

     

6. [ Bağdad Kuşatması Hakkında] 

 

 Çerkes Mehmet Paşa’nın yerine, eski vezir Hafız Ahmet Paşa sadrazam olarak 

göreve getirildi. Padişah, sadrazama Bağdad’ı alma ve Kızılbaşlardan intikam alma 

emrini verdi: 
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   Kılup Hâfız’ı sadrazam hemân 

   Buyırdı ki cem‘ ola ceyş-i gerân [622] 

 

   Hisar ide Bağdâd’ı asker tamam 

   Kızılbâşdan alalar intikâm [623] 

 

 Emir üzerine, Hafız Ahmet Paşa Diyarbakır üzerinden Bağdad’a ulaşıp kaleyi 

kuşattı. Birtakım zorluklar yaşadığından, silah ve teçhizatı uzun kuşatma için yeterli 

olmadığından Paşa, kaleyi almaya muvaffak olamadı: 

 

   Sarıldı ki Bağdâd’ı teshir ide 

Velî kâdir olmadı tedbir ide [630] 

 

   Mükemmel degül idi âlât-ı darb 

Müheyyâ degül idi esbâb-ı harb [631] 

 

Kale alınabilecek iken şah Abbas’ın yeniçeri içine yaydığı fitneler ve kışın yaklaşması 

sebebiyle kuşatma kaldırıldı. Ordu, Musul üzerinden Diyarbakır’a geldi. Bu 

muvaffakiyetsizlik sebebiyle Sultan Murad, Hafız Paşa’yı azletti. [H.1036-M.1627] 

 

7. [Halil Paşa’nın Yetiştirmesi Olan Abaza’nın Halil Paşa’yı Aldatması 

Hakkında] 

  

Hafız Ahmet Paşa’nın ardından yerine sadrazam olarak Halil Paşa Getirildi. 

Zamanında Hafız Ahmet Paşa’ya itaat etmeyip Şah Abbas’la yakın olan Abaza’nın ve 

Kızılbaş fitnesinin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Mevcut durum padişaha son 

derece ağır gelmekteydi: 

 

   Zamir-i hümâyûna geldi girân 

   Halíl’i idüb sadr-a‘zam hemân [663] 
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   Buyurdı kızılbaşa ‘azm eyleye 

   Abaza’yı teshíre cezm eyleye [664] 

 

  Abaza Mehmet Paşa, daha önceden Halil Paşa ile irtibatlıydı. Halil Paşa 

bu yakınlığa güvenerek, Abaza’yı da yanına alarak Bağdad’a yürümeyi planlıyordu. 

Ordusuyla Diyarbakır’a gelen Halil Paşa’nın planı Abaza’nın Halil Paşa’nın isteklerini 

yerine getirmemesiyle bozuldu. Bunun nedenle Bağdad’a yürümeyi erteleyen Halil 

Paşa, Abaza Mehmet meselesini halletmek amacıyla onun üzerine yürüdü. Kış vakti 

geldiğinden Erzurum’a kapanan Abaza’yı ele geçiremeyen Halil Paşa geri dönmek 

zorunda kaldı. (H.1037 – M.1628) (25b) 

 

   Halil’ün rücû‘ın şehen-şâh-ı din 

   İşitdükde hiç olmadı hışm-gín [719] 

 

Başarısızlığı sebebiyle İstanbul’a çağrılan Halil Paşa da görevinden azledildi. Yerine 

Hüsrev Paşa tayin edildi. Padişah, yeni sadrazam Hüsrev Paşa’ya Abaza’yı yakalama 

emri vererek benzerlerine gözdağı vermek istemektedir:  

 

   Varup Hüsrev itsün anı kayd u bend 

   Ki sâyirlerine ola nush u pend [723] 

 

Ordunun başına geçen Hüsrev Paşa, Abaza’nın üstüne giderek Erzurum’u kuşattı. 

Şiddetli muhasarayla kale topa tutulduktan sonra Abaza teslim olmak zorunda kaldı. 

[1038 H.] Ancak Abaza’ya dokunulmadı, padişah kendisine ikram ve iltifatlar etti.  

Tarihi kayıtlara göre son derece celalli, haşin bir padişah olarak bilinen Sultan IV. 

Murad’ın yukarıda olduğu gibi muhtelif yerlerde şefkatli ve merhametli olarak 

anlatıldığı görülmektedir. Abaza Mehmed’in teslim olduktan sonra padişahın huzurunda 

bağışlanması yine bilinen bir olaydır ve eserde anlatılır: 
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   Belí pâdişâhlarda ‘âdet budur 

   Şehen-şâhlarda mürüvvet budur [757] 

 

   Güneh-kârı ‘afv eylemekdür kerem 

   Ki toğrılara lutf olur lâ-cerem [758] 

  

Abaza Mehmet vakasını halleden Hüsrev Paşa, kısa bir süre sonra Irak-ı Acem’e 

girdi, Musul üzerinden Hemedan’a kadar gitti, Kızılbaş ordusuna (Safevîlere) önemli 

zayiâtlar verdirdi.  

8. Der Binâ-yı Ka‘be-i Mu’azzama-yı Şerifhâ-yı Allahü Te’alâ [ Yüce Allah’ın 

Şerefli Kabesi Hakkında] 

 

Bu bâbda bir afet sebebiyle tahrip olan Kabe’nin Sultan IV. Murad’ın emriyle 

tamir edildiğinden bahsedilir. Şehnâme’nin geneline bakıldığında şairin vasfettiği 

gibi temiz itikatlı, dindar ve dine devlet gibi nizam veren bir “Şehen-şeh-i Din” 

imajı görülmektedir. Zira eserin ana eksenini oluşturan Bağdad’ın alınması faslı 

yoldan çıkmış bir mezhep olan kızılbaşlık ile dinin hizmetkârı olan Osmanlıların 

mücadelesi olarak takdim edilmektedir.  

Kabe’nin tamir edilmesi de Osmanlıların dinin hizmetinde olduğunu göstermesi 

açısından da önem taşımaktadır. Ayrıca başında Sultan Murad olmak üzere 

Bağdad’ı kuşatmaya giden Osmanlı Ordusu’nun güzergâhındaki önemli din 

büyüklerinin kabirlerinin ziyareti ve dualar edilmesi yukarıda sözü edilen imaj ve 

hassasiyetleri pekiştirmektedir. 

 

9. [ Şahin Giray’ın İltica Etmesi Hakkında] 

 

 Müellif, feleğe nida ederek serkeşliği terk etmesini, ahdine sadık kalmasını 

öğütler ve felekten, şahın kullarını baştan çıkarıp onları boş yere kahır kılıcıyla telef 

ettirmemesini ister.  
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 Bu giriş Osmanlı’ya bağlı Kantemir ve Muhammed Giray’ın sebep olduğu 

karışıklığı anlatmak maksadıyla yapılmıştır.   

Nogay Beyi Kantemir, Hoton Muharebesinde büyük yararlılıklar göstermişti. Daha 

başka hizmetleri sayesinde İstanbul’da nüfuz kazanmıştı. Bu nüfuzunu Kırım Han’ına 

karşı kullanmaya çalışan Kantemir ile Kırım Han’ı Muhammed Giray karşı karşıya 

geldi. Hanlığını kaybetme endişesi taşıyan Muhammed Giray ve kardeşi Kağılgay
71

 

Şahin Giray, Bucak’ta bulunan Kantemir’in üzerine yürüdüler. Kantemir kaçıp 

İstanbul’a sığındı. Diğer taraftan Muhammed Giray ve kardeşi Şahin Giray, Osmanlı’ya 

itaatsizlik ediyordu. Sultan Murad, Kırım Hanlığına Canbek Giray’ı tayin etti. Bunu 

kabul etmeyen Muhammed Giray ile Osmanlı desteğindeki Canbek Giray savaşa 

tutuştu. Şiddetli muharebeler sonucu başarılı olamayan Canbek Giray geri dönmek 

zorunda kaldı. Muhammed Giray ve kardeşi Şahin Giray takriben üç yıl daha Kırım 

Hanlığında kaldı. Osmanlı’ya karşı Rus Kazaklarıyla dahi ittifak eden Muhammed 

Giray sonunda divandan azledilerek yerine tekrar Canbek Giray tayin edildi. Canbek 

Giray ve Kaptan Paşa ( Kaptan-ı Derya Hasan Paşa) ile Kırım’a çıktı. Bahçesaray’a 

girdi. Önce Muhammed Giray öldürüldü, kaçan Şahin Giray’da daha sonra yakalanarak 

öldürüldü. Canbek Giray Kırım Hanı olarak tahtına oturdu.       

 

 

10. [ Ma’noğlu’nun Kökünün Kazınması Hakkında] 

 

 “Gel ey güzel tedbiriyle ufukları kaplayan ( Sultan Murad’a hitaben), çok kez 

(kurnaz) tilki tuzağa düşer”… girişiyle başlayan bölümde hileye hileyle karşılık 

verilmesi gerektiğinden söz eden şair, Dürzîlerin büyüğü olan Şam Valisi İbn-i Ma‘an 

(Ma’anoğlu Fahreddin) ile ilgili olaylar sebebiyle yukarıdaki girişi yapar. 

 Maanoğlu, ne kadar kınansa, ayıplansa ve cezalandırılsa sezadır, zira Sayda, 

Baalbek ve Beyrut civarında 40 yıl kadar hakim olan Ma’anoğlu, IV. Murad’ın babası 

ve dedesi zamanında da pek çok fitne ve fesat çıkarmıştır. Emanetleri mülk edinip kendi 

evlatlarına vermiş, şehen-şâh-ı dine itaat üzere olmamıştır. Üzerine gönderilen bir kısım 

                                                 
71

 Kırım Hanlarının birinci veliahtlarına verilen unvan. 
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serdârları da pahalı mal ve hediyeler vererek savuşturmayı başarmıştır. Nihayetinde, 

Sultan Murad, Küçük Ahmed Paşa’yı Şam Valisi olarak görevlendirip ondan 

Ma’anoğlunu yakalamasını ister: (45-b) 

 

   Buyurdı ki Ma‘an oğlunı sayd ide 

   Tutup kavmini cümle kayd ide [1312] 

 

   Yıka kal‘aların kara leşkerin 

   İde pâk ol kavmden kişverin [1313] 

 

   Murâdını fehm itdi Ahmed tamâm 

   Yiri öpdi didi hâsıl oldı merâm [1314] 

 

Küçük Ahmed Paşa, Şam’a gider; Trablus, Adana, Halep askerleri de Şam’da Ona 

katılır. Kapdan Paşa deniz yoluyla Sayda’yı alır. Maanoğlu, Küçük Ahmed ve Kapdan 

Paşa’yı birbirine düşürmeye çalışsa da muvaffak olamaz. Ahmed Paşa, Maanoğlu’nun 

üzerine büyük bir kararlılıkla gider. Savaş esnasında Emir Maanoğlu’nun bir oğlu başı 

kesilerek öldürülür. Maanoğlu Fahreddin de Sayda taraflarında bir dağ kalesine kaçar. 

Küçük Ahmed, onu orada da bulur, yakınları, oğulları ve kendisini esir alıp Der-i 

devlete (İstanbul’a) gönderir. Maanoğlu, burada önce haps edilir sonra da katledilir. 

Oğulları ise gönderilir. Bunun üzerine Şam ve çevresi huzura kavuşur: 

 

   Anı habs idüp soñra katl itdiler 

   Oğullarını bile gönderdiler [1403] 

 

   Bu eyyâmlarda havâli-i Şâm 

   Dikensiz gülistâna döndi tamâm [1404] 
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11. [ Rus’un Perişanlığı ve O Menhus Topluluğun Barış İstemesi Hakkında] 

 

 Rus kavmi menhus (uğursuz) bir kavimdir ve mecusîler bu kavimen daha habis 

(zararlı) değildir.  İman ehli bir kavim [ Osmanlılar] hükümran olduğundan beri Rum, 

Rus, Engerus kızıl kanlara boyandı. Rus kavmiyle her yıl savaş yapıldı. Ruslar, sürekli 

olarak Osmanlıların keskin kılıçlarını tadarlardı. Ve Osmanlılardan her fırsatta 

kaçarlardı. Kılıçları, Osmanlıların kılıçlarına karşı gelemedi ve her yıl harac ve vergi 

verirlerdi. Uzun zaman böyle geçti, arada savaş neredeyse unutuldu.  Rus kavmini 

gururları tahrik etti ve (Ruslar) ortalığı karıştırmaya başladılar. Huzur bunların canına 

battı, gurur kanlarına girdi. Bu yüzden Osmanlıya itaatte kusur etmeye başladılar. Sık 

sık da hadlerini aşar oldular.  Karedeniz kıyılarında Rus Kazakları kötülük yapmaya 

başlamışlardı. Bunun üzerine donanma Karadeniz’e açılarak bu serkeşliğe son vermekle 

görevlendirilmişti. 

Osmanlı donanması, Rus Kazaklarını Karadeniz’in kuzeyinde basarak onlara ağır 

zayiatlar verdirmiştir.[Şair, bu kısımda geçmişten bahsetmektedir. II. Osman 

döneminde Ruslarla yapılan savaşları kısaca anlatarak zamanındaki olaylarla 

irtibatlandırmaktadır.] Buna kani olmayan II. Osman Han (Genç Osman), Devlet 

Girayın kağılgayını (veliaht şehzadesini) ve Rumeli valisi İskenderi, Leh’in ( 

Polonyalıların) üzerine gönderdi. Rus’u bozup, onlara ağır zayiatlar verdirdi.Kırım Hanı 

Canbek ile Devlet Giray, padişahın fermanına itaat ederek Rusların üzerine giderler ve 

Rusları mağlup ederler. Lehler sulha razı oldular ve Rus Kazaklarını ülkelerine 

gönderdiler. (1620) bu olayların sonucunda da Lehlerle sulh anlaşması imzalanır. 

 

12. [Hilekâr ve Fitneci Zeydîlerin  (Çıkardığı) Yemen Olayı Hakkında] 

   

 Şair, bu bölümde feleğe sitem ederek  “(Feleğin) Düşmanları yine baştan 

çıkardığını bu yüzden de düşmanların kahır kılıcından geçirildiğini söyleyerek 

Yemen’deki isyan olayını anlatmaya başlar.  

 Zeydiler, Yemen’in doğusunda Necran Ülkesinde yaşayan bir topluluktur. 

Meslek ve mezhebi Rafızîlerle bir olan bu topluluk emr ü fermana mut’i iken daha 



122 

 

sonra başka Arap topluluklarını da etkileyerek isyan ederler. Beylerbeyi Haydar Paşa 

zamanında başlayan isyan bastırılamadı. Haydar Paşa, başarısızlıklar sebebiyle azl 

edildikten sonra yerine Aydın Paşa geçti Aydın Paşa’nın yönetim zafiyetleri işi daha da 

karmaşık hale getirdi. Mısır beylerbeyi Muhammed Paşa vasıtasıyla Aydın Paşa’dan 

sonra Yemen beylerbeyliğine Kansu Paşa getirildi. O da Aydın Paşa gibi köklü tedbirler 

alamadı. Devletin mali imkânlarını bela ve fitnenin def’i için seferber edemedi. Şair 

Mülhimî de Kansu Paşa için; 

 

   Didikleri gibi veli çıkmadı 

   Kıyup mala düşmenleri yıkmadı [1612] 

  İfâdelerini kullanır.  

 Sonuçta Yemen’in stratejik öneme haiz kıyıları mutlak Osmanlı hâkimiyetinde 

olmakla birlikte ülkenin iç kesimleri görünüşte Osmanlı devletine bağlı kaldı. Özetle 

söylemek gerekirse bölgesel yönetim zafiyetleri nedeniyle Zeydilerle gerektiği gibi 

uğraşılamadı. 

 

    Emân istedi Kansu-yı nâm-cü 

   Muhâ’yı der-dest itdi ‘adu [1622] 

 

   Bu câniblere düşmüş idi sefer 

   Meded-res olamadı cünd-i zafer [1623] 

 

Beyitleriyle kesin zaferin elde edilemediği anlatılır. Şair, bölümün sonunu da Sultan 

Murad’a övgü, nusret talep ve duasıyla bağlar. 

 

13. [Revan’ın Feth Edilmesi] 

 

 Şair; gelişi uğurlu ve Hızır gibi yardım sahibi olan, mucizevi İsa nefsine, 

dolayısıyla İlâhî yardıma seslenmektedir.  
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 56 b’den 78’ b’ ye kadar olan kısımda Revan Fethine doğru gelişen olaylar belli 

bir akış içinde anlatılmaktadır. Olaylar çok geniş tasvirler eşliğinde ayrıntılı bir şekilde 

anlatılırken tarihi gerçeklikler bazen ölçülü bazen de mübalağalı bir söylemle dile 

getirilmektedir. Bu aralıktaki 22 varak içinde bulanan başlıkları Der Feth-i Revan 

başlığının alt başlıkları olarak alabiliriz. 

 Bu bölüm içerisinde Osmanlı ordusunun Revan’a gidiş güzergahında bulunan 

Konya, Erzurum, Sivas ve Van’a uğrayışları anlatılmış. Askerin giyimi, kuşamı, 

techizatı, binekleri ve yük vasıtaları, top dökümhaneleri ve burada dökülen topların 

özelliklerine kadar pek çok hususiyet tasvir edilmiştir. Sözü edilen tasvirlerde masal ve 

efsanelerde görülen varlıklar üzerinden yapılan teşbihler, mübalağalar dikkati 

çekmektedir. 

Bu kısmın özeti aşağıdaki gibidir: 

 H.1042 –M.1633 Eylül’ünde Safevîlerin Van'ı kuşatmaları üzerineVezir-azam 

Mehmet Paşa, İran üzerine sefere çıktı. Ordu 17 Aralık 1633'te Halep'e ulastı. Paşa, kışı 

burada geçirmeyi kararlaştırdı. Bu sırada, IV. Murat da Lehistan seferinde bulunuyordu. 

Kışı Halep'te geçiren Mehmet Paşa, hareket için padişahın Lehistan Seferini 

tamamlayıp mahiyetiyle birlikte katılmasını bekliyordu. 

 1634 bahar başlangıcında [nevruzda] Üsküdar'dan hareket eden IV.Murad,  

Haziran ortalarında Bayburt'a ulaştı. Buradayken, Vezir-azam ve ordusu kışladan çıkıp 

kendisine katıldı. Erzurum'da bir miktar kuvvet bırakan IV. Murat, büyük bir ordu ve 

özel olarak döktürdüğü muhtelif ebatlardaki toplarla İran üzerine yöneldi.  

 1634 Temmuzunun son günlerinde Kafkasya'nın en önemli ve stratejik bir Türk 

şehri olan Revan önlerine gelinerek şehrin kuşatılmasına başlandı. Kuşatmanın 11. 

gününde Revan Hâkimi Emir Gûne oğlu’nun Safevî askerlerinin silahlarıyla çekilip 

gitmesi karşılığında kaleyi teslim edeceği teklifini IV. Murat kabul etti ve Revan 

böylelikle Miladî 1634’de fethedildi. Osmanlı hizmetine girerek mezhep değiştiren 

Emir Gûneoğlu’na rutbe ve makam olarak Halep Beylerbeyliği verildi.  

 Revan’ı tahkim eden Padişah, sonrasında Aras Nehri yatağını takip ile güneye 

inip İran Ordusu'na büyük bir darbe vurmak istiyordu. Ancak İranlılar, arada birkaç 

günlük mesafeler bırakarak geri çekiliyordu. Güzergâhı üzerindeki Merend,Hoy ve Çurs 
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Şehirlerine gelen Şehen-şâh-ı Din, bu kaleleri alır. İlerlemeye devam eden Osmanlı 

ordusu, 1637 Eylülünde güzelliğiyle dillere destan bir şehir olan Tebriz [ Tebriz-i Dil-

âviz] önlerine gelir. 

 

14. [ Tebriz’in Alınarak Yağmalanması ] 

 

 12 Eylül 1634’te IV. Murad Tebriz’e girer. Şair, düşmanın çengine (sazına)  

vurarak (ses getiren) mızraba (Osmanlı kılıcına) seslenerek bu fasla giriş yapar. 

 Sultan Murad öyle bir sahib kırandır ki hiç karar etmez, hiç durmaz ta ki yedi 

iklimi tüm cihanı kucaklayana kadar. Yeryüzü gerçekte onundur ve bu davada 

düşmanlar yalancıdır.  

 Tebriz, gerçekte cennet-i me’va gibi bir mahaldir lakin şeytanlar (kızılbaşlar) 

yüzünden orada âdemoğullarına yer kalmamıştır. Osmanlı ordusu Tebriz’e geldiğinde 

İran ordusu şehirden kaçmış, şehri savunmasız bırakmıştı. Sultanın emriyle ve 

neferlerinin sadasıyla Tebriz’e hücum edildi: 

 

   Basıldı çü Tebrîz-i hûn-rîze pây 

   Bulundı benî nev‘den hâlî cây [2278] 

 

   Yire girmiş idi kızılbaşlar 

   ‘Aceb kaçdı kurtuldı evbâşlar [2279] 

 

   Hakikatde Tebrîz gülzârdur 

   Dirîgâ o gülşen pür-ezhârdur [2280] 

 

 

(78-b) bu kısımda da tasvir ağırlıklı alt başlıklar bulunmaktadır. Bu başlıklar: Ordunun 

Süvarilerinin Tarifi, Aras Nehri’nin geçilmesi, Şehrin (Yağmalanarak) harap edilmesi 

ve konunun özeti mahiyetindeki Rucu’-i Be Asl-ı Sühen adlarını taşımaktadır ve 80-bye 

kadar devam etmektedir.  
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Bu bölümün devamı  (80-a) olan: 

  “Der Amede-i İlçiyan” bölümünde de Safevî elçilerinin sulh yapmak amacıyla 

Sultanın huzuruna çıkmaları anlatılmaktadır. Sultan, âli-cenâplık göstererek elçileri 

kabul etmiş ve yine büyüklük göstererek sulh imzalamıştır.  

  (81-a 82-b) elçiler kabul edildikten sonra “padişahın dönüşü” faslı anlatılmaktadır. 

Uzunçarşılı, Sultanın İsfahan’a kadar gitmek istemesine rağmen, hastalığı ve kışın 

bastırması sebebiyle dönmeyi kararlaştırdığını söylemesine rağmen bu fasılda yalnız 

kışın soğuğundan söz edilmekte diğer sebepten bahsedilmemektedir. Bu durum 

“Şehname” lerde başkahramanla ilgili olarak mümkün oldukça olumsuzluklardan söz 

etmeme hassasiyetiyle ilgili olmalıdır.   

 Anlatının devamında, IV. Murad Tebriz’den Van’a gelmiştir. Böylelikle 

İstanbul’a dönüş yoluna girilmiştir. Bu esnada şiddetli bir kış mevsimi yaşanmaktadır. 

(Der Ta’rif-i Serma’da) kış mevsimi anlatılmaktadır. Bu kısmın sonunda da pek çok 

bölüm başı ve sonunda olduğu gibi padişah övgüsü yer almaktadır. Şair, her fırsatta IV. 

Murad’ın üstün meziyetlerinden söz eder: 

 

   Şehenşeh-i din cemi-i akl u nakl 

   İder dâima fatk u ratkında ‘adl [2356] 

 

15. [Tayyar Muhammed Paşa’nın Kerkük Kalesini Feth Etmesi] 

 

 Söz konusu bâbda o dönemde Diyarbakır Vâlisi olan Tayyar Mehmed Paşa’nın 

Kerkük Kalesini feth etmesi olayı anlatılır.  

 Şair arzuladığı fethe seslenerek savaşın zorluğunu alıp götüren fethi davet eder. 

Askerlerin avladığı, tuttuğu (şeyler) ülke (ler) dir. Zafer, her dâim onlara yol 

gösterendir.  

 Dinin şehenşah’ı, IV.Murad, kızılbaşları (Safevileri) yola getirmek için Revan’a 

sefere çıkmıştır. Müellif daha önce Revan’ın fethini anlatmıştı. Sultan’ın dönüşü 

faslından sonra Revan’ın fethiyle hemen hemen aynı zamanlara denk gelen Kerkük 

Kalesinin fethi olayına geri dönüş yaparak bu faslı anlatmaya başlar: 
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 Diyarbakır valisi Tayyar Mehmed Paşa da civarındaki Kürt Beyleriyle bir olup 

Kerkük’ü kuşatır.  30 gün kuşatmadan sonra Kale fethedilir. (Tarih 1634) Mehmed Paşa 

fetihten sonra Musul’a gider.   

  “Ahıska Kalesinin Ele Geçirilmesi” faslında da Padişah’ın Revân’ı kuşattığı 

sırada Kenan Paşa komutasında gönderilen bir orduyla bu kalenin ele geçirilmesi 

anlatılır: 

 Kenan Paşa Ahıska Kalesi üzerine gönderildi. Asker ve topların gücü sayesinde 

Ahıska Kalesindekiler eman istediler.  Kızılbaşlar (Safevîler) kaleyi Osmanlılara bırakıp 

gittiler. Osmanlılar da kaleye asker, gıda ve techizat koyarak, burayı tahkim ettiler. 

Civardaki Gürcüleri de itaat ettirip yörede sükûneti sağladılar.  

 Veziriazam bütün bu işlerden sonra padişahın emriyle orduya dön emrini verdi.  

 

   Kaziyye bu üslub buldı vuku’ 

   Vezir-i mükerrem buyurdı rücu’ [2400] 

 

16. [ Padişah’ın, Cennet Numûnesi İstanbul’a Dönüşü ] 

 

 İran seferini bu şekilde tamamlayan Sultan Murad, Veziriazam Mehmed Paşa’ya 

Rumeli Beylerbeyliği ünvanı vererek ordunun basında bırakıp, 1635 yılında İstanbula 

doğru yola çıktı: 

   Husûsen havâs-ı hüdamla hemân 

   ‘Azimet Sitanbûl’a oldı revân [2408] 

 

   Malatya öñünden geçildi Fırât 

   İçildi o nehr üzre âb-ı hayât [2409] 

 

   Geçünce sudan beş gün eglendiler 

   Malatya şeh(i)rinde dinlendiler [2410] 

     . . . 
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 Fırat nehrini geçerek Malatya’ya gelen padişah burada beş gün dinlendi. Pötürge 

Hekimhan, Sivas, Tokat, Amasya, Ilıca, Osmancık, Bolu, İzmit güzergâhını takip 

ederek Üsküdar’a gelindi.    

   Gicenüñ yedi sa‘atinde tamâm 

   Çatup Üsküdâr’a tutuldı makâm [2431] 

 

   Çıkup Üsküdâr’a şehen-şâh-ı dîn 

   Gelüp cümle erkân-ı devlet karîn [2437] 

 

   Ayak basdılar tahta devlet ile 

   El öpdürdiler anda ‘izzet ile [2438] 

 

Şehen-şâh-ı Din Sultan Murad, büyük bir zafer alayıyla sağa sola lütuflar saçarak, 

selamlayarak "Revan Fatihi" olarak İstanbul'a girdi. [Aralık 1635]: 

 

   Yemîn ü yesâra telattüf nisâr 

   Selâm iderek lutfile şehriyâr [2472] 

 

   Güzâr itdiler bâb-ı ikbâlden 

   Şeref virdiler tahta iclâlden [2473] 

 

   Şeref burcına geldi hurşîd-câh 

   Şeref-bahş tâc oldı Cemşîd-câh [2474] 

 

   Devâm olsun eyyâm-ı nusretleri 

   Müdâm olsun a‘dâya fursatları [2475] 

 17. [ Revân Kalesinin Müslümanların (Osmanlıların) Elinden Çıkması ] 

 

Padişah’ın İstanbul’a dönmesi, Kışın bastırmasını, Mehmet Paşa’nın da 

Diyarbakır’da bulunmasını fırsat bilen Safevîler, Revan Kalesine saldırılar, kuşatmadan 

sonra aldılar. 
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   Şehen-şâh-ı dîne irişdi haber 

   Kuşatdı Revân’ı kızılbaşlar[2502] 

 

   İşidildi hem Murtazâ hastedür  

   Eli ceng ü tedbîrden bestedür [2503] 

 

   Vezirâ‘zama oldı fermân ki tîz 

   Kızılbaşı ref‘ ide tiz-i sitîz [2504] 

 

 Revan’ı korumakla memur edilen Murtaza Paşa, askerlerinin büyük bir kısmını 

alarak kışı geçirmek amacıyla Erzurum’a gelmiş ve Revan kalesinde büyük bir kuvvet 

bırakmamıştı. Şair, Revan Kalesi’nin savunmasının zayıf olduğunu gören Safevîlerin 

bakış açısını şu beyitlerle dile getirir: 

 

   Vezir-a’zam almazdan evvel haber 

   Revân üstine varmamızdur hüner [2491] 

 

   Bu esnâda Revân’ı itsek hisâr 

   Beş ay tutamaz kal‘ayı Zü’l-fekâr[2492] 

 

   Kış aldı yolı geçemez ins ü cân 

   Revân’ı hisâr idelüm biz hemân [2493] 

 

   Cuyûş-ı şehen-şâh-ı dîn nîm-sâl 

   Kühistân-ı Ermen’den aşmak muhâl [2494] 

     . . . 

 Kış ortasında yardım gönderme çabalarına rağmen Revan’ın yardımına 

zamanında gidilemedi. Mehmet Paşa Diyarbakır’dan Murtaza Paşa da Erzurum’dan 

Revan’a ulaşamadı. Neticede Safevîler, üç aylık bir kuşatmadan sonra Revan'ı tekrar ele 

geçirdi. Ancak, Kızılbaşlar, kaleyi aldıktan sonra buradaki Osmanlılara ilişmediler. 
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Safevîlerin, eman verme hususunda Osmanlı askerlerine hitabını şair; Revân / revân 

kelimelerini cinaslı bir şekilde kullanarak şu şekilde dile getirir:  

 

   Bilünmez ne var sizde bizde hemân 

   Revân’ı virüñ siz de olun revân[2546] 

 

Bunun üzerine Osmanlı askerleri sağ sâlim bir şekilde kaleden çıkıp giderler: 

 

   Virüp kal‘ayı çıkdılar müslimûn 

   Düşüp yollara geldiler pek zebûn [2550] 

 

Revan’ın düşmesi üzerine Murad Han, Sadrazam Mehmet Paşa'yı görevinden azlederek 

yerine Bayram Paşa'yı 1637'de Sadrazam olarak tayin eyledi.  

18. [ İnayet Giray’ın Asi Olması ve Cezalandırılması ] 

 

Şair, oyun çevirmenin kötülüğünden ve oyunun sahibine zararından bahsederek fasla 

giriş yapar. Buradaki genel ifadeler, hususi olarak İnayet Giray’ı kasten kullanılmıştır. 

İlerleyen beyitlerde Mülhimî, İnayet Giray’ın Canbek Giray’dan sonra Kırım Hanı 

olduğunu zikreder: 

 

   Sene erba‘ u erba‘in ü elif   [H.1044-M.1635] 

   Felek Cânbek’üñ hânlıàın saydı hulf [2579] 

 

 

   Kırım Hânı oldı‘İnâyet Girây 

   Hüsâm’ı aña kıldılar kağlığây [2580] 

 

1635’te Kırım Hanı olan İnayet Giray, Şehen-şâh-ı Din’in Revan Seferine katılma 

çağrısına rağmen sefere katılmamıştı. Müellif fasıl girişinde söylediği sözlerin 

paralelinde İnayet Giray için şu ifadeleri kullanır: 
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   Nihâdında şirret var imiş meger 

   Hıyânet-perest oldı ol bed-güher [2581] 

 

   Revân’a buyurdukda şâh-ı cihân 

   Aña olmuş idi bu fermân revân [2582] 

 

İnayet’in karekterinde şirretlik, kötülük vardır. O kötü tabiatlı Han, ihanetetmeyi sever. 

Bu yüzden –ihtiyaç hâsıl olduğu halde - Revan’a gitmemiştir. Ayrıca Kırım askerlerini 

de Akkerman'daki Kantemir’in üzerine gönderdi Kantemir, üzerine gelen Kırım 

ordusundan kaçarak İstanbul’a geldi. 

   Tuyup Kantemir kesretin anlaruñ 

   Bilüp üstine geldigin hânlaruñ [2596] 

 

   ‘İyâliyle mâliyle kaçdı hemân 

   Der-i devlete geldi úurtardı cân [2597] 

 

 İnayet Giray, Kantemir’in iadesini zamanın Şeyhülislam’ından (Şeyhülislâm 

Yahya)  ister. Ancak bu isteği reddedilir. Sultan Murad daha sonra İnayet’i azl edip 

yerine Bahadır Giray’ı nasb eder:  

   Şehen-şâh-ı dîn-i ‘adâlet-penâh 

   Bahâdır Girây’ı idüp mülke şâh [2612] 

 

 

19. [ Dinin Şehen-şehinin Esenlik Yurdu Bağdad’ı Kuşatmaya Karar 

Vermesi] 

 

 İran tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak isteyen Şehen-şâh-ı Din IV. Murat, 

İran üzerine ikinci defa sefer yapmayı kararlaştırdı. Bu sebeble ciddi hazırlıklara girişti. 

Birecik ve Bosna dökümhânelerinde büyük toplar dökülerek Musul'a gönderildi.  
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   Mühimmâta Bayrâm Paşa tamâm 

   İki yıl kadar eyledi ihtimâm  [2678] 

 

 

   Döküp balyemez toblar Bíre’de ( Birecik) 

   Had(d)iñ virdiler göge de yire de [2679] 

 

Toplar döküldükten sonra sair mühimmatın da çok sayıda hazırlandığı görülmektedir: 

 

   Gıdâsını cem‘ itdiler kûh kûh 

   Şikâf ile geldi hevâya sütûh [2694] 

 

   Demir tob ile toldı arż u semâ 

   Kîse kîse bârût ile imtilâ [2695] 

 

   Arâzide medfûn olan tenderi 

   Çıkarup zemîn tutdı deşt ü deri [2696] 

 

   Ne yerde ise anı buldurdılar 

   Bu nüh hokkayı cümle toldırdılar [2697] 

 

   ‘Adûdan füzûn oldı fındukları[2698] 

   Rakamdan birûn oldı fındukları 

 

 Bütün bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra padişahın emriyle Sadrazam ve 

Serdâr-ı Ekrem olan Bayram Pasa 1638'de Üsküdar'dan hareket etti. Şair, bu olayı Hz. 

Süleyman’ın Seba Melikesi Belkıs ile aralarındaki macera ve Hüdhüd kuşu ile 

muhaveresi hikâyelerine telmih üzerinden anlatır: 

 

   Gelüp bir seher hüdhüd-nâme ber 

   Süleyman’a virdi Seb‘a’dan haber [2706] 
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   O Belkıs-ı mülk-ârzû der-i zaman 

   Buyurdı ki hâzır ola ins ü cân [2707] 

 

   Suyûl-ı hışım şarka idüp mürûr 

   ‘Irâk’ı ide gark tûfân-ı şûr [2708] 

 

 Osmanlı ordusu, hışım, gazap seli halinde doğuya doğru harekete geçmiştir. Bu 

faslın devamında kaleleri döven topların özellikleri, güçleri destansı bir hava içerisinde 

tasvir edilmiş yer yer telmihler, mübalağalarla yapılan hazırlıkların üst seviyede olduğu 

vurgulanmıştır.  Uzun anlatılan hazırlık faslının sonunda “Der Münacat” adlı bir fasıl 

bulunmaktadır. Bu fasılda şair, İlâhî yardımı ve zaferi bütün bu hazırlıklardan sonra 

Allah’tan istemektedir. Bu du’â ve niyâzın bir kısmı aşağıdaki gibidir: 

 

   Murâdı zafer ile mesrûr kıl 

   Bu meksûrı‘avnuñla mansûr kıl [2748] 

 

   Çü hıdmet-güzâr eylediñ ümmete 

   Meded-kâr eyle anı sünnete[2749] 

 

   İmâm-ı A‘zam’ı itmek ister halâs 

   Ki itdin anı melce-i ‘âm u hâs [2750] 

 

   Baña feth-i Bağdâd’ı eyle nasîb 

   Du‘â-kâra sensin mucîb ü karîb [2751] 

 

   İlâhî Murâd’ı idüp ber-murâd 

   Bu lütfuñla kıl ehl-i İslâm’ışâd[2752] 

 

   İlâhî habibüñ resûl-i güzîn 

   Aña yâr olan sevgilüñdür yakîn[2753] 
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   Murâd anlaruñ gayretini çeker 

   Murâd anlara hıdmet itmek diler [2754] 

 

Müellif, muhtelif bablarda olayın akışını keserek yine tasvir ağırlıklıanlatımlar 

yapmaktadır. Savaş tuğlarını, padişahın otağını, IV. Murad’ın ve sipahilerin zırhlarını 

bu bablarda ayrıntıyla tasvir etmiştir: 

Hükümdarlık ve saltanat alameti Tuğ için; 

 

   Cebehâneyi matla‘ itdi o tûğ 

   Şu‘aıyla virdi cihâna fürûğ [2780] 

 

   Sabâ armağan eyledi bûyını 

   Bulup virdi yir yir sefer cûyını [2781] 

     . . .  

 Ayın on beşinde Üsküdar sırtlarına kurulan Otağ için; 

 

   Otâğı hümâyûn-ı devlet-karâr 

   İdüp cânib-i Üsküdâr’a güzâr [2784] 

 

   Ayıñ on beşinde kuruldı otâğ 

   O zer toblar oldılar şeb-çerâğ [2785] 

 

   Çeküldi o zer kubbe eflâke dek 

   Kakuldı kazuk merkez-i hâke dek [2786] 

 

 İbareleri kullanılmıştır. 

 

1 Nisan’da ordunun tamamı Anadolu yakasında toplandı. 2 Nisan’da Padişah’ın altın 

kubbeli otağı Üsküdara kuruldu. Yürüyüş öncesi son hazırlıklar burada yapıldıktan 

sonra başta güneş renkli sarığıyla vakur ve  heybetli Padişah ardında Osmanlı Ordusu 

23 Zilkâde 1047 Hicrî - 8 Nisan 1637'de Bağdad üzerine sefere çıktı: 
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   On altıda ordu da gecdi tamâm  

   Zemînde hıyâm oldı encüm-nizâm [2790] 

 

   Yigirmi üçüncide hurşid-i Rûm 

   Tulû‘ ârzû oldılar pür hücûm [2791] 

 

Mesnevinin buradaki bölümlerinde şairin tasviri anlatımları devam etmektedir. Sultanın 

mahiyetinde bulunan piyadeler, süvariler, hassa askerleri, enderun oğlanları, ilmiye, 

serasker, kazasker, vüzera sınıfı gibi muhtelif sınıflarla savaşta giyilecek kıyafetlere ve 

yük hayvanlarına kadar savaşa etki  eden tüm unsurlar tasviri olarak anlatılmıştır. Bu 

tasvirler Hind Elçilerinin huzura kabul edilişi sonrasına kadar devam eder [119-a ] Bu 

uzun tasvirlerde Osmanlı Ordusunun güzergâhı da anlatılmıştır. 

Yenişehir, İznik, Eskisehir, Konya, Halep yolunu takip eden ordu Urfa yakınlarına 

geldiği sırada 26 Ağustos'ta Sadrazam Bayram Paşa'nın vefatı üzerine Tayyâr Mehmet 

Paşa Veziriazamlığa getirildi. 15 Kasım'da, 197 gün süren intikalden sonra Bağdat 

önlerine gelen Osmanlı ordusu, şehri kuşatmaya başladı. Bu bölümden itibaren [119-b] 

eserde, kuşatmanın nasıl yapıldığı topların nasıl konuşlandırıldığı anlatılmaktadır. 

Kuşatma gün be gün anlatılır. Hücumların nerelerden yapıldığı, keskin nişancı 

tüfekçilerin kuşatmadaki rolleri, günlük kaç neferin yaralandığı kaçının öldüğü bir nevi 

savaş raporu  biçiminde anlatılmaktadır.   

 Ardı ardına çok kanlı çarpışmalar yaşanır:  

 

   Mukâbil durup her taraf iki saf 

   Biribirine yeter idi hem hedef [3711] 

 

   Basardı biribirini şîrler 

   Ağız ağıza oldı şimşîrler [3712] 

 

   Bedenden yapıldı nice kulleler 

   Ki anda bedenler idi kelleler [3713] 
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 Savaşın en kızgın olduğu hengâmda ön saflarda kahramanca savaşan Tayyar 

Mehmed Paşa kaleden atılan bir mermiyle başından vurularak şehid olur:  

93-b 

 

   ‘Adû üzre ez bes ki seyyâr idi 

   Lakab ol civân-merde Tayyâr idi [3753] 

 

   Bugün sarf-ı makdûr idüp ol dilîr  

   Atıldı ‘adû üstine hem-çu tîr[3754] 

 

   O demde ki burc üstüne çıkdılar   

   Tüfekle o şír-i neri yıkdılar [3755] 

 

   Şehîd oldı ‘avn-ı şecâ‘at ile  

   Sa‘îd oldı ‘izz-i şehâdet ile [3756] 

 

   Uğur-ı hümâyûnda oldı fedâ 

   Hüdâ rahmete kıldı anı sezâ [3757] 

 

 Mehmed Paşa’nın yerine Vezirazam olarak Kapdan Paşa [Kaptan-ı Derya  

Kemankeş Kara Mustafa Paşa] tayin edilir: 

 

   Şehen-şâh-ı dín Tehemten-esîr 

   Kapûdan Paşa’yı itdi vezir [3766] 

 

Kuşatma şiddeti artırılarak devam ettirilir. Ertesi gün çarpışmalar devam ederken 

Kızılbaşların Reisi Bektaş Han,  haber gönderip eman isteyerek teslim olacağını bildirir. 

Şair, bu konuyla ilgili olarak elçilerin sözlerini kendi anlatışı içinde şöyle aktarır: 

 

   Anuñ gibidür lutf u ihsânı da 

   Emân-cûlara ‘afv u gufrânı da [3830] 
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   Dahilüz bizi sürme dergâhdan 

   Meded isterüz virmek Allah’dan [3831] 

 

   Begendi kelâmın vezîr-i dilîr 

   Cevâbını virdi katı dil-pezîr [3832] 

 

   Didi ilçiye sözim eyle kabûl  

   Sözimle bulınur kabûle vusûl [3833] 

 

   Bu yolda diriğ itmeyem sa‘yımı 

   Tutuñ añlañız cümleñiz ra’yımı [3834] 

 

   Tariki budur çıka Bektâş Han 

   Dahil-i der-i devlet ola hemân [3835] 

 

  IV. Murat bu teklifi kabul etti ve 24 Aralık 1639'da Bağdat teslim oldu. Huzura 

çıkan Bektaş Ağa, Safevî Şahı'nın kendisini cezalandıracağını düşündüğünden 

Emirgûne oğlu gibi sığınma talep etti. Osmanlı hizmetine girdi.  

 Bu bölümü takip eden alt başlık diyebileceğimiz kısımlarda yine tasvir ağırlıklı 

anlatımların olduğunu görmekteyiz. Söz konusu bölümlerde yine asker ve ordunun 

tasviri, hava ve iklim durumunun anlatılmasının yanında ordunun dönüş güzer-gâhının 

da anlatıldığı görülmektedir. Bağdad, aynı zamanda Sünnî mezhep imamlarından olan 

Ebu Hanife’nin mezarının bulunduğu yerdir. Savaşın siyasi boyutunun yanında din ve 

mezhep boyutu da düşünüldüğünde müellifin eserinde Ebu Hanife’ye ayrıca bir fasıl 

ayırması tabiidir. Bu fasıldı diğer din büyüklerinde olduğu gibi memduhun 

faziletlerinden, üstün niteliklerinden söz etmektedir. 

 Övgü sözlerinin içinde peygamberin dört sevdiğinin ardından gelenin ve şeriatta 

usül ve furu’ı sahibi olanın Ebu Hanife olduğunun vurgulanması yerindedir: 

 

   Anuñ hıdmetin itmedi kimse hiç  

   Anuñ zahmetin çekmedi kimse hiç [4114] 
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   O gösterdi asl üzre ‘örfi bize  

   O bildürdi Hak üzre şer‘i bize [4115] 

 

   O’dur fırka-yı nâciye mesned’i 

   O’dur kavl-i Hakk’ın kamû Müsnedi[4115 

 

   O dur peyrev-i çâr-yâr-ı resûl 

   Anuñdur cemi‘ân füru‘ u usûl [4117] 

 

Eserin sonlarına doğru Mülhimî, padişahın cennet gibi güzel Bağdad’dan dönüşünü 

anlatmaya başlar. Dönüş öncesi çetin muhasara sonucu harab olan “Bağdâd-ı Behişt-

âbâd”ın tamiri için tedbirler alan Sultan, Veziriazamı bu iş için görevlendirir: 

 

   Vezirâ‘zamı cümle erkân ile 

   Kamû mîr u hem mîr-i mirân ile [4144] 

   Kodı şehr-i Bağdâd’ı ta‘mîr içün 

   Havâlide a‘dâyı tedmîr içün [4145] 

 

Yola çıkmadan önce Tikrit’te Hind elçilerini kabul eder, bazı devlet işlerini müzakere 

eder. İşler halledildikten sonra İstanbul’a dönüşe geçilir: 

Şair, güzergâhı adım adım belirtir: Kurban bayramını Diyarbakır’da geçiren padişah, 

Ergani’ye geçer. Buradan Malatya, Sivas ve Tokat istikameti takip edilir: 

 

 

   Malatya’da üç gün idüp karâr 

   Sa‘âdette Sivâs’a oldı güzâr [4263] 

 

   İdündükde Sivâs’ı ârâm-gâh 

   Tokat’a güzâr eyledi pâdişâh [4264] 
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Beypazarı, Nallıhan’ı aşıp oradan İzmit’e doğru yola çıktılar. İzmit’ten simurg-ı 

Anka’ya yeşbih edilen ve baştarde adı verilen gemilerle sultan ve askerleri İstanbul’a 

doğru hareket ederler. Şehen-şeh-ı Din Sultan Murad ihtşamlı alaylarla, tebrik ve 

tebciller eşliğinde İstanbul’a girer. Bağdâd Seferi de böylece son bulmuş olur. Şair, bu 

mutlu son denilebilecek faslın sonuna bir Saki-nâme : 

 

   Hemân bâde-i nâba irse elüm 

   Ve illâ nedür zarfdan hâsılum [4444] 

 

   Gel ey sâkî lutf eyle ol hamrdan 

   Beni kurtara pençe-i nemrden [4445] 

 

   Zebûn olmuşam kût-ı cân vir baña 

   Helâk olmuşam bir revân vir bana [4446] 

 

   Te‘allükden âzâde eyle beni 

   Kemâlâta âmâde eyle beni[4447] 

 

Sâki-nâme’nin sonunda dualar eden şair,  Şehen-şeh-nâme’nin son kısmında iki cilt 

olarak tasarladığı eserinin ilk cildinin bittiğini söylemektedir: 

 

Bu ana gelünce vekâyi‘ tamâm 

   Yazıldı olup cild-i evvel benâm [4580] 

 

Şehen-şeh-nâme-i Murâdî aşağıdaki beyitlerle sona ermiştir
72

:  

 

   Bir oldı irişsün biňe defterüm 

   Felek dahî tayy itmesün defterüm [4583] 

 

                                                 
72

L nüshasının sonunda 1049 H. 1639 M. Tarihine temmet düşülmüştür 
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   Felek tâ ki tayy itmeye defterin 

   Şehen-şâh tutsun yedi kişverin[4584] 

 

   Vekâyi‘-nüvisi olup Mülhimî 

   Şehen-şâh-nâme ola mülhemi [4585
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III.BÖLÜM 

 

A. TÜRK EDEBİYATINDA ŞEH-NÂME İSMİYLE TELİF EDİLMİŞ 

ESERLERE GENEL BİR BAKIŞ VE ŞEHNAMECİLİK GELENEĞİ 

 

1. ŞEH-NÂME ve ŞEH-NÂMECİLİK GELENEĞİ 

 

Şeh-nâme, İranlı şair Ebu’l-Kâsım-i Firdevsî’nin (ö.411/1020) dinî, tarihî ve destânî 

metinleri örnek alarak mesnevi nazım şeklinde meydana getirdiği bir eserdir. 

Masal, destan, efsane ve tarihin ustaca harmanlandığı eser, zengin ve etkileyici 

muhtevası ile çokça ilgi görmüş, takipçileri de “Şeh-nâme”, “şâh-nâme”, “şehen-şeh-

name”gibi adlarla kendi eserlerini vücuda getirmişlerdir.  

Firdevsî; eserine doğrudan arkaik İran efsane, destan ve tarihi olaylarının anlatımıyla 

başlamamış, Allah’ı öven, insan ve kâinatın yaratılışını konu edinen dinî-felsefî 

muhtevalı bir giriş yapmıştır. Bu; her insanı, her toplumu ilgilendiren umumî hazırlık 

faslından sonra İran mitolojisini ve tarihini, akıcı üslubunun da yardımıyla her kesimden 

okuyucuya ulaştırabilmiştir.
73

 

Eldeki yazma nüshalarda beyit sayısı 50.000 ile 65.000 arasında değişen eserin, şairin 

kendi ifadesine göre, beyit adedi 60.000’dir. Kronolojiye sadık kalan şair, Âdem 

Peygamberden Pers İmparatoru III. Yezdicerd dönemine kadar olan zaman diliminde 

Fars kültür sahasına giren hemen her önemli olaydan bahseder.  

İran sahasında; sözlü kültürde anlatılagelen mitolojik, destanî, efsanevî unsurları 

derleyip sistemli bir şekilde yazıya aktarma çalışmaları Firdevsî’den önce milâdî IV. 

asra kadar götürülebilir. Firdevsî dönemi şehname tarzındaki eserlerin atası denebilecek 

Hudây-nâme, bir grup bilgin tarafından yeniden yazılmış ve şâh-nâme
74

adıyla 

mükemmel hale getirilmiştir.
75

  Orta Farsça ya da diğer bir tabirle Pehlevîce kaleme 

alınan bu eser, daha sonra Farsça’ya Ebu Mansur tarafından yine şeh-nâme adı verilerek 

çevrilmiştir. Söz konusu eser kendinden sonra yazılan pek çok esere ilham kaynağı 

olmuş, Dakikî de bu eserin bir kısmını, 1000 beyit olarak, nazımlaştırmıştır.  

                                                 
73

 Lügal Necati; Şahnâme-Firdevsî, Kabalcı Yay. İstanbul 2005, s.21-22 
74

Eser, bir bilginler heyeti tarafından hazırlandığı için Kitab-ıŞâhân-ı Danişverî adıyla da bilinir. 
75

 Lügal, a.g.e s.24 
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 Yukarıda sözü edilen sözlü kültürü yazıya aktarma çalışmalarını, o dönemde 

İran halk kültürünü çok canlı bir şekilde yaşayan ve yaşatan zümre diyebileceğimiz 

“dihkân”lar yürütüyorlardı. Dihkânları, günümüzde köy ölçeğindeki yönetim birimini 

çiftik tarzında yöneten işleten nüfuz ve statü sahibi kimseler olarak nitelemek de 

mümkündür. Bir dihkân olarak Firdevsî ve ailesi de böyle bir ortamda yetişmiş, diri 

tuttukları İran sözlü ve yazılı halk kültür değerlerinin canlı neşriyatçıları olmuşlardır. 

Bu verimli ortamdan beslenen Firdevsî, 30 yıl kadar süren gayretli ve bilinçli 

çalışmasıyla meşhur eseri Şeh-nâme’yi, bir rivayete göre, yaşı seksene yaklaştığı halde 

tamamlayıp Gazneliler devleti sultanı Mahmud’a sunmuştur.
76

 

 Firdevsî’nin Şeh-nâmesi türünün ilk örneği değildir, ancak en mükemmel 

örneğidir.  Nitekim Tûslu Firdevsî kendisinden 3-4 asır önce yazılmış Şeh-nâme 

tarzındaki bazı eserleri kendi üslubuyla bütünleştirerek bir nevi tekamül ettirmiştir. 

Zengin kültürel dokusunun yanında güçlü söyleyişiyle Şeh-nâme de kendinden sonraki 

eserler için bir model bir ekol olmuş, manzum ve mensur şekilleriyle kendi geleneğini 

teşekkül ettirmiştir.   

Türk edebiyatında da XI. Asırdan itibaren etkileri
77

görülmeye başlanan Şeh-nâme’nin 

Selçuklular ve Beylikler döneminde Anadolu sahasında yazılan şeh-nâme örnekleriyle 

etki alanı genişlemeye başlamıştır.78

                                                 
76

Helmut Ritter, İslam Ansiklopedisi MEB, 1964, C.4. s. 643 
77

1. Halil İnalcık, Türk Kültürü Araştırmaları, Kutadgu Bilig’de Türk ve İran siyaset nazariye ve gelenekleri s.259- 

271) ; 2- Bekir Şişman, Muhammet Kuzubaş; Şeh-nâme’nin Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, Ötüken Yay. İst. 

2007. 3- Yusuf Has Hacib, Çev. R. Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig, Türk Tarih Kurumu, 1998, s.1 
78

İsmail Çiftçioğlu, A.K.Ü Sosyalbilimler Dergisi, Karamanlı Dönemi Şeh-nâme Yazarları ve Eserleri Üzerine, 

[makale] IV/2, s. 57-66 
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            ANADOLU VE OSMANLI SAHASINDA ŞEH-NÂMECİLİK 

 

Osmanlı edebiyatında şeh-nâme terimi; bir padişahın merkezinde olarak; Osmanlı 

tarihine ait savaş ve kahramanlıkların manzum ya da mensur olarak anlatıldığı eserler 

için kullanılmaktadır.79 

Sözü edilen eserlerin meydana getirilmesinde biçim ya da içerik yönünden Firdevsî’nin 

Şeh-nâmesi örnek alındığından bu formdaki eserlerin genel adı da gelenek 

içerisinde şehnâme olmuştur. Bununla birlikte Firdevsî Şeh-nâmesi’ndeki 

kahramanların teşbih, telmih ve mecaz unsuru olarak kullanılmasıyla Osmanlı 

edebiyatında telif edilen eserler, Şeh-nâme‘nin gerçek ve kurgu arasındaki 

dünyasına uygun bir üslup meydana getirmişlerdir. 

Yukarıda sözü edilen eserleri manzum olarak meydana getiren sanatçılara Osmanlı 

edebiyatında şeh-nâme-hân denilirdi. Bu sanatçılar, Fatih döneminde önce görevli 

olarak Kanunî döneminden itibaren de sarayda resmî memuriyet makam ve mansıbıyla 

temsil edildiğinde “şeh-nâmeci” adıyla anılmaya başlandılar.  

Şeh-nâmeciler, memdûhu oldukları padişahın üstün vasıflarını, meziyetlerini, savaş ve 

kahramanlıklarını tespit edip en güzel şekliyle ifadeye memur idiler.
80Şehnameci ismi 

XVII. Yüzyılın sonlarına doğru vak’anüvise çevrilerek Osmanlı Devleti’nin sonuna 

kadar bu şekilde kullanılmıştır.81
   

                                                 
79

Agah Sırrı Levend, Gazavat,nameler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavattnamesi, TTK Basımevi, Ankara, 2000s.4; 

Ayrıca Osmanlışeh-nâmeleri Üzerine Yapılan Akademik Çalışmalar için bkz: Ahmet Faruk Çelik, Fethullah Arifi 

Çelebi'nin Şah-nâme-i Âl-i Osman'ından Süleyman-nâme: Metin, İnceleme, Özet Tercüme, AnkaraÜniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2009; DavutEbrahimî, Arifî Fethullah Çelebi ve Fütûhât-ı Cemile’sinin Tenkitli 

Metni, İ.Ü. SosyalBilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 199; Hatice Aynur, Mahremî ve Şehnâmesi.I. 

Kısım.Yavuz Sultan Selim Dönemi: İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin, I-II, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbulÜniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul, 1993; Numan Külekçi, Ganî-zâde Nâdirî: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri, Divanı 
ve Şeh-nâmesi’nin Tenkitli Metni, Doktora Tezi,, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1985; 

Dündar Alikılıç, Ganî-zâde Mehmed Nâdirî’nin Şehnâme-i Nâdirî’si, Yüksek Lisan Tezi, MarmaraÜniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Istanbul, 1993; Saadet Şanlı, Şehnâmeci Talikî-zâde’ye Göre Osmanlı 
Padişahlarının Şairlikleri. Talikî-zâde Şehnâmesi (V.Hassa)’nin Edisyon Kritiği, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul, 1989; Vahid Çubuk, Talikî-zâde Mehmed Subhî Efendi’nin Eğri Seferi 

Şehnâmesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul,1986; Christine Woodhead, 

Ta‘likī-zāde’s Şehnāme-i Hümāyūn. A History of the Otoman Campaign into Hungary 1593-94, Berlin, 1983; Şemsî 

Ahmed Paşa, Şeh-nāme-i Sultān Murād, ed. Günay Kut–Nimet Bayraktar, Harvard, 2003; Refet Yalçın Balata, 

Hunkârnâme (Tevârîh-i Âl-i ‘Osmân), Mîr Seyyid ‘Alî b. Muzaffer-i Ma‘âlî, Doktora Tezi,İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı, İstanbul 1992; Hâdi İnâl [Hadi İnal], Şâh-nâmeyi Selîm Hân-ı Devvâm-ı 
‘Osmânî te’lîf-i Lokmân b. Huseyn-i ‘Âşûrî el-Ûrmevî, Doktora Tezi, Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, (Pâyân-

nâme-ye Doktora), Tahran, 1982. 
80Ahmed Refik Altınay, Bizde Şeh-nâmecilik, Seyyid Lokman Ve Halefleri, Yeni Mecmua Sy.9 s.169-170 
81Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,1972   
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Ahmedî, Nizâmî’nin İskender-nâmesinden esinlenerek meydana getirdiği aynı adlı 

eserinin sonlarına eklediği 334 beyitle şeh-nâme tarzı bir eser meydana 

getirmiştir.
82

Osmanlı sarayında ise şeh-nâmeci ünvanıyla anılan ilk isim Fatih Sultan 

Mehmet’inemriyle şeh-nâme yazmaya başlayan 45 bin beyitlik kısmını telif edebilen 

ancak bitirmeye ömrü yetmeyen Şehdî’dir.
83

 Fakat Şehdî’den yaklaşık iki asır evvel 

yaşamış Karamanlı müverrihlerden Horasanlı Ünsî Anadolu’da bilinen en eski şeh-

nâme müellifidir ve Şeh-nâme-i Selçuk isimli Farsça eseri kaleme almıştır. 13. Yüzyılın 

diğer bir önemli ismi klasik şiirin ilk temsilcilerinden Dehhani, Selçukluların son 

hükümdarı III.Alâeddin Keykubâd zamanında Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş ve 

Sultan adına 20.000 beyit ve Farsça olduğu rivayet edilen Selçuklu Şeh-nâmesi’ni 

yazmıştır.Ancak bu eser elde bulunmamaktadır.  

Şeh-nâme yazarlığı Selçuklu dönemiyle sınırlı kalmamış, Anadolu Selçuklu Devleti 

yıkıldıktan sonra beylikler döneminde de devam etmiştir.
84

 

Osmanlı Dönemine tekrar bakılacak olursa Şehdî’den sonra resmi şeh-nâmeci olmayan 

ancak şeh-nâme telif edip sultana takdim eden Mahremî  (Tatavlalı-Ö.1535) dikkati 

çekmektedir. 12280 beyitten oluşan eserinin birinci bölümü 2263. beyite kadar ayrı bir 

cilt olup II. Bayezid’in sefer ve zaferlerinden söz eder. Eserin ikinci bölümü 2264 ile 

8944. beyitler arası I.Selim döneminden (1512- 1520), özellikle de İran ve Mısır 

seferlerinden söz eder. Üçüncü bölüm ise 8945 ile12280. beyitler arasında, I. 

Süleyman’ın saltanatının (926-74/1520-66) ilk iki yılındaki olaylar ile Belgrad ve 

Rodos’un fethini anlatır. Eser biçimsel özelliklerine bakılarak üç ayrı kitap olarak 

düşünülebilir. Zira her üç kitabın başında mesnevi biçiminde yazılan eserlerde olduğu 

gibi bir giriş bölümü vardır.85
 

Diğer şeh-nâmecileri görevlendirilme sırasına göre sıraladığımızda öncelikle söz 

edilecek şair Fethullah Ârifi Çelebi’dir. Osmanlı padişahlarından I.Selim dönemini 

konu alan Farsça bir şeh-nâme yazan Ârifî Çelebi (Ö.968  H/1561M.)’nin Şeh-nâme-i 

Âli Osmân adında hacimli bir eseri bulunmaktadır.  Ârifî Çelebi’nin ölümünden sonra 

                                                 
82Salih Demirbilek, Ahmedî`nin İskender-nâme adlı eseri üzerinde inceleme(ses bilgisi-şekil bilgisi-cümle bilgisi) 

metnin transkripsiyonu, sözlük çalışması,Doktora Tezi, Trakya Üniv.2000 
83 Bursalı Mehmed Tahir; Osmanlı Müellifleri, Bizim Büro Yayınları, Ankara, 2000 C. II, s. 257 
84

 Bkz: İsmail Çiftçioğlu a.g.m.s. 66-63 
85

Hatice Aynur, a.g.e.- 1993’e atfen tanıtıcı notlar: Ottoman Historical 2005 
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Şirvanlı Eflatun (Ö 977 H/1569 M)  şehnâmeci olarak görülür fakat onun yazdığı 

şehnâme henüz ele geçmemiştir. 1569’da Eflatun’un vefat etmesi üzerine şeh-nâmeci 

olan ve azledilene kadar kesintisiz on sene bu görevi üstlenen Seyyid Lokman’ın 

(Ö.1010/ H.1061 M,)  Keşid-i Fihrist-i Şeh-nâme-i Âli Osman ya da Tarih-i Sultan 

Süleyman adı  verilen eseri, Kanunî’nin saltanatının 1558-1566 yılları arasındaki 

olaylarını anlatan bir şeh-nâmedir. Ta’likî-zâde Mehmed (Ö.1008 H/1599 M), 

Lokman’ın  halefi olarak manzum ve mensur formda şeh-nâmeler telif etmiştir. Şeh-

nâmecilik müessesesinin sonuna yaklaşılırken Hasan Hükmî görevlendirilir. (Ö.1048 

H/1638 M) eseri mevcut olmayan Hükmî’den sonra da eserinde I.Ahmed’in son 

zamanlarıyla II. Osman (Genç)’ın saltanat yıllarını anlatan Ganizâde Nâdirî görevi 

devralır ve Şeh-nâme-i Nâdirî’yi telifeder. Şeh-nâmecilik memuriyetinin son temsilcisi 

olan ve Sultan IV. Murad tarafından fermanla görevlendirilen Erzurumlu İbrahim 

Mülhimî
86

  (Ö.1060 H / 1650 M ) sebeb-i telif kısmına kadar Farsça olan ve sonrası 

Türkçe devam eden Şehen-şeh-nâme-i Murâdî adlı bir mesnevi telif etmiştir. 

Kaynaklarda iki cilt olduğu bidirilen eserin son cildi ele geçmemiştir. Bu eserin birinci 

cildi ağırlıklı olarak IV. Murad’ın culûsundan Bağdad Seferi dönüşüne kadar geçen 

olayları konu edinmektedir.  

Anadolu ve Osmanlı sahasında şeh-nâme ve şeh-nâmeciliğe yukarıdaki şekliyle 

panaromik bir bakışın sonunda Osmanlı İmparatorluğunda şehnâmeci ünvanıyla 

sarayda bulunan şairler ve görev süreleri sırasıyla şöyledir
87

:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86

Mülhimî mahlâsı yabancı araştırmacılarca yanlış olarak Mülhemî olarak kaydedilmiş, onlardan iktibasla bizde de 

bazı kaynaklar aynı şekilde bildirmişlerdir. Eserin orijinalinde harekeli olarak Mülhimî yazmaktadır. 
87

M.Orhan Bayrak, Osmanlı Tarih Yazarları, Milenyum Yay. 2002, s.264; ;Hasan.Yüksek “ 19.Yüzyılda Osmanlı 

Tarihçiliği” Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” Eskişehir,2006 s.23 
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SIRA   ADI-MAHLÂSI GÖREV SÜRESİ 

1.  İbrâhim Ahmedî  1390-1413  

2.  Amasyalı Şehdî  1451-1481  

3.  Ârifî Fethullah Çelebi 1520-1561  

4.  Şirvânlı Eflâtun  1561-1569  

5.  Seyyid Lokman  1569-1596  

6.  Ta’lîkizâde Mehmed  1596-1599  

7.  Hasan Hükmî   1599-1618  

8.  Ganîzâde M. Nâdirî  1618-1627  

9.  İbrâhim Mülhimî  1627-1650
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İbrahim Ahmedî ve Şehdî, resmi şeh-nâmeci olarak nasbedilmeden eser vücuda 

getirmişler, Ârifî Çelebi’den itibaren de şairler mansıb alarak şeh-nâme-nüvis ünvanını 

kullanmışlardır.  

Fatih Sultan Mehmed’ten (Ö.1481) IV. Murad’a (Ö.1640)  kadar fasılasız devam eden 

Şeh-nâmecilik, yine resmi bir memuriyet olan vak’anüvisliğin ortaya çıkmasıyla sona 

ermiştir. 

Yukarıda bahsedilenlerin dışında edebiyat tarihine mâl olmuş şeh-nâme ismi alan başka 

eserler de olmuştur. Bu eserlerden tespit edilenler tabloda gösterilmiştir.                    

(bkz. TABLO 1  ) 

 

13. YÜZYIL 

Müellifin Adı Eserin Adı 
Kânî-i Tûsî  Şeh-nâme 

14. YÜZYIL 

Müellifin Adı  Eserin Adı 

Ünsî  Şeh-nâme-i Selçuk 

Dehhânî Şeh-nâme 

Yarcânî  Şeh-nâme 

15. YÜZYIL 

Müellifin Adı Eserin Adı 

Şehdî  Şeh-nâme-i Sultân Mehmed-i Sâlis 

16. YÜZYIL 

Müellifin Adı  Eserin Adı 

Mahremî Şeh-nâme 

Fethullah Arifi Çelebi  Şeh-nâme 

Ta'lîkî-zâde Mehmed b. Mehmed Fenâri Şeh-nâme veya Şemâ'il-Nâme-i Âl-i 'Osmân 

Lokman b. Seyyid Hüseyin Keşid-i Fihrist-i Şeh-nâme-i Âli Osman 

Furûgî Derviş Ahmed  Şehen-şeh-nâme 

Şuhûdî  Şâh-nâme 

Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi  Selimşeh-nâmesi 

Şemsî Ahmed Paşa  Şeh-nâme-i Sultân Muradî   

Taşköprülü-zade Kemaleddin Efendi Şeh-nâme 

17. YÜZYIL 

Müellifin Adı  Eserin Adı 

Azmî-zâde Hâleti Şeh-nâme-i Sultân Muradî 

Nadirî  Şeh-nâme   
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TABLO 1 

 

Bu arada Türk edebiyatında telif edilen Şeh-nâmelere esin kaynağı olan Firdevsi’nin 

Şeh-nâmesi’nin Türkçe yapılan manzum ve mensur çevirilerinden de söz etmek yerinde 

olacaktır. Şeh-nâme’nin Türkçe yapılan ilk çevirisi II. Murad’ın emriyle yapılan 

çeviridir. Mensur ve yer yer de manzum parçalarla kompoze edilen eser, 328 varaktan 

oluşmaktadır. Eserdeki manzum kısımlar, İskender-nâmelerde görülmeye alışılan 

beyitlere benzemektedir. Şehname’nin tam olarak yapılmış manzum tek çevirisi Şerif-i 

Amidî’ye aittir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde H.1519 kayıtlı bulunan bu 

çeviri eser 1170 varaktır.88
  Diğer bir tercüme II. Osman’ın emriyle yapılan Mehdî İshak 

Efendi’nin yaptığı eserdir. Bundan başka Mevlana Hamid-izâde
89

ve Cevri Çelebi
90

  

(Ö.1065 H/1654 M)’nin manzum tercümeleri vardır. 

Şeh-nâme ve şeh-nâmecilik incelemelerine dâhil edilmek üzere şehname ismiyle 

adlandırılmadıkları halde şeh-nâmelerle benzer hususiyetleri olan bazı eserlerden de söz 

etmek dönemin siyasal, kültürel ve edebî anlayışını aksettirmesi yönünden önemlidir. 

Özellikle I.Selim (Yavuz) ve Kanunî dönemlerinden başlamak üzere telif edilmeye 

başlanan Selim-nâme ve Süleymân-nâmeler küllî bir yaklaşımla ortaya konmuş; tarihî, 

siyasal, ekonomik, kültürel ve edebî…vs. belge hükmünde olan mühim eserlerdir. 

Selim-nâmeler, I.Selim (Yavuz Sultan Selim) ile II. Selim’in hükümdarlık yıllarının 

anlatıldığı manzum, mensur veya manzum-mensur karışık tarihî eserlere verilen addır. 

Bilinenler içerisinde yalnız Kazasker Vusulî Mehmed Çelebi’nin Selim-nâmesi II. 

                                                 
88

 Zuhal Kültüral – Latif Beyreli, Şerîfî Şeh-nâme Çevirisi, C.1-4, Ankara, 1999. 
89

İsmail Hikmet Ertaylan, Külliyât-ı Divân-ı Mevlânâ Hamidî,İstanbul 1949, s.29 
90

 Hüseyin Ayan, Cevrî, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni Atatürk Üni. Basımevi Erzurum 

1981 s.30 

 

 

Güftî  Şahnâme 

Nisârî  Şeh-nâme-i Sultân Mehmed-i Sâlis 

Mülhimî (Erzurumlu) Şehen-şeh-nâme-i Murâdî   

Hemdemî Şâh-nâme-i İcmali Al-i Osmân 

DİĞERLERİ 
Müellifin Adı Eserin Adı 

Şirazlı Edaî Şehname-i Selim Hanî 
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Selim’i anlatmakta, geri kalanları I. Selim’i anlatmaktadır. Çoklukla Türkçe olmakla 

birlikte Arapça ve Farsça Selim-nâmeler de yazılmıştır.91
  Türkçe telif edilmiş önde 

gelen eserlerden birkaçı: Şeh-nâmeci Lokman’ın ve Şair Cevrî’nin Selim-nâmeleri, 

Sucûdî, Keşfî, Ada’i-iŞirâzî
92

, Celâl-zâde Mustafa Çelebi, İdris-i Bitlisî
93

 ve 

Kemalpaşa-zâde’nin Selim-nâme’leri önemli örnekleri teşkil etmektedirler.  

Klasik edebiyatta Selim-nâmelerin devamı niteliğindeki diğer bir tür de Süleyman-

nâmelerdir. Süleyman-nâmeler; Türk edebiyatında isim benzerliği ve saltanatının 

ihtişamı sebebiyle iki Süleyman üzerine kurgulanmış eserlerdir: Birinci olarak 

Süleyman Peygamber’in hayatı, saltanatı, mucizeleri ikincisi de Kanûnî Sultan 

Süleyman'ın sancak beyliği, padişahlık dönemi, seferleri ve zaferlerini konu edinen 

eserler. Hem Süleyman Peygamber hem de Kanûnî Sultan Süleyman'dan bahseden 

eserlerin pek çoğunun Süleymannâme adıyla anılması, ismi aynı olan bu iki şahsiyetin 

cihâna hükmeden bir saltanat sürmüş olmalarıdır. Ancak burada bahsedilen tür 

bağlamındaki Süleyman-nâme, Kanunî Sultan Süleyman konulu ve Osmanlı tarihine 

endeksli telif edilen manzum mensur eserlerdir.  

 Uzun Firdevsî ya da Firdevsi-i Rûmî olarak bilinen Bursalı Hızıroğlu İlyas, II. 

Bayezit’ın emriyle uzun bir Süleyman-nâmetelif etmiştir.
94

 Rumî, Süleyman 

Peygamberle ilgili bütün kıssa ve rivayetleri bir araya getirerek geometri, tıp, felsefe, 

yıldızlar ilmi ile ilgili bilgileri de ilave etmiştir. Nazım ve nesir karışık olarak yazılan,  

ansiklopedik bir forma sahip denilebilecek bu eser seksen ciltten oluşmaktadır.95
  Uzun 

Firdevsî’nin hacimli eserinden başka Matrakcı Nasuh
96

’ un, Fethullah Ârifî Çelebi
97

’nin  

(Şeh-nâmesinin bir bölümü Süleyman-nâmedir) Azmi-zâde Hâletî ve Nev’î’nin Türkçe, 

Gubârî’nin ise Farsça Süleyman-name’leri bulunmaktadır. 

Eski Türk edebiyatında yukarıda sözü edilen edebî türlerin dışında farklı isimler altında 

telif edilmiş başka eserler de vardır. Esasen şeh-nâme adıyla telif edilmiş eserler, 
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muhtevalarındaki konuların adlandırılışına göre parçalı bir yapı sergileyebilmektedir. 

Bir padişahın hayat ekseninde olaylar anlatılırken yapılan savaşlar, gazâvât-nâme 

türünün alanına girerken, bir kale ya da bir ülkenin alınması da zafer-nâme, fetih-nâme 

türlerinin kapsamına girmektedir. Türk edebiyatında “tür” kavramı pek çok grift 

problemler içermektedir. Agâh Sırrı Levend bu konudaki iç içe geçmişliği- en azından 

bu konuda- yaptığı tasnifle belli ölçüde halledebilmiştir. 

Levend’e göre gazâ-nâme, fetih-nâme yahut zafer-nâme adını taşıyan eserlerle bir veya 

birkaç seferi betimleme amacıyla kaleme alınan tarih konulu eserlerin gruplandırılması 

şöyledir
98

 : 

1. Padişahların birinin hayatı, yaptığı savaşlar, kazandığı zaferler etrafında gelişen belli 

başlı olayların tasvir edildiği manzum ve mensur eserler: Selim-nâmeler, Süleyman-

nâmeler 

2. Vezirlerden veya ünlü komutanlardan birinin ordunun başında bulunarak yaptığı 

savaşların tasvir edildiği gazavat-nameler:  Barbaros Hayrettin, Köprülü Fazıl Ahmet 

Paşa, Tiryaki Hasan Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa’ların şahsiyetleri etrafında 

toplanır. 

3. Belli bir seferi yahut bir kalenin alınmasını tasvir eden gaza-name, fetih-nâme veya 

zafer-nâmeler: Fetih-name-i Kamaniçe, Fetih-name-iKaraboğdan…vs. 

 

 Şeh-nâme, Selim-nâme, Süleyman-nâme, gazâ-nâme, fetih-nâme, zafernâme adı 

verilen ve pek çok müşterekleri bulunan eserler farklı zaman dilimlerinde ortaya 

çıksalar da 16. ve 17. yüzyıllarda ziyadesiyle telif edilmişler çok fazla ilgi görmüşlerdir. 

(Şeh-nâmeler için bkz. Grafik 4) duraklama ve gerileme dönemlerinde ise git gide 

azalarak devirlerini sona erdirmişlerdir.    
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Grafik 4  

 

 Âgâh Sırrı Levend’in “Muhteva” ağırlıklı tasnifininin yanında edebî olarak 

muhtelif tasnif denemeleri düşünülebilir. Sözgelimi yalnızca şeh-nâme adıyla 

isimlendirilmiş olanları; yazıldığı dönemlere göre manzum, mensur olarak 

sınıflandırmanın yanında yazıldığı dil ya da diller bazında da bir gruplandırma 

yapılabilir. Ayrıca sayısal veriler ışığında eserlerin asırlara, dönemlere göre telif edilme 

yoğunlukları tespit edilerek ayrıca bir tasnif yapılabilir. Örnek vermek gerekirse Sultan 

Süleyman devri Süleyman-nâme, şeh-nâme, fetih-nâme, gazâ-nâmeleri gibi bir döneme 

ya da tarihi kişiliğe endeksli bir tasnif, dönemi türlü yönlerden bir bütün olarak 

değerlendirmeye fayda sağlayabilecektir. Söz konusu eserler kendi içlerinde manzum, 

mensur ve manzum-mensur olarak alt tasnif gruplarında toplanabilir. Bahsi geçen 

tasniflemelerin ve bu tasniflere dayalı istatistikler edebiyat ve kültür dünyamıza dair 

önemli ipuçları verebilecektir. Dönemden döneme değişen edebî zevk ve estetik 

anlayış, ilmî ve kültürel yapı, bilimsel anlamda da sayısal verilerin ışığında ortaya 

konabilecektir. Şeh-nâmeler; bir yönüyle benzerleri olan fetih-nâme, gazâ-nâme, zafer-

nâmeler gibi dostu ve düşmanı resmî kanaldan bilgilendirme, yanlış bilgilendirmeleri ve 

dezanformasyonu önleme maksadıyla döneminin edebî zevk ve anlayışı çerçevesinde 

manzum, mensur, manzum-mensur karışık olarak telif edilmişlerdir. Söz konusu 

gayelerle kaleme alınan eserlerin hangi gerekçelerle telifinin durdurulduğuna dair resmî 

13. Yüzyıl 14. Yüzyıl 15.Yüzyıl 16.Yüyıl 17. Yüzyıl Diğerleri

5% 

13% 

5% 

43% 

28% 

5% 

Yazıldığı Yüzyıl 
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bir vesika, bir belge bulunmamaktadır. Ancak değişen şartlar, devletin yavaş yavaş 

duraklama sürecine girmesi bilhassa XVIII. Asırda zaferlerin yerini hezimetlerin 

almaya başlaması ve daha çok vakayı rapor etme tarzında bir tarih metoduna doğru bir 

yöneliş…vb. etkenler vakanüvisliği zaruri kılmıştır denilebilir. Bütün bu açıklamalara 

rağmen şehnâmecilik kurumun ilga edilerek yerine vakanüvistliğin ihdas edilmesi 

sürecini açıklama adına söylenilenler mantıklı olsa da tahminden ibarettir. Aşağıdaki 

tablo ve grafiklerde ise tespit edilebilen, sadece şehnâme adıyla verilmiş eserlere 

yönelik tasnif denemesi yapılmıştır:  

 A.1Manzum A.2 Mensur A.3.Manzum- Mensur Şeh-nâmeler 

 Manzum ve mensur eserler tasnifi, günümüze kadar ulaşmış eserler arasında 

yapılan incelemeleri kapsamaktadır. Biyografik eserlerde şehname adıyla kayd edilmiş 

ancak henüz nüshalarına tesadüf edilememiş, bazı müelliflere ait eserler formu, 

muhtevası bilinemediği için tasnif dışı tutulmuş ve “Diğerleri” başlığı altında mevcut 

bilgilere göre değerlendirilmiştir. Gelişmelere göre güncellenebilecek tasnif basit 

olarak aşağıdaki gibidir ( TABLO 2): 

MANZUM 

Müellifi Eserin Adı 
Yarcânî  Karaman Şeh-nâmesi 
Ünsî  Şeh-nâme-i Selçuk 

Dehhânî  Şeh-nâme 

Hemdemî  Şâh-nâme-i İcmali Al-i Osmân 

Mahremî  Şeh-nâme 

Fethullah Arifî Çelebi  Şeh-nâme 

Mülhimî   Şehen-şeh-nâme-i Murâdî 
Lokman b. Seyyid Hüseyin  Keşid-i Fihrist-i Şeh-nâme-i Âli Osman 

Nadirî   Şeh-nâme 
Şuhûdî   Şâh-nâme 

Şehdî Muhammed Çelebi     <Amasyalı> Şeh-nâme-i Sultân Mehmed-i Sâlis   
Şemsî Ahmed Paşa  Şeh-nâme-i Sultân Muradî 

Güftî  Şeh-nâme 
Şirazlı Edaî  Şeh-nâme-i Selim Han 

Ta'lîkî-zâde Mehmed b. Mehmed Fenârî Yanık Seferi Şeh-nâmesi 
Ta'lîkî-zâde Mehmed b. Mehmed Fenârî Eğri Seferi Şeh-nâmesi 

MENSUR 

Müellifi Eserin Adı 
Ta'lîkî-zâde Mehmed b. Mehmed Fenârî Şeh-nâme veya Şemâ'il-Nâme-i Âl-i 'Osmân 
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TABLO 2 

 

Manzum veya mensur olarak telif edilen eserlerin yüzdelik oranları ( Grafik 5): 

 

Grafik 5 

Manzum Mensur Manzum-Mensur Diğerleri

66% 
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MANZUM VE MENSUR 

Müellifi Eserin Adı 
Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi Selim Şeh-namesi 

DİĞERLERİ 
Müellifi Eserin Adı 
Kânî-i Tûsî Şeh-nâme 
Furûgî Derviş Ahmed Şehen-şeh-nâme 

Nisarî Şeh-nâme-i Sultân Mehmed-i Sâlis 

Azmî-zâde Hâletî Şeh-nâme-i Sultân Murâdî 

Taşköprülü-zade Kemaleddin Efendi Şah-nâme 
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ŞEHNAMELERİN YAZILDIĞI DİL 

 

Firdevsi’nin Şehname’sinin mükemmelliği, Selçuklu, Karamanoğlu ve 

Osmanlıdevletleri sahasında bu eserin bazı özelliklerinin taklit edilmesine  neden 

 olmuştur. Bu taklitlerden bir tanesi şüphesiz dil konusun da olmuştur. Bazı 

yazarlar gerek Farsçayı iyi bildiğini ispatlamak gerekse de eserini Şehname’ye daha 

fazla yakınlaştırmak için eserlerini Farsça kaleme almıştır. Bunun yanında Osmanlı 

edebiyatının en büyük özelliklerinden biri olan özgünlüğü çok çabuk yakalayabilme 

geleneği sayesinde bu alanda da Türkçe eserler çok çabuk kaleme alınmış ve bu 

eserlerin sayısı hızla artmıştır. 

TABLO 3’de Eserlerin telif edildiği dillere göre tasnifi yapılmıştır: 

TABLO 3 

TÜRKÇE 

Müellifi Eserin Adı 

Hemdemî  Şâh-nâme-i İcmali Al-i Osmân 

Ta'lîkî-zâde Mehmed b. Mehmed Fenâri Şeh-nâme veya Şemâ'il-nâme-i Âl-i 'Osmân 

Lokman b. Seyyid Hüseyin Keşid-i Fihrist-i Şeh-nâme-i Âli Osman 

Nisarî   Şeh-nâme-i Sultân Mehmed-i Sâlis 

Mahremî  (Tatavlalı)  Şeh-nâme 

Şemsi Ahmed Paşa  Şeh-nâme-i Sultân Muradî 

Guftî  Şeh-nâme 

Nadirî (Gani-zâde) Şeh-nâme 

Azmizade Haletî   Şeh-nâme-i Sultân Muradî 

FARSÇA  

Müellifi Eserin Adı 

Yarcânî  Karaman Şeh-nâmesi 

Ünsî Şeh-nâme-i Selçuk 
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Dehhânî Şeh-nâme 

Kâniî-i Tûsî Şeh-nâme 

Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi Selim şeh-nâmesi 

Şirazlı Edaî  Şeh-nâme-i Selim Han 

 
TABLO 3

FARSÇA-TÜRKÇE 

Müellifi Eserin Adı 

Fethullah Arifi Çelebi  Şâh-nâme 

Mülhimî  Şehen-şeh-nâme-i Murâdî   

DİĞERLERİ 

Müellifi Eserin Adı 

Şuhûdî  Şâh-nâme 

Taşköprülüzade Kemaleddin Efendi Şeh-nâme 

Furûgî Derviş Ahmed  Şehen-şeh-nâme 

Şehdî  Şeh-nâme-i Sultân Mehmed-i Sâlis 
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Yukarıda “Diğerleri” başlığı altında tasnif edilen şehnâmelerin, yazıldığı dilin Türkçe 

olabileceği tahmin edilmekle birlikte, henüz ele geçmediklerinden ve hangi dilde telif 

edildiğine dair somut bir bilgi bulunmadığından ilgili başlık altında tasnif edilmiştir. 

 

Eserlerin telif edildikleri dillere aityüzdelik oranlar ( Grafik 6): 

 

 

Grafik 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Farsça-Türkçe Diğerleri

45% 

33.5% 

9.5% 

19% 

Dil 



156 

 

İncelemeye konu olan Şehen-şeh-nâme-i Murâdî ile tarihi konularda yazılmış ve 

yukarıda hulasa edilerek bahsedilen diğer edebi eserler arasında isim, biçim ve içerikle 

ilgili bazı küçük farklılıkların dışında büyük ölçüde geleneğe yaslanan bazı 

benzerlikler de bulunmaktadır. Dönem dönem ya da topluca yapılabilecek mukayeseli 

çalışmalar sonucunda benzerlikler ve farklılıklar ortaya konarak “Şehnâmecilik” 

geleneğinin genel durumu ortaya konabilecektir. 

 

SONUÇ 

 

 Ortaya konan çalışmada İbrahim Mülhimî’nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve 

Şehen-şâh-nâme-i Murâdî adlı eserinin tenkitli metni ve şehnâmecilik üzerinde 

durulmuştur. Ayrıca Numan Külekçi’nin çalışmasında verilen Şehnamecilikle ilgili 

Ansiklopedik bilgiler güncellenmiş bu kısma değerli hocamızın yaptığı çalışmaların 

paralelinde eklemeler ve tashihler yapılmıştır.  

 Mülhimî, Osmanlı İmparatorluğunun duraklamanın eşiğine geldiği dönemde 

yaşamıştır. II. Osman’ın şehid edildiği, asayişin iyice bozulduğu dönemleri görmüştür. 

Genç Osman (II)’dan sonra IV. Murad’ın saltanatının ilk yılları da sıkıntılı geçmiş 

ancak yaşının biraz daha olgunlaşmasıyla otoriteyi ele alan Sultan Murad, içte ve dışta 

çetin mücadeleler vererek devletin düzenini ve asayişi yeniden tesis edebilmiştir. 

 Mülhimî’nin mesnevisinde döneminin olaylarının şairin hissiyatına yansımaları 

görülebilmektedir. Padişaha son derece bağlı olan şair, sultanın zaferlerini, fetihlerini 

doğal olarak övmüş ona itaatte kusur gösterenleri de feleğe şikayet ederken üstü kapalı 

olarak yermiştir. Şairin bu tavrı aynı zamanda onun dünya görüşünü ortaya 

koymaktadır. O, devleti ve dini ittihad vesilesi olarak görür. Sultan da bu ittihadın 

sembolüdür.  

 Mülhimî, devrinde aklî ve naklî ilimlere vukufiyeti, âlim ve müderris kimliğiyle 

şöhret bulmuştur. Şöhretinin yanında şairliği ve kişilik hususiyetleri sebebiyle 

şehnameci olarak görevlendirilmiş, ortaya koyduğu şehnamesiyle şöhretini devam 

ettirmiştir. Üç dilde şiir söylemeye muvaffak oluşuyla şiir tekniği genel olarak sağlam 

bir şair olan Mülhimî, manaya önem verdiği kadar söze de önem verir. Çoğu zaman 

Bakî’de görülen mısralar arasındaki paralelizm, ses ve ahenk hususiyetleri Mülhimî’nin 
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mısralarında da belli ölçüde görülmektedir. Şairin teşbih ve mecazlar dünyasını 

oluşturan imajları, mübalağaları, özellikle bâb başlarındaki ağdalı söyleyişleriyle 

dönemindeki “Sebk-i Hindî” etkilerini hissetirmektedir. Seviyeli bir dil ve üsluba sahip 

olan şair, halk söyleyişlerine fazla yer vermemiştir. 

 Biyografik kaynaklarda mutasavvıf kimliğinden bahsedilen şairin bu özelliğini 

yansıtan mısralar görülmektedir. Özellikle Farsça telif edilmiş besmele, tevhid-tahmid 

gibi bölümlerle, münacat ve sâkiname bölümlerine mutasavvıfane bir yaklaşım 

görülmektedir. Ancak şair, bu unsurları çok ölçülü bir tarzda esere yerleştirmiştir. 

Tasavvuf, eserde gaye değildir, dini yaklaşımı kuvvetlendiren bir ögedir ve şair için asıl 

önemli olan memduhudur. Çünkü çok sıkıntılı ve karamsar bir ortamda devleti yöneten 

Sultan Murad’ı Mülhimî, bir kurtarıcı olarak görmüş, Şii tehlikesine karşı verilen 

mücadeleye dikkat çekmiştir. Ona göre padişah devlete düzen verdiği gibi dine de 

düzen vermiştir. Bu nedenle ona dinin şehen-şahı sıfatını yakıştırmaktadır.    

 Yukarıda bahsettiğimiz bilgilerle birlikte sonuç olarak âlim, müderris, müverrih, 

şehnameci vasıflarıyla çok yönlü bir şair olan Mülhimî’nin sadece mesnevisine bakarak 

dahi geniş hayallerle süslenmiş bir nazım üslubunun olduğunu söyleyebiliriz. 

Mesnevîsini oluşturan unsurlar hemen her divan şairinde görülen müşterek yapılardır. 

Bu şekliyle Mülhimî’nin diğer şairlerden, özellikle mesnevisinde zikrettiği İranlı 

şairlerden, farklılığını eserinin konusunda ve bu konuyu ifade ediş şeklinde aramak 

gerekir. Onun canlı betimlemelerle süslediği eserinde uzun uzun anlatımlar yoktur. 

Gerçek olayları masal, destan-mit unsurlarıyla düzgün bir kompozisyonla ifade etmiştir.  

Beyitlerdeki hayal ve imajlar, gerçek savaş sahnelerini masal âleminde yedi başlı 

ejderlerle mücadele edasıyla ifade etme, ilginç teşbihler,  onun orijinal uslup 

özelliklerini ortaya koyar.  Elbette nazmın gerektirdiği zorunluluklar ve şehnameciliğin 

doğası gereği mübalağalı anlatımlar eseri kuru bir tarih kitabı olma sıkıntısından kurtarır 

ancak bu yönüyle de modern tarihçiler genel olarak şehnamecilik silsilesinde ortaya 

konan eserlere ihtiyatla yaklaşırlar. Bu eserlerdeki teşbih, mecaz, mübalağa unsurlarının 

yanında, psiko-siyasal nedenlerle yanlı aktarım ve yorumlar, bazı tarihçilere bu alandaki 

eserlerin titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini düşündürse de tarihe farklı bakış açıları 
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kazandırdığından ve edebî eser kıymeti oluşturduğundan tarih ve edebiyat için önemli 

belgelerdir, denilebilir.  

 Diğer taraftan, şairin mahlasının Mülhimî olmasına rağmen lirizmin eserin 

geneline hâkim olmadığı görülmektedir. Şair, münacat, sâkiname ile betimleme yaptığı 

bazı bölümlerde lirik bir tutum takınırken bunların dışındaki kısımlarda kontrollü bir 

uslup içinde olmaktadır. Denilebilir ki eserde ağırlıklı olarak düşünceye dayalı olay 

anlatımı esastır. Duygu, lirizm ise yer yer kendini hissettirir. İbrahim Mülhimî için 

kendinen bir önceki şehnâmeci Ganizâde’ye göre daha lirik bir şairdir denilebilir ancak 

Ârifî Çelebi, Urmiyeli Lokman gibi şehnamecilerdeki lirizm yoktur. Bu yönüyle 

Mülhimî’de adeta vakanüvisliğe geçişin belirtileri görülür, haddizatında eserinde 

kendisi için hem şehnâmeci hem de vekâyinüvis tabirlerini farklı yerlerde kullanmıştır. 

Mülhimî’den sonra da artık tarih yazıcılığı vekayinüvislerin işi olmuştur.  
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IV. BÖLÜM 

 

A- NÜSHA TAVSİFİ 

 

 Yerli ve yabancı kaynakların araştırılması sonucu elde edilen tespitlere göre 

Şehen-şeh-nâme-i Murâdî’nin iki nüshası bulunmaktadır: Topkapı Müzesi Revan 

Kütüphanesinde bulunan R nüshası ve Hollanda Leiden’de Üniversite Yazma eserler 

kütüphanesinde bulunan L nüshası. Her iki nüsha da baştan sona eksiksiz tam okunaklı 

durumdadır. L nüshasının temmet kaydında Hicri 1049 ibaresi görülmektedir. L 

nüshası, R ile mukayese edildiğinde biraz daha eski görünmektedir ki Âgâh Sırrı 

Levend de aynı kanaattedir. Ancak metin oluşturulurken bab başlıkları bulunan ve daha 

muntazam olan R nüshası esas alınmıştır. L ve R nüshalarında bulunmayan beyitler 

birbirlerinden tamamlanarak ilgili bablarda konunun akışına uygun bir şekilde 

konularak dipnotlarda gösterilmiştir.  

 Kurulan nüshanın sol tarafında R nüshasının varak numaraları belirtilmiş, 

dipnotlarda da L nüshasının varak numaraları gösterilmiştir. Ayrıca beyitler beşer beyit 

aralıkla numaralandırılmıştır. 

Vezin gereği kısa okunan ünlülere uzatma işareti konulmuş, gerçek uzunlukları 

gösterilmemiştir. Türkçe kelimelerde yapılan imâleler, Arapça ve Farsça kelimelerdeki 

uzatma işareti  “-“ ile gösterilmiştir. Her iki nüshada kelimelerin yazımlarında görülen 

ve vezne de uyan imla özellikleri, oluşturulan metinde de aynen korunmuştur. Söz 

gelimi iki ayrı kelimenin son ve ilk ünlüleri arasındaki ünlü birleşmesi hadisesinde 

ortaya çıkan yapı (‘) işaretiyle gösterilerek yazıldı: n’eylediğün, n’ola, k’ala…vb. 

 Her iki nüshada da farklı yazılmamış ancak vezin zorunluluğu neticesinde şairin 

kelime tasarrufu sayılabilecek hususiyetler aynen imla edilmiştir: ejder, ejdeha, ejderha; 

tur, dur; toğru, doğru gibi her iki nüshada da aynı şekilde istinsah edilmiş kelimelerin 

farklı yazımları aynen korunmuştur. Aynı dönemde verilen çoğu Osmanlı Türkçesi 

metin transkripsiyonlarında kapalı “e”ler “i” ile gösterilmiştir. Ancak aynı metinlerde 

âhenk ve kafiye zaruretiyle bu kapalı e lerin yine e ile gösterilmesi durumu bir karmaşa 

meydana getirmektedir. Burada böyle bir karışıklığa mahal vermemek için kapalı e ler 

yine e olarak gösterilmiştir.  
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 Diğer taraftan Türkçe vasıta eklerinden( gerindium) olan –ıb, -ib, -ub, -üb 

eklerinin yazımında bu eklerin günümüzdeki kullanımları tercih edilerek-up, -üp, -ıp,-ip 

şeklindeki imlası kullanıldı.     
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B- METİN 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEHEN-ŞÁH-NÁME-İ MURÁDÎ  
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FARSÇA KISIM
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              1 

 

 

2 

 

 

3 

                                                           
Cild-i Evvel-i Şehen-şâh-nâme 
 
1 Be-nâm-ı Hüdâ-yı cihân-âferîn / Ber-ârende-i âsumân u zemîn [Dünyayı yaratan, göğü ve 

yeri meydana getiren Allah’ın adıyla.] 

 
2 Dü-kevneş nümûdâr-ı na‘t-ı Kemâl / Na‘îm ü cahîmeş Cemâl ü Celâl [İki âlemi Kemal 

sıfatının; cennet ve cehennemi Cemal ve Celal sıfatlarının göstergesidir.] 

3 Vücûdeş behişt-i behişt-sıfât / Der-üftâde der-sâyeeş kâinât [Varlığı cennet gibi cennettir, 

Cennetin en güzel sıfatlarını kendinde bulundurur; Âlemler O’nun gölgesinde meydana 

gelmiştir.] 
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4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

                                                           
4
 Çü güstered zıll-ı vücûbeş zi-cûd / Be-pûşîd imkân libâs-ı vücûd [Kereminden dolayı Vücûb 

gölgesini yayınca, İmkân varlık giysisini giydi.( varlıklar o sayede belirdi.)] 

 
5
 İrâdet-i feresrânde der-kun fe-kân / Kazâ der-rikâb ü kader der-‘inân [Kaza ve kaderin 

üzengi ve dizginine hükmederek irade atını  kâinatta sürmüştür.]  

6
 Yed-i kudret endaht tarh-ı vücûd / Serây-ı ‘adem-râ binâ kerd zûd [O, Allah (ın kudret eli), 

bu yokluk sarayını vücut planına çabucak dikti. 

7
 Şeh-i ‘ilm-i fermân-revâyî füzûd / Vücûd ü ‘adem-râ ihâtât nümûd  [İlmin şâhı ve 

yaratıcılığın  hükümdarı varlığı ve yokluğu kapladı.] 

 
8
 Semi‘ ü basirest mâ fihi fih / Kelâmeş kadimest lâ-raybe fih [Dışta ve içte, açık ve gizli her 

şeyi görür ve işitir. Şüphesiz en eski kelamı o söyledi.] 

9
 Felek nokta-i kilk-i inşâ-yı Û / Sutûr-ı cihân nakş-ı imlâ-yı û [Felek, O’nun inşa kaleminin 

noktasıdır. Cihan satırları (da) onun imlâsının (yazısının) süsleridir..] 

10
 Berây-ı nizâm-âferide mülûk / Berây-ı mülûk-âferide sülûk [[(Allah), Dünyayı yarattıktan 

sonra dünyayı yönetmek için melikler; Bu melikler için (de)  bazı kanunlar getirdi.] 
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11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

15 

 

16 

 

 

17 

 

                                                           
11

 Mülûk-ı ‘adû-keş ‘inân-der-şitâb Sipâh-ı kemer-bend pâ-der-rikâb [Düşmanı kıran 

hükümdarlar,bunun için acele ederler; askeleri de hazır ve nazırdır.] 

 
12

 ‘Alem der-tekâpû-yı sahrâ-yı kahr / Kalem  germ, rev-ter der-inşâ-yı mihr [Sancak, kahır 

çölünde koşuşturmakta;  sevgiyi yazmada kalem yorgun, yüz ıslak.] 

13
 Nevâyî ki lutfeş be-nüh tâk zed /Sadâyî ki ‘unfeş ber-âfâk zed [ Lutfundan doğan ses  dokuz 

feleğe çarptı(dokuz feleği çınlattı) öyle bir ses ki; şiddeti ufuklara vurdu.(Ufukları çınlattı)] 
 
14

 Be-raksest gerdûn zi-zevk-i nevâ / Tezelzül girifte zemîn z’ân sadâ [Felek, (o) nağmenin 

zevkinden raks etmekte; yeryüzü o sesten titremekte.] 

 
15

 Serây-ı cihân-ra ki âbâd kerd / Der-i pâsıbân-hâne bünyâd kerd [Dünya sarayını güzel bir 

şekilde inşa ettikten sonra, kapısına koruma memuru koydu.] 

 
16

 Cihân pâsıbâneş şehen-şâh şod / Belî hâdim-i dergeheş şâh şod [Cihanın koruyucusu şahen-

şah oldu. Evet, onun sarayının hizmetçisi şah oldu.] 

 
17

 Cihân-gîrî-i pâdişâhân ki hest / Cihân-dârî-i tâc-dârân ki hest [Padişahların dünyayı 

hükmünde tutanı vardır. Tac sahiplerine hükmeden (de) vardır. ] 
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18 

 

 

19 

 

20 

  

              21 

 

 

22 

 

 

23 

 

24 

 

                                                           
18

 Hem ez-cünbiş-i emr ü fermân şodest / Neh ez leşker ü tiğ-i şâhân şodest [Onun emri 

Allah’ın emriydi. Şahlar,  askerle, kılıçla değil Allah’ın emriyle sultan olmuştur.] 

 
19

 Selâtin-i gerdenkeş-i nâm-dâr / Be-tavk-ı gulâmîeş-i der-iftihâr  [Çok meşhur, hiç kimseye 

baş eğmeyen sultanlar ki iftiharla onun hizmetinde olmak istiyorlardı.] 

 
20

 Gulâmest Yûsuf der-ân bârgâh /Suleymân yeki ez-siyâh-ı sipâh [Yusuf onun arkasında 

(sarayında),onca güzelliğine rağmen bir köle; Süleyman (da) onun ordusunda sıradan bir 

asker idi. ] 

 
21 Be-İskenderî ki resîd ân makâm / Ki hânend û-râ be-ism-i gulâm [İskender, ulaştığı o 

makamıyla orada bir köle olarak anılır.] 

22
 Melâîk meges-geşte der hân-ı Û / Ne hânî ki başed meges-rân-ı Û [Herkesin ikram ettiği 

sofra, onun ikramlarının yanında bir sinek kadardı ve melekler onun sofrasının etrafında 

sinekler gibiydi.] 

 
23 Selâtîn sipâhân-ı gerdûn-şükûh / Be-zânû der-üftâde bî-cân çü kûh [Dünyayı görkeme 

boğan askerlerin sultanlarıonun karşısında dağ misâli diz çöktüler.] 

24
 Şerî’at-penâhân-ı ‘âlî-cenâb / Be-dergâh-ı Û mande der-dek-i bâb [Şeriatın koruyucusu 

cömert (kişiler) onun dergâhında kapı dilencisi gibiydiler .] 
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25 

[2-b] 

 

26 

 

27 

 

 

 

28 

 

  

29 

 

 

30 

 

 

31 

 

                                                           
25

 Be-derbâniyeş enbiyâ der-hücûm / Gubâr-ı reh-i ‘izzet-i Û nücûm [O’nun kapıcılığını 

yapmak için nebiler yarışta; Onun izzet yolunun tozu ise âdeta yıldızlardır.] 

 
26

 Gedâyân-ı ân dergehest evliyâ / Heme lokma-cûyân-ı h ân-ı safâ [ Veliler, o kapının safa 

sofrasından nasip arayan, lokma alan gedalarıdır.] 

 
27

 Felek kâse-i hân-ı ihsân-ı û / Dü kursest  mihr ü meh ez-hân-ı û [Onun ihsan sofrasının 

kâsesi  felektir.  Ay ve güneş ise Onun sofrasından iki lokma gibidir.] 

 
28

 Felek der-rüku‘  u zemîn der-sucûd / Salâ-yı kerem ez-‘adem tâ vucûd [Felek rükuda zemin 

secdede yokluktan varlığa kadar her şeyde O’nun (kereminin) ses i(daveti) var] 

 
29

 Na‘îm âb ez-mihreş endûhteest / Hacîm âteş ez-kahreş efrûhteest  [Kendi şefkatinden suyu 

bağışlamış; mücessem ateşi de kahrından alevlendirmiştir.] 

 
30

 Eger nâr ez-şu’le-i ‘unfeşest / Eger nûr ez-pertev-i lutfeşest [Ateş, onun sesinin 

kıvılcımındandır. Nur (da) onun lütfunun ışığındandır] 

 
31

 Eger kufr mudebbir şod ez-‘adl-i Ûst / Eger mukbil îmân şod ez-fazl-i Ûst [Allah’ın 

adaletinin gereği küfr de oldu. Allah’ın fazlı gereğince de iman var oldu.] 
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32 

 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

35 

 

 

36 

 

 

 

37 

 

 

38 

 

                                                           
32

 Celâl u cemâleş tekâbul zedend / Ez ân vasl ü hicrân be-hem âmedend [Allah’ın büyüklüğü 

ve güzelliği bir araya geldi .Bundan dolayı  ayrılık ve kavuşma bir araya geldi] 
  
33

 Tezelzül der-efkende her sû celâl / Temekkün nümûde be-her câ cemâl [Celal, her tarafı 

sarsmış, Cemal ise her yerde sükûneti göstermiş. ] 
 
34

 Zi-ferş-i zemîn tâ-be-‘arş-i semâ / Tezeb-zeb der-efkende havf u recâ [Korku ve ümidi, 

yerden göğe kadar birbiri içine geçmiş bir şekilde bırakmıştır] 

 
35

 Zi-havf u recâ dâne vü dâmkerd/ Heme mürg-ı dilhâ bedân râm kerd [Korku ve ümid 

kuşunu  tuzakta dane yapmış, bütün gönül kuşlarını onunla avlamıştır.] 
 
36

 Zemîn ez-hevâ-yi düreş âbgeşt / Hevâ ez-hevâyeş der-âteş nişest [Yer onun incisi arzusuyla 

eriyip suya döndü; hava onun iradesiyle ateş oluyor] 

 
37

 Zi-germây-ı sûziş der-âbest tâb / Zi-sermây-ı bahr âteşest ender-âb [ Yanışın sıcaklığında 
parlak (alev) suya döner, denizin soğuğundan (da) ateş suya döner. ] 
 
38

 Zi-cûdeş direm-rîz fasl-ı bahâr / Hazân kerde der-her taraf zer nisâr [O’nun cömertliğinden 

bahar mevsimi dirhemler döküp sonbahar her yere altınlar saçmış.] 
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39 

 

 

40 

 

 

41 

 

 

42 

 

 

43 

 

              44 

 

 

              45 

 

                                                           
39

 Kerem kerde bünyâd-ı dâr-ı na‘îm / Velî ârzûmend-i ref‘-i cahîm [Kerem (edip) Na‘îm 

cennetinin temelini attı.  Ancak cehennemi (de) bertaraf etmeyi arzu eder.] 

 
40

 Halâyik be-teşvîş-i çun u çerâ / Kerem der-nevişte heme mâcerâ [Yaratılmışlar neden ve 

niçinin kargaşasında; Kerem bütün olanları yazmada.] 

 
41

 Yem-i rahmeteş ka‘r-ı nâ-yâb ez-Û / Heme rîghâ durr-i hoş-âb ez-Û [Ondan dolayı rahmet 

denizinin dibine ulaşılmaz… Her kum tanesi tatlı su incisi…hepsi onundur.] 

 
42

 Zi-nûn tâ-kalem der-zuhûr âmede / Heme cân u ten der-huzûr âmede [Nûn’dan kaleme 

kadar (herşey) zuhura geldi, bütün can ve bedenler huzura geldi.] 
 
43

 Be-fermân-ı Û hest ez-kâf u nûn / Zamân der-şugûn u zemin der-sükûn [Kaf’tan Nûn’a 

kadar (her şey) O’nun emriyle mevcuttur; zaman uğur içindedir, zemin (de) hareketsizdir.] 
 
44

 Felek cây-ı seyyâregân-ı be-nâm/ Zemîn taht-ı şâhân-ı âlî-makâm [Felek, meşhur 

gezegenlerin yeridir; zemin (de) makamı yüce şahların tahtının yeridir.] 

 
45

 Selâmet emîn-i diyâr-ı emân / Sadâkat nigâh-dâr-ı cân u cihân [Selamet, aman diyarının 

(dünyanın) emini; sadakat, cihan ve canın bekçisidir.] 
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46 

  

  47 

 

48 

 

 

 

49 

 

 

 

50 

 

 

  51 

 

 

52 

                                                           
46

 Safâ-yî safâ-rûy-râ bahşed âb / Keder teng-dil mande ser der-turâb [Su, şen yüzlülere  safa 

bahşeder haset edenlerin kederin (de) başı toprakta kaldı. (neticesiz kaldı) ]  

 
47

 İtâ‘at harîm-i nedîm-cûy şod / Hıyânet gulâm-i siyeh-rûy şod [İtaat, dost arayan harem 

oldu; hıyanet yüzü kara gulam (köle) oldu.] 

 
48

 Şerî‘at nigeh-bân-ı dünyâ vü dîn /Tarikât nümûdâr-ı râh-ı yakîn [Şeriat din ve dünyanın 

bekçisi, tarikat (da) yakîn yolunun göstericisi oldu.] 

 
49

 ‘Ulûm-ı hıred cehl der-şân-ı Û / Hemîn derd-i Û bûde dermân-ı Û [O’nun şânında aklî 

ilimler cehalettir; O’nun derdi dermanının ta kendisidir.] ( İlimlerin hakikatini sadece O 

biliyor.) 

 
50

 Besâyît hurûf-ı hecâ âmedend / Mürekkeb-i kelâm-becâ âmedend [Basit harfleri yayarak 

onlardan doğru hakikatli sözler yapmıştır.] 

 
51

 Mevâlid-i ez-emr-i kunbâ-haber / Ki ez emr ü nehyeş ne-pîçend ser [“Ol” emrinden 

haberdar olan kullar, O’nun emir ve yasaklarına baş kaldırmadılar.] 

 
52

 Ne te’hîr der-âmed u reftişân / Ne-takdîm der-hâlet-i vaktişân [Onların ne gelip 

gitmelerinde bir gecikme vardır ne zamanlarının durumunda bir erken olma.] 
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            56 
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53

 İlâhî der-ân neşve-bahşâyişî / Zi-lutf-ı to mî-hâhem âsâyişî [ (Allahım! O sarhoşluk veren 

(yerde)  senin lütfundan bir rahatlık istiyorum.] 

 
54

 Der în neşve nâ-kâmiyem hest sehl / Der-ân neşve kon bâ–rızâye tu ehl [Bu dünyanın 

sarhoşluğunda çok kolay ümitsiz olabiliyorum; O sarhoşlukta beni senin rızan ile ehil kıl ] 

 
55

 Der-în u der-ân mâcerâ-yı to bes / Ne în u ne ân müdde‘â-yı to bes [Onda ve bunda senin 

maceran kâfî. Senin davan ne odur ne (de) bu.]  
 
56

 Teşebbüs ki kerdem be-zeyl-i Resûl / Şeved zeyn kerden revâ-yı kabûl [Resûl’ün zeyline 

teşebbüs edince, tezyin ediş kabule şâyân oldu]. 

Der-Na’t-ı Seyyidü’l-Mürselîn 
 
57

 Şehenşâh-ı şer‘ ü sipeh-dâr-ı dîn / Resûl-i İlâhî Muhammed Emîn [Şeriatin Şahı ve dinin 

komutanı, Allah’ın Resulü: Muhammed Emin.) 

 
58

 Felek şeh-nişîn mesned-ârâst-ı Û / Zemîn taht-ı sultân-ı garâst-ı  Û [Felek, O’nun yerini 

süsleyen şâh otağıdır; Yer (de) bu izzet sultanının tahtı olmuştur.] 

 



175 
 

 

 

59 

 

 

 

60 

 

 

 

61 

 

 

  62 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 64 

                                                           
59

 Sipâhî ki âhâd-i û enbiyâst /Şeh-i ân sipeh server-i enbiyâst  [Öyle bir ordu ki her bir ferdi 

nebilerdir. Ve o ordunun şahı enbiyaların önderi Hazret-i Muhammed’dir] 
 
60

 Melâik heme hâdim-i dergehest / Ki mahdûm-ı ümmet habibullâhest  [Meleklerin tümü 

kapıda hizmetkârdır. Ümmetin hizmet edileni Habibullah’tır.] 

 
61

 Muhibbî ki mahbûb-ı mahbûb şod / Yakîn dân ki mahsûs-ı ân hûb şod  [Sevilen tarafından 

sevilmiş olan seven, iyi bil ki o güzele mahsus oldu.] 

 
62

 Sipihrest dîn, mihr-i rahşâneşÛst / Cihânest dil, mâh-ı tâbâneş Ûst  [ Din gökyüzüdür, 

parlayan güneşi (de) O’dur; dünya gönüldür, parlayan ayı (da) O’dur.] 

 
63 Ez-ân hâtemiyyet ki ma‘lûm şod  / Dil-i halk-ı âlem heme mûm şod [ Onun son peygamber 

olduğu belli oldu. Âlem halkının gönlü mum (gibi yumuşak) oldu.]  

64
 Cemâleş ki mirât-ı zât âmede / Nümûdâr-ı zât u sıfât âmede [ Onun (Cenab-ı Hakkın) zatına 

ayna olarak gelen yüzü, zatın ve sıfatın göstericisidir.] 
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65

 Nübüvvet ki desteş ‘inân-gîr şod / Hemân lahza tiğeş cihân-gîr şod  [Nebilik dizgini O’nun 

(Hz. Muhammed’in) elinde olunca o an cihanı teslim aldı.] 

 
66

 Zi-şemseş ki âfâk pür-nûr şod / Heme çeşm-i huffâş-ı dîn kûr şod [ Güneşiyle ufuklar 

aydınlanınca, bütün  din yarasalarının gözü kör oldu.] 
 
67

 Gubâreş ki tenvîr-i ebsâr kerd / ‘Uyûn-ı ‘adû- râ huşk zâr kerd [Onun tozu gözleri aydınlattı, 

düşmanın gözlerini( ise) kurutu.] 

 
68

 Be-tevfik-i lutfeş ki hem-râh geşt / Heme gümrehân sâlik-i râh geşt [Onun lutfunun yardımı 

yoldaş olunca, tüm yolunu kaybetmişler (dinin) yolcusu oldu. ] 
 
69

 Teyemmun ki der-pâş rû-mâl reft / Zemîn ü zamâneş be-dunbâl reft [ Saadetle malını (din 

yolunda) saçtı; zaman ve zemin ardından gitti.] 

 
70

 Hidâyet ki  bâ-hulk-i Û yâr bûd / Heme halk-râ reh-nümâyî nümûd  [Allahın yol 

göstericiliği O’nun yaradılışıyla birleşince, tüm yaratılmışlara rehberlikte bulundu.] 

 
71

 Zi-her şemme k’ez-table-i hulk-zâd / Dimâğ-ı cihânî mu‘attâr fütâd [Ahlakın attar 

tablasından doğan her bir koku, dünya halkının burnunda burcu burcu tüttü.] 
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72

 Şemîm-i gülistân-ı halk-ı kerîm /Nesîm-i revân-bahş-ı bâğ-ı na‘îm [ Cömert ahlak 

gülistanının kokusu Na‘îm bağında esen rüzgardı.] 

 
73

 Zi-dînî ki telkîn girift ez-Hüdâ / Güzeşten dehl-i zemin ez-semâ [Hüda tarafından öğretilen 

din sayesinde, zemin halkı gökyüzünden geçip ilerledi.] 

 
74

 Beşer ber-melek dâred er mertebet / Zi-cinsiyyeteş yaft în menkabet [Beşerin melekler 

üzerinde üstünlüğü varsa O, (insan) cinsinden olmakla insanlığa  bu övgüyü kazandırdı.] 

 
75

 Belî-der hakikât ne ez -‘âlemest  / Hemân hest  der-sûret-i Âdem est [Evet, âdem suretinde 

olsa da peygamber  hakikatte bu  âlemden değildir.] 

 
76

 Zi-şestî ki tîr ez-kemâneş güşâd / Zi dest-i ‘adûyeş siper üftâd [Öyle bir yüzük ki, yayından 

ok atınca düşmanın elinden kalkanı düştü.] 
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77

 Zi-tiğî ki ber-düşmen endahtest / Hemân lahza cân ez-teneş bâhtest [Düşmanın üzerine 

kılıcını indirdiğinde düşmanın canı bedeninden hızlıca ayrıldı.] 

 
78

 Hücûmeş ki pâ-der rikâb âverîd / Be-yekdem cihân der-harâb âverîd  [Hücûma başlar 
başlamaz bir anda dünyayı harab eder.] 
 
79

 Vücûdeş ki hûr hâst mersûm ez-Û / Çe gûne şeved sâye mevhûm ez-Û [O’nun vücudundan 

sünnet ve resm çıkmıştır; O’ndan belirsiz gölge nasıl beklenir.] 
 
80

 Kes ez-nûr sâye tasavvûr ne-kerd / Der-în emr-i zâhir tefekkür ne-kerd [Kimse nurun 

gölgesi olabileceğini tasavvur etmedi; bu kadar açık bir durum üzerinde düşünmedi.] 

 
81

 Be-ebrî ki şod ber-sereş sâye-bân / Tevân goft zıll-i İlâhest ân [Başının üzerinde gölgelik 

olan buluta Allah’ın gölgesidir denebilir.] 
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82

 Eger zıll-ı Yezdân ne-bûdî çerâ / Ne-mî-geşt ez-nûr-ı Rahman cüdâ [Eğer (o bulut) 

Yezdan’ın gölgesi değilse niçin Rahman’ın nurundan ( Peygamberden) uzaklaşmıyordu?] 
 
83

 Çü aklâm-ı Hak bûd en güşt-i ân / Ne-yâlûd ber-zulmet-i hat ez-ân [O parmaklar Hakk’ın 

kalemleri olduğundan, yazının zulmetine bulaşmadı.] 

 
84

 Çü ma’nî-i dest-bûsî heme kuned / Çe hâcet ki sûret-nüvîsî kuned [Mânâ herkesin elini 

öptüğünde ( herkese açıldığında) sûret yazmaya ne gerek vardır. ] 
 
85

 Be-ümmigerî nâm berdaşteest / ‘İlim ez-‘ulûm -ı Hak efraşteest [O (Hazret-i Muhammed), 

ümmilikle şöhret bulmuş; Hakk’ın ilimlerinden ilim toplamıştır.] 
 
86

 Be-‘ilmî ki hazret ser-efrâz geşt /Zi-kerrûbiyân nîz mümtâz geşt [Hazret-i Peygamber, 

müşerref olduğu ilimle, dört büyük melekten de seçkin oldu.] 

 
87

 Makâmî ki ‘irfân-ı û saht-ı cây / Be-derbâniyeş gayr-ı ne-nihâd-ı pây [Onun irfanının 

makamı ( öyledir ki) başkası kapıcılığına dahi adım atamaz. ] 
 
88

 Sevâdî ki şer‘-i vey âbâd kerd / Der û enbiyâ-hâne bünyâd kerd [O’nun şeraitinin âbâd 

ettiği kara parçasında nebiler ev yaptılar.] 
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89

 Nukûşî ki peydâst ez–mâsivâ / Kalem-i Ûst der ibtidâ vü intihâ  [Masivadan beliren 

nakışlarda, başta da  sonda da O’nun kalemindendir.] 

 
90

 Tevân güft pergâr-ı cûd-i Hüdâst / Ki ez-ferş tâ -‘arş ihâtat nümâst   [O’nun, yerden göğe 
kadar her yeri kuşatan Allah’ın cömertlik pergeli olduğu söylenebilir.] 
 
91

 Gül-i bâğ-ı ‘âlem çesân gûyemeş / Semer ez-dıraht-ı cihân gûyemeş [O’na, nasıl âlem 

bağının gülü diyeyim; O’na dünya ağacının meyvesi diyeyim.] 

 
92

 Ne-tenhâşeh-i ins ü cân hânemeş / Şehen-şâh-ı şâh-nişân-hânemeş [Onu yalnızca insanların 

ve cinlerin şahı diye adlandırmam. Ona şahlık alameti taşıyan şahlar şahı derim.] 

 
93

 Risâlet müşerref zi -zât-ı Veyest / Ki zâteş-şerîf ez-sıfât-ı Veyest  [Peygamberlik, Onun 

zatından dolayı şereflidir; onun zatı da, sıfatlarından dolayı şereflidir] 

 
94

 Yekî târeş ez perde-i ‘izz ü câh / Resen-beste ber-gerden-i mihr ü mâh  [ O, izzet ve makam 

perdesinden bir ipliği, ay ve güneşin boynuna bağladı.] 

 
95

 Resûlî ki ber-cinn ü ins âmede / Zi-rahmet beher nev‘ u cins âmede  [Cinler ve insanlar 

üzerine gönderilmiş olan Resul, tüm cins ve türlere rahmet olarak geldi.] 
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96

 ‘Ukûl u nüfûs-ı birûn ez-şumâr / Yekî der -yemîn ü yekî der-yesâr  [Hadde hesaba sığmaz 

akıllar ve nefislerin biri sağında biri solundadır.] 

 

97 Zemîn ü âsumân-ı ber dereş hâzırest / Yeki sâkin u digeri sâirest [ Yer ve gök kapısında 

hazırdır; biri durur  diğeri  hareket  halindedir.] 

 
98

 Nidâyî ki ber-ins u ber-cân bedâd / Salâyî be-ser-vakt-i imânbedâd [Cinlere ve insanlara 

seslendi; iman vaktinde sala verdi.] 

 
99

 Şumûl-i ni’am sofre-i da‘veteş /  ‘Umûm-ı kerem kîse-i devleteş [Dünyada nimetlenilen her 

şey onun sofrasında vardır. İnsanlara gelen her kerem onun kesesinden çıkıp geliyor.] 

 
100

 Şikestî ki ber-müşrikân dâdeest  /  Heme pây-ı erbâb-ı şek-râ şikest [Müşrikleri mağlup 

edişi, tüm şüphe sahiplerinin ayağını kırdı.] 

 
101

 Melâik-sipâhest sultân-ı dîn /  Çe gam dâred ez-kesret-i müşrikîn  [O, Ordusu Melekler 

olan dinin sultanıdır; müşriklerin çokluğundan niçin gam duysun ki] 
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102

 Zi-sâhib-kırân-ı nezîr ü [be]şîr /Gurîzân be-şud küfr ü îmân delîr [Allah’ın azabıyla 

korkutan, nimetleriyle müjdeleyen O yüce, uğurlu kişiden ötürü küfür kaçar,  iman (da) 

kahraman oldu.] 

 
103

 Nübüvvet ki bâ-seyf der-kâr geşt / Dalâlet zi-peygâr bîmârgeşt  [Nebilik kılıçla iş 

gördüğünden  sapkınlık savaştan hasta oldu.] 

 
104

 Zi-dürhâ ki ez-hokka-i la‘l cüst / Zi-elmâshâ keş zi-yâkût rest (O’nun lal hokkasından 

(ağzından) saçılan mana incileri elmaslardan hoş  yakuttan da değerlidir.] 

 
105

 Berây-ı nisâr-ı cihâd âmedend / Ne-ez dest-burd-ı ‘inâd âmedend [ Cihadı yaymak için 

geldiler; küfürde inat için değil. ] 

 
106

 Ve ger harâtîn ü şimşîr-i tîz /  Gubâr u be-hûrşîd-i rahşân sitiz [O’nun nizam verici kılıcı 

gece ve gündüz savaşır. ] 
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107

 Şefî‘î ki cürm-âşinâyî ez-Ûst / Be-bîgânegâneş vefâ[yî] ez-Ûst [O hata yapanları çok iyi 

bilerek onlara şefaat edendir. Kendisine yabancılara da vefa ondandır. ] 
 
108

 Şefâ‘at-penâhî ki yevmu’l-hisâb / Musâvât cûyed gunâh u sevâb [O, Öyle bir şefaat 

makamıdır ki  hesap günü günah ve sevap eşit olmanın yolunu arar.] 

 
109

 Fazilet ki ber-enbiyâdâred Û / Hemân nev‘  ber-ummeteş âred Û [O nasıl ki peygamberler 

içinde en faziletlidir. Aynen öyle de onun ümmeti de diğer ümmetler arasında öyledir.] 

 
110

 Resûl-i ilâhâ habîbu’llahâ / Hidâyet-penâhâ şefâ‘at-dehâ [Ey Allah’ın resulü, sevgilisi; ey 

hidayet, şefaat edici! ] 

 
111

 Ne bülbül zi-bostânet zâğ-ı tu’em / Ne gül belki hâşâk-ı bâğ-ı tûyem [ Bahçenin bülbülü 

değil, senin karganım; gül değil olsa olsa bağının dikeniyem .] 

 
112

 Terahhüm ber-în nâ-kabûlî-i mâ / Kabûl ez-kerem kün resûlî-i mâ  [Bizim kabul edilemez 

halimize merhamet et. (Bizi) kereminden dolayı kabul et Resulümüz.. ] 

 
113

 Nücûm-ı hüdâ reh-nümâyân-ı mâ / Me-kûn zehr u anete zişân cüdâ [Hidayet yıldızları 

(sahabeler)  bizim yol göstericimizdir, Bizi onlardan ayırma.] 

 

Der Medh-i Sıddîk Radiyallâhû ‘Anhû 
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114

 Ebu Bekr-i Sıddîk şod yâr-ı gâr / Güzeşt ez-heme kes be-în i‘tibâr  [Mağara arkadaşı Ebu 

Bekr-i Sıddık oldu. Bu itibar ile herkesi geçti.] 

 
115

 Sadîk-i Nebî ekrem-i milletest / Halîfe-penâh efdâl-i ümmetest [Nebinin sâdığı, milletin 

cömerti, halifelik makamının sahibi, ümmetin faziletlisi ( Ebu Bekir).] 

 
116

 Eger sarf-ı mâlest kâr-ı Veyest / Eger nakd-ı cân hem nisâr-ı Veyest [Eğer mal 

sarfetmekten bahsedersen O, Onun işidir, Eğer can vermekten bahsedersen (yine) onun 

işidir.] 

 
117

 Tekaddüm der-îmân zi-ümmet bedûst / Çü û berresûl-i Hüdâest dûst  [O, bu ümmet içinde 

imanda öndedir. Çünkü Allahın resulünün onun gibi dostu yoktur.] 

 
118

 Çü sıddîk bed katl-i zındîk kerd / Tasavvur ki fermûd tasdîk kerd [O zaman ki Sıdık Ebu 

Bekir, o zındıkı (Müseylemeyi ) öldürdü. Böyle yaparak o (yine ) Hz. Muhammed’i tasdik etti.] 

 
119

 ‘Atik-i hüdâ vü resûl âmede / Heme kavl ü fi‘leş kabûl âmede [Allah’ın ve Resulün azatlı 

kölesi oldu; tüm söz ve fiilleri kabul edildi.] 
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120

 ‘Ulâ efdâleş hând ba’d ez-Resûl / Sahâbî heme müttefik der-kabûl [ Resul’den sonra 

okundu yüce fazileti, sahabe bu konuda tamamen müttefik oldu.] 

 
121

 Zîneteş manzûre hazretest / Masûnetzi-her âfet ü sammetest [Süsü (kızı,)  Hazretin 

(Resul’ün)gözdesiydi. Her âfet ve günahtan korunmuştu.] 

 
122

 Be-kurbî ki ez-hazret Û dest yâft / Diger hâheme pâye-i pest yâft [Resul’ün yanında 
kazandığı yakınlığa nispetle herkesin makamı (ondan) aşağıda kaldı.] 

 
123

 İlâhî halâsem kun ez-kibr ü kîn / Be-Hakk-ı Sadîk-i Resûl-i Emîn  [Allah’ım Resul-i 

Emin’in arkadaşı hakkı için beni kin ve kibirden kurtar.] 

 

Der-Medh-i Fârûk Radiyallâhû ‘Anhû 
 
124

 Hidiv-i şeri’at hüdâvend-i dîn / Halife ‘Ömer şâh-ı mülk-i yakîn  [Şeriatın hizmetkarı, dinin 

efendisi, yakin ülkesinin şahı Halife Ömer] 

 
125

 Zi-fârûkiyeş hak u bâtıl cüdâ / Zi-dest-i Vey üftâde a‘dâ zi-pâ  [Onun Faruk’luk vasfından 

dolayı hak ile batıl, birbirinden ayrıldı; O’nun eliyle düşman diz üstü çöktü.] 
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126

 Zi-‘adleş sitem kerde rû-der-gurîz/ Der-eyyâm-ı Û fitne der-üft ü hîz  [Onun adaletinden 

ötürü zulüm, yüzünü kaçmaya çevirdi; Onun zamanında fitne, düşüp kalkmaktaydı. (ayakta 
duramıyordu )] 
 
127

 Du-tâ puşt-i küffâr ez muşt-i Û / Ne-yâmed be-rûy-ı zemîn pûşt-i Û [Onun yumruğundan 

kafirlerin sırtı iki büklüm; Onun sırtı yere değmedi, asla mağlub olmadı.] 

 
128

 Selâbet-nümâyî ki ez-heybeteş / Nazar-ber-zemîn herkes ez-dehşeteş [ Heybetinden 

görünen gücünün dehşetinden herkes yere bakardı.] 
 
129

 Be-fermân-ı û Nîl şod rû-be-râh / Nümûde zi-yek mâhe ber-Sâre râh [Onun fermanına 

uyarak Nil, (düzenle) akmaya başladı. (dize geldi). Deve üzerinde bir aylık yol gitti. Bir aylık 

mesafeden Sare’ye yol gösteriyordu.] 

 
130

 Zi-deh durreeş fıskrâ deste çûb / Zi-bîm-i hisâbeş kelek der-kulûb [ O’nun sopasının 
korkusuyla fısk; hesap korkusuyla da ıztırap kalplerde yer alıyordu.] 
 
131

 Hücûmeş zemîn ü zamân râ girift / Zi-maşrık be-mağrib cihân râ girift [Onun hücumu, 

zamanı ve zemini tuttu. Doğudan batıya bütün cihanı feth etti.] 
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132 Resûl-i Hüdâ güfte eger âmedî / Pes ez-men peyember ‘Ömer âmedî [Allah’ın resulü dedi 

ki Eğer benden sonra peygamber gelseydi o Ömer olabilirdi] 
 
133 İlâhî necâtem deh ez-rûy-ı fazl / Be hakk-ı ‘Ömer ibn-i Hattâb-ı ‘adl  [Ey Allah’ım âdil 

Ömer’in hakkı için bana fazlından kurtuluş nasib et.] 

Der-Medh-i Zinnûreyn Radiyallâhû ‘Anhû 

134 Çü şod Şâh ‘Osmân cennet karâr / Be-şurâ-yı sitte hilâfet medâr [ Altı kişilik şura heyeti 

yeri cennet olan Osman’ı halife seçince...] 
 
135 Be-hilm u kerem ‘âlem-âbâd kerd / Be-dilhâ heme hâne bünyâd kerd [Yumuşaklığı ve 

ihsânıyla dünyayı âbâd etti. Böylelikle herkesin gönlüne girdi.] 
 
136  Çü ber-taht-ı hilm ü hayâ şâd bûd / Hilâfet-penâhî ez-ân rû-nümûd [ Hilâfetin (koruyan, 
kollayan) makamı onun yüz göstermesiyle utanma ve yumuşak huyluluk tahtında mutlu oldu  
 
137 Kulûb-ı halâyik bâverâm kerd / Be-âsânî mülk-i cihân-râ guşûd  [Allah, onun sebebiyle 

halkın kalbini kendi yoluna çevirdi. Çok kolaylıkla dünya mülkünü kuşattı.] 
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138

 Be-mâlî ki ez-behr din sarf kerd / Kulûb-ı cihânî heme sarf kerd  [Din için sarf ettiği malla 
dünyanın kalbini kazandı.] 
 
139 Be-s‘ayî ki der-cem‘-i Kur’ân nümûd / Sebâtî der-İslâm u imân füzûd  [ Kur’an’ın 

toplanması için sarf ettiği gayret, imân ve İslâm direnişini artırdı.] 

140 Şehâdet ki ez-ümmeteş râh yaft /  Hemân lahza ber-cenneteş râh yaft  [ Ümmetinin yol 

bulduğu şâhitlik; o anda ( onun için) cennete yol açtı.] 

141
 Sa‘âdet be-dünyâ vü uhrâş bûd  / Hilâfet-i şehâdet ez-ân nümûd  [Dünya ve âhireti saadeti 

oldu. Şehâdet halifeliği onda görüldü.] 
 
142

 Du duhter ki û râ kabûl âmedend / Lakab-râ şuhûd-ı ‘adûl âmedend  [(Peygamberin) iki 

kızı onunla evlenmeyi kabul edince ( bu şekilde) onun lakabı olan zi’n-nureyn’e şahitlik 

ettiler.] 

 
143

 İlâhî hicâbem kun ez-hod cüdâ / Be-Hakk-ı şehenşâh-ı hilm ü hayâ [Ey Allah’ım 

yumuşaklık ve edep şehen-şahının hakkı için benim hicabımı benden ayır.] 

 

Der-Medh-i Aliyyü’l-Murtazâ Radiyallâhû ‘Anhû 
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144

 Safiyy-i nakiyy-i velî murtazâ / Karîb ü karîn-i Resûl-i Hüdâ [Murtaza (Ali) ki Allah’ın 

resulünün temiz ve pak arkadaşı ve yakınıdır.] 

 
145

 Zi-desti k’ezu bâb-ı Hayber şikest / Nüh eflâk râ heft çenber-şikest  [ Onun eliyle 

Hayber’in kapısı kırıldı, O, dokuz kat göğün yedi çemberini kırdı.] 

 
146

 Zi-tiğî ki zed ber-ser ‘Anter-i û /  Dü pâre kuned çerh râ miğfer û [O kılıç ki Anter’in 

kafasına indi ve miğferini iki parça etti.] 

 
147

 Medîne resûlest bâbest-i û /  Der-ân bâb u cuzv ez-kitâbest-i û  [Eğer Allah’ın elçisi (ilmin) 

şehri olsa, Ali onun kapısı(nın) kitabından parça olmaktan başka bir şey değildir.] 

 
148

 Zi-rû sîm râ cûd-ı û hâr kerd / Zi-derbânî-i hâtemeş ‘âr kerd  [O’nun cömertliği altın ve 

gümüşü değersizleştirmiştir.  Ve hatta (Cömertliği ile meşhur) Hatem-i Tai’ orada 

kapıcılıktan utanırdı.] 



190 
 

 

149 

 

 

 

150 

 

 

 

151 

 

 

 

152 

 

 

 

 

 

153 

 

                                                           
149

 Sehâyî ki nisbet bedân dest-i best / Kucâ ber-ser u dûş-ı Hatem nişest  [ Kendisine karşı el 
bağlanılan Hatem’in baş ve omzuna oturmuş ( ona saygı gösteren) el nerede? ] 
 
150

 Zi-asleş dü şem’î ki fer‘ âmedend / Be-pervânegî halk cem‘ âmedend  [Bu asıldan (Ali), iki 

mum yandı: (Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin) Tüm (dünya) halkı pervane gibi o iki mum etrafında 

toplandılar.] 

 
151

 Dü nûrend-i lâmi‘ zi-beyt-i Betül / Dü şemsend tâli‘-i burc-ı Resûl  [Betül’ün evinden 

parlayan iki nur ( Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin) aydınlatıyorlardı. Resul’ün talih burcundan iki 

güneşiydiler.] 

 
152

 Peder Murtazâ mâder ez-Mustafâ / Ne-zâyed zi-şems ü kamer cûz ziyâ [Babaları Murtaza  

(Hz.Ali); anneleri, Hz. Mustafadan idi. (Bunun gibi) Güneş ve Ay’dan ışıktan başka bir şey 
doğmaz ki.] 
 
153

 İlâhî rehân ez-menî cân-ı men /  Be-Hakkı ‘Alî vü Hüseyn ü Hasan [Ey Allahım Ali, 

Hüseyin ve Hasan hakkı için benim canımı, ruhumu kibirden kurtar.] 
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Der-Medh-i Şehen-şâh-ı Dîn-i Sultân Murâd Hân Gâzi 
 
154

 Hidiv-i cihân-gîr-i gîtî-sitân / Süleymân-şân ü Sikender-nişân [(Sultan Murad) , cihanı feth 

etmiş hizmetkârdır. (Allah’ın hizmetkârı); Şânı Süleyman gibi, sultanlığın alâmeti de İskender 

gibidir.] 

 
155

 Felek-çetr-i hurşîd âfâk-gîr / Zemîn seyr-i sultân gerdûn-serîr [Dünyanın(yakıcı) güneşi ona 

düşmesin diye gök onun şemsiyesiydi;  yer de onun yürüyen tahtıydı.] 

 
156

 Cihân-dâr-ı devlet sarây-ı vücûd / Şehen-şâh-ı evreng-i eyvân-ı cûd [Dünya devleti ve vücut 

sarayının sâhibi ; cömertlik sarayının şanlı şâhlar şâhıdır.] 
 
157

 Heme tiğ der-arsâ-yı kâr zâr / Heme kûh der-sâhe-i gîr u dâr  [O, savaş meydanında kılıçtır, 

cengaverdir; çetin sıkıntılar meydanında dağ gibi güçlüdür.] 

 
158

 Kamer-i seyr  hûr-tiğ u gerdûn-hırâm / Sa‘âdet-kudûm u kıyâmet-kıyâm  [(Kendi) ay; kılıcı 

güneş; yürüyüşü gökyüzü (gibiydi) gelişi mutlu, kalkışı da  da kıyamet (gibiydi.)] 
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159

 Nigeh-dâr-ı gerden-keşân-ı guzât / Nigeh-bân-ı dîn perverân-ı hedât [Gâzilein baş 

kaldıranını gözetir ( yola getirir.); dinin koruyucularını (ve) hidayete erenleri yetiştirendir.]   
 
160

 Mutâ‘-ı selâtîn-i zü’l-iktidâr / Muti‘-i nebî pîr u çâr-yâr [İktidar sahibi sultanları kendine 

itaat ettirendir; Kendisi de Nebî’ye ve dört yâre (halifeye) itaat eder.] 
 
161

 Mürüvvet nedîm ü fütüvvet gulâm / İnâyet refîk ü hidâyet imâm [ Saadet yoldaşı, fetih 

kölesi, (Allah’ın) yardım(ı) arkadaşı, hidayet rehberi(dir)] 

 
162

 Ebu’l-gazv ebu’l-feth ebu’l-ictihâd / Zemin ü zamân-gîr Sultân Murâd [Allah yolunda 

savaşın, fethin ve içtihadın babası ( erbabı) Sultan Murad’dır. O, zeminin ve zamanın 

sahibidir.] 

 
163

 Be-te’yîd-i Hak yafte-i nâm u kâm / Kader der-kemân u kazâ der-niâm [Hakk’ın onayıyla 

şan, şöhret bulmuştur. Kader keman(ında), kaza kın(ında)dadır.] 

 
164

 Muhît-i zamân merkez-i rüzgâr / Der-în dâirest pergâr-ı kâr  [Zamanın kuşatıcısı ve devrin 

merkezidir. İş pergeli bu dairededir. ( Onun dairesinde döner.)] 

 
165

 Ekâlîm-i seb‘a sa‘âdet be-dest / Kerem kerde der-rub‘ meskûn (ni)şest [Yedi iklimin saadeti 

onun elindeydi kerem etti bu dünyada oturdu.] 
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166

 Zi-sâhib-kırânî ne û yaft-ı nâm / Be-û nâm-ı sâhib-kırânî tamâm [O, büyük padişah 

ünvanını bulmadı. O ad(la) ( zaten tabiatında) tamamdı.(vardı)] 

 
167

 Bedân arzû ke iftihâre şeved / Tenezzül kuned şehsuvâreş şeved [Sâir sultanlar, bu arzuyla 

ki sultanlıklarını bırakıp şehen-şehin askeri olmakla iftihar ederler.] 

 
168

 Felek heng-i pûşide ber-kestevân / Du peyker sitâm-ı murassa‘ ber-ân  [Gök,  at gibi 

üzerine koşumlarını giymiş; başlığı üzerine de süslü iki yıldız koymuş.] 

 
169

 Beşer in celâl ez-kucâ yaftest / Hemîn ez-cemâl-i Hüdâ yaftest [İnsan bu kadar celâli 

nereden alabilir? Elbette bunu sadece Allah’ın cemâlinden alır.] 

 
170

 Selâtîn ki ez-Âl-i ‘Osmân şodend / Be-şâhân-pîşîne sultân şodend [Osmanlı ailesinden 

gelen sultanlar önceki şahlara sultan oldular.] 

 
171

 Be-âdem heme şâh ibn-i şâhend / Be-hûş u be-râd u bedîn hemrend [ Âdem zamanından bu 

zamana kadar şah oğlu şahtırlar; onlar çok akıllı, çok âdil ve çok dindâr idiler] 

 
172

 Zi-nişîniyân Âl-i Osmân fereh / Zi-‘Osmânîyân hem Murâd Hân bih [Osmanlı sülalesinin 

(tahta)oturanları güzeldir; Osmanlılardan da Murad Han iyidir.] 
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173

 Bedâ vü bedîn u seyf ü kalem / Miyân-ı selâtîn-i ‘âlem ‘alem [Bu kılıç ve kalem ile dünya 

sultanları içinde bayrak gibiydi, belirgindi.] 

 
174

 Güzeşte be-tedbir ez-Erdeşîr / Girifte be-şemşîr sad-şâh esîr [Erdeşir’den dahi daha 

tedbirliydi; Kılıcıyla, savaşıyla yüz şahı tahttan indirip esir etmiştir.] 

 
175

 Arîsto ki tedbîr-i râyî kûned / Zi-râh-ı dileşreh-nümâyî kûned [Eğer Aristo, tedbiriyle yol 

bulamasaydı; O, acıyarak ona dahi yol gösterirdi.] 

 
176

 Tehemten ki tiğ-azmâyî kûned / Zi-bâzû-yı zûreş gedâyî kûned [ Kılıç tâlimi yapan 

Tehemten (Rüstem),(Sultan Murad’ın) güçlü pazusuna dilencilik eder .] 

 
177

 Zi-‘adleş cihânı der-emn ü emân / Zi-tiğeş zamâne ne-ber dest-i cân [O’nun adliyle dünya 

emniyet içindedir; O’nun kılıcından zamane (muarızları ) de canlarını kurtaramadı.] 

 
178

 Ne-dâred zamân tâ zamânest yâd / Sikender-nijâd Felâtûn-nihâd  [Dünya, yaratıldığından 

beri böyle İskender tabiatlı ve Eflatun yaradılışlı bir kimse (dünyada) olmadı.] 

 
179

 Zi-âvâzeeş gûş-ı ‘âlem pürest  / ‘Adû kûr u ger şod zi-gavgâ berest [Onun narası, âlemin 

kulaklarını tutmuş; düşmanlar kör ve sağır olarak mücadeleden kaçtılar.] 
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180

 Be-rev reh be-maşrık eger der-sefer / Kuned rev be-mağrib eger der-hazer [Sefere çıksa 

doğu yoluna konaklasa batıya yerleşirdi.(hareket alanı çok genişti.)] 
 
181

 Girifte besît-i zemîn baht-ı û / Gehî şark u geh garb şûd taht-ı  û [O’nun talihi, geniş bir 

yeri tuttu; her köşesini tutmuş; bazen doğu bazen batı onun tahtı olmuştur. 
 
182

 Şucâ‘î ki gerdûn amân cûyedeş / Nerîmân-ı dehr el-emân-gûyedeş  [(Ondan) felek bu 

yiğitliğiyle emân (kurtuluş) arıyor; devrin  Neriman’ı (da) ondan aman istiyordu.] 

 
183  Adû-bend ü leşker-keş ü şîr-gîr / Be-zîr-i kemendeş cihân esîr  [Dünya, düşmanı 

yakalayan, ordu sevk eden, aslan avlayan Sultan Murad’ın kemendinin esiridir.]   
 
184

 Tehemten ne-berdî ki der-kâr-zâr / Cehennem kemendeş sad İsfendiyâr [Savaşlarda 

Tehemten gibi savaşırdı ve O’nun kemendinde yüz İsfendiyâr esirdir.] 

 
185

 Ferîdûn hücûmî ki sad Selm u Tûr / Fikende zi-yek hamle der dâm-ı Gûr  [Onun Feridûn-

vâri hücumuyla bir hamlede yüz Selm ve Tur, (Behrâm-ı) Gur gibi onun tuzağına düşerdi.] 

 
186

 Sikender hırâmî ki der-yek-sefer / Der-âverd ü şâh-ı Âcem-râ be-ser [İskender 

yürüyüşlüydü ve bir seferde Acem şâhını esir aldı.] 
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187

 Be-Keyhüsrevî ger kûned irtikâb / Dem ârâred ez-mülk-i Efrâsiyâb [Eger Keyhüsrev 

(Sultan Murad)  olsaydı, Efrasiyab’ın mülkünü çok kötü bir hale koyardı.] 

 
188

 Be- Behrâm-ı Gûrî sezâ daşt-ı nâm /Zi- hâkân-ı Çîn ber-keşîd intikâm [Eğer O’nun adı 

Behrâm-ı Gûr olsaydı yeriydi. Çünkü Çin Hakanından intikam aldı.] 

189
 Zi-gürzeş ki düşmen-i hurd der-neberd / Şeved cism ü câneş yekî muşt kerd [Savaşta  

gürzünü yiyen düşmanın canı ve vücudu bir yumruk (ufacık) olurdu .] 

 
190

 Eger f’il-misâl hâhed ez-hışm u kîn / Meh u mihr râ efkend ber-zemîn [Mesela hışm  ve kin 

ile isteseydi, güneşi ve ayı yere indirirdi.] 

 
191

 Zi-yek tîr  per tâb-ı gerdûn şikâf / Der-endâzdeş her durûz-ı musâf [Göğü avlamak için 

atılan bir oku her iki güne ( güneş ve ay) isabet eder.] 

 
192

 Der-Elbruz kûhest der-rûz-ı ceng / Zened ber-sereş tiğ-ı elmâs-reng [Eğer savaş gününde 

Elbruz gibi bir dağ karşısına çıksaydı, elmas renkli kılıcıyla onun da kafasına vururdu.] 

 
193

 Siper-dâr dâr-tiğ hod ber-sereş / Du-nîme kuned tiğ bâ-mağfireş [Eğer Elbruz, yamacını 

başına siper etse O’nun ( Sultan Murad) kılıcı, miğferine rağmen, onu iki parça ederdi.] 
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194 Sebuk kerde der-rezm her sû ‘inân / Ne kerdeşt hergiz rikâbeş girân [ Savaşta her yere 

yular (at) sürdü; Üzengisini asla ağırlaştırmadı. (yerinde durmadı.) 

 
195

 Ez-ân pâ bîfeserd der-i zûr-ı kîn / Ki ez-zûr-ı pâyeş be-lerzed zemîn [O yüzden kin ( savaş) 

gününde adamlarının ayaklarını yere koymuyordu; Eğer onların ayakları yere değseydi yer 

sarsılırdı.] 

196
 Be-yek sadme endaht Bağdâd-râ / Resânîd-i ber çarh feryâd-râ  [Bağdad’a bir darbe 

vurarak bağırtıları göklere ulaştırdı.] 

197
 Hured mâhî-i Dicle hûn b’ad ez-in / Ki deryâ-yı hûn riht şemşir-i kîn  [Dicle’nin balıkları 

bundan sonra kan içsin çünkü O’nun kininin kılıcı kan denizi meydana getirdi.] 

198
 Ziyâfet kuned tiğ-i û rûz-ı ceng / Heme mürg u mâhî vü bebr ü peleng [ Savaş gününde 

O’nun kılıcı; kuş, balık, kaplan(larla beraber) ziyafet yaptı.] 

 
199

 Cevâdî ki ez-ebr-i nisân güzeşt / Ki ez-dest-i û dür-i galtân ledeşt [O’nun cömertiği nisan 

bulutunu da geçmiştir; O’nun eli de hep yuvarlanan inciler ihsan etmektedir.] 
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200 Zi-bes riht ber-fark-ı âlem nisâr / Ki pür şûd felek ez dür-i şâh-vâr [ Dünyanın başına o 

kadar çok inci saçmıştır ki dünya bu büyük incilerle dolup taştı.] 
 
201 Nücûmeş me-hân ü me-dân âhtereş / Ki pür kerd dâmân u cîb ez-zereş [ Eteğini ve cebini 

doldurduğu altınları yıldız sanma 
 
202 Kerimî ki bîşeş be-vakt-ı nisâr / Be-râ-ber nümâyed ‘abîr ü gubâr [ Dağıtma anında keremi 

karşısında toz ve anber bir(birine denk)idi] 
 
203 Zi-cûdeş be-râ-ber be-hakest zer / Ne-yâred kesî sîm ü zer der-nazar [ O’nun cömertliği 

sebebiyle altın toprakla bir olmuştur;( Altın ve gümüşü o kadar ihsan etmiştir ki)  hiç 

kimsenin bunlarda gözü kalmamıştı.] 
 
204

 Karârî be-desteş çü mümkün ne-şûd / Zer ez-hasret-i dest-i û zerd şûd [Elinde karar 

olmadığından (çok dağıttığından) altın onun elinin hasretinden sapsarı olmuştur.]   
 
205 Ne-dâned güher-rîz –i desteş hisâb / Çe rîk-i beyâbân çe dür-i hoş-âb [İnci saçan elinin 

hesabı kitabı yoktu (ne varsa bağışlıyordu).( Her şeyi saçıyor) çöl kumu olsun ya da hoş inci 

olsun.] 

 
206 Ne-bâşed zi-gencîne bahş-ı ‘atâş / Ne-yâyed be-dür-pâş-ı ebr-i sehâş [Kerem sahibi 

bağışlamasına (yeter) hazine ve cömertlik bulutunun dağıtımına sınır yoktur.] 
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207

 Be-mikdâr-ı yek zerre çerh-i basit / Be-mikdâr-ı yek katre bahr-ı muhit [(Onun cömertliği 

yanında) geniş gökyüzü bir zerre; sınırsız deniz de bir damladır.] 

 
208 Be-bezm-i âb u der-rezm nâr âmede / Hazân kahr u mihreş bahâr âmede [ Mecliste su 

gibiydi, savaşta ateş gibiydi. Kahrı ve lutfu hazan ve baharı getiriyordu.] 

 
209 Zemîn er nehîbeş şûde haşr-gâh / Ne-yâred kuned kes kesî râ nigâh [Yer onun sadasından 

mahşer yeri gibiydi.  Hiç kimsenin kimseye bakmaya cesareti yoktu.] 

 
210

 Eger f’il-misâl ez-reh-i ittifâk / Hured yek diger râ pes ez-iştiyâk  [ Eğer,ez-kaza 

(tesadüfen) arzusundan sonra ( nedeniyle) biri diğerini(n hakkını) yese.] 

 
211

 Zi-hemeş ne-bâşed peder râ mecâl / Ki gûyed be duhter çi gûnest-i hâl [O, onu öyle 

cezalandırırdı ki (Haksızlık eden kişi) kızına nasıl olduğunu (dahi) sormaya mecal 

bulamazdı]. 
 
212

 Dilîrâ ne-yâb îzî-râh-ı zamîr / Be-âzürden-i gayr  gerded ü dilîr [İçten pazarlıkla başkasını 

incitecek cesur bir yürek bulunmaz.] 
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213 Çünân geşt-i m‘adûm düzd ez-cihân / Ki kem kerd-i nâmeş lügat der-miyân [Hırsızlık 

dünyadan öyle yok oldu ki âdeta lügatten hırsızlık kelimesi de silindi.] 

 
214 Çü kes-râ zer-i digereş nist-i kâr / Der u kufl ber haset ez-rüzgâr [Hiç kimsenin başkasının 

altınında gözü yok; bu devirde kapılardan kilit kalktı.] 

 
215 Ne-kunced çü evsâf-ı şeh der-şumâr / Hemân bih ki başed du‘â zer-nisâr  [ (Daha fazla) 

Olmaz. Çünkü bu Şâhın ( IV. Murad)  vasıfları sayılamayacaktır.  En iyisi biz ona hayır 

dualar edelim. ] 

 
216

 Zemîn tâ bûved mesned-i ‘iz ü nâz / Zi-şâhân-ı gerdenkeş-i ser-efrâz [Yeryüzü izzet ve naza 

dayanak olsun başı dik, başkaldırmış şahlardan dolayı.] 

 
217 Zamân tâ şeved zînet-efzâ-yı dehr / Zi-‘adl-i hâvâkîn-i Dârâ-yı dehr [Zaman, bu zamanın 

Dârâ’sı hükmündeki hakanların hükümlerinin adaletiyle gittikçe süslenmektedir.] 

 
218  Ber evc-i sa‘âdet fürûzende bâd / Be-fark-ı cihân sâye-efkende bâd [Saadet burcunda her 

zaman parlayan olsun. Her zaman gölgesi dünyanın üzerinde olsun.]              
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219 

 

 

220 

 

 

221 

                                                           
219

 Felek çün zemîn zîr-pâ bâşedeş / Hüdâ yâvereş her kucâ bâşedeş [ Her zaman gök, yer gibi 

onun ayağının altında olsun. O (Sultan Murad) nerede olursa olsun, Allah onun yardımcısı 

olsun.] 

 
220

 Bes Ey Mülhimî şâ‘iri sâhirî  / Du‘â-yî kun ez-her tekellüf berî [Yeter, Ey Sihirli Şair 

Mülhimî ( senin işin nedir ki)sen sadece tekellüfsüz, yürekten dua et.] 

 
221

 Be-her ârzû dest-res bâşedeş / Be-‘ömr-i tabi‘î ser-efrâzdeş [O (Sultan Murad)’nun her 

arzu ettiği şeye eli uzansın, eline gelsin;O’nun ömür boyu başı dik olsun.] 
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 [Fe‘ÿlün Fe‘ÿlün Fe‘ÿlün Feÿl] 

 

  Der-Sebeb-i Te’lif-i Şehen-şâh-nâme99 

 

   222 ‘İnÀyet hidÀyet ider Àdeme 

  Sa‘Àdet delÀlet ider Àdeme 

 

 223 MesìhÀ-yı tevfìki100 cÀn baòş ider 

  GedÀ-yı direm-cÿya kÀn baòş ider 

 

 224 Zelìli ‘azìz itmedir kÀr-ı baòt 

  Zer-i òÀliã eyler mes(s)i nÀr-ı baòt 

 

 225 SitÀre ża‘ìfi úavì-óÀl ider 

  ÒüdÀ-vend emlÀk ü emvÀl ider 

 

 226 Meded-kÀr-ı ùâli‘-i nÀzenìn 

  GedÀyı ider pÀdişÀha úarìn 

 

 227 ÚażÀ vü úader sevúidür ìn ü Àn 

  CihÀna nigeh-bÀn ÒüdÀ-yı cihÀn 

 

 228 Sa‘ìd-i ezeldür sa‘Àdet bulan  

  Şaúì fi’l-ebeddür şeúÀvet bulan 

9-b   

             229 Bülend-Àòteri pest ider mi felek101 

  KüşÀde deri best ider mi felek 

 

 230 Düri ú‘ar-ı deryÀda ãaúlar ãadef 

  Girer cevheri destine bí-telef 

 

 231 Düşer nuùfe eróÀma mescÿn olur 

                                                 
99

 L: 9-a 
100

 L: tevfíú 
101

 L:9-b 
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  Çıúar her biri dürr-i meknÿn olur 

 

 232 äalar güheri òÀke rÿ-yı sipihr  

  Bulur dest-i şÀhÀn ile ‘ulv-i úadr 

 

 233 Zeri òÀk her çend pinhÀn diler 

  Arar dest-i insÀn anı kÀn deler   

 

 234 Úayırmaz anı òÀr iderse şikÀr 

  Dikenden güli úurtarır nev-bahÀr 

 

 235 Dem-i Óaúú’a da çarò iderken nihÀn 

  Yine gevherin gösterir ÀòterÀn 

 

 236 æemer maóbes-i şÀòdan ser virür 

  Leb ü kÀm eõvÀka şekker virür 

 

 237 Batar òÀke yek-sÀn olur dÀneler 

  Biter òÿşe ma‘mûr olur òÀneler 

 

 238 DıraòtÀn ki zencìr der-pÀdur Àb 

  İder çÀrsÿy[ı] òırÀma şitÀb 

 

 239 TeúÀżÀ-yı óüsn oldı çün kim ôuhÿr  

  İder maóv-ı ôulmet tecellÀ-yı nÿr 

 

 240 MetÀ‘-ı hüner kÀsid olmaz hele 

  MizÀc-ı güher fÀsid olmaz hele 

 

 241 CevÀhir-nisÀr-ı hüner fi’l-meåal 

  Müşevveş-dimÀà u muòabbuù-‘amel 

 

 242 Düşürse belÀ baórine rÿzgÀr 

  Anı bÀd-ı raómet ider der-kenÀr 

 

 243 Bi-óamdillah itdi bu ma‘ní ôuhÿr 

  Bu ‘abd-i óaúìr keåìrü’l-fütÿr 
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10-a  

 244 Kühen-gürk-i ãaórÀ-yı derd ü mihen102 

  Leked-òºÀr-ı òargÿş-ı leng-fiten 

 

 245 Kühen-câme-i gûşe-i inzivÀ 

  Ùapança-òÿr-ı ùıfl u bì-dest ü pÀ 

 

 246 PelÀs-ı siyeh-pÿş dest-i òumÿl 

  Úabÿl-Àver-i emr-i her nÀ-úabÿl 

 

          247   Vücÿdı òas-ı lücce-i àam idi 

  Ne yirde ne gökde bir Àdem idi103 

 

             248 BelÀ deştinüñ òÀr-der-pÀsıdur 

  Sitem baórinüñ mÀnde-deryÀsıdur 

 

 249 Virüp kendüyi rÿzgÀra tamÀm 

  Oúurdı eyÀ mürselü’r-ríh adam 

 

 250 Muvâfıú esüp rÿzgÀr-ı recÀ 

  Dili itdi gird-Àb-ı àamdan rehÀ  

 

 251 İcÀbet-revÀ-yı ‘inÀyet meger 

  Deminde ider ol memerrden güzer 

 

 252 NigÀrende-i naúş-ı kevn ü fesÀd 

  Yazar nÀ-murÀdına naúş-ı murÀd 

 

 253 Sebeb-baòş olup òÀùır-ı şÀhda 

  GedÀsını añdırdı dergÀhda 

 

 254 Ki ãÀóib-úırÀn-ı zamÀn ÒÀn MurÀd 

  Şehen-şÀh-ı dindÀr-ı pÀk-i‘tiúÀd 

 

  255 İder òÀùır-ı ‘Àùırına güõer 

                                                 
102

 L:10-a 
103

 Beyit R’de bulunmamaktadır. 
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  VekÀyi‘-nüvís-i bedÀyi‘-eåer 

 

 256 İde cem‘ ÀåÀr u eùvÀrını 

  Dize naôma lü’lü-yi şehvÀrını 

 

 257 Yaza cümle ÀåÀrını deftere 

  Ola óaşre dek nÀmına teõkere 

 

 258 Úaza ãafóa-yı rÿzgÀra tamÀm 

  Úıla dil-nişìn-i òavÀã ü ‘avÀm 

 

 259 Úala dÀsıtÀn dehre bir armaàan104 

  Du‘Àsıyla herkes ola kÀm-rÀn  

10-b 

 260 Bu eånÀda luùf-ı Óaú eyler ôuhÿr 

  İder Mülhimì òÀùırına òuùÿr 

 

 261 Ki bu òıdmetüñ ‘uhdesinden gelür 

  Bu iósÀna ol düşse maôhÀr olur 

 

 262 Umÿruna tevfìkdür reh-nümÿn 

  Úulÿb-ı selÀùin olur mülhemÿn 

 

 263 GülistÀn-ı ilhÀmdur úalb-i şÀh 

  Níce ser virür òÀr-ı fikr-i tebÀh 

 

 264 HemÀn laóôa peyk-i beşÀret-òaber 

  Olur óÀmil-i emr-i òÀúÀn-ı dehr  

 

 265 O fermÀn vürÿdıyla cÀn-baòş olur 

  GedÀ-yı direm-cÿya kÀn baòş olur 

 

 

 266 GedÀya kerem şehden olmaz ba‘ìd 

  İder õerresin mihr-i raòşÀn bedìd 

                                                 
104

 L:  10-b 
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            267   Güle òÀrı taúrìb ider nev-bahÀr105 

   Úılur pertev-i mihr ref‘-i àubÀr 

 

  268 Òas-ı bí-kesi úaldırur rÿzgÀr106 

   O taúrib ile baóra eyler güõÀr 

 

  269 Düşer òÀùır-ı pÀdişÀha esír107 

   Olur ùavú-ı zincìr aña dest-gìr 

 

  270 BeşÀret yeter sana Ey Mülhimì 

   Ki oldun şehen-şÀh-ı dín mülhemi 

 

  271 Bu emir òaùıra kim iúdÀm ider 

   Meger mülhem-i àayb ilhÀm ider 

 

  272 Nesím-i úabÿl-ı şehen-şÀh-ı dín 

   ÓayÀt-ı ebed-baòş ider bil yaúín 

  

  273 áubÀre güneş ãaldı pertevine 

   TamÀmet ùutar yüz meh-i nev’ine 

 

  274 Diken üstine yaàdı ebr-i bahÀr108 

   İder güllerin ‘an-úarîb ÀşikÀr 

 

  275 Dıraòt-ı òazÀn-dídeye bÀà-bÀn 

   äu virdi åemer-baòş ider rÀygÀn 

 

  276 Sükÿn-ı şehen-şÀh-ı bí-irtiyÀb 

   İder ùÀs-ı pür-òÿnı cÀm-ı şarÀb 

 

  277 N’ola keyf-i ãahbÀ virirse kelÀm 

   Dili aldı Cem destine oldu cÀm 

                                                 
105

 Beyit R’de yok 
106

 Beyit R’de yok 
107

 Beyit R’de yok 
108

 L’de 11-a başlangıcı 
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11-a  

  278 Sözüm üstün olsa n’ola cümleden 

   Benüm medó-i şÀhen-şeh-i dín iden 

 

  279 Selef üstÀdÀn-ı nev ü kühen 

   Geçer herbiri şÀh-ı mülk-i süòen 

 

  280 Eåerler ùurur109 görsün ehl-i hüner 

   Zer ü sìm farúında kim àam çeker 

 

  281 KemÀline kÀmillerüñ i‘tibÀr 

   İder kimde temyíz ü inãÀf var 

 

  282 Taúaddüm-fürÿş üstÀd-ı süòan 

   NevÀ-senc-i dihúÀn-ı Ùÿs-ı kühen 

 

  283 İdüp ŞÀh Maómÿd’a ser-nÀmesi 

   Otuz yılda yazdı-sa Şeh-nÀmesi 

 

  284 Şehen-şÀh-nÀme yazar Mülhimì 

   Şehen-şÀh-ı dín medó ider Mülhimì 

 

  285 Sükÿn-ı şehen-şÀh-ı ‘Àlem-penÀh 

   Meded-res olur baña bí-iştibÀh 

 

  286 Benümle hemÀn Ùÿsí-i nÀ-murÀd 

   HemÀn ŞÀh Maómÿd u SulùÀn MurÀd 

 

  287 Şeh-i Hind ise ol bu ãÀóib-úırÀn 

   Zi-óal ise ol bu óal-i pÀsıbÀn 

 

  288 Bu destÀna fermÀnıdur reh-berüm 

   Bu in‘Àma iósÀnıdur reh-berüm 

 

  289 Şehen-şÀh-nÀme úodum ismini110 

                                                 
109

 L: durur 
110

 L’de 11-b 
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   K’ide maóv şeh-nÀmeler resmini 

 

  290 Úalem ÒÀn MurÀd’ı ki teõkìr ider  

   Şehen-şÀh-ı dín ile ta‘bìr ider 

 

  291 Çü devlet gibi díne virdi niôÀm 

   Şehen-şÀh-ı dín úodu dehr ana nÀm 

 

  292 KemÀl-i şehen-şÀh-ı díne naôar 

  Olur FÀrisí Türkí’den sehlter  

11-b 

  293 MizÀc-ı hümÀyÿna Türkì zebÀn 

   Degül Fürs gibi selís ü revÀn 

 

  294 Velì Rum mülkünde her òÀã u ‘Àm 

   Bilür söyleşür Türkì dilde kelÀm 

 

  295 Gerekdür k’ola kilk-i sihr-azmÀ111 

   Dü Àheng ü ãad naàme vü yek ãadÀ112 

 

  296 İde evvelen Fürs tÀ dÀsıtÀn  

   Velí dÀsıtÀn ola Türkì zebÀn 

 

  297 ÒavÀã u ‘avÀm olalar müntefi‘ 

   O dergÀha ola åenÀ mürtefi‘ 

 

  298 İlÀhí vir ÀåÀrına izdiyÀd 

   Vücÿdıyla úıl ‘Àlemi ber-murÀd 

 

  299 Çü biñ yılda bir kez doàar böyle nÿr 

   Yüz eger mi yıl devrine vir ôuhÿr 

   

   Der-ÁàÀz-ı DÀsıtÀn113 

  

                                                 
111

 R: azmÀsı 
112

 R: ãadÀsı 
113

 Bu kısım L’de 14b’den itibaren başlamaktadır. 
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  300 Nev-Àyìn nevÀ-senc-i destÀn-ı nev 

   GülistÀn-neverd ü gülistÀn-ı nev 

 

  301 Úalem-gír-i dívÀn-ı naôm-Àverí 

   ‘Alem-dÀr-ı şÀh-ı süòan-güsterí 

 

  302 Kemer-bend-i sulùÀn nişÀn-ı süòan 

   äadÀret-kün-ı òÀnedÀn-ı süòen  

 

  303 äaf-ÀrÀ-yı meydÀn u sitÀn olur 

   Süòen-rÀn-ı eyvÀn-ı destÀn olur 

 

  304 Zemín ü zamÀn-ı nevÀ-sÀz ider 

   Şehen-şÀh-nÀme ser-ÀàÀz ider 

 

  305 MurÀd İbn-i Aómed Şehen-şÀh-ı dìn 

   Güzíde-selÀùín-i rÿy-ı zemìn 

 

  306 Ser-efrÀz-ı òünkÀr-ı ‘OåmÀniyÀn 

   Ser-Àmed hüner-kÀr-ı ‘OåmÀniyÀn 

12-a 

  307 Biñ on sekizinde114 sarÀy-ı cihÀn 

   Kudÿmiyle buldı şeref bí-gümÀn 

 

  308 Baña didi bir merd-i ãÀóib-hüner 

   TevÀriò-i eyyÀmdan bÀ-òaber 

 

  309 VilÀdetleri sÀl-ı àÀzìdedür115 

   Anuñçün àazÀ bulmaàa zídedür 

 

  310 Budur elf-i åÀnìde ãÀóib-úırÀn 

   Olur yedi iúlíme óükmi revÀn 

 

  311 CihÀn-gìr ibn-i cihÀn-dÀrdur 

   Gürÿh-ı selÀùíne ser-dÀrdur 

                                                 
114

 [1018 H - 1610 M] 
115

 L’de 15-a 
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  312 Görünce bu şÀh-ı bülend-aòteri 

   Unutdı felek ferr-i İskender’i 

 

  313 Selím ü SüleymÀn’ı görmüşdü dehr 

   Selím ü SüleymÀn budur didi dehr 

 

  314 İkisi úadar-‘ömr ü devlet sürer 

   İkisinüñ itdüklerin bu ider 

 

  315 CihÀn-gír olur hem cihân-dâr olur 

   ‘Adÿ-bend ü pürdÀn ü pürkÀr olur   

 

  316 Úaví ùÀli‘ ü baòt-ı Pervez’dür 

   Şebi úadrdür rÿzı nev-rÿzdür 

 

  317 ÚażÀ vü úader tercemÀndur aña 

  ÒüdÀ-yı cihÀn mihr-bÀndur aña 

 

            318   Żamír-i müníri cihÀn-bín ider116 

   Umÿr-ı òafÀ-pÀyı telúín ider 

 

  319 NihÀl-i berÿmend-i bÀà-ı celÀl 

   ÒırÀma gelünce yemín ü şimÀl 

 

  320 İdüp terbiyetler edíb-i hüner 

   ZamÀn-ı úalíl içre yetdi åemer 

 

  321 Olup gün-be-gün úadri gibi ziyÀd  

   KemÀlÀtına virdi Óaú izdiyÀd 

 

 

  322 Fünÿnda fażiletle mevsÿflar 

  Hünerde kemÀliyle ma‘rÿflar 

 

                                                 
116 Beyit R’de bulunmamaktadır. 
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 12-b 

  323 Şehe ãÿretÀ ãan‘at öàretdiler 

   Velí ma‘nìde şehden öàrendiler 

 

  324 O fıùrat ki virmişdür aña ÒüdÀ117 

   Yine fıùratı olur üstÀd aña 

 

  325 Ne gördiyse her fende bildi hemÀn 

   Ne bildiyse òÀùırda ùutdı hemÀn 

 

  326 Arisùo’yu óikmetde ta‘lìm ider 

   FelÀùÿn’a esrÀrı tefhìm ider 

 

  327 DeúÀyıú-şinÀsÀn-ı mülk ü milel 

   Anuñ rÀmı ile iderler ‘amel 

 

  328 FeżÀ’ilde yoúdur mu‘Àdil aña 

   FevÀźılde gelmez muúÀbil aña 

 

  329 Muúím-i cinÀn ÒÀn Aómed müdÀm 

   Şehen-şÀh-ı díne ider das-tamÀm 

 

  330 Tefaòòuãler eylerdi eùvÀrını 

   Görürdi taúayyüdle her kÀrını 

 

  331 Bilürdi ferÀsetle sulùÀn budur 

   EúÀlìm-i seb‘e nigeh-bÀn budur 

 

  332 Cebìninde raòşÀn ider nÿr-ı baòt 

   Budur ba‘de şÀh-ı dìhím ü taòt 

 

  333 Ol olduúca Àsÿde taòt-ı türÀb 

   Bu olsun cihÀnda şeh-i kÀm-yÀb 

 

                                                 
117

 L’de 15-b 
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  334 Bunuñla açılsun dil-i şeyò ü şÀb 

   Bunuñla şen olsun cihÀn-ı harÀb 

 

  335 Ol aãluñ olur böyle fer‘i laùíf 

   İlÀhí bahÀrını úıl bí-òaríf 

 

  336 Peder raómetüñle àanídür püser118 

   Senüñ nuãretüñle şeh-i baór ü ber 

 

  337 Vücÿd-ı şehen-şÀh-ı dìn oldı nÿr119 

   İlÀhí úıl a‘dÀyı nÿrunla kÿr 

 

 13-a 

    Der-Temhìd120 

 

  338 Gel ey şír-i zÿr-ÀzmÀ-yı süòan 

   Gel ey gürk-i berre-rübÀ-yı süòan 

 

  339 Óaşir-ber-óaşirdür sipÀh-ı süòan 

   Naôardan bederdür siyÀh-ı süòan 

 

  340 Ùutup zÿr-ı tab‘uñla rÀh-ı åenÀ 

   Tevekkül ‘aãÀsına úıl ittikÀ 

 

  341 Süòande saña pìş-rev eglemem121 

   Seni àayrıya pey-rev olsun dimem 

 

  342 Óaúìúatde esbaú olur muútedÀ 

   Pese pìş eyler mi hìç iútidÀ 

 

  343 ZamÀnen saña píş-rev olmadan 

   KelÀmen aña pey-rev olmañ neden 

 

                                                 
118

 Bu beyit L’de 15-b de bulunmaktadır 
119

 Bu beyit L’de 15-b de bulunmaktadır 
120

 L: 11-b’de 
121

 L. 12-a 
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  344 Teşebbüå hemÀn õeyl-i tevfìúedür 

   RefÀúat hemÀn òayl-i tevfìúedür 

 

  345 Tesellì bul ey dil ki fażl-ı ÒudÀ 

   HidÀyet-‘aùÀ reh-nümÀdur saña 

 

  346 VeúÀyi‘ ki evvelde buldı vuúÿ‘ 

   Degildür saña lÀzum aña şürÿ‘ 

 

  347 áaraż dÀsıtÀn-ı şehen-şÀhdur 

   Ne teõkír-i aóvÀl-i her şÀhdur 

 

  348 Oúunmaz dırÀz itme her menúabe 

   Yeter tavùiye olacaú mertebe 

 

  349 Biñ otuz birinde sarÀy-ı dü-reng 

   Nuúÿşına aldanmayup bì-direng 

 

  350 RevÀn oldı firdevse ‘OåmÀn ÒÀn 

   Şehíd-i be-Óaú şÀh-ı cennet-mekÀn 

 

  351 Bozulmuş görüp bÀà-ı kevni tamÀm 

   Gülistân-ı cennÀta úıldı òırÀm  

 13-b 

  352 ÒıyÀnet-perest [ü] úabÀóat-pesend 

   Ne dünyÀ vü ne dínden behre-mend 

 

  353 äanurlardı bulmazlar itdüklerin 

   äorulmaz bilürlerdi neydüklerin 

 

  354 CezÀ-yı şehen-şÀh-ı dínden óaõer 

   İdüp ‘ammisin taòta giçürdiler 

 

  355 Anı añlamazlardı kim şehr-i yÀr 

   Gerek lÀ-‘aúÀl ‘Àúìl ü hÿşyÀr 
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  356 ÚażÀ vü úader emridür salùanat122 

   Ne te’åír ider óile vü şeyùanet 

 

  357 SüleymÀn gerek ãÀóib-i taòt ü tÀc 

   Nigín düzd-i dív ile bulmaz revÀc 

 

  358 Uàurlardı bir dív engüşteri 

   áulüv itdiler şimdi dív ü perì 

 

  359 VezÀret hevÀsıyla DÀvÿd-nÀm 

   Òabiå-Àãaf olmaàa itdi úıyÀm 

 

  360 Anı bilmedi kim ÒudÀ-yı cihÀn 

   Úomaz mülkini òÀlì ez-pÀs-bÀn 

 

  361 Bu bir dÿdmÀndur ki YezdÀn yaúar 

   Söyinmez hemÀn Ehrimen cÀn yaúar 

 

  362 CezÀsını dünyÀda da buldu tìz 

   Úopar òÀyinüñ başına rüste-òìz 

 

  363 Bu cürmi iden níce bulur emÀn 

   İşitdin mi kurtardı bed-hºÀh cÀn 

 

  364 Biribirin iclÀsın cem‘ itdiler 

   Vücÿd-ı habìsini kam‘ itdiler 

 

  365 Anı úatl idüp virdiler yirini 

   Anuñ yirine dikdiler birini 

 

  366 VezÀret ki Áãaf maúÀmıdur ol 

   äadÀret ki devlet niôÀmıdur ol 

 14-a 

  367 Her on günde bir bir vezìre úarÀr  

   O birisine úatl yaòÿd firÀr 

                                                 
122

 L: 12-b 
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  368 Muúarrer olup ãadra giçen ãudÿr 

   Bu teşvìşle göremezdi umÿr 

 

  369 Vezìr ü güzìr oldı bir pÀyede  

   Faúìr ü àanì úaldı bir mÀyede 

 

  370 Kebìrüñ sözin ùutmaz oldı ãaàìr  

   äaàìrüñ ùutar emrin ammÀ kebìr 

 

  371 Meõelletde úaldı kibÀr-ı enÀm123 

   Ayaúlar baş oldı başlar tamÀm 

 

  372 Óükümet-medÀr idi evhÀm-ı nÀs 

   ErÀzìl òayÀline ãıàmaz úıyÀs 

 

  373 Gücile düzerdi anı ehl-i zÿr 

   VeúÀyi‘ ki her gün iderdi ôuhÿr 

 

  374 LisÀnında òalúuñ bu idi hemÀn 

   Neler ùoàdı gün ùoàmadan nÀgehÀn 

 

  375 Olup ser-be-ser mülk zìr ü zeber 

   CihÀnı òarÀb itdi ùufÀn-ı şer 

 

  376 PeríşÀní-i òÀnedÀn-ı úadìm 

   ÒudÀ virmesün olur emr-i ‘aôìm 

 

  377 Bu evżÀ‘dan çerò olup ser-girÀn 

   Bu seyrÀna óayrÀn idi aòterÀn  

 

  378 Ümìdini úat‘ eyleyüp şeyò ü şÀb 

   Didiler yıúıldı cihÀn-ı òarÀb 

 

 

                                                 
123

 L: 13-a 
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  379 Düketdi ãanurdı felek dÀnesin 

   Yıúarlar bilÀ-mühletin òÀnesin 

 

  380 Bu óÀletle eùvÀr-ı ‘Àlem tamÀm 

   Tezelzül bulup úalmadı intiôÀm 

 

  381 Óükümet-medÀrÀn-ı eùrÀf-ı melik 

   FerÀset-şinÀsÀn-ı eãnÀf-ı mülk 

 14-b 

  382 Úılıçdur açan arayı didiler 

   Úılıçdan bilüñ çÀreyi didiler 

 

  383 Úılıç úabżasıne el urdı hücÿm 

   Atıldı şeyÀùíne seng-i rücÿm 

 

  384 Òurÿc eyleyüp her ùarafdan kibÀr 

   Ùaleb itdiler mülke bir şehriyÀr 

 

  385 Úapuda olan ãÀhìb-idrÀkler 

   Her aóvÀli künhüyle derrÀkler 

 

  386 Gelüp bir yere meşveret itdiler124 

   ErÀzillere ma‘õeret itdiler 

 

  387 Ki mülki ‘adÿlardan itmek òalÀã 

   Bilürsiz ki sulùÀnlara oldı òÀã 

 

  388 CihÀn-bÀnımuz àayrı ‘Àlemdedür 

   O söz söylenilmez ki Àdemdedür 

 

  389 Bunuñla size bize yoútur òalÀã 

   Gelüñ bulalum melce’-i ‘Àm u òÀã 

 

  390 Sükÿt itmeñüz óaú dinilmek gerek 

   Dinildükde fi’l-óÀl idilmek gerek 

                                                 
124

 L:13-b 



217 

 

 

  391 Maóal teng olur furãatı fevt óayf 

   Ki furãat ‘azíz-est el-vaút-i seyf 

 

  392 Òalel bulmasun mülk-i ‘OåmÀniyÀn 

   Ki bunlarla bÀúídür ímÀníyÀn 

 

  393 ‘Adÿyı şikÀra àażanfer gerek 

   CihÀn mülkine ãÀóib-efser gerek 

 

  394 Getürmez òalel dìn ü devlet müdÀm 

   El ursun aña bÀnì-i nìk-nÀm 

 

  395 ÒarÀb oldı ‘Àlem cihÀn-bÀn gerek  

   äabÀó olmaàa mihr-i raòşÀn gerek 

 

  396 ‘Adÿ ser-nigÿn olmaàa ser gerek 

   CihÀn zìr-i óükm olmaàa er gerek 

 15-a 

  397 ‘Adÿ úılmadan úaãd-ı EfrÀsiyÀb 

   Úılıc baàlasun Òüsrev-i kÀm-yÀb 

 

  398 Bu YunÀn-zemìndür Sikender gerek 

   Bu gencìneye heft-ser ejder gerek 

 

  390 Arar bulmaú ister şehin taòt u tÀc 

   Ú’ala heft iúlìmden de óarÀc 

 

  400 Eger tìà ü tedbìr-i şÀh olmaya 

   Olur mı ki devlet tebÀh olmaya 

 

  401 Niçün pÀdişÀh olmaya ÒÀn MurÀd125 

   O sulùÀn-ı díndÀr-ı pÀk-i‘tiúÀd 

 

 

                                                 
125

 L:14-a 
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  402 MurÀd-ı ÒudÀ-yı cihÀndur MurÀd 

   Ki nÀôm-ı cihÀndur ÒudÀ’ya murÀd 

 

  403 MuùÀbıúdur ism-i müsemmÀsına 

   MuvÀfıúdur evãÀfı esmÀsına 

 

  404 Elin gürzine ursa ditrer felek 

   KemÀnın ele alsa úorúar melek 

 

  405 Oúı tír-i Àrşdan üstün gider  

   Yayın kimse çekmezse kendi çeker 

 

  406 Ber-À-ber atar nìze-i tìr ile 

   Kim eyler anı zÿr-ı tedbìr ile 

 

  407 SinÀnın çeker rÀmió olmış àulÀm 

   Meh-i nev ùaşır òançerin bi-niyÀm 

 

  408 Bunuñ gürzi ser-kÿb-ı küffÀrdur 

   Bunuñ tíri dil-dÿz-ı fûccÀrdur126 

 

  409 Budur pey-rev-i çÀr-yÀr-ı ÒudÀ 

   Be-ãıdú u be-‘ilm ü be-‘adl ü óayÀ 

 

  410 Şeh-i ehl-i sünnet-cemÀ‘at budur 

   Şehen-şÀh-ı dìn ü diyÀnet budur 

 

  411 Girer mi ele böyle bir pÀdişÀh 

   Bize luùf-ı Óaú’dur bu bì-iştibÀh 

 15-b 

  412 İrişsün murÀdına òalú-ı cihÀn 

   Gelüñ ittifÀú idelüm biz hemÀn 

 

  413 Çü her vechile Óaú ôuhÿr eyledi 

   Úulÿb-ı sitem-kÀra zÿr eyledi 

                                                 
126

 L: küffÀrdur. [ yanına mecazi kaydı düşülmüş.] 
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  414 İrÀdet niôÀma ta‘alluú idüp 

   NiôÀma òalâyıú ta‘alluú idüp 

 

  415 äaàìr ü kebìr eylediler hücÿm 

   Ki SulùÀn MurÀd ola SulùÀn-ı Rÿm 

 

  416 Olup müttefiú emr-i YezdÀn ile127 

   Úabÿl itdiler ‘ahd ü peymÀn ile 

 

  417 ÓicÀb-ı òafÀdan çıúa ÀfitÀb 

   Ola pertev-endÀz her şeyò ü şÀb 

 

  418 İlÀhí senüñdür serÀy-ı sipenc 

   KażÀ vü úader-baòşıdur rÿz-penc  

 

  419 Çalar nevbet-i penci sulùÀnlaruñ 

   Bu òÀneñde mihmÀn olur òÀnlaruñ 

 

  420 Şehen-şÀh-ı dìn ‘ömrine imtidÀd 

   Vir itsün yüz eger mi bil ‘adl ü dÀd 

   

   Der-Cülûs-ı SulùÀn-ı  

   SelÀùin-i Şehen-ŞÀh-ı Dìn 

  

  421 Felek sÀye-bÀn eylesün ‘arşını128 

   Zemín òÀk-i rÀh eylesün ferşini 

 

  422 O cÀrÿb-ı zerle meh-i enveri 

   Süpürsün úıbÀb-ı zer-ender-zeri 

 

  423 Pür itsün dokuz müşgi mihr ü mehi 

   äuvarsunlar eyvÀn-ı şÀhen-şehi  

 

  424 Bu kÀr içün ÀmÀde idi sipihr 

                                                 
127

 Bu beyitten itibaren 5 beyit L’de 14b’de bulunmaktadır. 
128

 Bu bölüm L’de 16a dadır 
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   Gözedür durur idi bu güni mihr 

 

  425 Úurulsun o yek-pÀre elmÀs taòt 

   Getürsün o tÀc-ı zeri dest-i baòt 

 16-a  

  426 äufÿf-ı melek óÀźır olsun tamÀm 

   Nücÿm-ı felek derde tutsun maúÀm 

 

  427 Çe cism ü çe cÀn óÀzır olmaú gerek 

   Beşer de melek de bulunmaú gerek 

 

  428 ÚażÀ vü úaderdür yemín ü yesÀr 

   ÒırÀm eylesün taòtına şehr-i yÀr 

 

  429 Biñ otuz ikisinde zî’l-úa‘dede129 

   Bulundı úazÀ vü úader va‘dede 

 

  430 Olup úuvve bi’l-fi‘l buldı vuúÿ‘ 

   Zi mÀ nÀmí‘(?) oldı vukÿ‘ u şurÿ‘ 

 

  431 Şehen-şÀh-ı dìn pey-rev-i çÀr-yÀr 

   CihÀn-dÀr-ı dìn perver-i ‘adl-kÀr 

 

  432 CihÀn-gìr-i ãÀóib-úırÀn-ı zamÀn 

   Nigeh-dÀr-ı cism ü nigeh-bÀn-ı cÀn 

 

  433 Taúaddüm sükÿn u temeyyün sükÿn 

   Taraóóüm derÿn u teúebbür birÿn 

 

  434 Felek-taòt u hÿr-tÀc u Zühre-nigìn 

   Şeh-i çÀr-deh sÀle mÀh-ı zemìn 

 

  435 Sa’Àdetle taòt üzre úıldı cülÿs 

   Zemìn ü zamÀn oldılar òÀk-bÿs 

 

                                                 
129 [Zilkade 1032 H-  Ağustos 1623 M] 
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  436 Culÿsına tÀríò düşdi àaleb 

   Olur lÀ-cerem àÀlib a‘dÀya hep 130 

 

  437 EmÀnet virildi yine ehline 

   Rücÿ‘ itdi devlet yine aãlına 

 

  438 ‘UùÀrid úalem ùutdı BehrÀm tìà 

   Ki baòşın vire herkesüñ bí-dirìà 

 

  439 æevÀbetdür ol derde seyyÀregÀn 

   Ki òıdmetleri andadur her zamÀn 

 

  440 Sitemteşne olmuşdı òÿn-ı dile 

   ÓüsÀm-ı ‘adÀletle úandı hele 

 16-b 

  441 Úatı şÿò-ı pÀ-düzd idi iòtilÀl 

   Elin kesmege hükm itdi i‘tidÀl 

 

  442 Úatı vÀcibü’l-úatl idi fesÀd 

   Çü gerdi anuñ boynunı urdu dÀd 

 

  443 Úatı óÀmìl-i fitne idi hücÿm 

   Aña oldı seng-i siyÀset rücÿm 

 

  444 Úatı bed-hücÿm idi ‘iãyÀn-ı şÿm 

   Úılıc gördi oldı itÀ‘atde mÿm 

 

  445 Úatı çüst-pÀ idi şaòã-ı gürìz 

   Anı ùutdı fi’l-óÀl dest-i sitìz 

 

  446 Úatı ser-firÀzÀne idi òırÀm 

   Rükÿ‘ı úodı secde itdi úıyÀm 

 

 

  447 Temerrüd olup merd-i ãÀóib-òuşÿ‘ 

                                                 
130 L: 16b, Tarih beyti 1032 H - 1623 M ‘ye düşürülmüştür. 
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   Yüzin yire sürdi vü úıldı òużÿ‘ 

 

  448 Ol idbÀr kim dest-bürd eyledi 

   Anı gürz-i iúbÀl Òüsrev eyledi 

 

  449 O fitne ki itmişdi pÀyın dırÀz 

   Yire geçdi irişmeden Türk ü Tâz 

 

  450 O àavàÀ ki úorúar idi rüste-hìz 

   Sesin kesdi ÀvÀze-i tìà-i tìz 

 

  451 Çü cÀsÿs-ı şehr itdiler şıóneyi131 

   Cuvala úoyup aãdılar fitneyi 

 

  452 NizÀ‘ vü cidÀl kim firÀr itdiler 

   Ùutup ikisini de dÀr itdiler 

 

  453 ZinÀ-zÀde-i fitnedür úíl ü úÀl 

   İkisine de virmediler mecÀl 

 

  454 MübÀhÀt ider gördiler iftiòÀr 

   Getürdüp anı itdiler şerm-sÀr 

 

  455 Hezìmet idüp óamle itdi güríz 

   Úınından daòí çıúmadan tìà-i tìz  

 17-a 

  456 Leked-kÿb-ı bìm oldı hengÀme-zen 

   Güler üşmüş üstine her merd ü zen 

 

  457 TeùÀvül elin kesdi bí-dÀddan 

   Der-i şehde úorúar gibi dâddan 

 

  458 NifÀúı götürdi vifÀú aradan 

   Kimesne meded istemez çÀreden 

 

                                                 
131

 L’de 17a 
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  459 SiyÀset virüp dehre dehşet tamÀm 

   Zemìn ü zamÀnda sükÿn oldı ‘Àm  

 

  460 Degildür vücÿd içre cünbiş-i bedìd 

   ‘Ademden de úaçdıysa olmaz ba‘ìd 

 

  461 Bu itdüklerin itmedi kimse hìç 

   Buña nisbet ÀåÀr-ı àayr oldı hìç 

 

  462 Selef her biri bir hünerde tamÀm 

   Velì cümlesi cümlede nÀ-tamÀm 

 

  463 Bu her birisinde olup yek-hüner 

   Olur cümleye üstÀd-ı hüner 

 

  464 Óükümet mehÀbet göründi ‘ayÀn 

   ‘AdÀlet siyÀset úılındı beyÀn 

 

  465 Kerem óÀtemi itdi kim nÀm-ı dehr 

   ŞecÀ‘at ider Rüstem-i ZÀl beher  

 

  466 FeùÀnet òacÀletde bÿ ‘Alì132 

   Süòan beste-sÀz-ı dem-i BÀbilì 

 

  467 Úalem úÀlıb-ı óarfe cÀn baòş ider 

   O bir lÿledür k’Àb-ı óayvÀn aúar 

 

  468 Bu óüsn-i òaùı görmeden bildiler 

   ‘İmÀd ü ‘Alí oldılar gitdiler 

 

  469 O fÀris feres-rÀn olınca hemÀn 

   Durur gökde óayrÀn olur aòterÀn 

 

 

  470 Atarsa eger tÿde-i òÀkden 

                                                 
132

 L’de 17b 
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   Giçer nìzesi heft-eflÀkden 

 17-b  

  471 äunıp pençe-i zÿr-ı merdÀneyi 

   Ùutarsa bu rümmÀn-ı pür-dÀneyi 

 

  472 äıkup dÀne-i encümi bi’t-tamÀm 

   Pür eylerdi nüh-cÀmı mÀlÀ-kelÀm 

 

  473 CihÀn òÀliúÀ úÀdir-i muùlaúÀ 

   Yed-i úudretüñde úamu mÀ-sivÀ 

 

  474 Senüñ úudretüñdür mülÿk-ı cihÀn 

   Senüñ óikmetüñdür niôÀm-ı zamÀn 

 

  475 KemÀnın úażÀ eyledi úudretüñ 

   SihÀmın úader eyledi óikmetüñ 

 

  476 Mülÿk-ı niôÀma sebeb eyledüñ 

   NiôÀm-ı mülÿke ta‘b eyledüñ 

 

  477 Kühen bÀàa lÀzum idi bÀà-bÀn 

   Kühen devlete Òüsrev-i nev-revÀn 

 

  478 Şehen-şÀh-ı dìni idüp bÀà-bÀn 

   MuàaylÀnları eyledüñ gülsitÀn 

 

  479 Vücÿdını ÀrÀyiş-i kevn úıl 

   Anuñ cÿdın ÀsÀyiş-i kevn úıl 

  

   Der-Ceng-i Abaza vü Güriòten-i Û133 

  

  480 Gel ey mürà-ı destÀn-zen òoş-ãadÀ 

   Nev-ÀvÀze-i gülsitÀn-ı nevÀ 

 

  481 Ney-i kilki sÀz-ı òoş-ÀvÀz úıl 

                                                 
133

 L’de 18a 
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   Óüseyní hevÀsıyla şeh-nÀz úıl 

 

  482 Şehen-şÀh-ı dìn çün cülÿs eyledi 

   ÒalÀyıú-ı úamÿ pÀy-bÿs eyledi 

 

  483 MurÀdına vÀãıl olup mülk-i Rum 

   CihÀndan yoà oldı hümÿm u àumÿm 

 

  484 Ùoàup ãubó-ı ãÀdıú ùaàıldı134 ôalÀm 

   Gözi göñli açıldı òalúuñ tamÀm 

 18-a 

  485 Dönüp cennete gülsitÀn-ı cihÀn 

   áam u àuããadan úalmadı bir nişÀn 

 

  486 Bu eånÀda cem‘iyyet erbÀbı heb 

   Ki cem‘iyyete hem bu idi sebeb 

 

  487 Olup cümle ser-der-maúÀm-òuźÿ‘ 

   MekÀnına isterdi herkes rücÿ‘ 

 

  488 Velí Ábaza VÀlí-i Erzurÿm  

   Ki olmuşdı ser-dÀr-ı ehl-i hücÿm 

 

  489 Bu cem‘iyyet üstünde ehl-i ‘inÀd 

   Ôuhÿra getürmişdi ba‘żı fesÀd 

 

  490 ErÀzil ki başına üşmiş idi 

   O àavàÀya nÀ-çÀr düşmiş idi 

 

  491 Gehì Anúara’yı óiãÀr itdiler 

   Gehì ehl-i Sivas’ı zÀr itdiler 

 

  492 Düşüp vehme cem‘iyyetin bozmadı 

   Bu bozmaúla öz devletin düzmedi 

 

                                                 
134

 L: daàıldı 
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  493 Tereddüt-i taóayyür virüp kÀrına 

   Taóayyür òalel virdi efkÀrına 

 

  494 Ùutup şeyò nÀmında bir mülóìdi135 

   Anuñ re’yine aldanurlar idi 

 

  495 Ne söylese aña inanur idi 

   Anuñ egrisin ùoàrı ãanur idi 

 

  496 O mülóid ise devleti eglemez 

   Maóallindeki òıdmeti eğlemez 

 

  497 Buña dirdi ‘ömrüñ telef eyleme 

   Bu cem‘iyyeti ber-ùaraf eyle 

 

  498 VezÀret bu yüzden görinür saña 

   äadÀret bu yoldan136 bulınur sana 

 

  499 Abaza’yı azdırdı şeyùÀn tamÀm 

   Úoyup ùoàrıyı egriye oldı rÀm 

 18-b 

  500 RikÀb-ı hümÀyÿna yüz sürmedi 

   Dönüp Erzurÿm’a daòí gitmedi 

 

  501 O dìv-i racìmüñ söziyle ele 

   Umardı ki mühr-i SüleymÀn gele 

 

  502 Şehen-şÀh-ı dìnden görüp imtinÀ‘ 

   Göñülden ferÀà ile itdi vedÀ‘ 

 

  503 Bu iàmÀż ile vehmi ezyed olup 

   Bu cürm ile òavfı mü’ekked olup 

 

 

  504 Şehen-şÀh-ı dìn saùvetinden òalÀã 

                                                 
135

 L’ de 18b  başlangıcı 
136

 L’ de bu yüzden 
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   Olam diyu isterdi cÀy-ı menÀã 

 

  505 Úaladan Yusuf VÀlì-i Mar‘aş’ı 

   Ki bu yolda idi anuñ yoldaşı 

 

  506 Düşüp òavfa úatl eyledi bí-dirìà 

   Ki àaddÀre àadr olmaz aãla dirìà 

 

  507 Alındı òaber şeyò-i güm-rÀhdan 

   Ki ilóÀd maúãÿdı ikrÀhdan 

 

  508 Yanında bulınan ru’ÿs u kibÀr 

   İùÀ‘at maúÀmında úıldı úarÀr 

 

  509 Otuz biñ úadar ‘asker-i şer ile137 

   Kimin zÿr ile kimisin zer ile 

 

  510 ÒaùÀ vü ãavÀbı úoyup cümlesi 

   Ùarìú-i rıżÀyı ùutup cümlesi 

 

  511 Budur pÀdişÀhuñ rıżÀsı didi 

   Budur emrinüñ muúteżÀsı didi 

 

  512 äanurlardı ‘asker-i şehen-şÀh-ı dìn 

   Bu vÀdíde olmasın ister yaúìn 

 

  513 İùÀ‘at iderler idi emrine 

   VezÀret umarlar idi vezrine 

 

  514 Bu uslÿb ile geçdi sÀl ü mehi 

   Bulınca şehen-şÀh-ı dín Àgehì 

 19-a 

  515 Temevvüc gelüp úahr deryÀsına 

   Atıldı hemÀn zír [u] bÀlÀsına 

 

                                                 
137

 L’de 19a 
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  516 Vürÿd itdi fermÀñ ki seyl-Àb-ı kín  

   Òas u òÀrı berbÀd ideler hemín 

 

  517 Muóammed ser u server-i ÇerkesÀn 

   Bulındı ol eånÀda ãadr-ı cihÀn 

 

  518 äadÀretle ser-dÀr-ı ekrem olup 

   Mu‘azzez muúarrer mükerrem olup 

 

  519 FelekvÀr encümle seyr eyledi 

   CihÀn-ı pür-Àşÿbı seyr eyledi 

 

  520 Düketdi óisÀbını devrÀn yine 

   İtürdi feżÀsını meydÀn yine 

 

  521 Ùolup tÿl u ‘arż u zemín u zamÀn 

   FeżÀsına ãıàdırmadı lÀ-mekÀn 

 

  522 ŞumÀruñ elüf itdi eóÀdını 

   Raúam ãaymadı yine efrÀdını 

 

  523 Leked-kÿb yek-rÀn olup kûh u deşt138 

   Úazıldı basìù-i zemín oldu ùeşt 

 

  524 Zemíne sükÿn oldı emr-i muóÀl139 

   Ki her úıù’asında yürür biñ ricÀl 

 

  525 Bu minvÀl ile Úonya’ya vardılar 

   Abaza Paşa’dan òaber aldılar140 

 

  526 Ki SivÀs’da cem‘ idüp leşkerin 

   Ol eùrÀfa ãalmışdı şÿr u şerrin 

 

  527 İdüp meşveret ãÀóib-ÀrÀ ile 

                                                 
138

 R’de Leked-kÿb olup yek-rÀn kÿh u deşt [ Bu haliyle vezin bozuk olmaktadır.] 
139 L’de 19b 
140 L’de AbÀza’dan alındı tÀze òaber 



229 

 

   Didiler ne ensebdür a‘dÀ ile 

 

  528 ÚarÀr öyle virildi k’evvel resÿl 

   Bula Abaza cÀnibine vüãÿl 

 

  529 Vezìrüñ murÀdını i‘lÀm ide 

   Żamìr-i hümÀyÿnı ifhÀm ide 

 19-b 

  530 Diye pÀdişÀhuñ saña àayôı yoú 

   Vezìrüñ ise meyli àÀyetde çoú 

 

  531 Tevehhüm nedendür bu ‘iãyÀn niçün 

   Velí-ni‘mete baày ü ùuàyÀn niçün 

 

  532 Yanuñda olan big ü beglerbegi 

   Ki sen şimdi sen anlaruñ yegregi 

 

  533 Daòí sÀ’ír ÀhÀd-ı leşker tamÀm 

   Neden olmaya emr ü fermÀna rÀm 

 

  534 Buluşmaú murÀd ise óÀzır vezìr 

   Varuñ görüşüñ söyleşüñ bì-naôìr 

 

  535 áaraż òÀùıruñ bulmadur tesliyet 

   Dönüñ manãıba ãıóóat ü ‘Àfîyet 

 

  536 Bu yıl eyleñüz istirÀóat tamÀm 

   Gelecek sene cengedür ihtimÀm 

 

  537 Bu ãÀóìb-úırÀndur òaber-dÀr oluñ 

   Seferdür Úızılbaş’a hüşyÀr olun 

 

  538 Şehen-şÀh-ı dínüñ murÀdı budur 

   Vezírüñ de mâfí’l-fu’Àdı budur 
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  539 Degildür müselmÀna lÀyıú cidÀl141 

   Úo ser-keşligi emre it imtiåÀl 

 

  540 Bilinmez degüldür senüñ òidmetüñ 

   ÚıyÀs itme żÀyi‘ ola zaómetüñ 

 

  541 Keder yoú efendüñde sende keder 

   Getür ‘akluñı başına fikri gider 

 

  542 Yanuñda olan Àdeme itme àadr 

   Bahadır yigitler bulur derde úadr 

 

  543 CihÀn-gìrdür çün cihÀn-dÀrımuz 

   Bahadır yigitlerledür kÀrımuz 

 

  544 Óaúìúat budur añlar iseñ kelÀm 

   Ki min-b‘ad şemşìrdür ve’s-selÀm 

 20-a 

  545 Abaza Paşa itdi peyàÀmı gÿş 

   Velíkin cevÀbında oldı òamÿş 

 

  546 Úabÿl eyleyüp şeyòinüñ sözüni 

   İrişdirmedi Óaúú’a kend’özüni  

 

  547 Ki teslím olup devlete yÀr ola 

   Sa‘Àdetle òıdmetde der-kÀr ola 

 

  548 ŞeyÀùíni iàvÀsına aldanup 

   MuòÀliflerini muvÀfıú ãanup 

 

  549 Neberd-ÀzmÀy olmaàa itdi ‘azm 

   Düşüp mihnete düzdi esbÀb-ı rezm  

 

  550 Vezír-i müşÀrü’n-ileyhe resÿl  

   Gelüp didi aóvÀlini bì-fużÿl 

                                                 
141

 L’de 20a 
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  551 Ki şeyòi olan mülóìd-i nÀ-bekÀr 

   Abaza’ya ta‘lìm ider kÀr-zÀr 

 

  552 Anuñ ‘aúlın almış o dìv-i racìm 

   Ùarìú-i êalÀli ãanur müstaúìm 

 

  553 SerÀsìmedür añlamaz nuãó u pend 

   Aña pend itmeñ idüñ úayd u bend 

 

  554 Vezìr añladı n’idügin mÀcerÀ142 

   Yine cünbişe geldi baór-ı belÀ 

 

  555 Hücÿm eyleyüp leşker-i bì-óisÀb 

   Daòì úopmadan úopdı yevmü’l-óisÀb 

 

  556 Dönüp Úonya äaórası óaşre tamÀm 

   ÒalÀyıú úamu anda úıldı úıyÀm 

 

  557 Alaylar yürürken yemìn ü yesÀr 

   Görürlerdi ãahrÀları kÿh-sÀr 

 

  558 Bir egler idi ÚÀf’ı ehl-i cihÀn 

   Biñin gösterür oldı Àòir zamÀn 

 

  559 AbÀza da SivÀs’dan ‘azm idüp 

   MülÀúÀt Àhengine cezm idüp 

 20-b 

  560 O mülóìd ôafer sendedür dir idi 

   Bu sÀde belì bendedür dir idi 

 

  561 Olur sÀde-dil ebleh ü pür-àurÿr 

   äanur mÀr olur úaãd eylerse mÿr 

 

  562 Nice úaùre deryÀ olur sa‘y ile 

                                                 
142

 L’de 20-b 
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   Nice bende sulùÀn olur baày ile 

 

  563 KelÀmıyla żÀyi‘ olup şeyòinüñ 

HevÀsına tÀbi‘ olup şeyòinüñ 

 

  564 Òayır-hºÀhlar re’yını ùutmadı 

   ÒaùÀ eyledi óaú söze uymadı 

 

  565 İki leşker ÀmÀde-i ceng olup 

   Biri biri ile hem-Àheng olup 

 

  566 İdüp Úayãeri’ye de úaãd-ı sitìz 

   Biri birine uàradı tíà-i tìz 

 

  567 DehÀn-ı nihenge hücÿm itdi mÿr 

   Ecel-res yapar kendi destiyle kÿr 

 

  568 Girüp baóre nehr itdi maóv-ı vücÿd 

   Düşüp úaùre deryÀya bulmaz vücÿd 

 

  569 ŞihÀb Àteşin rumó eyler pedíd143 

   İrişdükde arża olur nÀ-bedíd 

 

  570 Nücÿm ictima‘ına maàrÿr olur 

   Baãar nÿr-ı mihrÀnı maúhÿr olur 

 

  571 MuúÀbil olur bÀda òayl-i àubÀr 

   Ùoúınduúda fi’l-óÀl olur tÀrÿmÀr 

 

  572 Òas u òÀr seyl-Àba olmaz óicÀb 

   Şu‘Àına şemsüñ ùayanmaz sehÀb  

 

  573 Keh ü kehrübÀ nakşı oldı bedîd 

   MuúÀbil olan itdi úat‘-ı ümíd 

 

                                                 
143

L’de 21-a  
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  574 Ol eşòÀã kim úaãd ide kÀr-zÀr 

   O òÀşÀk ki emvÀc ide der-kenÀr 

 21-a 

  575 ‘İnÀn-rìz olup óamle itdi ‘adÿ 

   Velí olmadan tíàler rÿ-be-rÿ 

 

  576 Hezìmet virüp úaçdılar bí-mecÀl 

   Biribirine baúmaú oldı muóÀl 

 

  577 FirÀrì gözin dikdi úarşusına 

   Dönüp baúmadı kimse ordusına 

 

  578 Yalıñuz ãanurdı úaçan kendüsin 

   Bu óÀle düşen neylesün ordusın 

 

  579 PiyÀde ãanup kendüsini süvÀr 

   FirÀrın òayÀl eyler idi úarÀr 

 

  580 Kaçanlar àubÀrın ãanup òaãm-ı cÀn 

   Baúup arduna dir idi el-emÀn 

 

  581 Bu rüsvÀylıàla hezímet virüp 

   Úaçanlarla bile úaçup úurtulup 

 

  582 Abaza PalÀs’a irişdi o şeb  

   PelÀs-ı belÀ giymiş(i)di o şeb 

 

  583 Yarım günde beş menzili aldılar 

   Úaçarken biribirini baãdılar 

 

  584 O menzilde de itmediler úarÀr144 

   FirÀr üstine eylediler firÀr 

 

  585 Bugün ayrılup MurtażÀ-yı vezìr 

   Vezír ÀsitÀnını úıldı maãìr 

                                                 
144

 L’de 21-b 
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  586 Mehemmed ki PÀşÀ-yı SivÀs idi 

   Hizebr-i veàÀ a‘úil-i nÀs idi 

 

  587 Abaza serÀsìme-i óarb iken 

   Ùapanca-òÿr-ı müşte-i êarb iken 

 

  588 İki leşkerüñ arasından hemÀn 

   ÒavÀsıyla bir cÀnibe atdı cÀn 

 

  589 Virince o da‘vÀya feyź-i úażÀ 

   Girüp Terúoz’a eyledi iòtifÀ 

    

 21-b 

 590 Vezìr-i a‘ôama buldı ol şeb vuãÿl 

  Çü vÀżıh idi ‘özri oldı úabÿl 

 

 591 Abaza úatup giceyi gündüze 

  İrişdürdi gerd-i rehi yılduza 

 

 592 PerişÀn olup ekåer-i ‘askeri 

  Az adamla úurtardı cÀn u seri 

 

 593 Olup ùayy-ı menzilde ãarãar şitÀb 

  Úalurdı şeb ü rÿz bì-òurd u òºÀb 

 

 594 Aúardı ãu gibi ilişmez idi 

  Atı úalmayınca degişmez idi 

 

 595 Varırsa muúaddem òaber Erzurum 

  Çıúar elden eyler bize il hücÿm 

 

 596 Diyüp itmedi bir maóÀlde úarÀr 

  Hezímet bulan böyle eyler firÀr 

 

 597 Vezír-a‘ôam ardunca oldı revÀn 

  Yine cünbişe geldi ceyş-i gerÀn 
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 598 Ayaúlandı ejderleri leşkerüñ 

  Bebirlendi serverleri leşkerüñ  

 

 599 Durur her ùaraf bayraú-ı Àhenín145 

  NeyistÀna döndi ser-À-ser zemín  

 

 600 Ney ü Àb u Àteş idüp imtizÀc 

  ‘Adÿ cÀnın almaàa olmış i‘lÀc 

 

 601 Zemîni ni‘Àl ü hevÀyı sinÀn 

  Tutup Àhene àarú oldı cihÀn 

 

 602 Òaber aldı TercÀn’a geldi vezìr 

  ŞikÀrın arar ejder-i şìr-gìr 

 

 603 Bilürdi düşerdi ele itse rezm 

  AbÀza óisÀr olmaàa itdi ‘azm 

 

 604 Bu ma‘nÀdan ÀgÀh olınca vezìr 

  Úodı tìài tedbíre oldı dilìr 

22-a 

 605 NevÀziş úılup luùflar itdiler 

  Toúat semtine úışlaya gitdiler 

 

 606 O úışda Toúat’da vefÀt eyledi 

  Alup mevti terk-i óayÀt eyledi 

 

           607   Hazerde seferde eyledi derd-mend146 

  İkâmet ana olmadı sûd-mend 

 

 608 Alup virme vâdìleri oldı tay147 

  Sürüldi o meclisde kalmadı mey 

 

                                                 
145

 L’de 22-a 
146

 Bu beyit R’de bulunmamaktadır. 
147

 Beyit R’de bulunmamaktadır. 
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 609 Şehen-şÀh-ı dìne idüp ref ‘-i óÀl 

  Didiler vezìr eyledi inúitÀl 

 

 610 CihÀnda ãaà olsun şehen-şÀhımuz 

  Felek üzre seyr eylesün mÀhımuz 

 

 611 Úul olduysa úurbÀn efendisine 

  Sevinsün ki şÀn virdi kendüsine 

 

 612 ÒudÀ ol úuluñ rÿóını şÀd ider 

  Ki òayr ile maòdÿm Ànı yÀd ider 

 

 613 ‘AùÀsıyla dünyÀda ‘izzet bulur 

  Du‘Àsıyla ‘uúbÀda raómet bulur 

 

  Der-MuóÀãara-yı BaàdÀd148 

 

 614 Gel ey kilk-i naúş-azmÀ-yı àazÀ 

  Gel ey nÀy-ı dem-sÀz-ı bezm-i veàÀ 

 

 615 Bize naúş oúı perde-i rezmden 

  Ki òoşdur şeş ÀvÀze-i bezmden 

 

 616 Úızılbaş-meõheb terÀşì-terÀş 

  Virürdi şehen-şÀh-ı díne òırÀş 

 

 617 AbÀzayla vÀúi‘ olup mÀcerÀ 

  Mühim oldı def‘ eylemek evvelÀ 

 

 618 Bu def‘a AbÀza’dan iàmÀż idüp 

  Anuñ úal‘ ü úam‘ından i‘rÀż idüp 

 

 619 Sükÿnı yeter didiler bu maóal 

  Mahallinde olur o müşkilde óal 

 

                                                 
148

 L’de 22-b 
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 620 Ol eånÀda pÀşÀ-yı Amed olan 

  Şehen-şÀh-ı dìndÀra óÀmìd olan 

22-b 

 621 Vezìr-i kühen ÓÀfıô Aómed idi 

  Òaber-dÀr-ı aóvÀl-i seróad idi 

 

 622 Úılup ÓÀfıô’ı ãadr-ı a‘ôam hemÀn 

  Buyurdı ki cem‘ ola ceyş-i kerÀn 

 

 623 ÓiãÀr ide BaàdÀd’ı ‘asker tamÀm 

  Úızılbaşdan alalar intiúÀm 

 

 624 Geyindi yelÀn-òÿd u cevşen yine 

  RevÀn oldı deryÀ-yı Àhen yine 

 

 625 Der ü deşt ü kÿh üzre yer úalmadı 

  Zemìn puşt-ı esb oldı yer úalmadı 

 

 626 ÚıyÀmet úopar ãandı ‘Àlem úamu 

  Ki bir yere cem‘ oldı Àdem úamu 

 

 627 Bu keåretle leşker varup Amed’e149 

  Nedür emr-i şeh didiler Aómed’e 

 

 628 Oradan olup ÓÀfıô Aómed revÀn 

  Úuşatdı óiãÀrı varınca hemÀn 

 

 629 Úızılbaş-ı bed-kÀr ile ceng idüp 

  ‘Adÿ gözine ‘âlemi teng idüp 

 

 630 äarıldı ki BaàdÀd’ı tesòír ide 

  Velí úÀdir olmadı tedbír ide 

 

 631 Mükemmel degül idi ÀlÀt-ı êarb 

  MüheyyÀ degül idi esbÀb-ı óarb 

                                                 
149

 L’de 23-a 
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 632 ‘Acem ŞÀh’ı ‘AbbÀs-ı rÿbÀh-fen 

  Gelüp ol óavÀliye ãaldı fiten 

 

 633 Köpek cengini eyleyüp ÀşikÀr 

  Ne bellü úarÀr ü ne bellü firÀr 

 

 634 İnüden gelür gösterür ‘askeri150 

  Dönerdi hücÿm itseler úahúarì 

 

 635 ÚızılbÀş ùarrÀr-ı bí-kÀrdur 

  Dönüp úaçmada òaylì bì-‘Àrdur   

23-a 

 636 HemÀn óìle vü òud‘adur işleri 

  Görinmez yigitlikde cünbişleri 

 

 637 İdüp cünd-i İslÀm’ı ‘Àciz bu kÀr 

  KemÀ yenbaàì151 itmediler óiãÀr 

 

 638 Şeb u rÿz àavàÀ vü bì-kÀr idi 

  Velí òalú ma‘níde bì-kÀr idi 

 

 639 Çalışmaúda dinmez fütÿr eyledi 

  TedÀrikde amma úuãÿr eyledi 

 

 640 Uzandı óiãÀr irdi eyyÀm-ı ãayf 

  Olur tìà-i òor-berde berrÀz seyf 

 

 641 Düşüp úaóù orduya leşker tamÀm 

  Yemeksüz iderler idi ãubó u şÀm 

 

 642 Bu eånÀda rÿbÀh-ı pür mekr ü fen152 

  İdüp yine şìrÀne úaãd-ı fiten 

 

                                                 
150 İgenden gelür gösterür ‘askeri 

      Dönerdi hücÿm itseler úahúarı L’de bir önceki beyitle yer değiştirmiş. 
151 İcab ettiği gibi, uygun şekilde 
152

 L’de 23-b 
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            643   RevÀn itdi orduya ilçilerin 

  Degül ilçi belki òabercilerin 

 

 644 Didiler budur şÀhımuzdan maúÀl 

  Ki òünkÀra ben eylerüm ref‘-i óÀl 

 

 645 CelÀlì Bekir’den alındı bilÀd 

  Bu mülk içre itmişdi ol çoú fesÀd 

 

 646 Eger emr iderlerse teslìm ola 

  Eger luùf iderlerse tekrìm ola 

 

 647 Şehen-şÀhuñ emri muúarrer degül 

  Bu eånÀda fetói müyesser degül 

 

 648 ÓiãÀra nedendür bu iúdÀmıñuz 

  Bu úaóù ile n’olıser encÀmıñuz 

 

 649 Budur eyledük size ‘arż-ı merÀm 

  Bilinmişdür aóvÀliñüz ve’s-selÀm 

 

 650 Bu telbìsden vÀúıf idi vezìr 

  Úabÿlinde olmış idi nÀ-güzìr 

23-b 

 651 HemÀn bu da telbìse telbìs idüp 

  Úabÿl eyledi didi tedlìs idüp 

 

 652 ‘Acem ŞÀh’ı te’òíri itmiş recÀ 

  Úabul eyledük çün budur müdde‘À 

 

 653 Rücÿ‘ eyleyüp bì-tevaúúÿf seóer 

  Muãul cÀnibine revÀn oldılar 

 

 654 Gelüp Amed’e úılmadılar úarÀr 

  Óaleb semtine eylediler güõÀr 

 

 655 Şehen-şÀh-ı dìn aña ez-kâr-ı dehr 
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  Anı ‘azl idüp kÀrına virdi kesr 

 

 656 ‘AdÀlet budur böyledür müúteżÀ 

  Ki cürmi úadar bula herkes cezÀ 

 

 657 Otuz altıda buldı ãÿret bu naúş153 

  ÚażÀ vü úader öyle itmişdi naúş 

  

  Der-Ferìb Òorden-i Òalìl PÀşÀ  

 Ez-Nemek-Òorde-i Òod Abaza PÀşÀ 

  

 658 Gel ey çarò-ı àaddÀrdan bì-òaber 

  Neler eyler insÀna bu óìleger 

 

 659 Birez söyle ol úıããa-i mekrden 

  Ki naúş idevüz òurde-i dehrden154 

 

 660 AbÀza Úızılbaş ile ÀşinÀ 

  Düşüp ÓÀfıô’a itmedi ilticÀ 

 

 661 İùÀ‘at idüp emrini ùutmadı 

  Úızılbaş’a ilàarlar itmedi 

 

 662 İderken óiãÀr üzre ceng ü cidÀl 

  RevÀn’ı urup itmedi pÀy-mÀl 

 

 663 ŻÀmìr-i hümÀyÿna geldi girÀn 

  Òalìl’i idüp ãadr-a‘ôam hemÀn 

 

 664 Buyurdı Úızılbaşa ‘azm eyleye 

  Abaza’yı tesòíre cezm eyleye 

 

 

 

24-a 

                                                 
153 L’de 24-a 
154 L’de  Ki naúş ala bir òurde-i dehrden 



241 

 

 665 Abaza efendisi idi Òalìl 

  O taúrìb ile oldı ãadr-ı celìl 

 

 666 Çıúup ãadr-a‘ôam SitÀnbul’dan 

  Süyÿl-i óaşem aúdı her yoldan 

 

 667 YelÀn -ı cihÀn oldı her sÿ revÀn 

  Her iúlímden aúdı ceyş-i girÀn 

 

 668 Óaleb’de o yıl úışladup ‘askeri 

  BahÀr aldılar kÿh u deşt ü deri 

 

 669 AbÀza Òalíl’e iùâ‘at idüp 

  Yine istiúÀmet yolına gidüp 

 

 670 Muúarrer úılındı ki ãadr-ı cihÀn 

  ‘Acem üstine Van’dan ola revÀn 

 

 671 AbÀza gelüp orduya úarışa155  

  Òaãÿmı ile görüşe barışa 

 

 672 Keder her ùarafdan olup ber-ùaraf 

  Uralar Úızılbaş’a tíà-i telef 

 

 673 Bu taòmìn-i ma‘úÿle aldandılar 

  İdüp dernek Amed’de eğlendiler 

 

 674 Abaza bu eånÀda 'arż eyledi 

  Derÿnında olan sözi söyledi 

 

 675 Ki tedbír-i lÀyıú budur kim vezír 

  İdüp intiòÀb-ı sipÀh-ı dilír 

 

 676 Bu eùrÀfa irsÀl ideler hemÀn 

  Ki furãat maóalli geçer bí-gümÀn 

                                                 
155

 L’de 24-b 
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 677 AúısúÀ’ya geldi ÚızılbÀşlar 

  ÓiãÀr itdiler anı evbÀşlar 

 

 678 Anı def‘ idelüm ‘ale’l-fevr biz 

  Sa‘Àdetle varıñ RevÀn üzre siz 

 

 679 Oradan RevÀn üstine varuruz 

  Ne fermÀn iderlerse fermÀn-berüz 

 24-b 

 680 äudÿra bu ma‘na göründi celì 

   ‘Umÿmen didiler bu emre belì 

 

  681 Vesìle bilüp cümlesi maúãada 

   Abaza’ya gösterdiler Mehmed’e 

 

 682 Beş on biñ úadar ‘asker apardılar 

  Abaza’nuñ üstine gönderdiler 

 

 683 Ki úalúıp Úızılbaş’ı def‘ eyleye 

  Aúısúa’dan a‘dÀyı ref‘ eyleye 

 

 684 Olup ùoàrısı pÀdişÀhuñ yine 

  Ola serveri ol sipÀhuñ yine 

 

 685 Muúarrer ola Erzurum üstine 

  Daòì gelmiye cünd-i Rum üstine 

 

 686 Úızılbaş-ı bed-kÀr ile kÀr-zÀr156 

  Kim eylerse olur şehe iòtiyÀr 

 

 687 Varan leşkerüñ başı idi Hüseyn 

  Ki çoúdan vezìr olmuşidi Hüseyn 

 

 688 Eger çi úavì ra’y ü tedbír idi 

                                                 
156

 L’de 25-a 
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  Abaza’dan ammÀ ki dil-gír idi 

 

 689 ÒilÀfına ıãrÀr idüp bí-maóal 

  NiôÀm-ı umÿrına virdi òalel  

 

 690 äovuú sözle dil serd itdi anı 

  Tem(m)uz idi ol berd itdi anı 

 

 691 äovutdı AbÀza’yı her kÀrdan 

  Ümidini kat‘ itdi serdÀrdan 

 

 692 Didi bu óaríf-i turuş-rÿydur 

  Bize çoú zamÀndur ki bed-hÿydur 

 

 693 Vezíra‘ôamuñ ãaf olaydı dili 

  Bize bunı göndermez idi velì 

 

 694 Bu dişlen Óüseyin sitem-kÀrdur 

  Bizi dişlemek ister ol mÀrdur  

25-a 

 695 Bunuñla biten işimüz bitmesün 

  Bu yüzden gelen òayrımuz gelmesün 

 

 696 Degildür ‘adÿ üzre yoldaşımuz 

  Düşürürse fursat keser başımuz 

 

 697 Bu vehminde şeyòi de hem-rÀh idi 

  O mülóíd úatı şÿm u bed-òºÀh idi 

 

 698 ëalÀlet ùaríúine sÀ’iú idi 

  áavÀyetde şeyùÀna sÀbıú idi 

 

 699 Abaza bu kÀrı ferìb añladı 

  Ba‘ìd idi ma‘nÀ úarìb añladı 

 

 700 Şebiòÿn idüp ùutdı ser-‘askeri 

  O vÀdìde úıldı telef leşkeri 
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 701 Kesüp destini mÀ‘adÀyı daòı157 

  Büyütdi òaùÀ mÀcerÀyı daòı 

 

 702 PerÀkendegÀn orduya girdiler 

  PeríşÀnlıúdan òaber virdiler 

 

 703 Bu óÀl-i àarìbi işitdi Òalìl 

  áażÀb-nÀk olup urdu kÿs-ı raóìl 

 

 704 RevÀn oldılar her ùaraf òayl òayl 

  Göz irmezdi her cÀnibe itse meyl 

 

 705 Úarìb oldı çün Erżurum’a sipÀh  

  Abaza’nuñ aóvÀli oldı tebÀh 

 

 706 Didi kÿh-ı ÚÀf ile olmaz meãÀf 

  MuóÀl oldı elÀn vifÀú ü òilÀf 

 

 707 Úaçarsaú Úızılbaş’a olur dirìà 

  Úalırsaú muúâbildedür tìr ü tìà 

 

 708 Didiler ki úış yiridür Erżurum 

  ÓiãÀr olalum def‘ olur hücÿm 

 

 709 Geçer vaút úalmaz óiãÀra zamÀn 

  Bu yılda òalÀã oluruz bì-gümÀn 

25-b 

 710 Úapandı óiãÀra Abaza hemÀn 

  Úuşatdı anı leşker-i bì-girÀn 

 

 711 Ùayanmazdı ol leşkere bir óiãÀr 

  Velì úış basup itmediler úarÀr 

 

 712 ŞitÀ cündini def‘i úÀbil degül 

                                                 
157

 L’de 25-b 
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  O seylÀba bir nesne óÀ’ìl degül 

 

 713 Bu def‘a daòí úurtarup başını  

  AbÀza òalÀã itdi evbÀşını 

 

 714 Vezìr-i kühen-sÀl idi sÀde-dil 

  Úabÿl-i òayilden olup münfa‘il 

 

 715 Ferìb-i nemek-òordeden zaòm-nÀk 

  NedÀmet çeküp olur idi helÀk  

 

 716 Budur dile nÀ-çÀr itdi rücÿ‘158 

  Biñ otuz yedide bu oldı vuúÿ‘159 

   

  Der-Birÿn Áverden-i Abaza PÀşÀ 

   Ez-Úal’a-yı Erżurum Çarò-ÀsÀ 

   

 717 Gel ey ‘avn u nuãredden olan òayır 

  Ôaferle olur fetó-i çerò eåìr 

 

 718 Bize medó eyle hemÀn nuãreti 

  Bize medó eyle hemÀn furãatı 

 

 719 Òalíl’üñ rücÿ‘ın Şehen-şÀh-ı dín  

  İşitdükde hiç olmadı òışm-gín 

 

 720 Buyurdı ki ol pìri irsÀlden 

  áareż vÀúıf olmaú idi óÀlden 

 

 721 Çü gitmez imiş òavfı AbÀza’nuñ 

  Düşer úuyuya kendüsi úazanuñ  

 

 722 Úapudan úaçan úul ùutulmaú gerek 

  Deli olana bend urılmaú gerek 

 

                                                 
158

 L’de 26-a 
159

 [1037 H – 1628 M ] 
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723 Varup Òüsrev itsün anı úayd u bend 

 Ki sÀyirlerine ola nuãh u pend 

26-a 

724 O Òüsrev ki kÀrında FerhÀd idi 

 Yıúup yapmada òaylì üstÀd idi 

 

725 Ana ihtimÀm oldı irsÀlde 

 Vezíra‘ôam itdiler ol óÀlde 

 

726 Çıúup Úonya’ya ‘askeri itdi cem‘ 

 CihÀn oldı pervÀne kendüsi şem‘ 

  

 Der-Ta‘rif-i Ceyş 

 

727 İrişdi nücÿma niúÀù-ı şumÀr 

 Velí itmedi ‘askerini şumÀr 

 

728 Úamu kÿh-peyker úamÿ pil-ten 

 Úamu níze-endÀz ü şemşír-zen 

 

729 İder herbiri bir ãafı ber-ùaraf160 

 Úılur herbiri bir gürÿhı telef 

 

730 Ayaú baãmada cengde Elburuz 

 Başın ortaya koymada gÀv-ı gürz 

 

731 áażab gibi her birisi zÿd-gìr 

 Tama‘ gibi her birisi dír-sìr 

 

732 Hizebr-i zırıh pÿş idi her biri 

 Niheng-i siper-dÿş idi her biri 

 

733 İder herbiri bir óiãÀrı óiãÀr 

 İder herbiri bir ejdehÀyı şikÀr 

 

                                                 
160

 L’de 26-b 
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734 Buyurdı óiãÀr olacaúdur ‘adÿ 

 Bu leşker ile olamaz rÿ-be-rÿ 

 

735 Getürdi cebe-òÀne bÀrut u ùob 

 Nice ùob herbirisi úal‘a-kÿb 

  

 Der-Ta‘rif-i Tÿp-ı Kal’a-Kÿb 

 

736 Ol Àteş-nefes ejder-i Àhenìn 

 Atılduúda ãarãar binÀ-yı zemìn 

 

737 Bir ejder ki kÿha dem ursa yıúar 

 Nefes virmesi almasından beter161 

 

738 Bir ejder ki ürker sesinden melek 

 Bir ejder ki ditrer deminden felek162 

         26-b 

739 Bir ejder ki aàzından Àteş çıúar 

 Bir ejder ki ãaúf-ı sipihri yaúar 

 

740 Bir ejder ki mühresini gösterür 

 Birisin alur biñisini virür 

 

741 O mühre ki tiryÀkıdur kal‘anuñ 

 Otunı yetişdirür ol vaú‘anuñ 

 

742 O mühre ki oynar anuñla úılÀ‘ 

 O mühre k’açılur anuñla biúÀ‘ 

 

 Rücu’-ı Be Asl-ı Sühen 

 

743 MüheyyÀ idüp óarb esbÀbını 

 ‘Adÿya açup êarb ebvÀbını 

 

744 AbÀzanuñ üstine sürdi hemÀn163 

                                                 
161 L’de mısraların yerleri değişmiş anlam ve kafiye kusuru ortaya çıkmıştır. 
162 L’de mısra ların yerleri değişmiş hata meydana gelmiş 



248 

 

 Varunca úapatdı anı der zamÀn 

 

745 Göz açdırmayup düşmeni ãıúdılar 

 Döñüp úal‘ayı ùÿp ile yıúdılar 

 

746 Yanında bulunanlar oldı zebÿn 

 LevendÀtdan gitdi ãabr u sükÿn 

 

747 Olup müttefiú eylediler hücÿm 

 Ki teslìm ola úal‘a-yı Erżurum 

 

748 Olup Şeyò-i güm-rÀh óÀlì tamÀm 

 LevendÀt anı úatle úıldı úıyÀm 

 

749 Netìce ölüm olduàın bildi şÿm 

 Ki kibri úılıç idi ża‘rı şütÿm 

 

750 Vezìre çıúup aldı andan òaber 

 Ki yoúdur AbÀza’ya bizden żarÀr 

 

751 Vire eyledi ‘ahd ü peymÀn ile 

 Ki úurtuldılar baş ile cÀn ile 

 

752 Biñ otuz sekizinde buldı vuúÿ‘164 

 Abaza yine aãla itdi rücÿ‘ 

 

753 Mehemmed vezíre olup Erżurum 

 Yapıldı yine sedd-i Ye’cÿc-ı Rum 

         27-a 

754 Mühìm idi ol úal‘ayı yapdılar 

 KülÀhın ‘Acem mülkinüñ úapdılar 

 

755 Vezìra’ôam idüp binÀyı tamÀm 

 Alıp gitdi Abaza’yı şÀd-kÀm 

 

                                                                                                                                               
163

 L’de 27-a 
164

 1038-1629 
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756 RikÀb-ı hümÀyÿna yüz sürdiler 

 ‘AùÀlar bulup luùflar gördiler 

 

757 Belì pÀdişÀhlarda ‘Àdet budur 

 Şehen-şÀhlarda mürüvvet budur 

 

758 Güneh-kÀrı ‘afv eylemekdür kerem 

 Ki ùoàrılara luùf olur lÀ-cerem 

 

759 Taòalluú budur òalú-ı YezdÀn ile165 

 Tefevvÿú budur nev‘-i insÀn ile 

 

760 İder sebú-i raómet bunı iútiżÀ 

 áażab bir ola meróamet biñ ola 

 

 Der-Şikest-i Leşker-i Úızılbaş u 

 ÓîãÀr Kerden-i Úal‘a-yı EvbÀş 

 

761 Gel ey naúş-endÀz-ı nerd-bürd 

 Alıp virmede itme da‘vÀ-yı merd 

 

762 Eger Rüstem olsan àurÿr eyleme 

 Maóalsüz şifÀda mürÿr eyleme 

 

763 Úızılbaşdan almaàa intiúÀm 

 ÓiãÀr emrine itdi Òüsrev úıyÀm 

 

764 Şehen-şÀh-ı dín itdi te’yìdler 

 ‘IrÀk’a ‘azímetde te’kìdler 

 

765 Çıúardı SitÀnbul’dan Òüsrev’i 

 Düşürdi yine yollara reh-beri 

 

766 Buyurdı gelüp mevce deryÀları 

 Pür eyleyeler kÿh u ãaórÀları 

                                                 
165

 27-b 
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767 SipÀh eyledi her ùarafdan hücÿm 

 Yine ùutdı yeryüzüni cünd-i Rum 

         27-b 

768 Cine úalmadı yeryüzünde maúar 

 Ki yirüñ yüzin ùutdı nev‘-i beşer 

 

769 Kÿh-istÀn k’olurdı maóal-i ‘ubÿr 

 Sürülmüş yir eylerdi sem-i sütÿr 

 

770 Úonan göçen ardunca dirdi hemìn 

 Ki daàlar imiş bizden evvel zemìn 

 

771 İdüp úışla Muãÿl’da ol bahÀr 

 HemedÀn’a dek eyledi ilàar 

 

772 Ayırdı birez ‘askeri nÀ-mÿr 

 Birisi ‘adÿnuñ biñine değer 

 

773 Bilürdi ki orduya gelmez ‘adÿ166 

 Bu baór-ı belÀ üzre düşmez ‘adÿ 

 

774 Úızılbaş-ı bed-kÀr idüp meyl-i óarb 

 Bu òud’ayla mekkÀrlar yiye êarb 

 

775 Úızılbaş hem aldanup geldiler 

 O óabs-i pür-Àşÿbı az ãandılar 167 

 

776 Alaylar ãalup mü’minìn üstine 

 Hücÿm itdiler müslimìn üstine 

 

777 Olup leşker ÀmÀde-i kÀr-zÀr 

 Buluşdı Tehemten’le İsfendiyÀr 

  

 Der-Ta‘rif-i KÀr-ZÀr 

                                                 
166

 L’de 28-a 
167

 L’de az bildiler  
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778 Felek óayretinden úalup ber-úarÀr 

 Zemín úurtulam diyü itdi firÀr 

 

779 Doúundukça nÿk-ı sinÀna baãar 

 Dönende geçerdi baãardan naôar 

 

780 KemÀndan ki tìr atılurdı hemÀn 

 Geçüp sìne vü dilden alurdı cÀn 

 

781 El urduúca gürze ‘adÿ merd idi 

 Doúunmazdan evvel seri òurd idi 

 

782 Çıúunca úılıc kan dökerdi hemÀn 

 Doúunsa sere cÀn dökerdi hemÀn 

28-a 

783 Tüfek mÀr idi beyże efken velí 

 Anuñ beyżesi kendüden zehrli 

 

784 Yapılmış lu‘Àbından ol óabbeler 

 Anuñçün ùoúunduàı yiri deler 

 

785 Tüfekci ùutar elde mÀr-ı demÀn 

 Nefesle yıúar Àdemi der-zamÀn 

 

786 ‘Acib óoúúa-bÀz u sióir-bÀz idi 

 Dehen-ber-dehen mÀr-ı dem-sÀz idi 

 

787 O mühre ki eylerdi bunda nihÀn 

 Derÿnında bulurdı òaãmuñ hemÀn 

 

788 O mühre ki başında ãaúlardı mÀr168 

 Dil-i düşmene eylediler niåÀr 

 

789 Siper-òod ‘adÿ başına bir belÀ 

                                                 
168 L’de 28-b 
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 Ki úasdındadur gürz anuñ dÀ’imÀ 

 

790 Zırıh tende àalbíre döndi hemÀn  

 Elendi o àalbírden cism ü cÀn 

 

791 Göze ùokunır oldı şemşírler 

 Göñüllerde yir eyledi tírler 

 

792 Büküldi kemÀnuñ bili òavfdan 

 Enìn itmege başladı cevfden 

 

793 SinÀn sözin òÿd ü òaftÀn idi  

 Ney-i tír níş-i reg-i cÀn idi 

 

794 Kemend ol siyeh-mÀr-ı pìç-Àn idi 

 Ki her bir òamı ùavú-ı ãad òÀn idi 

 

795 Girişdi iki nehr biribirine 

 Úoyıldı iki baór birbirine 

 

796 Bu ister anı döndüre ol bunı 

 Ol ister bunı maóv ide bu anı 

 

797 Úılıc balıàı oldı şemşírler 

 Bu baór içre gördügin iki biçer 

28-b 

798 Tüfekler niheng-i direm-dÀr idi 

 Yutardı ne bulursa pür-hºÀr idi 

 

799 Siperler ki olmuşdı úalúanlar 

 Anı pul pul itmişdi peykÀnlar 

 

800 Zırıh-pÿşlar mÀhì-i òÿn idi 

 Aúan úÀn hemÀn nehr-i ceyóÿn idi 

 

801 Alaylar olup keştì-i baór-ı òÿn 

 Úımıldar durur bir dem itmez sükÿn 
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802 äırıúlar kürekler ‘alem bÀd-bÀn 

 Kürek yelken ile yürürler hemÀn 

 

803 Ne bunda sükÿn u ne anda ferÀà169 

 Birisinde zaòm u birisinde dÀà 

 

804 KażÀ míz-bÀn u ecel mihmÀn 

 Döşenmiş bisÀù-ı vücÿd üzre hºÀn 

 

805 Ol oldı óaríã ü bu oldı kerím 

 Bu hºÀn üzre yaàma olur müstedím 

 

806 Bu baór-ı belÀ ùaşdı başdan başa 

 Sitem mevcini urdı ùaşdan ùaşa 

 

807 Bu üslÿb ile ceng úÀ’ìm olup 

 Bu minvÀl ile óarb dÀ’ìm olup 

 

808 Úızılbaş maàrÿr-ı keåret idi 

 Velì sünní me’mÿr-ı nuãret idi 

 

809 Çak-À-çak-ı tíğ ü şap-À-şap-ı tír 

 äadÀsıyla ger oldı bu çarò-ı pír 

 

810 Seri herkesüñ bir ùolu cÀm idi 

 Ele alması òaãmına kÀm idi 

 

811 ‘AdÀvet meger oldı ber-‘aks-ı Àn 

 Dirìà eylemez biribirine cÀn 

 

812 Alıp virmedeyken biribirine 

 Çıúıp girmedeyken biribirine 

   29-a 

813 áuzÀt üzre esdi nesìm-i ôafer 

                                                 
169 L’de 29-a 
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 ÒasÀsÀ revÀfıż dönüp úaçdılar 

 

814 Ser-i müfsidÀn òanlarıdur Óüseyn 

 Ki ‘AbbÀs’a olmuşdı úurre-i ‘ayn 

 

815 Bu uàraşda olmuşdı şeş-perle òurd 

 Bir iki güne varmadı oldu mürd 

 

816 Ser-i sürò-ser Zeynel-i tÿş-mÀl 

 Ser-i pür-àurÿrı olup pÀy-mÀl 

 

817 Bu zaòm-ı şikest ile buldı şikest 

 Başın kesdiler ‘illet oldı şikest 

 

818 Óaúìúatde maútÿlidür leşkerüñ170 

 Başıdur dögüşde dÿş-ı ‘askerüñ 

 

819 Kesilmiş o başlar ki àalùÀn idi 

 O saórÀda rìk-i beyÀbÀn idi 

 

820 Bedenlerden oldı hezÀrÀn cebel 

 Büküldi bili gÀva geldi kesel 

 

821 Düşen leşkeri kimse itmez şümÀr 

 Olur óaşre dek ùu‘me-i mÿr u mÀr 

 

822 SerÀn-ı sipÀh-ı Úızılbaşlar 

 Dökülmiş yir üzre úara ùaşlar 

 

823 TenÀsüb bulur bu ‘adedde raúam 

 ÒayÀl eylesün nisbetini úalem 

 

824 Úalan úurtulanlarla mÀlÀ kelÀm 

 HemÀn óayy ü meyyit úadardur tamÀm 

 

                                                 
170

 L’de 29-b 



255 

 

 Rücu‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

825 Baúiyye bir araya cem‘ oldılar 

 Görüşmek içün bir maóal buldılar 

 

826 Görüşdiler ammÀ dögüşmediler 

 Bilişdiler ammÀ buluşmadılar 

 

827 Bu rüsvÀylıàla hezìmet bulup 

 Bu bed-nÀmlıà ile feżìóat bulup 

29-b 

828 Kem oldı úızılbaş-ı úallÀşlar 

 İtürdi mekÀnını evbÀşlar 

 

829 Úılıc úorúusından úaçıp gitdiler 

 Úamu mÀ-melek terkini itdiler 

 

830 Sipeh mülki yaàma vü tÀlÀn idüp 

 Dih ü şehri bi’l-cümle vìrÀn idüp 

 

831 HamedÀn ki BÀà-ı İrem’den nişÀn 

 Virürdi o şehr içre her gülsitÀn 

 

832 O deñlü yıúıldı ki deyr úalmadı 

 Ki evvelde bu buú’a bir şehr idi 

 

833 Bu ùarz üzre yeú mÀha mülkin ‘adÿ171 

 Úızılbaş-ı evbÀş-ı bí-Àb-rÿ 

 

834 Úoyup úaçdılar úaldı mÀl ü ‘iyÀl 

 İkisine de dest urdı ricÀl 

 

835 ‘IrÀú-ı ‘Acem oldı zìr ü zeber 

 ‘Adÿdan alınmadı aãla òaber 

 

                                                 
171 L’de 30-a 
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836 Úızılbaş ma‘dÿm idi muùlaúÀ 

 Òaber almaú olmazdı andan revÀ 

 

837 Üç ayda bir aylıú yiri ser-be-ser 

 Yıúup yaúdı deryÀ-yı Àteş-eåer 

 

838 ‘IrÀú-ı ‘Acem’den ‘IrÀú-ı ‘ArÀb 

 HevÀsına gösterdiler hep ùarab 

 

839 Cebelden revÀn oldı seylÀb-ı kìn 

 ‘IrÀú-ı ‘ArÀb oldı ùÿfÀn-zemìn 

 

840 Muãÿl’da müheyyÀ idi ùÿplar 

 ÓiãÀr içün ÀmÀde ser-kÿblar 

 

841 Getürdüp óiãÀr itdiler bí-direng 

 ÓiãÀr oldı ÀmÀc-ı tob ü tüfeng 

 

842 Kesildi biçildi libÀs-ı memÀt 

 Sürüldi úatı òarca naúd-ı óayÀt 

30-a 

843 Alındı ãatıldı meta‘-ı belÀ 

 ÒarìdÀr-ı merg oldı şÀh u gedÀ 

 

844 ‘Adÿ gösterürdi bedenlerde baş 

 Anı tÿplar eyler idi tırÀş 

 

845 Tüfekler ecel olmuş idi hemÀn 

 Ùoúınduàı Àdemden alurdı cÀn 

 

846 Yıúup cÀ-be-cÀ úal‘ayı tÿplar 

 Ayaúdan düşürmüşdi ser-kÿblar 

 

847 ÓiãÀrı tamÀm itdi fınduúları 

  Velí ùolmamış idi òendeúleri 
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848 Yürüyüş ãalup Òüsrev itdi àurÿr172 

 áurÿr içre hergiz bulınmaz uàÿr 

 

849 Zemìn ü zamÀnı ùutup zelzele 

 Pür itdi ùoúuz künbedi velvele 

 

850 Bahadır yigitler düşüp òendeúe 

 ÓiãÀr üzre úopardılar şaúşaúa 

 

851 Ser-i serverÀn Genc ‘OsmÀn hemÀn 

 Çıúup úal‘aya oldı bayraú-nişÀn 

 

852 Úızılbaş-ı bì-dìn-i meõheb-tırÀş 

 O server ile eylediler ãavaş 

 

853 Düşüp kelle-i òÿka şír-i jiyÀn 

 Kime pençe ãaldıysa yırtdı hemÀn 

 

854 İder bir gürÿhını zír ü zeber 

 Yine bir gürÿhı da yirden biter 

 

855 äavılmaz baãılmaú ile òunfesÀ 

 Dükenmez úoparmaú ile gendenÀ 

 

856 İrişmezdi ‘OåmÀn’a ‘OåmÀniyÀn 

 Giçemez idi òendeúi sünniyÀn 

 

857 Meded olmamaàla meded úalmadı 

 O segler bu gürki zebÿn avladı 

30-b 

858 ŞehÀdet olup manãıbı bì-nedím 

 CinÀn mülkine úıldı vaż‘-ı úadem 

 

859 Yanınca olanlar da hem-rÀh idi 

 Úamÿsına cennet óarem-gÀh idi 

                                                 
172 L’de 30-b 
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860 Úızılbaş-ı evbÀş-ı fitne-fürÿş 

 Olup her biri rÿbeh-i óìle-gÿş 

 

861 Caóìm itdiler òendeúi nÀr ile 

 Ki sünnì úaçar nÀrdan ‘Àr ile 

 

862 Úaçırmazdı sünnìleri bìm-i cÀn 

 Caóìm Àteşinden úaçarlar hemÀn 

 

863 Gelüp Òüsrev’e fetóden ye’s-i tÀm173 

 Muãÿl semtine eylediler òırÀm 

 

864 Birez leşker ifrÀz idüp Óille’ye 

 Buyurdı ki ol seróadi bekleye 

 

865 Gelüp Óille üstine şÀh-ı ‘Acem 

 Alındı nedem üzre oldı nedem 

 

866 Bu tedbír ile ol àurÿr oldı cem‘ 

 Şehen-şÀh-ı dín Òüsrev’i itdi úam‘  

 

867 áurÿr eyler insÀnı hºÀr u zelíl 

 Ki maàrÿr olur ekåeriyÀ úatíl 

  

 Der-BinÀ-yı Ka‘be-i Mu’aôôamÀ-yı 174 

 ŞerifhÀ-yı Allahü Te‘alÀ 

 

868 Gel ey ùaró-endÀz-ı kÀò-ı suòan  

 NigÀrende naúş-ı nevi vü kühen 

 

869 EsÀs üstüvÀr ile bu175 úıããayı176 

Bu ãÿretden al ma‘ni-i óiããeyi 

                                                 
173 L’de 31-a 

174 L’de 42-b 

175 L’de EsÀs üstüvÀr ile bu kal’a úıããayı ( vezin tutmuyor) 

176 L’de 43-a 
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870 O faãã-ı murabba‘-nişìn-i şeref 

 O dürr-i yetìm dü kevne ãadef 

 

871 O müşgìn niúÀb-ı cemÀl-i ÒudÀ 

 O gìsÿ-güşÀ-yı celÀl-i ÒudÀ 

31-a 

872 O beyt-i ‘atìú-i cedídü’l-libÀs 

 RidÀ-pÿş ez177-perde-i çeşm-i nÀs 

 

873 O ser-úıble-i enbiyÀ-yı ‘iôÀm 

 O ser-tÀc-ı óüccÀc-ı zü’l-iótirÀm 

 

874 Siyeh-pÿş çün merdüm-i çeşm-i yÀr 

 Derÿn nÿr çün ‘Àşıú-ı vaãl-ı kÀr 

 

875 Óaúìúat ôuhÿrında178 vardur ziyÀn 

 Anuñçün niúÀb itdi óüsnin nihÀn 

 

876 Eger perde-pÿş olmasaydı bu nÿr 

 Úalurdı leyÀlìden eyyÀm-ı dÿr 

 

877 Eger beyt-i ma‘mÿr-ı bÀr olmasa 

 Óarem-gÀh-ı didÀr-ı yÀr olmasa 

 

878 MużÀfu li-nefsih olur muydı ol 

 MeùÀfu bi-ayinih olur muydı ol 

 

879 O’dur mıànaùıs-ı nüfÿs-ı kirÀm 

 Ezel tÀ ebed ceõbe itmiş úıyÀm 

 

880 O’dur úuùb-ı ‘âlem medÀr-ı ÒudÀ 

 Aña FerúadÀn Merve ile äafÀ 

 

881 O òÀl-i riò-i úıble-i mü’minín 

                                                 
177 L’de er 
178 L’de ùuhÿrında 
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 O insÀn-ı ‘ayn-ı zamÀn ü zemìn 

 

882 Degildür óacer cevher-i rÿódur179 

 Óarìr-i siyeh-pÿş bir yÿódur 

 

883 O münìr-i Àbdur nÀv-dÀn-ı óayÀt 

 RevÀn olmada andan Àb-ı óayÀt 

 

884 O Zemzem ki insÀn anuñ teşnesi 

 O Kevåer ki RıêvÀn anuñ teşnesi 

 

885 Aña reşk ider selsebìl-i cinÀn 

 Çeker Ànı lÀ-cÿr‘a peyàamberÀn 

         31-b 

886 SımÀù-ı keremdür maúÀm-ı Òalìl 

 Olur Ànda yaàma-yı feyż-i Celìl180 

 

887 Eger sÀúì-i kevåere olsa cÀ 

 O beytü’s-saúÀya revÀ vü sezÀ181 

 

888 O ferş-i laùìf-i şerÀfet-eåer 

 MekÀn-ı melekdür maùÀf-ı beşer 

 

889 Ne beñzer şerefde aña bir felek 

 Perin ferş ider ol mekÀnda melek 

 

890 Dökülmiş åevÀbıt óavÀlisine 

 RemÀl182olmaú içün ahÀlisine 

 

891 O zincìr úandil-i pÀ der-hevÀ 

 Olur kehkeşÀn-ı murabba‘-nümÀ 

 

892 Melekler dürür başları nÿrdan 

                                                 
179

 L’de 43b 
180

 L’de óalil 
181

 L’de serâ 
182

 L’de Rihâl (menzil) 
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 Görenler meşÀ‘ìl ãanur dÿrdan 

 

893 ÚıbÀb-ı nüh-eflÀki n’eyler cihÀn 

 Bu ãad úubbeyi zÀ’ìr olsun hemÀn 

 

894 Şehen-şÀh-ı dìn olmaàa pür-şeref 

 Şeref itmedi muúteżÀsın telef 

 

895 ZiyÀret idüp seyl-i beytullÀhı 

 Aña itdirüp meyl-i beytullÀhı 

 

896 Şehen-şÀh-ı dìne virüp òıdmetin 

 Bu ‘izzetle Óaú arturdı minnetin 

 

897 Bu yüzden ki luùf-ı Óaú itdi ôuhÿr183 

 Şehen-şÀh-ı dín aña ez her umÿr 

 

898 Bunı bildi sırr-ı úaderdür hemÀn 

 áaraż kendüsin yapmadur bì-gümÀn 

 

899 Bu òıdmetle dünyÀda ber-ter olur 

 O dünyÀda da şÀh ü server olur 

 

900 Mübeşşir olup farù-ı iclÀl ile 

 Şurÿ‘ eyledi emre iúbÀl ile 

         32-a 

901 Gül-i sürò-i pür-berg-i bì-hÀrdan 

 Dü rÿ naúş-ı evrÀú-ı zer-kÀrdan 

 

902 Zeheb-nÀm u şeş-dÀnuñ ü ãÀhib-‘ıyÀr 

 ŞumÀrı óisÀb olsa pest ü hezÀr 

 

903 İdüp kendi mÀlından ifrÀz anı 

 Ol ifrÀz ile úıldı mümtÀz anı 

 

                                                 
183

 L’de 44-a 



262 

 

904 äalÀh ile ma‘rÿf olan Àldan 

 Naúíbi ki òÀli degül óÀlden 

 

905 Bu emr-i ‘aôíme mübÀşìr idüp 

 Bu kÀr-ı haùìr üzre nÀõìr idüp 

 

906 NiúÀbet ‘aùÀsın idüp va‘d aña 

 Medíne úażÀsını úıldı ‘aùÀ 

 

907 Ehem olmasa òıdmet-i ümmeti 

 Be-nefse ider idi bu òıdmeti 

 

908 O beytüñ binÀsın iderdi murÀd184 

 Olurdı o san‘atda da üstÀd 

 

909 MühimmÀtda itdi ta‘cìl-i emr 

 Ki buldı kemÀliyle tekmìl-i emr 

 

910 Cidâr-ı åülüå ile saúf-ı anìú 

 Yapıldı cedìd oldı beyt-i ‘atìú 

 

911 BinÀ eyledi Ka‘be’yi şehr-i yÀr185 

 RevÀdur eger reşk ide çÀr-yÀr 

 

912 Bu ‘izzetde oldı şerík-i Òalìl186 

 Aña çoú şeref virdi Rabb-i Celìl 

 

913 Óased-baòş-ı eslÀf ü aòlÀfdur187 

 Şehen-şÀha bu fevú-i elùÀfdur 

 

914 Bu tevfìú-i Óaú’dur ki eyler nizÀ‘188 

 Bu maòãÿã luùfa kim olur meşÀ‘ 

 

                                                 
184

 L’de 44-b 
185

 L’de 43-a’da 
186

 L’de 44-a’da 
187

 L’de 44-a’da 
188

 L’de 44-a’da 
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915 Bu ümmetde yoúdur şerìk ü sehìm189 

 Ki hedme cesÀretleridür vaòìm  

32-b 

916 DelÀlet ider kim Şehen-şÀh-ı dìn 

 İder rub‘-meskÿnı zìr-i nigìn 

 

917 Bu iósÀna lÀyıú olan şehr-i yÀr 

 CihÀn mülkine mÀlik olsa ne vÀr 

 

918 Çü beytullÀhı aña yapdurdılar 

 ‘Adÿ mülkini daòı úapdurdılar 

 

 

  

 Der-ÒilÀf-ı Muóammed GirÀy vü  

 ŞÀhìn GirÀy vü Kuşte-Şoden  

 Muóammed vü Esìr Şoden-i ŞÀhìn GirÀy 

 

919 Gel ey çarò ser-keşligi terk úıl 

 İùÀ‘at eyle ‘ahdiñi berk úıl 

 

920 Çıúarma şehin úulların başdan 

 Telef eyleme tìà-i peròÀşdan 

 

921 Tatar-ı Noàay’dan olan Úantemir 

 Úırım’da ãanurlardı anı temir 

 

922 áazÀ-yı Hoton’da idüp òıdmeti 

 Bucaú’da sükÿna alup ruòãatı 

 

923 Bulup sÀye-i salùanatda penÀh 

 Tatar’a görinürdi bir cerre şÀh 

 

924 Bucaú’da oturmaúla birúaç zamÀn 

 Úırım òÀnların ãaymaz olmuşdı òÀn 

                                                 
189

 L’de 44-a’da 
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925 Ne uçar ne yük çeker olmuş idi 

 HemÀn deve úuşına dönmüş idi 

 

926 Muóammed GirÀy ile ŞÀhìn GirÀy190 

 Didiler gider destimizden sarÀy 

 

927 Şehen-şÀh-ı dìne bizi Úantemir 

 Şeb ü rÿz çaúmaúda bí-tÀbdur 

 

928 Bizim üstümüze gelür ‘Àúıbet 

 Bu òanlıàı bizden alur ‘Àúıbet 

 

929 Anı def‘ idersek bize ref‘ yoú 

 Anuñ gitmesinden bize nef‘ çoú 

33-a 

930 Anuñçün bu vehme düşerler idi 

 Ki itdüklerini añarlar idi 

 

 

 

 Der-Sebeb-i Tevehhüm-i 

 Muóammed GirÀy vü ŞÀhìn GirÀy 

 

931 Sebeb bu idi kim Muóammed GirÀy 

 Olup merre ra’yıyla òÀn-ı sarÀy 

 

932 Muóammed GirÀy òanluàa irdiler 

 Kaàıl-àayluàın ŞÀhìn’e virdiler 

 

933 Óaúiúatde òÀn oldı ŞÀhìn GirÀy 

 Muóammed GirÀy ÒÀn aña kaàlu-àay 

 

934 Óükÿmet anuñ idi cümle hemÀn 

 Muóammed GirÀy’a denilürdü òÀn 

                                                 
190

 L’de 45-a 
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935 Şehen-şÀh-ı dìne idüp ref‘-i óÀl 

 Bu vÀdìde ‘arż itdiler çoú maúÀl 

 

936 MünÀsib görüldi ki CÀnbek GirÀy 

 Úırım taòtına yine vaż‘ ide pÀy 

 

937 Úapudan PÀşÀ anı götüre 

 Úırım pÀdişÀhı olup otura 

 

938 NihengÀn-ı ãad-pÀy-ı deryÀ-mekÀn 

 HemÀn rÿy-ı deryÀda oldı revÀn 

 

939 Receb hem úapudan u serdÀr idi 

 Bir iki de beglerbegi var idi 

 

940 Girüp keştiye yine CÀnbek GirÀy191 

 RevÀn oldılar baóre alay alay 

 

941 Kefe’ye ki bunlar úadem baãdılar 

 Úırım òÀnlara uymadan úaçdılar 

 

942 Òaber aldılar kim úapudan gelüp 

 Úapu ‘askeriyle deñizden çıúup 

 

943 Saraya úoyup CÀnbek’i òÀn ider 

 Dönüp yine kendi işine gider 

         33-b 

944 Muóammed GirÀy ile ŞÀhìn GirÀy 

 İkisi de bí- fikr ü tedbír ü rÀy 

 

945 ÒilÀf üzre åâbit olup bì-úarÀr 

 Didiler ki biz eyler isek firÀr 

 

946 Ùutar ikimizi de CÀnbek GirÀy 

                                                 
191

 L’de 45-b 
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 Birimize virmez vücÿd içre cÀy 

 

947 Bu fÀsid òayÀliyle ol iki òÀn 

 Kemer-bend-i ceng oldılar ol zamÀn 

 

948 Sülÿk eyleyüp óileye bì-mecÀl 

 Úırım òalúına virdiler iòtilÀl 

 

949 Didiler bizüz aãl-ı úÀnÿn budur 

 Bizüz òÀn rıżÀ-yı hümÀyÿn budur 

 

950 Bizüm òaãmımuz var anuñdur bu kÀr 

 Yine bize iósÀn ider şehr-i yÀr 

 

951 Bu günde bize yÀr olan kimseler 

 Günümüzde başına günler ùoàar 

 

952 Úırım òalúı bi’l-cümle aldandılar 

 RıżÀ-yı hümÀyÿn odur ãandılar 

 

953 O sözle muùí‘ oldılar òÀnlara 

 O fitneyle od düşdi ol cÀnlara 

 

954 Muóammed’le ŞÀhìn atlandılar 

 Úırım mülkine yine òÀnlandılar 

 

955 ‘Ale’l-àafle baãgın virüp leşkere192 

 Şebiòunla ãınàın virüp leşkere 

 

956 ÚapudÀnla CÀnbek’i bozdılar 

 Bozulmış iken işlerin düzdiler 

 

957 Tażarru‘ yüzinden yazup nÀmeler 

 Ceri oldı yalvarmada òÀmeler 

 

                                                 
192

 L’de 46-a 
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958 Didiler virür òÀnluàı pÀdişÀh 

 Aña kím Úırım òalúı ola sipÀh 

         34-a 

959 Úırım bize tÀbi‘ biz emre muùí‘ 

 Degül òÀnluàı bize virmek şení‘ 

 

960 Receb àayet ile ùama‘-kÀr idi 

 Bu ma‘nÀyı óaúdan ùaleb-kÀr idi 

 

961 Ùama‘ idüp anuñ hedÀyÀsına 

 Úalem çekdi cümle każÀyÀsına 

 

962 Muóammed GirÀy oldı òÀn-ı sarÀy 

 Kaàılàay aña yine ŞÀhìn GirÀy 

 

963 Alup CÀnbek’i geldi İstÀnbul’a 

 Bu ‘azl ü o naãbı úodı bir yola 

 

964 Eger çi bu vech ile òÀn oldılar 

 Velí soñra itdüklerin buldılar 

 

965 ÚıyÀs itdiler def‘ olup Úantemir 

 Kesilüp başı ref‘ olup Úantemir 

 

966 Giderse belÀdan òalÀã oluruz 

 Tatar üzre Sultân-ı hâs oluruz 

 

967 Bu tedbìre taúdìr oldı sebeb 

 Ki tedmìre tedbìr oldı sebeb 

 

968 Bu tedbìr ile mekre uàradılar 

 Bu mekr ile ol şerre uàradılar 

 

969 Bu şer anlara ma‘nìde òayr idi 

 Ki ol şerde niyyetleri àayr idi 
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 Rücu‘-ı Be Aãl-ı Süòen193 

  

970 Kaàılàay úılup ‘azmini ÀşikÀr 

 Bucaú üstine eyledi ilàÀr 

 

971 ŞikÀr üzre şÀhìn ãalup özini 

 Velí düşüremedi kend’özini 

 

972 Tuna’dan ãabÀ gibi geçdi hemÀn 

 BilÀ-iõn-i şÀhin-şehe ins ü cÀn  

         34-b 

973 Bucaú’da çü bulunmadı Úantemir194 

 Oralıúda alınmadı Úantemir 

 

974 Úırım’a dönüp gitmek idi ãavÀb195 

 Hele pÀdişÀha olırdı cevÀb 

 

975 Òaber aldı Babada’dur Úantemir 

 O sÀóilde yatur bıraúmuş demir 

 

976 Tevaúúufsız üstine vardı hemÀn 

 Ki sür‘at ile òaãmdan ala cÀn 

 

977 SipÀhí çoà idi ol eùrÀfda 

 Òaber olmış idi ol eknÀfda 

 

978 äıàınmış idi anlara Úantemir 

 SüvÀr idiler cümlesi gök demir 

 

979 Ùayanmaz idi ŞÀhìn’e Úantemir 

 Ùutar idi anı olaydı temir 

 

980 Velì şÀh-bÀzÀn-ı sulùÀn-ı Rum 

 HemÀn ŞÀhìn’e eylediler hücÿm 

                                                 
193

 L’de 46-b 
194

 L’de yeri değişik ( iki beyit önce) 
195

 L’de yeri değişik ( iki beyit önce) 
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981 Úolını úanadını hep úırdılar 

 Tuna’dan yalıñuzca geçirdiler 

 

982 Tatar nice ceng eylesün Rum ile 

 Ki bÀzÿ-yı bÀz olamaz bÿm ile 

 

983 İder óamle ŞÀhìn-i ser196-mÀkiyÀn 

 Ukâbı görince döner bí-gümÀn 

 

984 Çü gördi zebÿn òaãmını Úantemir197 

 Başına üşüp Bektemir CÀntemir 

 

985 İrüp Dobdrıca’nuñ da yigitleri 

 Ser-À-pÀ ol eùrÀfı ùutdı çeri 

 

986 O çoúluúla geçdi çeri Tuna’yı 

 Uçup ŞÀhin elden úodı Úona’yı 

 

987 Úırım’a varınca ol eglenmedi  

 Velì Úantemir daòı diñlenmedi  

         35-a 

988 ‘Aôìmet GirÀy’a òaber gönderüp 

 Anı òÀnluú óırãına düşürüp 

 

989 Ma‘Àn òÀnlara eylediler hücÿm 

 Úırım mülkinüñ üstine düşdi şÿm 

 

990 Bile vardı BaàçesarÀy üstine 

 Muóammed’le ŞÀhìn GirÀy üstine 

 

991 Bir aydan ziyÀde óiãÀr itdiler 

 Muóammed’le ŞÀhìn’i zÀr itdiler 

 

992   Şehen-şÀh-ı dìne idüp ref‘-i óÀl 

                                                 
196

 L’de ber 
197

 L’de 47-a 
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 O merdleri emr-i hümÀyÿn fÀl 

 

993 Bu eånÀda ÒÀn ile ŞÀhìn GirÀy 

 Úazaú’dan meded umdu bí-fikr ü rÀy 

 

994 Bir on biñ úadar geldi küffÀr-ı şÿm 

 ‘Aôìmet GirÀy üzre itdi hücÿm 

 

995 Tatar’la tüfek olmadı ÀşinÀ 

 Tüfekdür Tatar’ı bozan dÀìmÀ 

 

996 Tüfekle Tatar bir yere gelseler 

 Tüfekler durursa Tatarlar gider 

 

997 ‘Aôímet GirÀy idemeyüp úarÀr 

 HemÀn itdi ãaórÀya ùoàrı güõÀr 

 

998 Úaçup Úantemir Kefe’ye atdı cÀn 

 ‘Aúeb-gìrlik itdiler iki òÀn 

 

999 Òaber gönderüp vÀlì-i úal‘aya198 

 Didiler ki bÀ‘ìå odur vaú‘aya 

 

1000 ÓiãÀrıyla yoú ceng ü peygÀrımuz 

 HemÀn Úantemir’dür bizüm kÀrımuz 

 

1001 Úulaú ùutmadı vÀlí-i úal‘a hìç 

 Úalup ùaşrada oldılar òÀric 

 

1002 Bu cÀnibde ise şehin-şÀh-ı dìn 

 Olup naúşa vÀúıf buyurdı hemìn  

 35-b 

1003  ÚapudÀn alup CÀnbek’i ide seyr 

 Ki te‘cìl-i lÀbüddür emr olsa òayr 

 

                                                 
198

 L’de 47-b 
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 Der-Ta’rif-i Ùonanma-yı HümÀyÿn  

 

1004 Yürüdi ùonanma-yı Àteş-nümÿn 

 ‘Alevdür kürekler velí ser-nigÿn 

 

1005 Pür elvÀn ü pür naúş ü pür nev-bahÀr 

 Bürÿz itdi deryÀda biñ mürà-i zÀr 

 

1006 İçi zehr-i úatl ile ùolı tamÀm 

 Úonulsa olur ana tinnìn-nâm 

 

 1007 Gemi ùopùolı merdüm-i kÀr-zÀr 

 Bir ejder ki biñ mÀrı úılmış şikÀr 

 

1008 Deñiz üzre görsen yapılmış óiãÀr 

 Yürüyüşde ammÀ naôìri mi vÀr 

 

1009 Atılmaúda oúdan úatı ber-kemÀn 

 Görüñ seyr idüñ keştìdür bì-gümÀn 

 

1010 Deñizde cebeldür dir idi eger199 

 İki anda bir yirde görse naôar 

 

1011 äu oynar o seyr eyler itmen ‘aceb200 

 ŞinÀver ider seyr-i mÀdan ùarab 

 

1012 Ùonanmış hevÀ üzre bir şehrdür 

 O şehr-i àaríbe temel bahrdür 

 

1013 Nuúÿşu ki hep Àb u tÀb üzredür201 

  ‘Acebdür ki bünyÀdı Àb üzredür 

 

1014 Niheng-i pür Àb u Àteşdür ol202 

                                                 
199 Beyit R’de bulunmamaktadır. 
200 Beyit R’de bulunmamaktadır. 
201 L’de 48-a, Beyit R’de bulunmamaktadır 
202 Beyit R’de bulunmamaktadır 
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 Aceb Àb u Àteş ile òoşdur ol 

 

1015 Niheng ise Àteş feşÀnlıú neden203 

 Semenderse ãuda revÀnlıú neden 

 

1016 Ùonanmaya iúlìm-i deryÀ dinir 

 Úadıràalara şehr-i ber-pÀ dinir 

 

1017 O çekdirmeler oldı büldÀn-ı baór 

 Bulınur ne isterse sükkÀn-ı baór 

 

1018 Bu şehrüñ ãuyı çoú hevÀsı laùíf 

 Olur yirdeki buña nisbet keåíf 

 

1019 Diseñ mevcdür nÀr ile ÀşinÀ 

 Diseñ kÿhdur niçün eyler şinÀ 

 

 Rûcü’-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

1020 Bu ‘ünvÀn ile seyr idüp bir zamÀn 

 İrişdi Kefe’ye úapudÀn ü òÀn 

 

1021 Ùonanmayı gördükde úavm-i Tatar 

 Bilüp CÀnbek’i oldılar tÀr u mÀr 

  36-a 

1022 Muóammed’le ŞÀhìn olup bì-úarÀr 

 İkisi bile eylediler firÀr 

 

1023 Geçüp taòta òÀn oldı CÀnbek GirÀy 

 Úarındaşı Devlet GirÀy Úaàlıàay 

 

1024 ÚapudÀn edÀ eyleyüp òıdmeti 

 Sa‘Àdet ile eyledi ‘avdeti 

 

1025 Muóammed’le ŞÀhìn Úazaà’a varup 

                                                 
203 Beyit R’de bulunmamaktadır 
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 İkisi de kÀfirden imdÀd umup 

 

1026 Úırım üstine geldi menkÿblar204 

 Nuóÿsetle nekbetle maåóÿblar 

 

1027 ‘Umÿmen Úırım òalúı cem‘ oldılar 

 Úaàılàayla òÀn cem‘e şem‘ oldılar 

 

1028 Didiler ki ŞÀhen-şeh-i dÀd u dìn 

 Size òÀnluàı virdi ‘ayne’l-yaúìn 

 

1029 Şehen-şÀh-ı dìnden şeref buldıñuz 

 Bizim òÀnımuz şimdi siz oldınuz 

 

1030 ‘Aùi‘u-ilÀllÀh’i205 taãdìú iden 

 Ulü’l-emr-i minkum’ı206 taóúìú iden 

 

1031 Size úÀdir olmaz òilÀf itmege 

 HemÀn óÀżıruz biz muãÀf itmeğe 

 

1032 Òuãÿãen Muóammed’le ŞÀhìn GirÀy 

 MüselmÀnlara tìà-i küfr-ÀzmÀy 

 

1033 Kim itmezse kÀfir ile kÀr-zÀr 

 Anı iderüz evvelÀ sengsÀr 

 

1034 Bu ‘ahdile bî’l-cümle alay alay 

 Úırım ‘askeri òÀn u Devlet GirÀy 

 

1035 Úazaà’a göz açdırmayup úırdılar 

 Úara yire lÀşelerin serdiler 

 

1036 Köpek úaràını itdi ol gün Tatar 

 äayılsaydı birine biñi düşer 

  36-b 

                                                 
204 L’de 48-b L’de Kırım üstine geldiler der zaman /   Hasûm üzre bezl itdiler mâl u cân 
205 Allah’a itaat edin.( Nisa  Suresi-59) 
206 Ulu’l-emre itaat edin (Nisa-59) 
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1037 İçüp düşmenüñ úanını úandılar 

 Tüfek fınduàını yenir sandılar 

 

1038 Óesaba getürmez Kazaà’ı Tatar 

 äayar mı doñuz çoúluàın şìr-i ner 

 

1039 Úazaú ãındıàın gördi ŞÀhìn GirÀy 

 Aradan ôerÀfetle úaldırdı pÀy 

 

1040 Úazaú oldı me’yÿs úurtulmadan 

 Didiler ki òÀn dÀòı úurtulmadan 

 

1041 Anı öldürüp alalım intiúÀm207 

 Ki anlardan öldi biz olduú tamÀm 

 

1042 Tüfekle urup òÀnı öldürdiler 

 MerÀmına anı irişdürdiler 

 

1043 Düşüp òÀke ãanduúa-yı sínesi 

 Döküldi hep ümmíd-i gencínesi 

 

1044 DimÀàı pür ez-hÀy u hÿy-ı cihÀn 

 Bir avuç turÀb ile ùoldı hemÀn 

 

1045 O sevdÀ ki başında ùutmuşdı yir 

 O başuñ yirin Àúıbet itdi yir 

 

1046 Belí şehlerüñ budur endìşesi 

 CihÀn-gìrlikdür hemín pìşesi 

 

1047 Ya alur ya virür bu bÀzÀrda 

 äatılmaúda almaú da der-kÀrda 

 

1048 Çün öldürdiler òÀnı úavm-i Úazaú 

 HemÀn úaçdılar birbirin baãaraú 

                                                 
207

 L’de 49-a 
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1049 ‘ArÀbaların birbirine çatup 

 Tüfekcileri içlerine girüp 

 

1050 Bu nev‘ ile kurtuldı şey-i úalìl 

 Anuñ da çoàu yolda oldı úatìl 

 

 Der-İlticÀ Kerden-i ŞÀhìn GirÀy  

         37-a 

1051 Çü ŞÀhìn GirÀy eylemişdi firÀr 

 Aradı ve bulmadı cÀy-ı úarÀr 

 

1052 Úızılbaşa vardı kerem görmedi 

 O mülk içre ãÀóìb-úadem görmedi 

 

1053 HemÀn ùoàrılup ùutdı dergÀha yüz 

 Sürüp òÀk-i pÀy-ı Şehen-şÀha yüz 

 

1054  GünÀhın baàışlatdı teslìm ile 

 Rodos’da olur şimdi tekrìm ile 

 

1055 Budur resm sÀóib-úırÀnluú budur208 

 NerímÀnluú ÚahramÀnluú budur 

 

1056 Ki daàlarca cürmi olan şehleri 

 Boyınca günÀha batan mehleri 

 

1057 Úapusına geldükde ÀzÀd ide 

 O maózÿnı iósÀnla şÀd ide 

 

1058 Velíü‘n-ni‘amdur ‘aliyyü’l-himem 

 Mürüvvet keremdür fütüvvet úadem 

 

1059 Pesendíde eùvÀrdur dÀ’ìmÀ 

 CihÀn şehleri bende olsun aña 

                                                 
208

 L’de 49-b 
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Der-NişÀn-ı áubÀr-aşÿb vü  

 Reft ü Rÿb-ı ÒÀşÀk-ı NÀ-Hÿb209 

 

1060 Gel ey bü’l-‘aceb gÿy-ı úıããa-güõÀr 

 Gel ey naúş-ı nev-sÀz-ı heft ü çehÀr 

 

1061 Götür perdeyi naúş-ı taúdìrden 

 El ur tìàe iş geçdi tedbìrden 

 

1062 Selìm İbn-i SulùÀn SüleymÀn ÒÀn 

 Eb ü ibn bi’l-cümle cennet-mekÀn 

 

1063 ZamÀnında var idi òaylì rükÿd 

 äalÀbetde çendÀn yoàidi vücÿd 

 

1064 ZamÀn-ı şerìfinde SulùÀn MurÀd 

 Ol aóvÀli itdirmedi òalúa yÀd 

         37-b 

1065 Úızılbaş ile ceng ü peygÀr idi 

 Umÿrına kendi meded-kÀr idi 

 

1066 Muóammed ÒÀn ibn-i SulùÀn MurÀd 

 ZamÀnında buldı òalel izdiyÀd 

 

1067 TeàÀfül tecÀhülle der-kÀr idi 

 Teúayyüd óaúìúatde bì-kÀr idi 

 

1068 TesÀmió tekÀsül virüp leşkere210 

 Te‘Àżüd tedÀòül virüp ‘askere 

 

1069 Geçirdi biñi bì-sebeb deftere 

 Velì biri gelmez idi sefere 

                                                 
209

 L’de 31-a’da 
210

 L’de 31-b’de 
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 1070 Seferde bulınmayana yoú ‘itÀb 

  Bir Àdem iki manãıb alsa ãavÀb 

 

 1071 Bu mümkin idi k’ola bir dÀà eri 

  Za‘ìm u sipÀhì vü yeñiçeri 

 

 1072 Re ‘ÀyÀ bu nev‘ile oldı sipÀh 

  VilÀyetlerüñ óÀli oldı tebÀh 

 

 1073 CelÀlí ôuhÿr itdi her kÿşede 

  Bulınmazdı bir kÿşede tÿşede 

 

 1074 Eb-i muóterem ÒÀn Aómed müdÀm 

  İderdi CelÀlìler’e ihtimÀm 

 

 1075 CelÀlìleri cümle ref‘ itdiler 

  Dönüp düşmeni men‘ ü def‘ itdiler 

 

 1076 ZamÀne o kÀrı tamÀm itmeden 

  Úızılbaşdan intiúÀm almadan 

 

 1077 SarÀy-ı cinÀnı maúÀm itdiler 

  O gülşenler içre òırÀm itdiler 

 

 1078 Müşevveş úalup yine aóvÀl-i ‘Àm 

  Beter oldı evvelkiden intiôÀm 

 

 1079 Alışdı gözi şirrete ‘Àlemüñ 

  Pek oldı yüzi irerek Àdemüñ 

         38-a 

 1080 Giderek te‘ażudla eóÀd-ı nÀs 

  äudÿrı bozar oldılar bì-ierÀs  

 

 1081 MüdÀrÀ ider oldı óÀkìmleri 

  TemÀşÀ ider oldı ôÀlìmleri 
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 1082 Gelüp óall ü ‘aúd-ı umÿra òalel 

  ErÀzil olan buldı úadr ü maóal 

 

 1083 Umÿrına òalúuñ şurÿ‘ itdiler211 

  KibÀrı ãiàÀra rücÿ‘ itdiler 

 

 1084 KibÀrı da ùaró itdiler aradan 

  äudÿruñ kesildi eli çÀreden 

 

 1085 Bu aóvÀli bilmişdi ‘OåmÀn ÒÀn 

  CihÀn-dÀr-ı kÀr-Àgeh òurde-dÀn 

 

 1086 Velí emr-i merhÿn-ı evúÀtdur212 

  Ki taúdìm ü te’òìri ÀfÀtdur 

 

 1087 Şehen-şÀh-ı dìne virilmişdi ol 

  Bunuñçün alınmış úonılmışdı ol 

 

 1088 O gitdi bu efkÀrla cennete 

  Bu irdi sa‘Àdet ile ‘izzete 

 

 1089 Dilerdi ki taãóíó ide mülketi 

  Velí düşmeni ref‘ idi himmeti 

 

 1090 Úızılbaşı ref‘ eyleye evvelÀ 

  äaóìó eyleye mülketi åÀniyÀ 

 

 1091 Taãavvÿrları bu idi ki ‘adÿ 

  Olup ber-ùaraf baàlana ol úapu 

 

 1092 TeàÀfül úılup ba‘źı aóvÀlden 

  TecÀhül iderlerdi her óÀlden 

 

 1093 ErÀzil ki bilmez nedür kÀr-ı mülk 

  Yenür úısmıdur añlar esrâr-ı mülk 

                                                 
211

 L’de 32-a 
212

 L’de âfâtdur 
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 1094 Kemìnin kemÿn añlamışlar idi 

  Sükÿtın sükÿn añlamışlar idi 

         38-b 

 1095  ErÀzil-perestÀn-ı kÀr-ı ekhÀn 

  FirÀset-şinÀsÀn-ı dÿr-ı zamÀn 

 

 1096 Bu ma‘nÀdan ÀgÀh iderler idi 

  Bu esrÀrı söyler gezerlerdi 

 

 1097 Olan ‘aúlı başında degüllerdi 

  Sözini aóÀlinüñ añlar idi 

 

 1098 Sezerlerdi òünkÀrdan cür’eti213 

  Alurlardı ol şÀhdan ‘ibreti 

 

 1099 Şehen-şÀh-ı dìnden iderlerdi òavf 

  áurÿr ile ammÀ pür olmuşdı cevf 

 

 1100 Görirlerdi keåretlerin bì-hesÀb 

  Dimezlerdi bÀda ùayanmaz zebÀb 

 

 1101 Belì ebleh ÀmÀsı ferbih ãanur 

  Baúar óaãbaya òÀlden bih ãanur 

 

 1102 Şer ü şÿrden itmediler ferÀà 

  Görürlerdi dünyÀyı dÀà üsti bÀà 

 

 1103 O def‘a ki BaàdÀd’dan döndiler 

  Gelüp úal‘a-yı Amed’e úondılar 

 

 1104 äadÀret virilmiş idi Aómed’e 

  Gelüñ deyü vardı òaber Amed’e 

 

 1105 Bu bed-kÀrlar daòle başladılar 

                                                 
213

 L’de 32-b 
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  Niçün Òüsrev’e ‘azl olur didiler 

 

 1106 Feríkin yolda ta‘Àhhüd idüp 

  Biribiri ile te‘Àźüd idüp 

 

 1107 Gelince hücÿm itdiler ÓÀfıô’a 

  MecÀl olmadı ÓÀfıô’ı óÀfaôa 

 

 1108 Bu214pür kiõb ü pür fitnedür didiler 

  Óużÿr-ı hümÀyÿnda úatl itdiler 

 

 1109 Yeñiçeri ÀàÀsı vü defteri215 

  Nice istemedükleri serleri 

39-a 

 1110 Úılup müttehem ‘azl-i Òüsrev ile 

  Pür itdiler ÀfÀúı rÿ-rev ile 

 

 1111 Biribiri ile idüp ittifÀú 

  NifÀúı ãanurlardı ‘ayn-ı vifÀú 

 

 1112 ëalÀle idüp cümlesi ittibÀ‘ 

  İderlerdi Óaú kÿydan imtinÀ‘ 

 

 1113 Kimüñ ‘azl-i Òüsrev’de varsa eli216 

  Didiler kesilsün eli vü dili 

 

 1114 Şeb ü rÿz bÀb-ı hümÀyÿnda úul 

  Bu yolsuzlıàı eylemişlerdi yol 

 

 1115 Bu àavàÀları olmadan ber-ùaraf 

  Òaber aldılar k’oldu Òüsrev telef 

 

 1116 SefÀhatleri başladı cünbişe 

  Çalup kendilerini ùaşdan ùaşa 

                                                 
214

 L’de O 
215

 L’de defterleri 
216

 L’de 33-a 
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 1117 Aàalarınuñ evlerin baãdılar 

  Ùaleb olınan kimseler úaçdılar 

 

 1118 Receb ãadra‘ôam idi ol zamÀn 

  El altından anlara uydı hemÀn 

 

 1119 Arayıp úaçanları buldurdılar 

  Ùutup herbirisini öldürdüler 

 

 1120 MedÀrÀte úalmadı hergiz mecÀl 

  HevÀsÀt-ı òod oldı emr-i muóÀl 

 

 1121 Şehen-şÀh-ı dìn-i taóammül-nümÀ 

  Bu derde hemÀn tìài buldı devÀ 

 

 1122 Didi zaòma merhem olur tìà-i tìz 

  MümÀşÀt-ı beddür maóal-i sitìz 

 

 1123 Hele bunlara lÀzum oldı óüsÀm 

  ‘Adÿdan da soñra alam intiúÀm 

 

 1124 HemÀn tìà-i berrÀnına urdı el 

  Aña reh-nümÀ oldı ‘avn-ı ezel 

39-b 

 1125 áazÀyı Receb’den idüp ibtidÀ 

  Şurÿ‘ eyledi àayrıya åÀniyÀ 

 

 1126 Virilmezdi bed-hºÀha hergiz emÀn 

  Kim itdiyse buldı cezÀ bì-gümÀn 

 

 1127 Úatı àuş idi nıkre-i iòtilÀl217 

  Úoyup bÿteye218 itdiler anı úÀl 

 

 1128 Òas u òÀr üşmüş idi gülşene219 

                                                 
217

 L’de 33-b’de 
218 L’de pûteye 
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  Dirüp devşirüp atdılar külòana 

 

 1129 ZibÀyı virüp rÿzgÀra hemÀn220 

  Görür úalmadı kimse andan nişÀn 

 

 1130 áubÀrı sehÀb eyledi ber-ùaraf221 

  Düşüp òÀke òÀşÀk oldı telef 

 

 1131 Ùutup başdan ayaàa òalúı heb222 

  Yuyup yayúadı Àb ateş-i leheb 

 

 1132 Kılıc nehr-i cÀriye beñzer hemÀn223 

  Yuyup yayúamaúda úatı pehlevÀn 

 

 1133 Ol eşòÀãdan kimse úurtulmadı224 

  O güstÀòlar ‘aybı örtülmedi 

 

 1134 Úatı kevn olmışdı fÀsìd mizÀc225 

  Aña úaãd ile eylediler ‘ilÀc 

 

 1135 ÓabÀl óìl gösterir idi ‘aceb 

   ‘AãÀ ejderi yutdı anları heb 

 

 1136 ‘AúÀrìble deşti ùolu buldılar 

  Anı mevc-i ‘ummÀna baãdurdılar 

 

 

 1137 Ùolu mÿrdur gördiler bìşezÀr 

  Urup Àteşe atdılar mürà-i zâr 

 

 1138 Úarıncayla memlÿ görüp sükkeri 

                                                                                                                                               
219 L’de33-b’de 
220 L’de33-b 
221 L’de 33-b’de 
222 Bu beyit L’de 33-a’da 
223 L’de 33-b başlangıcı 
224 L’de 33-b’de 
225 L’de 33-b’de 
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  Ezüp süzdi pÀk eyledi sükkeri 

 

 1139 Yıúılmışdı yüz yirde divÀr-ı kÀr 

  Yıúup yeñiden yapdılar üstüvÀr 

40-a 

 1140 ÚażÀya düçÀr oldı ehl-i sitem 

  BelÀya ãataşdı gürÿh-ı nedem 

 

 1141 Úarınca úanatlansa bulur zevÀl226 

  Meges bala düşse227 olur pÀy-mÀl 

 

 1142 Bilindi ki sulùÀnda şevket nedür 

  Ùuyuldu ki devletde úuvvet nedür 

 

 1143 Kemer-bestedür şimdi gerden-keşÀn228 

  İùa‘Àtde meşhÿrdur ser-keşÀn 

 

 1144 Teneffüs ne mümkin òilÀf-ı murÀd 

  TeòÀllüf ider mi murÀd-ı MurÀd 

 

 1145 Ne emr olsa me’mÿrlardur hemÀn 

  Ne nehy olsa mecbÿrlardur hemÀn 

 

 1146 Eger fi’l-meåel bulsa fermÀn vürÿd 

  ÚıyÀm olsun olmasun aãla úu‘ÿd 

 

 1147 ÚıyÀm üzre åÀbit olup şeyò u şÀb 

  Ayaà üzre eùfÀl ider òurd ü hºÀb 

 

 1148 Óużÿr itdiler pÀdişÀh u sipÀh 

  Re‘ÀyÀya emn oldı ÀrÀmgÀh 

 

 1149 TelÀfí-i mÀ-fÀt itdi sedÀd 

  Ki óükmini icrÀ ider ‘adl ü dÀd 

                                                 
226

 Bu beyit L’de 33-b’de 
227

 L’de düşerse 
228

 L’de 34-a başlangıcı 
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 1150 Keder gitdi geldi ãafÀlar tamÀm 

  Óużÿr eylesün cümle òÀã ile ‘Àm 

 

 1151 Olup ittióÀd ile òalú ÀşinÀ 

  PerìşÀnlıú úaldı pÀ der-hevÀ 

 

 1152 Olup yek-cihet dilleri ‘Àlemüñ 

  LisÀnına gelmez òilÀf Àdemüñ 

 

 1153 Óükÿmet-serír üzre åÀbìt-úadem 

  Òuãÿmet ‘adem mülkine itdi rem 

 

 1154 Keş-À-keş üzildi kesildi nizÀ‘ 

  Çekindi şer ü şÿrdan imtinÀ‘  

40-b 

 1155 Úazıldı köki yire düşdi nifÀú 

  Úad efrÀòte naòl oldı vifÀú 

 

 1156 HevÀya olup münúalib nÀ-úabÿl 

  Muóabbet nemÀ buldı miónet zübÿl 

 

 1157 Òulÿãa tebeddül bulup dìvler 

  MelÀ’ìk òiãÀl oldı hep dìvler 

 

 1158 İùÀ‘at ùabì‘at úılup ‘Àlemi229 

  Meveddet sirişt itdiler Àdemi 

 

 1159 Olup òalú pervÀne devlet çerÀà 

  Düşüp arúası üzre yatdı ferÀà 

 

 1160 VifÀú oldı ol deñlü òalúa mizÀc 

  Ki Àb ile Àteş ider imtizÀc 

 

 1161 Ayaúdan düşüp úalsa bir òaste míş 

                                                 
229

 34-b başlangıcı 
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  İtürse eger beççesin gürk-ríş 

 

 1162 Úoyun aàzına úurd ãu ùamzırur230 

  Enügini úurduñ úoyun emzirür 

 

 1163 Gözin oynadur şír-i derendeyi  

  áazÀle atar gürk perendeyi 

 

 1164 İrÀdet getürdi re‘Àya sipÀh 

  Biribirine geydirürler külÀh 

 

 1165 CihÀn-dÀrluú resmi oldı tamÀm 

  CihÀn-gírlük emrinedür úıyÀm 

 

   1166 SezÀdur úılıc ba‘de düşmene 

  Ki dünyÀyı uydurdı hep óükmine 

   

 

 

   Der-Giriften ü Kuşten-i İlyâs Pâşâ231 

 

 1167 Gel ey tìà-i te’dìb-i kìne-güõÀr 

   TecÀvüzcü óaddinden itdi güõÀr 

 

 1168 Kesüp başını ‘ibret it ‘Àleme 

  Ehemdür siyÀset bení Àdeme 

 41-a 

 1169 Budur ‘ilm-i nÀôım232 ki İlyÀs-nÀm 

  Balıkesrí’de ùutmuş idi maúÀm 

 

 1170 Nice ma‘rekelerde erlik idüp 

  Nice def‘a beglerbegilik idüp 

 

 1171 VezÀretle olmuşdı hem nÀm-zed 

                                                 
230

 L’de damzırur 
231

 L’de 37-a 
232

 L’de nâtır 
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   Úabÿli anuñ olmaz olmışdı red 

 

 1172 Seferlerde merdüm-şikÀr idi ol 

   Şeb u rÿz òıdmet-güzÀr idi ol  

 

 1173 İki biñ úadar adamı var idi 

   NihÀyetde ôÀlim sitem-kÀr idi 

 

 1174 Bilüp bid‘Àsın[ı] ehemm-i umÿr 

   Úılup ‘ibÀd[ı] olmış idi nüfÿr 

 

 1175 Nigÿn-sÀrdur ôÀlim elbette 

   ZiyÀn-kÀrdur ôÀlim elbette 

 

 1176 O nefret olup bÀ ‘is-i vaóşeti 

  äudÿruñ kesilmüş idi raàbeti 

 

 1177 Seferlerde òıdmetde bí-bÀk idi 

  Ne emr itseler çüst ü çÀlÀk idi 

 

 1178 Dönüşlerde úorúar geçerdi hemÀn 

  äudÿra bulaşmaz giderdi hemÀn 

 

 1179 İdüp Rumili manãıbından óazer 

  Bıraàup úaçdı bir def‘a ol ehl-i şer233 

 

 1180 Giderek bu vaóşet bulup izdiyÀd234 

  ÒıyÀnet-perest oldı ol bed-nihÀd 

 

 1181 O àavàÀyı furãat ãayup kendiye 

  O tażyìúi vüs‘at ãayup kendiye 

 

 1182 LevendÀtını eyledi bì-óisÀb 

  Ta‘addile dünyÀyı itdi òarÀb 

 

                                                 
233

 Vezin tutarsızdır. 
234

 L’de 37-b 
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 1183 Çü manãÿr oldı şehen-şÀh-ı dìn 

  Mu‘annidleri itdi zír-i nigìn 

41-b  

 1184 İrüp ye’se İlyÀs-ı bed merd-i şÿm 

  Taóayyürde úaldı rücÿ‘ u hücÿm 

 

 1185 Şehen-şÀh-ı dìn aña ezher umÿr 

  Bu ma‘nÀ ider òÀùırına òutÿr 

 

 1186 Ki İlyÀs’a ŞÀm’ı virüp göndere 

  Eger anda ôulm itse úatl itdire 

 

 1187 ‘AdÀlet iderse mümÀşÀt ola 

  Sitem-kÀr olursa mükÀfÀt ola 

 

 1188 ÓaúìmÀnedür dÀ’ìmÀ her işi 

  MülÿkÀnedür her zamÀn cünbişi 

 

 1189 Kerem-kÀrdur tevbe-kÀrı sever 

  Muãırr-ı günÀh olanı úatl ider 

 

 1190 Çü İlyÀs Paşa’ya virildi ŞÀm 

  Olup ãÿretÀ emr ü fermÀna rÀm 

 

 1191 HemÀn başına yıàdı adamların 

  Úodı ma‘nìde boynına demlerin 

 

 1192 Bir iki úonaú gitdi ŞÀm’a o şÿm 

  Dönüp MaànisÀ üzre itdi hücÿm 

 

 1193 Çü àÀfìl idi cümle ehl-i bilÀd 

  Alup şehrini itdiler çoú fesÀd 

 

 1194 Eåer úalmadı şehrde mÀldan 

  Ne bulduysa úaldırdı emvÀlden 
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 1195 Úoyup şehri eùrafa úıldı güzÀr235 

  CelÀlìlige virdi òÀ’ìn úarÀr 

 

 1196 Şehen-şÀh-ı dìne olup gÿş-zed 

  Küçük Aómed’i eyledi nÀm-zed 

 

 1197 Ki İlyÀs me’yÿsa pend eyleye 

  Eger pend işitmezse bend eyleye 

 

 1198 Añaùolı vÀlìsi idi o dem 

  Hucÿm itdi rubÀha şìr-i ücem 

42-a 

 1199 Òaber gönderüp didi ey bü’l-füżÿl 

  Neden baàì vü ‘iãyÀnı itdüñ úabÿl 

 

 1200 Şehen-şÀh-ı dín òod keremkÀnıdur 

  ‘AùÀ dürrinüñ baór-ı ‘ummÀnıdur 

 

 1201 Taòalluú idüp òalú-ı YezdÀn ile 

  BahÀne arar luùfa iósÀn ile 

 

 1202 SelÀmet saña bundadur lÀ-kelÀm 

  Gider vehmi teslìm ol ve’s-selÀm 

 

 1203 Çü İlyÀsü’l-ye’s hºÀn-ı óazz idi 

  NevÀ-yı pür-ümmìdden ker idi 

 

 1204 Küçük Aómed’üñ sözin işitmedi 

  Anuñ úavline i‘timÀd itmedi 

 

 1205 Úılıc geldi meydÀna kesdi sözi 

  Úılıcdur kesen dÀ’ìmÀ yolsuzı 

 

 1206 Yemìn ü yesÀrı cemÀlìlerüñ 

  äaàını solunı celÀlìlerüñ 

                                                 
235

 L’de 38-a 
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 1207 Birer óamle-i merd ile baãdılar 

  Ol ÀvÀreler cümleten úaçdılar 

 

 1208 O meydÀndan úurtulan dönmedi 

  Úalınca atı bir yire úonmadı 

 

 1209 Baúiyyeyle İlyÀsü’l -y’es òºÀn 

  Úaçup BeràamÀ’ya úapandı hemÀn 

 

            1210  Kaçanlarun ardunca gitmediler236  

  Kesenlerün başların aldılar 

 

 1211 Bilürdi Küçük Aómed nÀm-dÀr 

  Ki úaçúınları úovsa ol şeh-süvÀr 

 

 1212 Ol eånÀda İlyÀs furãat bulur 

  Úaçar cÀnib-i Àòire úurtulur 

 

 1213 Der-i devlete gönderüp başları 

  İzin sürdi òaãmuñ ùutup yolları 

 

 1214 Bulup BeràamÀ’da óisÀr eyledi 

  İki ay úadar gìr ü dÀr eyledi 

42-b 

 1215 Çıúup úal‘adan úaçdı Àdemleri 

  HemÀn úaldı bir iki maóremleri 

 

 1216 ÒalÀãuñ çün ebvÀbı mesdÿd idi 

  Sebebde teşebbüåde merdÿd idi 

 

 1217 EmÀn istedi virdi Aómed velì 

  O demde emÀnuñ nedür óÀãılı 

 

 1218 Götürdi getürdi der-i devlete 

                                                 
236

 L ‘de 38-b bu beyit R’de bulunmamaktadır. 
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  Biri zille düşdi biri ‘izzete 

 

 1219 Çü İlyÀs’ı òÀ’ìn şaúì gördiler 

  Çökerdüp anuñ boynunı urdular 

 

 1220 Küçük Aómed’i itdiler ser-firÀz 

  Ki òıdmet-güõÀr idi hem şÀh-bÀz 

 

 1221 Şehen-şÀh-ı dìnüñ budur ‘Àdeti 

  Bahadır yigitler bulur devleti 

 

 1222 Úapusında iyler irer iylige 

  İyi olmayanlar yeter kemlige 

 

 1223 O şehde ki şimşír ü tedbìr olur 

  Budur resm ol şeh cihÀn-gìr olur 

 

 1224 Úılıcla cihÀnı alur úabżaya 

  Elinde zamÀne döner beyżaya 

 

 1225 İder óüsn-i tedbìri dünyÀyı rÀm237 

  İrÀdetle òıdmet görür òÀã u ‘Àm 

 

 1226 İrÀdetle ta‘mìr ider dilleri 

  İrÀdetle tesòìr ider Àdemi 

   

  Der-İmdÀd-ı Úal‘a-yı VÀn 

   ve Giriòten-i Sürh-SerÀn 

  

 1227 Gel ey ber-ùarÀf-sÀz-ı meyl-i ‘adÿ238 

  Be-kerden der-endÀz-ı òayl-i ‘adÿ 

 

 1228 Úalem def‘ini úılmaú ister beyÀn 

  Raúam ref‘ini itmek ister ‘ayÀn 

43-a 

                                                 
237 L’de 39-a 
238 Bu bölüm L’de 3-b’de 
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 1229 Úalem-kÀra vir ol úadar iútidÀr 

  Ki naúşında MÀní úala şerm-sÀr 

 

 1230 Alındı òaber kim Úızılbaş-ı dÿn 

  äanup leşker-i Van-ı àÀyet zebÿn 

 

 1231 Ölüsi dirisine olmış süvÀr239 

  Gelüp itdiler Van’ı elÀn óiãÀr 

 

 1232 äudÿr itdi fermÀn-ı gitìsìtÀn 

  Ki ta‘cìl ile ‘asker ola revÀn 

 

 1233 Òaberler gidüp her ùaraf seróade 

  İrişdürdiler ‘askeri Amed’e 

 

 1234 Yıàıldı Òalìl üzre hem cünd-i Rum 

  Óaşir-gÀh oldı yine Erżurum 

 

 1235 Òalìl ile serdÀr olup MurtażÀ 

  İkisi de naãb itdi ‘azme livÀ 

 

 1236 Çün Aòlaù’da itdiler iòtilÀù 

  Anı iútiżÀ eyledi iótiyÀù 

 

 1237 NihengÀn-ı ef‘ì be-kefden hezÀr 

  O deryÀçeden Van’a ide güõÀr 

 

 1238 Virüp taúviyet ehline úal‘anuñ 

  äadÀsın bülend ideler vaú‘anuñ 

 

 1239 Giceyle geçüp úaraya irdiler 

  Seóer olmadan úal‘aya girdiler 

 

 1240 Bu òıdmet mühim idi oldı arÀ 

  Ôuhÿr itdi leşkerde çün ü çerÀ 

                                                 
239

 L’de 35-a 



292 

 

 

 1241 Didiler ki çoúdur úızılbaş-ı şÿm 

  Anuñ üstine itmeyelüm hücÿm 

 

 1242 Gelür çoú úafadan biraz duralum 

  İrişince anlar biz oturalum 

 

 1243 Úabÿl itmeyüp b‘aź virdi cevÀb 

  Ki bu re’yüñüzde görinmez ãavÀb 

43-b 

 1244 Bizüm ceyşimüz az ise özdür 

  Bu tìrkeş ùolı tìr-i dil-dÿzdur 

 

 1245 Bozılur varursaú úızılbaşlar 

  Giçer úal‘adan lÀ-büd evbÀşlar 

 

 1246 Bizüm varmamuzdan alurlar óisÀb 

  Bizi çoú ãayar dÀ’ìmÀ ol kilÀb240 

 

 1247 Vuruşmaúda olmazsa def‘ eylerüz 

  Bu furãatla a‘dÀyı ref‘ eylerüz 

 

 1248 Durursaú ùuyarlar úamu óÀlimüz 

  Mükedder olur soñra241 aóvÀlimüz 

 

 1249 Alurlar çoàalunca biz úal‘ayı 

  äuvar düşmen dinmez vaú‘ayı 

 

 1250 MaóÀl olur anlarla soñra cidÀl 

  Bu vÀdìde itmeñ gelüñ úíl ü úÀl 

 

 1251 ‘Uúÿl oldı cÀzìm bu endìşeye 

  Yine urdı üstÀd el tìşeye 

 

 1252 BinÀsını re’yüñ tamÀm itdiler 

                                                 
240

 L’de 35-b 
241

 L’de cengde  
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  Hücÿma seóer ihtimÀm itdiler 

 

   1253  SeóÀb-ı àażab úopdı ‘adÿ üstine242 

  Semÿm esdi ehl-i ‘inÀd üstine 

 

 1254 RevÀn oldılar Van’a İslÀmiyÀn 

  İşidüp Úızılbaş úopdı hemÀn 

 

 1255 Çadurları başlarına yıúdılar 

  Meterislerin bıraúdılar çıúdılar 

 

 1256 Aàırlıúların dökdiler ãaçdılar 

  HemÀn cÀnìb-ı kÿha dek úaçdılar 

 

 1257 Döküp öñlerine tüfekçilerin 

  Úodılar daà üstine gözcilerin 

   

  Der-Ta‘rif-i Ceyş 

44-a 

 1258 İrişdi o dem leşker-i pür-òurÿş 

  Uçup úaçmaz oldı ùuyÿr ü vuóÿş 

 

 1259 Alup uàraàı enseye RumiyÀn 

  äafÀrÀ olup cümle gerden-keşÀn 

 

 1260 Üzengü üzengüye çatmış gelür243 

  Úaraltusı irmezden öñ cÀn alur 

 

 1261 SüvÀrÀn-ı pür-dil ‘inÀn-der244-‘inÀn 

  Be-òÿd ü be-cevşen [ü] bergüstvÀn  

 

 1262 ‘İnÀn-rìz bi’l-cümle el úabżada 

  Hücÿm-ı yelÀndan zemìn heyżada 

 

                                                 
242

 Beyit R’de bulunmamaktadır. 
243

 L’de 36-a 
244

 L’de ber 
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 1263 Çü àÀyet mehìbÀne itdi hücÿm 

  Yüzin ãaúladı úorúusından nücÿm 

 

 1264 NümÿdÀr-ı òaşr idi ol gün meger 

  Çe küfr ü çe İslÀm iderdi óaõer 

 

 1265 Pür itdi semÀyı àubÀr-ı türÀb 

  Bıraúdı yire úalúanın ÀfitÀb 

 

 1266 Atıldı kemÀn dest-i BehrÀm’dan 

  Úaçup gitdi Rüstem geçüp nÀmdan 

 

 1267 Göreydi o Rüstemleri pür-şitÀb245 

  Úaçardı úoyup mülkin EfrÀsiyÀb 

 

 1268 Zırıh-pÿş u gerden-keş ü pür hücÿm 

  Niheng idi cümle süvÀrÀn-ı Rum 

 

 1269 äabÀ ol gürÿh üzre itse güõer 

  Olurdı semÿm-ı cerÀhet eåer 

 

 1270 O cÿş o òurÿşı ger ideydi gÿş 

  Keserdi sesin ra‘d olurdı òamÿş 

 

 1271 O úavm-ı pür-aşÿba itse naôar 

  Üzilür düşerdi òuùÿù-ı baãar 

 

 1272 Bu leşker iderdi şarúa şitÀb 

  RevÀn oldı àarba hemÀn ÀfitÀb 

44-b 

 1273 ‘Akab-gírlik töhmetinden óaõer 

  İdüp öñlerince segirdür ôafer   

 

 1274 TekÀbül246 òayÀlinden ürküp seóÀb 

   O cünd üstine olamazdı óicÀb  

                                                 
245

 L’de 36-a’da 
246

 L’de mukabil 
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  Rücu‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 1275 Göründükleri demde irişdüler247 

  İrişdükleri laóôa ùoúuşdılar 

 

 1276 Pey-À-pey idüp óamleyi serverÀn 

  BelÀ-ber-belÀ oldı gerden-keşÀn 

 

 1277 Úızılbaş çok sünnìler az idi 

  Velì cümle fennìde mümtÀz idi 

 

 1278 Ùayanmadılar biri iki óamleye 

  Lekelek(?) sirÀyet idüp cümleye 

 

 1279 Köpek cengi ile dönüp úaçdılar 

  İrişdi gice arayı açdılar  

 

 1280 Biribirine baúmayup sürò-ser 

  Giçerdi biribirini şÿr ü şer 

 

 1281 Gice bunlara baòş itdi óayÀt 

  Olurmuş úarañuda Àb-ı óayÀt 

 

 1282 O kerr ü o feri ki gördi ‘adÿ 

  Nice olsun ol ceyş ile rÿ-be-rÿ 

 

 1283 Eger görse tünder o ùoúunmayı 

  Unudurdı min-ba‘d öğünmeyi 

 

 1284 Hele ãubó olınca firÀr itdiler 

  Seóer kÿhlarda úarÀr itdiler 

 

 1285 ‘Akab-gìr olmadılar SünnìyÀn 

  Ki ol vaút ehem idi ta‘mìr-i Van 

                                                 
247

 L’de 36-b 
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 1286 MüheyyÀ idüp cümle esbÀbını 

  Düzüp úoşdılar dÀrını bÀbını 

45-a 

 1287 İcÀzet virüp leşkere döndiler 

  Dügün evine varmışa döndiler 

 

 1288 Çoú olur ki insÀn hirÀsÀn olur 

  Şurÿ‘ eyler ol kÀra ÀsÀn olur 

 

 1289 Şehen-şÀh-ı dìne mu‘ìndir ÒudÀ248 

  Anuñçün olur her iş ÀsÀn aña 

   

  Der-Ez Bìh u Bün Kenden-i İbn Ma‘n 

  

 1290 Gel ey óüsn-i tedbìr Àfaú-gìr249 

  Düşer dÀma çoú gezdi rübÀh-ı pìr 

 

 

 1291 Teúayyüdler it óìlegerdür úatı 

  Anı dÀma çekmek hünerdür úatı 

 

 1292 Derÿzìlerün ekberi İbn-i Ma‘n 

  SezÀvÀr ta‘zìb ü teşni‘ ü ùa‘n 

 

 1293 EmÀnetle şunı alup ibtidÀ 

  Bıraúdı ol etrÀfa sìt ü sedÀ 

 

 1294 VülÀta virüp mÀl-ı bì-àÀyeti 

  EmÀnetleri mülk idüp àÀyeti 

 

 1295 äafad ile äayda emÀnetlerin 

  Ba‘albek ü Beyrÿt òıdmetlerin 

 

 1296 Ol eùrÀfı bi’l-cümle aldı ele 

                                                 
248

 L’de 37-a 
249

 L’de 39-a 
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  Úopardı àülüv ile çoú velvele 

 

 1297 Bu óal ile úırú üç yıl oldı muúìm 

  Kimesne buña olamadı ‘azìm 

 

 1298 Áb u ced şÀhen-şÀh-ı dìn ü dÀd 

  ZamÀnında itmiş idi çoú fesÀd 

 

 1299 Nice def‘a serdÀrlar vardılar 

  K’anuñ def’ine úÀdir umardılar 

 

 1300 Virüp mÀl def‘ eyler idi òabìå 

  O pÀşÀyı ref‘ eyler idi òabìå 

45-b 

 1301 ‘Ameller idüp bezl-i emvÀl ile 

  Úor idi o ser-‘askeri el ile 

 

 1302 Çü def‘ itdi bir iki ser-‘askeri 

  ÒabÀåetde mel‘ÿn oldı cerì250 

 

 1303 Alup şÀhuñ eùrÀfını bi’t-tamÀm 

  HemÀn pÀdişÀhuñ idi nefs-i ŞÀm 

 

 1304 Sa‘Àdetle vÀúi‘ ki oldı cülÿs251 

  Hezímet bulup zÀ’ìl oldı nüóÿs 

 

 1305 İdüp mekr şemşìrini der-niyÀm 

  İùa‘Àt maúÀmında úıldı úıyÀm 

 

 1306 Şehen-şÀh-ı dìnden idüp iótirÀz 

  El altından itmezdi pÀyın dırÀz 

 

 1307 EmÀnetlerüñ mÀlını her sene 

  Virürdi bilÀ mühletin ehline 

 

                                                 
250 L’de 39-b ve L’de mısra yerleri değişik 
251 L’de Şehen-şâh-ı din eyleyince cülûs 
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 1308 VülÀta iderdi tamÀm-inúiyÀd 

  Ne emr itseler itmez idi ‘inÀd 

 

 1309 Velì òÀ’ìn-i dìn ü devlet idi 

  Derÿzìdi òÀric ez-ümmet idi 

 

 1310 Şehen-şÀh-ı dìn aña ezkÀr-ı mülk 

  Bilürdi o òÀ’ìn olur òÀr-ı mülk 

 

 1311 Kökin úazmaàa eyledi ihtimÀm 

  Küçük Aómed’i itdi PÀşÀ’yı ŞÀm 

 

 1312 Buyurdı ki Ma‘n oàlunı ãayd ide 

  Ùutup úavmini cümle úayd ide 

 

 1313 Yıúa úal‘aların úara leşkerin 

  İde pÀk ol úavmden kişverin 

 

 1314 MurÀdını fehm itdi Aómed tamÀm 

  Yiri öpdi didi óÀãıl oldı merÀm 

 

 1315 Bu úalb-i hümÀyüna ilhÀmdur 

  Her ilhÀm bí-şübhe itmÀmdur 

46-a 

 1316 HemÀn cÀnib-i ŞÀm’a oldı revÀn 

  Derÿn pür zi-kín ü birÿn pür emÀn 

 

 1317 MüdÀrÀ ùariúiyle Ma‘n oàlunı252 

  NevÀziş idüp aldı óÀc mÀlını 

 

 1318 Ùırabuls ile Adana Óaleb 

  Ol eùrÀf eyÀletleri ile heb 

 

 1319 İşÀretle bi’l-cümle cem‘ oldılar 

  Küçük Aómed’i ŞÀm’da buldılar 

                                                 
252

 L’de 40-a 
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 1320 Úapudan PÀşÀ ùonanma ile 

  Çıúup äayda’yı aldı deryÀ ile 

 

 1321 Çalışdı ki mÀlıyla taóvìl ide 

  Umÿrın bu ceyşiñde ta‘tìl ide 

 

 1322 İdüp Ca‘fer’i Ca‘ferì ile ãayd 

  Küçük Aómed’i ide ma‘nìde úayd 

 

 1323 Bu endìşe vü fikre düşmüş idi 

  O pür-fitne bu mekre düşmüş idi 

 

 1324 Úapudan ile Aómed’i ide def‘ 

  Úıla düşmeni düşmeni ile ref‘ 

 

 1325 Müfíd olmadı Ca’fer itdi àulüv 

  Ber ü baórden leşker itdi àulüv  

 

 1326 Bu naúşı duyup Aómed-i nÀmdÀr 

  Maóal bulmadı yerde gökde úarÀr 

 

 1327 RevÀn oldı Ma‘n oàlınuñ üstine 

  Hem oàlı olan oàlanuñ üstine 

 

 1328 Babasına irişmeden oàlunı 

  Baãıp cengde kesdiler başını 

 

 1329 Bilinmedi yoàsa ùutarlar idi 

  Der-i devlete gönderirler idi 

 

 1330 O òÀ’ìnleri kırdılar bì-dirìà 

  Eman virmedi úanda buldıysa tìà 

46-b 

 1331 Kesilenleri bir yire yıàsalar 

  Olurdı göge nerdübÀn itseler 
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 1332 Derÿzí hebÀ oldı bir anda253 

  ‘Aceb-naúş gösterdi devrÀnda 

 

 1333 ÓabÀb ile pür olsa da rÿy-ı Àb 

  Olur bÀd ile bir nefesde òarÀb 

 

 1334 áubÀr ile memlÿ da olsa hevÀ 

  Anı ebr bir demde eyler hebÀ 

 

 1335 Meges olsa her çend bíş ez-şumÀr 

  Ùoúunmaz ider bÀd-zen tÀrumÀr 

 

 1336 Eger olsa ãad deşt pür òÀr u òas 

  Düşerse yaúar nÀr anı bir nefes 

 

 1337 Òaber aldı Ma‘n oàlı bu úıããadan 

  Çıúa yazdı cÀnı hemÀn àuããadan 

 

 1338 Alup başını düşdi ãaórÀlara 

  Ne ãaórÀlara belki deryÀlara 

 

 1339 O derdiyle düşdi bu sevdÀlara254 

  Binüp keştìye düşe deryÀlara 

 

 1340 Bilürdi ki fermÀn-ı ãÀóib-úırÀn 

  Tecessüsler eyler anı bí-gümÀn 

 

 1341 Nereye255 úaçarsa ùutar ehl-i dìn 

  Der-i devlete gönderürler yaúìn 

 

 1342 Firenk’e úaça úurtula bÿ’l-füżÿl 

  Bu óíleyle bula òulÀãa vüãÿl 

 

 1343 Anı gördi deryÀsı ùutmuş niheng 

                                                 
253

 L’de 40b 
254

 L’de bir sonraki beyitin yerinde 
255

 L’de nere (vezin tutmuyor) 
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  KenÀrı gözetmiş idüp úaãd-ı ceng 

 

 1344 Ùonanma-yı dehşetde ins ü cÀn 

  Ùutup rÿy-ı baóri kerÀn-tÀ-kerÀn 

 

 1345 Úuş uçurmaz olmışlar ol aradan 

  Nesìme güõÀr úalmamış úaradan 

47-a 

 1346 Şehen-şÀh-ı dìnin ùuyup fikrini 

  Getüremedi òÀùıra mekrini 

 

 1347 Üzüldi úamu tÀr u pÿd óayil256 

  MuóÀl oldı nesc-i libÀs-ı emel 

 

 1348 Tasavvÿr idüp didi bu pÀdişÀh 

  Anuñ fikrine bulamaz kimse rÀh 

 

 1349 Ùonanmayı äayda’ya irãÀlden 

  Bu ejderleri baóre iåÀlden 

 

 1350 MurÀdı budur ãayd ideler beni 

  Bu pÀ-bend ile úayd ideler beni 

 

 1351 Baña úalmaya baór u berde menÀã 

  MaóÀl ola min-külli veche òalÀã 

 

 1352 Bu ãÿretde olmaz şefî‘e mecÀl 

  ŞefÀ‘at olur şimdi emr-i muhÀl 

 

 1353 Bu emri ki SulùÀn MurÀd eyleye 

  Òilâfın nice àayr yÀd eyleye 

 

 1354 Úapuda bulınan nedím ü vezír 

  Bu fermÀnı taóvíle olmaz dilír 

 

                                                 
256

 L’de 41-a 
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 1355 Bu fermÀn şehen-şÀh-ı dìn úavlidür 

  Bu cünbiş şehen-şÀh-ı dìn fi‘lidür 

 

 1356 ‘Ademdür bu dergÀhda ma‘adÀ 

  Degüldür evÀ’ìldeki mÀcerÀ 

 

 1357 Bu mÀl ü bu mülki úomaúdur ‘ilÀc 

  Úuru başını úorumakdur ‘ilÀc 

 

 1358 Bu óÀletde úaçmaúda emr-i muóÀl 

  Ki baór u beri úaplamışdur ricÀl 

 

 1359 Siñüp bir taş altında yatmaú gerek 

  Bu óileyle a‘dÀyı ãatmaú gerek 

 

 1360 BelÀyı ãavarsaú eger başdan 

  Yataúdur bize geçmezüz taşdan 

47-b 

 1361 ÒalÀã Àrzÿsı ile ol óìleger 

  ÚalÀ‘ u cibÀli idindi mefer 

 

 1362 Dönüp äayda’ya257 düşdi bir úal‘aya258 

  Didirdi259 ki gitdi öbir úal‘aya 

 

 1363 Bu taàlíù ile òalúa virdi260 şeàab 

  Tecessüsde çekdiler anı ta‘ab 

 

 1364 Bunı aramakda ãaàír ü kebír 

  Velí cümlenüñ oldı taúriri bir 

 

 1365 Ki ãaúlandı ol úal‘ada İbn-i M‘an  

  SezÀ-yı ‘uúÿbet sezÀvÀr-ı ù‘an 

 

 1366 O úal‘a ki òalú anda derd pür idi 

                                                 
257 L’de Sayda’dan 
258 L’de 41-b, 
259 L’de dider iki (vezin tutmutor) 
260 L’de virdi halka 
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  Küçük Aómed ol anda derd pür idi 

 

 1367 Biraz Àdem irsÀl itdi aña 

  Ki bekleyeler úal‘ayı dÀ’ìmÀ 

 

   1368   Velì i’tiúÀdı bu idi ki ol261 

  O bir úal‘aya bulmuş ola vüãÿl  

 

 1369 Öbir úal‘ayı itdi Aómed óiãÀr 

  Ki àÀyet bülend idi hem üstüvÀr 

 

 1370 Niçe def‘a mektÿblar buldılar 

  İnandılar ammÀ muãırr oldılar 

 

 1371 Bu mażmÿnda kÀàaõ-ı óìle-cÿy262 

  Ki ölmeñ óiãÀr olmadan tünd-òÿy 

 

 1372 Òaber geldi bize şehen-şÀh-ı dìn 

  Küçük Aómed’e oldılar òışm-gìn 

 

 1373 EmÀnet yine bize tefvìź olur 

  Küçük Aómed’e úalúasın buyrılur 

 

 1374 Gelür emr-i şÀhen-şeh-i dìn ü dÀd 

  Bizüm olacaúdur yine bu bilÀd 

 

 1375 äoñı òayrdur çekmeñiz hìç àam 

  Küçük Aómed keder bize bu sitem 

 

 1376 Kesel gelmesün ilüñ iúdÀm-ı tÀm263 

  HemÀn sa‘y idüñ söz budur ve’s-selÀm 

48-a 

 1377 Küçük Aómed uãlı idi hem velì 

  áareżinde kìn bilmez idi velì 

                                                 
261

 Bu beyit R’de bulunmamaktadır. 
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 masmÿnda kÀàıõda óile 
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 L’de 42-a 
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 1378 äanurdı ki ildür tüfekcilerin 

  Pek eyler bu sözlerle bekçilerin 

 

 1379 ÒayÀline gelmezdi kim İbn-i Ma‘n 

  Ebÿ’l-óìle müstevcib-i la‘n ü ùa‘n 

 

 1380 Küçük Aómed’i úaldırup úal‘adan 

  ÒalÀã olmal ister idi vaú‘adan 

 

 1381 Çıúup úal‘adan úurtara cÀnını  

  Úoya genci hem genc-i vìrÀnını 

 

            1382 Bulınmuş olaydı obir úal‘ada 

  Bulınmazdı cÀnı ile vaú‘ada 

 

 1383 Küçük Aómed iúdÀmın itmezdi àayr 

  Çıúup úal‘adan mümkin olurdı seyr 

 

 1384 Şehen-şÀh-ı dìnüñ göreñ devletin 

  ÒudÀ pür mezìd eyleye ‘izzetin 

 

 1385 Küçük Aómed itmiş bulundı óiãÀr 

  O úal‘a ki indiydi ol òÀk-sÀr 

 

 1386 Muãırr oldı úalúılmadı almadan 

  Bilindi ki óikmet nedür úalmadan 

 

 1387 ÒaùÀ itdiler oldı ammÀ ãavÀb264 

  Gec añladılar rÀst oldı òitÀb 

 

 1388 Bir emrüñ óuãÿli ki maúãÿd olur 

  Anuñ evvel esbÀbı mevcÿd olur 

 

 1389 Çü naúúÀblar úal‘ayı yıúdılar 

                                                 
264
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  İçerdekiler ùışraya çıúdılar 

 

 1390 Ùuyıldı ùutıldı hemÀn İbn-i Ma‘n 

  Ùaúıldı anuñ boynına ùavú-ı ùa‘n 

 

 1391 Alup mÀl-ı ÚÀrÿn’ı úabż itdiler 

  Obir úal‘anuñ üstine gitdiler 

48-b 

 1392 Alındı bilÀ-óarb cümle úılÀ‘265 

  BilÀ mühlet żabù olındı nifÀ‘ 

 

 1393 Urup bend ü zencìre etbÀ‘ını 

  Getürdi ele cümle eşyÀ‘ını 

 

 1394 Der-i devlete gönderüp mÀlını 

  TamÀmıyla ‘arż itdi aóvÀlini 

 

 1395 äudÿr itdi fermÀn bu minvÀl ile 

  Ki Ma‘n oàlı oàullarıyla bile 

 

 1396 Der-i devlete gönderüp mÀ‘adÀ 

  Ola tu‘me-yi tíà merdüm-àazÀ 

 

 1397 ‘Ale’l-fevr emre idüp imtiåÀl 

  Kime mevt ü kimine úayd oldı óÀl 

 

 1398 Getürdüp óużÿrına Ma‘n oàlını 

  Anı söyledüp bildi mażmÿnını 

 

 1399 HemÀn gördügi gibi ùuydı anı 

  HemÀn bildügi gibi buldı anı 

 

 1400 Żamìr-i hümÀyÿn-ı ‘Àlem-nümÀ 

  Olur cüz ü külde aña reh-nümÀ 

 

                                                 
265
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 1401 O bir dÿr-bìndür k’anuñ fevúi yoú 

  Ba‘ìd ü úarìb olmanuñ farúı yoú 

 

 1402 CezÀsı bilÀ mühletin úatl idi 

  Velì maãlaóat bir zamÀn mehl idi 

 

 1403 Anı óabs idüp ãoñra úatl itdiler 

  Oàullarını bile gönderdiler 

 

 1404 Bu eyyÀmlarda óavÀli-i ŞÀm 

  Dikensiz gülistÀna döndi tamÀm 

   

  Der-ÒÀk-sÀr-ı Rÿs ü  

  Be-Ùaleb-i äuló-ÜftÀden  

  Ân Gürÿh-ı Menòÿs 

   

 1405 Gel ey nÿr-ı İslÀm ôulmet-zedÀ 

  Ser-endÀz-ı küfr-i êalÀlet-livÀ 

49-a 

 1406 Eger maóv itmezsen ÀåÀrını 

  Anuñ ber-ùaraf eyle iúdÀrını266 

 

   1407   NaãÀrÀ-yı menòÿsdan úavm-ı Rus 

  Ki bunlardan aóbeå degildür Mecÿs 

 

 1408 Giçelden beri Rum’a ‘OåmÀniyÀn 

  Giçenden beri taòta ìmÀniyÀn 

 

 1409 Boyandı úızıl úanlara Rum ü Rus 

  İçerlerdi òÿn-i ciger Engürÿs 

 

 1410 Olup Rum muttaãıl ü Engürÿs 

  TamÀm oldı úalmışdı maúÿle Rus 

 

 1411 Bu menòÿslarla idi mÀcerÀ 
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  Úılurlardı her sÀl Rus’a àazÀ 

 

 1412 Hemíşe cüyÿş-ı neberd-ÀzmÀ 

  Úılup bunları àarú-ı baór-ı belÀ 

 

 1413 Pey-À-pey gelüp mevce baór-ı kín267 

  ÒasÀsÀ úaparlardı Rus’ı hemín 

 

 1414 DiyÀrından ÀvÀre bì-òurd ü hºÀb 

  Gözedürdi daà başlarını kilÀb 

 

 1415 Olup dÀ’ìmÀ ùa‘me-yi tíà-i tìz 

  İderlerdi ‘OåmÀniyÀn’dan gürìz 

 

 1416 Úılıclar268 olamadılar rÿ-be-rÿ 

  İùÀ‘at úılup itdiler ser-fürÿ 

 

 1417 Virirlerdi her sÀl bÀc ü òarÀc 

  Bulurlardı merhemle zaòma ‘ilÀc 

 

 1418 Bu minvÀl ile gecdi çoú mÀh u sÀl 

  Unudıldı ortada ceng ü cidÀl 

 

 1419 ZamÀn geçdi ùoúunmadı şìrler 

  Yimez oldı serpince òınzírlar 

 

 1420 Ùoúunan bilür n’idügin zaòm-ı tír 

  äanurın şeker hemín-i ùa‘m-ı tír 

49-b 

 1421 DevÀm-ı hübÿb-ı nesím-i rükÿd 

  Virüp baór-ı zeòòÀr òavfa rükÿd 

 

 1422 Giçerdi ferÀà üzre evúÀt-ı küfr 

  Unuduldı bi’l-merre ÀfÀt-ı küfr 

 

                                                 
267

 L’de 50a 
268
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 1423 ÒayÀl itdiler ãulóı ceng ile bir 

  NebÀtı görirlerdi seng ile bir 

 

 1424 ‘Adÿ-yı siyeh-baòt-ı bed-rÿzgÀr 

  BelÀ reh-güõÀrından eyler güõÀr 

 

 1425 Eger fi’l-meåel gökde olsa neóÿs  

  Arar anı yerde bulur úavm-i Rus 

 

 1426 ÚażÀ vü úader eyledi iútiżÀ 

  İrÀdet bu fermÀna virdi rıżÀ 

 

 1427 Ki taórik idüp úavm-i Rus’ı àurÿr 

  Olalar yine àarú-ı ùÿfÀn-ı şÿr 

 

 1428 Óużÿrı batup kÀfirüñ cÀnına269 

  áurÿrı girüp kÀfirüñ úanına 

 

    1429 İùÀ‘atde taúãír ider oldılar 

  TecÀvüzde tekåir ider oldılar 

 

 1430 Úaradeñiz eùrÀfın urdı Úazaú 

  BelÀ baórine düşdi Úazaú 

 

 1431 Gezüp baórüñ eùrÀfını dÀ’ìmÀ 

  Dökerlerdi eknÀfa mevc-i fenÀ 

 

 1432 Köpekler kimi görse ürür idi 

  Kimi gözleri yiñse sürür idi 

 

 1433 Òaber-dÀr olınca gürÿh-ı sipÀh 

  Re‘ÀyÀyı eylerler idi tebÀh 

 

 1434 Pire gibi úayzıdı ãÀhìlde Rus 

  Uçurmuşdı fikr ile hºÀbın ru’ÿs 
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 1435 Virildi bu tedbìre Àòir firÀr 

  Ùonanma çıúup baóre ide güõÀr 

50-a 

 1436 Tecessüs idüp her ùaraf kÀfiri 

  Bulup ideler neşr ü leff kÀfiri 

 

 1437 ÚılÀ‘ vü bikÀ‘-yı270 sevÀóil úamu 

  Ola pür müdÀfi‘ mekÀhil úamu 

 

 1438 Úaraya çıúan Rus’ı bunlar úara 

  Deñizde olanları anlara úara 

 

 1439 HizebrÀn-ı ejder be-kef bì-şumÀr 

  NihengÀn-ı deryÀya oldı süvÀr 

 

 1440 Niçe el virür àayra anlarla ceng 

  MekÀn oldı ol úavme kÀm-ı niheng 

 

 1441 LevendÀn-ı baór-ÀşinÀ fevc fevc 

  Ùolup keştìye aúdılar mevc mevc 

 

 1442 ÓabÀb-ı felek cüååe-i bÀd-bÀn 

  Alup rÿy-ı baóri kerÀn-tÀ-kerÀn 

 

 1443 Úabarcıúla pür oldı deryÀ yine271 

  Felek itdi ùÿfÀnı ber-pÀyine 

 

 1444 Gemi baórı ùutdı gögi bÀd-bÀn 

  Ùonanma yeri gögi aldı hemÀn 

 

 1445 Úadıràalar aú yelkenin ùoldurup 

  Úaradeñiz’i Aldeñiz’e baãdırup 

 

 1446 Çıúup rÿy-ı deryÀya ãalındılar 

                                                 
270
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  äalıntıları baórüñ alındılar 

 

 1447 Nerede Urus buldılarsa hemÀn 

  Anı baãdırup virmediler emÀn 

 

 1448 Úadıràa ãulatmadı şayúaları 

  ÓabÀb itdi deryÀda şabúaları 

 

 1449 O çekdirmeler óÿt-ı baórì gibi 

  Yutarlardı şayúayı baórì gibi 

 

 1450 Úazaúlar deñiz içre oldı seg-Àb 

  Anı ùutmada úancalar hem kilÀb 
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 1451 O ùalduúca deryÀya bu da ùalar 

  O batduúca ãu içre bu da batar 

 

 1452 Düşürdikleri Rus’ı cem‘ itdiler 

  ÒisÀbı oúunmadı cem‘ itdiler 

 

 1453 Dükendi ‘aded-i ferdi ãayılmadan 

  Úazaú úaldı alınma ãatılmadan 

 

 1454 Alınan Úazaú batsa mÀlÀ kelÀm 

  Úarada úalurdı gemiler tamÀm 

 

 1455 Balıú yutmasa lÀşe-i küşteyi 

  Görürlerdi ãaórÀ-yı pür püşteyi 

 

 1456 KenÀra leşi atmasa rÿzgÀr 

  Úaradeñiz olurdı bir kÿhsÀr 

 

 1457 Úara cÀnibine düşen Rÿslar 

  Deñizden biter oldı menóÿslar 
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 1458 Tüfek ùÿp zaòmiyle oldı óarìú272 

  Bir olmaz ‘azÀb-ı óarìú ü àarìú 

 

 1459 Yanan Àteşe ãuya cÀnın atar 

  Gören nÀrı dil-hºÀhı üzre batar  

 

 1460 Ser-À-ser kenÀrı görüp Rus nÀr 

  äuyı itdiler bi’z-żarÿr iòtiyÀr 

 

 1461 BelÀ baórine düşdiler ním-cÀn 

  Varan yurdına bÿm buldı hemÀn 

 

 1462 Urumili VÀlisi İskenderi 

  ÚaàılàÀy Devlet GirÀy cerì 

 

 1463 Leh’üñ üstine gönderüp bunları 

  KilÀbuñ irişdi göge ünleri 

 

 1464 VilÀyetlerine aúın ãaldılar 

  Urÿs-ı bozup tÀburın aldılar 

 

 1465 Buña kÀni‘ olmadı ‘OåmÀn ÒÀn 

  Aò-ı ekber-i ÚahramÀn-ı zamÀn 

51-a 

 1466 Sefer eyledi Rÿs-ı menóÿsa ol 

  Úılıç úoydı bu úavm-i menkÿsa ol 

 

 1467 Úırım ÒÀn’ı CÀnbek’le Devlet GirÀy 

  Be-hükm-i hümÀyÿn-ı feròÿnde-re’y 

 

 1468 Ser-À-ser Leh’i zìr-i pÀy itdiler 

  MevÀlídden òÀlì cÀy itdiler 

 

 1469 Tabÿr úurmuş idi muúÀbilde Rus 

  Varurlardı her gün àazÀya ru’ÿs 

                                                 
272

 L’de 51b 



312 

 

 

 1470 Ùulÿ‘ ibtidÀ uàradup intihÀ 

  Olan sÀóa-yı vaútde dÀ’ìmÀ 

 

 1471 CidÀl kÀrına virmiş idi úarÀr 

  FirÀr itmiş idi oradan firÀr 

 

 1472 Bir anında úatle iren kÀfiri 

  Úalemle óisÀb idemez defteri 

 

 1473 Bu üslÿb üzre bir aydan ziyÀd273 

  Düşüp òÀka küffÀr-ı Àteş-nihÀd 

 

 1474 Cahíme şebi‘ olmış idi bedìd 

  Kesilmişdi ÀvÀz-ı hel min-mezìd274 

 

 1475 Baúiyye ki mevcÿd-ı mevhÿm idi 

  Óaúìúatde ol cümle ma‘dÿm idi 

 

 1476 RecÀ itdiler ‘afvı dergÀhdan 

  AmÀn istediler şehen-şÀhdan 

 

 1477 RecÀ dest-bÿsıyla iósÀndan 

  Geçildi òaùÀ ile ‘iãyÀndan 

 

 1478 Ne emr itdilerse úabÿl itdi Rus 

  NidÀ-yı raóil oldı ÀvÀz-ı kÿs 

 

 1479 Yine devrine başladı mÀh u sÀl 

  Leh itdi Úazaú ref‘ine ihmÀl 

 

 1480 Úazaú ref‘i ãuló içre dÀòil idi 

  Bu şarù ile Leh ãulóa vÀãıl idi 

51-b 

 1481 Bunı iútiżÀ itdi fermÀn-ı dÀd 

                                                 
273

 L’de 52-a 
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  Leh üzre ese ãarãar-ı úavm-ı ‘Ád 

 

 1482 Abaza Özi óÀkimidi o vaút 

  Sipeh cem‘ kerd ü hemÀn-dem be-reft 

 

 1483 Geçüp Tuna’yı Torlı’yı pür-şitÀb 

  Leh’üñ seróadin cümle itdi òarÀb 

 

 1484 Palanúaları cümleten yıúdılar 

  Bucaúdan bucaàa Leh’i döúdiler 

 

 1485 BuòÀr-ı dem-i küşte-i tìàden 

  Yaàardı zemín üzre òÿn mìàden 

 

 1486 Úopardı Leh’üñ başına rüste-òìz 

  äadÀ-yı tüfek çek çek-i tìà-tìz 

 

 1487 Yine kÀ‘ ãaf ãaf olup arz-ı Rus 

  O òÀk üzre kalmadı bañlar òorÿs 

 

 1488 Gelür olmadı kimse úarşusına275 

  İşin bitürüp döndi ordusına 

 

 1489 Kış irince küffÀrı zÀr eyledi 

  Dönüp soñra ‘azm-ı diyÀr eyledi 

 

 1490 Şehen-şÀh-ı dìn àayet óazmden 

  Tesellisin almadı bu rezmden 

 

 1491 Buyurdı ki Rumili’nüñ leşkeri 

  Edirne’de ber-pÀ ide maóşeri 

 

 1492 Sitanbÿl’dan ‘izz ü iúbÀl ile 

  CelÀdetle şevketle iclÀl ile 
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 1493 RikÀba virüp ruòãat-ı pÀy-bÿs 

  Sa’âdetle zeyn üzre úıldı cülÿs 

 

 1494 Edirne’ye azmin úılup ÀşikÀr 

  Düşürdi ‘aded cÀnına òÀr òÀr 

 

 1495 Úonaúdan úonaàa idince güõer 

  İrişürdi her anda yüz biñ óaşer 

52-a 

 1496 Edirne’ye varduúda sulùÀn-ı Rum 

  Sikender-nişÀn úahramÀn-ı úurÿm 

 

 1497 SüleymÀnları görmüşidi sipihr 

  Buña beñzeri görmemişidi dehr 

 

 1498 Urÿmelinüñ leşkeri ceyş ceyş 

  Ez-endìşe birÿn ez-endÀze pìş 

 

 1499 Daòı Bosna’nuñ ‘askeri hemçünÀn 

  Getürmez zemín dürüşmez zamÀn 

 

 1500 Úamu zÿrda gerkeden úadde píl 

  Gelüp orduya úondılar míl míl 

 

 1501 Ùutup òayme rÿy-ı zemíni tamÀm 

  Felek bÀmına úurdı encüm òıyÀm 

 

 1503 Pey-À-pey gelüp ilçiler Rus’dan 

  Eli degmedi söze pÀ-bÿsdan 

 

 1503 Olup òÀk-i dergÀh úÀ’ím-maúÀm276 

  Öperler yiri söylemezler kelÀm 

 

 1504 Tażarrÿ‘ peyÀmın der-i gÿş idüp 

  NiyÀz arzÿsın ferÀmÿş idüp 
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 1505 Dilinde olanı dimezdi zebÀn 

  Aàızdan úapardı sözi bím-i cÀn 

 

 1506 Vezír añladı ilçinüñ òavfını 

  Ki ùutmış anuñ bím-i cÀn cevfini 

 

 1507 Didi úorúmañuz siz bilünmezsiñüz 

  Şehen-şÀh-ı dìne añılmazsañuz 

 

 1508 Anuñ şÀnı a‘lÀdur ol óÀlden 

  Ki dergÀhına ‘arż ola úÀlden 

 

 1509 Nedür söyleñüz n’eydügin müdde‘À 

  Úabÿle úarìn ise n’ola recÀ 

 

 15010 Gelüp beñzine úanı ilçilerüñ 

  Yirine gelüp cÀnı ilçilerüñ 
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 1511 PeyÀma virüp nevbetin cÀblÿs 

  Didiler melek-nÀm kiberÀn-ı Rus 

 

 1512 RikÀb-ı hümÀyÿna yüzler sürer 

  Bu vechiyle aóvÀlini ‘arż ider 

 

 1513 Ki bizden òilÀf itmege yoú mecÀl 

  TekÀbül hayÀliyse emr-i muóÀl 

 

 1514 Úazaúlar bizüm óükmimüzde degül 

  O güm-rÀhlar emrimüzde degül 

 

 1515 İden cürmi anlar bizedür ‘azÀb 

  Vuran mülki anlar biz olduú òarÀb 

 

 1516 Úazaú başkadur Ruslar başúadur 

  Úazaú başúa başuna bir fırúadur 
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 1517 Bize anlaruñ intisÀbı neden 

  Su’Àl aña baña cevÀbı neden 

 

 1518 áaøab anlaraysa bizi ‘afv idüñ277 

  Bizi ‘afv ile anları maóv idüñ 

 

 1519 Virüñ mehl birúaç zamÀn varalum 

  Úazaàı úara yirlere úaralum 

 

 1520 Úazaú gibi úaúsun Úazaúları Rus 

  Deñiz eylesün anları Àbnÿs 

 

 1521 AmÀn virür ise bize şehr-i yÀr 

  Úazaúlardan biz alalum demar 

 

 1522 Bize şerbet-i zehr içürdi Úazaú 

  Bizi úahra maôhar düşürdi Úazaú 

 

 1523 Eger mümkin ise şehe ‘arż-ı óÀl 

  Úabÿl itmege var ise iótimÀl 

 

 1524 Şehen-şÀh-ı dìnden alınsun cevÀb 

  Ve illÀ celÀ oldı Rus’a ãavÀb 

 

 1525 Degül òÀnumÀn terki cÀndan ‘azìz 

  ÒalÀã eylemez Rus’ı illÀ gürìz 

53-a 

 1526 Vezìr añladı õikrini kÀfirüñ 

  Derÿnundaki fikrini kÀfirüñ 

 

 1527 Ki ùÀúat getürmez Şehen-şÀha Rÿs 

  Hem-Àheng olmaz ‘uúÀba òorÿs 

 

 1528 áażanferle rubÀh eyler mi ceng 

  Nice sedd olur Níl’e poşt-ı niheng 
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 1529 ÔalÀm ÀfitÀba olur mı óicÀb 

  Ùayanur mı Keyhüsrev’e AfrÀsyÀb 

 

 1530 Peleng ile gürbe nice ceng ider 

  SemÀña semüñ nice Àheng ider 

 

 1531 Muóìùe nice óÀ’ìl olur cibÀl 

  ŻiyÀdan nice zÀ’ìl olmaz ôelÀl 

 

 1532 Muóaúúaú budur kim şehen-şÀh-ı dìn 

  İdeydi eger ‘azm-ı a‘dÀ-yı dìn 

 

 1533 HemÀn úÀ‘ ãaf ãaf olup òÀk Rus278 

  Leh arzında úalmazdı ferd-i nüfÿs 

 

 1534 Mufaããal vezìr añlayup úıããayı 

  Leh’üñ çekdigü miónet ü àuããayı 

 

 1535 Şehen-şÀh-ı dìn-dÀra ‘arż eyledi 

  Geçen mÀcerÀyı úamu söyledi 

 

 1536 Buyurdı bu ãÿret nümÀyÀn idi 

  áaraż ma’nì-i ra‘bí i‘lÀn idi 

 

 1537 Leh’üñ mülkini Àrzÿ itmezüz 

  Úazaà’uñ velí ref‘ini isterüz 

 

 1538 Bu taòvífden ãoñra menóÿslar 

  Biriküp reís ile mer’ÿslar 

 

 1539 İderler Úazaú ref‘ine iótimÀm 

  Ùoñızı ùoñız çalmadur bu tamÀm 

 

 1540 ‘Aceb-ter-nümÀdur şehen-şÀh-ı dín 

  Taóayyür-fezÀdur şehen-şÀh-ı dín 
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 1541 FelÀùÿn’a idrÀúi àayret virür 

  Arisùo’ya tedbíri óayret virür 

 

 1542 Bu ta‘limden naúşı ùuydı vezìr 

  O perdeye fi’l-óÀl uydı vezìr 

 

 1543 İdüp naàme úanÿn-ı tedbìri sÀz 

  NevÀsıyla oldı muòÀlif-nevÀz 

 

 1544 Çaàırdı vezir ilçi(yi) yanına 

  Didi girmeñüz úomañuz úanına 

 

 1545 Şehen-şÀh-ı dìn ‘azmini fesò idüp 

  Bu ÀyÀt-ı rezmi úamu nesò idüp 

 

 1546 Tażarru‘la pÀ-bÿslarla tamÀm 

  SitÀnbÿl’a ‘azmine úılsaú úıyÀm 

 

 1547 Úazaà’ı eger ref‘ itmezseñüz 

  Úazup köklerin úam‘ itmezseñüz 

 

 1548 O def‘a size görinür intiúÀm279 

  Ki ùÿfÀn-ı dem úoydı çarò aña nÀm 

 

 1549 Bulınmaz daòı yir üstünde yir 

  Meger size yir ide altında yir 

 

 1550 Ne durmaú ne úaçmaú virür fÀ’ide 

  Be-her óÀl ecel naúdidür ‘À’ide 

 

 1551 Geçerse Úazaú cümle şemşìrden 

  SezÀ sÿdesüz tìàden tìrden 

 

 1552 Görüñ280 nef‘iñüz òayrıñuz õikr idüñ 

                                                 
279

 L’de 54-b 
280

 L’de görünüz 
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  Budur òayrıñuz şerriñüz fikr idüñ 

 

 1553 İrişünce gÿşa òaber hÿşdan 

  SerÀsime hÿş oldılar gÿşdan 

 

 1554 Didiler sürüp òÀk-i pÀyine yüz 

  Bu vÀúi‘ mi vÀúı‘a mı şekdeyüz  

 

 1555 Görüñ mÀcerÀ def ‘ine bir ‘ilÀc 

  Úazaú ref‘ine çekmezüz iótiyÀc 

54-a 

 1556 Leh’üñ maùlabı emndür òavfdan 

  Eger òavf zÀ’ìl ola cevfden 

 

 1557 FerÀà üzre idüp Úazaà’ı óiãÀr 

  Alunca Úazaà’ı iderler úarÀr 

 

 1558 Özi’nüñ iki cÀnibi vardur  

  Birü Rus’dur biri Tatar’dur 

 

           1559  Tatar bendeñüz biz daòı hem-çünÀn 

  Aradan nice úurtarur òaãm cÀn 

 

 1560 Leh isterdi ôulmÀta dek úaçalar 

  O úaçmaú ile arayı açalar 

 

 1561 Leh’e ãuló içürürse Àb-ı óayÀt 

  Úazaà’uñ ider mülkini ôulümât 

 

 1562 Bu şart üzre Rus’a virildi emÀn 

  RevÀn oldılar ilçiler şÀdumÀn 

 

 1563 Şehen-şÀh-ı dìn óüsn-i tedbìridür281 

  Umÿrı gören ra’y u şemşìridür 

 

                                                 
281

 L’de 55-a 
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 1564 CihÀn-dÀrdur óüsn-i tedbìr ile 

  CihÀn-girdür bìm-i şemşir ile 

 

 1565 Bu ma‘nÀyı te’kíd içün MurtażÀ 

  Olup Rum-282ili ceyşine pìşvÀ 

 

 1566 Tuna cÀnibine güõÀr eyledi 

  Geçüp yir gögide úarÀr eyledi 

 

 1567 Düşüp cÀnına Rus’uñ Àteş hemÀn 

  TedÀrik idüp bir cihÀn armaàan 

 

 1569 Gelüp MurtażÀ’ya niyÀz itdiler 

  Sürüp òÀka yüz dest-bÀz itdiler 

 

 1569 Yazılmış şurÿt ü úuyÿd-ı ‘ahÿd 

  KemÀ yenbagí emr bulmış vücÿd 

 

 1570 Getürmüşler emvÀl-i mevcÿdeyi 

  Kem itmişler ortada ma‘hÿdeyi 

54-b 

 1571 Düzilmiş úoşılmış murÀd üzre kÀr  

  Daòı úalmamış óÀlete intiôÀr 

 

 1572 Didiler òalÀã olma maúãÿdumuz 

  Sizüñdür ne var ise mevcÿdumuz 

 

 1573 Bu teşrífden ne ki maúãÿduñuz 

  Nedür emriñüz var mı mefúÿduñuz 

 

 1574 MerÀmı muóaããıl görüp MurtażÀ 

  Umÿrı mufaããal görüp MurtażÀ 

 

 1575 Tesellí-nümÿn oldı ilçilere 

  Tekerrüm-füzÿn oldı ilçilere 

 

                                                 
282 Olması gerektiği gibi 
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 1576 Virüp leşkere ruòãat-ı inãirÀf 

  Der-i devlete ùutdı yüz síne ãÀf 

 

 

   

  Der-Vaú’a-yı Yemen 283 

  Ez-ZeydiyÀn-ı Pür Mekr ü Fen 

   

 1577 Gel ey çarò-ı ‘Àfil nedür itdigüñ 

  Bilünmez úıyÀã eyleme n’itdigüñ 

 

 1578 ‘Adÿyı çıúarduñ yine başdan  

  Giçer o da bil tìà-i peròÀşdan 

 

 1579 Yemen maşrıúı mülk-i NecrÀn’da 

  Olurlardı bir úavm ‘UrbÀn’da 

 

 1580 Ki zìr ider ol fırúanuñ meõhebi 

  RevÀfıżla bir meslek ü meõhebi 

 

 1581 Olup muútedÀ úavm-i ‘UrbÀn’a hep 

  Muùì‘ itdiler emr ü fermÀna hep 

 

 1582 Yemen ‘askeri biñ begler begi 

  Olurlardı bu fırúadan müştekì 

 

 1583 Aralıúda geh ãuló idi gÀh ceng 

  Sesin kesmedi hìç tÿp ü tüfeng 

 

 1584 Ne ãulh üzre var idi diúúatleri284 

  Ne ceng itmege ‘azme úudretleri 

55-a 

 1585 Ol eånÀda kim Óaydar olmuşdı ‘azl 

  Geçüp müddet-i ãuló buldı òalel 

 

                                                 
283

 L’de 55-b 
284

 L’de mısra yerleri değişik 
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 1586 Yemen ‘askeri ile Óaydar yine 

  Göründiler ol úavme ejder yine 

 

 1587 ÚażÀ ile vÀlì-i mülk-i Yemen 

  Binüp yolda na‘şa giyindi kefen 

 

 1588 ŞebistÀna sulùÀn olam dirdi şem‘ 

  Ùutuldı nefes olmadan germ cem‘ 

 

 1589 Olam dirdi sulùÀn-ı HindÿstÀn 

  Daòı olmadan mülki ùapşurdı cÀn 

 

 1590 Ùuyup düşmen aóvÀli úıldı hücÿm 

  ‘Adÿya olur furãatı fevt-i şÿm 

 

 1591 Úapandı Yemen úavli Óaydar ile 

  Dögüşdiler ol úavm-ı Òayber ile 

 

 1592 HemÀn bir buçuk yıl óiãÀr oldılar285 

  ÓiãÀr içre zÀr u nizÀr oldılar 

 

 1593 ‘Arab cengin itmezleridi óisÀb 

  Çekerlerdi úaóù ü àalÀdan ‘azÀb 

 

 1594 ‘Arab başına yaàdırup úal‘a ùaş 

  Ùaşı başına kesdiler niçe baş 

 

 1595 ‘Arab ‘Àcíz-i óarb-i Rum oldılar 

  İki yıl yine ãulóa mÿm oldılar 

 

 1596 äavuldı serinden úoluñ bím-i cÀn 

  Velí geldi ortaya àavàÀ-yı nÀn 

 

 1597 Muò’a mÀlın Aydın Paşa virmedi 

  Anıñçün başına da òayr itmedi 

                                                 
285

 L’de 56-a 
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 1598 Olurdı ol eånÀda Muò’a da ol 

  Óabeş óÀkimi idi ma‘nÀda ol 

 

 1599 Bir emr istedi vÀlí-i Mıãr’dan 

  Ol eùrafda ãÀóibü’l-emrden 

55-b 

 1600 Ki Aydın Yemen óÀkimidür dìne 

  Ki imdÀd ola mülk-i seróaddine 

 

 1601 Vesìle idüp emri mÀl aòõine 

  Úoyup díni düşdi vebÀl aòõine 

 

 1602 Ùama‘ itdi göndermedi úula mÀl 

  Úulı itdi àÀyet mükedder bu óÀl 

 

 1603 Żarÿretle äan‘À’yı terk itdiler 

  HemÀn Zübeyd286’e cÀn atup gitdiler 

 

 1604 Bulup òÀlì äan‘Àyı aldı ‘Arab 

  Nuúÿş-ı felekden bu olmaz ‘acìb 

 

 1605  Óaúíúat úuãÿr oldı Bayram’dan 

  Meded olmadı Mıãr’dan ŞÀm’dan 

 

 1606 Muóammed Paşa-yı vezír-i dilìr 

  Sa‘Àdetle olduúda Mıãr’a emìr 

 

 1607 Uàur-ı hümÀyÿnda çok itdi sa‘y287 

  K’ide def‘ tuàyÀn-ı erbÀb-ı baàí 

 

 1608 ÓisÀb-ı ‘adÿdan füzÿn yazdı úul 

  Yemen úulluàın göñline úazdı úul 

 

 1609 Òazìnelerin288 naúd virdi tamÀm 

                                                 
286

 L’de Zübeyd’e hemân 
287

 L’de 56-b 
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  Geregi gibi eyledi ihtimÀm 

 

 1610 Yemen óÀkimi eyledi Úanãu’yı 

  Ki Mısr’uñ geçinürdi ol Úanãu’yı 

 

 1611 Bir olmaz óükÿmetle keşşÀflık 

  Bir olur mı ãarfile ãarrÀflık 

 

 1612 Didikleri gibi velì çıúmadı 

  Úıyup mÀla düşmenleri yıúmadı 

 

 1613 Yemen sÀóiline çıúunca hemÀn 

  Bu lÀzÿm idi bezl idüp mÀl ü cÀn 

 

 1614 Hücÿm eyleye düşmenüñ üstine 

  äala düşmeni ölmenüñ üstine 

56-a 

 1615 Göz açdurmayup ala úal‘aları 

  Döke mÀlını úandıra leşkeri 

 

 1616 Esìr eyleye cündi tedbìr ile 

  Musallaù ide òaãma şemşìr ile 

 

 1617 ‘AzÀbı olur mı ki bÀz almaya 

  ŞikÀrı meger bÀz-dÀr olmaya 

 

 1618 Sikender ki dünyÀyı aldı tamÀm 

  Bu ceyş ile aldı bilür òÀs ü ‘Àm 

 

 1619 Ôafer ile hem-dÿşdur cünd-i Rum 

  Bu mażmÿna şÀhid elíf lÀm-ı Rum 

 

 1620 Behic(?) idi Úanãu hücÿm itmedi 

  Ol itdi bunı cünd-i Rÿm itmedi 

 

                                                                                                                                               
288

 L’de hazinelerde( vezne uymuyor) 
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 1621 Muò’a da úalup Úanãu-yı ník-nÀm 

  ÚılÀ‘-yı ‘Arab bir bir aldı tamÀm 

 

 1622 EmÀn istedi Úansu-yı nÀm-cÿ289 

  Muòa’yı da der-dest itdi ‘adÿ 

 

 1623 Bu cÀniblere düşmişidi sefer 

  Meded-res olamadı cünd-i ôafer 

 

 1624 ‘Adÿ itmedi fevt furãatları 

  Ümìd eylerüz biz de nuãretleri 

 

 1625 ÒudÀ cünd-i İslÀm’ı manãÿr ider 

  O bed-meõhebi mülkden dÿr ider 

 

 1626 Anuñ mülki żamm olınur mülkete 

  Anuñ úavmi tÀbi‘ olınur sünnete 

 

 1627 Bu sulùÀn-ı dìne ÒüdÀ ‘avn ider 

  Bu òünkÀrı şÀhen-şÀha kevn ider 

 

 1628 Yemen gerçi a‘dÀ-yı dìnindedür 

  Velì pÀdişÀhun yemìnindedür 

 

 1629 HemÀn emre mevúÿfdur alması 

  HemÀn şuàla maãrÿfdur úalması 

56-b 

 1630 ZamÀnìde geldi ümìd eylerüz 

  Yemen fetói ile nevìd eylerüz  

 

 1631 äaà olsun şehen-şÀh-ı dìn dehrde 

  Aña salùanat úaãr olur ‘aãrda 

 

 1632 Anuñdur cihÀn mülki ‘avn-ı ÒudÀ 

  Aña luùf ider maóv olur mÀ‘adÀ 

                                                 
289

 L’de 57-a 
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  Der Feth-i Revân Be-Bâzû-yı  

  Pür-Zûr-ı Sâhib-Kırân 

 

 1633 Gel ey Òıżr-tevfìú-i Ferruò-úadem 

  Gel ey ‘Ìsì-i ‘avn-ı i‘cÀz-ı dem 

 

 1634 áazÀ naúşını gösterür òÀmemüz290 

  ‘Uyÿnı münevver ider nÀmemüz 

 

 1635 SevÀdında Àb-ı óayÀt isterüz 

  Nuúÿşında õevú-i óayÀt isterüz 

 

 1636 Çün oldı ‘adÿ her ùaraf ber-ùaraf 

  Ôuhÿr itdi a‘dÀ-yı díne telef 

 

 1637 Gelüp nevbet-i nikbet-i dín tırÀş 

  Úızılbaş-ı bed-meõheb-i küfr-fÀş 

 

 1638 TeúÀżÀ-yı àayret ôuhÿr eyledi 

  Żamìr-i hümÀyÿna zÿr eyledi 

 

 1639 Şehen-şÀh-ı dìn aña itdi murÀd 

  Ki itmez tekellüf murÀd-ı MurÀd 

 

 1640 Úızılbaşa bi’õ-õÀt ‘azm eyleye 

  O bed-rÿzlar ile rezm eyleye 

 

 1641 Bilürdi ‘uúÀba ùayanmaz ‘azÀb 

  ŞikÀr-ı àażanfer degildür seg-Àb 

 

 1642 Úaçar ôulmet elbette nÿrdan 

  Siyeh òayme úaçmaz mı ŞÀpÿr’dan 

                                                 
290

 L’de 57-b 
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 1643 Ne yire ide bÀd-ı ãarãar-güõÀr 

  Meges bi’õ-õarÿre olur tÀrumÀr 

57-a 

 1644 Ne yirden güõÀr itse şír-i jiyÀn 

  æe‘Àlìb atar cengistÀna cÀn 

 

 1645 Ne yirde ki şehbÀz pür-sÀz olur 

  ‘UãÀfír kim gerde pervÀz olur 

 

 1646 Ne yirde hizebr ola gerden-firÀz 

  Úara yirlere girer anda gürÀz 

 

 1647 Ne yiri ‘alevzÀr eylerse nÀr 

  DeòÀna żarÿrídür andan firÀr 

 

 1648 ‘Acem şehlerinde dürüşmeú neden 

  Şehen-şÀh-ı dìnle291 vuruşmaú neden 

 

 1649 Velì var idi seróadinde úılÀ‘ 

  Ki lÀzum idi anları intizÀ‘ 

 

 1650 ÓıãÀnetde herbiri çarò-i kebÿd292 

  Vesi‘ u refi‘ u metìn u ‘anÿd 

 

 1651 Úuşanmışdı ãÀbıúda ol úal‘alar 

  Müfíd olmadı oldı çoú vaú‘alar 

 

 1652 Muóìl olmaàıla Úızılbaşlar 

  Mücìd olmaàın óıfża evbÀşlar 

 

 1653 Óuãÿl-i merÀma ôafer olmadı 

  Õafer sÿreti cilveger olmadı 

 

 1654 Be-nefse ‘azímetde cÀzim idi 

                                                 
291

 L’de Şeh’ün askeriyle 
292

 L’de 58-a 
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  Velì mani‘üñ ref‘i lÀzım idi 

 

 1655 MevÀni‘ ki ref‘ olmış idi bu dem 

  ‘AvÀ’ìú ki def‘ olmış idi bu dem 

 

 1656 BilÀ mühletin bezm-i ‘azm oldı germ 

  Bülend oldı ÀvÀze-i kÿs-ı rezm 

 

 1657 Ùolup künbed-i lÀciverde ãadÀ 

  Zemín ehline óaşre oldı nidÀ 

 

 1658 Düşüp lerzeye bend bend ÀsmÀn 

  Pür oldı ãadÀdan zemín ü zamÀn 

57-b 

 1659 İrişdi bu ÀvÀze-i pür òurÿş 

  Yirinden úopup ins ü cin itdi cÿş 

  

  Der-Óareket-Àmeden-i Leşker 

 

 1660 Olup herkesin beyni293tennÿr-ı Nÿh 

  O tennÿrdan úopdı ùufÀn-ı rÿh 

 

 

 1661 Úalem ü dih her úıt‘a-yı arżda294 

  SevÀd-ı haşem ùÿlda ‘arzda 

 

 1662 SipÀh-ı Sikender’den efzÿn idi 

  ‘Adedde295 sipeh necm-i gerdÿn idi 

 

 1663 Çatılmış durur nìze-i Àhenìn 

  Ser-À-ser neyistÀna döndi zemìn 

 

 1664 HevÀ üzre gerdÀn olan gürzden296 

  Geçilmezdi ãaórÀda Elbrÿz’dan 

                                                 
293 L’de beyti 
294 L’de arãda 
295 L’de ‘adedden 
296 L’de 58-b 
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 1665 áubÀr-ı süm-i esb-i gerden-keşÀn 

  Yapardı hevÀ üzre biñ ÀsumÀn 

 

 1666 Çü yir úalmadı göge çıúdı àubÀr 

  áubÀr üzre leşker iderdi güõÀr 

 

 1667 SüvÀr-ı zırıh-pÿş tìr-keş kemer 

  Ki ãaórÀ-yı imkÀnı pür itdiler 

 

 1668 Olup cem‘ iómÀl ü iåkÀl ü úÿt 

  MevÀlid-i óaşrìde buldı åübÿt 

 

 1669 Úonarla göçerle durarla gider 

  Biri birine muttaãıl idiler 

 

 1670 Beşer ùutdı rÿy-ı zemìni cinÀn 

  Mu‘allaúda úaldı hevÀ üzre cÀn 

 

 1671 Bürümişdi yeryüzüni çÀr-pÀ 

  Zemìnden elin kesmişidi hevÀ 

 

 1672 Sipeh seyl seyl aúdı eùrÀfdan 

  Muóìt-i zemìn úaldı evãÀfdan 

58-a 

 1673 Bu keåret bu cünbiş bu cÿş ü òurÿş 

  O leffÀfı lÀfından itdi òamÿş 

   

  Rücÿ‘-ı Be Aãl-ı Suòan 

 

 1674 Muúaddem vezìr-i Arisùo-naôìr 

  Semì-i nebì Ásaf-ı Cem-serir 

 

 1675 Ki olmışdur elÀn úÀ’ìm-maúÀm 

  Ol eyyÀmda ãadr idi ol hemÀn 

 

 1676 Bu fikr ile irsÀl olunmış idi 
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  LevÀzımda íãÀl olunmış idi 

 

 1677 Cebe-òÀne vü ùÿp-ı serkÿblar 

  CihÀn-şÿriş ü şehr-Àşÿblar 

   

  Der-Ta‘rif-i ÙÿphÀ-yı Úal‘a-kÿb297 

 

 1678 O ùÿp-ı àazÀb-şu‘le-i efrÿzlar 

  O ùÿp-ı ‘adÿ-yı òÀnumÀn-sÿzlar 

 

 1679 Felek-cüååe vü necm-endÀzdur 

  Zemín mesken ü tünder-ÀvÀzdur 

 

 1680 Beden ãulb ü berrÀk ü şeffÀfdur 

  Felekdür diseñ cÀy-ı inãÀfdur 

 

 1681 O ãaklar nücÿmını bu beõl ider 

  O ced üzredür necle bu hezl ider 

 

 1682 Felekden de úadr itdi efzÿn anı 

  Ùaşır arúası üzre gerdÿn anı 

 

 1683 Keser mi bunuñla medÀrÀtını 

  Bu ùoúınsa yıúar ùoúuz úatını 

 

 1684 Nice balımuz bal yidirmez dirüz 

  Òaãÿmına bir söz didirmez dirüz 

 

  Rücÿ’-ı Be Aãl-ı Suòan 

58-b 

 1685 Bu úısm ejder-i heft-ser bì-şumÀr 

  MüheyyÀ idüp úıldı gerdÿn-süvÀr 

 

 1686 Yohluúların bì-óisÀb itdi cem‘ 

  Ki ol cem‘i işitmemiş idi sem‘ 

                                                 
297

 L’de 59-a 



331 

 

  

  Der Ta‘rif-i KazakhÀ-yı  

  Tÿp ü LevÀzım-ı Sefer 

 

 1687 Disek encüm-i arżdur vechi var 

  Geri muãammet ü ãulb hem bì-şumÀr 

 

 1688 Bu yılduzlaruñ aãlı aydan gibi 

  Ki geh bedr ü geh òusf olur ay gibi 

 

 1689 Yıàılmışdı bÀrÿt-ı ãad kÿh-ı ÚÀf 

  Ki mürg ol cibÀli iderdi ùavÀf 

 

 1690 Birikdirseler nÀra irer idi298 

  Ùoúuz künbedi birden atar idi 

 

 1691 Eger mÀr u mÿrı idersen şumÀr 

  Tüfeklerle fınduúların úıl ‘ayÀr 

 

 1692 Daòı sÀ’ìr esbÀb u ÀlÀt-ı ceng299 

  Ki füsóatuña kevn olmışdı teng 

 

 1693 MekÀnını ùoldurmışıdı mekÀn 

  Mu‘allaúda úalmış idi ÀsumÀn 

 

 1694 ÒazÀ’ìn deòÀ’ìr cemÀl ü baàÀl 

  Bu mecmu‘a ‘ilm-i beşerdür maóÀl 

 

 

   

  Rücÿ‘-ı Be Aãl-ı Suòan 

 

 1695 LevÀzımla memlÿ olup Erżurum 

  Pür oldı cüyÿş ile her merzbÿm 

 

                                                 
298

 Aynı varakda yerleri değişik 
299

 L’de 59-b 
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 1696 TalÀùumda emvÀc deryÀ-nümÿn 

  TezÀóümde ceyş ez-encüm-füzÿn 

 

 1697 Tulÿ‘a şürÿ‘ itdi òurşìd-i mülk 

  Òurÿca duòÿl itdi Cemşìd-i mülk 

59-a 

 1698 Zemìn ü zamÀn oldu ber-pÀyine 

  Óazırlandı ùÿfÀna deryÀ yine 

    

   Der-ÁmÀdegi-i SüvÀrí 

 

 1699 SitÀm-ı muraããa‘la òink-i felek 

  LicÀmın tutup vurdı derde melek 

 

 1700 KemÀnuñ hilÀl eyledi çille best 

  Kemer tìrkeşin ùutdı cevzÀ be-dest 

 

 1701 Ùabıl-bÀz-ı bedr u siper-sÀz-ı mihr 

  SilÀó-dÀr-ı BehrÀm-Àşÿb-be-her 

 

 1702 SimÀk elde tutmuş durur nìzesin 

  Bülend itmiş iúbÀl ÀvÀzesin 

 

 1703 æüreyyÀ-ãıfat cem‘-i cümle òavÀã300 

  SüvÀr ü piyÀde be-tertìb-i òÀã 

 

 1704 Zi-bÀb-ı hümÀyÿn-ı ‘izzet cenÀb 

  Zemìn pür şüde ez-meh ü ÀfitÀb 

 

 1705 SitÀre-ãıfat cümle ÀrÀste 

  SitÀde-i süvÀrÀn-ı pìrÀste 

 

 1706 PiyÀde çünÀn zínet-endÿòte 

  Ki encüm be-dü çeşm ber-dÿòte 

 

                                                 
300 L’de 60-a 
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 1707 SüvÀr ü piyÀde durup ãaf-be-ãaf 

  NigÀhını itdi temÀşÀ telef 

 

 1708 Şehen-şÀh-ı dìn-i ôafer-Àrzÿ 

  O ãÀhib-úırÀn-ı sefer-Àrzÿ 

 

 1709 NiyÀz ile dergÀha yüzler sürüp 

  Óużu‘ ü òuşÿ‘ eyleyüp yalvarup 

  

   Der-MünÀcÀt 

 

 1710 Didi YÀ İlÀhí senüñdür ôafer 

  Úamu òayr u şerrün301 senüñdür eåer 

59-b 

 1711 Dilerseñ olur mÀr u mÿra àıdÀ 

  Dilerseñ olur mÿy-ı ser ejderhÀ 

 

 1712 Dilerseñ olur şÀh-ı kÿçe gedÀy 

  Dilerseñ bulur bÿm ferr-i hümÀy 

 

 1713 Dilerseñ idersin sepìdi siyÀh 

  Dilerseñ úılursın şebi ãubógÀh 

 

 1714 MurÀd eyleseñ taòt olur taòta bend 

  MurÀd eyleseñ pest olur ser-bülend 

 

 1715 MurÀd eyleseñ mest hüşyÀr olur 

  MurÀd eyleseñ sübóa zünnÀr olur 

 

 1716 MurÀd eyleseñ baòt-perver olur 

  Şeb-i tìresi rÿz-ı nev-rÿz olur 

 

 1717 MurÀd eyleseñ ye’s gülzÀr olur302 

  GülistÀn-ı ümmìd pür-òÀr olur 

 

                                                 
301 L’de şerde 
302 L’de 60-b 
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 1718 MurÀd’ı çü sulùÀn-ı Rum eyledüñ 

  MurÀdın ‘adÿya hücÿm eyledüñ 

 

 1719 Aña òıdmet-i ümmeti úıl ‘atÀ 

  Ôafer vir óażerde seferde aña 

 

 1720 Senüñ düşmenüñdür úızılbaşlar 

  Ki düşmendür aãóÀba evbÀşlar 

 

 1721 MurÀdum zebÿn itmedür anları 

  RecÀ ser-nigÿn itmedür anları 

 

 1722 Ùaleb-kÀr úılduñ àazÀya beni 

  Çü gördüñ sezÀ bu ‘aùÀya beni 

 

 1723 Be-óaúú-ı Resÿl-i hidÀyet-penÀh 

  Be-óaúú-ı Nebiyy-i ãadÀúat-güvÀh 

 

 1724 Be-‘OåmÀn-ı zi’n-nÿr şeb-zinde-dÀr 

  Be-şìr-i ÒudÀ aãhÀb-ı õülfikÀr 

60-a 

 

 1725 Be-aãóÀb-ı aùhÀr ü Àl303-i òıyÀr 

  Be-‘avn-ı muhÀcir be-enãÀr-ı yÀr 

 

 1726 Be-nÀciyy-i müncì zì-nâr-ı cahìm 

  Be-óaúúiyyete meõheb-i müstaúìm 

 

 1727 Be-dìn-i dürüst ü be-ìmÀn-ı rÀst 

  Be-‘ahd-ı elest ü be-mi‘ad-ı òºÀst 

 

 1728 MurÀd’a murÀdını eyle ‘aùÀ 

  Muôaffer úıl a‘dÀsına dÀ’ìmÀ 

 

 1729 RevÀfıø vücÿdını ref‘ eylesün 

                                                 
303 L’de Be-aãóÀb-âl u eùhÀr 
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  ÒavÀric úılÀ‘ını úal‘ eylesün 

 

 17230 Seóerden münÀcÀta itdi şurÿ‘ 

  Teveccüh tażarru‘ ile tÀ tulÿ‘ 

 

 1731 Yüzin yirlere sürüp itdi recÀ304 

  O sa‘atde maúbÿl oldı du‘À 

 

 1732 İrişdürdiler ãadra dergÀhdan 

  Yetişdürdiler menzile rÀhdan 

 

 1733 Úabÿliyle Mülhim olup şÀdumÀn 

  Zemìn üzre seyr eyledi ÀsumÀn 

   

   Der-Ta‘rif-i SüvÀrì 

  

 1734 Tulÿ‘ itmege úıldı ta‘cíl şems 

  Esed burcına itdi taóvíl şems 

 

 1735 Bıraúdı zemín ü zamÀna şu‘À‘ 

  HemÀn õerreler oldılar pür semÀ‘ 

 

 1736 Felekler de ser-germ idi raúãla 

  Melekler de dil-nerm idi raúãla 

 

 1737 Taóarrük bulup yirde gökde şuyÿ‘ 

  Sükÿndan cüdÀ oldı ol dem vuúÿ‘ 

  

  Der-Ta’rif-i Ùabl-òÀne 

60-b 

 1738 áırìv-i òam-ı Àhen ü nÀy-ı zer 

  Bu nüh künbedi itdi zìr ü zeber 

 

 1739 Bulup nÀvdÀn-ı nefes Àb u tÀb 

  Dönerdi hevÀsıyla nüh ÀsyÀb 

                                                 
304

 L’de 61-a 
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 1740 Virünce nefes ejder-i pìç pìç 

  Öñünden úaçar duramaz kimse hìç 

 

 1741 ‘Aceb mÀr-ı pür-pìç ü dem-zÀrdur 

  Şeb ü rÿz òalúa-yı pür-ÀzÀrdur 

 

 1742 Ùabıl-òÀneler cÿş-ı zen der-òurÿş 

  Ol ÀvÀzeden çaròa girmiş cuyÿş 

 

 1743 Urup zenc-i kef-ber-kef eylerdi remz 

  ÚażÀ eyledi şÀhı òünkÀra àamz 

 

 1744 Dögerdi gögsüni ùabl305 kìn ile306 

  Ki ceng eylerüz düşmen-i dìn ile 

 

 1745 äadÀ-yı bülend ile söylerdi kÿs 

  ‘Adÿnuñ ru’ÿsın iderler ku’ÿs 

 

 1746 NidÀ-yı nefìri nefìr itdi ‘Àm 

  Seferdür úızılbaşa bilsün enÀm 

 

 1747 NaúÀra iderdi naúÀrı beyÀn 

  Dil ü destin itmiş dehÀn ü zebÀn 

 

 1748 Ùabıl-òÀne dellÀle-i ceng idi 

  IrÀú ü äıfÀhÀn’a Àheng idi 

 

  Der-Ta’rif-i  

  ‘AlemhÀ  vü BayrakhÀ 

 

 1749 ‘Alemler açup sÀye-bÀn-ı óarìr 

  Düşer sÀyesinden yer üzre serìr 

 

 1750 Ki şeh luùf-ı Rabb-ı Úadìr üzredür 

                                                 
305

 L’de tabl gögsüni 
306

 L’de 61-b 
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  Seferde óażerde serìr üzredür 

 

 1751 Ol elvÀn-ı bayraúlarıyla cihÀn 

  Nümü-dÀr-ı eşcÀr-ı bÀà-ı cinÀn 

61-a 

 1752 Şehen-şÀh-ı dìne lüzÿm-ı cinÀn 

  Bu dünyÀda da olmuşidi ‘ayÀn 

  

  Der-Ta‘rif-i LibÀs-ı 

  Ceng-i Şehen-şÀh-ı Dìn 

 

 1753 MübÀrek başında o per-i hümÀy 

  Dinilse olur ‘aús-ı ôıll-ı ÒudÀy 

 

 1754 Óaúiúatde ôıll-ı ÒudÀ kendidür 

  Anuñ ôıllı per-i hümÀ kendidür 

 

 1755 O ‘izzet ki virmişdür aña ÒudÀ 

  Olur sÀyesi daòı ref‘et-nümÀ 

 

 1756 Seóer-gÿn o destÀr şÀh-ı benÀm 

  O òurşìd kim ãubóı úılmış maúÀm 

 

 1757 Olup ÀfitÀb üzre bir ÀfitÀb307 

  Zemìn ü zamÀn oldı pür Àb-ı tÀb 

 

 1758 O pür levh-i zer-cevşen-i şehriyÀr 

  Nümÿ-dÀr-ı çerò-i åevÀbet úarÀr 

 

 1759 O destekçeler mevce-i baór-ı kìn 

  Muóit-i ‘aùÀ üzre ùutmuş zemìn 

 

 1760 Görür penceler üzre úolçaúları 

  Taòayyül taãavvur ider ejderi 

 

                                                 
307

 L’de 62-a 



338 

 

 1761 İşitmişdi ejder olur heft-ser 

  Yalan olmadı yañlış oldı òaber 

 

 1762 áalaùdur aña dinmez ayaúúabı 

  HemÀn bodluk olmuşdı ejder úabı  

 

 1763 O zerrìn muraããa‘ kemer ber-miyÀn 

  Eger luùfı olsa dinir kehkeşÀn 

 

 1764 O şemşír-i berrÀn-ı òurşìd-tÀb 

  Eåer Àteş ammÀ leùÀfetde Àb 

 

 1765 áılÀf-ı zeri ãanmañuz úandur ol 

  Úan içre yatur úanlı bir cÀndur ol 

61-b 

 1766 O òançer ki meh-pÀredür güsteriş 

  Kemer üzre bir yÀredür güsteriş 

 

 1767 O’dur òÿna sihr-Àbı sír-Àb iden 

  O’dur Rüstem’i sìne pür tÀb iden 

 

 1768 O tìrkeş ki CevzÀ yapar tuòtesin 

  O tìrkeş ki arş ùaşır bir oúun 

 

 1769 O’dur sìne-i çaròı àırbÀl iden 

  O’dur òaãmını Rüstem’e ZÀl iden 

 

 1770 Kemer tìrkeşinde o zerrín külÀh 

  æüreyyÀdur istenmez aña güvÀh 

 

 1771 O nìze ki Gìv’i ider ol peşen  

  Geçer óÀ’ìl olmaz aña nüh mecen 

 

 1772 Elinde görüñ rÀmióüñ birisin308 

  ÚıyÀs eyleñ aña göre àayrısın 

                                                 
308

 L’de 62-b 
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 1773 Üşüşür ki gösterse devr-i serin 

  Felek úorúısundan döger aòterin 

 

 1774 Anı ursa Elbruz’a ger şehriyÀr 

  Pür olurdı óırdel ile kÿh-sÀr 

 

 1775 O àaddÀra kim ejder-Àhengdür 

  NihengÀn-ı pencile hem-cengdür 

 

 1776 Ten-i düşmenÀndur anuñ tu‘mesi 

  Ser-i serverÀndur anuñ loúması 

 

 1777 Dü-peyker sitÀm oldı mìzÀn rikÀb 

  Esed esb-i pür-zÿr-ı zerrìn ùınÀb 

 

 1778 O bergüstvÀn-ı mükevkeb hemÀn 

  O‘dur çarò-i heştüm bilÀ imtióÀn 

   

  Der-İstÀ-yı SüvÀrÀn-ı İslÀm 

 

 1779 Dizilmiş o bÀb-ı hümÀyÿndan 

  O dergÀh-ı iúbÀl-i maúrÿndan 

 

 1780 İki cÀnibinden leb-i baóre dek 

  O baór-ı úudüm-i şeref-behre dek 

62-a 

 1781 Du-rÿya degül belki ãad-rÿya ceyş 

  SitÀde süvÀr ü piyÀdeye ceyş 

 

 1782 SelÀma durup ins ü cín perì 

  ÓalÀyıú úamu ùutdı gögi yeri 

 

 

   

  Der-Ta’rif-i CenibethÀ  
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 1783 Ùoúuz çerò heştüm úılup ÀşikÀr 

  Ceníbet-keş oldı şehe rÿzgÀr 

 

 1784 Úoyup herbirisinde bir zer-i ser 

  Bir iken oldı on felekde úamer 

 

 

  

  Der-Ta ‘rif-i SilÀó-dÀr ü Çuòa-dÀr309 

 

 1785 Úafa-dÀrlardan iki zer külÀh 

  Olup farúdan úuùbdur pÀdişÀh 

 

 1786 SilÀó-dÀrdur birisi çuòa-dÀr 

  İkisine de úuùb-ı ‘Àlem medÀr 

 

 

  

  Der Ta’rif-i VüzerÀ vü UlemÀ 

 

 1787 Olur seb‘a seyyÀra yedi vezìr 

  Ki herbiridür müsteşÀr ü müşìr 

 

 1788 Daòı şeyóü’l-İslÀm-ı ‘ilm-ÀfitÀb 

  Şeref-yÀb-ı şer‘-i åüreyyÀ-cenÀb 

 

 1789 O bir ùaríúat olup nÿra àarú 

  Baãar anı nÿrdan itmezdi farú 

 

 1790 İki ãadr-ı òıdmet-güõÀr-ı nebì 

  İki bedr-i kÀmil- ‘ıyÀr-ı nebì 

 

 1791 Bu ‘aşr-ı beşer310-i be-cÀh ü celÀl 

  Bulup tuàlar öñlerinde maóÀl 

 

                                                 
309

 L’de 6-3a 
310

 L: ‘aşr-ı mübeşşer 
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 1792 Otaúa311 olup tuàlar buñlara 

  İrişdiler ol sÀyede günlere 

62-b 

  Der-Ta’rif-i Maófil-i Şerif 

 

 1793 O maófil ki menzilüñe rÿódur 

  Bu ùÿfÀnda keştì-i Nÿh’dur 

 

 1794 O maófil ki óażret maúÀmıdur ol 

  Maóall-i ãalÀt ü selÀmıdur ol 

 

 1795 Budur menzili òırúası bundadur 

  Ki nÀcìlerüñ fırúası bundadur 

 

 1796 ‘Alem-dÀrı olmış şehen-şâh-ı dìn 

  Sipeh-dÀrı olmış şehen-şÀh-ı dìn 

 

 1797 ‘İlimde ‘ilim-dÀrda óażretüñ312 

  Sipehde sipehdÀrda óażretüñ 

 

 1798 ‘Aleyhi’s-ãalÀt (ü) ‘aleyhi’s-selÀm 

  ‘AlÀ Àlihi ãaóbihi ve’l-kirÀm 

 

 

   

  Der-Ta ‘rif-i äolaúhÀ  vü PeykhÀ 

 

 1799 äolaúlar ki der-dest-i tír ü kemÀn 

  Du-rÿya piyÀde olurlar devÀn313 

 

 1800 Düşüp òavfa nesrin ber-ÀsumÀn 

  Biri uçdı úaldı biri nìm-cÀn 

 

 1801 Peyikler ider ùÀs-ı zerle òırÀm 

                                                 
311

 L: Otağe 
312

 L’de 63-b 
313

 L: revân 



342 

 

  Ya encümdür inmiş zemíne tamÀm 

 

 

 

  Der-Ta ‘rif-i SelÀm 

 

 1802 SüleymÀn-şÀn Sikender-nişÀn 

  Şehen-şÀh-ı dìn fÀrià ez-ìn ü Àn 

 

 1803 Tekerrüm-diåÀr ü telaùùuf-niåÀr 

  SelÀm iderek pür yemìn ü yesÀr 

 

 1804 SüvÀra leb-i baóre dek indiler 

  Sa‘Àdetle başùÀrdaye bindiler  

63-a 

 

 

  Der-Ta’rif-i ŞÀdÿmÀní 

 

 1805 Zemìn ü zamÀnı ùutup hÀy u hÿy 

  Tüfeklerle ùÿplar idüp güft-gÿy 

 

 1806 Bem ü zìr ÀvÀz-ı ùÿp u tüfeng 

  äımÀòını gerdÿnuñ itmişdi teng 

 

 1807 Atıldı ber ü baórden ùÿplar314 

  HevÀ yüzini ùutdı serkÿblar 

 

 1808 HevÀ münúalib oldı nÀre meger 

  Ki ùutdı ber ü baóri cümle şerer 

 

 1809 Tüfeklerle ùÿplar idüp şenligi315 

  Unutdurdılar tündere benliği 

 

 1810 Bu şevúile keştìlere geldi óÀl316 

                                                 
314 R’de mısra yerleri değişik olan bu beyte L üzerinden mana, kafiye ve redifine uygun düzenleme yapıldı. 
315

 Beyit L’de yok 
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  HemÀn açdılar zevú ile per ü bÀl 

 

 

  

  Der-Ta’rif-i Keştì 

 

 1811 O başùÀrdayi üç fenerle gören317 

  äanur ùutdı deryÀda cevzÀ vaùan 

 

 1812 Şehen-şÀh-ı dìn taòtıdur baórde 

  Felekler aña reşk ider dehrde 

 

 1813 Kudüm-i şerífile pür vecd ü óÀl 

  Uçup açdı ãad pÀy ü ãad per ü bÀl 

 

 1814 Bu taòt-ı revÀnı görüp ÀsumÀn 

  SüleymÀn taòtın unutdı hemÀn 

 

 1815 MesÀóate ger dehr virmiş úarÀr 

  Yedi mil ola baóre-i ÜsküdÀr 

 

 1816 Girüp çıúma bir anda buldı vuúÿ‘ 

  Bu taúıma itmez taòayyül şürÿ‘ 

 

 1817 Ùonanmaya leşker de buldı vüãÿl 

  Velìkin òurÿc oldı ‘ayn-ı duòÿl 

 

 63-b 

 

 

  Der-Ámeden-i Ez-Baór 

 

 1818 Yine girdi evvelki şekle sipÀh 

  SüvÀr oldı esbe yine pÀdişÀh 

 

                                                                                                                                               
316

 Beyit L’de yok 
317

 L’de 64-a 
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 1819 Bere zelzele düşdi baóre sükÿn 

  Yürüdi yine mevc-i deryÀ-nümÿn 

 

 1820 Otaà-ı hümÀyÿna dek ceyş ceyş 

  SelÀma durup ceyş ez-pìş pìş 

 

 1821 Du-rÿya velì her ùaraf ãÀd gürÿh 

  Pür oldı der ü deşt ü ãaórÀ vü kÿh 

 

 1822 Geçüp ‘arż ãad mertebe ùÿlden 

  Dükendi maóal ãaàdan ãoldan 

 

 1823 CemÀl oldı ol gün ser-À-ser celÀl 

  Yemìn ü şimÀle göründi cemÀl 

 

 1824 SelÀm itdi irsÀl her cÀnibe318 

  Naôar úıldı ìãÀl her cÀnibe 

 

 1825 CelÀdetle şevketle iclÀl ile 

  Sa‘Àdetle ‘izzetle iúbÀl ile 

 

 1826 Seríre şeref virdi pÀ-bÿsdan 

  Anı cilveger itdi ùÀvÿsdan 

 

 

   

  Der-Ta‘rif-i BÀr-gÀh 

 

 1827 Oùaà-ı hümÀyÿn gerdÿn-şükÿh 

  LeùÀfetde gülşen mehÀbetde kÿh 

 

 1828 Eger aùlas-ı çerò idiydi vefÀ 

  Dinirdi o dür sÀye-bÀn-ı be-pÀ 

 

 1829 TenÀhí-i eb‘ada olsa mecÀl 

                                                 
318

 L’de 64-b 
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  Bu ref‘et bu vüs‘at olurdı maóÀl 

 

 1830 Nuúÿşını görseydi naúúÀş-ı Çìn 

  İderdi hemÀn naúş-ı çìn-i cebìn 

64-a 

 1831 O zer ùÿp farúında òurşìddür 

  Dinilmez aña çetr Cemşìd’dür 

 

 1832 Kemer-bestedür derde Cemşìdler 

  Şeb u rÿz òıdmetde òurşìdler 

 

 1833 Pelengí muşamma‘la hasr ki hemÀn 

  O başùÀrda kim berde ùutmuş mekÀn 

 

 1834 Dü pÀ ise ol bu se pÀ üzredür 

  äuda ise ol bu hevÀ üzredür 

 

 1835 O òargÀh-ı sürò-i felek-ittisÀ‘ 

  Ki nisbet aña pest alur irtifÀ‘ 

 

 1836 Anın levni gül-gÿne-i mâhdur 

  Anuñ ùÿpı ser-tükme-i cÀhdur 

 

 1837 äoúaúlar ki ùutmuşdı eùrÀfı heb 

  Bedenler ki almışdı eknÀfı heb 

 

 1838 FeżÀsın óiãÀr eyledi lÀ-mekÀn319 

  Ki oldur mekÀn-ı şeh-i ins ü cÀn 

 

 1839 Òadem-òaymesin yoú óisÀba mecÀl 

  Ki icmÀl olur dinse encüm-miåÀl 

 

 1840 Oùaà-ı ki bÀr ü òıyÀm-ı sıàÀr 

  Nice ‘add olunsun yetişmez şumÀr 

 

                                                 
319 L’de 65-a 
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 1841 HemÀn şÀm oldı o gün ÜsküdÀr 

  Virilmiş idi óaşre anda úarÀr 

 

 

 

  Rucÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 1842 Otuz gün úadar mekå-i ber-pÀ olup 

  MühimmÀt emri müheyyÀ olup 

 

 1843 Nefeslendi ãÿr-ı SirÀfíl dem 

  Ayaà üstine geldi ‘Àlem o dem320 

 

 1844 Şehen-şÀh-ı dìn Tehemten-şikÀr 

  MehÀbetle raòşına oldı süvÀr 

 

64-b 

 

 

 

 

  Der-Ta’rif-i EãnÀf-ı Ceyş 

 

 1845 İç aàaları cümle cevşen-libÀs 

  Urup esbe bergüstvÀn ü úuùÀã 

 

 1846 HizebrÀn-ı ejder-süvÀr oldılar 

  Tehemten’le İsfendiyÀr oldılar 

 

 1847 Sikender baúup Beg ü PÀşÀsına 

  Getürmezdi ùÀúat temÀşÀsına 

 

 1848 äufÿf-ı sipeh ùutdı ãaórÀları 

  Yürütdi úaża kÿh-ı ber-pÀları 

 

                                                 
320 L: Ayaà üstine geldi o dem  [vezin bozuk] 
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 1849 İrişmişdi Rumili’nüñ begleri 

  Úavuşmışdı leşkerle ser-leşkeri 

 

 1850 SilÀó-dÀr PÀşÀ-yı pür iştihÀr 

  Semì-i nebì şìr-i merdüm-şikÀr 

 

 1851 Naôar kerde-i şehriyÀr-ı enÀm321 

  Ser-i ser-firÀzÀn-ı ‘Àlì-maúÀm 

 

 1852 Óüseyin ‘Alì-sìret-i şìr-gìr 

  Úapudan PÀşÀ idi ol dilìr 

 

 1853 Daòı MurtażÀ idi úÀ’ìm-maúÀm 

  ÒudÀ raómetin eyleye ber-devÀm 

 

 1854 Olup herbiri bir mükemmel sipÀh 

  Virülmişdi bunlara ãaà úolda rÀh322 

 

 1855 Düşüp ãol úola Rumili leşkeri 

  Ùutarlar(dı) yurlardı deşt ü deri 

 

 1856 Yeñiçeri aàası idi vezìr 

  Ki elÀn odur müsteşÀr ü müşìr 

 

 1857 Óaúiúat budur merd merdÀnedür 

  Kerem-pìşedür vaż‘ı şìrÀnedür323 

 

 1858 Şehen-şÀh-ı dìn emr itmiş idi  

  Yeñiçeri seróadde gitmiş idi 

65-a 

 1859 Úapuda bulunanlar ile tamÀm 

  Şehen-şÀh ile ‘azme itdi úıyÀm 

 

 1860 Bu úavmüñ úalìli de oldı keåìr 

                                                 
321 L:65-b 
322 L: Virülmişdi ãaà úolda bunlara rÀh 
323

 L: merdanedür 
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  Görinür úalìl ü keåìri de bir 

 

 1861 Der ü deşti ùutmış dürürler idi 

  Nice disün Àdem yürürler idi 

 

 1862 Yol üzre yeñiçeri nice yürür 

  Biri birisinüñ öñine durur 

 

 1863 SipÀhuñ da mevcÿdı bì-óad idi 

  Nice ‘add olınur ki bì-‘add idi 

 

 1864 Ol elvÀn bayraúlarıyla cihÀn 

  NeyistÀn-ı pür Àteş idi hemÀn 

 

 1865 Çavuşlar ki şeş-per be-dest idiler 

  O deşt içre ef‘í-yi mest idiler 

 

 1866 äıfat mÀr ammÀ ki keåretde mÿr324 

  Pes ü pìş-revlikde kelb-i ‘aúÿr 

 

 1867 Nihâyet peõìr olmaz evãÀf-ı ceyş 

  Dükenmez ãayılmaàla eãnÀf-ı ceyş 

 

 1868 Mülÿk-ı cihÀn cümle cem‘ olsalar 

  Şehen-şÀh-ı dìn-cem‘e şem‘ olsalar 

 

 1869 Ne kemmiyyetin artırur ittiãÀl 

  Ne keyfiyyetin naúã ider infiåÀl 

 

 1870 Ararsan bu leşkerde İskender’i 

  äorarsañ bulursun Cem ü Sencer’i 

  

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 
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 1871 Bu keåretle şevketle sulùÀn-ı Rum 

  Òidiv-i cihÀn úahramÀn-ı úurÿm 

 

 1872 ‘Acem mülkine itdi Àhengi rast 

  MuòÀlif-nevÀz oldı Àheng-i rast 

65-b 

 1873 Çü úanÿn-ı rezmi düzüp úoşdılar 

  Úoyup nermi zìr u bemi úoşdılar 

 

 1874 Ger eyler ‘adÿyı bu ÀvÀzeler 

  Nuóÿset yine derdini tÀzeler 

 

 1875 Olup menzil-i rÀbi‘i Eznemìd 

  Sükÿna iki gün virüldi nevìd 

 

 1876 Ki teng idi İzniú rÀhı tamÀm 

  Alaylara mümkin degildi niôÀm 

 

 1877 Muúaddem varup leşker-i bì-hisÀb 

  O gün oldı İzniú yevmü’l-óisÀb 

 

 1878 ÒavÀã ile sulùÀn güõÀr eyledi 

  O pìşeleri şìr-i zÀr eyledi 

 

 1879 Alaylar çıúup úarşuya fevc fevc 

  Der ü deşti àarú itdiler mevc mevc 

 

 1880 Yine evce irişdi òurşìd-i mülk325 

  Yine taòtına geçdi Cemşìd-i mülk 

 

 1881 Oradan Yeñişehr’e úıldı güõÀr 

  O taòt-ı úadìm üzre itdi úarÀr 

 

 1882 Şehüñ cedd-i a‘lÀsı ‘OåmÀn ÒÀn 

                                                 
325
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  ‘Alì-dil ‘Ömer-‘adl Ebubekr-åinÀn 

 

 1883 Kerìm ü şeci‘ ü ferìd u sa‘ìd 

  ÒudÀ raómetin eyleye ber-mezìd 

 

 1884 Daòı olmadan Bursa ÀrÀmgÀh 

  Yeñişehri itmiş idi taòtgÀh 

 

 1885 Se rÿze326 idüp meks-i taòt-ı úadìm 

  ÇehÀrümde ùutdı reh-i müstaúìm 

   

 

 

  Der-FezÀyiş-i Ceyş 

 

 1886 Sipeh akmaàa başladı Nìl Nìl 

  Deñiz ùaşmaàa başladı mìl mìl 

66-a 

 1887 Dönüp ejdere ceyş-i cevşen-úafes 

  Büyümekde idi nefes-ber-nefes 

 

 1888 İdüp ùayy-ı menzilde sa‘y-ı tamÀm 

  Úonup göçmek idi ‘amel ãubó u şÀm 

 

 1889 äorılurdı aóvÀl-i maôlÿmlar 

  Úılıcdan geçer idi meş‘ÿmlar 

 

 1890 Ùuùucı Óasan nÀm bir ôÀlimi 

  Ki farú eylemez cÀhili ‘Àlimi 

 

 1891 Bunuñ gibiler eksik olmaz idi 

  Ki şehden cezÀsını bulmaz idi 

 

 1892 Muóammed Paşa-yı Gürcì laúab 

  Anaùolı’nuñ begleri ile heb 

                                                 
326
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 1893 Úamusı zırıh-pÿş u nìze-güõÀr 

  Úamusı ‘adÿ-bend ü merdüm-şikÀr 

 

 1894 Bu lavÀdan altuna úonmış idi327 

  NeyistÀn-ı pür şìre dönmiş idi 

 

 1895 İrişdükde sulùÀn-ı encüm-òaşem 

  Olup cümleten òÀk-ı rÀh-ı úadem 

 

 1896 RikÀb-ı hümÀyÿna yüz sürdiler 

  NevÀziş bulup luùflar gördiler 

 

 1897 Girüp baór baóre bir oldı hemÀn 

  TefÀvütden aãla görünmez nişÀn 

 

 1898 Bu menzilde itdi àulüv dÀd-hºÀh 

  Úamusına dÀd eyledi pÀdişÀh 

 

 1899 Óuúÿúını herkes alup bì-úuãÿr 

  Du‘Àlar idüp döndiler pür óużÿr 

 

 1900 Muóammed Paşa’nuñ oàlı eger 

  Kerem itmeseydi ger aña naôar 

 

 1901 Giderdi babasını giryÀn idüp 

  Yaúardı anasını biryÀn idüp 
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 1902 GünÀhını ‘afv eyledi pÀdişÀh 

  Tesellisin oldı yine dÀd-òºÀh 

 

 1903 Eger luùf ider fikr idersen åavÀb 

  Eger úahr ider Óaúú’a baúsañ ãavÀb 

 

 1904 Buña Óıżr-ı tevfìkdür reh-nümÀ 

  Buña mülhem-i ‘avndür ÀşinÀ 

                                                 
327
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 1905 Getirdüp yola Úonya PÀşÀ’sını 

  Ecil itdi anuñ temÀşÀsını 

 

 1906 Bolı Bigi’ne virdiler Úonya’yı 

  O şìr-i nere itdiler Konya’yı 

 

 1907 Semmì Òalìl oldı ol nev-civÀn 

  Yanar ateşe girer el-óaú o cÀn 

 

 1908 Sa‘Àdetle Úonya’ya irüşdiler 

  Anuñ evliyÀsıyla görüşdiler 

   

 

 

 

  Der Ta’rif-i EvliyÀ-yı Úonya328 

 

 1909 MezÀr-ı pür envÀr-ı MollÀ-yı Rum 

  Ki oldur vilÀyetde DÀrÀ-yı Rum 

 

 1910 ZiyÀretleriyle şeref buldılar 

  Le‘Àlì-i feyże ãadef buldılar 

 

 1911 O mollÀ-yı Rum ü bu òünkÀr-ı Rum 

  İkisiyle buldı şeref merz ü bÿm 

 

 1912 Daòı ‘Àrif-i billÀh ol ãadr-ı dìn  

  Ki ‘irfÀnda şeyhü’l-‘arabdür hemìn 

 

 1913 İkisine åÀliå bulınmadı hìç 

  O ‘irfÀna vÀriå bulınmadı hìç 

 

 1914 Daòí şems ser-mest-i ‘aşú-ı ÒudÀ 

  Mey-ÀşÀm-ı bezm-i muóabbet-nevÀ 

                                                 
328
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 1915 O mülk içre sÀ’ìr yatan erleri 

  İrÀdetle pÀ-mÀl olan serleri 

67-a 

 1916 ZiyÀret idüp aldı himmetlerin 

  Füzÿn itdi dilde maóabbetlerin 

  

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 1917 Virildi yedi gün sükÿna sükÿn 

  Sekizincide ùaşdı deryÀ-yı òÿn 

 

 1918 Olup ùÿl ü ‘arż-ı zemìn nÀ-bedìd 

  Úuşatmışdı arżı muóìt-i óadìd329 

 

 1919 HevÀyı ùutup nìze-i Àhenìn 

  Yer ü gök demir olmuş idi hemìn 

 

 1920 Bu şevketle Sivas’a dek gitdiler 

  Yigirmi gün anda úarÀr itdiler 

 

 

  

  Der Ta’rif-i BahÀr330 

 

 1921 İrişdi bahÀr-ı hüceste-eåer 

  ÚarÀra maóal bulmaz oldı naôar 

 

 1922 TemÀşÀ temÀşÀya óayrÀn idi 

  äafÀ reh-zen-i ‘Àrif-i cÀn idi 

 

 1923 KÿhistÀn olup gülsitÀn-ı cinÀn 

  Yakardı òubÀn sinesin gül-sitÀn 

                                                 
329

 L:cedid 
330

 L:68-a 



354 

 

 

 1924 Zemìn sebz-i hurrem ãabÀ òoş-òırÀm  

  Getürmez dile òalveti zühd-i òÀm 

 

 1925 Dil-ÀrÀmı n’eylerdi BehrÀm eger 

  SemenzÀra úılsaydı bir kez naôar 

 

 1926 Çemen-zÀrdan görse idi nişÀn 

  Düvel-rÀnı añmaz idi Òıżr ÒÀn 

 

 1927 Görüp lÀle der-dest ayaà olduàın 

  Gül-i gülşeni mest-i bÀà olduàın 

 

 1928 Nice bÀde nÿş olmasun ehl-i zevú 

  Nice yÀre yalvarmasun ehl-i şevú 
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 1929 Bu mevsimde bu óüsn ile gülsitÀn 

  İder cümle ‘uşşÀúı bülbül hemÀn 

 

 1930 FerÀóla ùolı sine-i ‘ÀşıúÀn 

  áamuñ òalli331 òamr oldı gibi hemÀn 

 

 1931 Ta‘allukdan ÀzÀde itdi bahÀr 

  Anuñçün göñüllerde yoúdur úarÀr 

 

 1932 Úucaşmaúdadur birbiriyle nihÀl 

  Nice olmasun sünbül Àşüfte-óÀl 

 

 1933 SemenzÀre düşmiş ãabÀ pür-ferÀà 

  Yaúar sìnesi üstine lÀle dÀà 

 

 1934 İder faòte-i servüni der-kenÀr 

  Úılur bülbüli şevú-i gül bì-úarÀr 

                                                 
331 R:halì 



355 

 

 

 1935 O deñlü sirÀyetde luùf-ı hevÀ 

  Ki naúş-ı nebÀtÀta geldi nemÀ 

 

 1936 HemÀn cÀmuñ alsun ele mey-güsÀr332 

  HevÀdan ùolar bÀde-i òoş-güvÀr 

 

 1937 Bulup i‘tidÀl-i terÀvet-eåer 

  Kül olur hevÀya çıúan her şerer 

 

 1938 FezÀyişdedür i‘tidÀl ol úadar 

  Yürür söylemezse de şÀh-ı şecer 

 

 1939 HevÀda o deñlü leùÀfet ki var 

  Dıraòt-ı gül olsa olur zaòm-dÀr 

 

 1940 İderse hevÀ luùfunı imtihÀn 

  Gözin ola bir bíşe-zÀr-ı revÀn 

 

 1941 HezÀra eger batsa peykÀn-ı òÀr 

  Gül ü gonce eyler nesìm-i bahÀr 

 

 1942 Eger çengel-bÀz iderse güõÀr 

  Olur sìne-i kebk-i pür şÀò-sÀr 

 

 1943 Düşünce zemìn üzre tìr-i òaùÀ 

  Olur şÀò-ı gül àonce-peykÀn añÀ 

68-a 

 1944 Zemin içre bir şeb iderse úarÀr 

  Olur nìze tÀze nihÀl-i çenÀr 

 

 1945 Eger fi’l-meåel şimdi ãaórÀ-güõÀr 

  Úurup òaymesin úılsa ‘azm-i şikÀr 

 

 1946 Gelünce diñeldür ‘aceb òayme-zen 
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  Bula gülşen içinde bir nÀrÿn 

 

 1947 Eger fi’l-meåel na‘l içün sem-tırÀş 

  Bu mevsimde esbine virse òırÀş 

 

 1947 Semen eylese zaòm ile raóne-vÀr 

  HemÀn mìò olur bir gül-i nevbahÀr 

 

  1949 Alur ol úadar ‘aúsden reng ü bÿy  

  ÇemenzÀr olur mevce-i Àb-cÿy 

 

           1950  Laùíf ü ãafÀ-baòş ü rÿşen idi333 

  O faãl içre gül òande gülşen idi 

 

 1951 BahÀra ki olmuşdı daà üsti bÀà334 

  Deminde düşünmüşdi cÀy-ı ferÀà 

 

 1952 Eger daàdur dÀm-gÀh-ı ãafÀ 

  Eger bÀàdur cÀy-ı ‘işret-fezÀ 

 

 1953 ÚıyÀm üzredür cümle eşcÀr-ı bÀà 

  Bunı istemezdi maóall-i ferÀà 

 

 1954 Meger leşker-i ebr-i kìne-güõÀr 

  İder ‘asker-i bÀà ile kÀr-zÀr 

 

 1955 Úılıc parladur berú da‘vetdedür 

  SipÀh-ı kemìn-gÀh òalvetdedür335 

 

 1956 Şedíd olmasa ra‘dınuñ kìnesi 

  Neden gürler idi anuñ sìnesi 

 

 1957 Yürür her ùaraf pìl-i kuh-peykeri 

  ÒarÀb itmek ister gibi kişveri 

                                                 
333
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 1958 Aúın ãaldı Tatar-ı emtÀr ile 

  Virir seyle küh-sÀr-ı gül-zÀr ile 

 

 1959 Ùolı ıldırum oldı çün düşmeni 

  Tüfek ùÿp alur úal‘a-yı gülşeni 

68-b 

 1960 ŞihÀbuñ çün óadíd oldı nìzesi 

  Ùayanmaz aña cevşen-i sebzesi 

 

 1961 Siper ùutmasun berg bÀrÀnuna 

  Giçer tìri Ànuñ hezÀrÀnuna 

 

 1962 SifendÀrı olursa İsfendiyÀr 

  Anı Rüstem-i berú ider hÀk-sÀr 

 

 1963 O naòl-i úad efrÀòte-i bí-şu‘ÿr 

  Olup keåret-i òíl ile pür àurÿr 

 

 1964 Geyüp òÿd ü ãoúmış hezÀrÀn teli 

  Biñini seóÀbuñ yıúar bir yili 

 

 1965 Ùutar òançerün sÿsen-i òÀm-dest 

  Ayıúlar anı úorúarın pìl-i mest 

 

 1966 Güli níze-dÀr itdi iàrÀ-yı òÀr336 

  Du‘Àsı meger bülbülüñ ide kÀr 

 

 1967 Siper ber-ser itmiş dürür nÀrun337 

  İder òurd Ànı tünder-i gürz-zen 

 

 1968 Ùaàılmış hevÀ-dÀr-ı serv ü güli 

  Ne úumrı görinür ne òod bülbüli 

 

 1969 Yüzin saúlamış yÀr ü aàyÀrda 

                                                 
336

 Beyit 69-b’de bulunmaktadır. 
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  Ùoúunmaz göze kimse gül-zÀrda 

 

 1970 Bu bezm ehlinüñ rezm kÀrı degül 

  Ki rezm idenüñ kÀrı zÀrı degül 

 

 1971 Şehen-şÀh-ı dín olmasa rÿzgÀr 

  İderdi bahÀr ile çoú kÀr-zÀr 

 

 1972 Velí ãulóa fermÀn vürÿd eyledi 

  äadÀsını ra‘duñ sürÿd eyledi 

 

 1973 Barışdı görüşdi bahÀr ile ebr 

  Buluşdı güle çok niåÀr ile ebr 

 

 1974 äafÀlar virüp ebr gülzÀrına 

  İrişdürdi feyżin gül ü òÀrına 

       69-a 

 1975 MuãÀfÀt idüp birbirin gördiler 

  İkisi de dergÀha yüz sürdiler 

 

 1976 Bu eyyÀmda hikmete irdi ‘ıyd 

  MuãÀfÀt her yüzden oldı bedìd  

  

 1977 Silah-dÀr PÀşÀ-yı ‘Àlì-maúÀm 

  Bu faãl içre itdi óaremden òırÀm 

 

 1978 İkinci vezÀretle buldı şeref 

  Bilür rutbesi nidügin men ‘aref338 

 

 1979 Virüldi aña ŞÀm-ı cennet-meşÀm 

   Ki rÀcih görülmüşdi Mıãr üzre ŞÀm  

 

 1980 Óüseyin Aàa İbn-i Nasÿó vezír339 

  EmírÀòÿr-i ŞÀh-ı gerdÿn-serír 

                                                 
338

 “Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu” “Nefsini tanıyan Rabbini tanır.” [el-Aclunî, Keşfu'l-Hafâ, 2, 262; Ayrıca bkz. 

Elmalı'lı, Hak Dini Kur'an Dili, 8, 5817, Sadeleştirme, 9, 205 ] 
339 L: Hüseyin Ağa Nasuh İbn-i vezir ibaresi düzeltilmiş. 
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 1981 VezÀretle Budin virildi aña340 

  Anuñ yirine geçdi ŞÀhin Aàa 

 

 

 

  Rücÿ‘ Be Aãl-ı Suòan  

 

 1982 Çayırlandı atlar güzellendi rÀh 

  Yine cünbişe geldi şÀh u sipÀh 

 

 1983 Zemín sebz-gÿn ceyş deryÀ-nümÿn 

  TemÀşÀya raàbet iderdi sükÿn 

 

 1984 Teóarrük bu mevsimde dil-òºÀh idi 

  Sükÿna sükÿn belki ikrÀh idi 

 

 1985 Nefír itdi ÀgÀh ervÀóı heb 

  SipÀh itdi pÀ-mÀl elvÀhı heb 

 

 1986 Òulÿã-ı derÿnın bahÀr itdi fÀş 

  Ser-À-ser döşetdi bahÀrí úumÀş 

 

 1987 äüvÀra şeh ü leşker-i bí-şumÀr   

  NeşÀù üzre eylerler idi güõar 

 

 1988 Çemen yaylasından geçüp pÀdişÀh 

  Sipihr üzre seyr itdi encümle mÀh 

69-b 

 1989 Yol üstindedür pÀdişÀh-ı cihÀn 

  Anı şimdi ta‘rìfe yoúdur zamÀn 

 

 1990 Maóal düşse tavãífe olsa mecÀl 

  KemÀ yenbÀàì 341vaãfın itmek muóÀl 

 

                                                 
340 L:70-a 
341 “Olması gerektiği gibi, layıkıyla….. “Sünen-i İbn-i Mâce, Kitabü’l Edeb. B 55 Hadis 3801 
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 1991 Meger dìne òünkÀra lÀyıú maúÀm 

  Sipihre dinilmez iken bu kelÀm 

 

 

 

  Der-Ta‘rif TekÀåüf ü İzdióÀm 

 

 1992 Çemenden Senÿr’e varunca cüyûş 

  TekÀåüf temevvücle eylerdi cÿş 

 

 1993 Muóìù-i zemìn üzre her noúùada 

  Duranlar ãıàışmazdı bir òaùùede 

 

 1994 Dürür bir ayaà üstine biñ ayaà342 

  Bu bir lafô idi ma‘níden pür ferÀà 

 

 1995 Bu ma‘nÀyı ta‘bìre bu lafô az 

  Óaúìúat dinilmez àalÀùdur mecÀz 

 

 

   

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 1996 Çemen yaylasın geçdiler ceyş-i Rum 

  Virildi Küçük Aómed’e Erżurum 

 

 1997 Òalìl eylemiş idi Van’da úuãÿr 

  Başın kesdi şemşìr-i şÀh-ı àuyÿr 

 

 1998 Olaydı eger MurtaôÀ ile yÀr 

  Girerdi ele Rüstem-i ZÀl kÀr 

 

 1999 Bilürdi şehen-şÀh-ı dìn ‘öõrini 

  Anuñçün úabÿl itmedi ‘öõrüni  
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 2000 äadıú-nÀm-ı mevżu‘da geldi vezìr 

  Muóammed PÀşÀ-yı Ásaf -nażìr 

 

 2001 MühimmÀtı itmiş müheyyÀ tamÀm 

  Umÿrına virmiş kemÀl-i niżÀm 

70-a 

 2002 Senÿr’e varılduúda ‘arż eyledi 

  SipÀha õÀhire virilsün didi 

 

 2003 FeżÀ-yı vesi‘ olmaú ile Senÿr 

  Yedi gün úadar eylediler óużÿr 

 

 2004 Muóammed ebÿ’l-fetó-i sulùÀn-ı dìn 

  O ni‘mel emír-i343 resÿl-i güzìn 

 

 2005 FeżÀ-yı äenÿr’i kılup rezm-gÀh 

  Özin óüsni eylemişdür tebÀh 

 

 2006 O naúş-ı úażÀ gösterelden beri 

  Düşüp òavfa ditrer şeh-i òÀveri 

 

 2007 Bu menzilde ayrıldı yine vezìr 

  Ki itmÀm-ı òıdmet idi nÀ-güzìr 

 

 2008 Yeñiçeriye vü sipÀha tamÀm344 

  Şehen-şÀh-ı dìn eyleyüp luùf-ı ‘Àm 

 

 2009 Çü ma‘lÿm idi sa‘y ü kÿşìşleri 

  Virildi õahíreyle baòşìşleri 

 

 2010 ‘AùÀ-yı şehen-şÀh-ı dìni óisÀb 

  İderse ider leşker-i bì-hisÀb 

 

 2011 İkisine de çün irişmez ‘aded 

  Ne taúdìrile olunur ola ‘ad 

                                                 
343

 Hadis: “…Ne güzel emirdir….” 
344
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 2012 Meger dìne her birine biñ ‘aùÀ 

  Muúarrer bilinmez velì mÀ‘adÀ 

 

 2013 Bu keåretle TercÀn’ı da geçdiler 

  FırÀt’ı daòı úanmadan içdiler 

 

 2014 Bu ‘asker ùoyunca ãuyı içse ger 

  Muóìùi iderlerdi bir anda ber 

 

 2015 Úarìb oldı çün Erżurum’a cüyÿş 

  Buluşdı Küçük Aómed-i tünd-gÿş 

 

 2016 Tüfeklisi atlısı yek rÿze-rÀh 

  SelÀma durup itdi ‘arż-i sipÀh 
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  2017 Keremler nevÀzişler oldı bedìd 

  Küçük Aómed itdi özin nÀ-bedìd 

 

 2018 Ilıca’ya úondı şehen-şÀh-ı dìn 

  O germ-Àbeyi itdi Erjeng-i Çìn 

 

 2019 İki ordı ãaórÀyı ùutdı maúÀm 

  Ne ãaórÀyı dünyÀyı aldı tamÀm 

 

 2020 ‘Aceb ãÀóadur sÀha-yı Erżurum 

  Ki ãıàdı aña leşker-i şÀh-ı Rum 

 

 2021 MüşÀhid iken nisbet-i úılleti 

  Nücÿmuñ semÀyı ùutar keåreti 

 

 2022 KerÀmet-nümÀdur şehen-şÀh-ı dìn 

  Ki leşker-gehi oldı rÿy-ı zemìn 

 

 2023 Yarındası geldi getürdi vezìr345 

                                                 
345
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  LivÀ-yı nebì-i beşír ü neõìr 

   

  Der Ta‘rif-i ‘İlm-i Şerif 

 

 2024 ‘Alem-dÀrı sulùÀn olan sancaàı 

  Nigeh-bÀn-ı ìmÀn olan sancaàı 

 

 2025 Şeref-baòş-ı perr-i SirÀfìldür 

  ÙırÀz-ı ser-i dÿş-ı Cibrìldür 

 

 2026 Bülend itdiler ÙubÀ-yı cenneti 

  Ki vardur bu sancaàa bir nisbeti 

 

 2027 Óadídüñ sinÀnına var nisbeti 

  Zer ü sím346 üzre ider óiddeti 

 

 2028 Anuñçün olur tìà-i Àhen pesend 

  Zer ü sìm eylerler ol tìàe bend 

 

 2029 Anuñ levni sebz olduàıçün müdÀm 

  Ùaşır başı üstünde Àl-i kirÀm 

 

 2030 HümÀ-yı ôafer-sÀyedür ümmete  

  LivÀ -yı úadir- mÀyedür ümmete 

 

 2031 O leşkerde kim ola bu cilveger 

  Açar fetó-i ùÀvÿsı fi’l-óÀl per 
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 2032 Mü’ebbed ola ‘izz-i ‘OåmÀniyÀn 

  Mü’eyyed ola ferr-i ímÀniyÀn 

 

 2033 LivÀ-yı nübüvvet-penÀh anlara 

  İki dÀrda dest-gÀh anlara 

 

 2034 TamÀm oldı dünyÀ vü uòrÀları 
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  İkisinde taòt-ı livÀ-cÀları 

 

 2035 Şehen-şÀh-ı dìn bende-i MuãùafÀ 

  Edeble tevÀżu‘la pür ilticÀ 

 

 2036 LivÀyı çıúup aldı ta‘zìmle 

  Getürdi başı üzre tekrìmle 

 

 2037 Óaúìúatde şimdi ‘alem-dÀr odur347 

  Şerì‘at penÀha sipeh-dÀr O’dur 

 

 2038 O’dur óażretüñ òıdmetini iden 

  O’dur ümmetüñ zaómetini çeken 

 

 2039 Bu devlet o òıdmet içündür aña 

  Bu ‘izzet o zaómet içündür aña 

 

 2040 ÒudÀ eyledi anı ãÀóib-úırÀn 

  Bu dünyÀda sulùÀn o dünyÀda òÀn 

 

 2041 İki devleti virdi RaómÀn aña 

  Ki dìn düşmeni üzre eyler àazÀ 

 

 2042 Buyurdı vezìre şehen-şÀh-ı dìn 

  Seóer eyleye mevc-i deryÀ-yı kìn 

   

 

 

  Der -Ta’rif-i ‘Arż-ı Leşker 

 

 2043 Geyüp cevşenin pür dilÀn-ı cihÀn 

  Gözin yummadı ãubóa dek aòterÀn 

 

 2044 İki cÀnib-i rÀhı ùutmış sipÀh 

  Zi-maàrib be-maşrıú dırÀzì-ı rÀh 
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       2045 Çatılmış durur nìze vü çÀr-pÀ 

  Óulÿle maóal bulamazdı hevÀ 

       71-b 

 2046 Bu revnaú bu keåretde olmaz sipÀh 

  Meger encüm indi yere ãubó-gÀh 

 

 2047 HemÀn esb-i cÀõÿ idi her süvÀr 

  Ki yirinde birisinüñ biñi var 

 

 2048 İki cÀnìbi nìze ùutmuş çünÀn 

  Ki yolda görünmez idi ÀsumÀn 

 

 2049 Ùutulmuş hevÀ evc-i eflÀke dek 

  Úazılmuş zemín merkez-i òÀke dek 

 

 2050 O níze o cevşen o bergüstvÀn 

  İki sedd-i İskender idi hemÀn 

 

 2051 Ùulÿ‘ itdi òurşid-i gerdÿn-süvÀr348 

  SüvÀr oldı Cemşid cem-iútidÀr 

 

 2052 Ser-À-pÀ zırıh-pÿş ü terkeş-kemer 

  Ki díde çünin-ejdehÀ-yı be-per 

 

 2053 O simÀ-yı heybet o óüsn-i cemÀl 

  O úad ü úıyÀfet o cÀh ü celÀl 

 

 2054 Taòayyül ider anı ‘aúl-ı behì 

  Benì Ádem ejderlerinüñ şehi 

 

 2055 äalÀbet Tehemten úad İsfendiyÀr 

  CelÀl ü cemÀl-i òüdÀvendigÀr 

 

 2056 ÚafÀ-dÀrlar cümlesi gök demür 
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  Bir araya gelmiş hezÀrÀn temür 

 

 2057 Úamÿ zer külehle süvÀr oldılar 

  æüreyyÀ-yı encüm şümÀr oldılar 

 

 2058 SüvÀrÀn be-cevşen be-bergüstvÀn 

  PelengÀn-be puşt-ı nihengÀn revÀn 

 

 2059 Biribirine muttaãıl seyrde 

  Göremez felek seyrini seyrde 

 

 2060 Tehemten úıyÀfet feres-rÀnları 

  Geçer raòşı teñde küheylÀnları 
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 2061 Felekde ki bir idi BehrÀm-nÀm 

  Şehüñ òıdmetinde biñin gör tamÀm 

  

 

 

  Der Ta‘rif-i SelÀm-ı HümÀyÿn 

 

 2062  Bu ùarz üzre sulùÀn-ı ãÀóib-vaúÀr 

  Nażar iderek ber-yemìn ü yesÀr 

 

 2063 VaúÀrı alurdı cihÀndan revÀn 

  NigÀhı virirdi yine tÀze cÀn 

 

 2064 MehÀbet óakìmÀne itdi güõer 

  äalÀbet nedìmÀne úıldı naôar 

 

 2065 Eger ãavlet olmasa óikmet-penÀh 

  Eger saùvet olmasa raómet-nigÀh 

 

 2066 O sìmÀya ùÀúat getürmez beşer 

  O ‘ünvÀna itmez taóammül naôar 

 

 2067 Ùulÿ‘-ı seher tÀ be-nıãfü’n-nehÀr 
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  ‘Alì-dil şehen-şÀh düldül-süvÀr 

 

 2068 MehÀbet celÀdet ãalÀbet ile 

  O şevket o ‘izzet o devlet ile 

 

 2069 O deryÀ-yı Àhenden itdi güõÀr 

  Ki bulmaz kenÀrdan arar rÿzgÀr 

  

 

 

  Der Ta’rif-i Keåret, 

 

 2070 ‘Adÿ olsa ‘AnúÀ hem inãÀfdur 

  Bu deryÀ-yı kÿh Àhen-i ÚÀfdur349 

 

 2071 O leşker-gehi seyr idenler didi 

  Gelen Àdemüñ birisi gitmedi 

 

 2072 Benì Ádem’e olsa idi memÀt 

  Ùolar mı idi şeş cihÀt óayÀt 

 

 2073 Nice nev‘ ola ferdi bundan ziyÀd 

  Naôar ãÀóibi eylemez i‘tiúÀd 
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 2074 Bu ma‘dÿd-ı ‘adn idüp imtióÀn  

  ‘Adÿ kendisin cezr buldı hemÀn 

 

 2075 Bu ordu ol orduya oldı úarìn 

  Birikdi felekde zamÀn u zemìn 

 

 2076 İdüp taòt ü fevúüñ nücÿmını cem‘ 

  Şehen-şÀh-ı dìn oldı ol cem‘e şem‘ 
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  Rücu‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 2077 O òurşíd-i tÀbÀn-ı devlet tamÀm 

  İki hafta ÀrÀma olmadı rÀm 

 

 2078 Mükemmel görülmüşdi her maãlaóat350 

  HemÀn urdı tevzi‘e el maãlaóat 

 

 2079 Õaòirelerin cümle aldı sipÀh 

  Ùutuldı yeñiçeriye zÀd-ı rÀh 

 

 2080 Behisnì-‘Alì VÀlì-i Rum idi 

  Bu menzilde şìr-i siyÀset idi 

 

 2081 Semiy-yi Òalìl’e ‘aùÀ oldı Rum 

  O şír-i vegÀya revÀ oldı Rum 

 

 2082 Noàay oàlına Úonya oldı ‘aùÀ 

  Úılıcda ‘alemdür o merd-i ÒudÀ 

 

 2083 Cebe-òÀneler ãad-hezÀrÀn úaùÀr 

  ‘Adÿdan füzÿn ùÿp-ı gerdÿn-süvÀr 

 

 2084 RevÀn itdiler cümlesin kÿh kÿh 

  Zemíne bu iåúÀl virdi sütÿh 

 

 2085 Yürütdiler ejderleri rÀh-vÀr 

  Sürütdiler ef‘íleri bí-şumÀr 

 

 2086 Gırìv-i òam-ı Àhen itdi òurÿş 

  Yine başladı mevce baór-ı cuyÿş 

 

 2087 Güneş àarbdan maşrıúa itdi ‘azm 

  Vuúÿ‘ına óaşrüñ ‘uúÿl itdi óazm 
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 2088 Sefer VÀlí-i Çel’dür ol şìr-i ner 

  Daòı varmadan Úars’a irişdiler 

 

 2089 Úonup Úarã’a şÀhen-şeh-i dìn ü dÀd 

  Bahadurların itdi luùfile şÀd 

 

 2090 O seróadd-i manãÿrdan geçdiler 

  ‘Adÿyı hemÀn yediler içdiler 

 

 2091 Bu óayretde yem-leşker-i şÀh-ı Rum 

  ‘Adÿ üzre nice iderler hücÿm 

 

 2092 ‘Adem mülkine atdı cÀnın ‘adÿ 

  Vücÿd u ‘adem olamaz rÿ-be-rÿ 

   

 

 

 

 

  Der-Riòten-i Ceyş-i Be-Deşt-i RevÀn 

 

 2093 RevÀn’uñ cibÀlinden indi351 cuyÿş352 

  O hÀmÿnda úopdı ùÿfÀn-ı cÿş 

 

 2094 Döküldi o vÀdìye353 Rÿyìn-tenÀn 

  Úapandı zemín üstine ÀsumÀn 

 

 2095 Cebel oldı pÀ-mÀl ü ãaórÀ daòı 

  HevÀ oldı pür òÀk ü deryÀ daòı 

 

 2096 Bu deryÀ-yı Àhen alup merkezi 

  áubÀr itdi òÀk-i hezÀrÀn gezi 

 

 2097 Aúup deşte her cÀnibinden süyÿl 

                                                 
351

 L’de itdi 
352

 L’de 74a Bu beyit  Der Riòten-i Ceyş-i Be-Deşt-i RevÀn fasıl başlığının üstünde yer almaktadır. 
353

 L’de vadi 
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  SemÀdan muóiù itdi güyÀ nüzÿl 

   

 

 

  Der-Teşbìh-i Úal‘a 

 

 2098 Leb-À-leb deñiz oldı deşt-i RevÀn 

  RevÀn döndi úız úullesine hemÀn 

 

 2099 Úızılbaş-ı güm kerde-nÀm ü nişÀn 

  Úuşatmış durur úal‘ayı sünnìyÀn 

 

 2100 O úal‘a meger tÀc-ı ma‘úÿs idi 

  Ki tÀc-ı ser-i úavm-i menkÿs idi 
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 2101 ‘Adÿ úaçduàı demde düşmiş idi 

  TemÀşÀya sünníler üşmiş idi 

 

 2102 YÀ düşmiş yire ser-nigÿn şabúadur 

  Deñizde oturmış ya bir şayúadur 

 

 2103 Úızılbaşı dehşet-i óicr eyledi 

  O úavmi úamu kör ü ker eyledi 

 

 2104 Úapuyı kim açsun kim itsün niyÀz 

  Ki redd ü úabÿli úarìn ide nÀz 

 

 2105 Eger ‘aúla hÿş olsa ol demde yÀr 

  İderdi mefÀtiói miftÀó-ı yÀr 

 

 2106 Zemíni ki ùÿfÀn ide pÀy-mÀl354 

  KenÀrı ùaleb ‘aúla olur muóÀl 

 

 2107 O dem keştì-i Nÿó teslìmdür 

  ÒilÀf-ı rıżÀ varùa-yı bìmdür 
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 2108 Çü óayret ‘adÿ ‘aúlın almış idi 

  Düşüp varùa-yı òavfa úalmış idi 

 

 2109 Úızılbaş-ı evbÀş-ı meõheb-tırÀş 

  Úoyup úal‘anuñ ùaşı üstine baş 

 

 2110 Dil ez-cÀn ü tenüñde tÀ buòÿrdan 

  Úapandı óisÀr-ı RevÀn’a hemÀn 

 

 2111 Bu ceyşe RevÀn fetói ÀsÀn idi 

  Velí cengsüz fetó bì-şÀn idi 

 

 2112 Belì harbdür naúş-ı nerd-be-nerd 

  Yigitlik bisÀùundadur dÀv-ı merd 

   

 

 

  Der-MübÀlaàa Enbÿh-ı Leşker 

 

 2113 Eger fi’l-meåel dest ursa sipÀh 

  Gelürdi ele úal‘a miål-i külÀh 

 

 2114 Eger pÿşt-ı pÀ ursa ceyş-i girÀn 

  Sel almış úovana dönerdi RevÀn 
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 2115 RevÀn üzre at sürse ceyş-i belÀ 

  Atardı göge anı mevc-i hevÀ 

 

 2116 Eger herbiri atsa ber-òurdla 

  Olurdı RevÀn bir ùuruúlu gile 

 

 2117 áażabla naôar ãalsa nezdík ü dÿr 

  Bulurdı tezÀóümle inôÀr-ı zÿr 

 

 2118 Ser-À-pÀ yıúarlardı ol úal‘ayı 

  Naôarla ãavarlardı ol vaú‘ayı 
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  Der ÓiãÀr-ı Úal‘a355 

 

 2119 Şehen-şÀh-ı dìn-i sipihr ÀsitÀn 

  Buyurdı hücÿm eyleyüp ins ü cÀn 

 

 2120 RevÀn Úal‘ası üstine úondılar 

  HizebrÀn şikÀrına el ãundılar 

 

 2121 Aúup ceyş her cÀnibe seyl seyl 

  Úuşatdılar eùrafını mìl mìl 

 

 2122 Olup sedd-i rÀh-ı duòÿl ü òurÿc 

  HemÀn úaldı ancak ùaríú-i Velÿc 

 

 2123 Şurÿ’ eyleyüp Rumili evvelÀ 

  Vezír-a‘ôÀmı itdiler muútedÀ 

 

 2124 Yeñiçeri aàası ol şìr-i ner 

  Ki elÀn odur Àãaf-ı pür-hüner 

 

 2125 Anaùolı úolıyla bir oldılar 

  Vasaùda bir a‘lÀ maóal buldılar 

 

 2126 Küçük Aómed aldı Bulaú semtini 

  ‘Aceb buldı ol da Ùuraú semtini 

 

 2127 Óüseyin Óasan-síret-i şehriyÀr 

  Vezír-i dilír ü yel-i nÀm-dÀr 

 

 2128  Úurup gözci úal‘asına ùÿplar 

  Atardı úızılbaşa serkÿblar 
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 2129 Göz açdırmayup düşmen-i dìne hìç 

  Úazıldı sıcÀn yolları mÀr-ı pìç 

 

 2130 Yeñiçeriler girdi meterise 

  Heman bayraàın dikti meterise 

 

 2131 Yürütdiler ejderleri úal‘aya 

  Sürütdiler ef‘ìleri vaú‘aya 

 

 2132 Sebetler ùolup ùÿplarda hemÀn 

  ‘Adÿsını yutmaàa açdı dehÀn 

 

 2133 Ùutup hendeküñ çevresin bi’t-tamÀm 

  Tüfekler dizilmiş yatur bÀz-ı kÀm 

 

 2134 äadÀsında ger olmasa bím-i cÀn356 

  ‘Aceb eràanÿn olmışidi Revân 

 

 2135 Úızılbaş hem naúşa vÀúıf idi 

  Beden üzre herbiri vÀúıf idi 

 

 2136 Tüfek fınduàın itmediler dirìà 

  Yaàan úurşuna reşk ider idi tìà 

 

 2137 Eger çi bahadırlar aldırmadı 

  Ùoúunanları lìk úaldurmadı 

 

 2138 Şehen-şÀh-ı dìne olanlar fedÀ 

  ÒudÀ raómetine olurdı sezÀ 

 

 2139 Be-her óÀl àÀzilere nef ‘ idi 

  ŞehÀdet sa‘Àdet ile şefi‘ idi 

 

 2140 áazÀda yelÀn olmuş idi dilìr 

  ÓayÀt u memÀtı ãayırlardı bir 
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 2141 Gücile düzüp úoşdılar vak‘ayı 

  Gözedüp ùururlar idi úal‘ayı 

 

 2142 Ufuúdan ãabaó aldı çün perdeyi 

  Götürdi şeb ol nìlgÿn bürdeyi 

 

 2143 Yidiler fetìl otunu ùoblar 

  İrişdirdiler fevri serkÿblar 
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    2144  Beden başlarında bulunan ‘adÿ 

  SemÀvÀta çıúdı belÀ-yı güft-gÿ 

 

 2145 Neye uàradıàın bilüp düşmenÀn 

  Dil ez-cÀn u tenüñde úaldı hemÀn 

 

 2146 Pey-À pey alup virmede ùÿplar 

  Biribiri ardunca ser-kÿblar 

 

 2147 Yıúardı biri girmeden birisi 

  Girerdi biri irmeden birisi 

 

 2148 Dem-endÀz bir ejder-i tünd-òÿy 

  äolutmaz ‘adÿsını ol kine-cÿy 

 

 2149 Yıúardı nefes sedd-i İskenderi357 

  Felek görmedi böyle bir ejderi 

 

 2150 Tüfekçiler olmuş idi dìde-bÀn 

  İderlerdi mazàal deligin nişÀn 

 

 2151 Delikden úızılbaş itse naôar 

  Tüfek kÀlibi olur idi baãar 

 

 2152 Ecel reh-güzÀrı idi ol nişÀn 
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  Úılurdı ana uàrayan terk-i cÀn 

 

 2153 Tüfeklerle ùoblar olup pür ‘amel 

  ‘Amel virmedi bunlara bir kesel 

 

 2154 Tüfek ùÿp ÀvÀzeye başladı 

  Velì úal‘a himyÀzeye başladı 

 

 2155 Ser-À-ser olup sìnesi çÀk çÀk 

  Bedenler düşüp yire oldu helÀk 

 

 2156 Tezelzül bulup burc ü bÀrÿ tamÀm 

  Yıúıldı yüzi üstine bÀz-ı kÀm 

 

 2157 ÓiãÀr oldı ol mertebe raòne-vÀr 

  Ki her raònesinden girdi süvÀr 

 

 2158 Ser ez-ten fikende úızılbaşlar 

  Ale’l-àafle ôan itdi evbÀşlar 
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 2159 Hücÿm itdiler ùÿplar üstine 

  Ki mìh ura ser-kÿblar üstine 

 

 2160 Ol ejderleri bekleyen perler358 

  Ol ef‘ìleri besleyen şìrler 

 

 2161 Urup tìàe el úırdılar bunları 

  Oradan hemÀn ırdılar bunları 

 

 2162 Gelen tìà ile başdan oldı hemÀn 

  Dönen kal‘aya varmadan virdi cÀn 

 

  2163 Gelenler ‘aceb menzile irdiler 

  Bir anda hemÀn düzaòa girdiler 

 

                                                 
358

 R: belkeyen pirler 



376 

 

 2164 Úapuya varunca úırup bì-dirìà359 

  Dü-nìm itdi ırdıkları şaòãı tìà 

 

 2165 Úaçup úurtulanları da n’itdiler 

  Olup òaste-dil öldiler gitdiler 

 

 2166 Beşinci gün oldı bu fetó-i Mübìn 

  Úızılbaş me’yÿs oldı hemìn 

 

 2167 Bilindi bu ÀåÀrdan pÀdişÀh 

  Ùuyuldı bu eùvÀrdan pÀdişÀh 

  

 

 

  Der-Yaften-i Úızılbaş Şehen-şÀh-ı Dìn-RÀ 

 

 2168 Didiler şehen-şÀh-ı dìn penc rÿz 

  Döñerse daòı olurız çÀre-sÿz 

 

 2169 Úılıcdan geçer cümlemüz bí-dirìà 

  Ki başdan úapar mevc-i ùÿfÀnda tìà 

 

 2170 áalÀù itmişüz biz der idik yaúìn 

  Bu leşkerde yokdur şehen-şÀh-ı dìn 

 

 2171 Çü görmüş degül şemsi òuffÀş-ı kÿr 

  äanur kim bir olur nehÀr ile nÿr 

 

 2172 Nice úarn geçdi ki DÀrÀ-yı Rum 

  ‘Acem mülkine itmemişdi hücÿm 

76-a  

 2173 Bu İskender-i ‘aãrdur bí-gümÀn 

  ‘Acem mülkini almaú ister hemÀn 

 

 2174 Otuz yıl olur rezmimüz Rum ile 
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  Alup virmedür bezmimüz Rum ile 

 

 2175 Ùutuş ol degül ãarıluş ol degül 

  Dögüş ol degül úarıluş ol degül 

 

 2176 Niheng idiler ejder olmuş úamu 

  ŞihÀb idiler tender olmuş úamu 

  

  Der-Teslìm-i Úızılbaş Be-Úal‘a-yı Vân360 

 

 2177 Emìr-gÿne oàlını kìm òÀn idi 

  RevÀn úal‘ası içre bir cÀn idi 

 

 2178 Olup cümle teslìm teslìmde 

  EdÀ itdiler bunı ta‘lìmde 

 

 2179 Şehen-şÀh dergÀhına sür yüzüñ 

  RikÀb-ı hümÀyÿna ‘arz it sözüñ 

 

 2180 Keremde ‘alìdür şehen-şÀh-ı dìn 

  EmÀn isterüz çekmesün tìà-i kìn 

 

 2181 ÓiãÀra úapanmaú murÀd olduàı 

  Bilinmezdi SulùÀn MurÀd olduàı 

 

 2182 SüleymÀnlar itmez anuñla sitìz 

  Sikenderler eyler önüñden gürìz 

 

 2183 Anuñla maãÀf idemez kÿh-ı ÚÀf 

  Anuñla muóìù olamaz sìne-i ãÀf 

 

 2184 Sipihrüñ duta úÀmet-i òıdmeti 

  Anuñ òıdmetiyle bulur ref‘eti 

 

 2185 Bizüm şÀhımuz gibi çok bendesi 
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  Mülÿk-ı cihÀndur ser-efkendesi 

 

 2186 Anuñ bendesünden kaçar şÀhımuz 

  Durur muyduk olsaydı ÀgÀhımuz 
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 2187 Bu gÿne yazup nice yüzden maúÀl 

  Vezìr-a’ôama itdiler ‘arż-ı óÀl 

 

 2188 Vezìr-a’ôam ol úulı sem‘ eyledi 

  RikÀb-ı hümÀyÿna ref‘ eyledi 

 

 2189 ‘Ömer ãavlet ol şehriyÀr-ı güzìn 

  ‘Alí-sìret ol pÀdişÀh-ı yaúìn 

 

 2190 MuúÀtilleri úatldür ‘Àdeti 

  EmÀn-cÿlara fażldur ‘Àdeti 

 

 2191 BenÀber kerem ‘afv idüp úıldı emr361 

  Ki ol bíşe-zÀr-ı veàÀ içre nimr 

 

 2192 Emir Gÿne-oàlını ideñ úabÿl 

  Bulur úul irÀdetle rÀh-ı vüãÿl 

 

 2193 RikÀb-ı hümÀyÿna sürsün yüzin 

  ÓalÀã itsün ol varùadan kend’özin 

 

 2194 Çıúup mÀ‘adÀ olsun ÀzÀdlar 

  Úamÿ luùfumız ile ÀbÀdlar 

 

 2195 Eyü gördügin söylesünler hemìn 

  Budur úahr u luùf-ı şehen-şÀh-ı dìn 

 

 2196 Virildi iki gün úızılbaşa mehl 

  Ki ma‘lÿm idi emr olmışdı sehl 

   

                                                 
361
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  Der-Teslìm-i Úal‘a-yı RevÀn 

 

 2197 Be fermÀn-ı şehen-şÀh-ı ins ü cÀn 

  Olup cem‘-i mev’id güni cism ü cÀn 

 

 2198 Úapunuñ iki cÀnibin aldılar 

  Úızılbaşa ruòãat önin ãaldılar 

 

 2199 Du-rÿya sipÀhı görüp düşmenÀn 

  Derÿn pür fiàÀn ü birÿn pür emÀn 

 

 2200 Òurÿca úademden nükÿl üzre dil 

  Vüãÿl-ı sipehden ‘udÿl üzre dil 

77-a 

 2201 Eger çıúsalar ejdehÀlar úapar 

  Eger úalsalar ıldırumlar yaàar 

 

 2202 Görinürdi çıúmaúda gerçi emân 

  Muhib idi ammÀ ki ejder-demÀn 

 

 2203 Du-dil nìm-cÀn úaldı evbÀşlar 

  ‘Aceb naúşa uàradı úallÀşlar 

 

 2204 Bilürlerdi úalmaúda yokdur emÀn 

  RevÀn’ı úomaúdur ‘ilÀc-ı revÀn 

 

 2205 ‘İnÀn-gìr idi lìk vaóşetleri362 

  FerÀmÿş pÀy idi dehşetleri 

 

 2206 EmÀn ile ‘iãyÀn idüp keşmekeş 

  ‘İnÀnı emÀn eyledi dest-keş 

 

 2207 EmÀn ile memzÿc363 olup bìm-i cÀn 

                                                 
362 L:78-a 
363 L:mahrÿc 
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  RevÀn ile ‘iãyÀnı kodı emÀn 

 

 2208 Alup başını destine ‘Àfiyet 

  Úoyup úal‘ayı çıúdılar ‘Àúıbet 

 

 2209 HirÀsÀn ü lerzÀn çıúup gitdiler 

  Dem-i serd óarmÀn çeküp gitdiler 

 

 2210 ‘Aceb gitdi götürdi düşmen serin 

  HevÀdan uçan úuş dökerdi perin 

 

 2211 Göreydi yir üzre bu ejderleri 

  Dökerdi ‘ukÀb-ı felek perleri 

  

  Der-Birÿn Ameden-i Ber- Emir Güne 

 

 2212 Emìr Gÿne oàlı vü tÀbi‘leri364 

  Cemi‘Àn ‘iyÀl ü mütÀbi‘leri 

 

 2213 Seherden çıkup sürdi dergÀha yüz 

  O çetr-i mu‘allÀ-yı Cem-cÀha yüz 

 

 2214 Görüp şevket ü óaşmet ü cÀhını 

  İtürdi o dergÀhda şÀhını 

77-b 

 2215 Bu dergÀhta şehler encüm-şumÀr 

  Cem ü Sencer u Key hezÀrÀn hezÀr 

 

 2216 Geçen başúa başına ber pÿ-firÀs 

  Olunmaz bu leşkerde eóÀd-ı nÀs 

 

 2217 Şehen-şÀh-ı dìnle şeh-i nìm-rÿz 

  HemÀn mihr-i enver ile şeb-firÿz 

 

 2218 Bu dergÀhı görseydi ‘AbbÀs Şâh 

                                                 
364 L:bu beyitte mısralar yer değiştirmiş 
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  Arardı sipÀh içre ÀrÀm-gÀh 

 

 2219 Feridÿn gulÀm olsa dergÀhda365 

  Tefevvÿú iderdi Cem’e cÀhda 

 

 2220 SiyÀvÿş tutsaydı derde maúÀm 

  İder idi EfrÀsiyÀb’ı tamÀm 

 

 2221 İdiydi meger luùf-ı şeh ser-fürÿ 

  IyÀz olsa Maómÿd bulmazdı rÿ 

 

 2222 Eger baòt İskender’e olsa yÀr 

  Bulurdı bu dergÀhda izn-i bÀr 

 

 2223 Eger salùanatla iderse duòÿl 

  SüleymÀn’ı Selìm’i366 eyler úabÿl 

 

 2224 Bu bir bÀr-gehdür ki Òºarezm-şÀh 

  Kühen cÀmesi ref‘ ider iştibÀh 

 

 2225 Maóal bulmaz iken selÀùin-i dehr 

  Emir Gÿne oàlı bulup ‘izz ü úadr 

 

 2226 Muraããa‘ otaúa ser-À-ser semÿr 

  Kerem-ber-kerem oldı nÿr üzre nÿr367 

 

 2227 VezÀret eyÀlet virildi aña 

  Hükÿmet vilÀyet virildi aña 

 

 2228 Şehen-şÀh-ı dìnin aùÀsı budur 

  Kerem menba‘ınuñ seòÀsı budur 

 

 2229 SüleymÀn ider mÿrı luùfı anuñ 

       ÒarÀb eyler ÀfÀúı ‘unfı anuñ 

                                                 
365 L:78-b 
366 R:teslimi 
367 L: nûr üzre oldı nûr 
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 2230 Olur mihr ü úahrı kemÀ yen baàí368 

  HemÀn luùfına olagör menbaàı 

 

 2231 Olup úal‘a ta‘mìr ü termìmler 

  Yapıldı tamÀm oldı tetmìmler 

 

 2232 MuóÀfıô úonup úal‘aya MurtażÀ 

  CebeòÀne vü úul úonuldı aña 

 

 2233 RevÀn’ı úılup Erżurum ile żam369 

  ‘AùÀ eyledi MurtażÀ’ya kerem 

 

 2234 İki hefte olındı mekå-i tÀm370 

  Alındı yapıldı köçüldi tamÀm 

 

 2235 äafer mÀh-ı idàam idi sÀlımuz 

  Ki idòÀl-i ceyş oldı ÀmÀlimüz 

 

 2236 ‘Aceb naúş idi naúş-ı şÀhen-şehi 

  Eger ZÀl-ı dehr itmese rÿbehi 

  

  Der-Áheng-i GÀret-i Tebríz-i Dil-Ávíz 

 

 2237 Gel ey zaòme nev-sÀz-ı çeng371-ı ‘adÿ 

  Pey-À-pey zen-i tíà-i ceng-i ‘adÿ 

 

 2238 Çü fetó eyledi úal‘asın çÀk çÀk 

  Anuñ mülkini àÀret itsün helÀk 

 

   2239  Şehen-şÀh-ı dìn-i ‘azimet penÀh 

  RevÀn almayı itmedi sedd-i rÀh 

 

 2240 ŞikÀr-ı muóaúúar göründi RevÀn 

                                                 
368 Olması gerektiği gibi, layıkıyla. 
369 L: sam 
370 L:79-a 
371 L:ceng 
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  Aña úÀni‘ olmadı şìr-i jiyÀn 

 

 2241 O şeh-bÀz simuràı úılsa şikÀr 

  İder himmeti almadan anı ‘Àr 

 

 2242 O şunkÀr kim òºayÀdir pencesi 

  Ki her nÀòunında ola nicesi 

 

 2243 O ãÀóib-úırÀndur ki itmez úarÀr 

  EúÀlìm-i seb‘i iderse kenÀr 

         78-b 

 2244 Anuñdur óaúiúatde rÿy-ı zemìn 

  Bu da‘vÀda mÀ‘adÀ kÀõibìn 

 

 2245 ‘Azìmet idüp ruòãatı ber-ùaraf 

  TeúÀżÀ ùaleb oldı emr-i telef 

 

 2246 Nefir itdi ÀvÀzını tünd ü tìz 

  Ki Tebrìz’dür şimdi cÀy-ı sitìz 

   

  Der-Ta’rif-i SüvÀr-ı Leşker372 

 

 2247 Yine cünbişe geldi baór-ı úader 

  RevÀn oldı her sÿya seyl-i ôafer 

 

 2248 SemÀyı yine ùutdı ebr-i àażab 

  Yine úavm-i ‘Ad oldı ãarãar ùaleb 

 

 2249 Zemínden tekevvün idüp kÿhlar 

  SüvÀr oldı esbine enbÿhlar 

 

 2250 äufÿfı idüp nìzeler bìşe-zÀr 

  Tüfekler ile bìşeler ùolı mÀr 

 

 2251 SitÀde süvÀrÀn-ı nìze be-muşt 
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  Zemìni sinÀn eyledi hÀr-puşt 

 

 2252 Be-ser-i òod Àhen ser-À-ser yelÀn 

  Giriftend-i rÿy-ı zemìn rÀ çünÀn 

 

 2253 Ki ger ez-hevÀ sÿzen endaòtend 

  Der-Àhen heme cÀy ki sÀòtend 

 

 2254 Çatılmış duran çÀr-pÀdan hemìn 

  Demür kablı bir ùÿp oldı zemìn 

 

 2255 RevÀn’dan ki úalúıldı devlet ile 

  Aras Nehri üzre sa ‘Àdet ile 

 

 2256 RevÀn’da úonan leşker-i MurtażÀ 

  Aúısúa’ya irsÀl olandan cüdÀ 

 

 2257 O keåret ki leşkerde mevcÿd idi 

  äanılmazdı bir ferd mefúÿd idi 

79-a 

 2258 İki ceyş müfrez iken ceyşden 

  Bir oú çıúmadı gÿyiyÀ kìşden 

   

 

 

  Der -‘Ubÿr-ı Rÿd-òÀne-i Aras373 

 

 2259 Bu seylÀb-ı Àhen Aras Nehrini 

  Kesüp geçdi aldurmadı nehrini 

 

 2260 O nehr-i ‘aôìmi geçüp nehr-i ceyş 

  äu irkildi irkilmedi baór-ı ceyş 

 

 2261 Çü óıfô-ı İlÀhile maóôÿô idi 

  äuya Àteşe girse maófÿô idi 

                                                 
373

 L:80-a 



385 

 

 

 2262 ŻarÀr gelmedi nehrden leşkere 

  SelÀmet ile geçdi ‘ıyş u bere 

 

 2263 ‘Adÿdan görülmezdi aãla nişÀn 

  Göge çıúmaz yire geçdi hemÀn 

 

 2264 Beş on günlük eùrÀfdan düşmeni 

  Bulanlar ururlardı lÀf-ı meni 

 

 2265 Gün olmazdı kim pür-dilÀn-ı sipÀh 

  Nice bin ‘adÿ itmeyeler tebÀh 

 

 2266 Getürdükleri baş ile dilleri  

  Yazulsa ùolardı felek defteri 

 

 2267  Düşüp òÀk-i Tebrìz’e deryÀ-yı òÿn 

  Ser-À-ser hevÀ oldı Àteş-nümÿn 

  

 

 

  Der-Ta’rif-i ÒarÀbì 

 

 2268 Ùutup ùÿl ü ‘arżın o mülküñ hemÀn 

  Urup Àteşe ùutdı çaròı deòÀn374 

 

 2268 Şeb ü rÿzı ber-‘aks itdi o nÀr 

  Gice rÿşen ü rÿz olmışdı tÀr 

 

 2270 Geh ü kÿh bu ceyşe yeksÀn idi 

  Deh ü şehr taòribi ÀsÀn idi 

79-b 

 2271 Mürÿrı kÿh-ı ÚÀf’ı eyler hebÀ 

  ‘Ubÿrı ider baóri pÀ der-hevÀ 

 

                                                 
374 L: çarhı siyah 
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 2272 Bu leşker ki olmaz nihÀyet aña 

  Bu ‘asker ki yoú óad ü àÀyet aña 

 

 2273 MerÀm ola bir mülki itmek òarÀb 

  MurÀd ola bir úavme virmek àazÀb 

 

 2274 Úalem anı nice beyÀn eylesün375 

  Raúam anı nice ‘ayÀn eylesün 

 

 2275 HemÀn diyelüm ceyş-i ãÀóib-úırÀn 

  RevÀn oldı Tebríz’e bÀ-şart-ı Àn376 

 

 2276 Merend ü Òoy u Çurs’a uàradılar 

  O eùrÀf ü eknÀfı boyladılar 

 

 2277 Benì Ádem’e úalmadı anda cÀ 

  ŞeyÀùìne me’va olursa sezÀ 

 

 2278 Baãıldı çü Tebrìz-i òÿn-rìze pÀy 

  Bulundı bení nev‘den òÀlì cÀy 

 

 2279 Yire girmiş idi úızılbaşlar 

  ‘Aceb úaçdı úurtuldı evbÀşlar 

 

 2280 Óaúìúatde Tebrìz gülzÀrdur 

  DirìàÀ o gülşen pür-ezhÀrdur 

 

 2281 ÒudÀ’dan o mülki ümìd eylerüz 

  Kudÿm-i şehen-şeh nevìd eylerüz 

 

 2282 Çü sükkÀnı meşhÿrdur rafż ile 

  AhÀlisi maàmÿrdur rafż ile 

 

 2283 äüdÿr eyledi emr kim sünnìyÀn 

  İde şi‘Ànuñ şehrüni bì-nişÀn 

                                                 
375 L:80-b 
376 L: RevÀn oldı bÀ-şart-ı Àn 
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 2284 GülistÀnlarını òarÀb itdiler 

  Dil-i bülbülÀnı kebÀb itdiler 

 

 2285 Çıúardılar eşcÀrını bìòden 

  Geçürdiler aãóÀbını sìòden 

80-a 

 2286 Temelden yıúup evlerin başına 

  Ururlardı biñ tíşe bir ùaşına 

 

 2287 RevÀfıż olup cümle òÀne-òarÀb 

  äavurdı belÀ başlarına türÀb 

 

 2288 Eåer úalmadı dÀr ü eşcÀrdan 

  ÒarÀbı meger úaldı ÀåÀrdan 

 

    2289 Eger bÀ-‘adem bÀ-şodeş imtiyÀz377 

  Şeved şehr-i Tebrìz mümtÀz bÀz 

 

   2290 Bulunmaz ararlarsa her bÀbdan 

  Meger ãoralar Kÿh-ı sürò-Àbdan 

   

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

    2291 Çün oldı òarÀbı nihÀyet peôìr 

  ‘IrÀú’a hücÿm istedi Erdeşìr 

 

    2292 ÒarÀbı murÀd eyledi zinde-pìl 

  Ki Tebrìz ola ol sefer Erdebìl 

 

 2293 Úızılbaş-ı evbÀş-ı rübÀh-fen 

  O ‘ayyÀr-ùırÀz-ı mekr ü fiten 
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 2294 HezÀrÀn tekellüf taãannu‘ ile 

  Temellük tabaãbuã tażarru‘ ile 

    

 

 

  Der-Ámeden-i İlçiyÀn 

 

 2295 Gelüp ilçiler ‘arża úıldı peyÀm 

  Ki şÀhen-şeh-i dìn ü devlet tamÀm 

 

 2296 MurÀd itseler mülkimüz mÀlımuz 

  Bizüm yoúdur inkÀr ider óÀlimüz 

 

 2297 Ne emr itseler bende-fermÀnıyuz 

  Muùi‘üz eger mücrím ü cÀniyüz 

 

 2298 Óaúìúatde mücrìm olan ceddimüz 

  Òuãÿmet degüldür bizüm óaddimüz 

80-b 

 2299 Ne fermÀn iderlerse biz óÀzıruz 

  HemÀn dergehe bende-i nÀôıruz 

 

 2300 İdelden sa‘Àdetle mülke duòÿl 

  Südÿr itmedi bendeden nÀ-úabÿl 

 

 2301 Yine kÀrımuz cümle teslìmdür 

  O dergÀhı ta‘zìm ü tekrìmdür 

 

 2302 Bize pÀdişÀhla teúÀbül muóÀl378 

  Re‘ayÀ berÀyÀ olur pÀy-mÀl 

 

 2303 KÿhistÀn-ı Ermen şitÀ-gÀhdur 

  Beher-óÀl ric‘atde ol rÀhdur 

 

 2304 FedÀ mülkimüz pÀdişÀha velì 
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  Dönüşde bu daàlar olur pek deli 

 

 2305 ŞitÀdan ziyÀde çekilür ta‘b 

  Olur mÿcib-i izdiyÀd-ı àażab 

 

 2306 Óaúìúat budur emr ü fermÀn şehüñ 

  Úabÿlinde luùf ile iósÀn şehüñ 

 

 2307 Şehen-şÀh-ı dìn-i kerÀmet-penÀh 

  ŞefÀ‘at úabul-Àver-i ‘öõr òºÀh 

 

 

 

     Rücÿ‘-ı HümÀyÿn 

 

 2308 RicÀsın úabÿle úarìn itdiler 

  Sa‘Àdetle Van semtine gitdiler 

 

 2309 Göreñ óikmet-i Óaúú’ı şÀh-ı cihÀn 

  Çü bir menzili úaldı Van’a hemÀn 

 

 

   

     Der -Ta’rif-i SermÀ379 

 

 2310 CihÀnı ùutup berf-i úÀúum-fürÿş 

  KibÀrı úamu itdi semmÿr-pÿş 

 

 2311 Gice tÀb-kerden úalup der-vaóal 

  Üşütdi elin ÀfitÀb ol maóal 

81-a 

 2312 HevÀ döñdürüp cümle yılduzları 

  Mu‘allaúda úalmış açıú gözleri 

 

 2313 Gücíle úar altında úaldı devÀb 

                                                 
379
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  Úalurdı daòı irmese âfitÀb 

 

 2314 Eger mülk-i düşmende irişse berd 

  Úatı müşkil idi anuñla neberd 

 

 2315 áarìb avladı ceyş berdi hele 

  Anuñla idüp pÀy-merdi hele 

 

 2316 Şu resm itdiler berd ile cidÀl380 

  Ki berf oldı pÀ-mÀl-i na‘l-i ricÀl 

 

 2317 Úızılbaşdur gerçi akbaşdur 

  ‘Adÿ olmada dìne yoldaşdur 

 

 2218 Bu düşmende aldı hele óiããesin 

  Bunuñ da cihÀn söylesün úıããasın 

 

 2319 Şehen-şÀh-ı dìn dÀ’ìm olsun hemÀn 

  Òaãÿm-ı cihÀn kÀ’ìm olsun hemÀn 

 

 2320 Müeyyed min-allÀhdur pÀdişÀh 

  Ùayanmaz aña düşmen olur tebÀh 

 

 2321 Maóalindedür ‘azm ü ric‘atleri 

  Olur dÀ’ìmÀ òaãma furãatları 

 

 

 

  Rücÿ’-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 2322 Kudÿmiyle oldı müşerref çü Van  

  Açıldı hevÀ gülşen oldı cihÀn 

 

 2323 Muóammed PÀşÀ-yı ãadrü’ã-ãudÿr 

  Vezira’ôam-ı şÀh-ı ãÀóib-ôuhÿr 
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 2324 KerÀmet ‘amìme olındı aña 

  EyÀlet żamìme olındı aña 

 

 2325 Çü Rumili’nüñ manãıbı oldı żam 

  Felek kÀmetin kıldı ta‘ôíme òam 

81-b 

 2326 EyÀletler ile Adana RuhÀ 

  RevÀn óıfôı içün olundı rehÀ 

 

 2327 Virildi Küçük Aómed’e yine ŞÀm 

  O cem-òÀne-i enbiyÀ-yı ‘iôÀm 

 

 2328 Úoyup Van’da leşker ü Àãafı 

  ÒavÀã-ı òıdem baàladılar ãafı 

 

 2329 Geçüp bend-i mÀhiden oldı revÀn 

  Úudÿmı o mÀhílere virdi cÀn 

 

 2330 ‘Adilcüz ü Ercìş ü AòlÀù’dan381 

  Güõer oldı òÀlí-i efrÀùdan 

 

 2331 Semend-i ãabÀ sür‘at-i pÀdişÀh 

  Olur idi bir günde yek-mÀha rÀh 

 

 2332 RikÀbın girÀn itmiş idi ‘adÿ 

  ‘İnÀnın sebük itdi şimdi ‘adû 

 

 2333 O düşmen bu düşmen degüldi belí 

  O àÀyetde uãlu bu àÀyet deli 

 

 2334 Ol uãlu úaçar dÀ’ìmÀ tìàden 

  Düşer tìà üstine bu mìàden 

 

 2335 äu úadar ‘adÿdan ãovuú dÀ’ìmÀ 
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  Ki mümkin degül def‘-i cünd-i şitÀ 

 

 2336 Varup Bedlis’e itmediler úarÀr 

  Maóal teng idi sür‘at itdi güõÀr 

 

 2337 Òuùÿdında òaùù olmadı ol úadar 

  Güõer Ámed’i eyledi reh-güõer 

 

 2338 Şehen-şÀh-ı dìn selÀmet penÀh 

  Virüp raóata ruòãat-ı cÀy-gÀh 

 

 2339 ÚarÀr oldı manãıb güõÀr oldı ‘azl 

                 Bunı iútiżÀ eyledi ‘aúl ü ‘adl 

 

 2340 Olup Ámed ÀrÀma ÀrÀm-gÀh 

  Atıldı hemÀn ùÀk-ı nisyÀna rÀh 

82-a 

 2341 Úapudan Óüseyn [ü] Óasan sìreti 

  Vezír-i dilìr-i kerem-òilúati 

 

 2342 ‘Azìz itdiler Mıãr’a devlet ile 

  RevÀn oldı ‘izz ü sa‘Àdet ile 

 

   2343 áażab dest-bend oldı Mıãrìleri 

  Atıldı ser-i úulleden begleri 

 

 2344 RevÀn’a çü me’mÿr idi MıãrìyÀn 

  Alındı RevÀn irmedi MıãrìyÀn 

 

 2345 äanurlardı sulùÀn-ı ãÀóìb-úırÀn382 

  Alunca RevÀn’ı geçer çoú zamÀn 

 

 2346 İrişürler ol òıdmete bì-gümÀn 

  Gelür yirine emr-i şÀh-ı cihÀn 
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 2347 Anı bilmediler şehen-şÀh-ı dìn 

  Alur úal‘ayı heftesinde hemìn 

 

 2348 HirÀsÀn olup úaldılar nìm-rÀh 

  Dönüp geldi çün Ámed’e pÀdişÀh 

 

 2349 Bulup anda Mıãrìleri istedi 

  Bu mücrìmler aóvÀli heb söyledi 

 

 2350 Atup beglerin úal‘adan òışm ile 

  Úalanını ‘afv eyledi raóm ile 

 

 2351 Budur úahr u luùf-ı şehen-şÀh-ı dìn 

  Maóallinde ‘afv ü maóallinde kin 

 

 2352 Belì zaòm ü merhem iki yÀrdur 

  İkisi de devletde der-kÀrdur 

 

 2353 Eger sÀhib-i fatú u ratú olmaya 

  HemÀn ratú ola hiç fatú olmaya 

 

 2354 O devletde şevketden olmaz eåer 

  O şemşìre beñzer k’ola tìà-i zer 

 

 2355 Eger ‘aks olursa da ùutmaz niôÀm 

  Ki raómetde sebúat gerekdür müdÀm 

82-b 

 2356 Şehen-şÀh-ı dìn cÀmi‘-i ‘aúl ü naúl 

  İder dÀ’ìmÀ fatú u ratúında ‘adl 

 

 2357 O’dur şevket ü intiôama sebeb 

  O’dur nÀm ü kÀm-ı niôÀma sebeb 

 

 2358 ÒudÀ devletin eylesün ber-devÀm 

  CihÀn bulsun anuñla dÀ’ìm niôÀm 

  

  Der-Fetó Kerden-i Muóammed PÀşÀ-yı  
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  ÙayyÀr Úal‘a-yı Kerkük-RÀ 

 

 2359 Gel ey fetó-i zÿr-Àver-i kÀr-zÀr383 

  Sipehdür kemend er ü kişver-şikÀr 

 

 2360 RevÀn ile her cÀnibe ber-óaşir 

  Ki herbirine rÀh-berdür ôafer 

 

 2361 Şehen-şÀh-ı dìn-i sa‘Àdet-cenÀb 

  RevÀn üstüne eyler iken şitÀb 

 

 2362 Yemìn ü yesÀrìde tesòìr içün 

  Úızılbaşı bi’l-merre tedmìr içün 

 

 2363 Muóammed PÀşÀ-yı Áãaf-nÀôìr 

  Ki VÀlì-i Ámed idi ol dilìr 

 

 2364 RevÀn oldı fermÀn ki EúrÀd ile 

  Ol aúvÀm-ı peròÀş-ı mu‘tÀd ile 

 

 2365 ÓiãÀr ideler úal‘a-yı Kerkük’i 

  MedÀr ideler vaú‘a-yı Kerkük’i 

 

 2366 RevÀn’ı úuşatduúda şÀh-ı cihÀn 

  Muóammed de Kerkük’e vardı revÀn 

 

 2367 İçünde bulunan úızılbaşlar 

  Dögüşdi çalışdılar evbÀşlar 

 

 2368 Muóammed PÀşÀ-yı pür tedbìr 

  Hizebr-i veàÀ ejder-i şìr-gìr 

 

 2369 Tüfekçilerin dökdi òendeúlere 

  SipÀhìlerin virdi fınduúlara 

83-a 
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 2370 Otuz gün úadar eyledi kÀr-zÀr 

  Ki kÀrından oldı úızılbaş zÀr 

 

 2371 ‘Aceb merd-i merdÀne idi o şìr 

  Gözin yummaz idi ùoúunsaydı tìr 

 

 2372 Tüfek fınduàından ãavaşmaz idi 

  äavaşmaàla aãla úavuşmaz idi 

 

 2373 O úal‘ayı erlikle aldı hemÀn 

  ÒudÀ raómetin eylesün cÀvidÀn 

 

 2374 Vire eylediler úızılbaşlar384 

  Ki úalmışdı nÀçÀr evbÀşlar 

 

 2375 Úabÿl itdi PÀşÀ-yı merhÿm hem 

  Ki òayr işde te’òìr olur şÿm hem 

 

 2376 ÓiãÀrı alup eyledi üstüvÀr 

  Úodı úal‘aya merdüm-i kÀr-zÀr 

 

 2377 İdüp òıdmet-i pÀdişÀhı tamÀm 

  Dönüp Muãul’a geldi ol nìk-nÀm 

 

 2378 Şehen-şÀh-ı dìnden bulup iltifÀt 

  Teraúúìde sür‘atler itdi o zÀt 

 

 2379 O úul kim ola müsta‘ìd-i úabÿl 

  NihÀyet-i úurba bulur ol vuãÿl 

   

  Der-Be-dest-Áverden-i Úal’a-yı Aúısúa 

 

 2380 Gel ey fetó-i pür zÿr-ı ejder-kemend 

  Be-bend-Àver-i úal‘ahÀ-yı bülend 
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 2381 Be-bÀzÿ-yı ãÀóib-úırÀn-ı cihÀd 

  Bì-figen-‘adÿ rÀz-ı seb‘ şeddÀd 

 

 2382 Çü tesòìr oldı óiãÀr-ı RevÀn 

  Aúısúa’ya Ken‘an olındı revÀn 

 

 2383 Vezìr-i mükerrem ile ceyş u ùÿp 

  Çerìler cerì ùÿplar úal‘a-kÿb 
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 2384  Aúısúa’ya merdÀne itdi hücÿm 

  Çaúır pençesine ùayanmadı bÿm 

 

 2385 äarıldı óiãÀra yelÀn-ı àuzÀt 

  Úızılbaş gördi ki bulmaz necÀt 

 

 2386 EmÀn istediler virildi emÀn 

  Çıúup gitdiler úal‘adan der zamÀn 

 

 2387 KilÀbuñ derÿnına ùolmuşdı òavf 

  Pür olmuşdı ãayt-ı mehÀbetle cevf 

 

 2388 Görinürdi ejder gibi sünnìyÀn385 

  O òar-şi‘Àlar mÿşa döndi hemÀn 

 

 2389 O denlü úızılbaş úorúar idi 

  Ki kendi silÀóından ürker idi 

 

 2390 Şehen-şÀh-ı dìnden çeküp bìm-i cÀn 

  äanurlardı her ceyşi ãÀóib-úırÀn 

 

 2391 Budur heybet ü şevket-i pÀdişÀh 

  Budur úuvvet ü şevket-i pÀdişÀh 

 

 2392 ÒudÀ zÀyid itsün ãalÀbetlerin 

  Úılup ‘adÿda mehÀbetlerin 
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 2393 Vezìr-i mükerrem alup úal‘ayı 

  Suhÿletle def‘ itdiler vaú‘ayı 

 

 2394 Ol eùrÀfda var idi çoú úılÀ‘ 

  İùÀ‘atden itmediler imtinÀ‘ 

 

 2395 Úoyup cümlesine tüfekcileri 

  ÚılÀ‘ya sepişdürdi bekçileri 

 

 2396 Aúısúa’ya nevbetci ta‘yìn idüp 

  Yeñiçeri-i bekci ta‘yìn idüp 

 

 2397 Õaòire vü leşker úodılar aña 

  CebeòÀne ùoblar úodılar aña 

 

 2398 Muùi‘ eyleyüp cümle Gürcìleri 

  Getürdi ayaàına ilçileri 
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 2399 ‘Adÿyı tamÀm eyledi ber-ùaraf 

  Düzüldi úoşuldı yine her ùaraf 

 

 2400 Úażiye bu üslÿb buldı vuúÿ‘ 

  Vezìr-i mükerrem buyurdı rücÿ‘ 

 

  Der-Ric‘at-ı HümÀyÿn-ı 

  Be-İstÀnbÿl-ı Behişt-Nümÿn 

 

 2401 Gel ey sevú386 úıl Àrzÿ-yı óażer387 

  İrişsün murÀdına ehl-i sefer 

 

 2402 Úudÿm-ı hümÀyÿn-ı pür-ibtihÀc 

  Vuãÿliyle bulsun şeref taòt ü tÀc 

 

 2403 Şehen-şÀh-ı dín-i úarÀr-Àrzÿ 

                                                 
386
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  Yine oldılar reh-güõÀr-Àrzÿ 

 

 2404 Vezíra‘ôam irişdiler Ámed’e 

  Şehen-şÀh-ı dìne idüp Meómed’e 

 

 2405  Başı göge irişdi pÀ-bÿsla 

  Yine oldı hem-dÿş oldı me’nÿsla 

 

 2406 Sitanbÿl’a ‘azmi görüldi revÀ 

  Şehen-şÀh ra’yına oldı åenÀ 

 

 2407 İki hefteden soñra mÀh-ı tamÀm 

  Felek taòtına eylediler òırÀm 

 

 2408 ÒuãÿãÀn òavÀã-ı òıdemla hemÀn 

  ‘Azìmet Sitanbÿl’a oldı revÀn 

 

 2409 Malaùya öñünden geçildi FırÀt 

  İçildi o nehr üzre Àb-ı óayÀt 

 

 2410 Geçünce ãudan beş gün eglendiler 

  Malaùya şeh(i)rinde dinlendiler 

 

 2411 Óasan-bederàa döndiler ba‘de 

  HekìmòÀn’ına úondılar ba‘de 

 

 2412 Vezír-a‘ôamı bunda döndürdiler 

  Anı Ámed’e ùoàrı gönderdiler 
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 2413 Şeb oldı óażer rÿz oldı sefer 

  Şeb u rÿz oldı úonarla göçer 

 

 2414 HemÀn birgün eglendi Sivas’da 

  İki gün Toúat-ı pür-ínÀsda 

 

 2415 AmÀsiyye’de bir gün eglendiler 

  Ilıca’da bir gice dinlendiler 
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 2416 Çü ‘OåmÀncıàuñ köprüsin geçdiler388 

  Żarÿrì Úızıl ãuyunı içdiler 

 

 2417 ŞitÀb itmedi bir maóalde úarÀr 

  Bolu’ya varunca güõÀr idi kÀr 

 

 2418 O germ-Àbeye girdi şÀh-ı cihÀn 

  ÓayÀt Àbını içdi Òıżr-ı zamÀn 

 

 2419 Sefer Àrzÿ eyler idi óażer 

  Yoàidi úarÀra ziyÀde naôar 

 

 2420 Gil ü Àb yollarda bisyÀr idi 

  Anuñçün sefer ehli bì-zÀr idi 

 

 2421 Gelüp Eznemìd’e ki úondı sefer 

  ÒalÀã oldı ùayy itmeden rÀh-ber 

 

 2422 İki gün ki ÀrÀm itdi óużÿr 

  Yanaşdı ùonanma-yı ãarãar mürÿr 

 

 2423 Binüp Eznemid’den gemiye hemÀn 

  Atıldı be-reh esb ü bergüstvÀn 

 

 

 

  Der -Ta‘rif-i Keştí 

 

 2424 Bu bir bÀd-pÀdur ki reh-vÀrdur 

  Aúarãu gibi eşkini vardur 

 

 2425 Bu reh-vÀr idende ayur rÀ gibi 

  Degüldür bu reftÀrda at gibi 

 

                                                 
388
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 2426 Yer üzre durur muttaãıl çÀr-pÀ 

  Bu bir bÀd-pÀdur ki pÀ der hevÀ 
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 2427 O Simuràdur kim açup bÀl ü per 

  Yüzinden yedi bahrüñ eyler güõer 

 

 2428 Getürirdi taòt-ı SüleymÀn’ı bÀd389 

  Bir Àb ü hevÀdür bu taòt-ı murÀd 

 

 2429 Şehen-şÀh-ı dìn SüleymÀn-vaúÀr 

  Bu taòt-ı revÀn üzre úıldı úarÀr 

 

 2430 Kürek yelken ile revÀn oldılar 

  HevÀdan ãudan şÀdumÀn oldılar 

 

 2431 Gicenüñ yedi sa‘atinde tamÀm 

  Çatup ÜsküdÀr’a ùutuldı maúÀm 

 

  Der Ta‘rif-i Kerre-nÀy 

 

 2432 Şehen-şÀh-ı dìn-i ‘acìz-nümÀy 

  Buyurdı fiàÀn eylesün kerre-nÀy 

 

 2433 Çıàırdup òar-ÀvÀz-ı mücrìmleri 

  FiàÀnıyla şÀd itdi Müslìmleri 

 

 2434 ‘AzÀsın ùutup Şi‘Ànuñ kerrenÀy 

  Pür itdi bu nüh úubbeyi hÀy hÀy 

 

 2435 Ne òoşdur fiàÀn-ı ‘adÿ-yı mehÀn 

  Niçün sünníler olmasun şÀdumÀn 

 

 2436 Bu feryÀdı tÀ ãubó idüp kerrenÀy 

  Kesildi sesi itmeden hÀy hÀy 
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 2437 Çıúup ÜsküdÀr’a şehen-şÀh-ı dìn 

  Gelüp cümle erkÀn-ı devlet úarìn 

 

 2438 Ayaú baãdılar taòta devlet ile 

  El öpdürdiler anda ‘izzet ile 

 

 

 

  Der-Dest-Bÿs-ı ‘UlemÀ 

 

 2439 Úuruldı o dìvÀn-ı heybet nişÀn 

  Müretteb dizildi úamÿ ins ü cÀn 
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 2440 Ayaà üzredür dest-i semin‘aãÀ 

  Úapucıbaşılar durup evvelÀ 

 

 2441 Durup dest-beste ser-efkendeler 

  Naôar ber-zemìn-duòte-i bendeler 

 

 2442 äanursın ki ÀbdÀn-ı bì-cÀn idi 

  Mücessem teãÀvìr-i insÀn idi 

 

 2443 Olup úuùb-ı åÀbit şeh-i cism ü cÀn390 

  Úafada úıyÀm eyledi FerúadÀn 

 

 2444 äolunda úıyÀm itdi müfti’l-enÀm 

  O nÿr-ı mücessem o pír-i hümÀm 

 

 2445 İdüp Müşterì ÁfitÀba úırÀn 

  Şeref iktisÀb eyledi iútirÀn 

 

 2446 VezìrÀn-ı heft-mülÿk iótişÀm 

  VerÀsında müftinüñ itdi úıyÀm 

 

 2447 Virüp anlara muttaãıl iki ãadr 

                                                 
390
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  Bir iken üç oldı cihÀn içre bedr 

 

 2448 SelÀma dizildi úużÀt-ı kirÀm 

  Virüp yollı yolıyla herkes selÀm 

 

 2449 Du-tÀ itdi ta‘ôimle úÀmetin 

  EdÀ itdi tekrím ile òıdmetin 

 

 2450 Sürüp dÀmen-i ‘izzete yüzlerin 

  Du‘À ile òatm itdiler sözlerin 

 

 2451 MevÀlì idüp òıdmetini tamÀm 

  Müderrisler itdi selÀma úıyÀm 

 

 2452 Şeref buldılar ‘izz ü pÀ-bÿs ile 

  O pÀ-bÿs-ı iclÀl-i me’nÿs ile 

 

 2453 MeşÀyiò gelüp ba‘de òıdmete 

  Erişdiler ol devlet ü ‘izzete 

 

 2454 Mu‘arrifleri Şeyòü’l-islÀm idi 

  O ta‘rifde àÀyet-i ikrÀm idi 
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 2455 NevÀziş buyurdılar elùÀf ile 

  Tekerrümler itdiler i‘ùÀf ile 

  

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 2456 Bugün ùutdılar ÜsküdÀr’ı maúÀm391 

  K’ola tehniyet emri anda tamÀm 

 

 2457 Seóerden ki oldı revÀn ÀfitÀb392 

  Bu deryÀ-yı aòżarda keştì ber-Àb 

 

 2458 Sa‘Àdet ile sÀóile indiler 

                                                 
391 L: 86-b’de 
392 L’de 87-a başı 
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  CelÀdetle başùardaya bindiler 

   

        Der Ta‘rif-i Keştì 

 

 2459 Ayaúlandı ol ejder-i heft-ser393 

  Úanatlandı simurà-ı ãad bÀl u per 

 

 2460 Yürür sínesi üzre ejder gibi 

  äu üzre uçar murà-ı ãad-per gibi 

 

 2461 Yine bildigimüz gemidür velì 

  Bu şekle úodı anı şevk-i dili 

 

 2462 Erince kenÀra şehen-şÀh-ı dìn 

  Ayaà üzre idi zamÀn u zemìn 

 

    

 

 

   Der-ŞÀdumÀnì 

 

 2463 KenÀre ki vaż‘-ı úadem itdiler 

  Tüfek ùÿplar ile dem itdiler 

 

 2464 İdüp tehinyet ber ü baór ehli heb 

  Sürÿr ile raúã itdi şehr ehli heb 

 

 2465 Olup şeş-cihet òayr-ı maúdem nevÀ 

  TeãÀdümler itdi nidÀ vü ãadÀ 

 

 

   

  Der-ÜstÀden-i Be-SelÀm 
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 2466 Leb-i baór bÀb-ı hümÀyÿna dek 
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  Mülÿk-iótişÀmÀn Feridÿn’a dek 

 

 2467 Dizilmiş dürür cümle pür zìn ü zìb 

  KüşÀde-leb ü òande-rÿ ser-be-híb 

 

 2468 Binüp raòşına Rüstem-i tÀc-dÀr 

  RevÀn oldı taòtına İsfendiyÀr 

 

 2469 İç aàaları pey-rev-i pÀdişÀh394 

  Zırıh-pÿş u terkeş kemer zer külÀh395 

 

 2470 Şeh olmuşdı mÀh-ı süreyyÀ maúÀm 

  İç aàaları hem-süreyyÀ niôÀm 

 

 2471 Peyikler ãolaúlar öñünce devÀn 

  äafÀ ile raúã iderek şÀdumÀn 

 

 2472 Yemìn ü yesÀra telaùùüf niåÀr 

  SelÀm iderek luùfile şehriyÀr 

 

 2473 GüõÀr itdiler bÀb-ı iúbÀlden 

  Şeref virdiler taòta iclÀlden 

 

 2474 Şeref burcına geldi òurşìd-cÀh 

  Şeref-baòş tÀc oldı Cemşìd-cÀh 

 

 2475 DevÀm olsun eyyÀm-ı nuãretleri 

  MüdÀm olsun a‘dÀya furãatları 

 

 2476 Seferde óażerde mübÀrek ola 

  Seyir ü maúarda mübÀrek ola 

 

 2477 Ùutup àarb u şarúı selÀbetleri 

  Pür itsün úulÿbı mehÀbetleri 
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 2478 Gehì şarú u geh àarbı úılsun mekÀn 

  Götürsün ‘adÿyı cihÀndan hemÀn 

 

 2479 Bu ümìde dil-bestedür ‘ÀkìlÀn 

  Bu da‘vÀdadur cümle kÀr-ÀgehÀn 

 

 2480 Olup himmeti úadri gibi bülend 

  Mülÿk-ı cihÀnı ider der-kemend 

      87-a 

 2481 EúÀlím-i seb‘a idüp ketòüdÀ 

 ÒudÀ anı óıfô eylesün dÀ’ìmÀ 

 

 

 

  

  Der-Birÿn Reften-i Úal‘a-yı  

  İrevÀn Ez Dest-i İslÀmíyÀn 

 

                            2482 Gel ey çerò geç óìle vü òud‘adan 

             Uãanmaz mısın mekr ile bid‘adan 

 

         2483 áażanferleri tÀb-ı tebden ża‘ìf396 

   Şu resm eyledük k’oldı rÿbeh-óarìf 

 

                            2484  Úızılbaş-ı evbÀş-ı pür-mel‘anet 

   Gelüp bir yire itdiler meşveret 

 

       2485 Didiler òaber virdi cÀsÿslar 

               Òaber-gírlik ile me’nÿslar 

 

        2486  RevÀn Úal‘asında úonan MurtażÀ 

              ‘Alìl ü maríż olmada dÀ’ìmÀ 

 

    2487   Düşürmişdür anı maraż óÀlden 

  Nice óÀl úalmışdur ol úÀlden 
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    2488 Degüldür anuñ ‘aúlı başına yÀr 

  Umÿrını cümle gören Zü’l-fiúÀr  

 

                        2489 ÓiãÀr emrini göremez ketòüdÀ 

  Efendisine iremez ketòüdÀ  

 

   2490 Bu ma‘nÀyı dergÀha ‘arż itmemiş 

  Mariż olduàın daòı bildürmemiş 

 

          2491 Vezìr-a’ôam almazdan evvel òaber 

  RevÀn üstine varmamızdur hüner 

  

                         2492 Bu eånÀda RevÀn’ı itsek óiãÀr  

  Beş ay ùutamaz úal‘ayı Zü’l-fiúÀr 

  

   2493 Úış aldı yolı geçemez ins ü cÀn 

       RevÀn’ı óiãÀr idelüm biz hemÀn 

 

    2494    Cuyÿş-ı şehen-şÀh-ı dìn nìm-sÀl 

  KühistÀn-ı Ermen’den aşmaú muóÀl 

       87-b 

    2495 BahÀr olmayınca olunmaz ‘ubÿr  

  Bizim üstümüze kim eyler mürÿr 

 

    2496 Pesend itdiler birbiri sözlerün 

  ÓiãÀr olmaàa dikdiler gözlerün 

 

   2497 äiàÀr u kibÀrı olup müttefik 

  Bir oldı bu vÀdìde mest ü ayıú 

 

 2498 Bir alay olup cümle miål-i àazÀb397 

  Úuşatdı RevÀn Úal‘asını kilÀb 

 

 2499 Marìż olmaàın MurtażÀ-yı vezìr 
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  İdüp ketòüdÀsın àuzÀta emir 

 

 2500 Şeb u rÿz eylerler idi sitìz 

  ‘Adÿya urarlar idi tìà-i tìz 

 

 2501 BahÀdır idi óaú budur Zü’l-fiúÀr 

  Velí re‘y u tedbìrdür aãl-ı kÀr 

 

 2502 Şehen-şÀh-ı dìne irişdi òaber 

  Úuşatdı RevÀn’ı Úızılbaşlar 

 

 2503 İşidildi hem MurtażÀ òastedür  

   Eli ceng ü tedbírden bestedür 

 

 2504 Vezir-À‘ôama oldı fermÀn ki tìz 

  Úızılbaşı ref‘ ide tìà-i sitìz 

 

 2505 Yirinden úopup leşker itdi hücÿm 

  Cuyÿşile ùoldı yine Erżurum 

 

 2506 Vezir-À‘ôam Ámed’den idüp sefer 

  Óasan-úal‘asına dek itdi güzer 

 

 2507 Muóammed PÀşÀ varup Bedlìs’e 

  Ol eùrÀfı heb ùoldurup Bedlìs’e 

 

 2508 Anaùolı Sivas vÀlìleri  

  Úaraman u Mar‘aş aóÀlìleri 

 

 2509 ‘Umÿmen sipÀhí vü yeñiçeri  

  Úamÿ ehl-i tìmÀr ü sÀ’ìr çeri 
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 2510 Daòı Van u Aúısúa’nuñ leşkeri 

  Óaleb ŞÀm ÙırÀblus ‘askeri 

 

    2511 Geçilmez kühistÀndan gördiler  

  Ol eùrÀfa istif olup durdılar 
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 2512 Gelince bahÀr-ı òuceste-eåer 

  Bilürlerdi mümkin degildür güõer 

 

 2513 Memerr açılunca karÀr itdiler 398 

  Şeb u rÿz evrÀdı kÀr itdiler 

 

 2514 Bilürdi Úızılbaş-ı peròÀş-cÿy 

  İrüşürse ol leşker-i kíne- òÿy  

 

 2515 áubÀrı Úızılbaş’ı heb kör ider 

  RevÀn deştini anlara gör ider 

 

 2516 ÓiãÀra idüp bezl-i kÿşìş tamÀm 

  Daúìúa úuãÿr itmedi ihtimÀm 

 

 2517 Bu ma‘nìden ÀgÀh idi SünnìyÀn 

  Olup cengde her biri pehlevÀn 

 

 2518 Gün olmazdı kim her biri pençesin 

  Urup düşmene almaya nicesin 

 

 2519 Metereslerini baãarlar idi 

  Dögüşenlerini keserler idi 

 

 2520 Alınunca òendeúleri bí-òilÀf 

  Úızılbaş maàlÿb idi her masÀf 

 

 2521 Olup ceng-i kÀím se-mÀh-ı tamÀm 

  Şebpu rÿz iderlerdi óarbe úıyÀm 

 

 2522 Ecel düşmen ü dosta yÀr idi 

  ÓayÀt ikisinden de bí-zÀr idi  

 

 2523 VefÀy(?) ile bed-nÀm oldı ecel 
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  MemÀt ile òoş-kÀm oldı emel 

 

 2524 ŞehÀdet-ùaleb idi hep SünnìyÀn 

  Kesel virmedi anlara bím-i cÀn 
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 2525 Úızılbaş şÀh ile eylerdi ceng 

  Eger şehleri olmasa bí-direng 

 

 2526 Ölümden úaçarlar giderler idi 

  Óużÿr evlerine göçerler idi 

 

 2527 Úızılbaş cengünde nÀ-çÀrdur 

  Ki bì-kÀr itmezse ber-dÀrdur 

 

 2528 Dögüşmezse óÀkimleri öldürür399 

  Ölümden úaçanlar ölümün görür 

 

 2529 Velí óabbeõÀ ceyş400-i ‘OåmÀniyÀn 

  Ki AllÀh içün beõl ider mÀl ü cÀn 

 

 2530 RevÀn’da düşüp MurtażÀ òaste-óÀl 

  Bu ceng ü cidÀli iderdi ricÀl 

 

 2531 Biri biri üstine döner idi 

  Düşerse biri biri geçer idi 

 

 2532 Biri birini cenge taórìã ider 

  Biri ölse biri yirine geçer 

 

 2533 Dögüşürdi bu nev‘ ile àÀziyÀn 

  Ki aldı ecel MurtażÀ’dan revÀn 

 

 2533 Bir aya úaríb eylediler sitìz 

  áılÀfına girmez idi tìà-i tìz 
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 2534 Çü dörd aya baãdı zamÀn-ı úıtÀl 

  Birez geldi sünnìlere ża‘f-ı óÀl 

 

 2536 Şehìd oldı àÀzilerüñ ekåeri 

  ÒuãÿãÀn vefÀt eyledi serleri 

 

 2537 Meded-kÀrı mevkÿf idi daàlara 

  İki ay úalmışdı ol çaàlara 

 

 2538 Yıúılmış idi úal‘a ucdan uca 

  Yaúa yaúa yedi avuc avuca 

 

 2539 HemÀn tìà idi seddiden düşmeni 

  Tüfek ùÿpdan gitti lÀf-ı meni 
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 2540 Yürüyişler itdi Úızılbaşlar 

  Alamadılar yine evbÀşlar 

 

 2541 Anı bildiler kim úılıcla eger 

  Alınursa ol úal‘a-yı pür òaùar 

 

 2542 Úızılbaş nìme giçer tìàden 

  Ne nìme ki ekåer giçer tìàden 

 

 2543 İdüp óìle gönderdiler bir resÿl401 

  Didi şÀhımuz sözin eyleñ úabÿl 

 

 2544 Yigitlük dilÀ-verlük ise budur 

  Bahadırluk vü erlük ise budur 

 

 2545 Umarsız meded şimdi yokdur mecÀl 

  İki ay gerek açıla tÀ cibÀl 

 

 2546 Bilünmez ne var sizde bizde hemÀn 

  RevÀn’ı virüñ siz de oluñ revÀn 
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 2547 Ta‘arruż size bizden olmaz revÀ 

  RevÀndur hemÀn maúãad ü müdde‘À 

 

 2548 Bu sözi ki işitdiler SünnìyÀn 

  Göñüllerde cÿş eyledi óubb-ı cÀn 

 

 2549 HelÀka göñül virmişidi úamu 

  ŞehÀdet murÀd itmişidi úamu 

 

 2550 Virüp úal‘ayı çıúdılar müslìmÿn 

  Düşüp yollara geldiler pek zebÿn 

 

 2551 CihÀnda ãaà olsun şehen-şÀh-ı dìn 

  Úomaz rÿbehe raàmı şír-i garìn 

   

  Der-AókÀm Kerden-i  

  Vezìr-i Úıla‘-yı Seróad-rÀ 

 

 2552 BahÀr intiôÀrın çekerken vezìr 

  Úızılbaşa oldu felek dest-gìr 

 

 2553 Gelenlerden aldı òaber vaú‘adan 

  Ümìdini úaù‘ eyledi úal‘adan 
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 2554 Şehen-şÀha aóvÀli i‘lÀm idüp 

  ÚılÀ‘ını seróaddüñ aókÀm idüp 

 

 2555 Aúısúa’yı Úars’ı vü Van’ı tamÀm 

  Yeñiden meremmÀta úıldı úıyÀm 

 

 2556 ÚılÀ‘-yı sıàÀra daòı hem-çünÀn402 

  Õaòìre vü Àdemler itdi revÀn 
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 2557 Mÿãul cÀnibinden alındı òaber 

  Küçük Aómed ol mÀ’ìl-i şÿr u şer 

 

 2558 Uyup ErdilÀn ÒÀn’ı iàvÀsına 

  Anuñ aldanup mekr ü iàrÀsına 

 

 2559 Vezìr-a‘ôama itmeden bir òaber 

  Düşüp ardına gitmiş ol bì-òaber  

 

 2560 Úızılbaş aldırmayup ‘aynına 

  Varur MihribÀn Úal‘ası üstine 

 

 2561 Úızılbaş bi’l-cümle mevcÿd iken 

  Küçük Aómed’üñ ceyşi mefkÿd iken 

 

 2562 Varur Gÿr gibi düşmenüñ üstine 

  Çeken Gÿr gibi düşmenüñ üstine 

 

 2563 Çoú olmaàla ‘adÀ-yı bed-òºÀhlar 

  O şìr-i neri aldı rÿbÀhlar 

 

 2564 Şehìd oldı Óaú raómet itsün aña 

  O dünyÀda da ‘izzet itsün aña 

 

 2565 Çün aldı òaber Áãaf-ı tìz-hÿş 

  ‘Ale’l-fevr techìz itdi cuyÿş 

 

 2566 İdüp başbuà ketòüdÀsın hemÀn 

  RevÀn itdi seróadde ceyş-i girÀn 

 

 2567 Varup ketòüdÀ-yı müşÀrileyhe 

  EdÀ eyledi òıdmet-i mÀ‘liye 

 

 2568 Girüp Mÿãul’a òaylì şevket ile 

  Úızılbaşı ürkütdü dehşet ile 
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 2569 Tüfekcilerin gönderüp Kerkük’e 
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  Re‘ÀyÀsını dönderüp Kerkük’e 

 

 2570 Aúın ãaldı evbÀşlar üstine 

  BelÀ oldı úallÀşlar üstine 

 

 2571 Virildi aña ŞÀm-ı cennet-meşÀmm403 

  O’dur şimdi Dervíş Muóammed be-nÀm 

 

 2572 İdüp cümle seróaddi termìmler 

  TamÀm oldı çün emr-i tetmìmler 

 

 2573 Dönüp Ámed’e gelmişidi vezìr 

  Vezír oldı Bayram PÀşÀ-yı pìr 

 

 2574 Vezir-a‘ôam oldı vü geldi hemÀn 

  Bunı istediler çekildi hemÀn 

 

 2575 Şehen-şÀh-ı dìn ‘aúlı pür-kÀrdur 

  Anuñ ‘azl ü naãbında serdÀrdur 

 

 2576 Çü úalb-i hümÀyÿnı mülhìm olur 

  Anuñ zaòmı ma‘nide merhem olur 

 

 

 

  Der-‘Ukÿú Kerden-i ‘İnÀyet- GirÀy u  

   Yaften CezÀ-yı SezÀ-yı Òìş 

 

 2577 Gel ey òabå-kÀruñdan eyle óaõer 

  Saña òayr gelmez çekersin żarÀr  

 

 2578 Oyunlar saña bed-güherdür úatı 

  Sözüni ùutan bì-hünerdür úatı 

 

 2579 Sene erba‘ u erba‘ìn ü elif404 
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  Felek CÀnbek’üñ òÀnlıàın ãaydı òulf 

 

 2580 Úırım òÀnı oldı ‘İnÀyet GirÀy 

  HüsÀm’ı aña úıldılar úaàlıàay 

 

 2581 NihÀdında şirret var imiş meger 

  ÒıyÀnet-perest oldı ol bed-güher 

 

 2582 RevÀn’a buyurduúda şÀh-ı cihÀn 

  Aña olmuş idi bu fermÀn revÀn 
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 2583 Demirúapu’dan çıúsa Tatar ile 

  Úızılbaşa zaòm ura ılàÀr ile 

 

 2584 BahÀne idüp didi kim Úantemir405 

  Anuñ ceyşi var cümlesi gök demir 

 

 2585 Bize il degül baàídür ol ùoñuz 

  Úamu òÀnlara baàídür ol ùoñuz 

 

 2586 Giderseñ Demirúapı’ya ol gelür 

  Úırım ülkesin óÀlì bulur alur 

 

 2587 Ma‘Àn üste dek gitmege gitmedi 

  Anuñçün bize gitmek el virmedi 

 

 2588 Bu cürminden iàmaż olunmış idi 

  Ta‘arrÿżdan i‘rÀż olunmış idi  

 

 2589 ÒıyÀnet tevehhüm virüp cÀnına 

  Yine ãuãadı yoú yire úanına 

 

 2590 Kefe óÀkimin bì-sebeb itdi úatl 

  Düşüp ba‘de cÀnına bìm-i ‘azl 
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 2591 Yazup ‘arż u maóżarlar itdi revÀn 

  Ki mücrim degildür bu ma‘nide òÀn 

 

 2592 Bu eånÀda taórìk idüp Mosúov’ı 

  Dil-i düşmen-i dìni itdi úaví 

 

 2593 Gelüp Mosúov itdi Azaà’ı óiãÀr  

  Ùoúuz ay úadar úaldılar kÀr-zÀr 

 

 2594 TeàÀfül idüp def‘e çalışmadı 

  BahÀne ùutup híç úarışmadı 

 

 2595 Noàay u Úırım òalúı ile tamÀm 

  Düşüp Úantemir fikrine ãubó u şÀm 

 

 2596 Anuñ def‘ine yıàdı ceyş-i girÀn 

  Bucaú mülkine aúdı baór-ı revÀn 

 

 2597 Ùuyup Úantemir keåretin anlaruñ 

  Bilüp üstine geldigin òÀnlaruñ 
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 2598 ‘İyÀliyle mÀlıyla úaçdı hemÀn 

  Der-i devlete geldi úurtardı cÀn 

 

 2599 BirÀderlerinden Velí ŞÀh-nÀm406 

  Taòallüf idüp àayrısı bi’t-tamÀm 

 

 2600 ‘İnÀyet GirÀy’a muùi‘ oldılar 

  ‘İùa‘Àt idüp luùflar buldılar 

 

 2601 Bucaú’dan o Tatar’ı hep úaldırup 

  Úırım ùopraàına yine ùoldırup 

 

 2602 áurÿr-ı tamÀm ile òÀn-ı Úırım  

  İdüp zu‘m kendini cÀn-ı Úırım  
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 2603 Úoyup bunları úarda oldu revÀn  

  Úırım mülkine virdi zu‘mınca cÀn 

 

 2604 Aúup òÀnuñ ardunca cümle Tatar 

  Úaàılàayla fi’l-cümle úaldı süvÀr  

 

 2605 Görüp naúşı SelmÀn Şeh ile evrÀú 

  Velì ŞÀh’a gönderdiler bir ulaú 

 

 2606 Velì ŞÀh àÀyet dilÀver idi 

  O úavm içre erlikde server idi 

 

 2607 ‘Ale’l-fevr IlàÀr idüp bir seóer 

  HüsÀm’a belÀ şÀmın itdi maúar 

 

 2608 ÓüsÀm’ı úılıcla iki biçdi tìz 

  Nÿreddín ile daòı itdi sitìz 

 

 2609 Üşüp Úantemirli úamu üstine 

  Düşüp Úantemirli úamu üstine 

 

 2610 Anı dÀòı úatl itdiler bì-dirìà 

  Birikdi úamusı úodı ceyşe tìà 

 

 2611 Yine Úantemirli olup kÀm-rÀn 

  Úaàılàay Nÿreddín gidüp úaldı òÀn 

 

 2612 Şehen-şÀh-ı dìn-i ‘adÀlet-penÀh 

  Bahadır GirÀy’ı idüp mülke şÀh 
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 2613 BahÀdır GirÀy’a virüp òÀnlıàı  

  Úarındaşına virdi sulùÀnlıàı 

 

 2614 PiyÀle alup òÀnı çekdirmeye 407 
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  O sÀ‘atda başladı çekdirmeye 

 

 2615 Kefe’ye irişdirdi òÀnı hemÀn 

  ‘İnÀyet ùuyup atdı deryÀya cÀn 

 

 2616 Bilürdi ki yoúdur òalÀãa mecÀl 

  NecÀt iótimÀlidür emr-i muóÀl 

 

 2617 Der-i devlete geldi bì-iòtiyÀr  

  Gelünce emÀn virmedi şehriyÀr 

 

 2618 GünÀhın baàışladı şÀh-ı cihÀn 

  Azaú Úal‘asın almasa düşmenÀn 

 

 2619 Bu cürmi nice ‘afv ider pÀdişÀh 

  Ki küffÀr itdi àuzÀtı tebÀh 

 

 2620 ÒıyÀnet-perest idi çün Úantemir 

  Anı itdi nÀr-ı siyÀset-i mekr 

 

 2621 Dıraòt-ı òabíå idi úal‘ itdiler 

  Anuñ fer‘ini daòı kam‘ itdiler 

 

 2622 Ne oàlı ne kendi òalÀã olmadı  

  ÒıyÀnet iden meróamet bulmadı  

 

 2623 Şehen-şÀh-ı dìne òıyÀnet iden 

  ÒabÀået yolından úabÀóat iden 

 

 2624 İki dÀrda raóat olmaz aña 

  Be-her óÀl miónetden olmaz cüdÀ 

 

 

 

  Der-Te‘dip-bÀn Ez-Dil ve ÒalÀã  

  Şûden-i Û Ez-Pençe-i Ecel 
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 2625 Óüseyin Óasan-sìret ibn-i Naãÿó 

  Dilìr-i ùaleb-kÀr-ı Fetó ü Fütÿó 

 

 2626 Be-‘akl-ercümend ü be-tedbìr-i pìr 

  Budin óÀkimiken o rÿşen-żamìr 
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 2627 Raúıã nÀm-ı gebr-i kebìr-i Macar 

  Birez be-dil-kÀm olmuş idi o òar 

 

 2628 Úarındaşına teblenen cevr ider408 

  Elinde olan mülkin almaú diler 

 

 2629 Taôallümler itdi gelüp İştevÀn 

  Raúıã’dan bu ma‘nì göründi girÀn 

 

 2630 Vezír-i dilìr-i Arisùo-naôìr 

  Der-i devleti itdi naúşa òabìr  

 

 2631 Muraòòaã olup emr ü fermÀn ile 

  Raúıã üstine gitdi ‘ünvÀn ile   

 

 2632 O òınzír-ı bì-dìn-i bì-‘aúl u re‘y 

  İdüp cem‘ kendi gibi bir alay 

 

 2633 Òuãÿmet hevÀsıyla irsÀl ider 

  HevÀli-i orduya íãÀl ider 

 

 2634 Vezìr-i mükerrem ki aldı òaber 

  ‘Ale’l-fevr irsÀl itdi óaşir 

 

 2635 Bulup úarda kÀfirleri úırdılar 

  Oradan kilÀbı hemÀn ırdılar 

 

 2636 ÙameşvÀr PÀşÀsı başın buà idi 

  Gücile úaçup gitdi úaldı çerì 
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 2637 Vezìr-i mükerrem òaber-dÀr olup 

  İrişdi o ceyşe hevÀ-dÀr olup 

 

 2638 Raúıã üstine ‘azme virdi úarÀr 

  SüvÀr oldı serdÀr-i sÀóib-vaúÀr 

 

 2639 ÚażÀ ile bir nehre uàradı rÀh 

  KenÀrında ÀrÀm úıldı sipÀh  

 

 2640 Gice tÀ seóer oldı bÀrÀn u seyl 

  Seóer gördiler olmış ol nehr-i Nìl 

 

 2641 Memerrden ‘ubÿra mecÀl olmadı 

  Murÿr ol aralıúda yol bulmadı 
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 2642 Raúıã mest idi ayıú oldı hele 

  Köpek re’fete lÀyıú oldı hele 

 

 2643 Gelüp nehrüñ ol cÀnibine hemÀn409 

  Tażarrÿ‘la úavmini itdi revÀn 

 

 2644 Didi İştevÀn bir óased-peşşedür 

  Úatı müfterídür410 bed-endìşedür 

 

 2645 Baña Erdel’i virdi ãÀóib-úırÀn  

  O günden beri òastedür İştevÀn411 

 

 2646 Re‘ÀyÀsını söyledüñ Erdel’üñ 

  BerÀyÀsını diñledüñ Erdel’üñ 

 

 2647 Eger cevrimüz varsa úÀżí oluñ 

  Kerem-kÀrımuz yoúsa rÀżı olun 

 

 2648 Vezír-i dilír-i kerímü’l-fu’Àd 
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  Suhÿletle gördi ki óÀãıl murÀd 

 

 2649 İdüp İştevÀn ile ãuló-ı ekìd 

  İkisine de virdi bìm ü ümìd  

 

 2650 Úılup ol iki gebri Erdel’de bir 

  Sa‘Àdetle döndi vezír-i dilír 

 

 2651 Der-i devlete ref‘-i óÀl itdiler 

  Vuúÿ‘ üzre ‘arż-ı maúÀl itdiler 

 

 2652 Getürdüp ÙameşvÀr Paşasını 

  Úabÿl itmedi hìç-i óÀşÀsını 

 

 2653 áażab ‘ibret itdi anı ‘Àleme 

  SiyÀset gerekdür beni Àdeme 

 

 2654 Ol Àdemde k’olmaya nÀmÿs u ‘Àr 

  Anı ehl-i àayret ider seng-sÀr 

 

 2655 áayÿr oldı şÀhen-şehe dìnimüz 

  Anuñçün úaçar düşmen-i dìnimüz 

 

 

 

  ‘Azìmet-i SulùÀn-ı SelÀùìn-i İslÀm  

  Be-Tesòìr-i BaàdÀd-ı DÀrü’s-SelÀm 
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 2656 Gel ey intiúÀm-ı óaşer Àrzÿ412 

  Ki tìàinle şÀd-Àbdur Àb-rÿ 

 

 2657 ‘Adÿsına sen zaòm ile çÀk úıl 

  Yıúup úal’asın êarb ile òÀk úıl 
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 2658 Ser-À-ser geçür düşmeni tìàden 

  Bülend eyle efàÀnını mìàden 

 

 2659 ŞüàÀl-i nigÿn-sÀr-ı óìle-güzÀr 

  Düşürdi çü naòçìr şìr-i şikÀr 

 

 2660 KemìngÀh furãat olup dest-gìr 

  Yedi beççe-i şìri mÿr-ı óaúìr 

 

 2661 Görüp mÀrı efsurde berd-i òarìf 

  Anı ekle germ oldı mÿş-ı ôarìf 

 

 2662 Düşürdi gürÀz-ı óaõer pÀs-bÀn 

  O bÀàí ki der-òºÀb idi dìde-bÀn 

 

 2663 Bulup ni‘meti cÀy-ı òÀlíde seg 

  Ana ãunmada itmedi hìç şek 

 

 2664 ÚażÀ dest-bend itdi şem‘ÿnını 

  Aña àÀlib itdirdi mel‘ÿnını 

 

 2665 ‘Adÿ-yı siyeh-kÀr-ı bed rÿzgÀr 

  İdüp óìle vü mekr ile kÀr-zÀr 

 

 2666 RevÀn’a hücÿm eyledi bir maóal 

  Ki vÀlìye dest urmış idi ecel 

 

 2667 Eger MurtażÀ olmasa òaste-óÀl 

  ‘Adÿnuñ hücÿmı olurdı muóÀl 

 

 2668 CesÀret ki rÿbehden itdi ôuhÿr 

  Ayaà üstine geldi şír-i àayÿr 

 

 2669 Ehem oldı mücrìmlere intiúÀm 

  Hücÿma úıyÀm eyledi iótimÀm    

 

 2670 Temevvüc-nümÿn oldı baór-ı àażab 
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  SerÀsìme-rev oldı rìò-i ùaleb 
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 2671 BelÀya ãalÀ itdi ra‘d-ı nidÀ413 

  SeóÀbın birikdirdi berú-i belÀ 

 

 2672 Düşüp şìr ÀcÀma heb hemheme  

  Zemín ü zamÀnı ùutup demdeme  

 

 2673 Ayaúlandı bi’l-cümle ejder-demÀn  

  Úanatlandı ‘anúÀ-yı maàrib hemÀn  

 

 2674 Şehen-şÀh-ı dìne SiyÀvuş-àulÀm 

  Feridÿn-óışm Erdeşìr-intiúÀm 

 

 2675 İdüp kìn Keyòüsrevi naúş-ı dil 

  HemÀn şÀha ol naúş idi baòş-ı dil 

 

 2676 Muãammım bu oldu ki mülk-i ‘Acem 

  Ser-À-ser úılıcdan giçe bìş ü kem  

 

 2677 ‘IrÀú-ı ‘Arab’dan idüp ibtidÀ 

  HerÀt’a varunca bula intihÀ 

 

 2678 MühimmÀta Bayram PÀşÀ tamÀm 

  İki yıl úadar eyledi ihtimÀm  

 

 2679 Döküp balyemez ùÿplar Bìre’de 

  Had(d)iñ virdiler göge de yire de 

 

 

 

  Der-Ta’rif-i Tÿp-ı Kal’a-Kÿb 

 

 2680 Ecel kehf idinmiş anuñ cevfini 

  Çeker úal‘a-yı Çerc anuñ òavfını  
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 2681 æakíl ü keåìf ü saùìr u dırÀz 

  Nefes úal‘a-endÀz u Àhen-güdÀz  

 

 2682 Bu óaml-i åakìli götürmez türÀb 

  Úopar merkez eyler cihÀnı òarÀb 

 

 2683 Felekdür ki bir şekl-i ùÿmÀrdur 

  İçi ùopùolı ‘unãÿr-ı nÀrdur 

 

 2684 Ya bir ejdehÀ-yı dehen-gÀrdur 

  Ya bir gÀr-ı merdüm-rübÀkÀrdur 
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 2685 Ya dehlìz-i düzeò ya mÀr-ı caóìm414 

  K’olur cevfine nÀrı bì-vehm ü bìm 

 

 2686 Ya bir ãaòra-yı ra‘d-ÀvÀzdur 

  ‘Adÿ üstine tünder-ÀvÀzdur 

 

 2687 Ya bir mÀrdur heyÀt-ı gÀrda 

  Ya ‘ifrìtdür heykel-i mÀrda 

 

 2688 áıdÀsı óadíd ü ãadÀsı şedìd 

  ‘Aceb ejder oldı zinde-i bedìd 

 

 2689 Yedi burcı bir demde ber-bÀd ider 

  Ùoúunırsa Elvendi BaàdÀd ider 

 

 2690 äadÀsıyla nüh künbedi şaú ider 

  NidÀ ‘arş ebvÀbunı daú ider 

 

 2691 áıõÀ Àhen ü nÀrdur muttaãıl 

  ‘Amel òalúa ÀzÀrdur muttaãıl 

 

 2692 Bu òalú-ı cedìd oldı tünder àıdÀ 
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  Bıraúdı zemìn ü zamÀna ãadÀ 

 

 2693 Teng òÿy u pür zÿr u tünd ü àużÿb 

  Óaúìúatde tünder laúab úal‘a kÿb 

  

  Der-Ta’rif-i GelülehÀ-yı Tÿp u BÀrÿt 

 

 2694 áıõÀsını cem‘ itdiler kÿh kÿh 

  ŞikÀf ile geldi hevÀya sütÿh 

 

 2695 Demir tÿp ile ùoldı arż u semÀ 

  Kìse kìse bÀrÿt ile imtilÀ 

 

 2696 ArÀżide medfÿn olan tünderi 

  Çıúarup zemìn ùutdı deşt ü deri 

 

 2697 Ne yerde ise anı buldurdılar 

  Bu nüh óoúúayı cümle ùoldırdılar 

 

 2698 ‘Adÿdan füzÿn oldı fınduúları 

  Raúamdan birÿn oldı fınduúları 
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 2699 Çü BÀbìl’de cem‘ oldı bÀrÿtlar415 

  ÚıyÀmet úopar didi MÀrÿtlar 

 

 2700 BinÀ’en ‘ale’l-‘Àde eflÀúı heb 

  Yıúar yandurur tÿde-i òÀki heb 

 

 2701 Vuúÿ‘ına haşrüñ olur bu sebeb 

  NihÀyet bulur rÿzgÀr-ı ta‘b  

 

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 
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 2702 Cebe-òÀnelerle pür oldı úılÀ‘ 

  ÕeòÀ’irle leb-rìz oldı beúÀ‘ 

 

 2703 LevÀzumla imkÀnı ùoldurdılar 

  Ne mümkin ise aña buldurdılar 

 

 2704 Mine’l-ibtidÀ vü ile’l-intihÀ 

  MenÀzil levÀzum becÀ vü sezÀ 

 

 2705 MüheyyÀ vü ÀmÀde úıldı vezír 

  CevÀn-baòtı ceõb itdi tedbír-i pír 

 

 2706 Gelüp bir seóer Hüdhüd-i nâme-ber 

  SüleymÀn’a virdi Seb‘a’dan òaber 

 

 2707 O Belúıs-ı mülk Àrzÿ der zamÀn 

   Buyurdı ki óÀżır ola ins ü cÀn  

 

 2708 Suyÿl-ı óışım şarúa idüp mürÿr 

  ‘IrÀú’ı ide àarú ùÿfÀn-ı şÿr 

 

 2709 Nev-ÀvÀze-i ceng olup kün-fe-kÀn 

  Tezelzül-nümÿn oldı kevn ü mekÀn 

 

 2710 Ùaleb-kÀr-ı óarb idi cümle cuyÿş 

  NidÀ-yı sefer-Àrzÿ idi gÿş 

 

 

 

  Der -Ta‘rif-i Birÿn-Ámeden-i Leşker 

 

 2711 NidÀ-yı sefer varmadan gÿşına 

  Òaber virdi hÀtif-i óışm hÿşına 
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 2712 YelÀn-ı sipâh oldı raúúÀãlar416   
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  Yola girdiler ibn-i VaúúÀãlar 

 

 2713 RevÀ-rÿ revÀn oldı her sÿ hemÀn 

  Óaşem cÀn ü bÀş üzre oldı revÀn 

 

 2714 Żamìr-i hümÀyÿn-ı hÀtif-eåer 

  Úulÿbine òalúuñ sirÀyet ider 

 

 2715 RiúÀb-Àrzÿ-yı pÀy-ı İskenderi 

  Óaşem şevúden pÀy iderler seri 

 

 2716 Gürisne pelengÀn gibi cünd-i Rum 

  ‘Adÿ üstine oldılar pür-hücÿm 

 

 2717 Boşandı hemÀn bìşeden şìrler 

  Ser-i düşmen isterdi şemşìrler 

 

 2718 Zemìni ùutup cümle ejder-demÀn 

  Hûcÿm itdiler şarúa zÿr-ÀverÀn 

 

 2719 Alup yeryüzin nìze-i Àhenìn  

  Òuùÿù ile ùoldı nuúÀù-ı zemìn 

 

 2720 Zırıh-pÿşlarla ùolup her zemìn 

  CihÀn oldı pür şìşe-i Àhenìn  

 

 2721 Ser-À-ser cebe-dÀr u pür dil be-ceng 

  SipÀh idi güyÀ muóíù-i niheng 

 

 2722 CibÀl-i zemìni ni‘Àl itdi deşt 

  Zemìn oldı hem-vÀr çün kef-i deşt 

 

 2723 Sipeh kÿh kÿh idi ammÀ revÀn 

  áubÀr ebri berúidi nevk-i sinÀn 

 

 2724 Daòı esmez oldı ãabÀ vü debÿr 

  Ki nevk-i sinÀn üzre idi ‘ubÿr 
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 2725 TezÀhümle pÀ-mÀl oldı hevÀ 

  Úaçup Àteşe eyledi ilticÀ 

 

 2726 Bu ceyşüñ hücÿmından almış óisÀb 

  Şeb ü rÿz gerdiştedür ÀfitÀb 
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 2727 Yirde düşmez oldı şu‘À-yı úamer417 

  Uzaúdan uzaàa ùolanur gezer 

 

 2728 Şebiòÿn òavfın çeküp ÀsumÀn 

  Uyumazdı ãubóa degin aòterÀn 

 

 2729 SipÀhidi BehrÀm-ı òÿnì meger  

  Sürüye úarışmaz iderdi óaõer 

 

 2730 ‘UùÀrid nifÀúiyle meşhÿr idi 

  Anuñçün görinmezdi mehcÿr idi 

 

 2731 Eger pÀs-bÀn olmayaydı recÿl 

  Degişürdi bir anda nice maóal 

 

 2732 Du‘Àsıyla Àsÿdedür Müşterì 

  Ve illâ úaçardı úoyup kişveri 

 

 2733 Getürdi defin zühre kesdi sesin 

  Ki Àheng-i rezm aldı pìş ü pesin 

 

 2734 Suyÿl-i óaşem úabladı òÀki heb 

  SeóÀb-i belÀ ùutdı eflÀkı heb 

   

 

 

  Rücÿ’ Be-Asl-ı Suhan 
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 2735 Semend-Àrzÿ oldu ãÀóib-úırÀn 

  Òidiv-i cihÀn ÚahramÀn-ı zamÀn 

 

 2736 İdüp intiúÀm ‘adÿyu murÀd 

  ÚażÀ vü úader istedi ala dÀd 

 

 2737 Şehen-şÀh-ı dìn-i tevekkül-ùırÀz 

  Òużÿ‘ ile dergÀha itdi niyÀz 

 

 

 

  Der MünÀcÀt 

 

 2738 Ki Ey ÚÀdir-i muùlaú-ı kÀm-kÀr 

  Şikestì dürüstì kün ü kÀr-zÀr 

 

 2739 ResÀnende-i Àrzÿ-yı kesÀn 

  NevÀzende-i òÀùır-ı bendegÀn  
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 2740 Ôafer rÀh-ber-sÀz-ı ímÀniyÀn418 

  ‘Adÿ maóv ger-dÀn-ı İslÀmiyÀn 

 

 2741 Musallaù kün-i úahr-ı ber-ùÀàíyÀn 

  Tapançe- zen-i behr-i ber-baàiyÀn 

 

 2742 Pes-endÀz-ı kÀr ‘adÿyÀn-ı dìn 

  Be-peş-Àver-i sa‘y-ı merdÀn-ı dìn 

 

 2743 Neóÿset-ı deh [ü] tìre baòt-ı ‘adÿ 

  Be-ser-ber zen-i pÀy-ı taòt ‘adÿ 

 

 2744 Úabÿl Àver-i bendegÀn-ı Resÿl 

  ResÀyì deh [ü] kÀr-ı ehl-i úabÿl 

 

 2745 Be -ser tÀc-ı ‘izzet-i nüh serveri  

                                                 
418
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  Úaví-sÀz-ı bÀzÿ-yı zÿr-Àveri 

 

 2746 Maóabbet-nümÀ-yı muóibbÀn şürÿ‘ 

  ‘Azìzì resÀn-ı zelilÀn şürÿ‘ 

 

 2747 Nikÿyì deh [u] bende-i çÀr-yÀr 

  Nigÿn-sÀz-ı sebbÀb-ı küfr-iòtiyÀr 

 

 2748 MurÀd’ı ôafer ile mesrÿr úıl 

  Bu meksÿrı ‘avnuñla manãÿr úıl 

 

 2749 Çü òıdmet-güõÀr eylediñ ümmete 

  Meded-kÀr eyle anı sünnete 

 

 2750 İmÀm-ı A‘ôam’ı itmek ister òalÀã 

  Ki itdin anı melce-i ‘Àm u òÀã 

 

 2751 Baña fetó-i BaàdÀd’ı eyle naãìb 

  Du‘À-kÀra sensin mucìb ü úarìb 

 

 2752 İlÀhì MurÀd’ı idüp ber-murÀd 

  Bu lüùfuñla úıl ehl-i İslÀm’ı şÀd 

 

 2753 İlÀhì óabibüñ resÿl-i güzìn 

  Aña yÀr olan sevgilüñdür yaúìn 

 

 2754 MurÀd anlaruñ àayretini çeker 

  MurÀd anlara òıdmet itmek diler 
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 2755 Şefi‘-i Resÿl ile aãóÀbladur419 

  Kerem eyle bÀbuñ kerem bÀbıdur 

 

 2756 Nice olmaz ricÀsı úabÿle úarìn 

  Resÿl-i güzìnüñ olur mı òazìn 

 

                                                 
419
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 2757 İlÀhí MurÀd’ı úabÿl eyledüñ 

  Ki òıdmet-güzÀr-ı resÿl eyledüñ  

 

 2758 Óarem òÀdimi eyledüñ bendeñi 

  Kerem úademi eyledüñ bendeñi 

 

 2759 Ümid eylerüm ‘izzet ü nuãreti 

  ‘Adÿ üstine úudret ü furãatı 

 

 2760 İlÀhì virüp ‘izzet-i serveri  

  Baña rÀm idüp leşker ü kişveri 

 

 2761 Ser-i ehl-i sünnet cema‘Àt idüp 

  BinÀsını beytüñ kerÀmet idüp 

 

 2762 Ser-efrÀz úılduñ seleften beni 

  Çü mümtÀz itdüñ òaleften beni 

 

 2763 O bed-meõhebi ser-nigÿn úıl baña   

  E‘Àdì-i dìni zebÿn úıl baña  

 

 2764 İlÀhì senüñdür ‘aùÀ vü kerem  

  İlÀhì senüñdür bu mülk ü óaşem 

 

 2765 Bu iósÀnuña lÀyıú itdüñ beni 

  Bu in‘Àm ile fÀ’íú itdüñ beni 

 

 2766 Ne emir òaùıra ki virdüñ şürÿ‘ 

  NihÀyetde buldı o kÀrum vuúÿ‘ 

 

 2767 Çü düşmenlere gÀlib itdün beni 

  Ol iósÀnuña ùÀlib itdüñ beni 

 

 2768 Bu kÀruñ da encÀmın ister MurÀd 

  Bu emrüñ de itmÀmın ister MurÀd 

 

 2769 Şeb ü rÿz efkÀrı BaàdÀd’dur 
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  Dem-À-dem ùaleb-kÀrı BaàdÀd’dur 
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 2770 ‘Alì aósenü’l-veche tesìr úıl420 

  Bu ‘abd-ı óaúìrüñle tesòìr úıl 

 

 2771 Òulÿã-ı derÿnı olup kÀr ger 

  Du‘Àsını itdi icÀbet-eåer 

 

 2772 NiyÀzını nÀz eyledi der-kenÀr 

  RicÀsın úabÿl eyledi PerverdigÀr 

 

 2773 Ol ilhÀm kim naúş-ı mıãdÀú idi 

  Żamír-i hümÀyÿna müştÀú idi 

 

 2774 ViãÀle vesìle bulup iştiyÀú 

  Yetişdi hemÀn meróaben bi’l-vifÀú 

 

 2775 Òaber aldılar naúş-ı ümmìdden 

  æemer-baòş-ı naòl oldılar bìden 

 

 2776 MurÀdına irişdi SulùÀn MurÀd 

  Ki dÀ’ìm anı ide Óaú ber-murÀd 

   

 

 

  Rucÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 2777 Şehen-şÀh-ı dìn oldı meydÀn-ùaleb 

  Zemìn oldı bir gÿy [u] çevgÀn-ùaleb 

 

 2778 Sene seb‘ u erba‘ìn ü elf421 

  ‘Azímet idüp emr-i te’òíri òulf 
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 2779 Göründi sekizinde zil-úa‘denüñ422 

  O tuà-ı ôafer perçemi va‘denüñ 

 

 

 

  Der-Ta‘rif-i Tÿà-ı Pür-Fürÿà 

 

 2780 Cebe-òÀneyi maùla‘ itdi o tÿà 

  Şu‘aıyla virdi cihÀna fürÿà 

 

 2781 äabÀ armaàan eyledi bÿyını 

  Bulup virdi yir yir sefer cÿyını 

 

 2782 Dil-Àvìzdür zülfi ol dilberüñ 

  Düşer ardına òalúı baór u berüñ 
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 2783 O’dur heykel-i nuãret-i pür furÿà423 

  Anı itdiler şÀh-ı dìn-dÀra tÿà 

 

 2784 Otaàı hümÀyÿn-ı devlet-úarÀr 

  İdüp cÀnib-i ÜsküdÀr’a güõÀr 

 

 2785 Ayıñ on beşinde úuruldı otaà 

  O zer ùoblar oldılar şeb-çerÀà 

 

 

  

  Der Ta‘rif-i Otaà 

 

 2786 Çeküldi o zer úubbe eflÀka dek 

  Úaúuldı úazuú merkez-i òÀka dek 

 

 2787 O símuràa mesken olur kÿh-ı ÚÀf 

  Muóìùi bu simurà ider zir-i nÀf 

                                                 
422
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 2788 Nice dìr o rif‘atda yem çerh-i dÿn 

  İki olsa mióver olurdı sütÿn 

 

 2789 ÒayÀl idemez vüs‘atini edÀ 

  Muóìùin felek merkez itsün aña 

 

 

 

  Rûcÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 2790 On altıda ordu da gicdi tamÀm  

  Zemìnde òiyÀm oldı encüm-niôÀm 

 

 2791 Yigirmi üçüncide òurşìd-i Rum 

  Ùulÿ‘ Àrzÿ oldılar pür hücÿm 

 

 

   

  Der-Birÿn-Ámeden-i äÀóib-ÚırÀn 

 

 2792 Demir ùonlara girdi şÀh u sipÀh 

  Bir araya geldi sepìd ü siyÀh 

 

 2793 Cebe òÿd u bergüstvÀn u úıùÀs424 

  Deñiz mÀliki oldı berr içre nÀs 

 

 2794 Yine pür silÀh oldı Àhen-dilÀn 

  Yine baór-ı pür mevc oldı cihÀn 
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 2795 Melek dìde-dÿz-ı süvÀrÀn idi425 

  Felek seyrden úaldı óayrÀn idi 

 

 2796 Leb-i baóre dek durdı ãaf ãaf sipÀh 

  Úamu Àhenìn-pÿş u zerrìn-külÀh 
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 2797 Naôar bÀb-ı iúbÀle pÿyÀn idi 

  Ùulÿ‘-ı şehen-şÀhı cÿyÀn idi 

   

 

 

  Der-Ta‘rif-i Der-Ámeden 

 

 2798 Zemìn-i zamÀn üzre heybet-feşÀn 

  Ôuhÿr itdi ãÀóib-úırÀn-ı cihÀn 

 

 2799 Felek seyr ü òÿr-tìà ü BehrÀm-kìn  

  MehÀbet yesÀr u sa‘Àdet yemìn 

 

 

 

  Der Ta‘rif-i LibÀs-ı Ceng 

 

 2800 Başında o destÀr-ı òurşìd-reng 

  Soúunmış iki cÀnibine çeleng 

 

 2801 Otaú’a şu‘À idi destÀr-ı mihr 

  O ãubó-ı sa‘Àdetde gösterdi çehr 

 

 2802 Giyünmiş ol encüm-nümÿn cevşeni 

  Ùakunmış o tìà siper-i düşmeni 

 

 2803 Úader sehmi cevşenle itmez sitìz 

  Sipihri du-nìm eyler ol tìà-i tìz 

 

 2804 Kemer terkeşin der-miyÀn eylemüş 

  Dil-i düşmenÀnı nişÀn eylemüş 

 

 2805 KemÀnı úażÀ vü úader tìridür 

  O úurbÀn o kìş anlaruñ bìridür 

 

 2806 Úolı üzre úolçaúları Àhenìn  
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  Eli üzre elciklerile hemìn 

 

 2807 İki ejder kerden-i efrÀz idi 

  ŞikÀrında herbiri enbÀz idi 
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 2808 Götürmüş kemer üzre ol òançeri426 

  HilÀli o reşk eylemüş çenberi 

 

 2809 Bu òançer söker cevşen-i çeròini 

  äaúınãun hilÀl añlasun òarcını 

 

 2810 ÚülÀh-ı Sikenderdi zerrìn-külÀh  

  Kemer terkeşin eylemiş cÀy-gÀh 

 

 2811 SüleymÀn’a taòt idi dirler ãabÀ 

  O’dur zìr-i rÀnendegi bÀd-pÀ 

 

 2812 O mühre ki dirlerdi engüşteri 

  Felek úadre cÀnıyladur müşteri 

 

 2813 Urunmış semendine bergüstvÀn 

  Úamer çarh-i heştümde ùutmış mekÀn 

 

 2814 YesÀrında àaddÀre-i ejderi 

  Yemìninde ef‘ì-nümÿn şeş-peri 

 

 2815 ŞecÀ‘ıyla tennìndür bì-gümÀn 

  SitÀm-ı muraããa‘ ise tev’emÀn 

 

 

 

  Der-Ta’rif-i áulÀmÀn-ı Enderÿn 

 

 2816 Úafada silaódÀr ile çuúadÀr  

  Zırıh-pÿş Rüstem’le İsfendiyÀr 
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 2817 İç aàaları cümle bebr ü peleng 

  Ser-À-pÀ zırıh-pÿş u pÿlÀd-çeng 

 

 2818 Niheng-i pür Àheng idi her biri 

  Cebe-òane-i ceng idi her biri  

 

 2819 Müsellaó müretteb müzeyyen tamÀm 

  Úamu zer ser ammÀ dil Àhen tamÀm 

 

 2820 O BehrÀmlar rÀmió olmış úamu 

  Mehe seyrde rÀció olmış úamu 

 

 2821 Bu heybetle bÀb-ı hümÀyÿndan 

  Bu şöhretle dergÀh-ı meymÿndan 
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 2822 Ùulÿ‘ itdi òurşìd-i encüm-nümÀ427 

  ŻiyÀ-baòş-ı õerrÀt-ı arż u semÀ 

 

 

 

  Der-Ta‘rif-i PiyÀde-gÀn-ı ÓÀs 

 

 2823 Öñünce ãolaúlar peykler tamÀm 

  ÒırÀmına virmiş kemÀl-i niôÀm  

 

 2824 Taharrük var ammÀ naôar ber-ùaraf 

  Yemìn ü yesÀra güzer ber-ùaraf 

 

 2825 Biri biri ardunca reftÀr ider 

  äanursın durur lìk reh-vÀr ider 

 

 2826 KemÀn ber-ketef tìr der-kìşdür 

  BelÀ rìz-i a‘dÀ-yı bed-kìşdür 
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 2827 O zer ùÀslarla peykler müdÀm 

  Ol encüm ki arż üzre eyler òırÀm 

 

 

 

 Der-Ta‘rif-i Maófil ü 

 ‘Alem-i Óażret-i äÀóib-ÚırÀn 

 

 2828 Şehen-şÀh-ı dìn pey-rev-i MuãùafÀ 

  İdüp maófil-i óażreti pìşvÀ  

 

 2829 Öñinde livÀ-yı beşìr u neõìr 

  Şehen-şÀh-ı kevneyn-i Rabb-ı Úadìr   

 

 2830 LivÀ-yı Nebì sÀye-endÀz idi 

  O perr-i hümÀy ile mümtÀz idi 

 

 2831 O maófil ki ãandÿúa-yı rÿódur 

  O maófil ki menziliñe yÿódur 

 

 2832 O maófil ki Refref maúÀmındadur 

  Melekle beşer iòtirÀmındadur 

 

 2833 Buraú olsa buòtì-i maófil revÀ 

  Ki maófildedür òırúa-yı MuãùafÀ 

 

 2834 LivÀ-yı nübüvvet ki der-pìşdür 

  Ôafer rehber-i şÀh-ı dìn kìşdür 
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 2835 LivÀ-yı nebí sÀye-perverdidür428 

  Anuñ fetó u nuãret reh-Àverdidür 

 

 2836 LivÀyì ki Cibrìl ber-dÿş ider 

  HevÀyí ôafer her ùaraf cÿş ider 
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 2837 O şeh kim ola óażretüñ peyrevi 

  Ne İskender’i úor ne Keyòüsrev’i 

 

 2838 LivÀ-yı şehen-şÀh-ı levlÀkdur429 

  Aña òÀk-i reh rÿy-ı eflÀkdur 

 

 2839 Anuñ pey-revi Òüsrev-i dehrdür 

  Şehen-şÀh-ı dín server-i ‘aãrdur 

 

 2840 O sulùÀna olsun ãalat ü selÀm 

  Daòı Àl ü aãóÀbına bi’t-tamÀm 

 

 2841 Şehen-şÀh-ı dìn üzredür himmeti 

  Ki şimdi O’dur server-i ümmeti 

 

   

 Der Ta‘rìf-i Ceníbet-hÀ 

 

 2842 Yedekleri bunlardan evvel yürür 

  Felek anlaruñ heybetinden durur 

 

 2843 Yürür ol ùoúuz ejder-i zer-ùınÀb 

  Görür ditrer eflÀkden ÀfitÀb 

 

 2844 Tezelzül bulup òavfdan ÀsumÀn 

  Döküldi yire cÀ-be-cÀ aòterÀn 

 

 2845 O raòt ü o bergüstvÀn u o zìn 

  Ol encümle oldı muraããa‘ hemìn 

 

   

 

 Der-Ta‘rìf-i VüzerÀ 

 

                                                 
429 “Levlâke levlâke lemâ halaktü’l-eflâk” “ Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.”[ Kudsi Hadis] 



439 

 

 2846 Olan tuàlar öñlerinde revÀn 

  VezirÀn-ı heft-i sipihr ÀsitÀn 

 

 2847 Olur herbiri óaşmet efzÀy cÀh 

  Ki anlarladur zìb-i taòt ü külÀh 

100-a 

 2848 Sa‘Àdetle iúbÀl yÀr anlara430 

  Ki luùf üzredür şehriyÀr anlara 

 

 2849 Şehen-şÀh-ı dìndÀr iderse pesend 

  Mülÿkı ider herbiri der-kemend 

 

 2850 Sebük-dest şemşìrde her biri 

  Úavì ra’y u tedbìrde her biri 

 

 2851 Şehüñ emrine intiãÀr üzre heb 

  EúÀlìm-i seb‘i şikÀr üzre heb 

 

 2852 ‘Abìd oldılar bÀb-ı iclÀlde 

  ‘Azìz oldılar Mıãr-ı ikbÀlde 

 

 

 

  Der-Ta‘rìf-i ‘UlemÀ 

 

 2853 Daòı şeyhü’l-islÀm-ı şer‘ intisÀb 

  Kütüb-òÀne-i fażl u irfÀna bÀb 

 

 2854 İmÀm- A‘ôamuñ pey-revi pír-i ‘ilm 

  Hedef-sÀz-ı eşkÀl ez-tìr-i ‘ilm 

 

 2855 O simÀ-yı pür-nÿr o fażl u kemÀl 

  O’dur pertev-efrÿz-ı mihr-i cemÀl 

 

 2856 O’dur sÀye-perverde ôıll-ı ÒudÀ 

                                                 
430

 L:101-a 
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  Aña Müsned-i luùfdur müttekÀ 

 

 2857 Mükerrem ùutar cümleden pÀdişÀh 

  Anı eylediler şeri‘at-penÀh 

 

 2858 Du‘À-gÿy-ı devletdür ol ãubó u şÀm 

  Seferde óażerde mülÀzım müdÀm 

 

 2859 İki ãadr hem anlara hem-‘inÀn 

  Bu leşkerde üçlerdür olmış ‘ayÀn 

 

 2860 Yedilerle üçler ki leşkerde var 

  Alur altıyı òaãm-ı bed-rÿzgÀr 

 

 2861 Daòı sÀ’ìr a‘yÀn-ı devlet tamÀm 

  æiyÀb-ı sefer ile pür iótişÀm 

        100-b 

 2862 Kimi åÀbit ü 431kimi sÀ’ir idi432 

  Úamu merkezi üzre dÀ’ìr idi 

 

 2863 Şehen-şÀh-ı dìn baòt u iclÀl ile 

  Sa‘Àdetle ‘izzetle iúbÀl ile 

 

 2864 SelÀm-ÀşinÀ oldılar her ùaraf 

  KerÀmet-nümÀ oldılar her ùaraf 

 

 2865 Óuãÿl-ı murÀd ile mülhem idi 

  Żamír-i hümÀyÿnı hürrem idi 

 

 2866 SüvÀre leb-i baóre itdi güõÀr 

  Semendi úoyup oldı keştí süvÀr 

 

 

 

  Der Ta‘rìf-i ŞÀdmÀní 

                                                 
431 L: Kimi åÀbit kimi sÀír idi 
432 L:101-b 
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 2867 İdüp şÀdmÀní úamÿ baór u ber 

  CihÀnı duòÀnıyla ùutdı şerer 

 

 2868 DuòÀn bir sehÀb oldı ÀfÀú-gìr 

  Burÿú ile pür oldı çarò-i eåìr 

 

 2869 Tüfeklerle ùÿplar olup şÀdmÀn 

  HevÀ üzre oldılar Àteş-feşÀn 

 

 2870 äadÀdan ger433 oldı zamÀn u zemìn 

  Bu şÀdìden oldı ‘adÿlar òazìn 

 

 2871 Ùolup hÀy u hÿyıyla yek-ser cihÀn 

  ‘Adÿ başına yaàdı Àteş hemÀn 

 

 2872 Tüfekler olup nÀy-ı Àteş-nefes 

  Dil-i düşmeni yaúmaú itdi heves 

 

 2873 Bu àavàÀya kim başladı bunda ùÿp 

  ‘Adu eylesün ‘aklını anda ùÿp 

 

 2874 Bu àavàÀ ki maàribde itdi ôuhÿr 

  İder maşrıkuñ ehline òÀki kÿr 

 

 

 

 

  Der-Ta‘rìf-i Keştí 

101-a 

 2875 Gemiler ùaban úaúdılar şevú ile434 

  O ãaórÀyı ùayy itdiler zevú ile 

 

 2876 İder arkası üzre àayet şinÀ 

  Olur dest der-Àb-ı pÀ der-hevÀ 

                                                 
433 L:pür 
434 L: 102-a 
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 2877 Ayaúlarla ellerle der-kÀrdur 

  ŞinÀda ãabÀdan da reh-vÀrdur 

 

 2878 Ùonanma ki dehşetde dehr idi 

  Rekÿb eylemüş baóre bir baór idi 

 

 2879 Olup óayret-efzÀy mülk ü melek 

  Dehen-bÀz u dil-kende kaldı felek 

 

 2880 Tezeyyünde başùarda cennet-nümÿn 

  Taóammül ber endÀz-ı sekr ü sükÿn 

 

 2881 Zer ü zìvere àarú idi taòt u fevú 

  İrmeden anı farú itmezdi zevú 

 

 2882 Şehen-şÀh-ı dìn oldılar aña cÀn 

  O cÀn şevúidür ider Ànı revÀn 

 

 2883 İdüp sÀòe-i baóri bir anda ùayy 

  İrişdi yine berre sulùÀn-ı ùayy 

 

 2884 Olup bahr pür sÿz u pür şevú ber 

  Ki ol dürri bir eyledi tÀc-ı ser 

 

       2885 Semende süvÀr oldı devlet ile 

  Yine başladı luùfa re’fet ile 

 

  2886 Durup cÀnibine òavÀã ü ‘avÀm 

  Yine ùarz-ı òÀã üzre virdi selÀm 

 

 2887 SüvÀr ü piyÀde ki hem-rÀh idi 

  Eger ùÿl eger ‘arż kütÀh idi 

 

 2888 Otaàa nüzÿl itdi nıãfü’n-nehÀr 

  äu’ÿd eyledi taòtına şehriyÀr 
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 2889 Olup òayme-ÀrÀm şÀh u sipÀh 

  Otuz gün úadar mekåe virildi rÀh 

        101-b 

 2890 Çemen-zÀre gitdi úamu çÀr-pÀ435 

  Gül ü sünbüli alladı bÀd-pÀ 

 

 2891 Şehen-şÀh-ı dìne baúardı bahÀr 

  Úudÿmine ebr itdi dürler niåÀr 

 

 

 

  Der-Ta‘rìf-i BahÀr 

 

 2892 Óamel burcı idi meger ÜsküdÀr 

  Ki taóvìl aña oldı evvel bahÀr 

 

 2893 Bu şemsüñ bahÀrı eåer de àaríb 

  MelÀ’ìk be-raúã Àr u Àbìd-firib 

 

 2894 Bu nevri ki nevr eyledi ÀşikÀr 

  Nücÿma daòı úalmadı i‘tibÀr 

 

 2895 Zemìn-Àrzÿ oldı şimdi melek 

  Nice itmesün reşk aña felek 

 

 2896 Çemende o deñlü letÀfet ki var 

  Aña secdeden zÀhìd eyler firÀr 

 

 2897 N’ola Ka‘be’yem deyü eylerse lÀf 

  GülistÀnı eyler felekler ùavÀf 

 

 2898 Bu mevsimde Zerdüşt itse ôuhÿr 

  İderdi gül-i gülşeni nÀr-ı nÿr 

 

 2899 Hübel-zÀr oldı gülistÀn-ı dehr 

                                                 
435

 L:102-b 
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  ‘AnÀdìle nice olmasun küfr-i behr 

 

 2900 Eger MÀnì bu naúşa itse naôar 

  Nuúÿşından aãlÀ komazdı eåer 

 

 2901 äabÀ oldı hercÀì-bí-iòtiyÀr 

  Ki her yerde maùlÿbın eyler kenÀr 

 

 2902 äular bì-karÀr oldı seyrÀn ile 

  Ùolaşdı cihÀnı gülistÀn ile 

 

 2903 Behişt oldı behişt-i urd-ı cihÀn 

  CinÀna heves eylemez zÀhidÀn 

        102-a 

 2904 Birehmen görüp bÀàda gülleri436 

  Úodı Àteşüñ başına külleri 

 

 2905 LisÀnına gelmez daòı yÀ ãanem 

  äanem yÀsemen oldı ol úavme hem 

 

 2906 Úodı Àşıú-ı zÀr kÀkülleri 

  Sever şimdi şÿrìde sünbülleri 

 

 2907 Raúìb oldı pervÀne bülbüllere 

  SirÀyetde sÿz-i dili güllere 

 

 2908 Úadeó almaz oldı ele mey-güsÀr 

  İder lÀle dÀàile def‘-i òumÀr 

 

 2909 Güzeller yerine olur nev-bahÀr 

  Ki çok ser-bülend oldı serv ü çenÀr 

 

 2910 ‘Aceb kaldı nÀz itmeden òÿblar 

  Çemen ehlidir şimdi meràÿblar 

 

                                                 
436

 L:103-a 
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 2911 NiòÀlüñ bülend itdi miúdÀrını 

  Úatı nÀzenín itdi reftÀrını  

 

 2912 Gören bÀàda gülbün-i dil-keşi 

  Getürmez dile úÀmet-i mehveşi 

 

 2913 GülistÀnı seyr eyleyen dídeler 

  Gözinden düşer heb pesendídeler 

 

 2914 Çemen-zârı tercíó ider nev òaùa 

  Bu mevsimde dil diñlemez maàlaùa 

 

 2915 Biribirini sevdi şimdi çemen 

  Düşer sünbülüñ üstine nesteren 

 

 2916 Gülüñ lÀle pek dÀà-dÀrı hele 

  O nisbetle var i‘tibÀrı hele 

 

 2917 Benefşe úatı görinür sÿk-vÀr 

  Gül-i sÿrìnüñ aña hicrÀnı vÀr 

 

 2918 Úatı sünbüli gördüm aşüfte-óÀl 

  Çoà eyler gibi àonçe àunc u delÀl 

        102-b 

 2918 Ser-efrÀzdur çünki serv-i çemen437 

  äarılmış aña yalvarur yÀsemen 

 

 2920 Biribiri ile bu bÀzÀrda 

  Güzel müşteride òarìdÀrda 

 

 2921 Bu óüsnile úorúum budur nev-bahÀr 

  İder ‘Àlem-i pìri ‘aşúile zÀr 

 

 2922 Úudÿm-ı şehen-şÀh-ı firÿz ile 

  CihÀn revnaúın buldı nev-rÿz ile 

                                                 
437

 L:103-b 



446 

 

 2923 O úuvvetle aldı zemìni bahÀr 

  Ol imdÀd ile itdi mülki şikÀr 

 

 2924 HevÀya musallaù idüp ebrini 

  Yürütdi zemín mülkine emrini 

 

 2925 Tükürk ile irsÀl idüp tünderi 

  Tüfek tÿp êarbile aldı yiri 

 

 2926 Çeküp üstine berú-i tìà-i sitìz 

  Úatı gürledi ra‘d olup tünd ü tìz 

 

 2927 ŞitÀ cündini eyleyüp tÀrumÀr438 

  Yuò u berfini itdiler zìr-i gÀr 

 

 2928 Demir ùopa dönmüşdi gerçi türÀb 

  Anı pÀy-mÀl itdi pìl-i seóÀb 

 

 2929 Yoò olmışdı bir úal‘a-yı Àhenìn 

  Anı ùÿp-ı òurşìd itdi zemìn 

 

 2930 Úılıc ãaldı her cÀnibe ÀfitÀb 

  Eridi o òavf ile berf oldı Àb 

 

 2931 Yürüyüp seóÀb aldı eùrÀfı heb 

  Yuyup yayúadı seyl iknÀnı heb 

 

 2932 Ne baóri ne nehri úodı seyller 

  Ne yiri ne gögi úodu yiller 

 

 2933 ÒazÀ’ìn ki medfÿn idi arżda 

  Nefâ’is ki mahzÿn idi arzda 

        103-a 

 2934 Çıúardup anı itdiler ÀşikÀr439 

  Bölüşdiler ol genci ebr ü bahÀr 

                                                 
438 L:mÀr mÀr 
439 L:104-a 
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 2935 Bu zÿrı ki gördi zemìn úoydı baş 

  O teslìm ile ref‘ oldı ãavaş 

 

 2936 Òuşÿnetden oldı bu deñlü440 telef 

  İtÀ‘at anı eyledi ber-ùarÀf 

 

 2937 Gelüp re‘fet-i lüùfa şÀh-ı bahÀr 

  Zemìn ehline itdiler i‘tibÀr 

 

 2938 CibÀlüñ çü ma‘lÿm idi rif‘ati 

  Ser-À-ser ‘aùÀ eyledi òil‘ati 

 

 2939 Bilündi zemìñinde miúdÀrı hep441 

  Geyindürdi eşcÀr u ezhÀrı hep 

 

 2940 O cengüñ bu suló oldı çün àÀyeti 

  Bu emrüñde teslím olur àÀyeti 

 

 2941 Żamír-i hümÀyÿn remz-ÀşinÀ 

  Çün esrÀra442 vÀúıf olur dÀ’ìmÀ 

 

 2942 Bu fÀlı ol ilhÀma żamm eyledi 

  Bu kÀruñ óusÿline hemmeyledi 

 

 2943 Çü ãuàrÀ vü kübrÀsı ide ôuhÿr 

  Netíce nedür añlar443 ehl-i şu‘ÿr 

   

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 2944 Bu günlerde sulùÀn-ı óikmet-penÀh 

  İdüp intióÀb-ı gürÿh-ı sipÀh 

 

                                                 
440 L:gelü[müstensih hatası] 
441 L: mısra yerleri değişik 
442 L: esrÀr  
443 L: anlar 
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 2945 TeúÀ‘üdle ‘Àcizlere virdi cÀn 

  Du‘Àsını hem-rÀh úıldı hemÀn 

 

 2946 Úapu úullarından úalan pìrler 

  Du‘Àsıyla tìz oldı şemşìrler 

 

 2947 Úapuya çıúan nev-civÀn úulların 

  Çıàırdup su‘Àl eyledi yolların 

        103-b 

 2948 SilÀó ehli cümle hüner-mendler444 

  KÀvì dest ü pür dil ‘adÿ-bendler 

 

 2949 Yeñiçeri idi bu yeñi çeri 

  SilÀóına úÀdir idi her biri 

 

 2950 Çü zi’l-hicce gösterdi meh-peykeri 

  Ùonanmada cÿş itdi dìv ü peri 

 

 2951 İki baóre ejderleri ãaldılar 

  Sepìd ü siyÀhı hemÀn aldılar 

 

 2952 NihengÀnı divÀne itdi hilÀl 

  äuda oynadılar yemìn ü şimÀl 

 

 2953 Úaradeñiz’e Aúdeñiz’e sipÀh 

  Bugünde hemÀn oldılar rÿ-be-rÀh 

 

 2954 Sa‘Àdetle erişdi ‘id-i şerìf 

  Şeref-yÀb oldı vażì‘ ü şerìf 

 

 2955 Olup cümle erbÀb445-ı dìne ãalÀ 

  NamÀzı çü vaútinde úıldı edÀ 

 

 2956 Ùolup bÀr-gÀh-ı SüleymÀn-nişÀn 

  Yir öpdi tevÀżu‘la heb ins ü cÀn 

                                                 
444

 L:104-b 
445

 L:erkÀn 
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 2957 Şehen-şÀh-ı dìne åenÀ itdiler 

  Óuãÿl-i murÀda du‘À itdiler 

 

 2958 Olup tÀsi‘ ‘aşerde luùuf-ı tÀm 

  ‘Ulÿfe virildi úula bi’t-tamÀm 

 

 2959 DaàıstÀn ÒÀnı el öpdi bugün 

  Felek yÀr olup başına ùoàdı gün 

 

 2960 Ser-À-ser semÿr oldı hil‘at aña 

  Ser-À-pÀ güher òançer oldı ‘aùÀ 

  

 

 

  Der -Ta’rìf-i äaf-ÀrÀsten 

 

 2961 Yigirmi üçünde muóìù-i zemìn 

  Ùaşıp ùutdı cevv-i semÀyı hemìn 

        104-a 

 2962 Yine kÿh kÿh oldı emvÀc-ı kìn446 

  Kaçup k‘ar-ı deryÀya gitdi zemìn 

 

 2963 ‘Alemler melÀ’ìk-ãıfat açdı per 

  ÒırÀma úıyÀm itdi nev‘-i beşer 

 

 2964 Ùutup berr ü baóri ãaf-ı Àhenìn 

  MenÀùıúla pür oldı kÿy-ı zemìn 

 

 2965 Naôar müràı gerçi ãabÀ-kÀr idi 

  Yemìn ü yesÀrı ùaleb-kÀr idi 

 

 2966 Görürdi kenÀra erişmek muóÀl 

  Düşüp yire olur idi pÀy-mÀl 

 

                                                 
446

 L:105-a 
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 2967 äufÿfı bozar oldı êíú-ı maóal 

  Ùoúunırdı biri birine cebel 

 

 2968 äalÀbetle sulùÀn-ı ãÀóib-úırÀn 

  SüleymÀn taòtını úıldı mekÀn 

 

 2969 NidÀ-yı sadÀ-yı òum-ı Àhenìn 

  Zemìn üzre cem‘ itdi òalúı yemìn 

 

 2970 äufÿf oldı ÀrÀste çün nücÿm 

  İmÀmına uydı hemÀn cünd-i Rum 

 

 2971 ‘Alemler erişmişdi ‘ayyÿúa hep 

  Nücÿm oldı maãrÿf mencÿúa hep 

 

 2972 Dıraòş-ı sinÀn òÿd u zerrìn sitÀm 

  Úamaşdurdı òurşìd çeşmin tamÀm 

 

 

 2973 Felek cümleten çeşm idi velì 

  Gözini úapatdı şu‘Àuñ eli 

 

 2974 Bu cündi ki seyr eyledi ÀfitÀb 

  Nücÿmını ãaúlatdı aña óicÀb 

 

 

 

  Der -Ta‘rìf-i SipÀhì 

 

 2975 Yemìn ü yesÀrında olan sipÀh 

  Ki çarò anlara indirdi külÀh 

104-b 

 

 2976 äinÀn üzre bayrakları güyìya447 

  O şem‘ idi kim şu‘le mÀ’ìl ola  

                                                 
447

 L:105-b 
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 2977 Bu bir şem‘ kim mÿm ider düşmeni 

  Doúunmaúla ma‘dÿm ider düşmeni 

 

 

 

  Der Ta‘rif-i Dü- Ser-‘asker 

 

 2978 SilÀódÀr Paşa-yı pür iótişÀm 

  Yemìninde virmiş ãafa niôÀm 

 

 2979 Úapudan PÀşÀ-yı úÀ’ìm-maúÀm 

  YesÀrında olmuşdı emre úıyÀm 

 

 2980 Olup her birisinde ceyş-i ‘aôìm  

  Yemìn ü yesÀrında idi448 muúìm 

 

 2981 İkisi de devletde dÀ’ìm ola 

  İkisi de òıdmetde úÀ’ìm ola 

 

 2982 Eger emr itse şeh-i nìk-re’y 

  Ùayanmazdı bunlara Faàfÿr u RÀy 

   

 

 

  Der -Ta‘rìf-i GulÀmÀn-ı ÒÀã 

 

 2983 İç aàaları cümlesi der-úafa 

  ÚıyÀfetde her biri bir ejdehÀ 

 

 2984 Úamusı zırıh-pÿş ejder gibi 

  Úamu[sı] 449 siper-sine miàfer gibi 

 

 2985 Úavì-dest ü zÿr-ÀzmÀy-ı450 dilír 

  äalÀbetde her biri bir nerre-şìr 

                                                 
448

 R:imdi 
449

 R: úamÿ 
450

 R: ÀzmÀy-ı dilír 
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  Der -Ta ‘rìf-i Yeñiçeri 

 

 2986 Yeñiçerinüñ yoú óisÀbı meger 

  Anı defter ide debìr-i úader 

 

 2987 PiyÀde eger olmasa ol gürÿh 

  Virirdi ger anı zemíne sütÿh 

        105-a 

 2988 O úavm-i àarìb oldılar mÀr-gìr451 

  Úamusına virmiş bu fenni Úadìr 

 

 2989 Hemìşe bu kÀrile meşgÿller 

  Úaçar bunları görseler àÿller 

 

 2990 Muùì‘ eylemiş bunlara KirdigÀr 

  O mÀrı ki ejderler eyler firÀr 

 

 2991 áıdÀsını heykel úomış úoynına 

  Aãılmış ol efsÿn ile boynına 

 

 2992 Tüfeklerle ol úavm-ı bìş ez-şumÀr 

  O bìşeye beñzer k’ola mÀr-zÀr 

 

  Der-Ta‘rîf-i Nìze-bÀzì-i Şehen-şÀh-ı Dìn 

 

 2993 Alup destine nìzeyi pÀdişÀh 

  Semend-i felek peykere virdi rÀh 

 

 2994 FeżÀ-yı zemìn üzre cevlÀn idüp 

  SemÀvÀt ehlini óayrÀn idüp 

 

 2995 BenÀn üzre gerdÀn idüp nìzeyi 

  Kemer hem girìbÀn idüp nìzeyi 

 

 2996 HevÀya atup virdi gerdÿna bìm 

                                                 
451

 L:106-a 
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  Zemìne ãalup itdi gÀvı dü-nìm 

 

 2997 Yemìn ü yesÀra òaşir eyledi 

  Zemìn ü zamÀnı óacer eyledi 

 

 

 

  Der Ta‘rîf-i Cirid-bÀz-ı ŞehriyÀr 

 

 2998 Cirid oynadı ba‘de şehriyÀr 

  Úuruldı yine óalúa-yı kÀr-zÀr 

 

 2999 Dil-Àverler aldı ele nìzesin 

  Bülend itdiler ceng Àvìzesin 

 

 3000 Girişdi biribirine òÀã u ‘Àm 

  Atışdılar ol oynamaúda tamÀm 

        105-b 

 3001 Biribirine urdılar yarmayı452 

  Çıúardılar el úırma baş yarmayı 

 

 3002 Alup níze-i bí-sinÀnı ele 

  Alaylara at úoydı şír ile 

 

 3003 Kime urdı ise düşürdi hemÀn 

  Kime uàradıysa devirdi hemÀn 

 

 3004 Yiyen êarbını çıúdı meydÀndan 

  Gören óarbini úaldı cevlÀndan 

 

 3005 Úalup farúdan düşmen ü dostı 

  Oradan hemÀn ırdılar postı 

 

 3006 PerişÀn görüp úulların şehriyÀr 

  HevÀyile itdi birez kÀr-zÀr 
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 3007 Cirid seyrde tìr-i perrÀn idi 

  KemÀnı anuñ dest-i sulùÀn idi 

 

 3008 Úılup her ùaraf tìr-i perrÀn şitÀb 

  HevÀyı cirid itdi pür pìç ü tÀb453 

 

 3009 Zer-endÿd Àhen-siper ùutdı çerò 

  İkisin de deldi ol tìr-i çarò 

 

 3010 BelÀ-rìz olup ÀsumÀnìlere  

  äafÀ-baòş oldı mekÀnìlere 

 

 3011 ŞihÀb-ı semÀ seyr idüp nìzesi 

  Felek saúfına dizdi Àvìzesi 

 

 3012 İrerdi yire doúınan merkeze 

  İlişmezdi òÀk-ı hezÀrÀn keze 

 

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 3013 Bu üslÿb ile ùayy idüp menzili 

  İrişdirdiler menzile maómili 

 

 3014 Düzüldi yola encüm ü ÀfitÀb 

  Şeref-yÀb-ı pÀy oldı her gün rikÀb 

        106-a 

 3015 Olup menzil-i òÀmis İznìk-mìd454 

  Sükÿn oldı bir hefte rÀóat ümìd 

 

 3016 Bu menzìlde taàyìr buyruldı ãadr 

  Aña itdiler ‘azl u nefy ile zecr 
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 3017 Anaùolı ãadr idi ol nìk-merd 

  Felek eyledi anuñ ile neberd 

 

 3018 Muóarremde ÀrÀm oldı óarÀm 

  ÒırÀma úıyÀm eyledi òÀã u‘Àm 

 

 3019 İdüp sünnet-i óażrete iútidÀ 

  Óarem oldı hem-rÀh-ı ‘izz ü ‘alÀ 

 

 3020 Sekizinde İzníú oldı muòím 

  O cÀy-ı laùif ü o şehr-i úadím 

 

 3021 Ùoúuzda Yeñişehr’e buldı vüãÿl 

  Du-rÿz anda mekåe virildi úabÿl 

 

 3022 İnöñü’nde tebdíl geldi vezír 

  Buluşdı SüleymÀn’a Áãaf-naôír 

 

 3023 Varup Eskişehr’e yeñi itdiler 

  İki gün úarÀr eyleyüp gitdiler 

 

 3024 SeyidàÀzì’ye eylediler güõÀr 

  Şerefle anı itdiler behre-dÀr 

 

 3025 Yigirmi üçüncide Bulavadin 

  FeżÀsına úondurdı çarò encümen 

 

 3026 Anaùolı sancaúlarıyla tamÀm 

  O ãaórÀda olmuşdı encüm òıyÀm 

 

 3027 SelÀma durup ãafda cÀ itdiler 

  áubÀr-ı rehin tÿtiyÀ itdiler 

 

 3028 Bu leşker ki olmışdı baór-ı cedìd 

  Muóìùe girüp oldılar nÀ-bedìd 

 

 3029 Bu menzilde Seyf oàlı Áãaf-nÀm 



456 

 

  Şaúìnüñ başını getürdi ÓüsÀm 

        106-b 

 3030 GüõÀr itdi Aúşehri de àarú-ı nÿr455 

  ÚarÀr eyledi iki üç gün óużÿr 

 

 3031 FezÀyişde idi muóiù-i sipÀh 

  Úurulurdı her anda biñ bÀr-gÀh 

 

 3032 Çü cem’iyyet-i ceyşe456 rÀàıb idi 

  Óuãÿle ‘ale’l-‘acle ùÀlib idi 

 

 3033 RevÀn oldı äamsuncı-başı hemÀn 

  Be-òaùù-ı hümÀyÿn-ı ãÀóib-úırÀn 

 

 3034 Ki ta‘cil ide her ùaraf leşkeri 

  Nerede bulursa yıúa çÀdırı 

 

 3035 Çü Ilàın İlin baãdı şÀh-ı cihÀn 

  NoàÀy-oàlı alaylar ile hemÀn 

 

 3036 SelÀma durup buldı ‘izz-i úabÿl 

  Şeref-yÀb-ı süm457-i semend oldı ol 

 

 3037 Bu menzilde ber-Türk-i nÀdide-kÀr 

  Siyeh rÿz bed-kÀr u bed-rÿzgÀr 

 

 3038 Gelür Eskişehr üstine bì-direng 

  İder Mehdi’yem deyu òalúıyla ceng 

 

 3039 Anuñ def’ine gönderüp bir óaşir  

  Buyurdı ki fi’l-óÀl aòõ ideler 

 

 3040 äulı-zengì nÀmında bir menzile 

  äafer àurresinde úonuldı bile 
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  Der-Ta‘rìf-i BÀrÀn 

 

 3041 äulı-zengìde zengìyÀn oldı cem‘ 

  äafer àurresi oldı ol cem‘e şem‘ 

 

 3042 Alup ebr eùrÀfını ‘Àlemüñ 

  Yile virdi òºÀbunı r‘ad Àdemüñ 

 

 3043 O deşti tegerg eyledi kühsÀr 

  RevÀn oldı her cÀnibe cÿy-bÀr 

        107-a 

 3044 Siyeh ebr ile döndi gün gìceye458 

  O günde erişdi żarÀr niceye 

 

 3045 Barÿú ile ùoldı ser-À-ser cihÀn 

  Giceyi yine gündüz itdi hemân 

 

 3046 Düşüp ıldırum itdi arżı óarÀb 

  Nice òaymeyi úıldı sönmüş óubÀb 

 

 3047 Şehen-şÀh-ı dìn óÀfıôıdur ÒudÀ 

  ŻarÀr itmedi baóre ebr-i belÀ 

  

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 3048 Yarındası varıldı bir menzile 

  Bu menzilde ÀrÀm olundı hele 

 

 3049 Úarìb oldı Úonya’ya şÀh-ı cihÀn 

  Vezìr-À‘ôamı úarşu geldi hemÀn 

 

 3050 Otaàına inmiş idi pÀdişÀh 

  Buyurdı gice öñlerinden sipÀh 

                                                 
458
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 3051 GüõÀr itdiler ùarz u Àyìn ile 

  NihÀyetde keåretle tezyìn ile 

 

 3052 İkişer ikişer geçüp gitdiler 

  Ùutup àarbdan maşrıúa yetdiler 

 

 3053 Olup ùÿlda ceyş-i mióver-nişÀn 

  Şehen-şÀh-ı dìn idi merkez hemÀn 

 

 3054 Mürÿr eylediler ‘avÀm u òavÀã 

  Vezir-À‘ôama oldı teşrìf-i òÀã 

 

 3055 Geyindirdiler aña semmÿr kûrk 

  Ki pìr-i cihÀn-dìde idi o kürk 

 

 3056 Safer mÀh dördinde mihr-i cihÀn 

  Şehen-şÀh-ı dìn-i felek-ÀsitÀn 

 

 3057 İnüp Úonya ãaórasına şÀdumÀn 

  Sürÿrından eylerdi çarò ÀsumÀn 

        107-b 

 

   Der-Ta‘rìf-i  

  Nìze-bÀzì-i Şehen-ŞÀh-i Dìn459 

 

 3058 O Sìmurà pür dil-şeh-i şÀh-bÀz 

  äabÀ sür‘atin eyledi germ-tÀz 

 

 3059 Eline alup nìze-yi rÀmiói 

  HelÀk eyledi reşkden õÀbiói 

 

 3060 O nìze ki ef‘iyy-i pìçÀn idi 

  Gehì kÿs u geh tìr-i berrÀn idi 

 

 3061 BenÀnında gerdÀn idüp miål-i çÿb 

                                                 
459
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  Alaylara at úoydı tünd ü àażÿb 

 

 3062 O úahr ile ùoúunsa ger Rüstem’e 

  äavururdı göge külin yek-deme 

 

 3063 SinÀnın göreydi ger İsfendiyÀr 

  Vücÿdunı itmezdi hiç i‘tibÀr 

 

 3064 Gehì ãaàa geh ãola meyl eyledi 

  äufÿfı bilüp òayl òayl eyledi 

 

 3065 Kimüñ üstine at sürerdi hemÀn 

  Erişmezden evvel düşerdi hemÀn 

 

 3066 Bilürlerdi úıymaz o şÀh-ı cihÀn 

  Hücÿmına ùÀúat getürmezdi cÀn 

 

 3067 Yıúardı kime eylediyse hücÿm 

  Olur úurb-ı şems iótirÀú-ı nücÿm 

 

 3068 HemÀn cünde nisbet şehen-şÀh-ı dìn 

  O òurşìd kim ola encüm-úarìn 

 

 3069 Bu heybetden aldı zamÀne óisÀb 

  RikÀbına sürdi yüzin ÀfitÀb 

 

 3070 Du‘Àsını tekrÀr itdi cenÀn 

  æenÀsını eõkÀr úıldı lisÀn 

 

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan460 

        108-a 

 3071 Bugün taòt-ı Selcuú’ı úıldı mekÀn 

  Kudümiyle SelcuúiyÀn buldı cÀn 
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 3072 Otaà-ı hümÀyÿn ‘adl-ÀsitÀn 

  Öñinde be-fermÀn fermÀn-revÀn 

 

 3073 İki mìr-i ôÀlim geçüp seyfden 

  Re‘ÀyÀyı úurtardılar óayfdan 

 

 3074 O mÀh-ı bülend-aòter olmaú muúìm 

  Göründi yedi gün úadar müstaúìm 

 

 3075 MezÀr oldılar evliyÀ-yı ‘iôÀm 

  Şeref buldılar anlar ile tamÀm 

 

 3076 Şeref virdiler Ál-i Selcuú’a da461 

  O şÀhÀn ‘ayyÿú-ı mancÿúada 

 

 

 

  Der -Ta ‘rìf-i Leşker-i Rum-İli 

 

 3077 Urum-ilinüñ leşkeri cavú cavú 

  O úavme virür ceng ahengi õevú 

 

 3078 LibÀsı óadìd ü ãadÀsı mehìb 

  ‘AfÀriyetdendür o úavm-i àarìb 

 

 3079 Meger tuòme-i dívdür ol gürÿh 

  Ki herbiri úad u úıyÀfetde kÿh 

 

 3080 Yapılmış sütÿn gibi fulÀddan 

  Úülengi alur cÀnı FerhÀd’dan 

 

 3081 SinÀn ebr-i sÀkindiler pìldür 

  Dikilmüş cebel üzre bir mìldür 

 

 3082 SinÀnından eyler bu úavmüñ óaõer 
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461 

 

  Felek sìnesin arúasına çeker 

 

 3083 Bu ‘ifrìtleridür belÀ-yı sipÀh 

  SüleymÀn ancaú olurlar sipÀh 

 

 3084 Geçüp bÀr-gÀh-ı SüleymÀn’dan 

  Du‘À eylediler dil ü cÀndan 

         

108-b 

 

  Rücu‘-ı Be Aãl-ı Süòen462 

 

 3085 O Türk-i çepel müdde‘i kÀõibi 

  O dìvÀne gelüp belÀ rÀùıbı 

 

 3086 FiristÀdeler der-kemend itdiler 

  Kimin úatl ü kimini bend itdiler 

 

 3087 Ayu vü úurd nÀmında birúaç köpek 

  Bu kÀõib ùoñuz ile baàlandı pek 

 

 3088 Bu menzilde erişdiler dergehe 

  Bu aóvÀli ‘arż eylediler şehe 

 

 3089 Şehen-şÀh-ı dìn-i ‘adÀlet-nigÀh 

  Buyurdı ki ãadrín ü fetvÀ-penÀh 

 

 3090 VezìrÀn-ı heft ile cem‘ oldılar 

  O da‘va-yı pür kiõbe şem‘463 oldılar 

 

 3091 Getürdüp óużÿra su‘Àl itdiler 

  Nice vechle úíl ü úÀl itdiler 

 

 3092 CevÀbında iôhÀr-ı cehl eyledi 

  O da‘vÀyı şemşìr faãl eyledi 
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  Der -Ta‘rìf-i SiyÀset 

 

 3093 SiyÀset idüp aña cellÀdlar 

  Anı bì-sütÿn itdi FerhÀd’lar 

 

 3094 Derisin úayışlarla hìç itdiler 

  Anuñ gerdenin mÀrpìç itdiler 

 

 3095 Eñ eñ cümle barmaúların kesdiler 

  Anı òar-süvÀr eyleyüp gezdiler 

 

 3096 Ùolaşdurdılar Úonya şehrin tamÀm 

  Anı gördi ‘ibretler aldı ‘avÀm 

 

 3097 O keõõÀbı ‘ibret-nümÀ itdiler 

  SiyÀset-gehe aldılar gitdiler 

        109-a 

  3098 Ayaúlarını úırdılar zecr ile464 

  Geberdi o keõõÀb bu kesr ile 

 

 3099 Ayusını úurdını da úırdılar 

  Köpekler ‘aceb miónete erdiler 

  

 

 

  Rücu‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 3100 Çü TuróÀlenüñ begligi oldı óal 

  Mehemmed Aàa’ya görüldi maóal 

 

 3101 Yerini Hüseyn’e ‘aùÀ itdiler 

  Úapucılara ketòudÀ itdiler 
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  Der -Ta‘rìf-i İzdiyÀd-ı Leşker 

 

 3102 Girüp Ordı’ya ceyş ez-bìş ceyş 

  Úarìb oldı bedr olmaàa mÀh-ı ceyş 

 

 3103 Aúup şeş-cihet ùolma didi hemÀn 

  Bu deryÀ muóìù olmadaydı hemÀn 

 

 3104 Birikmekde idi seóÀb-ı cihÀt 

  Úatı az úaldı ùola kÀ’ìnÀt 

 

 3105 On ikide seyr itdi mÀh-ı tamÀm 

  Nücÿmını itdi465 åüreyyÀ-niôÀm 

 

 3106 Der ü deşti ‘ummÀna baãtırdılar 

  Yine arżı ùÿfÀna baãdırdılar 

 

 3107 Ni‘Àl eyledi ãaùh-ı arôı muóÀù 

  Zemìn oldı pür na‘lçe bir bisÀù 

 

 3108 Der ü deşt ü kÿh oldı pÀ-mÀller 

  Cebel oldı pür dÀà-ı abdÀllar 

 

 3109 Dönüp hÀle-i mÀha devr-i óaşem 

  Oluşmışdı biribirine òadem 

 

 3110 Yemìn ü yesÀra maóÀl oldı ãaf 

  Òuùÿùı suùÿó eyledi ber-ùaraf 

        109-b 

 3111 Úonaà itdi firÿzı firÿz-baòt466 

  Ulaú emrine urdı küttÀb-ı dest 

 

 3112 KażÀya bu devletde mażbÿùdur 

  Ulaú emri fermÀna merbÿùdur 
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 3113 Araúlı’ya on yedide vardılar 

  İki gün sükÿna maóall virdiler 

 

 3114 Yigirmi üçünde Tekebili’ni 

  Baãup ceyş ãındırdılar bilini 

 

 3115 CibÀlini deşt itdiler ol bilüñ  

  FeżÀsını geşt itdiler ol bilüñ 

 

 3116 Külek Úal‘asınuñ öñünden geçüp 

  Çaúıd-nÀm bir menzile irişüp 

 

 3117 Vezírüñ ribÀùını seyr itdiler 

  Úabÿl eyleyüp Ànı òayr itdiler 

 

 3118 Maóallinde vÀúi‘ binÀ idi ol 

  Bulundı úabÿl-i şehen-şÀha yol 

 

 3119 Bu menzilde BulàÀr’ı úatl itdiler 

  Anuñ ôulmi def‘inde ‘adl itdiler 

 

 3120 Nemek-òurdesiydi Küçük Ahmed’üñ 

  Naôar-kerdesiydi Küçük Ahmed’üñ 

 

 3121 Úoyup cengde úaçdı maòdÿmını 

  Sebeb oldı aldırdı meróÿmını 

 

 3122 Şehen-şÀh-ı dìn-i şecÀ‘at-revÀn 

  Güneh-kÀr467nÀmerde virmez emÀn 

 

 3123 Pesend itdi òıdmetlerini revÀ 

  Adana’yı Maómÿd’a úıldı ‘aùÀ 

 

 3124 Adana’ya irişdi ceyş-i girÀn 

  Süyÿl-ı óaşem pìlden oldı revÀn  
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 3125 Bu leşker ki efzÿn idi baórden 

  Olup nehr nehr aúdılar cisrden 

        110-a 

 3126 Rebì‘ evvelüñ evvelünde òadem468  

  Úodı Aúdeñiz sÀóiline úadem 

 

 3127 Bu baórüñ görüp mevcini Àhenìn 

  Siñüp Aúdeñiz yire girdi hemìn 

 

 3128 PayÀã ile İskenderÿn’dan geçüp 

  Güõer Baúraã’uñ hem bilini biçüp 

 

 3129 Beşinde irişildi Anùaúya’ya 

  Isıcaúla dar geldi baş taúyeye 

 

 3130 Yigitlikte şeh Rüstem’i geçdiler 

  Ki raòş ile ‘Áãi ãuyın geçdiler 

 

 3131 Úatı tünd aúar ‘Áãi ãuyı velì 

  Şehen-şÀh-ı dìn óażretidür velì 

 

 3132 Muùì‘ oldı teslìm itdi özin469 

  RikÀb-ı hümÀyÿna sürdi yüzin 

 

 3133 Çü yol bilmede çekmemişler emek 

  Çavuş başı úolları yidi kötek 

 

 3134 Óabìb ile Şem‘un mezÀr470oldılar 

  ZiyÀretleriyle ãafÀ buldılar 

 

 3135 Onunda Óaleb Şehri oldı memerr 

  O şehr-i laùif-i sa‘Àdet maúarr 
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 3136 Alaylarla girdi şehen-şÀh-ı dìn 

  SüleymÀn’ı yÀd itdi çarò-i berìn 

 

 3137 Añar mı gören anı İskender’i 

  Bunuñ var anuñ gibi ser-‘askeri 

 

 3138 Selím ü SüleymÀn-ı ‘OåmÀniyÀn 

  Ol iki cihÀn-dÀr-ı gìtì-sitÀn 

 

 3139 O ãaórÀya itmişler idi güõer 

  O şehri idinmişler imdi maúarr 

 

 3140 Velí ùarz-ı sÀóib-úırÀn başúadur 

  CihÀn-gìr-i kişver-sitÀn başúadur 

        110-b 

 3141 Bunuñla olur anlaruñ ruóı şÀd471 

  Bunuñla ider dehr anları yÀd 

 

 3142 Eb u ceddin ÀåÀrı tafêìl ider 

  Ol icmÀli amma bu tafãìl ider 

 

 3143 áazÀ ehlidür cümle ‘OåmÀnìyÀn 

  Ki i‘lÀda beõl itdiler mÀl ü cÀn 

 

 3144 Velí cümlenüñ úuvveti bundadur 

  áazÀ ehlinüñ himmeti bundadur 

 

 3145 Seferde ôafer reh-ber olsun aña 

  Óażerde ãafÀ bister olsun aña 

 

 3146 Şehen-şÀh-ı dìn oldı cÀn-ı cihÀn 

  ÒudÀ’nuñ emÀnında olsun tamÀm 

 

 3147 MühimmÀtı tekmìl içün nıãf-ı şehr 

  ÚarÀrı revÀ gördi devr-i sipihr 
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  Der-Ta‘rìf-i GermÀ 

 

 3148 Bu mevsim ki Àteş firÿzÀn idi 

  Nücÿm-ı felek şem‘ sÿzÀn idi 

 

 3149 Fetìl ile revgan ger olıydı cem‘ 

  HevÀ anı fi’l-fevr eylerdi şem‘ 

 

 3150 HevÀyı óarÀret idüp Àteşìn 

  Deñiz içine atdı kendin zemìn 

 

 3151 Ùala atsa maórÿr-ı kÀfÿrı ger 

  ÓarÀret ider anı Àteş-eåer 

 

 3152 Bu óardan óarÀret ider iktisÀb 

  O teb-lerze andan düşer ÀfitÀb 

 

 3153 ÓarÀretden eylerdi gündüz firÀr 

  Giceler gelür görinür oldı nÀr 

 

 3154 Sipihre óarÀretlenüp ÀfitÀb 

  Seóerden anı maóva úılmış şitÀb 

        111-a 

 3155 O pulÀd-ı tennÿr-ı pür aòkeri472 

  Kül itdi yaúup şu‘le-i òÀveri 

 

 3156 SinÀn olmış idi firÿzÀna şem‘ 

  ŻiyÀsıyla maóôÿô olur oldı cem‘ 

 

 3157 Eritdi úıbÀb-ı zer-ender-zeri 

  O’dur gördigün żÿ dime serseri 
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 3158 O àÀyetde oldı óarÀret-eåer 

  HevÀdan úaçup senge girdi şerer 

 

 3159 äadefde düri aòker eyler hevÀ 

  Anuñçün ider ú‘ar-ı deryÀda cÀ 

 

 3160 HarÀret idüp anı aòker-miåÀl 

  HilÀl olmaú olmışdı mÀha maóÀl 

 

 3161 GülistÀna bÀd eyledükçe güõÀr 

  İderdi o gülbünleri şu‘le-zÀr 

 

 3162 O óar ile maórÿr idi sÀyeler 

  Yıúılmış yatur ãÀóibinden beter 

 

 3163 Bu germÀ ki aãlında òÿr-tÀb idi 

  Aña nisbeten nÀr-ı mehtÀb idi 

 

 3164 Bu ma‘na görinürdi pek dil-nişìn 

  Ki maóv ola bi’l-küll muóíù-i zemìn 

 

 3165 Eger mÀ ile bir yere gelse nÀr 

  Bu germÀda farúında eşkÀl-vÀr 

 

 3166 İder Àdemi cennete dil òaste-óÀl 

  HemÀn Àh der şimdi bÀd-ı şimÀl 

 

 3167 Semender ùabi‘at olup cÀnaver 

  Bu mevsimde Àteş yir Àteş içer 

 

 3168 Bu mevsim bulursa eger imtidÀd  

  Olur nÀr hem òÀk u hem Àb u bÀd 

 

 3169 İder girye ‘uşşÀúa şimdi żarÀr 

  Çaúunca şerÀre olur úaùreler 

        111-b 
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 3170 Caóími ki nÀr eylemişdi ÒudÀ473 

  Caóìm ehli şükr eylesünler aña 

 

 3171 Ki bi’n-nisbe ile oldı nÀr caóìm474 

  Nesìm-i feraó-baòş-ı bÀà-ı na‘ìm 

 

 3172 äabÀ vü Debÿr oldı Àteş-feşÀn 

  Semÿm oldı ancaú hevÀ-yı cihÀn 

 

 3173 Bişerdi ùuyÿr eyler iken güõer 

  Olurdı zemín ehline mÀ-óażer 

 

 3174 Zemìnde àazÀl eyler iken şitÀb 

  Olurdı o sÀ‘atde derme kebÀb 

 

 3175 ‘Acebdür bu tennÿr-ı fulÀd nerm 

  Ki ebr-i aòker ile ola bunca germ 

 

 3176 Meger úahr-ı şÀhen-şeh itmişdi cÿş 

  Ki deryÀ-yı pür-Àteş idi òurÿş 

 

 3177 Anuñ úahrıdur virdi dünyÀya tÀb 

  Ki ol şu‘leden õerredür ÀfitÀb 

 

 3178 HevÀyı ki germ itdi cÿş-ı àażÀb 

  Çeküp bìm-i òurşìdi ùutmışdı teb 

 

 3179 Eger luùfı saçmasa úahrına Àb 

  Olurdı o nÀr ile dünyÀ òarÀb 

 

 3180 Anuñ úahrınuñ maãrafıdur ‘adÿ 

  O dem geldi kim olalar rÿ-be-rÿ 

 

 3181 HemÀn kÀr u bÀrını ùutsun sefer 

  Ki mücrìmlere lÀzım oldı saúar 

                                                 
473 L:112-b 
474 Beytin ilk mısraında vezin bozuk 
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  Rücÿ‘-ı  Be- Aãl-ı Suòan 

 

 3182 Çü Ken‘Àn PÀşÀ idi pür hücÿm 

  Haleb’de virildi aña Erżurum 

 

 

 

  Der -Ta’rìf-i Leşker-i Mıãr 

        112-a 

 3183 Bu menzilde erişdi Mıãr’uñ úulı475 

  HemÀn itdiler Níl Àhen yolı 

 

 3184 SüvÀrÀn ki sebbÀólar idiler476 

  O Nìl içre timsÀólar idiler 

 

 3185 Tüfekli vü atlı terkeşliler 

  Yedekli köçekli perìveşliler 

 

 3186 O keåretle ol zìb ü zìver ile 

  O heybet o cevşen o tekbìr ile 

 

 3187 Otaà-ı hümÀyÿndan giçdiler 

  Tüfekler atup şÀdìliú itdiler 

 

 3188 Pesend-i hümÀyÿn olup leşkere 

  Şeref virdi òil‘atle ser-‘askere 

 

 

 

  Rücÿ’-ı Be-Aãl-ı Suòan477 

 

 3189 Seferde taòallüf iden kesleri 

  Getürdi úılıc kesdi ol sesleri 

 

                                                 
475 L: bu kısım bir üst fasla dahil edilmiştir. Ayrıca bölümlendirilmemiştir.  
476 L:113-a 
477

 L:bu beyit ayrı bir bölüm olarak belirtilmemiş. 
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  Der -Ta‘rìf-i Nìze-GüõerÀnìden 

 

 3190 Çıúup úal‘a seyrine ãÀóib-úırÀn 

  Giçürdi o úaz gögsi zırha sinÀn 

 

 3191 Anı aãdılar úal‘anuñ bÀbına 

  Ki ‘ibret-nümÿn ola erbÀbına 

 

 3192 O úuvvet ki bÀzÿ-yı òÀnìdedür 

  O úudret ki ãÀóib-úırÀnìdedür 

 

 3193 SinÀnı Ànuñ ÀsumÀnı deler 

  BenÀnı anuñ ÚahramÀn’ı deler 

 

 3194 Yine aldı destine bir nízeyi 

  CihÀn gÿşına aãdı Àvìzeyi 

 

 3195 Atup úal‘adan ùaşra bir nice mìl 

  Ki elÀn denilmişdür ol yerde mìl 

        112-b 

 3196 Görelden beri böyle pür Àteşi 

  Daòi añmaz oldı felek Áriş’i 

 

 3197 Bunıñ atdıàı nìze ol tìrdür 

  MesÀfetde ikisi de birdür 

  

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan478 

 

 3198 Yigirmi altıda yola düşdi sipÀh 

  SiyÀh479-ı óaşem ùutdı yek-sÀle rÀh 

 

 3199 GüõÀr eyledi DÀbıú’a müstaúìm 

  Ki Mıãríleri anda bozdı Selìm 

                                                 
478

 L:113-b 
479

 L:sevÀd 
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 3200 O sulùÀn ki pür-dÀn ü pür-kÀr idi 

  CihÀn şehleri üzre ser-dÀr idi 

 

 3201 Úavì dil úavi dest ü pÀk-i‘tiúÀd 

  Anuñ oàlıdur óaú budur ÒÀn MurÀd 

 

 3202 Sürüp merúÀd-ı pÀk-i DÀvÿd’a yüz 

  Anuñ himmetiyle biri oldı yüz 

 

 3203 Rebì‘ Àhirüñ evveli Tellì-beşr (?) 

  SipÀhuñ úudÿmıyla olmuşdı óaşer 

 

 3204 İkisinde oldı Nizib menzili 

  O menzilde ùaró itdiler maómili 

 

 3205 Gelüp Ebreş-oàlı buluşdı bugün 

  Sa‘Àdet irüp başına ùoàdı gün 

 

 3206 Ser-À-serle semmÿr giydürdiler 

  Ma‘Àn ôulmet ü nÿr giydürdiler 

 

 3207 ‘Ubÿr-ı Fırat’ı murÀd itdiler 

  Ol Àb-ı óayÀtı murÀd itdiler 

 

 3208 Geçüp Birecik’den şehen-şÀh-ı dìn 

  Sa‘Àdet ile oldı zevrÀú-nişìn 

 

 3209 Óaşem cisrden eylediler mürÿr 

  Ne mümkin sefìneyle baóre ‘ubÿr 

        113-a 

 3210 Biribirine girdi ol iki nehr 

  MülÀúÀt ile oldılar şÀd beher 

 

 3211 Biribirine sÀz-kÀr oldılar 

  İkisi de òıdmet-güõÀr oldılar 
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 3212 Öñinde olup beş depe meróale480 

  äudan geçdi beş günde ‘asker hele 

 

 3213 Bu menzilde VÀlì-i Sivas o şír 

  Alay gösterip öpdi dergehde yir 

 

 3214 Çü meşhed bıñarına uàradı rÀh 

  Yeñiçeri aàasına pÀdişÀh 

 

 3215 Eliyle içürdi şarÀb-ı edeb 

  O te’dìb olur luùfa lÀbüd sebeb 

 

 3216 DuòÀníleri Àteşe yaúdı dehr 

  Şikenceyle itdi o maòlÿúa zecr 

 

 3217 On üçünde RuhÀ’ya vardı güõÀr 

  İki gün o menzilde úıldı úarÀr 

 

 3218 Òalìl-i celìl ‘aleyhi’s-selÀm 

  K’ana nÀrı Rabb itdi berd ü selÀm481 

 

 3319 MaúÀmın ziyÀret idüp pÀdişÀh 

  Anuñ lüùfını úıldılar zÀd-ı rÀh 

 

   Der -Ta’rìf-i  

  MerdümÀn Derviş Muóammed 

 

 3320 Bu menzilde ‘arz itdi VÀlì-i ŞÀm 

  Ki Derviş Muóammed denir aña nÀm 

 

 3221 Alaylar ki tavãifi úÀbil degül482 

  Yigitler ki ta‘rifi úÀbil degüldür 

 

 3222 Tüfeklisi atlısı ‘adeden birÿn 

                                                 
480

 L: 114-a 
481 Âyet: “Ey ateş İbrahim’e karşı serin ve selâmetli ol.” Enbiya-69 
482 R: degüldür 
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  Giyimli geçimlisi óadden füzÿn 

 

 3223 KüheylÀnlılar úaràı mızraúlılar 

  Deremli tüfek pullı úundaúlılar 

 

        113-b 

 

  Der Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan483 

 

 3224 On altıda CellÀb’a vardı sipÀh 

  CinÀna vezir-a‘ôama düşdi rÀh 

 

 3225 İdüp ruóını pÀdişÀha fedÀ 

  Bu menzilde oldı vedÀ‘ ÀşinÀ 

 

 3226 Muãÿl’da olan VÀl-i Ámed’e 

  Gidüp mühr-i ÒaúÀn Cem Meómed’e 

 

 3227 ‘Ale’l-‘acele itisÀnı oldı murÀd 

  Ki re’yinde vÀr idi rüşd ü sedÀd 

 

 3228 Haçegöz de söyletdiler dilleri 

  Kesildi ùutıldı úamu dilleri 

 

 3229 Yigirmi üçünde alay itdiler 

  O dÀrÀt ile Ámed’e gitdiler 

 

 

 

  Der -Ta‘rif-i Keåret-i Leşker 

 

 3230 Eger cem‘-i eslÀf u aòlÀf ola 

  Eger óaşr-i envÀ‘ u eãnÀf ola 

 

 3231 Bu cem‘iyyete olur idi bedel 

                                                 
483 L: 114-b boş bırakılmış ancak anlatım R ile uyumlu olarak 115a’dan devam etmektedir. 
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  Bu miúdÀrı taómine virürdi el 

 

 3232 MevÀlidi cem‘ itdiler gÿyiyÀ 

  Bu òurşìdi şem‘ itdiler gÿyiyÀ 

 

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 3233 Silaó-dÀr PÀşÀ’ya virildi ŞÀm 

  Şeref-yÀb-ı ŞÀm oldı ol nìk-nÀm 

 

 3234 İdüp Ámed’i VÀlì-i ŞÀm’a hem 

  Anı itdiler çeròci-i óaşem 

 

 3235 O sÀ‘atde gönderdiler Muãul’a 

  Ki seróadde irsÀli oldı ãıla 

 

        114-a 

 

 3236 Ùoàancı başıya daòı Kıbrıs’ı 

  ‘AùÀ eyledi ol kes-i bì-kesi 

 

 3237 Meóemmed Paşa’yı kÀmil-yÀr484 

  Vezìr-a‘zam-ı óażret-i şehriyÀr 

 

 3238 Erişdi hemÀn ‘izz ü iúbÀl ile 

  Şeref buldı pÀ-bÿs-ı iclÀl ile 

 

 3239 Aña óil‘at oldı ser-Às-er semÿr 

  Yedine müfevvez úılındı umÿr 

 

 3240 Gelüp Van’dan diller ü bÀşlar 

  Òaber virdi vü gitdi evbÀşlar 

 

 3241 Gelen dilleri baş iderdi hemÀn 

                                                 
484

 L:115-b 
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  EvbÀşlara yoldaş iderdi hemÀn 

 

 3242 Óaleb’den beri seróaddüñ begleri 

  Bahadırları yeglerüñ yeğleri 

 

 3243 HedÀyÀları dil ile baş idi 

  Biribiri ardunca ulaş idi 

 

 3244 Düketdi daòı varmadan düşmeni 

  İrince ãavurırlar ol òarmeni 

 

 3245 Anuñ ‘ömrini dÀ’ìm itsün ÒudÀ 

  Anuñ devletün kÀ’ìm itsün ÒudÀ 

 

 3246 TeúÀ‘üd ‘aùÀ oldı ‘Àcizlere 

  Sa‘Àdet rehìn oldı fÀizlere 

 

 3247 Óarem úondı Ámed’de ‘izzet ile 

  Mücerred sefer oldı devlet ile 

 

 3248 Ùoúuz gün sükÿt eyleyüp iòtiyâr 

  Onuncıda ‘azm eyledi şehriyÀr 

 

 3249 Bu eånÀda geldi òaber baórden 

  PiyÀle alup Rus-ı bì-behreden 

 

 3250 Yigirmi ùoúuz şayúa ùopùolı Rus 

  Ki herbirinüñ var içinde ru’ÿs 

        114-b 

 3251 Óak(k)Àrì’ye óÀkim olan Mìr ‘İmÀd 

  Òulÿãını iôhÀr içün nÀ-murÀd 

 

 3252 İdüp òıdmet-i mÀ ‘aleyhin edÀ485 

  İki dil ki biri úabÿle sezÀ 

 

                                                 
485

 L:116-a 
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 3253 Onunda cemÀd evvelìnüñ MÀrdìn 

  FeżÀsına úondı şehen-şÀh-ı dìn 

 

 3254 İki gün daòı oldı ÀrÀma rÀm 

  Õahìrelerin aldı úullar tamÀm 

 

 3255 Ayuñ on sekizinde äaffÀn-nÀm 

  Maóalli ãufÿf eyledi izdióÀm 

 

 3256 Mehemmed ki òÀndur Cezíre’de ol  

  Alay gösterüp buldı dergÀha yol 

 

 3257 Yigirmi birinde Şaù’ı giçdiler 

  Ùoyunca óayÀt Àbını içdiler 

 

 3258 äudan atlar ile güõÀr itdiler 

  Leb-i Şaù’da bir gün úarÀr itdiler 

   

  Der- MübÀlaàa-yı BesyÀrì-i Leşker 

 

 3259 Yigirmi sekizinde baór itdi cÿş 

  Yiri gögi ùutdı ser-À-ser cuyûş 

 

 3260 İç aàalarıyla şehen-şÀh-ı dìn 

  Be-cevşen musellaó be-ãad-zìb u zeyn 

 

 3261 İki cÀnibe ùurdı leşker hemÀn 

  Şehen-şÀha yol eylediler hemÀn 

 

 3262 İki Àhenìn saùó olup üstüvÀr 

  Òaùù-ı müstaúím üzre úıldı güõÀr 

 

 3263 Ùolup ùÿl ü ‘arż-ı zamÀn ü zemìn 

  Aralıúda gerdÿn yoà oldı hemìn 

 

 3264 Biribirine söygenüp şìrler 

  Biribirine deàdi şemşìrler 
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        115-a 

 3265 Ne ùÿli ne ‘arżı nümÀyÀn idi 

  Nice ceyş bir baór-i ummÀn idi 

 

 3266 Tüfeklinüñ ardunda atlı hemÀn486 

  ÓiãÀr u faãìl idiler bì-gümÀn 

 

 3267 Bu menzìlde olmadı ãafa mecÀl 

  HemÀn durduàı yirde úondı ricÀl 

 

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 3268 Muãul úarşusında duruldı bugün 

  ÒıyÀm ol maóalde úuruldı bugün 

 

 3269 ZiyÀret idüp Óażret-i Yunus’ı 

  Girüp úal‘aya gördiler Cercis’i 

 

 3270 Alup ikisinüñde himmetlerin 

  Şeref bildiler cÀna minnetlerin 

 

 

   

  Der Kuşten-i DilhÀ-yı Düşmen 

 

 3271 Çoàaldı muòayyemde ùutsÀúlar 

  Úamÿ oldı şemşìre müştÀúlar 

 

 3272 Çün Àteşde bi’ù-ùab‘ var ser-keşi 

  Söyündürdiler Àb ile Àteşi 

 

 3273 ÓayÀtında mevzìdür elbetde mÀr 

  MemÀtında tiryÀk ümmìdi vÀr 

                                                 
486

 L:116-b 
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 3274 Diken yansa gülzÀr Àteş olur 

  HevÀsıyla insÀn anuñ òoş olur 

 

 3275 Úalursa ùarìúi pür-ÀzÀr ider 

  Ùarìú ehlini cevr ile zÀr ider 

 

 3276 Anuñçün baş itdiler ol dilleri 

  Daòı ötmez oldı ‘adÿ dilleri 

  

 

 

  Der-Ámeden-i Resÿl-i ŞÀh-ı Hind 

        115-b 

 3277 CumÀd-Àòirüñ evvelinde úader 

  İrişdürdi peyk-i beşÀret òaber 

 

 3378 İrüp dergehe ilçi-yi şÀh-ı Hind487 

  Resÿl-i peyÀm-Àver-i mÀh-ı Hind 

 

 3379 Dilinde åenÀ elde şeh-nÀmesi 

  æenÀ-nÀmesi tuófe hengÀmesi 

 

 3380 Esip bÀr-gehden nesìm-i úabÿl 

  BilÀ külfete bÀra buldı vüãÿl 

 

 3281 Düşüp ‘Àlem-i Àòere hÿş-mend 

  Özini itürdi hemÀn derd-mend 

 

 3282 Bulup ins ü cinni ser-À-ser be-pÀ 

  O dergÀhda görmedi ÀşinÀ 

 

 3283 O tertìb ü Àyn ü şöhret tamÀm 

  SüleymÀn’a ta‘lìm iderdi iótişÀm 

 

 3284 Otaàı ki bir bÀà-ı Mínÿ idi 

                                                 
487

 L: 117-a 
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  İrem var ise dünyede bu idi 

 

 3285 Bu pulÀd kürsì-yi cevher rüsÿm 

  O kürsìdür amma mülevvin nücÿm 

 

 3286 Felek aùlası anda olmuş otaà 

  CihÀn şehleri anda dürmüş ayaà 

 

 3287 Úamÿ ins ü cin óÀżır olmuş velì 

  äanursun ki bì-cÀn düzer heykeli 

 

 3288 áulÀmÀn-ı zerrìn-kemer zer-külÀh 

  Ùÿp olmuş dürür pür demürden sipÀh 

 

 3289 SilÀóına müstaàraú olmuş úamu 

  Zer ü zìvere àarú olmuş úamu 

 

 3290 Úafasında ejderler açmış dehÀn 

  Velì cümle dem-beste vü bi-zebÀn 

 

 3291 Oturmış sa‘Àdetle òurşìd-i Rum 

  Nücÿm-ı óaşem maóvitmiş rüsÿm 

        116-a 

 3292 Nüfÿsa ‘aded yoú velì bì-nefes 

  Óaşìr haşri ammÀ ki yoú hìç ses488 

 

 3293 Bu naúş-ı àarìbi ki gördi resÿl489 

  Bu ùarz-ı acìbe ki buldı vuãÿl 

 

 3294 HemÀn girdigi yirde úaldı úadem 

  HemÀn gördügi demde baàdandı dem 

 

 3295 Temevvüc idüp baóre-i vaóşeti 

  Úapatdı gözin heybet-i dehşeti 

 

                                                 
488 R: hiç yoú ses 
489 L: 117b 
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 3296 SüleymÀn-ı vaút aldırup nÀmesin 

  TelÀùüfle def‘ itdi hengÀmesin 

 

 3297 Tekerrüm tebessüm telaùùuf ile 

  Özin buldı ilçi tekellüf ile 

 

 3298 Söze girdi ùÿùì-ãıfat ol ôarìf 

  Velì ùatlı nÀmesine pür ôarìf 

 

 3299 Didi kim åenÀ-òºÀn-gìz-i şÀh-ı Hind 

  Ki óükmündedür cümle Hind ü Sind 

 

 3300 Òulÿãını iôhÀr ider dergehe 

  SelÀmını iåÀr ider dergehe 

 

 3301 Óaúiúatde ãÀóib-úırÀn-ı zamÀn 

  Şehen-şÀh-ı dìndür bilür ins ü cÀn 

 

 3302 Ùulÿ‘ itdi òurşìd-i devlet hele 

  Ôuhÿr itdi Cemşìd-i ‘izzet hele 

 

 3303 İùÀ‘at aña farżdur sÀ’ìre 

  İ‘Ànet aña farżdur sÀ’ire 

 

 3304 Eger òıdmeti var ise óÀżıruz 

  Ol iósÀna çoúdan beri nÀôıruz 

 

 3305 Eger ehl-i dünyÀ eger ehl-i dìn 

  İkisine melce‘ o’dur der-yaúìn 

 

 3306 İmÀm-ı HüdÀ eglerüz anları 

  Òalífe-i ÒudÀ eglerüz anları 

        116-b 

 3307 Ne emr itdiler àayr me’mÿrdur 

  ÒilÀf-ı rıżÀ àayr-ı maúdÿrdur 
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 3308 Du‘À-gÿy-ı devletleriyüz müdÀm490 

  RıżÀ-cÿy-ı òıdmetleriyüz müdÀm 

 

 3309 Eger sedd-i rÀh olmasaydı ‘adÿ 

  Sürerdi o dergÀha aóbÀbı rÿ 

 

 3319 ZiyÀretleri óaccü’l-İslÀmdur 

  Der-i devleti farżü’l-ikrÀmdur 

 

 3311 Ümid eylerüz meyl-i meydÀnların 

  EúÀlìm-i seb‘ üzre cevlÀnların 

 

 3312 O maàribdeki şems-i mev‘ÿd o’dur 

  Ùulÿ‘ itdi el’Àn-ı ma‘hÿd O’dur 

 

 3313 Olur cÀnib-i şarúa lÀbüd revÀn 

  Şeref-baòş-ı õerrÀt olur bí-gümÀn 

 

 3314 Bu maòlaãları ol zamÀna baúar 

  O òamyÀze-i intiôÀrı çeker 

 

 3315 áaraż ‘arż-ı iòlÀã-ı dildür hemÀn 

  O dergÀhadur iòtiãÀãı beyÀn 

 

 3316 Òulÿãına eşhÀd ider nÀmesin 

  æenÀñuzda gÿyÀ ider òÀmesin 

 

 3317 Kemer-bend-i iòlÀã u bì-gümÀn 

  Anuñçün kemer-bend ider armaàan 

 

 3318 Kemer-bendini der-miyÀn eyledi 

  Òulÿã-ı derÿnın ‘ayÀn eyledi 

 

 3319 Kemer kim diz-i kehkeşÀndur aña 

  Velìkin nücÿmı åüreyyÀ-nümÀ491 

                                                 
490

 L: 118-a 
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 3320 Zeri şems-i òÀliã ‘ayÀrında hep 

  Güherler sehìl i‘tibÀrında hep 

 

 3321 Anuñ úıymetin derk itmez ‘uúÿl 

  BehÀsı hemÀn oldı óüsn-i úabÿl 

        117-a 

 3322 Oúundı o mażmÿnda nÀmesi 

  Resÿl oldı gÿyÀ anuñ òÀmesi 

 

 3323 Şehen-şÀh-ı dìn-i òulÿã-ÀşìnÀ492 

  Òulÿã-ı derÿnından itdi ãafÀ 

 

 3324 Resÿline iósÀn idüp bì-kerÀn 

  Geyindürdiler iki úat perniyÀn 

 

 3325 äudÿra buyurdı ki ta‘ôìm içün 

  Şeh-i Hind’i tehfím ü tekrìm içün 

 

 3326 Resÿli ziyÀfet ide herbiri 

  Tekerrümle da‘vet ide herbiri 

   

  Rücÿ’-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 3327 Ayuñ dördi giçdükde mìr-i ôarìf 

  Siper itdi ihdÀ be-àÀyet laùìf 

 

 3328 Olup gergeden postından siper 

  SilÀó olmaz idi aña kÀr-ger 

 

 3329 O’dur mu‘teber-i Hind ü Tatar’da 

  Mülÿkı ùaşır Ànı esfÀrda 

 

 3330 Tüfek işlemez dirler ol úalúana 

  Ne úatlÀva beñzer ne òÿd cevşene 

   

                                                                                                                                               
491 R: åüreyyÀ-nümÀdur aña [ vezin bozulmakta] 
492 L:118-b 
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  Der-Nìze-güõÀrÀnìden Ez- Siper 

 

 3331 Şehen-şÀh-ı dìn seyr idüp bir zamÀn 

  Anı òışt ile eyledi imtióÀn 

 

 3332 MübÀrek elinden ki çıúdı sinÀn 

  Siper sìnesin deldi geçdi hemÀn 

 

 3333 Beri cÀnibinden urup nìzesi 

  Öte cÀnibe aãdı Àvìzesi 

 

 3334 Eger zÿrını eylese imtióÀn 

 Giçerdi nüh eflÀkden ol sinÀn 

        117-b 

 3335 Bu êarbı ki gördi felek reh-zeni 

  Añar mı daòı Gìv ile Bìjen’i 

 

 3336 Oúun Rüstem atsun yabana hemÀn493 

  Dimez sözin aña bu nevk-i sinÀn 

 

 3337 Anuñ tìri olduysa ger dìde-dÿz 

  Bu itdi siper sìnesinden be-rÿz 

 

 3338 Siper gergeden postı dìde-i pey 

  Oúu yay atar nìzeyi dest-i Key 

 

 3339 Tehemten kucÀ vü şehen-şeh kucÀ 

  Bu bÀzÿya taósìn ider MurtażÀ 

 

 3340 Büzürgünden eflÀk itdi óazer 

  Ki anlarda yoú böyle muókem siper 

 

 3341 Úavì-dest itsün ÒudÀ her zamÀn 

  Siper sìne-i òaãm olsun hemÀn 

 

                                                 
493

 L:119-a 
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 3342 Siperle sinÀnı sÀóib-úırÀn 

  Şeh-i Hind’e gönderdiler armaàan 

 

 3343 Görüp ilçi medhÿş oldı hemÀn 

  Tehemten ferÀmÿş oldı hemÀn 

 

 3344 Resÿle ‘aùÀ itdi494 bir bedre zer 

  Ki beş biñ filori olur ãaysalar 

 

 3345 O zaòmına merhem bahÀ idi ol 

  Bu vechile buldı ‘aùÀsına yol 

 

 3346 ŞecÀ‘at seòÀvetde birdür hemÀn 

  İder Rüstem ü ÓÀtem’i bì-nişÀn 

 

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 3347 İdüp ‘aşr-ı KÀmil Muãul’da úarÀr 

  Şehen-şÀha güõÀr eyledi iòtiyÀr 

 

 3348 Bu menzìlde ùutdı cihÀnı àubÀr 

  Yoà oldı zemìn gerdÿn oldı hezÀr 

        118-a 

 3349 SeóÀb idi ammÀ òasek-bÀr idi 

  áubÀr idi ammÀ òÿr-ÀzÀr idi 

 

 3350 DuòÀn idi lìken åaúìl ü keåìf495 

  Buña nisbet olsa olur ol laùìf 

 

 3351 áubÀr aldı bu nìlgÿn cüsseyi 

  Sütÿn ile ùoldurdı nüh úubbeyi 

 

 3352 Göge çekdiler nice biñ ejderi 

                                                 
494

 L:itdiler 
495

 L:119-b 
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  Zemìn ü zamÀn ùoldı dìv ü peri 

 

 3353 Biribirine baúamaz oldı nÀs 

  äaúal tozdan oldı bir boz úuùÀã 

 

 3354 İdüp cevfini Àdemüñ òÀk- i pür 

  Leb ü dìdeyi itdi òÀşÀk-i pür 

 

 3355 Diküp göge òorùumunı pìlvÀr 

  Ayıúladı dünyÀyı ol gün àubÀr 

 

 3356 SipÀhi biribirini görmedi 

  Sipeh-bedler alayların úurmadı 

 

 3357 Düzen virmek için şehen-şÀh-ı dìn 

  Anaùolı Rum-ili vÀlìlerin 

 

 3358 HezÀrÀn ile oòşadılar biraz 

  NedìmÀn ile oynadılar biraz 

 

   3359   Olup çÿb be-asÀ ile ser-firÀz 

  NevÀziş ile buldılar imtiyÀz 

 

 3360 Birisine bi’õ-õÀt luùf itdiler 

  Birine vezìr ile ‘unf itdiler 

 

 3361 İkisi daòı behre-mend oldılar 

  İkisi daòı sÿd-mend oldılar 

 

 3362 Adın[ı] dimem úorúarım naúş alur 

  O’dur aña şehden hemÀn baòş alur496 

 

   3363 Edeb hem keremdür şehen-şÀhdan 

  Yine baòşişin aldı dergÀhdan 

 

                                                 
496 L: O’dur kim şehen-şÀhdan bahş alur 
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 3364 Bugün de bu yüzden alup baòşını497 

  Düzüp úoşdı şaùrancınuñ naúşını  

 

 3365 Alaylarına virdi tezyìnler 

  Şehen-şÀh-ı dìn buldı teràìbler 

 

 3366 Hele ol mübÀrek elinden yedi 

  Velì ol biri àayr eliyle yedi 

 

 3367 Ayuñ on ikisinde geçildi Zap 

  HemÀn ‘Ásì ãuyına beñzer ol Àb 

 

 3368 Aúardı görüp ‘askeri tìz tìz 

  O baórüñ hücÿmından itdi gürìz 

 

 3369 Çün ol bìr-i DÀvÿd’dan úopdılar 

  Seyid ÒÀn-oàulları yir öpdiler 

        118-b 

 3370 Giçildi on altıda Altunãuyı 

  Kimi köpriyi giçdi kimi ãuyı 

 

 3371 Bu ol köpridir kim ÚılıçarslÀn 

  Aña bÀb yapdı úodı dìde-bÀn 

 

 3372 Bu menzìlde geldi Görel’den òarÀc 

  Yine Gürcìler buldı derde ‘ilÀc 

 

 3373 Ayıñ on sekizinde Kerkük úolı 

  SelÀma durup beklediler yolı 

 

 3374 Meóemmed Derviş’e çeròecilik 

  Semiyy-i Òalíl’e õaòìrecilik 

 

 3375 NoàÀy oàlına ùoplar òıdmetin 

  Virüp üçi de geydiler òil‘atin 

                                                 
497 L: 120-a 
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 3376 MüdÀvÀ ùaleb oldı òarca cuyÿş 

  Virildi bugün nice yüz biñ àurÿş 

 

 3377 Yigirmi yedisi ki úÀsım idi 

  Óaşem şirbüñ Àbını úÀsım idi 

 

 3378 Mürÿrunda ùaş köpriden cünd-i Rum 

  Óücÿma hücÿm eyler idi hücÿm 

 

 3379 Çubuàı çubuú köpride kesdiler498 

  O bìşeleri aàraàa aãdılar 

 

 3380 Yükün ùutdı hep bÀrdan499 rüzgÀr 

  ‘Adÿ şehrine baàlanıldı o bÀr 

 

 3381 RiyÀle kenÀrına úondı çeri 

  Alay ile yürüdi yeniçeri 

 

 3382 İdüp baş dolabı çarò iòtiyÀr 

  Anı itdi leşkeriñe şehriyÀr 

 

 3383 Görinürdi BaàdÀd-ı dÀrü’s-selÀm 

  FeżÀsını ùutmuşdı yekser òıyÀm 

 

 3384 O ãaórÀ ki kem Kürd’e pÀyÀn idi 

  Ser-À-ser òıyemden òıyÀbÀn idi 

        119-a 

 3385 O deryÀ ki nÀ-bÿda ãÀóil idi 

  Muòayyem şehen-şÀha ‘Àdil idi 

 

 3386 O ùÿfÀn ki Nÿó olmadı nÀ-ÒudÀ500 

  Anı şÀh-ı dìn-dÀra virdi ÒudÀ 

 

                                                 
498

 L:120-b 
499

 L:mÀrdan 
500

 L: ÀşinÀ 
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 3387 SüleymÀn’a leşker virildiyse cÀn 

  Bunuñ ‘askeri oldı ejder-dehÀn 

 

 3388 Sikender ki bir seddi itdi binÀ 

  Biñini yıúar istese pÀdişÀ501 

 

 3389 Anı iútiżÀ eyledi re’y-i óazm 

  ÓiãÀr emrine ola bi’õ-õÀt ‘azm 

 

 3390 Binüp esbe fi’l-óÀl tebdìl ile 

  Ùolaşdı óavÀliyi ta‘cìl ile 

 

 3391 Öñine düşüp baòt-ı çÀpüú-‘inÀn 

  O mevżi‘lere deàdi bir bir nişÀn 

 

 3392 Baúup úal‘aya gezdi eùrÀfını 

  Ùolaşdı te’emülle eknÀfını 

 

 3393 Olup baòt u tevfìú-i ‘aúl ile yÀr 

  Ehemm olanın itdiler iòtiyÀr 

 

 3394 Meteresleri itdi ta‘yìn óazım502 

  TenÀsübleri503 úıldı tebyìn óazım 

 

 3395 İlin bildügin cümle ùaró eyledi 

  HemÀn bildigi resmi ùaró eyledi 

 

 3396 Muúaddem gelenler òaùÀ eylemiş 

  MuòÀlif maóallerde cÀ eylemiş 

 

 3397 Úamusını terk eyledi pÀdişÀh 

  Aña reh-nümÀ oldı ‘avn-ı ilÀh 

 

 3398 Maóallerde ta‘yìn idüp leşkere 

                                                 
501

 L: istese şeh-i pÀdişÀ 
502 L:121a 
503 L: tebÀsübleri 
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  Sepişdürdi lÀzım olan yirlere 

 

 3399 OtÀà-ı hümÀyÿna ãÀóib-naôar 

  İmÀm-À’zamuñ úurbın itdi maúarr 

       119-b 

 3400 Bu re’y üzre destÿra virüp úarÀr 

  MaúÀmına ‘avdeyledi şehriyÀr 

 

  Der -Ta‘rìf-i Alay-nümÿden 

 

 3401 Seóerden ùutup yeryüzini504 sipÀh 

  SüvÀr oldı şevket ile pÀdişÀh 

 

 3402 Giyüp pür-dilÀn cevşen-i Àhenìn 

  Zırıh-pÿş oldı ser-À-ser zemìn 

 

 3403 Úamaşdı ‘uyÿn berú-i mancÿúdan 

  MelÀ’ìk gözin yumdı ‘ayyÿúdan 

 

 3404 äadÀ-yı òam-Àhen ü nÀy-ı zer 

  NidÀ-yı yelÀn şíhe-i esb-i ner 

 

 3405 Olup çÀr-gÀh-ı muòÀlif-nevÀz 

  ‘IrÀú’a felek oldı meråiyye-sÀz 

 

 3406 Ùolup her ùaraf baór baór cuyÿş 

  ‘IrÀú üzre ùÿfÀn-ı tìà itdi cÿş 

 

 3407 Görürdi hemÀn kendini her gürÿh 

  Ki herbir gürÿh oldı Elvend-i kÿh 

 

 3408 O berr oldı pür-naòl-i Àhen velì505 

  æemer-rìz ammÀ ki hep zehirli 

 

 3409 BelÀ-òízdür gerçi òÀk-i ‘IrÀú 

                                                 
504 R: yeryüzini tutup 
505

 L:121b 
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  Maóal oldı ùÿfÀna bi’l-ittifÀú 

 

 3410 Bunıñ àayr ùÿfÀna yoú nisbeti 

  Ki Àteşdür emvÀc-ı pür heybeti 

 

 3411 Biribirine girmiş Àteşle Àb 

  Yine Àteş Àteş yine Àb Àb 

 

 3412 Bu baórüñ ki mÀhìleri mÀr idi 

  Pey-À-pey gelen mevci hep nÀr idi 

 

 3413 Eger Àteş ise nedür mÀrlar 

  Eger Àb olsa nedür nÀrlar 

        120-a 

 3414 Didi dehre başın ãalup ÀfitÀb 

  CihÀnı bu Àb Àteş eyler òarÀb 

 

 3415 Didi ‘akl-ı evvel ki ey hÀm-kÀr 

  CihÀna anı itdi Óaú şehriyÀr 

 

 3416 CihÀna bunuñla virür intiôÀm 

  ‘Adÿdan bunuñla alur intiúÀm 

 

 3417 Bunuñ úalbi ‘imÀnile yÀrdur 

  Bunuñ zaòmı merhemle tìmÀrdur 

 

 3418 Úırar çÀr-yÀruñ úamu düşmenin 

  Virür bÀda küfr ehlinüñ hırmenin 

 

 3419 O ãaórÀ-yı pehnÀda ceyş-i keşìf 

  Olurdı muóìù-i zemìne óarìf 

 

 3420 Velì Àbdan ol bu fulÀddan 

  O pür mÀhì bu tìà-i cellÀddan 

 

 3421 Ùutup yeryüzin nìze-i Àhenìn 

  Zemìn döndi bir òÀr-puşte hemìn 



492 

 

 

 3422 O ùÿplar tüfeklerle ceyş-i girÀn 

  Niheng ile pür baór idi hemÀn 

 

 3423 O ãaórÀda bu leşker-i bì-óisÀb506 

  HemÀn şarú u àarbı úapatmış seóÀb 

 

 3424 O keåretle ol deşt-i pür pehnede 

  Ki imkÀn-ı temyíz yoú vehbinde 

 

 3425 Olaydı eger sÀ’ìre iótimÀl 

  İderlerdi biribiriyle úıtÀl 

 

 3426 Eger gelse İskender-i pür óaşer 

  Alaylara úarışsa bÀ zìb ü fer 

 

 3427 Çeri başıdan kimse itmezdi farú 

  Olurdı bu deryÀ-yı óayretde àarú 

 

 3428 Eger görse Çingiz bu leşkeri 

  Úaçardı yıúup sedd-i İskenderi 

        120-b 

 3429 Ùarìú-i necÀta bulurdıysa yol 

  Şehen-şÀh-ı dìn-dÀra olurdı úul 

 

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan  

 

 3430 Aúup zìr ü bÀlÀya seyl-i belÀ 

  Úuşatdı hep eùrÀf-ı BaàdÀd’ı mÀ 

 

 3431 äudan ãuya baór oldı BaàdÀd’ı hep 

  Kesildi úızılbaşuñ imdÀdı hep 

 

                                                 
506 L: 122-a 
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 3432 Muóíù aldı BaàdÀd’ı fulÀddan 

  Elin kesdi ümmìd-i imdÀddan 

 

 3433 Beden başlarında úızılbaşlar 

  Bedenler gibi úaldı evbÀşlar 

 

 3434 TemÀşÀ idüp kim baór507-ı sÀóili 

  Başı üzre úaldı úamunuñ eli 

 

 3435 Úızılbaş óayrÀn idiler hemÀn 

  ÓiãÀra peşimÀn idiler hemÀn 

 

 3436 O bed-baòt kim ola508 derbend-i baòt 

  Nuóÿset o şÿmı çeker bende baòt 

 

 3437 Bilürlerdi naúşı o ‘ayyÀrlar509 

  Velì pür àurÿr oldı mekkÀrlar 

 

 3438 Ki ceng ideler olmasa dÀştì 

  Vire eyleyüp ideler Àştì 

 

 3439 äanurlardı her bÀr olur luùf-ı ‘Àm 

  Anı bildiler ki olur intiúÀm 

 

 3440 Be-her óÀl-i gÿşìş urup kÀra dest 

  İki cÀnib oldı òuãÿmet-perest 

 

 3441 Receb tÀsi‘inde geçile hemÀn 

  Metereslere ùoldılar SünnìyÀn 

 

 3442 O tertíb üzre ki sulùÀn-ı dìn 

  Vezìr-À‘ôama oldılar rÀh-bìn 

        121-a 

 3443 Alup Aú-úapu semtin Áãaf-mekÀn 

                                                 
507 L: bahrı kim sahili 
508 L: O baòt kim ola 
509

 L:122b 
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  BelÀ-cÿlara oldı Àteş-feşÀn 

 

 3444 Yeñiçeri aàası Urum-ili 

  Vezir-À‘ôam ile bir itdi ili 

 

 3445 Úapudan PÀşÀ-yı niheng veàÀ 

  Ùutup cengüñ a‘lÀ maóallinde cÀ 

 

 3446 Semìy-i Òalìl’i refìú eyledi 

  Yeñiçeriyi hem-ùarìú eyledi 

 

 3447 Anaùolı VÀlìsi merd-i neberd 

  Óüseyn ‘Alì-sìret ol şìr-i merd 

 

 3448 Ùolı burc öñinde ùutdı mekÀn 

  Zaàarcı-başı oldılar hem-‘inÀn 

 

 3449 İmÀm-À‘ôama úondı sulùÀn-ı dìn 

  Òidiv-i selÀùìn-i rÿy-ı zemìn 

 

 3450 Úonup Aú-úapu’ya varunca sipÀh 

  O ãaórÀyı ùutdı sevÀd-ı sipÀh 

 

 3451 Ùırabÿlus ile Óaleb leşkeri 

  Mıãır úullarınuñ o serkeşleri 

 

 3452 DiyÀr-ı bekir ‘askeri girdiler510 

  O meydÀnda ser-bÀz olan girdiler 

 

 3453 ‘Acem úullesini geçince tamÀm 

  Úuruldı biribiri üzre òıyÀm 

 

 3454 Úafa-dÀr idiler meterislere 

  Meded-kÀr idiler meterislere 

 

                                                 
510 L:123-a 
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 3455 Daòı sÀ’ìr-ı mìr-i mìrÀnlar 

  VegÀ-kÀrlar şìr-i àarrÀnlar 

 

 3456 Úarañu úapuya varınca tamÀm 

  Biribiri üstine úondı òıyÀm 

 

 3457 Úonup úal‘a-yı úuşlara ketòudÀ 

  Şaù eùrÀfını aldı baór-ı belÀ 

        121-b 

 3458 SilÀó-dÀr PÀşÀnuñ aàaları 

  Tüfekçileri bebr heycÀları 

 

 3459 Urup úal‘anuñ içine şÀhìler 

  BelÀya düçÀr oldılar şÀhìler 

 

 3460 Sipeh úul úul oldı meterislere 

  Yeñiçeri ùoldı meterislere 

 

 3461 TimÀr erleri düzdi hep úolları 

  Úazıldı ser-À-ser sıçan yolları  

 

 3462 Bahadır yigitler ki der-kÀr idi511 

  Gice ãubóa dek çarò bìdÀr idi 

 

 3463 Bedenlerde úaldı úızılbaşlar512 

  BelÀ muntaôır oldı evbÀşlar 

 

 3464 Sepetler ùolup çekdiler ùÿpları 

  BerÀber ùutup düzdiler ùÿpları 

 

 3465 El üzre yürütdiler ejderleri 

  Omuzla sürütdiler ol nerleri 

 

 3466 Çeküp biribirisinüñ yanına 

  Úıyardı o nerler erüñ cÀnına 

                                                 
511 L’de 123-b’de 
512 L’de 123-b’de 
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 3467 Ol ejderlere kimse olmaz àanìm513 

  Demiyle ider ùÿp-ı çeròi dü-nìm  

 

 3468 Yohluúların yıàdılar yanına514 

  Onuñ kesginin dökdiler yanına 

 

 

 

  Der -Ta‘rìf-i ÙÿphÀ-yı Úal‘a-Kÿb 

 

 3469 O ùÿplar ki àÿl-i beyÀbÀn idi515 

  RübÀyende-i çarò-i gerdÀn idi 

 

 3470 Döşenmiş yire aàzın açmış hemÀn 

  ŞikÀrın gözetmüş ùurur her zamÀn 

 

 3471 Budur nÀgehÀnì belÀ vü úażÀ 

  Bu geldi bilindi nedür ejdehÀ 

        122-a 

 3472 CihÀnı fenÀya virür àÿldür 

  Dem-À-dem bu kÀr üzre meşàÿldür 

 

 3473 Buña úarşı úor kÿh-ı Elbrÿzdür 

  Bu dìvüñ yuvalıúları gürzdür 

 

 3474 ÚażÀ-sÀzıdur mergdür zaòmesi 

  BelÀ nÀyıdur vaú‘adur naàmesi 

 

 3475 Ecel muùrìbinüñ ‘aceb-sÀzıdur 

  FenÀ meclisinüñ òoş-ÀvÀzıdur 

 

 3476 Olur gÀhì raúã ile hem ÀşìnÀ 

  Sesin işiden cÀnın eyler fedÀ 

                                                 
513 Beyit L’de bulunmamaktadır. 
514 Beyit: L’de 123-a’da 
515 L:123-b 
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  Rücÿ‘-ı Be- Aãl-ı Suòan 

 

 3477 Düzüp erganÿn belÀyı sipÀh 

  Düzen virdiler yeñiden ãubó-gÀh 

 

 3478 äadÀsıyla mest oldı pìr ü civÀn 

  Bedenler yaúasını yırtdı hemÀn 

 

 3479 O sÀz-ı bed-ÀvÀz-ı pür àulàule  

  Bu nüh künbedi itdi pür velvele 

 

 3480 Bu ÀvÀzeyi k’istimÀ‘ eyledi 

  Girüp úal‘a çaròa semÀ‘ eyledi 

 

 3481 Çeküp Àhlar oldı pek derd-nÀk516 

  Dögüp gögsüni eyledi zaòm-nÀk 

 

 3482 MuúÀbillere virdi Àheng-i óÀl 

  SemÀvÀta çıúdı kevÀkib-miåÀl 

 

 3483 Kimi yirlere düşdi oldı helÀk 

  Kimi eyledi sìnesin çÀk çÀk 

 

 3484 Bu sÀzuñ olup naàmesi şu‘lezÀr 

  Bıraúdı ‘adÿ cÀnına òÀr òÀr 

 

 3485 SerÀsìme dönük oldı úamu 

  Pür işide Àheng oldı úamu 

       122-b 

 3486 Biribirini baãdı ÀvÀzeler 

  Biri diñmeden birisi tÀzeler 

 

 3487 Pey-À-pey olup naàme-yi eràanÿn 

  Úodı perdeyi raúãa girdi cünÿn 

 

                                                 
516

 L: 124-a 
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 3488 Bu berdÀştuñ yoú fer u dÀştı 

  Bu cengüñ degül àÀyeti Àştì 

 

 3489 Muòayyer hevÀsını úoydı sitìz 

  Hüseynìye çıúdı ãadÀ oldı tìz 

 

 3490 HicÀz ile şeh-nÀzdan giçdi kÀr 

  MuòÀlif IrÀú itdi evci úarÀr 

 

 3491 Buzurg ile kÿçek semÀ‘-ı neverd 

  MuòÀlif hevÀsıyla úopdı neberd 

 

 3492 Ser-i düşmeni seng-sÀr itdiler 

  Bedenlerde a‘dÀyı dÀr itdiler 

 

 3493 Alup virmeye başladı ùÿplar 

  Ayaú baãdı yıúmaàa ser-kÿblar 

 

 3494 Olup ùÿp bir ebr-i tünder-feşÀn 

  Ùoúunduàı yiri kül itdi hemÀn 

 

 3495 áurÿba daòı varmadan ÀfitÀb 

  O ùÿplarla BaàdÀd oldı òarÀb 

 

 3496 Úodı yiri düşmen úaçardı göge517 

  Tüfek ellerinde çıúardı göge 

 

 3497 Bedenler tırÀşına dest urdılar 

  Demürden bÀrÿya518 òışt urdılar 

 

 3498 Olurken binÀda bülendì eåer 

  Bu òışt itdi divÀrı zìr ü zeber  

 

 3499 Nefes virüp alduúça ùÿp ejderi 

                                                 
517

 L:124-b 
518

 L: o bÀruya 
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  Eridürdi ol sedd-i İskender’i 

 

 3500 Olup burc u bÀrÿ nişÀn-ı belÀ 

  Hedef eyledi anı tìr-i úażÀ 

        123-a 

 3501 Biri varmadan birisi irişür 

  Ciger-dÿz-ı òaãm olmaàa dürüşür 

 

 3502 HemÀn ãÀ‘iúÀ-bÀr idi ùÿplar 

  HemÀn tünder idi o ser-kÿblar 

 

 3503 BelÀ ebridür ùÿplar gÿyiyÀ 

  O fınduúları oldı yaàmur aña 

 

 3504 Pey-À-pey irişürler idi hemÀn 

  Dem-À-dem dürüşirler idi hemÀn 

 

 3505 Biribiri ardına düşmüş gelür 

  Gelenler virürse velì cÀn alur 

 

 3506 Nefes almadan biri biri ırar 

  äanursan ki biri birini arar 

 

 3507 Òuãÿmıyla başı açıú uruşır 

  ‘Adÿsıyla birer birer úavuşır 

 

 3508 ÒarÀb eyledi úal‘ayı ùÿplar 

  Şaşurdı ‘adÿyı o ser-kÿblar 

 

 3509 BelÀ bir degül on degül yüz degül 

  Bu ùÿp fınduàıdur yenir úoz degül 

 

 3510 SerÀsìme eylerler idi sitìz 

  Ki mesdÿd idi şâh-râh-ı gürìz 
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 3511 Bilürlerdi yoúdur òalÀãa mecÀl519 

  Bu ma‘nÀyı eylerler idi òayÀl 

 

 3512 Ki bì-ceng BaàdÀd’ı virsek eger 

  Bize şÀhımuzdan irişür żarÀr 

 

 3513 Be-her óÀl kÿşìş gerekdür bize 

  Ki ‘öõr itmege yiy gerekdür bize 

 

 3514 HemÀn kör itdi úażÀ anları 

  Ki taúdìr ol idi çıúa cÀnları 

 

 3515 Urup òºÀh u nÀ-òºÀh-ı bì-kÀra el 

  Şeb u rÿz peròÀş oldı emel 

        123-b 

 3516 Bugün yetmiş üç Àdemi urdılar 

  O zaòmìleri pÀdişÀh gördiler 

 

 3517 Otuzar àurÿş oldı iósÀnları 

  Ol iósÀna bezl itdiler cÀnları 

 

 3518 Olınmışdı fermÀn ki cerrÀólar 

  Bu vÀdìde kim gösterirse hüner 

 

 3519 SezÀvÀr520 ola luùf u iósÀnına 

  Ne isterse óÀżır bula cÀnına 

 

 3520 Yaralular üzre gelürler idi 

  Ne lÀzım olursa bulurlar idi 

 

 3521 Bu luùf olmış idi òalÀãa menÀã 

  Bu merhemle zaòmìler oldu òalÀã 

 

 3522 Mesìó itmiş idi zemìni mekÀn 

  O cerrÀólar òalúa virürdi cÀn 

                                                 
519

 L:125-a 
520

 L: ser-efrÀz 
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 3523 O merhemler olmuşdı dÀrÿ-yı rÿó 

  Olur óoúúaya dinse keştì-i Nÿó 

 

 3524 O mìlì ki der-kÀrdur zaòmda 

  ‘Alemdür dinilse olur raómda 

 

 3525 Ùırabulus ile Óaleb ‘askeri 

  Bile idi pÀşÀları begleri 

 

 3526 Ne òıdmet denilmiş ise gördiler521 

  RikÀb-ı hümÀyÿna yüz sürdiler 

 

 3527 Yarındası emr-i ÒudÀ-vend ile 

  HizebrÀn-ı pür-dil ‘adÿ-bend ile 

 

 2528 Meterislerin ileri sürdiler 

  Yine ùÿpları úurdılar durdılar 

 

 3529 Bugün zaòm-dÀr oldı seksen ùoúuz 

  Ol iósÀn ile ekdiler zaòma tuz 

 

 3530 ‘Amelde ziyÀde olup ùoplar 

  Daòı êarb-dÀr oldı ser-kÿblar 

        124-a 

 3531 Yüz on iki Àdem uruldı bugün 

  Ol iósÀnı aldı ki aldı o gün 

 

 3532 Şehen-şÀh-ı dìn-i vuúÿf-ÀşinÀ 

  CelÀdetle oldı ióÀùaù-nümÀ 

 

 3533 Külek ile Şaùù’ı bugün geçdiler 

  äudan úal‘ayı cümle seyretdiler 

 

 3534 Nice óÀle vÀúıf olup döndiler 

                                                 
521

 L:125-b 
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  Giçüp Şaùù’ı ser-menzile úondılar 

 

 3535 Tecessüsler eylerdi leşkerleri 

  Tefaóóuãlar eylerdi ‘askerleri 

 

 3536 Ne işlerler ise òaber-dÀr idi 

  Hemíşe nevÀzìşde der-kÀr idi 

 

 3537 áuzÀt-ı ‘asÀkirde ibrÀmını 

  Bu àayret bu cür’et bu iúdÀmını 

 

 3538 Görüp baş u cÀn beõl iderler idi 

  Yanar Àteş içre girerler idi 

 

 3539 ÓarÀm eyleyüp hºÀb-ı raóatların 

  ÓelÀl itdiler renc ü mihnetlerin 

 

 3540 On ikide ikiyüz iki çeri 

  Cerìó oldı virildi baòşìşleri 

 

 3541 SilÀó-dÀr PÀşÀ-yı devlet-şikÀr522 

  Bugün ŞehribÀn üzre itdi güõÀr 

 

 3542 Yarındası fermÀn-ı ‘Àlì ile 

  EdÀnìyi leşker e‘Àlì ile 

 

 3543 Meterisleri òendeúe sürdiler 

  Meterisler ardunda ùÿp úurdılar 

 

 3544 O deñlü úarìb oldılar vaú‘aya 

  Ki ùÿpı irişdürdiler úal‘aya 

 

 3545 Ol ejderler açmışdı aàzın hemÀn 

  Yudarlardı ol úal‘ayı der-zamÀn 

        124-b 

                                                 
522

 L:126-a 
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 3547 ‘Adÿsına àÀlib gelen şìr-i ner 

  Budur ‘Àdet üstine dÀ’ìm sürer 

 

 

 

  Der-Ta‘rìf-i Nigeh-bÀnì-i TüfekciyÀn 

 

 3547 Gözedürdi yeñiçeri mazàalı 

  Tüfek atmadan úaldı òaãmuñ eli 

 

 3548 Tüfek elde gözler nişÀnını hep 

  Kediler ki bekler sıçanını hep 

 

 3549 Eger sÀye ãalsa biri mazàala 

  O demde inerdi obir menzile 

 

 3550 Baúan úurtulurdı cefÀdan hemÀn 

  äafÀdan virürdü o sÀ‘atde cÀn 

 

 3551 ‘Adem gözcisine mekÀn idi ol 

  HemÀn dÀmgÀh-ı revÀn idi ol 

 

 3552 Eger bir òas itse o mazàalda cÀ 

  Olurdı tüfek aña bÀd-ı ãabÀ 

 

 3553 O revzenler olmuş memerr-i ecel 

  Aña baúmadan úalmış idi emel 

 

 3554 Baúan andan eylerdi cÀnun fedÀ 

  Meger úÀbıż-ı rÿó iderdi nidÀ 

 

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 
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 3555 Tüfek altına varmaàile àuzÀt523 

  ŞehÀdetle içtiler Àb-ı óayÀt 

 

 3556 Olup üç yüz iki nefer zaòm-dÀr 

  Ol iósÀn ile buldılar i‘tibÀr 

 

 3557 Olup úal‘anuñ óÀli àÀyet òarÀb524 

  Buñaldı meterise çıúdı kilÀb 

 

 3358 HemÀn úarşuya çıúdılar şìrler 

  Úınından yine çıúdı şemşìrler 

        125-a 

 3359 İrişünce ol şír-i ÀgÀhlar 

  Úaçup inine girdi rÿbÀhlar 

 

 3360 Ayuñ nıãfı òendeúlere vardı rÀh 

  KenÀrına irişdi cümle sipÀh 

 

 3561 Bu def‘a leb-i òendeúe indi ùÿp 

  ÒiãÀruñ hemÀn üstine bindi ùÿp 

 

 3562 İki yüz iki kimse oldı cerìó 

  Kerem urdı anlara merhem ãarìó 

 

 3563 SilÀó-dÀr PÀşÀ gelüp ertesi 

  Getürdigi diller kesildi sesi 

 

 3564 Úoşup ketòudÀsun tüfekcilere 

  Anı başbuà itdi bekçilere 

 

 3565 Beş on şÀhì virildi Sünnìlere 

  Ki bir derd-i ser ola Şi‘ìlere 

 

 3566 Giçüp Úuşlar úal‘asına hemÀn 

  Úızılbaşa çekdürdiler bìm- i cÀn 

                                                 
523 L:126-b 
524 L: Olup úal‘anuñ àÀyet òarÀb 
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 3567 Oradan dökerlerdi düşmenleri 

  Bedenden sürerlerdi düşmenleri 

 

 3568 Bu şÀhìler aldı o şÀhìleri 

  NihengÀn yedi ùut ki mÀhìleri 

 

 3569 Alup úal‘anuñ ardını öñüni 

  HemÀn düşmenüñ úazdılar köküni 

 

 3570 Yüz altmış nefer zaòm-dÀr oldılar525 

  Ol iósÀnı bunlar daòı buldılar 

 

 3571 On altıda geldi ‘Arab leşkeri 

  Ebÿ Rìş-oàlı vü serverleri 

 

 3572 Meterislere vardı ãÀhib-úırÀn 

  Nefeslendi cÀn buldı ejder-dehÀn 

 

 3573 Görüp cünd-i İslÀmuñ iúdÀmını 

  Mezíd eyledi luùf u ikrÀmını 

        125-b 

 3574 Bugün seksen oldı yarın úırú merd 

  ‘Adÿ ãandı az ider oldı neberd 

 

 3575 Ayuñ on ùoúuzında oldı otuz 

  Giderek ‘adÿ oldı dişsiz ùoñuz 

 

 3576 Bugün geldi Ken‘Àn’uñ Àdemleri 

  Dil ü baş ile ùutdı ‘Àlemleri 

 

 3577 KerenÀyìler hem kerenÀylar 

  Úopardı ‘adÿ bÀşına vÀylar 

 

 3578 RevÀn òÀnınuñ baş yoldÀşların 

  Dil itmiş kesüp mÀ‘adÀ bÀşların 

                                                 
525

 L:127-a 



506 

 

 3579 Getürdi óużÿr-ı hümÀyÿna hep 

  O dergÀh-ı iúbÀl-i meymÿna hep 

 

 3580 Òabìr itmek içün úızılbaşları 

  Muòayyemde gezdürdiler başları 

 

 3581 Bu da bir belÀ oldı başlarına 

  Mesìl oldı Bağdâd yaşlarına 

 

 3582 Yigirmide yigirmi beş oldı zaòm 

  O zaòmìlere merhemi uralı rahm 

 

 3583 Bugün dünki dilleri baş itdiler 

  Úızılbaş baàrını baş itdiler 

 

 3584 Yigirmi birinde sürüp ùopraàı 

  İrişdürdiler òendeúe bayraàı 

 

           3585  Úızılbaşda kÿşìş itdi úatı526 

  Tüfek fınduàı cÿşìş itdi úatı 

 

 3586 Degerdi biribirine atılan 

  O gün çifte úurşun idi atılan 

 

 3587 İrişdi bugün elliye zaòm-dÀr 

  Yarındası elli miúdÀrı var 

 

 3588 Üşüp òendeúe ùopraàı atdılar 

  Biribirine düşmeni úatdılar 

        126-a 

 3589 Ùutulurdı her günde cÀsÿslar 

  Úılıcdan giçer idi menóÿslar 

 

 3590 Bugün ùutulandan òaber aldılar 

  Òaber òayr idi úal‘aya ãaldılar 

                                                 
526
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 3591 Vara söyleye şÀhınuñ óÀlini  

  Diye pÀdişÀhuñ da aóvÀlini 

 

 3592 Budur re’y-ı şÀhen-şeh-i dìn ü dÀd 

  ÒudÀ úılsun Ànı muóaããıl murÀd 

 

 3593 Biri úal‘adan çıúdı úatl itdiler 

  Muãırr oldı inkÀra ‘adl itdiler 

 

 2594 Olup pest ü çÀrumda bir òoş ãavaş 

  Başından geçüp düşmen-i din tırÀş 

 

 3595 Gice gündüz ulaşdı birbirine 

  İrişdürdiler òendeúi nıãfına 

 

 3596 Çü ùopraúla nıãf oldı òendeúleri 

  ‘Adÿ úabrinüñ ùoldı ãanduúları 

 

 3597 Devecilerüñ aldı devrÀn-berin 

  SinÀn ketòudÀ yiri aldı birin 

 

 3598 İrişdi bugün zaòma şast u çehÀr 

  Úamusına luùf eyledi şehriyÀr 

 

 3599 Çıúup úal‘adan virdi biri òaber 

  Ki düşmenlerüñ óÀli oldı beter 

 

 3600   FerÀvÀn idüp luùf u iósÀnları527 

  MekÀn oldı aña sipehyÀnları 

 

 3601 Ki tafãìl ide düşmenüñ óÀlini528 

  SipÀhuñ úavì eyleye göñlüni 

 

 3602 Bu bir şìvedür óazm ider i‘tibÀr 

  Ki ÀsÀn ola leşkere kÀr-zÀr 

                                                 
527 L:128-a 
528 Beyit R’de yok 
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 3603 HemÀn òüd‘adur òarb529 didi Resÿl 

  Anı şÀh-ı dìn-dÀr itdi úabÿl 

        126-b 

 3604 Mehemmed PÀşÀ Óaleb óÀkìmi 

  CenÀbına gitdi ‘Arab óÀkìmi 

 

 3605 Varup ŞehribÀn’a Ebÿ Rìş hem 

  ‘Adÿ cÀnına oldılar rìş hem 

 

 3606 Bugün cümle ‘urbÀn-ı ãaórÀ-nişìn 

  Benì Lam u Óassan u ÒÀlìd hemìn 

 

 3607 ‘Umÿmen sürüp òÀk-i pÀyine yüz 

  EmÀn aldılar gördiler òaylì yüz 

 

 3608 Bugün remz-i fetó oldı dergÀhdan 

  ‘Aceb naúş oldı şehen-şÀhdan 

 

 3609 Uzaúdan ùoàanını atdı rehÀ 

  ŞikÀra varup aldı pÀ der-hevÀ 

 

 3610 Yigirmi beşinde olup cengler 

  äadÀsını tez etdi Àhengler 

 

 3611 Otuz bir nefer Àdem oldı cerìó 

  Yarındası a‘dÀ ãanup müsterìó 

 

 3612 Seóerden úapudana itdi àulüvv 

  Bulındı bahadırlar ile ùolu 

 

 3613  Görüp anları cümle ÀmÀde ceng 

  Giri döndiler gitdiler bì-direng 

 

 3614 Óüseyn-i ‘Alì-sìrete hem-çünÀn 

  Çıúanlar dönüp úaçdılar nìm-cÀn 

                                                 
529 Harb hiledir. Hadis. ( Buhari Cihad 157- Müslim 18) 
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 3615 Bir Àdem kesildi úızılbaşdan530 

  Daòı gelmedi kimse evbÀşdan 

 

 3616 Bugün şaùù ile geldi üç úal‘a kÿb 

  SilÀódÀr PÀşÀ’ya virildi ùÿp 

 

 3617 Úurup cisri şaùù üzre bindürdiler 

  Yine bir belÀyı da indürdiler 

 

 3618 KenÀrın úılup òendeúüñ kÿh kÿh 

  ‘Adÿya irişdi kemÀl-i sütÿh 

        127-a 

 3619 Otuz beş nefer zaòm-gìr oldılar 

  Yine luùf-ı şeh dest-gìr oldılar 

 

 3620 Yigirmi yedide úızılbaşlar 

  Fişek-bÀzlık itdi evbÀşlar 

 

 3621 Ol Àteşleri òendeúe atdılar 

  áuzÀtı biribirine úatdılar 

 

 3622 Tüfeklerle ùÿplarla İslÀmiyÀn 

  ÚıyÀmet úopardılar ol şeb hemÀn 

 

 3623 Bülend oldı ÀvÀz-ı ceng ü cidÀl 

  Úızılbaşlar oldı Àşufte-óÀl 

 

 3624 Anı bildiler kim uzarsa bu sÀz 

  Yaúar ‘Àlemi zaòme-i şu‘le-tÀz 

 

 3625 Siñüp seslerin kesdiler bì-mecÀl 

  Daòı eylemez oldılar úíl u úÀl 

 

 3626 Yeralandı yigirmi toúuz nefer 

  Keremle yine buldılar zìb ü fer 

                                                 
530 L:128-b 
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 3627 Bu gice sa‘Àdet ile şehriyÀr 

  Meterislere eylediler güõÀr 

 

 3628 Bu teşrìf ile buldı úuvvet úulÿb 

  Úatı şenlik itdi tüfekle ùÿp 

 

 3629 Yarındası geldi òaber kim ‘adÿ 

  Gelüp mendili üzre úılmış àulüv 

 

 3630 İdüp úulları iótiyÀùen güõÀr531 

  Maóalline úondurdı hep şehriyÀr 

 

 3631 Yigirmi bir oldı bugün zaòmiyÀn 

  Yine oldılar luùf ile kÀmrÀn 

 

 3632 Yarındası Derviş Meóemmed hemÀn 

  O şír-i vegÀ ejdehÀ-yı dehÀn 

 

 3633 Alup üç ‘aded balyemez ùoblar 

  ‘Acem burcına urdı serkÿblar 

        127-b 

 3634 Bozup düşmenüñ ùÿpların der-zamÀn 

  Daòı görmedi hic ordu ziyÀn 

 

 3635 Görüp ùÿp-ı şÀhen-şehi ùÿplar 

  Yire gicdi úahr ile nÀ-òÿblar 

 

 3636 Bu Óaú idi itdi kemÀl-i ôuhÿr 

  O bÀùıl idi oldı mehcÿr u dÿr 

 

 3637 O ùÿplarla bu ùÿplardan miåÀl 

  ‘AãÀ-yı KelìmullÀh ile cibÀl 

 

 3638 Meterislere vardı şÀh-ı cihÀn 

  Yıúıú yirleri gördi birbir ‘ayÀn 

 

                                                 
531
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 3639 SipÀhuñ yiri çalınanlar bugün 

  Meterislere girdi itdi düàün 

 

 3640 Kudek beklemekle kudek ùoàrılur 

  Bu vechile ol egriler ùoàrılur  

 

 3641 Ele girdi casÿs mektÿb bir 

  Yaralandı yigirmi yedi nefer 

 

 3642 İrişdi bugün mÀh-ı şa‘bÀnda 

  İkisinde ceng oldı ùuàyÀnda  

 

 3643 Semiyy-i Òalìl ejder-i şìr-gìr 

  Ki VÀlí-yi SivÀs’dur ol dilír 

 

 3644 Canik Beg’i Şemsì PÀşÀ-zÀde hem 

  Tüfek ile mecrÿó olup çekdi hem 

 

 3645 Úapudan PÀşÀ úolındaydı ceng532 

  O bebr-i vegÀ şìr-i pulÀd-ı ceng 

 

 3646 Yigirmi beş oldı cerÀóet elem 

  Ber-À-berce oldı úamuya kerem 

 

 3647 Üçünde ùoñuz ùÀmları çatdılar 

  ÓavÀle olup ùÀbyeler yapdılar 

 

 3648 Binüp ùabyeler burc u bÀrÿlara 

  BelÀ oldılar ol belÀ-cÿlara 

        128-a 

 3649 Úızılbaş kesdi bedenden elin 

  Du-tÀ eyledi bÀr-ı óarmÀn belin 

 

 3650 Bozoú Beg’i elli kişi idi zaòm 

  Úatı luùflar itdi anlara raóm 

                                                 
532
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 3651 Bugün geldi nÀãır mühennÀ o pìr 

  Ki yoúdur ‘Arab’da anuñ gibi şìr 

 

 3652 Yarındası cisri giçüp pÀdişÀh 

  MübÀrek eliyle o Cemşìd-i cÀh 

 

 3653 O úavm üstine çÀr ùÿp atdılar 

  ‘Adÿyı birbirine úatdılar 

 

 3654 Ebÿ Ríş seltÀn getürdi bugün 

  Giyüp òil‘ati ùogdı üstine gün 

 

 3655 Úapudan Paşa girüp òendeúe 

  Úızılbaşı baãdurdılar fınduúa 

 

 3656 Şehìd oldılar nìce merd-i dilìr 

  Daòı elli beş kimse hem zaòm-gìr 

 

 3657  Beşinde meteris girüp òendeúe 

  Ümidini kesdi úamÿ zındıúa 

 

 3658 SinÀn ketòudÀ yiri oldı şehìd 

  Yigirmi beşe zaòm oldı bedìd 

 

 3659 Olup altıda tubreler sÀliyÀn 

  ‘Umÿm üzre oldı bu fermÀn revÀn 

 

 3660 Otuz beş nefer zaòmiyÀn geldiler533 

  Kerem gördiler luùuflar aldılar  

 

 3661 Yedide alup altıyı òaãm-ı dÿn 

  NihÀyetde olmuşdı úal‘a zebÿn 

 

 3662 Ùolaşdı bugün leşkeri şehriyÀr 

                                                 
533 L: 130-a 
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  Úamusına teràibi úıldı şi‘Àr 

 

 3663 Bugün yedi úırú altı kimse yere 

  Úamusı keremle irişdi bere 

        128-b 

 3664 Sekizde ùolup tubre ùopraàlar 

  Yıàıldı metereslere daàlar 

 

 3665 Yapup tubrelerden nice burclar 

  İrişmezdi bu burca ol burçlar 

 

 3666 O burcuñ nücÿmı bunuñ fınduàı 

  O nÿru bu nÀr eyledi ãanduàı 

 

 3667 Anuñ necmi ancaú firÿzÀn idi 

  Bunuñ encümi nÀr-ı sÿzÀn idi 

 

 3668 Çalışdı ‘adÿ òendeúe çıúmaàa 

  Úılıc úoymadı anları baúmaàa 

 

 3669 Çeküp aldılar ùopraàuñ kebçesin 

  ‘Adunuñ hemÀn úırdılar nìcesin  

 

 3670 Úızılbaş olmuşdı düzd-i turÀb 

  Velì eyledi tìà ol òÀki Àb 

 

 3671 Ol Àb ile mÿş oldı düşmen hemân 

  Delikden çıúup virdi miònetle cÀn 

 

 3672 Sere naúş-ı miònet úazıldı bugün 

  Ki serden geçildi yazıldı bugün 

   

 

 

  Der- Ta‘rìf-i Án Gürÿh 

 

 3673 O úavm-i ‘acib ãuretÀ nÀs idi 
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  Velí ma‘nìde Òıżr u İlyÀs idi 

 

 3674 Anuñ herbiri öyle çÀpük levend534 

  Çıúardı felek bÀmına bì-kemend 

 

 3675 Göge çıúmaú ol úavme ÀsÀn idi 

  Burÿc ol sebebden hirÀsÀn idi 

 

 3676 Eger sedd-i İskender’e ursa dest 

  Yıúarlardı fi’l-óÀl tÀ pÀy-best 

 

 3677 Eger úulle-i ÚÀf’a ursa küleng 

  İderlerdi ‘Anúa gibi anı leng 

        129-a 

 3678 ‘UkÀb-ı felek ceng idi her biri 

  Hüner-ber belÀ ceng idi her biri 

 

 3679 Ne bÀr u ne òendeú bilürdi o úavm 

  Ne ùÿp u ne fınduú bilürdi o úavm 

 

 3680 Nice òendeú ol úavmi nÀdim ider 

  Ki ger berzaò olsa bir Àdem ider 

 

 3681 O çÀpüklere fınduú itmez żarÀr 

  Ki anlar ùÿpuñ arúasına biner  

 

 3682 ‘Adÿ úal‘ası535 olsa Elvend kÿh 

  Çıúar aña pertÀb ile bu gürÿh 

 

 3683 Eger úal‘a536-yı çaròı itse penÀh 

  Alur zÿr-ı bÀzÿ ile bu sipÀh 

  

 

 

                                                 
534

 L:130-b 
535

 L:kullesi 
536

 L:kule-i çarh 
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  Rücÿ‘-ı  Be-Aãl-ı Suòan 

 

 3684 Otuz Àdem oldı bugün derd-mend 

  Kerem merhemi düşdi pek sÿd-mend 

 

 3685 Ùoúuzda olup ùabyeler bì-emÀn 

  Tüfekler úızılbaşdan aldı cÀn 

 

 3686 Onunda girüp òendeúe her ùaraf 

  Úızılbaşlar oldılar ber-ùaraf 

 

 3687 Bugün537 geldi eùrÀf u eknÀf hep 

  Muùì‘ oldı envÀ‘ u eãnÀf hep 

 

 3688 Úapudan yapışdı óiãÀra hemÀn538 

  Yeñiçeri aàası da hem-çünÀn 

 

 3689 Anaùolı úulı da vardı tamÀm 

  Óüseyn-i ‘Alì-sìret irdi tamÀm 

 

 3690 On ikide on üçde oldı úıtÀl 

  Çoàaldı aralıúda ceng ü cidÀl 

 

 3691 Binüp ùoplar úal‘anuñ üstine 

  Çıúıldı hemÀn vaú‘anuñ üstine 

        129-b 

 3692 Ayuñ on beşi deldiler úal‘ayı 

  Yetişdürdiler başına vaú‘ayı 

 

 3693 İdüp bì-sütÿn şehr-i BaàdÀd’ını 

  Üşürdi felek aña FerhÀd’ını 

 

 3694 On altıda aldı faãılı sipÀh 

  ÓisÀr ehlinüñ oldı çeşmi siyÀh 

   

                                                 
537

 L: Bu geldi 
538

 L:131-a 
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  Der- ‘Gulüvv-i BahadırÀn  

  Be -Giriften-i ÓisÀr 

 

 3695 Olup on yedide óisÀra hücÿm 

  BelÀ baóriveş úaynadı cünd-i Rum 

 

 3696 Olup iki divÀr rÿyın be-pÀ 

  Doúışdı biribirine der-hevÀ 

 

 3697 GürÀzÀn539 şi‘a hizebrÀn Rum 

  Biribirine eylediler hücÿm 

 

 3698 Ecel úurdı divÀrlar üzre dÀr 

  Çekildi o dÀre ãıàÀr u kibÀr 

 

 3699 Tekellüf olup her ùaraf-ber-ùaraf 

  Biribirine dest urdı telef 

 

 3700 Dil ü cÀnı pek müntaúìm gördiler540 

  İkisine de pÿşt-ı pÀ urdılar 

 

 3701 Delüp Àdemüñ baàrunı tìrler 

  Úatı serleri kesti şemşìrler 

 

 3702 GiribÀn ile dest olup ÀşinÀ 

  Biribirine cÀnın itdi fedÀ 

 

 3703 Olup sìò-i pür-kerde ol gövdeler 

  Ol Àteşde biryÀn idi gövdeler 

 

 3704 Yaàan úurşuna cÀnlar idi nişÀn 

  Bedenler tüfek kìsesiydi hemÀn 

 

 3705 Bir Àdemde biñ tìr itmişdi yir 

  Úızılbaş olmuşdı úandil-i tìr 

                                                 
539 L: dilírÀn 
540 Bu beyit L’de 132-a’da 
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        130-a 

 3706 Meger óarbeler pençe-i şìr idi 

  Ki dÀ’ìm ser ü sìne naòçìr idi 

 

 3707 Bedenlerde baş gösteren yerdi zaòm 

  Göñüllerdi ol gün sürülmişdi raóm 

 

 3708 Benì Ádem olmuşdı dìv ile yÀr 

  Biribirini úapmaú olmuşdı kÀr 

 

 3709 HemÀn niceler úanca olmış idi 

  Bütün gövdeler manca olmış idi 

 

 3710 HemÀn müşt idi şeş-per-i gav-ser  

  HemÀn síne-i düşmen idi siper 

 

 3711 MuúÀbil durup her ùaraf iki ãaf 

  Biribirine yeter idi hem hedef 

 

 3712 Baãardı biribirini şìrler 

  Aàız aàıza oldı şemşìrler 

 

 3713 Bedenden yapıldı nice úulleler 

  Ki anda bedenler idi kelleler 

 

 3714 SemÀ‘a girüp óalúalar şevú ile541 

  Biribirini úucdılar õevú ile 

 

 3715 Biribirini úapmada şìrler 

  Biribirine gitmede tìrler 

 

 3716 Ser idi hemÀn alınan ãatılan 

  Dil olmuşdı yoú yirlere atılan 

 

 3717 BenÀn-ı yelân olmuş idi sinÀn 

                                                 
541 Beyit L’de yok 
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  Giçerdi ‘adÿ sìnesinden hemÀn 

 

 3718 Pür ez-tìr ser sìne vü pÀ vü pÿşt 

  ‘Adÿ olmuş idi hemÀn òÀr-pÿşt 

 

 3719 Niheng idi ol baór içinde yelÀn542 

  Yudardı biribirini bì-emÀn 

 

 3720 Güreş ùutdı Rüstem’le BehrÀmlar 

  İçürdi ecel tìài zehr-Àblar 

        130-b 

 3721 SinÀn Gìv ü Bìjen543siperler idi 

  Kesilen ol arada serler idi 

 

 3722 HemÀn óarbeler oldı òorùÿm-ı pìl 

  Yıúardı ‘adÿyı ger olsaydı mìl 

 

 3723 HemÀn mÀr-ı pür-pìç idi niceler 

  İderdi ‘adÿ gerdenin nìm-fer 

 

 3724 Tüfek ùÿp uzaúdan idüp meróabÀ 

  Virilmezdi meclisde onlara cÀ 

 

 3725 Olup dest ü gerden sinÀn ile tìà 

  Biribirine cÀnın itmez dirìà 

 

 3726 Biri ser-sitÀn u biri dil-nişÀn 

  İkisi de cÀn almada pehlevÀn 

 

 3727 äaúınmaú úaçınmaúla olmadı yÀr 

  Úaçınmaú ãaúınmaútan eylerdi ‘Àr 

 

 3728 äarıldı biribirine sìneler 

  Göñüllerde yir eyledi kìneler 

 

                                                 
542 L: 132-a 
543

 L: bícen 
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 3729 Biri çıúmaú ister biri yıúmada 

  Biri açmaú ister biri daúmada 

 

 3730 Biri yıúmaú ister birisi yapar 

  Biri durmaú ister birisi úaçar 

 

 3731 Bunı ol çeker mekr ile zÿr ile 

  Anı bu úapar pençe-i zÿr ile 

 

 3732 Ol ister ki ãad perde der-kÀr ola 

  Ol ister ki bì-perde bÀzÀr ola 

 

 3733 Bu ister gire raòneden ol deper544 

  Ol ister gedikde dura bu úapar 

 

 3734 Ol ister ki görmiye bunuñ yüzin 

  Bu ister ki ırmaya andan gözin 

 

 3735 Bu úancayla anı çeker ùışraya 

  O pençeyle bunı atar ùışraya 

        131-a 

 3736 O hicrÀn ùaleb bu viãÀl Àrzÿ 

  CelÀl üzre ol bu cemÀl Àrzÿ 

 

 3737 TeúÀżÀda bu ol taóÀşì ùaleb 

  BelÀ-cÿy hem oldı óırã u àaøab 

 

 3738 O dívÀr iki leşkere óad idi 

  İki baór arasında bir sedd idi 

 

 3739 MuòÀlif hevÀ ile ol iki baór 

  Bütün gün biribirini atdı nehr 

 

 3740 Ùoúuşmaúda idi biribirine  

  Soúuşmaúda idi biribirine 

                                                 
544

 L:132-b 
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 3741 Biri beõl-i maúdÿr ider ref‘ içün 

  Biri baş u cÀn terk ider def‘ içün 

 

 3742 İki baór başladı olmaàa bir 

  Ki sedde aralıúda úalmadı yir 

 

 3743 Pey-À-pey gelüp mevc-i baór-ı úażÀ 

  O mücrimleri itdi àarú-ı belÀ 

 

 3744 Yıúup sedd-i İskender’i mevc-i kìn 

  O Ye’cÿc’ı àarúabe virdi hemìn 

 

 3745 Bulup mevc-Àşÿb-ı óarb-irtifÀ‘ 

  Özin úÀ‘r buldı şaùù imtinÀ’545 

 

 3746 Ùaşup seyl-i bÀrÀn-ı ebr-i óadìd546 

  O ser-çeşmeyi eyledi nÀ-bedìd 

  

 

 

  Rücÿ‘-ı Be Aãl-ı Suòan 

 

 3747 Ne ÀlÀt kim úullanurdı ‘adÿ 

  Elinden çeküp aldılar rÿ-be-rÿ 

 

 3748 Hücÿm itdiler burc u bÀrÿlara547 

  Ùayanmadı düşmen belÀ-cÿlara 

 

 3749 GürizÀn olup her ùaraf pür-şitÀb 

  Dönüp arduna baúmadı ol kilÀb 

        131-b 

 3750 Bedenlerde úaldı bedenler hemÀn 

  ÒalÀã eyleyen cÀnın oldı revÀn  

                                                 
545 Beytin ikinci mısraında vezin problemli 
546 Beyit L’de yok 
547 L: 133-a 
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  Der-ŞehÀdet-i Vezìr-i  

  Meróÿm Meóemmed Paşa 

 

 3751 Vezír-i dilír-i tehevvür-nümÀ 

  Beşer ãÿret ammÀ ãıfat ejdehÀ 

 

 3752 KemÀl-i tehevvürde548 ol nerre şìr 

  Girerdi yanar Àteş içre dilìr 

 

 3753 ‘Adÿ üzre ez-bes ki seyyâr idi 

  Laúab ol civÀn-merde ùayyÀr idi 

 

 3754 Bugün ãarf-ı maúdÿr idüp ol dilìr 

  Atıldı ‘adÿ üstine hem-çÿ tìr  

 

 3755 O demde ki burc üstüne çıúdılar 

  Tüfekle o şìr-i neri yıúdılar 

 

 3756 Şehìd oldı ‘avn-ı şecÀ‘at ile  

  Sa‘ìd oldı ‘izz-i şehÀdet ile 

 

 3757 Uàur-ı hümÀyÿnda oldı fedÀ 

  ÒudÀ raómete úıldı Ànı sezÀ 

 

 3758 Úapÿdan Paşa’ya irdi òaber 

  O şehbÀz-ı àayret açup bÀl u per 

 

 3759 İrişdi meterislere der-zamÀn 

  Obir beyÀn Rüstem dÀstÀn 

 

 3760 Yerin ùutdı ol ejderüñ ejdehÀ 

  O gitdiyse geldi bu itdi veàÀ 

 

 3761 Úapÿdan meterisine der-zamÀn  

  Gelüp girdi Dervìş Mehemmed hemÀn 

                                                 
548 L: tehevvürden 
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 3762 Olup cümle ÀmÀde-i kÀr-zÀr549 

  Bahadırlar itdi yerinde úarÀr 

 

 3763 Ùuyurmadılar düşmen ü dostı 

  O demde ‘adÿ ezdiler550 postı 

        132-a 

  Úızılbaşda551úalmamışdı meferr 

 3764 Bu ceng ile oldılar Àşufte-ter 

 

 3765 Úoyup burcu úaçdı úızılbaşlar552 

  Daòı gelmedi cenge evbÀşlar 

 

 3766 Şehen-şÀh-ı dìn Tehemten-esìr 

  Úapÿdan Paşa’yı itdi vezìr 

 

 3767 Selef de òalef de nikÿ-kÀr idi 

  O ùayyÀr ise bu da seyyÀr idi 

 

 3768 Anuñ raómetin Óaú ide ber-mezìd 

  Bunuñ devleti ‘ömri olsun bedìd 

 

 3769 äaà olsun cihÀnda hemÀn pÀdişÀh 

  Aña eksik olmaz vezìr ü sipÀh 

   

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 3770 Bu naúşı ki gösterdi naúúÀş-ı dehr 

  Bu seyri ki ittirdi devr-i sipihr 

 

 3771 Şehen-şÀh-ı dìn-i sa‘Àdet-nişÀn 

  İşÀret rehìn ü beşÀret resÀ 

                                                 
549

 L:133-b 
550 L:ırdılar 
551 L: kızılbaşdı 
552 Beyit L’de yok 
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  Der MünÀcÀt 

 

 3772 Sürüp dergeh-i Óaúú’a rÿy-ı niyÀz 

  Didi Ey kerem-güster-i çÀre-sÀz 

 

 3773 MurÀd-Àver-i nÀ-murÀd-ı cihÀn 

  Úavì-sÀz-ı bÀzÿ-yı gerden-keşÀn 

 

 3774 NigehdÀr-ı şeh-kÀse-i Àb-rÿ 

  GüşÀyìşde ‘uúde-i Àrzÿ 

 

 3775 Ôafer rÀh-ber-sÀz-ı nuãret ùaleb 

  ‘Adÿ der-kemendÀr-ı furãat ùaleb 

 

 3776 CihÀn-baòş-ı şÀhÀn-ı õü’l-iútidÀr553 

  Fütÿó ÀşinÀ-sÀz-ı fetó iòtiyÀr 

        132-b 

 3777 CihÀn-gìr-i efzÀ-yı ìmÀnìyÀn 

  CihÀn-dÀr-ı baòşa-yı ‘OsmÀnìyÀn 

 

 3778 Musallaù kun-ı dìn-i ber-mülóidÀn 

  Be-hem ber-zen-i ‘ayş-ı bed-meõhebÀn 

 

 3779 Meded-kÀr-ı sünnet-perestÀn-ı dìn 

  Ser-efrÀz-ı gerdÀn-ı ehl-i yaúìn 

 

 3780 Mu‘ìn-i muhibbÀn-ı şer‘-i Nebì 

  Naãìr-i muùì‘Àn-ı şer‘-i Nebì 

 

 3781 Bere-i ÀrÀ vü erkÀn-ı Resÿl 

  Meded baòş-ı bì-çÀr-ı kÀn-ı Resÿl 

 

 3782 Be-destÀr-ı dil-bürde-i kÀr-zÀr 

  Be-bend-efken-i düşmen-i çÀr-yÀr 

 

                                                 
553

 L 134-a 
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 3783 MurÀdı ‘adÿ üzre manãÿr úıl 

  O meksÿrı ‘avnuñla mecbÿr úıl 

 

 3784 Bu ÀlÀt u esbÀb-ı ceng ü neberd 

  Bu cÿş u òurÿş-ı dilìrÀn-ı merd 

 

 3785 Bu bi’l-cümle bir naúş-ı dìvÀndur 

  ÓiãÀrı alan ‘avn-ı pür-kÀrdur 

 

 3786 O ‘avn ile ol bendiñe dest-gìr 

  Alup úal‘ayı óalúın idüp esìr 

 

 3787 Na‘ìm oldı BaàdÀd-ı dÀrü’s-selÀm 

  Anı ehl-i sünnet idinsün maúÀm 

 

 3788 Senüñ mülk gayruñ nedür medòali 

  Degülsem bu iósÀna lÀyıú velì 

 

 3789 ‘Alem-dÀr-ı òÀúÀn-ı kevneyn kim554 

  SipehdÀr-ı sulùÀn-ı kevneyn kim 

 

 3790 Bu ‘izzet ile eyledüñ ercümend 

  Bu fetó ile hem úıl beni ser-bülend 

 

 3791 O yoúluú ile buldılar varlıàı555 

  İrüp vüs‘ata atdılar darlıàı 

        133-a 

 3792 Virüp gÿş-ı hÿşına hÀtif nidÀ 

  Didi secde-i şükre556 úıl ibtidÀ 

 

 3793 Yüzin òÀke sürdi vü úıldı òuşÿ‘ 

  Düzüp úoşdı cümle umÿrın òużÿ‘ 

 

 3794  Pür-ümmìd olup dìde-bÀz oldılar 

                                                 
554 L: Beytin mısraları birbiriyle yer değiştirmiş 
555 L: 134-b 
556 L: şükür 
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  ŞikÀra baúar şÀh-bÀz oldılar 

 

 

 

  Der-Meşveret-i Sürò-ser-i  

  BerÀy-ı Teslìm-i Úal‘a 

 

 3795 Úızılbaş-ı mekkÀr-ı bed-kÀrlar 

  Olup zaòmdan çehre efkÀrlar 

 

 3796 O cem‘-i perişÀn-ı bergeşte-baòt 

  Gelüp bir yire eylediler neşet 

 

 3797 Didi ÒÀn-ı BaàdÀd BektÀş ÒÀn 

  İşitsün sözüm cümle pìr ü civÀn 

 

 3798 ÓiãÀr eyleyen bizi òünkÀrdur 

  O ãÀóib-úırÀn-ı ÒüdÀ yÀrdur 

 

 3799 Sikender gibi úulları var anuñ 

  SüleymÀn gibi úulları anuñ 

 

 3800 Feridÿn u Keyòüsrev Keyúubâd 

  Anuñ leşkerinde çıúarmazlar ad 

 

 3801 Bu orduda Hÿşeng olmaz yerüñ 

  SiyÀm’uñ bu meclisde ùutmaz gözün 

 

 3802 ÒilÀf itse Ùahmÿreå-i dìv-bend 

  İder Ànı ednÀ úulı der-kemend 

 

 3803 ‘Acem şehleri vü Úırım òÀnları 

  Kimi pÀsbÀn kimi der-bÀnları 

 

 3804 Anuñ leşkeri ins ü cinn ü melek 

  Şeb ü rÿz òıdmetdedür nüh-felek 
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 3805 Budur ‘askerin gördüñüz tìàde557 

  Úılıcları oynar ser-i mìàde 

        133-b 

 3806 Nedür re’yiñüz söyleñüz kârıñuz 

  Bilürsiz ki úalmadı bÀzÀrıñuz 

 

 3807 Didiler ki úalmadı cenge mecÀl 

  Bu leşkerle oldı teúÀbül muóÀl 

 

 3808 HemÀn çÀre teslìmdür úal‘ayı 

  O teslím ile ãavmadur vaú‘ayı 

 

 3809 İrişmişdi cÀna úızılbaşlar 

  Úatı bed-dil olmuşdı evbÀşlar 

 

 3810 Çü berg-i òazÀn cümle lerzÀn idi 

  Úılıc úorúısından gürìzÀn idi 

 

 3811 Ayaú baãmadan úalmış idi ‘adÿ 

  Dönüp baúmadan úalmış idi ‘adÿ 

 

 3812 Aceb telòdür şerbet-i bìm-i merg 

  Benì Ádem’e itdürür cÀnı terk 

 

 3813 O êarbı ki yirlerdi leyl ü nehÀr 

  Olurlardı kÿh olsalar tÀr u mÀr 

 

 3814 ÓayÀtından olmışdı birbiri teng 

  Görürdi vucÿdunı herkes niheng 

 

 3815 Hücÿmın teõekkür idüp leşkerüñ 

  Óurÿbın tefekkür idüp leşkerüñ 

 

 3816 ÒayÀle teúÀbül gelünce hemÀn 

  Dururken virirlerdi òavf ile cÀn 

                                                 
557

 L: 135-a 
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 3817 äaàir ü kebíri idüp ittifÀú 

  Úamusı didi meróabÀ bi’l-vifÀú 

 

 3818 O dívÀr-ı òor-ejder-i pür-hücÿm 

  äadÀsıyla terk itdi BaàdÀd’ı bÿm 

 

 3819 O taòrìb ma‘nìde ta‘mìr idi 

  Ki mevzìleri def‘ ü tedbìr idi 

 

 3820 Çıúup burc u bÀrÿya düşmen hemÀn558 

  Bülend ÀvÀze-i el-ÀmÀn oldı 

 

        134-a 

 

  Der-Ámeden-i Resÿl-i Der-Ùaleb-i EmÀn 

 

 3821 Vezìr-À‘ôama geldi ol dem resÿl 

  Úabÿl-i emÀnıyla buldı vüãÿl 

 

 3822 Vezìr-À‘ôam ilçiye itdi òitÀb 

  áalÀùdur òitÀb eylediler ‘itÀb 

 

 3823 Şehen-şÀha ‘arż olınur mı emÀn 

  ÓayÀt istenür mi çıúunca revÀn 

 

 3824 Şehen-şÀha i‘lÀma yoúdur mecÀl 

  Bu mażmÿn ile olamaz ref‘-i óÀl 

 

 3825 Eger cengsiz isteneydi emÀn 

  Şehen-şÀha ‘arż eyler idim hemÀn 

 

 3826 Añılmaz bu vÀdìde aóvÀlüñüz 

  Nice ref‘ olınur sizüñ óÀlüñüz 

 

 3827 Ümìdini úat‘ itdi ilçi hemÀn 

                                                 
558

 L: 135-b 
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  O ye’s ile oldı ceriü’l-lisÀn 

 

 3828 Didi Áãaf’a mesned-ÀrÀysın 

  Bu vÀdìde ammÀ ki bed r’eysin 

 

 3829 Şehen-şÀh-ı dìnde o àayret ki var 

  O úahr u o şevket o ‘izzet ki var 

 

 3830 Anuñ gibidür luùf u iósÀnı da 

  EmÀn-cÿlara ‘afv u àufrÀnı da 

 

 3831 Daòìlüz bizi sürme dergÀhdan 

  Meded isterüz virmek AllÀh’dan 

 

 3832 Begendi kelÀmın vezìr-i dilìr 

  CevÀbını virdi úatı dil-pezìr 

 

 3833 Didi ilçiye sözim eyle úabÿl  

  Sözimle bulınur úabÿle vuãÿl  

 

 3834 Bu yolda dirìà itmeyem sa‘yımı559 

  Ùutuñ añlañız cümleñiz re’yimi 

        134-b 

 3835 Ùarìúi budur çıúa Bektaş ÒÀn 

  Daòìl-i der-i devlet ola hemÀn 

 

 3836 Anuñ óÀlini ‘arż u i‘lÀm idem 

  O taúrìb ile àayrı ifhÀm idem 

 

 3837 İdince der-i devlete ilticÀ 

  O ma‘nÀyı Bektaş ide recÀ 

 

 3838 Te‘Àvünde taúãìrimüz olmasun 

  Bu vaż‘ üzre taàyìrimüz olmasun 

 

                                                 
559

 L: 136-a 



529 

 

 3839 RicÀsını reddeylemez àÀlibÀ560 

  Şehen-şÀh-ı dìn-i kerem-ÀşinÀ 

 

 3840 İrişdükde Bektaş’a naúş-ı vezìr 

  O ma‘nÀ göründi úatı dil-peõìr 

 

 3841 Otaàına geldi vezìrüñ hemÀn 

  Derÿn pür-fiàÀn ü zebÀn pür-emÀn 

 

 3842 Mürüvvet úılup òÀna tekrìmler 

  Fütüvvet idüp aña ta‘zìmler 

 

 3843 İùÀ‘atlerin óüsn-i ta‘bìr ile 

  LiyÀúatlerin luùf-ı taúrìr ile 

 

 3844 RikÀb-ı hümÀyÿna ‘arż itdiler 

  Daòìl olduàun daòı añlatdılar 

 

 3845 Şehen-şÀh-ı dìn-i úıyÀs iútirÀn 

  Netìce nedür añladı der-zamÀn 

 

 3846 Óamiyyet aña virmez idi rıżÀ 

  Mürüvvet velì eyledi iútiżÀ 

 

 3847 Virüp ruòãat-ı bÀr-ı Bektaş’a luùf 

  Biraz kendini dirdi düşürdi ‘unf 

   

 

 

  RevÀn Şuden-i BektÀş ÒÀn  

  Be-DergÀh-ı äÀóìb-ÚırÀn 

 

 3848 Vezìrüñ yanından çıúup òÀn hemÀn561 

  Der-i devlete atdı raàbetle cÀn 

 

                                                 
560 L: beytin mısraları birbiriyle yer değiştirmiş. 
561 L: 136-b 
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        135-a 

 

  Der-İstÀdegÀn-ı PiyÀdegÀn 

 

 3849 Ser-À-ser ùutup yolı yeñiçeri 

  Alup ãaà ile solı yeñiçeri 

 

 3850 Tüfekler dizildi ãaàa sola 

  Demürden muóaccer çekildi yola 

 

 

 

  Der İstÀden-i SüvÀrÀn 

 

 3851 Alaylar durup her ùaraf kÿh kÿh  

  Bir adımda ber-pÀ idi ãad gürÿh 

 

 3852 Çavuşlar ùutup elde şeş-perlerin 

  äoúunmış başı üstine perlerün 

 

 3853 ÒilÀf itse devründe gerdÿn-ı dÿn 

  İderlerdi fi’l-óÀl Ànı ser-nigÿn 

 

 3854 Öñine düşüp úapucıbaşılar 

  Bugün oldı anlarda Bektaşìler 

 

 3855 O dergÀha irüşdiler bì-óicÀb 

  Ki anda tetiú-bend idi ÀfitÀb 

  

 

 

  Der-Tertìb-i SitÀdegÀn-ı DìvÀn 

 

 3856 O dergehde úÀ’ìm idi ins ü cÀn 

  Dürür anda óÀżır çe cism ü çe cÀn 

 

 3857 Úafada be-pÀ bì-‘aded ber-sipÀh 
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  Zırıh pÿş ü tírkeş kemer zer külÀh 

 

 3858 Úamu úabżedür dest ü dìde be-pÀ 

  Nehìb-ÀşinÀ vü te‘eddüb-nümÀ 

 

 3859 Beşer şekl ü ejder úıyÀfet úamu 

  Melek hey’et ü dív heybet úamu 

 

 3860 Oturmış o heybetle ãÀóib-úırÀn562 

  Ki Rüstem anı görse virürdi cÀn 

135-b 

 3861 Görünce o ‘unvÀnı Bektaş ÒÀn 

  İtürdi o sÀ‘atde ‘aúlın hemÀn 

 

 3862 Cünÿn ile hem-dest olup bì-óicÀb 

  Yüzin yerlere sürdi oldı türÀb 

  

  Be-Tażarru‘ Der-Ámeden-i Bektaş ÒÀn 

 

 3863 Edeble tevÀżu‘la ser-ber-zemìn 

  Didi dÀ’ìm olsun şehen-şÀh-ı dìn 

 

 3864 SerÀn-ı cihÀn bendüñ olsun müdÀm563 

  SelÀùìn-i ser-efkendüñ olsun müdÀm 

 

 3865 Fütÿó ile ol her zamÀn ÀşinÀ 

  Kim olursa bìgÀne bulsun belÀ 

 

 3866 Żamìrüñde itmezden evvel güõer 

  CihÀnda òuãÿmuñ ola der-beder 

 

 3867 EúÀlìm-i seb‘ içre düşmenlerüñ 

  Ferìdÿn u Cemşìd ü Behmenlerüñ 

 

 3868 İlÀ bend-i òam-kemendüñ ola 

                                                 
562

 L: 137-a 
563

 L: hemÀn 
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  Serì ùÿp sümm-i semendüñ ola 

 

 3869 Eger cürmümüz ‘afvı úÀbil degül 

  Kerem eyle ammÀ muúÀbil degül 

 

 3870 Senüñ şevket ü devletüñ bilmeyüz 

  Senüñ heybet ü ãavletüñ bilmeyüz 

 

 3871 HemÀn çeşm-i mÿr u ser-i mìldür 

  HemÀn úıããa-yı À‘ma vü pìldür 

 

 3872 äanurduú ki biz òıdmet-i şehdeyüz 

  ‘Azìzüz sa‘Àdetle dergehdeyüz 

 

 3873 O òünkÀr-ı Rum ise bu şÀhdur 

  O òurşìd-i vaút ise bu mÀhdur 

 

 3874 Bileydüñ ki ol õerre sen ÀfitÀb564  

  Göreydüñ ki ol şem‘ sen mÀh-tÀb 

        136-a 

 3875 Senüñ õerreñ olmaz bizüm mÀhımuz 

  Eñ ednÀ úulıñ olamaz şÀhımuz 

 

 3876 Bu şevket ki ben gördüm olsun ziyÀd 

  Bu leşker ki ÀóÀdidür KeyúubÀd 

 

 3877 Eger olsa BaàdÀd fulÀddan 

  Anı úor úaçarduú bu bì-dÀddan 

 

 3878 Eger cehlimüz ‘özri maúbÿldür 

  Şehen-şÀhdan luùf me’mÿldür 

 

 3879 MükÀfÀt-ı‘adl ü mücÀzÀt-ı fażl 

  Şehen-şÀh-ı dìn ãÀóib-i fażl u ‘adl 

 

                                                 
564 L. 137-b 
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 3880 Keremde şefi‘-i nikÿ kÀrdur 

  Beher óÀl-i ‘afv emr-i muòtÀrdur 

 

 3881 ‘AùÀyı o bÀb-ı mu‘allÀ bilür 

  Úabÿl-i recÀyı ol a‘lÀ bilür 

  

  PÀsuò-DÀden-i äÀóib-ÚırÀn 

 

 3882 MurÀdın edÀ itdi BektÀş ÒÀn 

  Buyurdı mehÀbetle ãÀóib-úırÀn 

 

 3883 Bu dergÀha yüz süren ÀbÀd olur 

  Úaçan bÀd-ı úahr ile ber-bÀd olur 

 

 3884 Budur resm-i şÀhÀn-ı ‘OåmÀniyÀn 

  Budur ùavr-ı Àyìn-i ímÀniyÀn 

 

 3885 Gelen bendeler behre berdÀr olur 

  Úaçanlar belÀya giriftÀr olur 

 

 3886 Saña şÀnımuz luùf ider iútiżÀ 

  Ki bu dergehe eyledüñ ilticÀ 

 

 3887 Bu vechiledür mÀ‘adÀya kelÀm 

  Gelen gelsün iósÀn olur ve’s-selÀm 

 

 3888 Ser-À-ser semÿr itdiler òil‘atı565 

  AtÀúayla baòş itdiler ref‘eti 

 

136-b 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Süòen 

 

 3889 Yir öpdi yedi yirde ta’zìmle 

  Vezíre dönüp gitdi teslìmle 

                                                 
565

 L: 138-a 
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 3890 Úızılbaşa bildürdi aóvÀli hep 

  BeyÀn eyledi úÀli vü óÀli hep 

 

 3891 Durup ‘ahdüne ãadr-a‘ôam daòı 

  O destÿr o serdÀr-ı ekrem daòı 

 

 3892 Berìd-i ãabÀ sür‘at ile seóer 

  Úızılbaşa gönderdiler müjdeler 

 

 3893 KibÀrı gelüp dergehe yüz süre 

  O taúrìb ile luùf u iósÀn göre 

 

 3894 Sebeb ola bi’l-cümle ÀzÀd ola 

  SelÀmetle herbiri ÀbÀd ola 

 

 3895 Bu idi vezìr-i dilìre fu’Àd 

  ÚażÀ eyledi intiúÀmı murÀd 

 

 3896 Úızılbaş vaóşetle virdi cevÀb 

  Göründi ãevÀb anlara nÀ-ãevÀb 

 

 3897 Meger ùaleb oldı ãadru’ã-ãudÿr 

  Ki ol úavme raómetler ide ôuhÿr 

 

 3898 Velìkin úader istedi intiúÀm 

  O mücrìmler olmadı ol emre rÀm 

 

 3899 Sipeh gördi evbÀşı ‘iãyÀn-ùaleb 

  O mücrìmleri buldı ùuàyÀn-ùaleb  

 

 3900 O ‘Àãìleri gördiler müttefiú 

  HemÀn tìàe el urdılar müttefiú 

 

 3901 Ki taòvìf ile emre rÀm ideler 

  Eger olmasa intiúÀm ideler 
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 3902 Gürÿh-ı muòÀlif ùavÀ’ìf idi566 

  Úamu òÀ’ìn idi vü òÀ’ìf idi 

        137-a 

 3903 ÚażÀdan ‘amÀ idi hep gözleri 

  Biribirine uymadı sözleri 

 

 3904 GümÀn eylediler ki Bektaş ÒÀn 

  Şehen-şÀhdan almamışdur emÀn 

 

 3905 SipÀha òuşÿnetle göründiler 

  BelÀ tÀcını başa öründiler 

 

 3906 ÒilÀf üzredür gördiler úavm-ı şÿm 

  HemÀn tìàe el urdılar cünd-i Rum 

 

 3907 EmÀn virmedi tìà-i kìn kimseye 

  ZamÀn virmedi naúş-bìn kimseye 

 

 3908 Bir anda yigirmi biñ Àdem telef 

  Olunca úażÀ olmadı ber-ùaraf 

 

 

 

  Der-Bend-Àverden-i SerÀn-ı Úızılbaş 

 

 3909 Òalef nÀm ser-i ceyş-i şÀh-ı ‘Acem 

  Daòı Mìr FettÀó Aàa-yı567 òadem 

 

 3910 Daòı Naúdì ÒÀn u ‘Alì-yÀr ÒÀn 

  Bunuñ gibi çoú òÀn u sulùÀn-nişÀn 

 

 3911 Vücÿhın ùapanca-òor êarb idüp 

  Ru’ÿsın leked hºÀre-i óarb idüp 

 

 3912 KibÀrın úamu der-kemend itdiler 

                                                 
566 L: 138-b 
567 L: Mir òadem 
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  Varunca biñe úayd u bend itdiler 

 

 3913 Bu ‘ibret ile irdüler dergehe 

  Bu óÀlet ile girdüler dergehe 

 

 3914 áażab-bend-i fermÀn idüp mihlere 

  Ser-À-ser úılıc úoydılar kihlere 

   

 

 

  Der-BeyÀn-ı Baúiyye’s-Suyÿf 

 

 3915 BeúÀyÀ úızılbaş-ı kem kerde cÀn568 

  Úarañu úapu úullesine hemÀn 

        137-b 

 3916 Taóaããun idüp oldılar kìne-cÿy 

  Kimi ceng ider kimi feryÀd-gÿy 

 

 3917 Çü dil-gìr-i bì-kÀr idi cünd-i Rum 

  Úızılbaş üstine itdi hücÿm 

 

 3918 EmÀn isteyenler emÀn bulmadı 

  Kimin gÀh kimin de mekÀn bulmadı 

 

 3919 Atarlardı òendeúlere cÀnların 

  Virürlerdi fınduúlara cÀnların 

 

 3920 Düşüp úulle-i ÀsumÀndan hemÀn 

  Yine ister ol úavm-i cÀhil emÀn 

 

 3921 Döküp cümle ÀlÀt u esbÀbını 

  Úapatmaú diler cengüñ ebvÀbını 

 

 3922 İdüp tìr ü terkeşlerin der-miyÀn 

  Virürlerdi ma‘nìde rüşvetle cÀn 

                                                 
568

 L: 139-a 
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 3923 GünÀh-ı büzürg idi sebbÀba raóm 

  Elin itdi sünnìlerüñ tíz zaòm 

 

 3924 Úızılbaş nefsünde àaddÀrdur 

  Beher-óÀl kÀrında mekkÀrdur 

 

 3925 Ele girse iôhÀr ider leyyìn-mÀr 

  ÒalÀã olsa fi’l-óÀl olur dìv-kÀr 

 

 3926 Belì dìv rìv iledür dÀ’ìmÀ 

  Beher-óÀl rìvinden olmaz cüdÀ 

 

 3927 Bu def‘a àuzÀt aldılar intiúÀm 

  áażab itmedi anları luùfa rÀm 

 

 3928 Şeb irünce569Àşublar oldı germ 

  Ne mümkin ola serd fulÀd nerm 

 

 3929 O çil rÿze bì-kÀrdan zaòm-nÀk 

  Olup eylemüşlerdi úaãd-ı helÀk 

 

 3930 Baúiyye çıúup úal‘adan úaçdılar570 

  Velì yolda baş ile cÀn ãaçdılar 

        138-a 

 3931 SilÀódÀr PÀşÀ’nuñ Àdemleri 

  Urÿmili’nüñ ejdehÀ demleri 

 

 3932 DeyÀle’ye varunca ulaşdılar 

  Úızılbaş úanına bulaşdılar 

 

 3933 ÒalÀã olmadı kimse şemşìrden 

  Geçilmez belì sedd-i taúdìrden 

   

  Der-äıfat-ı Küşte-gÀn 

                                                 
569 L: olunca 
570 L: 139-b 
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 3934 ‘Aceb óayret-efzÀ idi resmgÀh 

  Olurdı naôar anda ‘ibret-nigÀh 

 

 3935 Kimi tìà-i tìz ile olmuş dü-ním 

  Kimi zaòm kÀrıyla bì-vehm ü bìm 

 

 3936 Kimi küşte olmuş kimi nìm-cÀn 

  Kimi dest ü pÀ-bestedür bìm-i cÀn 

 

 3937 Kimi bì-ser ü kimi bì-pÀ idi 

  Kimi zaòm-dÀr-ı ser-À-pÀ idi 

 

 3938 Kimi dìde pür-òÀk u ten zaòm-nÀk 

  Kimi síne ãad çÀk u dildür helÀk 

 

 3939 Ser-À-ser dehÀn u ser-À-pÀ zebÀn 

  ÓikÀyetleri cümle tìà ü sinÀn 

 

 3940 Kimisini tìà eylemüş lÀlezÀr 

  Kimisini gürz eylemüş sÿgvÀr 

 

 3941 Kimisin tüfek gülşen itmiş hemÀn 

  Kimin ùÿplar gülòen itmiş hemÀn 

 

 3942 Kimin nìzeler bìşezÀr eylemiş 

  Kimin tírler şÀò-sÀr eylemiş 

 

 3943 Kimisini òançer idüp lÀle-gÿn571 

  İçürmüş aña ùÀs-ı pür kerde òÿn 

 

 3944 Kimisin kebÀb eyleyüp sìòler 

  Derÿnına úaúmuş anuñ mìòler 

        138-b 

 3945 Kimi cÀnını tìàe kÀr-bÀn idüp 

                                                 
571

 L: 140-a 
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  Kimi sìnesin tìre biryÀn idüp 

 

 3946 FenÀ òºÀnına tu‘me olmuş úamÿ 

  Ecel kÀmına loúma olmuş úamÿ 

 

 3947 Olup şehr-i BaàdÀd mülk-i SebÀ 

  FenÀ virdi ŞeddÀdiyÀne úażÀ 

 

 3948 ŻiyÀfet idüp merg-i şeddÀdını 

  SımÀù eyledi aña BaàdÀd’ını 

 

 3949 Döşenmiş muãavver bisÀù-ı memÀt 

  Serilmiş yatur anda hep kÀ’inât 

 

 3950 Kimi hºÀba varmış kimi nìm-hºÀb 

  Kimi bismil olmış kimi nìm-tÀb 

 

 3951 İdüp gürde-i gürd nÀnı kebÀb 

  Mey olmuş o bezm ehline òÿn-tÀb 

 

 3952 Úamu bÀdesin eylemüş la‘l-fÀm 

  Serin herbiri itmiş ol meyde cÀm 

 

 3953 ‘Aceb germ idi soóbet-i küştegÀn 

  Biribiri üstine düşmüş hemÀn 

 

 3954 Biribirin ecsÀm idüp der-kenÀr 

  Bıraúmışlar ervÀóı bì-iòtiyÀr 

 

 3955 äoúulmış biribirinüñ úoynına 

  Ùolaşmış biribirinüñ boynına 

 

 3956 Kimi sìne ber-sìne olmuş yatur 

  Kimi rÿ-be-rÿ gÿyiyÀ söyleşür 

 

 3957 Kimi inóirÀfını úılmuş ‘ayÀn 

  Urup pÿşt-ı pÀ arúa virmiş hemÀn 
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 3958 Úamusı cihÀndan çevirmiş yüzin572 

  Dönüp baúmayım deyü yummuş gözin 

 

 3959 Óaúiúatde ‘Àlem nümÿ-dÀrdur 

  ÓayÀt ü memÀt anda der-kÀrdur 

        139-a 

 3960 CemÀl ü celÀle olur cilvegÀh 

  Birisi sepìd ü birisi siyÀh 

 

 3961 Biri nÿrdur aña dirler óayÀt 

  Biri ôulmet olmuş ki oldur memÀt 

 

 3962 İki devredür naúş-ı pür-kÀrdan 

  İkisi de üstÀd-ı pür-kÀrdan 

 

 3963 İden cümleyi emr-i DÀdÀr’dur 

  Ko inkÀrı kim kÀr-ı DÀdÀr’dur 

 

 3964 Úulaàuñda bu úavlimi eyle dur 

  Leküm fi’l-úıãÀãı óayÀtün573 budur 

 

 3965 Eger bÀd-ı òÿn-rìz úahr olmaya 

  GülistÀn-ı gül-rìz mihr olmaya 

 

 3966 Eger küfre İslÀm urmazsa tìà 

  İder küfr ímÀna óayf u dirìà 

 

 3967 Süpürmezse òÀşÀkı bÀd-ı bahÀr 

  İder merdüm-i çeşmi òas pür-zeòÀr 

 

 3968 MurÀd eylemüşken şehen-şÀh-ı dìn 

  EmÀnın úażÀ vü úader itdi kìn 

 

 3969 Çoàalmuşdı çün düşmen-i çÀr-yÀr 

                                                 
572 L: 140-b 
573 Kısasta hayat vardır.- Bakara- 179 
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  Bu yüzden ÒudÀ eyledi òÀk-sÀr 

 

 3970 Bu òıdmet şehen-şÀhdan itdi ãudÿr574 

  CihÀnda anı úıldı ãÀóib-i ôuhÿr575 

 

 3971 Her emrinde var niçe yüz biñ óikem 

  äudÿr eyleyen hep keremdür kerem 

   

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan576 

 

 3972 Bugün seyr-i BaàdÀd idüp pÀdişÀh577 

  ŻiyÀ-baòş-ı dehr oldı ferr-i külÀh 

 

        139-b 

 3973 Yigirmide úıldı münÀdi nidÀ 

  Ki buldı belÀ-yı cihÀn intihÀ 

 

 3974 Re‘ÀyÀ berÀyÀya olsun emÀn 

  BeúÀya òafÀyÀya olsun emÀn 

 

 3975 Olup herkes ÀmÀde-i kÀr u bÀr 

  Yine kÀrına başladı rÿzgÀr 

 

 3976 Òalíl Aàa mirÀòÿr-ı pÀdişÀh 

  Sa‘Àdetle buldı Sitanbul’a rÀh 

 

 3977 Beşìr-i beşer [ü] nedìm-i cemÀl 

  RevÀn oldılar Ámed’e bÀ-celÀl 

   

  Der -Tehniyyet-i Fetó 

 

                                                 
574 L: zuhûr 
575 sudûr 
576 L: 141-a 
577 Bu beyit L’de 139-b’de bulunmaktadır. 
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 3978 Yigirmi birinde cemÀl ü celÀl 

  ÒırÀm itdiler der-na‘ìm-i kemÀl 

 

 3979 Úuruldı o dìvÀn-ı heybet-nişÀn 

  Düzüldi ol eyvÀn-ı ziynet-feşÀn 

 

 3980 Giçüp taòt-ı zerrìne ãÀóib-úırÀn 

  äala oldı hep cin ü inse hemÀn 

 

 3981 Mühenni-i fetó oldı mülk ü melek 

  Yüzin sürdi ol dergehe nüh-felek 

 

 3982 İdüp cÿş-ı in‘Àm sulùÀn-ı cÿd 

  CihÀnı úamu baãdı ùÿfÀn-ı cÿd 

 

 3983 Muúaddem o pür-nÿr-ı pìr-i cihÀn 

 O ‘ilme revÀn u o ‘irfÀna cÀn 

 

 3984 O Yaóya-yı ‘Àdil-laúab kim felek 

  MüşÀbih aña görmedi bir melek 

 

 3985 Giyüp ãÿf-ı semÿrı tekrìm ile 

  MübÀrek elin öpdi ta‘ôìm ile 

 

 3986 SilÀó-dÀr PÀşÀ-yı mihr-iştiòÀr578 

  Ber-Àverde-i şÀh-ı gerdÿn-vaúÀr 

140-a 

 3987 Vezir-À‘ôam ol Áãaf-ı pür-hüner 

  Dilìr ü úavì re’y u ãÀóib-naôar 

 

 3988 Ser-À-ser semÿr üstine perniyÀn 

  Geyindiler ol iki şìr-i jiyÀn 

 

 3989 Sürüp òÀk-i dergÀh-ı a‘lÀya yüz 

  O dergÀh-ı çetr-i mu‘allÀya yüz 

                                                 
578

 L: 141-b 
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 3990 Óüseyn-i ‘Alì-sìret-i şìr-gìr 

  Mehemmed-i Gürci vezìr-i dilìr 

 

 3991 İki ãadr-ı ãÀóib-vaúÀra daòı 

  İki bedr-i kÀmil ‘ayÀre daòı 

 

 3992 Geyindürdiler kürki semmÿrdan 

  Ser-À-serleri berú urur nÿrdan 

 

 3993 NişÀniye vü defteriye libÀs 

  Ser-À-serler itdürdi ãÀóib-úıyÀs 

 

 3994 Yeñiçeri aàası semmÿr kürk 

  Geyindi yir öpdi o dürrinde kürk 

 

 3995 MirÀòÿrlar úapucıbaşılar 

  Bölük aàaları çeribaşılar 

 

 3996 Av aàalarıyla ser-À-ser geyüp 

  Yir öpdiler anlar da tertìb idüp 

 

 3997 Müteferriúa çÀşnigìri hem 

  Geyüp òil‘atı öpdiler yiri hem 

 

 3998 Anaùolı Rumili vÀlìleri 

  Alay begleri mìr-i ‘Àlìleri 

 

 3999 Daòı mìr-i mìrÀn-ı sÀ’ìr tamÀm 

  Úamu begleri ile pür-iótişÀm 

 

 4000 Ser-À-ser geyüp cümle yer öpdiler 

  Edeble durup ba‘de úopdılar 

 

 4001 Ocaú òalúı ãolaúla çorbacılar579 

                                                 
579 L: 142-a 
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  Peyiklerle mihterle úapıcılar 

        140-b 

 4002 Geyüp òil‘atı eylediler du‘À 

  NihÀyet yoú ammÀ budur intihÀ 

 

 4003 Felek aùlasın cümle òarc itdiler 

  Ki òil‘atları anda derc itdiler 

 

 4004 Mufaããal ne mümkin ki ola beyÀn 

  Bu icmÀl580kim geydi òil‘at cihÀn 

 

 4005 Felekler úapusında dutsun maúÀm 

  Melekler du‘Àsında olsun müdÀm581 

   

 

 

  Der -Ta‘rìf-i ÒazÀn 

 

 4006 ‘Adÿ cündini eylediler telef 

  ÒazÀn leşkeri geldi gösterdi ãaf 

 

 4007 Bu mevsimde dest urdı dehre òazÀn 

  GülistÀnları eyledi gül-feşÀn 

 

 4008 Urup güllere dest bÀd-ı şimÀl 

  Filorileri itdi der-dest-mÀl 

 

 4009 PerìşÀn idüp sünbülüñ zülfüni 

  Dökerdi yire àoncenüñ nÀfını 

 

 4010 ÇenÀrı tehì-dest idüp pençeden 

  NihÀlüñ belin úırdı işkenceden 

 

 4011 İdüp cümle eşcÀrı ‘üryÀn òazÀn 

  Zer ü sìmini eyledi der-miyÀn 

                                                 
580 R: icmÀl 
581 L: hemÀn [kafiye uyumsuz] 
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 4012 Döküp mÀl mülk eyledi arżı hep 

  Ne ùolı úodı aldı ne ‘arżı hep 

 

 4013 Urup cümle eşcÀrı zencìre Àb 

  Çemenlerde bÀd oldı mÀlik rikÀb 

 

 4014 Düşüp òavfa lerzÀn idi bìdler 

  Mededden kesilmişdi ümmìdler 

 

 4015 Döküp yerlere nÀfesin müşg-i bìd582 

  Ser-À-ser çemen òalúı oldı úadìd 

 

 4016 Burup ãarmaàa başladı gird-bÀd 

  Çemen ehlinüñ bergüni kapdı bÀd 

        141-a 

 4017 Dirüp berg ü bÀrını eşcÀr-ı bÀà 

  O òÿş-ı zendegÀnìden oldı ırÀà 

 

 4018 äafÀsına göz dikdi gülşenlerüñ 

  Uzandı eli bÀd-ı Behmenlerüñ 

 

 4019 ‘Aceb derde uàradı müràÀn-ı bÀà 

  Ki birbiri düşdi gelenden ırÀà 

 

 4020 CevÀnÀn bÀàa irişdi herem 

  GülistÀnsız külòen oldı İrem 

 

 4021 Ne gül var ne bülbül öter bÀàda 

  ÒazÀn õevúini idemez zÀà da 

 

 4022 Nice óaôôider gülsitÀndan òazÀn 

  Ki dem serd ider bülbüli mihr-i cÀn 

 

 4023 Gülüñ òırmenin bÀde virdi òarìf 

  Nice bülbül olsun òarìfe óarìf 

                                                 
582

 L: 142-b 
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 4024 ÒazÀndan úaçar nÀzenìnÀn-ı bÀà 

  Nice dìvden Àdem olmaz ırÀà 

 

 4025 Zer-efşÀn ider gerçi bÀà üzre bÀd 

  Velí olmaz ol luùf ile bÀà şÀd 

 

 4026 Burÿdet ki ùab‘ındadur mündemic 

  Eger dür-feşÀn olsa olur semic 

 

 4027 Göreñ zÀàı feryÀdı var bÀàdan 

  Çoú alçaú görür bÀàı ol zÀàdan 

 

 4028 Çü sevdÀ ile oldı Àşüfte ser 

  Gül-i gülşeni itdi zìr ü zeber 

 

 4029 Úatı òayra ser oldı bÀd-ı şimÀl 

  Çemen ehlini eyledi pÀy-mÀl 

 

 4030 Yebÿsetle geldi ùebÀ‘a kesel583 

  Küdÿretle buldı ãafÀlar òalel 

 

 4031 KemÀl-i yebÿsetdedür mihr-i cÀn 

  áam írÀå ider virdügi za‘ferÀn 

        141-b 

 4032 Siperàam maúÀmındadur sürò-zer 

  Bu mevsimde tab‘a virür derd-i ser 

 

 4033 Nedendür ki yoú hìc beñzinde úÀn 

  ÒazÀndan ãarardı gibi eràuvÀn 

 

 4034 ÒazÀnı sever gibi àÀyetde tÀk 

  Ki olmuş anuñ reh-güõÀrında òÀk 

 

 4035 ‘Aãìr ile àÀyet muúayyed òarìf 

                                                 
583

 L: 143-a 
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  Meger ter-dimÀà olam ister òarìf 

 

 4036 O sevdÀyìye nÀfì‘ ancaú şarÀb 

  Ter eyler dìmÀàını engür-i Àb 

 

 4037 Mükellef sımÀùın döşetmiş òazÀn 

  N‘aím-i cinÀn ile ùolmış cihÀn 

 

 4038 Bu òºÀn-ı pür-elvÀnda çoúdur yemek 

  Velíkin birisinde yoúdur nemek 

 

 4039 N‘aìmini medó idemez neşve dost584 

  Ki maàz-ÀşinÀ oldı bìgÀne post 

 

 4040 ÒazÀnuñ na‘ìminde yoúdur ãafÀ 

  Ùabi‘at bahÀrıyladur ÀşinÀ 

 

 4041 BahÀrı ÒudÀ luùfına úıldı yÀr 

  ÒazÀn şìve-i úahrdan óiããe-dÀr 

 

 4042 İkisi de ‘Àrìflere òoş gelür 

  Velì àayra Àb ile Àteş gelür 

 

 4043 HevÀ ehliyüz Àb olsa bize 

  HemÀn bÀde-i nÀb olsa bize 

 

 4044 ÒazÀnuñ ãafÀsın ider bÀde nÿş 

  Gül-i sürò ider ãÀàarı mey-fürÿş 

 

 4045 Muàannìde bülbül àınÀsın virür585 

  äurÀóìde úumrı nevÀsın virür 

 

 4046 Beher-óÀl ehl-i dil olmaz àamín 

  ÒazÀn u bahÀrı bir egler hemín 

                                                 
584

 L: N‘aími nice medó ider neşve dost 
585

 L: 143-b 
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 4047 Úatı revnaúı var òazÀnuñ hele 

  äafÀsında Àb u hevÀnuñ hele 

 

 4048 ‘IrÀú’uñ òazÀnında var òaylì õevú 

  Müzeyyen nücÿm ile hep taót u fevú 

 

 4049 Zer-efşÀn ider ãafóa-yı òÀki bÀd 

  Meger yazdırur medó-i SulùÀn MurÀd 

 

 4050 O sulùÀn-ı ãÀóib-úırÀn kim òazÀn 

  Anuñ óükm-i úahrından aldı nişÀn 

 

 4051 O òÿr-cÀh kim dest-i berd-i òarìf 

  Anuñ pÀy-ı merdine olmaz òarìf 

 

 4052 O mihr-i cihÀn kerd kim mihr-i cÀn 

  Úudÿmiyle buldı anuñ tÀze cÀn 

 

 4053 Eger úahrınuñ maôharı olsa bÀd 

  İder tÿde-i òÀki pür gird-bÀd 

 

 4054 Eger luùfınuñ manôarı olsa nÀr 

  ÙarÀvet virür dehre miål-i bahÀr 

 

 4055 Anuñ nÀmı ùuàrÀ-yı emr-i cihÀd 

  Anuñ şÀnı tevúi‘-i menşÿr-ı dÀd 

 

 4056 Aña himmet itdi úamu enbiyÀ 

  Du‘Àsına meşàÿl idi evliyÀ 

 

 4057 Úudÿmiyle itdi ‘IrÀú’ı behişt 

  ÒazÀnı hemÀn oldı ordı-behişt 

 

 4058 Hücÿmıyla düşmen olup ber-ùaraf 

  Òas u òÀrını yaúdı nÀr-ı telef 
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 4059 ÓüsÀm ile taùhìr idüp düşmeni 

  Anı úıldı mü’minlerüñ me’meni 

 

 4060 CihÀn òalúı fetó ile dil-şÀddur586 

  Dil-i mü’minìn nusret-ÀbÀddur 

 

 4061 İlÀhì anuñ şevketin úıl ziyÀd 

  İlÀhì vir iúbÀline izdiyÀd 

        142-b 

 4062 Anı ehl-i küfr üzre manãÿr úıl 

  Aña bid‘at ehilni maúhÿr úıl 

 

 4063 Aña Òıżr-ı tevfìúi hem-rÀh úıl 

  Sikender gibi sÀlik-i rÀh úıl 

 

 4064 SüleymÀn-ı ümmet úıl ol serveri 

  Ser-efkende eyle úamu serleri 

 

 4065 İlÀhì aña ‘avnuñı eyle yÀr 

  İlÀhì aña emrüñi eyle kÀr 

 

 4066 Şehen-şÀh-ı dìni felek-fülk úıl 

  EúÀlìm-i seb‘i aña mülk úıl 

 

 4067 Anuñ dìn u dünyÀsın ÀbÀd úıl 

  Anı anda da bunda şÀd úıl 

 

 4068 İki dÀrda ercümend it anı 

  İki kevnde ser-bülend it anı 

 

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 4069 Şehen-şÀh-ı dìn-i sa‘Àdet-cenÀb 

                                                 
586 L: 144-a 
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  Buyurdı òarÀbìler olsun òarÀb 

 

 4070 Yigirmi üçünde ùolup meteris 

  ÒarÀbìler oldı úamu menderes 

 

 4071 Yarındası Anaùolı Rumili 

  áuzÀtına virildi iósÀn eli 

 

 4072 DilìrÀn-ı mecrÿóa merhem-bahÀ 

  Ze‘Àmetle timÀr olundı ‘aùÀ 

 

 4073 Yigirmi beşinde fecÀyi hemÀn 

  Geçüp gitdi ‘uúbÀya Bektaş ÒÀn 

 

 4074 Yigirmi altıda girdi iósÀn yola587 

  MevÀcib virildi cemi‘Àn úula 

 

 4075 Yigirmi yedide rikÀb-vÀr aàa 

  Yeñiçerilere úılındı aàa588 

        143-a 

 4076 Aàa oldı pÀşÀ-yı BaàdÀdiyÀn 

  ‘IrÀú’a virildi yine tÀze cÀn 

 

 4077 SilÀó-dÀr Aàa’ya virüp Ámed’i 

  Úulun itdi iósÀnla óÀmidi 

 

 4078 VezÀretle iósÀn olundı aña 

  Ki luùfa sezÀ idi Aómed Aàa 

  

 

 

  Der-Ta‘rif-i SilÀó-dÀr 

 

 4079 SilÀó-dÀr oldı SiyÀvÿş aàa 

  O şìr-i jiyÀn ol hizebr-i veàÀ 

                                                 
587 L: 144-b 
588 L: ‘aùÀ 
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 4080 Úılıc da úılıc-dÀrum da tìrdür 

  CevÀn baòtdür ‘aúlda pìrdür 

 

 4081 Naôar kerde-i şehriyÀr-ı cihÀn 

  SezÀvÀr589-ı elùÀf-ı ãÀóib-úırÀn 

 

 4082 Zer-üsküf-gìr-i gÀhì òurşìddür 

  äarar şÀmı ki ãubó ümmìddür 

 

 4083 Zer-üsküfle şÀhìne beñzer tamÀm 

  Ay ondördü mÀhına beñzer tamÀm 

   

 

 

  Der-Ta’rìf-i SilÀódÀr PÀşÀ  

  SilÀódÀr  Beg 

 

 4084 SilÀódÀr PÀşÀ SilÀódÀr Beg 

  İkisi de bÀb-ı sa‘Àdetde beg 

 

 4085 İkisi de perverde-i pÀdişÀ 

  İkisi de zer-kerde-i kimyÀ 

 

 4086 İki aòter-i sa‘ddur bì-gümÀn 

  O burc-ı sa‘Àdetde itmiş úırÀn 

 

 4087 İkisi de ãÀóib-úırÀn bendesi590 

  CihÀn serverinüñ ser-efkendesi 

 

 4088 İkisi de ber-hem zen-i kÀr-zÀr 

  Biri Rüstem ü biri İsfendiyÀr 

        143-b  

 4089 O òayyÀller virse esbe ‘inÀn 

  Olurlar hemÀn iki server-i Van 

                                                 
589

 L: ser-efrÀz 
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 4090 Yigitlükde ikisi de bì-naôìr 

  Biri şìr-efken biri şìr-gìr 

 

 4091 Úapudanluúla biri ercümend 

  SilÀódÀrluúla biri ser-bülend 

 

 4092 HümÀ-yı sa‘Àdet açup perlerin 

  İder pür-şeref sÀyesi serlerin 

 

 4093 O ôıll-ı ÒudÀ ôıllı memdÿd ola 

  Dem-i óaşr ile meddi mev‘ÿd ola 

 

 4094 Olunca cüdÀ úuùbdan ferúadan 

  CüdÀ olmasun şehden ol iki cÀn 

 

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan  

 

 4095 RamażÀn üçünde irişdi òaber 

  Ki CessÀn óisÀrındadur sürò-ser 

 

 4096 SilÀó-dÀr PÀşÀyı leşker ile  

  O şìr-i zì-pençe-i server ile 

 

 4097 ÓiãÀr üstine eylediler revÀn 

  İşitdi úızılbaş ırıldı hemÀn 

 

 4098 Beşinde sekiz biñ úulı yazdılar 

  ‘IrÀú’a yine sikkeyi úazdılar 

 

 4099 Sekiz biň daòı úondı yeňiçeri 

  Ki yeňiçeri oldı bekçi çeri 
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  Der-Ta‘rìf-i  

  EbÀ Óanìfe RaêìyallÀhu ‘Anhÿ 

 

 4100 İmÀm-a‘ôam ol píşvÀ-yı hümÀm591 

  O destÿr-ı sulùÀn-ı òayru’l-enÀm 

 

 4101 O óal-kerde eşkÀl-i úavl-i Nebì 

  MuùÀbıú-kün úavl u fi‘l-i Nebì 

        144-a 

 4102 O ma‘ní-nüvis-i óadiå-i Resÿl 

  O fetevada raócÀn-ı nuúÿl 

 

 4103 O ma‘nì-res-i naôm-ı mu‘ciz-nümÀ   

  O dil nÿr ez-feyż-i sırr-ı ÒudÀ 

 

 4104 O tefsìr-i tìr ü ãaóÀbì kemÀn 

  O bÀz u resÿl ü mesÀ’ìl-nişÀn 

 

 4105 O ser-sÿre-i muãóaf-ı ictihÀd 

  O ser-levóa-yı nüsòa-yı inúıyÀd 

 

 4106 O ser-meõheb ol úudve-yi mü’minìn 

  O ser-òalúa-yı zümre-i müslimìn 

 

 4107 O dürr-i girÀn-mÀye-i baór-ı ‘ilm 

  O ‘ummÀn-ı ‘irfÀn-ı bì-ka‘r-ı ‘ilm 

 

 4108 O dibÀce-i nÀme-yi iútidÀ 

  O ser-defter-i çÀr-imÀm-ı hüdÀ 

 

 4109 O Ya‘úÿb-manend-i pìrÀn-ı şer‘ 

  O Yÿãuf-nişÀn –ı ‘azízÀn-ı şer‘ 

 

 4110 O mesned-nişìn-i imÀmÀn-ı dìn 

  O ãadru’ã-ãudÿr u vezírÀn-ı dìn 
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 4111 O meş‘al-furÿz-ı reh-i ictihÀd 

  O592 ilzÀm fermÀy-ı ehl-i ‘inÀd 

 

 4112 O pey-bürde-i meslek-i MuãùafÀ 

  SirÀc-ı münìr-i reh-i iãùifÀ 

 

 4113 Delìl-i ùarìú-i hidÀyet O’dur 

  Ser-i ehl-i sünnet-cema‘Àt O’dur 

 

 4114 Anuñ òıdmetin itmedi kimse hìç  

  Anuñ zaómetin çekmedi kimse hìç 

 

 4115 O gösterdi aãl üzre ‘örfi bize 593 

  O bildürdi Óaú üzre şer‘i bize 

 

 4116 O’dur fırúa-yı nÀciye mesned’i 

  O’dur úavl-i Óaúú’ın úamu Müsnedi 

        144-b 

 4117 O dur peyrev-i çÀr-yÀr-ı Resÿl 

  Anuñdur cemì‘Àn füru‘ u uãÿl 

 

 4118 ‘IyÀlìdür anuñ úamÿ şer‘de 

  Ùıfılıdur anuñ úamÿ fer‘de 

 

 4119 ‘AlÀ ma ‘aleyh ana oldur ol  

  Óaúìúatde óaú üzre ol buldı yol 

 

 4120 Şehen-şÀh-ı dìn úıldı ta‘ôìmler 

  ZiyÀret idüp itdi tekrìmler 

 

 4121 MezÀr-ı pür-envÀrına sürdi yüz 

  O òıdmette gösterdi Óaú luùfı yüz 

 

 4122 İmÀm-Á‘ôamuñ rÿóı hem oldı şÀd 

                                                 
592 L: ol 
593 L: 146-a 
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  K’anuñ zÀ’ìri oldı SulùÀn MurÀd 

 

 4123 Anuñ úal‘asın úubbesin yapdırıp  

  KemÀliyle her òıdmetin gördürüp 

 

 4124 Úodı Şeyòü’l-islÀmı ol òıdmete 

  Yine luùflar eyledi ümmete 

 

 

 

  Der -Ta‘rif-i Şeyòü’l-İslÀm 

 

 4125 O pìr-i mübÀrek o sulùÀn-ı ‘ilm 

  O ser-dÀr-ı müsned-nişìnÀn-ı ‘ilm 

 

 4126 SüleymÀn-ı vaútüñ odur Áãaf’ı 

  Ol Áãaf ki ref‘ itdürür vÀ-sefi 

 

 4127 İmÀmuñ ‘ulÿmı ki hep bundadur 

  O çeròüñ nücÿmı ki hep bundadur 

 

 4128 Anuň hıdmetünde bu olmak gerek 

  Anuň minnetünde bu olmak gerek 

 

 4129 O şemse muúÀbil bu mehdür hemÀn594  

  Bunı fehm iden pÀdişÀhdur hemÀn 

 

 4130 İder herkese lÀyıúın pÀdişÀh 

  Anuñ ‘ömrin itsün ziyÀde İlÀh 

 

        145-a 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 4131 ZiyÀret olup evliyÀ-yı ‘iôÀm 

                                                 
594
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  O merúadlere itdiler iótirÀm 

 

 4132 O sulùÀn-ı GilÀn bu òünkÀr-ı Rum 

  Görüşmekleründe var idi lüzÿm 

 

 4133 Daòı sÀ’ìr erbÀb-ı ‘irfÀna hep 

  Buluşmış görüşmişdi õevú-i ùaleb 

 

 4134 SilaódÀr PÀşÀ-yı Áãaf-nişÀn 

  Úapudanluàa virdi ‘izzetle şÀn   

 

 4135 Virüp ŞÀm’ı ‘OåmÀn PÀşÀ’ya cÿd 

  Anı eyledi luùf ãÀóib-vücÿd 

 

 

 

  Ric‘at-ı HümÀyÿn  

  Ez-BaàdÀd-ı Behişt-ÀbÀd 

 

 4136 Gel ey maãlaóat-bìn-i kÀr-ekhÀn 

  Seferle óażer oldılar tu-emÀn 

 

 4137 Sefer Àrzÿ-pesende olduñ muãìb 

  Óażerde óużÿruñ hem olsun naãìb  

 

 4138 Sekizinde şehr-i siyÀmuñ tamÀm  

  O mihr-i cihÀn seyr-i gerdÿn-òırÀm 

 

 4139 Be-tedbìr-i dÀnişverÀn-ı cihÀn 

  Yine cÀnib-i àarba oldı revÀn  

 

 4140 Dikildi bugün şaùù kenÀrunda tuà 

  Yine virdi maàrib-zemìne fürÿà 

 

 4141 Ùoúuzda ùulÿ‘ eyleyüp ÀfitÀb595 
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  İmÀm-Á‘ôam’a oldılar pür-şitÀb 

 

 4142 Dür-efşÀn ü zer-pÀş olup òÀkine 

  Veda‘ eyledi türbe-i pÀkine 

 

 4142 Giçüp cisri iúbÀl-i devlet ile 

  Otaàa buyurdı sa‘Àdet ile 

        145-b 

 4144 Vezìr-À‘ôamı cümle erkÀn ile 

  Úamu mìr u hem mìr-i mìrÀn ile 

 

 4145 Úodı şehr-i BaàdÀd’ı ta‘mìr içün 

  ÓavÀlide a‘dÀyı tedmìr içün 

 

 4146 Sürüp òÀk-i dergÀha yüzler ru’ÿs 

  Rücÿ‘ eyleyen eyledi òÀk-bÿs 

 

 4147 ÒaºvÀsıyla úaldı şehen-şÀh-ı dìn 

  Yine ùoldı keåretle maàrib zemìn 

 

 4148 Bu menzilde itdi òulÿã-ı tamÀm 

  Silaó-dÀr PÀşÀ’yı úÀ’ìm-maúÀm 

 

 4149 Onunda cihÀn oldı pür dÿddan 

  Tutuşdı òaùÀ ile ot oddan 

 

 4150 TamÀm eyledi intiúÀmın úażÀ 

  BeúÀyayı úatl eyledi iútiżÀ 

 

 4151 Be-fermÀn-ı şÀh-ı ÓüsÀm intiúÀm 

  Úızılbaşa oldı bugün úatl-i ‘Àm 

 

 4152 O demlerle keåretde Ceyóÿn olup 

  Şaù içilmeden úaldı pür-òÿn olup 

 

 4153 Bedenler ya ol berde elvend idi 

  Ya BaàdÀd şehr-i DemÀvend idi 
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 4154 Noàay-oàlına luùf idüp Mar‘aşı 

  Ser-efrÀz úıldı o gerden-keşi 

 

 4155 Tatar ÒÀn úarındÀşı Úırım GirÀy 

  Bugün buldı dergehde ‘izzetle cÀy 

 

 4156 RikÀb-ı hümÀyÿna sürdi yüzün596 

  İtürdi o dergÀhda kend’özin 

 

 4157  Geyüp òil‘at-ı şÀhı ‘izzetle òÀn 

  O teşrìf ile oldı sulùÀn-nişÀn 

 

 4158 Sa‘Àdetle Akşır‘a’ya úondılar 

  Buradan Vezìr-ordıya döndiler 

        146-a 

 4159 On altıda Tikrit’e oldı güzÀr 

  RevÀn itdi Hind ilçisin şehriyÀr 

 

 4160 HedÀyÀ-yı luùfı beyÀn idemem 

  Gözüm cünbişini ‘ıyÀn idemem 

  

 

 

  Der-Ta‘rìf-i Esb  

 

 4161 İki re’s-i yek-rÀn-ı ãarãar ‘ubÿr 

  Birisi ãabÀ vü birisi debÿr 

 

 4162 Sütÿn-ı çehÀr üzre bir bì-sütÿn 

  Velí mümteni‘ ol sütÿnla sükÿn 

 

 4163 Taãavvur olunmaz o óayvÀnda ‘ay 

  Ki her òaùve bir menzil eylerdi ùayy 

 

 4164 Buraú-ı sebük-seyr-i feròunde pey 
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  İder deşt-i imkÀnı bir demde ùayy 

 

 4165 Aña bir nefes virse ruòãat ‘inÀn 

  Úoyınca597çıúardı mekÀndan hemÀn 

 

 4166 O cevlÀnına bulamazdı feżÀ 

  Meger ãÀóa-yı ‘arş-ı a‘ôam ola 

 

 4167 Eger gerdeninden dilerseñ nişÀn 

  O úavs-ı úuzaòdan görinür ‘ıyÀn 

 

 4168 Eger sür‘atinden ãorarsañ òaber 

  äabÀya ãor ol da sebük-rev geçer 

 

 4169 Eger peykerin görmedüñse hemÀn 

  Döner başuñ üstinde baú ÀsumÀn 

 

 41670 Semendin olursañ nişÀn-Àzmÿn598 

  Birisine beñzer birer bì-sütÿn 

 

 4171 RikÀb itmeseydi o pehlÿda cÀy 

  HilÀli iderdi dü-pÀre o pÀy 

 

 4172 ‘İnÀnını görmek olaydı eger  

  Görünmez olurdı şu‘À‘-ı úamer 

        146-b 

 4173 Muraããa’ úılÀdeyle gerden hemÀn 

  O tenníndür k’ola pervìn-úırÀn 

 

 4174 Dururken demi zü-zünÀbe-nümÿn 

  RevÀn olsa tuà-ı ôafer reh-nümÿn 

 

 4175 LibÀs-ı muraããa‘la ol iki raòş 

  HemÀn iki kÿh-ı bülend-i bedaòş  
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 4176 Güherler ki rehtinde mevcÿd idi 

  Eger kÀn-ı ekrìmde mefúÿd idi 

 

 4177 O òünkÀra göndermişidi kemer 

  Bu irsÀl itdi iki kÀn güher 

 

 4178 O ‘arż-ı òulÿã eyledi bu ‘aùÀ 

  O òıdmet edÀ eyledi bu seòÀ 

 

 4179 Kemer-bend-i òıdmetleridür mülÿk 

  Bu mürşid mülÿk oldı ehl-i sülÿk 

 

 4180 ÒüdÀ devrini dÀ’ìm itsün hemÀn 

  Aňuñ devletin úÀ’ìm itsün hemÀn 

  

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 4181 Varılduúda acı úuyu üstine 

  Úonulmuşdı tatlu ãuyı üstine 

 

 4182 Bölük gönderildi ‘Arablar içün 

  O óırã u ùama‘da àaribler içün 

 

 4183 ÓarÀmíleri cümleten úırdılar 

  O yoldan o reh-zenleri ırdılar 

 

 4184 İdüp úaràa çamını menzil ‘ukÀb599 

  Sükÿn Àrzÿ oldı bir dem şitÀb 

 

 4185 Bu menzílde sulùÀn-ı tìà-ÀzmÀy 

  Be-dest-úadr-ı zÿr-bÀzu-yı nümÀy 

 

 4186 Bulup yolda bir üştür-mÀndeyi 
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  BeyÀbÀn-ı merg-Àrzÿ-yı rÀndeyi 

        147-a 

 4187 ÓayÀtından itmiş ümidini úaù‘ 

  O yemini úılmış o rìg üzre naù‘  

 

 4188 ÓayÀtından olmuş aña mevt eleõõ 

  Ta‘ayyüşden olmuş aña fevt eleõõ 

 

 4189 Hemín merkeb-i merg olmuş velì 

  İrişmez ölüm dÀmenine eli 

 

 4190 ‘Adem menzílini ider Àrzÿ 

  Vuãÿline beõl itmede Àb-rÿ 

 

 4191 O feryÀdı işitmemüş hìç merg 

  RicÀsın úabÿl itmemüş hìç merg 

 

 4192 Şehen-şÀh-ı dìni görünce hemÀn 

  Olup dÀd-òºÀh itdi Àh u fiàÀn 

 

 4193 Anı iútiżÀ eyledi ‘adl ü şÀn 

  Ki mefhÿm ola dÀd-i feryÀd-òºÀn 

 

 4194 Çün eklendi künhiyle mefhÿm-ı rÀz 

  Aña çÀre-cÿy oldı ol çÀre-sÀz 

 

 4195 O miàfer-şikÀf-ı felek tìà-nÀm 

  Ki Àsÿde-óÀl idi ender niyÀm 

 

 4196 Ana zaómeti iòtiyÀr itdi raóm 

  Ki dermÀndeye merhem olmuşdı zaòm 

 

 4197 Çalup ürgecinden iki biçdiler 

  Anı yolına yollayup geçdiler 
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 4198 Bu seyf ile úaù‘ itdi Rüstem dilin600 

  Ki bir êarb ile kesti üştür belin 

 

 4199  Tehemten ki meşhÿrıdur ‘Àlemüñ 

  Elin kesdi tìà ile bir Àdemüñ 

 

 4200 Bunı eylesün dÀ’ìmÀ yÀd dehr 

  Disün şÀha destet perì-zÀd-ı dehr 

 

 4201 Yigirmi ikide irüp Mÿãul’a 

  Úudÿmıyla virdi cihÀna ãala 

        147-b 

 4202 ‘Acem ilçisi buldı ıùlÀúa yol 

  Úonulmuşdı maóbÿs Mÿãul’da ol  

 

 4203 Yigirmi ùoúuzda Şehen-şÀh-ı dìn 

  Nuzÿl itdiler MÀrdìn’e hemìn 

 

 4204 Bu bir úal‘a-yı çarò-mÀnenddür 

  BeyÀbÀn kenÀrında derbenddür 

 

 4205 Çıúunca óayÀl aña oldı nizÀr 

  O àayret cibÀli ider sengsÀr 

 

 4206 Bunuñ sÀóasına irişmez naôar 

  Ki baór-ı muóìùe varunca gider 

 

 4207 ŞitÀ mevsìmi olmasa şehriyÀr 

  Bu menzilde eylerler idi úarÀr 

 

 4208 Duòÿl itdiler Ámed’e yevm-i ‘ıyd 

  Sa‘Àdet iki yüzden oldı bedìd 

 

 4209 Bu yevm-i mübÀrekde sulùÀn-ı cÿd 

  Nice úulların itdi ãÀóib-vücÿd 
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 4210 EmìrÀòur-ebşer o şìr-i jiyÀn 

  Aúarãu yanar Àteş oldur hemÀn 

 

 4211 Budin òÀkimi eyledi şehriyÀr 

  Ki vardur bahadırlara i‘tibÀr 

 

 4212 Vezìr oldı serhad-i Manãÿre’de 

  Emìr oldı aókÀm-ı me’mÿrede 

 

 4213 Budin’de olan ãadr-ı rÿşen-żamìr601 

  Meóemmed PÀşÀ-yı vezìr-i kebìr 

 

 4214 Çü sebú eylemişdi anuñ òıdmeti 

  Der-i devlete itdiler da‘veti 

 

 4215 Olup úapucu ketòudÀsı Óüseyin 

  EmirÀòuruñ yerine naãb-ı ‘ayn 

 

 4116 Teber-dÀrlar ketòudÀsı hemÀn 

  Yerine geçüp oldılar şÀdumÀn 

      148-a 

 4217 ŞitÀ oldı Ámed’de àÀyet şedìd 

  Çıúunca şitÀ megeå oldı medìd 

 

 

 

  Der -Ta‘rìf-i ŞitÀ 

 

 4218 Bürÿdet ôuhÿr itdi eknÀfda 

  äafÀ úalmadı hiç eùrÀfda 

 

 4219 Bürÿdetden Àteş düşüp lerzeye 

  äayuúlar gibi başladı herzeye  

 

 4220 äuyı itdi fÿlÀd arżı óacer 

                                                 
601

 L:149-b 



564 

 

  HevÀ ikisinden de oldı beter 

 

 4221 ‘AnÀãırda icrÀ ider óükmüni 

  Óükÿmetde iôhÀr ider himmeti 

 

 4222 BesÀ’iù mürekkeb girüp úabôına 

  Çeker nehyi sed cümlenüñ feyøine 

 

 4223 Bu faãl içre Àteşden olmaz meded 

  Ki itdi bürÿdet anı bí-meded 

 

 4224 Yeò-i efsürde ol şu‘le-i nÀrlar 

  Bükülmiş yatur òalúa-yı mÀrlar 

 

 4225 Bu mevsìmde òırmenleri Àteşüñ 

  HemÀn òalúası mÀr gerden-keşüñ 

 

 4226 Úarardup anı berd itdi tebÀh 

  DuòÀn dir gören nÀrı olmış siyÀh 

 

 4227 Gül içinde ãaúlar felek aòterin602 

  äovuúdan yaúar ãanmañuz aòkerin 

 

 4228 äovuúdan girer biri birine nÀr 

  CüdÀ olsalar döñdürür rÿzgÀr 

 

 4229 Yeh Àvìzedür ma‘níde şu‘leler 

  İkisi de oldı bürÿdet-eåer 

 

 4230 İkisi de bir nev‘dür ‘aúl ile 

  Biribirine ‘aúsdür şekl ile 

        148-b 

 4231 Hevâdan döñer ùaşrada úalsa nÀr 

  Anuñçün girer ùaşa bì-iòtiyÀr 
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 4232 Gice geydi semmÿrını ÀfitÀb 

  Yine ditrer olmuş ãovuúdan òarÀb 

 

 4233 Seóer geydi sincÀb dü-şinesin 

  äovuú yine çÀk eyledi sìnesin 

 

 4234 Üşür gördi úÀúımla şaòã-ı nehÀr 

  Geyer ebri üstine sincÀb-vÀr 

 

 4235 Geyindi vaşaú nÀfesin nìm-rÿz 

  Birez oldı anuñla raóat-firÿz 

 

 4236 Siyeh tilkisin şeb büründi velì 

  äovuúdan o sevdÀyı oldı deli  

 

 4237 Alur egnine úat úat iórÀmı çarò 

  Urur berdden dÀ’ìmÀ yine çarò 

 

 4238 Vaşaú ãırtını kevkeb itmiş beber 

  Yine ãubóa dek çeşm-i encüm ãayar 

 

 4239 Şafaú celúafa ile perverdür 

  Úafa yimdi berdden dÿrdür 

 

 4240 äarılsa bu eånÀda dil-berlere 

  äovuúdan yenmezdi göñüller bere 

 

 4241 Düşüp nÀfe-i gürg içine berf 

  äovuúdan ãafÀ eyler ol germ-ôarf 

 

 4242 Bu mevsimde tennÿr pür-nÿrdür603 

  FaúirÀne ol sìne-i óÿrdür 

 

 4243 Bu berdi eger def‘ iderse şarÀb 

  äafÀ eyler ol k’ola mest ü òarÀb 
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 4244 ‘Aceb naúş-bend oldı naúúaş-ı dey 

  Nuúÿşında yoúdur velì naúş-ı Óay 

 

 4245 İder nefs-i óayvÀnı naúş-ı cemÀd 

  CemÀdÀt naúşındadur üstÀd 

149-a 

 4246 KemÀnını ùoldursa bir pehlevÀn 

  İder Ànı taãvìr-i Rüstem hemÀn 

 

 4247 Bürÿdet virüp ‘Àleme incimÀd 

  Úatı çoú fesÀd itdi taórìk-i bÀd 

 

 5248 Taãavvÿr olunmaz bu mevsìmde rÿó 

  Döñerdi bu ùÿfÀnda keştíde Nÿó 

 

 4249 Çü kevnüň revÀcına irdi kesÀd 

  Gidüp kevn úaldı yerinde fesÀd 

 

 4250 ŞimÀle şitÀ eyleyünce şitÀb 

  Cenÿba hemÀn atdı cÀn ÀfitÀb 

 

 4251 Úamÿ rub‘- meskÿnı aldı şitÀ 

  Deñizde meger ide òurşìd cÀ 

 

 4252 Şehen-şehden olmışdı ruòãat ùaleb 

  Odur nuãret ü furãatuna sebeb 

 

 4253 Anuñ zír-i óükminde olsun cihÀn 

  Anuñ emri olsun cihÀna revÀn 

 

 

 

  Teveccüh-ı Şehen-ŞÀh-ı Dìn  

  Be-DÀrü’l-Mülk-i Úosùantín 

 

 4254 İdüp ‘ıyd-ı eêóÀyı Ámed’de şÀh 
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  Sa‘Àdet ile oldılar rÿ-be-rÀh 

 

 4255 Úılup Eràani şÀh-rÀhın memerr 

  O kÿhsÀrdan eylediler güõer 

 

 4256 Neşìb ü firÀze mürÿr itdiler604 

  SimÀk u semekden ‘ubÿr itdiler 

 

 4257 Gehì ÀsumÀn üzre uàradı rÀh 

  Zemìn üzre seyr eyledi gÀh mÀh605 

 

 4258 Óażìż ile evc oldı mihre seyir 

  RikÀbına yüz sürdi çarò-i eåir 

 

 4259 Kÿh-istÀn-ı EkrÀd’dan geçdiler 

  Fırat’a irüp Àb-ı Òıżr içdiler 

 149-b 

 4260 FırÀt oldı min-ba‘d Àb-ı óayÀt 

  Ki Òıżr-ı zamÀn virdi aña óayÀt 

 

 4261 Sürüp òÀk-i pÀyine zevraú yüzin 

  HemÀn Òıżr’a hem-rÀh buldı özin 

 

 4262 O ‘izzet ile buldı çok Àb-rÿ 

  HilÀl itdi ol rutbeyi Àrzÿ 

 

 4263 Malaùya’da üç gün idüp úarÀr 

  Sa‘Àdette Sivas’a oldı güõÀr 

 

 4264 İdündükde Sivas’ı ÀrÀm-gÀh 

  Toúat’a güzÀr eyledi pÀdişÀh 

 

 4265 Úonulduúda NÀrende’ye ‘izz ü cÿd 

  Meóemmed PÀşÀ’ya virdi vücÿd 
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 4266 Bu menzilde dergÀha yüz sürdiler 

  Úabÿl-i tamÀm ile yüz gördiler 

 

 4267 Sa‘Àdetle kÀ’ìm-maúÀm oldılar 

  Yine baòt u iúbÀl rÀm oldılar 

 

 4268 Geçüp Çaşnigìr Köprisinden sipÀh 

  Güzer eyledi Anúara üzre rÀh 

 

 4269 Óüseyin Naãÿó’a olup Erżurum 

  SipÀriş olındı aña merz u bÿm 

 

 4270 KemÀl-i kıyÀsetde bir merddür 

  Benì nev‘i beyninde bir ferddür 

 

 4271 Úonulduúda Aúçayır’a şÀd baór606 

  Silaó-dÀr PÀşÀ úapudÀn-ı bahr 

 

 4272 Ùonanmayı tertìb içün gitdiler 

  Sa‘Àdetle Eznemìde yetdüler 

 

 4273 Yarındası Beg-pazarı oldı rÀh 

  Nüzÿl itdi şevket ile pÀdişÀh 

 

 4274 Çü ÒÀn-ı Ni‘Àllu’ya baãdı ni‘Àl 

  Der ü deştini607 eyledi pür-hilÀl 
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 4275 HilÀli olup mihr-i re’fetle bedr 

  áınÀya irüşdi bu menzilde faúr 

 

 4276 MurÀd-nÀme nÀmında te’lìfini 

  Şehen-şÀh-ı ÀfÀúa ta‘rìfini 

 

 4277 Sipihr ÀsitÀnında necm-i úabÿl 

  Ùulÿ‘ıyla ìãÀle buldı vüãÿl 
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 4278 Olup ‘avn-ı Óaú naôma dest-gìr 

  Du‘a-nÀmesin itdi ferş-i serìr 

 

 4279 Úabÿl eyleyüp luùf ile şehriyÀr 

  áubÀr-ı derin itdi mihr iştihÀr 

 

 4280 VeúÀyi‘-nüvìs eyledi bendesin 

  MedÀyió enìs eyledi bendesin 

 

 4281 Bu me’mÿra emreyledi ol emìr 

  Şehen-şÀh-nÀme yaza dil-pezìr 

 

 4282 Olup ebr-i bÀrında raómetleri 

  Bu òÀk-i rehe oldı şefúatleri 

 

 4283 O feyż-i naôarla bu bir õerre òÀk 

  Nücÿm üzre itmez tefevvuúda bÀk 

 

 4284 Beni mÀdió itdi şehen-şÀh-ı dìn 

  Şehen-şÀh-nÀme úabÿle úarìn 

 

 4285 Olursa felek mesnedümdür benüm 

  Ki dergÀh-ı dìn müsnedümdür benüm 

 

 4286 äafer sÀdesi vÀdí-i İznik-mìd608 

  Úudÿmiyle oldı feżÀ-yı nevìd 

 

 4287 MevÀlì-i ‘iôÀm vü úuøÀt-ı kirÀm 

  İdüp tehniyet emrine ihtimÀm 

 

 4288 O ãaórada ãaf ãaf úıyÀm itdiler 

  Şehen-şÀh-ı dìne selÀm itdiler 

 

 4289 Du‘À-gÿlaruñ ‘arż ü iòlÀãını 

  Görüp ‘Àm itdi kerem òÀãını 
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 4290 İdüp vaúfe-i luùf-ı şeh-rÀhda 

  Alıúondı taòt-ı revÀn rÀhda 

 

 4291 äaf-ÀrÀ olup òalúa úurdı sipÀh 

  Oturmış o taòt-ı revÀn üzre şÀh  

 

 4292 Meóabetle şevketle pür-zìb ü şÀn 

  SüleymÀn taòtunda ãÀóib-úırÀn  

 

 4293 İçaàaları cümle cevşen-libÀs 

  SilÀh ile ÀrÀste cümle-i nÀs 

 

 4294 ÜsÀrÀ-yı düşmen ãaf-ÀrÀste 

  Úamu kendi ziyy ile pirÀste 

 

 4395 Òalef Mìr FettÀh naúd-i ‘Alì 

  Ki herbiri zu‘mınca ‘abd-i ‘Alì 

 

 4296 Daòı sÀ’ìr-i òÀn u sulùÀnlar 

  Bölükbaşı yüzbaşı şeyùÀnlar 

 

 4297 Ki herbiri nefsinde gelüp kibir 

  Kimi mìr-i mìrÀn ü kimisi mìr 

 

 4298 O şabúayla kim tÀc derler aña 

  Muraããa‘ çiàÀlar ile cÀ-be-cÀ 

 

 4299 Yir itmüş başı üzre úavm-ı pelìd 

  Ùoñuz başı olmuş hemÀn úarnebìd 

 

 4300 Bülend eylemüş nevóasın kerrenÀy 

  İder úavm-i maàlÿbı içün herÀy  

 

 4301 Yaúup yel mumın yer-be-yer rÿzgÀr609 

  O mücrìmleri eylemüş bì-úarÀr 
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 4302 Bir araya gelmiş gürÿh-ı gürÀz 

  Úuşatmış hizebrÀn-ı gerden-firÀz 

 

 4303 O úavm-ı siyeh-rÿ zì-bed-rÿz-gÀr 

  Olup Àteş-i úahrile òÀk-sÀr  

 

 4304 CemÀdÀt óükmine girmiş hemÀn 

  Durür kÿr u ker bì-òaber zìn ü zÀn610 

      151-a 

 4305 SerÀsìme-i dehşet olmuş úamu  

  Ùapança-òÿr-ı vaóşet olmuş úamu 

 

 4306 Görüp şì‘Ànuñ óÀlini sünnìyÀn 

  Şehen-şÀh-ı dìne virürlerdi cÀn 

 

 4307 İnüp Şeyòü’l-İslÀm óażretleri 

  RikÀb-ı hümÀyÿnda öpdi yeri 

 

 4308 Du‘À-gÿları itdi ta‘rìfler 

  Ol eãnÀf-ı eşrÀfı tavãìfler 

 

 4309 Durup yollı yoluyla eãnÀf-ı ‘ilm 

  Biribiri ardunca eşrÀf-ı ‘ilm 

 

 4310 Edeble el öpdi çekildi úamu 

  Yol üzre selÀma dizildi úamu 

 

 4311 Kerem-ber-kerem eyleyüp iòtirÀm 

  Şehen-şeh tevÀżu‘la virdi selÀm 

 

 4312 Du‘À-gÿların luùfa àark eyledi 

  Kerem anları öyle farú eyledi 

 

 4313 Du’Àlar idüp şÀdumÀn oldılar 
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  İki luùfla kÀm-rÀn oldılar 

 

 4314 SarÀy-ı hümÀyÿn-ı İznik-mìd 

  Úudÿmiyle buldı hezÀrÀn nevìd 

 

 4315 Donanma-yı dehşetde ins ü cÀn 

  Leb-i baórde óÀżır idi hemÀn 

 

 4316 Tüfeklerle ùoplara virildi dem611 

  CihÀnı úapdı duòÀn u ôalam 

 

 4317 Burÿú u seóÀb ile ùoldı cihÀn  

  ÚıyÀmet úopar ãandı düşmen hemÀn 

  

 4318 Úızılbaşlar görmemişdi anı 

  O òavf ile çıúdı úamunuñ cÀnı  

 

 4319 Úadıràaları gördiler baórda 

  Didiler neler var imüş dehrde  

       151-b 

 4320 Şeh-i ber ü baórüñ budur şevketi 

  SüleymÀn’a virülmedi devleti 

 

 4321 O bir taòta itmiş hevÀ üzre cÀ 

  Bu biñ şehri peydÀ ider der-hevÀ 

 

 4322 äafer åÀmininde şehen-şÀh-ı dìn 

  Sa‘Àdet ile oldı keştì güzìn 

 

 4323 Teleõõüõ buyırdı teceddüd ile 

  äafÀ eylediler ta‘addüd ile 

 

 4324 Óaúìúatde bÀd-ı ãabÀdur gemi 

  ŞinÀda hemÀn bÀd-ı pÀdur gemi 
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  Der-Ta‘rìf-i Başùarde 

 

 4325 ÒuãÿãÀn ki başùarde Sìmuràdur 

  O ‘AnúÀ-yı maàrib dinen müràdür 

 

 4326 O vüs‘at o zìnet ol Àb u hevÀ 

  Behişt-i revÀndır taóayyül aña 

 

 4327 O’dur aósen-i merkebÀn-ı cihÀn 

  Ki merkÿb ider anı ãÀóib-úırÀn 

 

 4328 Ne taòt-ı revÀn u ne pìl ü ne esb 

  Bunuñ seyrüni idemez àayr kesb 

 

 4329 Bu dest üzre reftÀr ider rÀhvÀr 

  Bu pÀ üzre eyler şinÀ mürgvÀr 

 

 4330 Bunuñ luùf-ı reftÀrın özler hevÀ612 

  Bunuñ óüsn-i reh-vÀrın ister ãabÀ 

   

 

 

  Rücÿ‘-ı Be-Aãl-ı Suòan 

 

 4331 ÚadıràÀlara girdi ‘asker hemÀn 

  SitÀnbÿl’a oldı revÀn ins ü cÀn 

 

 4332 Ùulÿ‘a muúÀrin duòÿl itdiler 

  áurÿb olmadan menzile yetdiler  

        152-a  

 4333 Olup maşrıú u maàrib ol günde ùay 

  KenÀra úadem baãdı feròunde-pey 

 

 4334 Yanaşdı yalı köşkine pÀdişÀh 

  O şÀmı o gün eyledi ãubó-gÀh 
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 4335 äafer ‘Àşiri oldılar meh-òırÀm 

  SelÀma durup cümle òÀã ile ‘Àm 

 

 4336 Olup cümle ervÀó u ecsÀm cem‘ 

  O òurşìd ü õerrÀt oldı o cem‘ 

 

 4337 Der ü bÀm insÀn ile oldı pür 

                 Nüh-eflÀk ùoldı niåÀr ile dür 

 

 4338 İçaàaları cümle pÿlÀd-pÿş 

  Ser-À-ser nihengÀn-ı deryÀ òurÿş 

 

 4339 Semend-i ãabÀ seyre binmiş úamÿ 

  Nücÿm-ı semÀ yire inmiş úamÿ 

 

 4340 Zer-üsküf demür ùonlarıyla tamÀm 

  ÚafÀ-yı şehen-şehde ùutmuş maúÀm 

 

 4341 O òurşìd ardunca seyyÀreler 

  Felek-úadr yanunda istÀreler 

 

 4342 ‘İnÀn-ı felek-rÀnunı ùutdı nerm 

  äabÀ sür‘atin itdi reftÀre germ 

 

 4343 ÒırÀmÀn òırÀmÀn şehen-şÀh-ı dìn 

  Gehì bir yesÀr u gehì bir yemìn 

 

 4344 TevÀżu‘-nümÿn oldı heybetleri613  

  Telâùùuf-niåÀr oldı himmetleri 

 

 4345 Peyikler ãolaúlar yeñiçeriler 

  Ki keåretde zìnetde necmi geçer 

 

 4346 İrüp raúãla bÀb-ı iúbÀle hep 

  O dergÀh-ı ta‘ôìm u iclÀle hep 

                                                 
613
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 4347 Şehen-şÀh-ı dìn-i sipihr-ÀsumÀn  

  SarÀy-ı hümÀyÿna oldı revÀn 

        152-b 

 4348 Úalup õerreler çıúdı gerdÿna mihr 

  Yine baòt-ı taòt üzre gösterdi çehr 

 

 4349 Ùulÿ‘ itdiler burc-ı iúbÀlde 

  Ôuhÿr itdiler ãadr-ı iclÀlde  

 

 4350 İdüp şevket ü devletine du‘À 

  Melekler semÀdan didi meróabÀ 

 

 4351 CihÀn-gìre merdÀne gitmek odur 

  CihÀn-dÀra şÀhÀne gelmek budur 

 

 4352 Felek tÀ ki mihrine virür ôuhÿr 

  Anuñla ider şarú u àarbını nÿr 

 

 4353 Bu mihrüñ fürÿàıyla ùolsun cihÀn 

  Gehì şarú u geh àarbı úılsun mekÀn  

 

 4354 Seferde óażerde be-‘avn-ı ÒudÀ 

  İdüp òalú-ı ‘Àlem aña ilticÀ 

 

 4355 Eger şarúdur mütteúÀ-yı celÀl 

  Eger àarbdur tekyegÀh-ı cemÀl 

 

 4356 Olup ‘Àlemi eylesün zìr-i dest 

  Be-kÀm u be-nÀm u be-taòt u be-baòt 

   

 

 

  Der Azìn-Besten-i Şehr 

 

 4357 Mübeşşìr iken fetói ile cihÀn 

  Úudÿmiyle buldı şeref ins ü cÀn 
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 4358 MeõÀú-ı cihÀn oldı õevúiyle pür614 

  Dil-i müslimìn oldı şevúiyle pür 

 

 4359 Göñüller o õevúiyle şÀdÀn idi 

  Du‘À-yý Şehen-şÀhý gÿyÀn idi 

 

 4360 İdüp şÀdumÀnı kibÀr u ãýàÀr 

  Tebessüm-nümÀ oldý dÀr u diyÀr 

 

 4361 Işýúlandý açýldý dehrüñ gözi 

  Gül-i suròa dönmişdi òalúuň yüzi 

        153-a 

 4362 Úılup şehri Àzìn ü tezyìnler 

  Felek bÀmına çıúdı taósìnler 

  

 

 

 

  Der -Ta‘rìf-i ÇerÀàÀn 

 

 4363 ÇerÀàÀn ile ùoldı dÀr u diyÀr 

  ÒıyÀbÀn-ı necm itdiler ÀşikÀr 

 

 4364 Şemÿ‘uñ nücÿmına şehr oldı àarú 

  Baãar itmez oldı yeri gögi farú 

 

 4365 ÇerÀàÀn ile buldı ol deñlü zeyn 

  SemÀvÀta oldı zemín nÿr-ı ‘ayn 

 

 4366 Tezeyyün-fürÿş oldı bÀzÀrlar 

  ÒarìdÀr-ı seyr oldı gül-zÀrlar 

 

 4367 TemÀşÀya ta‘cìl idüp gül-sitÀn 

  Sürÿrından açıldı güller hemÀn 
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 4368 Gül ü şem‘ ile ùoldı kÀşÀneler  

  Nedìm oldı bülbülle pervÀneler 

 

 4369 Gül ü şem‘ ü şÀhidle bÀzÀrlar 

  HemÀn cÀ-be-cÀ oldı gül-zÀrlar 

 

 4370 CinÀn-Àrzÿmend-i seyrÀn idi 

  GülistÀnlar seyre óayrÀn idi 

 

 4371 Gül ü şem‘e reşk eyledi òÿblar 

  Úızardı o meclisde maóbÿblar 

 

 4372 Geceyle güni farúdan úaldı çeşm615 

  İkisinden bir żiyÀ aldı çeşm 

 

 4373 Zemìn üzre encüm-şumÀr oldı şem‘ 

  O keåretle bì-i‘tibÀr oldı şem‘ 

 

 4374 Alup ãatmadaydı ãiàÀr u kibÀr 

  RevÀc ile virmüşdi pek iştihÀr 

 

 4375 Anuñçün ferÀvÀn idi Müşteri 

  äatarlardý bir aúçeye aòteri 

       153-b  

 4376 Olup mürdegÀn kevn-i mücmel hemÀn 

  Bulurduñ ne ister iseñ rÀyegÀn 

 

 4377 Suúÿf u fürÿşı ùutup perniyÀn 

                Ser-À-ser giyündi ser-À-ser cihÀn 

 

 4378 ÚanÀdil ile zeyn olup rÀhlar 

  Çekerdi aña kehkeşÀn Àhlar 

 

 4379 Geçinürdi bir dÀne gökde sehil 

  Zemìn üzre olmazdı şem‘e ùıfıl 
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 4380 Yüzine defin Zühre itdi niúÀb 

  Ki nÿrından eylerdi şem‘üñ óicÀb 

 

 4381 Televvün virüp reng-i şu‘arÀya reşk  

  İder oldı şem‘-i şeb-ÀrÀya reşk 

 

 4382 Eger inse idi yere Müşteri 

  Aña kimse olmaz idi müşteri 

 

 4383 ÚanÀdìl devri æüreyyÀ-niôÀm 

  æüreyyÀ velì şu‘lede nÀ-tamÀm 

 

 4384 Eger ferúadÀn olsalar nÿr-pÀş 

  Fetìl-i dü-serdür denilürdi fÀş616 

 

 4385 Se úandìl-i dükkÀn bulunsa eger 

  Du-peyker òayÀl eyler idi naôar 

 

 4386 Görinür àażab-nÀk-ı keffÿ’l-òażìb 

  ŞebÀhetden olmuş gibi bí-naãìb 

 

 4387 Úamer meş‘al olmaàa yoúdur mecÀl617 

  Taòayyül meger ide bedri òayÀl 

 

 

 

                                      Der-Ta ‘rif-i CevÀnÀn-ı Ázín 

 

 4388 Eger gül-ruòÀnın idersen óisÀb 

  SehÀ olur anlar yanında ÀfitÀb 

 

 4389 SitÀnbÿl cennet dükÀkìn úuãÿr 

  Velì pür-zi-àılmÀn u óÀlì zì-óÿr 

      154-a 

 4390 Bu noúãÀnı añlar kemÀl ehl-i dil 

                                                 
616
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  Eger ehl iseñ emr-i müşkil degül 

 

 4391 Ùonanma Sitabÿl’ı itdi behişt 

  Pür oldı zi-àılmÀn óÿra sireşt 

 

 4392 Ùolup mehrÿ òÀn ile bÀzÀr u kÿy 

  HemÀn mihr-i zÀr idi her çÀr-sÿy 

 

 4393 Olup her dükÀn esb-i cÀõÿ-yı cÀn 

  Görinürdi her ãuffede biñ cevÀn 

 

 4394 O meh-tÀb ruòlarda òÀl-i siyÀh 

  Nice olmasun Àdeme dÀm-ı rÀh 

 

 4395 O çÀh-ı õekÀnlar ki gird-Àb idi 

  Dil-i teşneyi àarúa dolÀb idi 

 

 4396 TemÀşÀda araluàa girse cÀn 

  Ururdı aña pÿşt-ı pÀ ÀşıúÀn 

 

 4397 MelÀ’ìkle elvÀó ùolmışdı hep  

  Ya ecsÀm-ı ervÀó olmışdı hep 

 

 4398 Ùonanma cinÀn olmış idi hemÀn 

  Görinürdi kime baúarsañ cevÀn 

 

 4399 Benì Ádem’i òub ider zìb u zeyn 

  Ki olmuşdı ‘Àlem pür ez-óÿr-ı ‘ayn 

 

 4400 Ne mümkin ola cem‘ bunca cevÀn 

  Meger pír u bernÀda oldı cevÀn 

 

 4401 Bu õevú-i sürÿra ki irdi cihÀn618  

  Olur ‘Àlem-i pìr hem nev-cevÀn 

 

                                                 
618

 L: 156-a 



580 

 

                           Der-Ta‘rìf-i ‘Iyş u Nÿş –ı Ázìn 

    

 4402 äabÀ vü mesÀ ‘ıyş ile nÿş idi 

  O günlerde dil gam-ferÀmÿş idi 

 

 4403 ÓelÀl idi õevú ü ãafÀ-yı müdÀm 

  HemÀn òºÀb olmuşdı çeşme óarÀm 

        154-b 

 4404 O demde dil-i zÀhidÀn cÿş ider 

  Muàannì semÀ‘ın der-i gÿş ider 

 

 4405 MüselmÀn olan ‘işret eyler o gün 

  AhÀlì ile ãoóbet eyler o gün  

 

 4406  ‘Adÿdur hazìn dostlar şÀddur 

  Díl-i ehl-i İslÀm ÀbÀddur 

 

 4407 Anuñ õikri hem şevúdür dillere  

  Anuñ yÀdı hem õevúdür dillere 

 

 4408 Bize vÀ‘ìô-i şehr virdi òaber 

  Ki õevú ehlidür naúşdan bÀ-òaber 

 

 4409 äafÀ úandedür õevú hem andadur 

  VifÀú andadur şevú hem andadur  

 

 4410 äafÀ vü vefÀ yÀrimizdür bizüm 

  Şehen-şÀh òünkÀrımızdur bizüm 

 

 4411 HemÀn õevú ü şevú ile yÀr olalum 

  Degüldür sezÀ yÀre bÀr olalum 

 

 4412 ŞarÀb Àrzÿ olsa dil vechi var 

  Ki fevt eylemez furãatı hÿşyÀr 
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                           SÀúì-nÀme 

 

 4413 Getür sÀúì luùf eyle ol bÀdeyi  

  Ki esrÀra vÀkıf ide sÀdeyi 

 

 4414 O òum-òÀneden isterüz biz şarÀb619 

  K’anuñ ola teh cur‘ası ÀfitÀb 

 

 4415 Ùoúuz ãÀàarı birden it pür bize  

  Biri biri ardunca irgür bize 

 

 4416 Bu nüh-òummı òÀli olunca virüñ 

  Tenüñ ôarfı mÀlì olunca virüñ 

 

 4417 Dükenmez şarÀb-ı ùuhÿr-ı vücÿd 

  Úomaz òÀli mey-òÀnesin ehl-i cÿd 

       155-a 

 4418 ÚıyÀs itme keåret virür ıżùırÀb 

  Bizi úılleti eyler anuñ òarÀb 

 

 4419 Velì Àteşìn isterüz bÀdeyi 

  Úatı dil-nişìn isterüz bÀdeyi 

 

 4420 Eger cümlesin Àteş itse kerem 

  Alunmazdı deste daòı cÀm-ı Cem 

 

 4421 HemÀn bÀde-yi nÀbı ister göñül 

  Ol Àteş-ãıfat Àbı ister gönül 

 

 4422 Bize sÀúì luùfeyle ol Àbdan 

  Ki dil germ ider Àteşi tÀbdan  

 

 4423 Dehen-zÀrdur cism-i ‘aùşÀnımuz 

  Pür ez-çÀhdur bu beyÀbÀnımuz 

 

                                                 
619 L: 156-b 
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 4424 O ‘ummÀnı biz nehr nehr isterüz 

  O bÀrÀnı biz ebr ebr isterüz 

 

 4425 Beher sevdÀ biñ Àrzÿ-yı şarÀb 

  Akar Nìl Nìl Àbrÿ-yı òarÀb 

 

 4426 Kimi görse bezl itmedür kÀr-ı dil 

  O òºÀhiş ile baàlanur bÀr-ı dil 

 

 4427 Bu deryÿzeden geçmedi hìç dil 

  Bu ÀvÀzeden diñmedi hìç dil 

 

 4428 Bu vÀdìde òÀr u òası bir görür 

  Ùalebde kes ü nÀ-kesi bir görür 

 

 4429 MuàaylÀna dür tÀk-ı engürdur620 

  äanur fülfüli óabbe-i nÿrdur 

 

 4430 Eger òuşk eger ter mi añlar anı 

 Eger òÀk eger zer mi añlar añı 

 

 4431 Derÿn u birÿnına ùolmış şarÀb 

  HemÀn bÀdedür içdügi òÿn-ı nÀb 

 

 4432 ŞarÀbuñ ki õevúinde dil germ olur 

  HemÀn bÀde-i nÀba ol òum olur 

       155-b 

 4433 ŞarÀb olmışuz biz şarÀb isterüz 

  KebÀb olmış iken kebÀb isterüz 

 

 4434 Bize sÀúì ãun dÀrÿ-yı òoş bir 

  Dil olmışdur ÀvÀre vü derbeder 

 

 4435 Sükÿn isterüz yoú sükÿna mecÀl 

  Bizi eyle ser-mest-i cÀm-ı viãÀl 
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 4436 Bizi eyle medhÿş ol bÀdeden 

  Ki dil úurtula òºÀhiş-i sÀdeden 

 

 4437 O meyden ki her úaùresi baórdür 

  O meyden ki her õerresi mihrdür 

 

 4438 O meyden ki eyler gedÀsını şÀh 

  O meyden ki andan alur nÿrı mÀh 

 

 4439 Bizi pÀdişÀh eyleyen bÀdedür 

  Felek bÀr-gÀh eyleyen bÀdedür 

 

 4440 Bu cem-òÀnede şem‘ olan mìrler 

  Bu mey-òÀnede cem‘ olan pìrler 

 

 4441 FenÀ ÀsumÀnında òurşìddür 

  ‘Adem pìşgÀhında Cemşìddür 

 

 4442 Bu úavm-i perişÀn ki mecmÿ‘dur 

  O elfÀô k’eżdÀda mevzÿ‘dur 

 

 4443 Ôurÿf istemez sÀ’ìl-i bÀdedür 

  Òurÿfı degül mÀ’ìl-i sÀdedür 

 

 4444 HemÀn bÀde-i nÀba irse elüm621 

  Ve illÀ nedür ôarfdan óÀãılum 

 

 4445 Gel ey sÀúì luùf eyle ol òamrdan 

  Beni úurtara pençe-i nemrden 

 

 4446 Zebÿn olmışum úut-ı cÀn vir baña 

  HelÀk olmışum bir revÀn vir bana 

 

 4447 Te‘allüúden ÀzÀde eyle beni 

                                                 
621
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  KemÀlÀta ÀmÀde eyle beni 

      156-a  

 4448 Eger külòanum Àteş it külòanum 

  Eger gülşenüm pür gül it gülşenüm 

 

 4449 Eger ehl-i ‘ilmüm kemÀl isterüm 

  Eger ãufiyem vecd ü óÀl isterüm 

 

 4450 Eger derd-mendem devÀ vir baña 

  Eger òod-perestem fenÀ vir bana 

 

 4451 Eger õerreyem ÀfitÀb it beni 

  Eger úaùreyem baór-yÀb it beni 

 

 4452 Eger zÀhidem ref‘i pindÀr úıl 

  Eger fÀsıúam def‘-i ÀzÀr úıl 

 

 4453 Eger ‘Àrifem eyle vaódet-ùaleb 

  Eger ‘Àşıúam eyle vuãlat-ùaleb 

 

 4454 HemÀn mest ile mÀ‘ìlüm budur 

  SifÀli mey ile kemÀlüm budur 

 

 4455 ÒarÀbum òarÀbum şarÀb isterüm 

  Ciger-òºÀreyem òÿn-ı nÀb isterüm 

 

 4456 ŞarÀb içmeyünce ãafÀ idemem 

  BilÀ neşve neşv ü nemÀ idemem 

 

 4457 Gülüñ gülşenin n’eylerüm bÀdesüz 

  Mehüñ òarmenüñ n’eylerüm bÀdesüz 

 

 4458 Mül eylerse ger dil-berüm leblerin 

  Emerdi anuñ leblerüm leblerin 
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 4459 Gerekmez baña  dil-rübÀ bÀdesüz622 

  Göñül Ànsız olmaz olur sÀdesüz 

 

 4460 Velì bÀdeyi ben óelÀl isterüm 

  Kedersüzce Àb-ı zülÀl isterüm 

 

 4461 O ãaóbÀdan ister göñül kim müdÀm 

  Anı nÿş ide bì-ãürÀóì vü cÀm 

 

 4462 Òum-ı dilde bulmış ola cÿşını 

  Anuñ muóteseb ùuymaya nÿşını 

        156-b 

 4463 Anuñ úaùresiyle ola baóri ber  

  Anuñ õerresiyle ola mihri ber 

 

 4464 Anuñ cur‘ası ola òum-òÀnesi 

  Teh-i pÀy-ı-òum ola cem-òÀnesi 

 

 4465 Anuñ neşvesi eyleye resmi maóv 

  Anuñ cilvesi ola ma‘nÀ-yý ãaóv 

 

 4466 Anuñ ãÀfı vaódet ãafÀsın vire 

  Anuñ derdi keåret àınÀsın vire 

 

 4467 Bu bir òamrdur kim òumÀrı keser 

  Bu bir vaãldur intiôÀrı keser 

 

 4468 Bu òamruñ devÀm üzredür neşvesi 

  Bu vaãluñ beúÀ üzredür cilvesi 

 

 4469 Eger meclis-i insden bir òaber 

  Alursañ saña õevú ü şevúi yeter 

 

 4570 Meded eyle sÀúì kerem-pìşesin 

  Kerem eyle dÀ’ìm hem endìşesin 
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 4571 O ãaóbÀ ki maùlÿbdur herkese 

  O ra‘nÀ ki maóbÿbdur herkese 

 

 4472 äanem-gÿylar hem ãamed-cÿylar 

  Nişeste be-rÀh u be-ser-pÿylar 

 

 4473 Mecÿsì ki Àteş-perestÀrdur 

  Tabi‘ì ki güm kerde reftÀrdur 

 

 4474 NaãÀrÀ ki teålìåe cür’et ider623 

  Yehÿdí ki ibne cesÀret ider 

 

 4475 Úamu rÿ-be-rÀh u úamÿ reh-be-çÀh 

  Úamu ùÀlibÀn-ı sepìd ü siyÀh 

 

          4476 Kamu cur’a-òºÀr-ı şarÀb-ı elest 

  Úamu zaòm ber-dÀr sÀúí-i mest 

 

 4477 Bilür bilmez isterler oldur murÀd 

  ZebÀn muòtelif lìk birdür fevÀd 

 

 4478 Göñül cÀmını ùoldur ol bÀdeden 

  Dirìà eyleme luùfı ol sÀdeden 

  157-a 

 4479 Ki vaódet de keåret de yeksÀn ola 

  Óaúìúat de küfri de imÀn ola 

 

 4480 Bulup yoúluàı varluàa ide cehd 

  O yoúluú da varluú ile ide ‘ahd 

 

 4481 Dili ãÀfì624 iden bÀdedür bÀde vir 

  HemÀn mÀsivÀ òırmenin bÀde vir 

 

 4482 Dili itdi teşvìş àÀyet òarÀb 

  Gidermez bu teşvìşi illÀ şarÀb 
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 4483 Eger luùf olmazsa ol cÀmdan 

  Úatı úorúarın bu dil-i òÀmdan 

 

 4484 Düşer genc mey-òÀneye bì-mecÀl 

  O vÀdìde var ãanur nice óÀl 

 

 4485 MecÀzì óaúìúat bilür bì-òaber 

  Olur dìn ü imÀnı zìr ü zeber 

 

 4486 Olur mest-i mey óayret anlar anı 

  Düşer keårete vaódet anlar anı 

 

 4487 äanur sÀúì pìr-i òarÀbÀtdur 

  äanur bÀde pür-kerde kÀsÀtdur 

 

 4488 Alur destine cÀmı tersÀ-beçe 

  Virür gevher-i kÀmı tersÀ-beçe 

 

 4489 HezÀrÀn delÀl ile nÿr pestesi625 

  Úılur Ànı Àşüfte dil-bestesi 

 

 4490 O miskìn dili zülfine bend ider 

  O telòÀ-yı bì-çÀreye úand ider 

 

 4491 O ma‘nì ùaleb sÿrete aldanur 

  ŞarÀbı óaúìúatde yinür ãanur 

 

 4492 O derd-i sere uàrar ol òaste-cÀn 

  ÒalÀã olamaz sürinür çoú zamÀn 

 

 4493 Kerem eyle sÀúì kerem-cÿları 

  Vücÿd Àrzÿ ol ‘adem-cÿları 

 157-b 

 4494 ÒalÀã eyle eùvÀr-ı pindÀrdan 

  Geçür rutbe-i mest ü hüşyÀrdan 
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 4495 İçür úaùreye baór-i ‘ummÀnuñı  

  Getür õerreye mihr-i raòşÀnuñı 

 

 4496 O deryÀyı bir úaùrede ãÀf úıl 

  O ‘AnúÀ’ya bir õerreyi ÚÀf úıl 

 

 4497  Gider ôarfı maôrÿf úalsun hemÀn 

  Getür ãarfı maãrÿf úalsun hemÀn 

 

 4498 Gider rengi bì-reng olsun göñül 

  Her ÀvÀza aheng olsun gönül 

 

 4499 Bu devrüñ medÀrı müdÀm iledür 

  Bu kÀruñ úarÀrı müdÀm iledür 

 

 4500 Òodı terkine bÀdedür reh-nümÿn 

  Mey-ÀşÀm ider cÀmunı ser-nigÿn 

 

 4501 HemÀn bÀde ile dili ãÀf úıl  

  Ma’iyyetüni işrÀkuň ÀlÀf úıl 

 

 4502 Ne meclis ne şem‘ ü ne pervÀne vÀr 

  Ne sÀúì ne mest ü ne peymÀne vÀr 

 

 4503 NümüdÀr-ı esmÀ vü evãÀfdur 

  HemÀn vÀr olan bÀde-i ãÀfdur 

 

 4504 Gel ey mey ki sÀkì dinür saña gÀh626 

  Senüñ cur‘a-nÿşuñ gedÀ ile şÀh 

 

 4505 Çü dest urmışuz úur‘a-yı nÀmuña 

  Çü òÀk olmışuz cur‘a-yı cÀmuña 

 

 4506 O sÀlìk ki fÀl eyledi Úur‘añı 

                                                 
626

 L: 159b 
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  O ‘Àrìf ki nÿş eyledi cur‘añı 

 

 4507 Òodìden òalÀã oldı derler úamu 

  Belâda penÀh buldı derler úamu 

 

 4508 Bu iósÀn ‘aùÀsındayuz muttaãıl 

  Bu ‘irfÀn ricÀsındayuz muttaãıl 

       158-a 

 4509 O ser-mest-i ‘irfÀndan eyle bizi 

  Ol ÀvÀre-i cÀndan eyle bizi 

 

 4510 DevÀ andadur derd hem andadur 

  Eger ãÀf eger dürd hem andadur 

 

 4511 O teh cur‘adan nìm-mest it beni 

  BirÀhìmüñem büt-şikest it beni 

 

 4512 Eger büt-perest ü eger òod-perest 

  HerÀnkes ki mey òurd ez-òod-perest 

 

 4513 Gel ey Mülhimí ol rıżÀ-cÿ hemÀn 

  MurÀd-ı İlÀhì’ye ùapşır ‘inÀn 

 

 4514 Çü devrinde sÀúì eger cÀmdur 

  Pey-À-pey ùaleb olmamuz òÀmdur 

 

 4515 Çün encÀm yoú devre-i cÀmda 

  Ne var miónet-i devr-i eyyÀmda 

 

 4516 O devrüñ müdÀmı ki oldı merÀm 

  MerÀma vüãÿlüñde yoúdur kelÀm 

 

 4517 Úalur mı bu mevsimde dil nÀ-murÀd 

  Degül mi meger devr-i SulùÀn MurÀd 

 

 4518 O sulùÀn ki ÀrÀyiş-i kevndür 

  Anı bil ki efzÀyiş-i ‘avndür 
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 4519 CihÀn-gìr-i enfüs hem ÀfÀúdur627 

  CihÀn-dÀr-ı evãÀf ü aòlÀúdur 

 

 4520 CihÀn-gìrlüúde ‘umÿm ile yÀr 

  CihÀn-dÀrluúda şumÿl üzre kÀr 

 

 4521  ‘AvÀlim anuñ kişveridür úamu 

  MeóÀmed anuñ leşkeridür úamu 

 

 4522 Degildür hemÀn tíà ile ÀşinÀ 

   ‘AùÀyìde mülk itdi aña ÒudÀ 

 

 4523 SeòÀvet şeca‘Àt gibi mülkidir 

  KerÀmet ‘adÀlet gibi mülkidür 

       158-b 

 4524 KemÀlÀtı tesòìr úıldı úamu 

  CinÀyÀtı taóõìr úıldı úamu 

 

 4525 Mükemmel O’dur şimdi aòlÀúda 

  Mükemmil O’dur şimdi ÀfÀúda 

 

 4526 áamını çekersen göñül şÀdsın 

  Úul olduñ o dergehde ÀzÀdsın 

 

 4527 GedÀ-yı deri serveridür anuñ 

  Ki şehler gedÀ-yı deridür anuñ 

 

 4528 HilÀlüñ senüñ bedr eyler o mihr 

  áubÀrın felek-úadr eyler o mihr 

 

 4529 O gülşenlerüñ òÀrı gülzÀr olur 

  O òırmenlerüñ gÀhì küh-sÀr olur 

 

 4530 O kÀnuñ necÀrı güherdür hemÀn 

                                                 
627

 L: 160-a 
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  O kÀnÿn duòÀnı da jerdür hemÀn  

 

 4531 O ebrüň olur úaùresi cümle dür 

  O bahrüñ olur dÀòili dürle pür 

 

 4532 O şÀhuñ sipÀhı úamu şÀhdur 

  O mihrüñ nücÿmı úamu mÀhdur 

 

 4533 Eger seng iseñ de güher bil özüñ  

  Eger òÀk olsañ da zer bil özüñ 

 

 4534 Seni destine aldı luùf-ı úabÿl628  

  Seni òÀk-i rÀh itdi mihr-i vüãÿl 

 

 4535 Sözüñ cümle dür ü güherdür senüñ 

  Medíh-i şeh-i baór u berdür senüñ 

 

 4536 Şehen-şÀh-ı dìndür saña emr iden 

  O’dur õerreyi maôhar-ı mihr iden 

 

 4537 Gül-i cÿdıdür bülbül iden seni 

  Mey-i luùfidur gulgul iden seni 

 

 4538 Seni söyleden luùf u iósÀnıdur 

  Sözüñ güher iden kerem kÀnıdur 

       159-a 

 4539 Sözüñ üstün olsa n’ola cümleden 

  Şehen-şÀh-ı dìndür seni söyleden 

 

 4540 Şehen-şÀh-ı dìn şehlerüñ şÀhıdur 

  O òurşìd ol encümüñ mÀhıdur 

 

 4541 VeúÀyì‘-nüvísi anuñ hem-çünÀn 

  Olur sÀ’ìr mÀdióÀn üzre òÀn 

 

                                                 
628

 L: 160-b 
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 4542 Şehen-şÀh-nÀmeyle şeh-nÀmeler 

  Nuúÿşın ki resmeyledi òÀmeler 

 

 4543 Degüldür naôar ehline ol nihÀn 

  Ne óÀcet ki rücóÀnı ola beyÀn 

 

 4544 ŻiyÀda bir olmaz nehÀr ile nÿr 

  BerÀber degildür ãabÀ vü debÿr 

 

 4545 ŻiyÀ-naúşdur nÀr da nÿr da 

  Eåer-baòşdur ãubó u deycÿrda 

 

 4546 Benüm naômım oldı óaúìúatde nÿr 

  Ki medó-i şehen-şehde úıldı ôuhÿr 

 

 4547 Güherler ki naômımda der-kÀrdur 

  Eger şeb-çerÀà olsalar ‘Àrdur 

 

 4548 Sükÿn-ı şehen-şÀh-ı dìnle kelÀm 

  KemÀl-i belÀàâtda buldı niôÀm 

 

 4549 Úalemdür ma‘nìde hemÀn629 Mülhimì630 

  Sükÿn-ı şehen-şÀhdur Mülhimì 

 

 4550 Úalem oldı MÀnì’ye óaclet-resÀn 

  Ki taãvìrine virdi ma‘nide cÀn 

 

 4551 BelÀàatda naômım ‘ilimdür ‘alem 

  ŞehÀdet ider aña levó-i úalem  

 

 4552 NiôÀmì vü Firdevsì ve HÀtifì 

  Ki esrÀruñ anlar idi ‘Árifì 

 

 4553 Bu naúşa eger itseler bir nigÀh 

                                                 
629

 L: hemÀn ma‘nide 
630

 L: 161-a 
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  İderlerdi defterlerini siyÀh 

        159-b 

 4554 NiôÀmì’nüñ İskender’e nÀmesi 

  Ol ikisünüñ daòı hengÀmesi  

 

 4555 Durur eldedür eylesünler nigÀh 

  Bu da‘vÀya inãÀf olsun güvÀh 

 

 4556 Bilürdi meger ‘Örfì vü Enverì 

  Ol iúlìm-i naômuñ iki serveri 

 

 4557 Bu vÀdìde vaż‘ itmediler úadem 

  Bu ùarz üzre naúş itmediler raúam 

 

 4558 Bu defter henÿz evvelìn naúşdur 

  Şehen-şÀh-ı dìnden dile baòşdur 

 

 4559 Bunuň naúş-ı åÀnìsine olmaú gerek 

  Bu mÀh ise ol mihr olmaú gerek 

 

 4560 Henÿz ibtidÀ cÿşıdur bÀdenüñ 

  Henÿz evvel nÿşıdur sÀdenüñ 

 

 4561 Bunuñ sâfınuñ keyfi cÀn baòş ider 

  Göñül levóasuna revÀn naúş ider 

 

 4562 Ümìd-i kerem baòş itdi bunı 

  RicÀ-yı ni‘am-i naúş itdi bunı 

 

 4563 Úabÿl ile mesrÿr olursam hemÀn 

  Úalemden olur Àb-ı óayvÀn revÀn 

 

 4564 Kerem şÀhlardan devÀm üzredür631 

  Kerem-cÿylar nÀm u kÀm üzredür 

 

                                                 
631

 L: 161-b 
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 4565 Çü me‘mÿr-ı fermÀnı oldum şehüñ 

  Çü manôur-ı iósÀnı oldum şehüñ 

 

 4566 Úabÿline çeşm ricÀ-bÀzdur 

  Ki òÀk-i deri tutiyÀ-sÀzdur 

 

 4567 Dinülmez buña puòte yÀ òÀmdur 

  Ki bu naômuñ üstÀdı ilhÀmdur 

 

 4568 Úabÿl eylemez nÀme ta’rìfimi 

  Pesend eylemez òÀme tavãìfimi 

160-a 

 4569 Eger kÿşe-i çeşm iderse úabÿl 

  Bulur rutbe-i i‘tibÀra vüãÿl 

 

 4570 Medióüm dir ise şehen-şÀh-ı dìn 

  Olur cümle maúbÿl ehl-i yaúìn 

 

 4571 Úabÿl-i şehen-şÀhdur maùlabum 

  Pesend-i dil-ÀgÀhdur maùlabum 

 

 4572 Suòan feyż-i emr-i úażÀ úadridür 

  RicÀ-yı úabÿl emrinüň emridür 

 

 4573 HemÀn bende teslìmdür emrine  

  Ne lÀyıú ise eyler ol úadrine 

 

 

 

 Der-ÒÀtime-i Cild-i Evvel  

 Ez-Şehen-şeh-nÀme-i Şehen-şÀh-ı Dìn 

 İdamullÀh-ı ÚahramÀn Satvetehu 

 

 4574 Gel ey naôm-pervÀz-ı ma‘nì-nuúÿş 

  PeyÀm-Àverüñ oldı Ferrÿò-sürÿş 

 

 4575 Raãad-bend-i aókÀm-ı Şeh-nÀmesin 
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  Çıúarduñ hele naúş-ı ser-nÀmesin  

 

 4576 Henÿz evvelìdür bu aókÀmınuň 

  Dem-i ãubóıdur devr-i eyyÀmınuň 

 

 4577 Bu eyyÀm-ı gerdişde olsun müdÀm632 

  Bunuň ãubóına olmasun yÀr şÀm 

 

 4578 Teceddüde633aókÀm olup müstemir 

  Ta‘addüdde634erúÀm olup müstemir 

 

 4579 Şehen-şÀh-ı dìn olalar müstedÀm 

  Şehen-şÀh-nÀme yazıla müdÀm 

 

 4580 Bu ana gelünce veúÀyi‘ tamÀm 

  Yazıldı olup cild-i evvel benÀm 

 

 4581 ÒüdÀ ‘ömrin efzÿn ide şÀhımuñ 

  DevÀm eyleye devrini mÀhımuñ  

 

 4582 Ne naúş-ı murÀd olur ise ‘ayÀn 

  Anı eyleyem emri ile beyÀn 

        160-b 

 4583 Bir oldı irişsün biňe defterüm 

  Felek daòı ùayy itmesün defterüm 

 

 4584 Felek tÀ ki ùayy itmeye defterin 

  Şehen-şÀh ùutsun yedi kişverin 

 

 4585 VeúÀyi‘-nüvìsi olup Mülhimì 

  Şehen-şÀh-nÀme ola mülhemi    

  

  Temmet635  

                                                 
632

 L: 162-a 
633

 L: teceddüdden 
634

 L: ta’addüdden 
635 L: Sene 1049 



596 

 

     

 

 

 

 

  

C- ÖRNEK SAYFALAR 

 



ÖZEL İSİMLER DİZİNİ 

597 

 

KELİME VE KAVRAMLAR DİZİNİ 

 

KELİME VE KAVRAMLAR DİZİNİ 

 

A 

‘AdÀlet, 440, 464, 656, 1187, 2612, 3089, 4523 

‘adl-kÀr, 431 

‘adÿ, 315, 387, 393, 396, 396, 397, 600, 629, 696, 734, 743, 772, 773, 781, 789, 833, 835, 844, 918, 

1091, 1123, 1227, 1253, 1282, 1424, 1578, 1590, 1608, 1622, 1624, 1636, 1678, 1718, 1745, 1874, 

1893, 2074, 2083, 2090, 2091, 2192, 2101, 2108, 2132, 2144, 2148, 2237, 2263, 2317, 2332, 2335, 

2381, 2392, 2399, 2435, 2478, 2500, 2657, 2665, 2667, 2686, 2698, 2716, 2736, 2740, 2743, 2759, 

2870, 2871, 2948, 3180, 3276, 3309, 3380, 3416, 3484, 3507, 3508, 3527, 3547, 3574, 3575, 3577, 

3596, 3605, 3618, 3629, 3653, 3668, 3682, 3717, 3718, 3722, 3723, 3747, 3753, 3754, 3763, 3775, 

3783, 3811, 4006, 4406 

‘ahd ü peymÀn, 416, 751 

‘ale’l-fevr, 678, 1397, 2565, 2607, 2634 

‘Àr, 861, 2241, 2654, 3727, 4547 

‘arż-ı merÀm, 649 

‘aùÀ, 345, 613, 756, 906, 1200, 1722, 1728, 1759, 2010, 2012, 2081, 2082, 2233, 2764, 2938, 2960, 

3101, 3123, 3236, 3246, 3344, 3345, 3881, 4072, 4178, 4508, 4522,   

‘avn-ı ezel, 1124 

‘ayÀn, 464, 1228, 1752, 2274, 2859, 3318, 3638, 3957, 4582 

‘azl, 655, 963, 1105, 1110, 1113, 1585, 2339, 2575, 3016 

a‘dÀ, 337, 436, 527, 683, 1247, 1359, 1532, 1628, 1636, 1728, 2475, 2826, 3492, 3611, 4145, 4182 

a‘úil, 586 

Áãaf, 359, 366, 2124, 2328, 2363, 2565, 3022, 3029, 3443, 3828, 3987, 4126, 4134 

ÀåÀr, 256, 257, 298, 461, 1406, 2167, 2288, 3142 

ÀàÀz, 304 

aãl-ı úÀnÿn, 949 
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aãluñ, 335 

AdÀvet, 811 

Àdeme, 222, 542, 1168, 2653, 4394 

Àdil, 3385, 3984 

ÀfitÀb, 417, 1265, 1272, 1529, 1704, 1757, 2311, 2313, 2445, 2457, 2726, 2843, 2930, 2974, 3014, 

3069, 3152, 3154, 3177, 3414, 3495, 3855, 3874, 4141, 4232, 4250, 4388, 4414, 4451 

ÀhÀd-ı leşker, 533 

Àhen, 599, 601, 624, 736, 1663, 1738, 1919, 2028, 2069, 2070, 2086, 2096, 2252, 2253, 2259, 2681, 

2691, 2719, 2720, 2794, 2806, 2819, 2929, 2964, 2969, 3009, 3127, 3183, 3262, 3402, 3404, 3408, 

3421 

aks-ı Àn, 811 

ÀlÀt-ı êarb, 631 

Aldeñiz, 1445 

âlem, 285, 298, 380, 388, 395, 626, 629, 802, 880, 1079, 1152, 1158, 1168, 1400, 1748, 1749, 1786, 

1843, 2037, 2082, 2653, 2921, 2653, 2971, 3042, 3281, 3524, 3576, 3624, 3789, 3959, 4199, 4247, 

4354, 4356, 4399, 4401, 4551 

alím, 1890 

aliyyü’l-himem, 1058 

Allah, 867, 1030, 2529, 3831 

ÀmÀde, 424, 565, 777, 840, 2705, 3613, 3762, 3975, 4447 

amel, 241, 327, 1301, 1888, 2153, 2691, 3530 

aòter, 229, 312, 1773, 3074, 4086, 4227, 4375 

aòterÀn, 235, 377, 469, 2043, 2728, 2844 

aóvÀl, 346, 385, 550, 621, 649, 705, 1064, 1078, 1085, 1092, 1248, 1394, 1512, 1590, 1889, 2349, 

2554, 3088, 3591, 3826, 3890 

ÀrÀm-gÀh, 1148, 1884, 2218, 2340, 4264   

ÀrÀyiş-i kevn, 479, 4518 

armaàan, 259, 1567, 2781, 3317, 3342  
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ÀsÀyiş-i kevn, 479  

ÀsmÀn, 1658  

ÀsumÀn, 1665, 1693, 1733, 1800, 1814, 2048, 2094, 2728, 2844, 3010, 3057, 3193, 3920, 4169, 4257, 

4347, 4441  

Àsÿde, 333, 2732, 4195  

ÀşikÀr, 274, 633, 970, 1494, 1783, 2894, 2934, 4363  

ÀşinÀ, 660, 995, 1019, 1151, 1141, 1904, 2864, 2941, 3225, 3282, 3323, 3476, 3532, 3702, 3776, 

3839, 3858, 3865, 4039, 4040, 4522  

Àteş, 569, 600, 736, 739, 837, 862, 1004, 1014, 1015, 1131, 1137, 1160, 1459, 1473, 1567, 1764, 

1864, 1907, 2261, 2267, 2725, 2869, 2871, 2872, 2904, 3148, 3150, 3151, 3167, 3172, 3176, 3176, 

3196, 3216, 3272, 3274, 3410, 3411, 3413, 3414, 3443, 3538, 3621, 3703, 3752, 4042, 4210, 4219, 

4223, 4225, 4303, 4419, 4420, 4421, 4422, 4448, 4473 

ateş-i leheb, 1131  

Àùırına, 255  

avÀm, 258, 297, 1079, 2886, 3054, 3096  

ayne’l-yaúín, 1028  

azíz, 224, 391, 1525, 2342, 2746, 2852, 3872, 4109 

B 

ba‘de, 332, 1166, 2411, 2453, 2590, 2998, 4000 

ba‘id, 266, 460, 699, 1401,  

baàÀl, 1694 

bÀà-bÀn, 275, 477, 478 

bÀà-ı celÀl, 319 

bÀà-ı kevni, 351 

baày ü ùuàyÀn, 531 

baày, 531, 562 

bÀb-ı hümÀyÿnda, 1114, 1779, 2821 

bÀc, 1417 
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bÀd-bÀn, 802, 1442, 1444 

bÀde, 571, 1100, 1928, 1936, 3952, 4023, 4041, 4044, 4413, 4419, 4421, 4431, 4432, 4436, 4439, 

4443, 4444, 4457, 4459, 4460, 4478, 4481, 4487, 4500, 4501, 4503, 4560 

bÀd-ı raómet, 242 

baór, 242, 248, 268, 336, 554, 568, 773, 795, 797, 801, 806, 940, 1017, 1200, 1325, 1344, 1349, 1351, 

1358, 1412, 1413, 1421, 1430, 1431, 1435, 1441, 1442, 1444, 1446, 1449, 1461, 1759, 1780, 1804, 

1807, 1808, 1812, 1815, 1817, 1819, 1897, 2086, 2247, 2260, 2271, 2464, 2466, 2596, 2670, 2782, 

2794, 2796, 2866, 2867, 2878, 2883, 2932, 2951, 2964, 3028, 3047, 3125, 3127, 3209, 3249, 3259, 

3265, 3295, 3368, 3406, 3412, 3422, 3431, 3434, 3457, 3695, 3719, 3738, 3739, 3742, 3743, 4107, 

4206, 4271, 4315, 4319, 4320, 4437, 4451, 4463, 4495, 4535 

baórine, 242, 1430, 1461 

baórinüñ, 248 

baòş ider, 223, 272, 275, 467, 4561 

baòş, 223, 253, 265, 272, 275, 418, 438, 467, 913, 1281, 1950, 2009, 2025, 2474, 2675, 2775, 2822, 

3010, 3171, 3313, 3362, 3363, 3364, 3540, 3776, 3781, 3888, 3972, 4545, 4558, 4561, 4562 

bÀrşa, 671 

baú’a, 832 

bedÀyi, 255 

bed-hÿydur, 692 

bedìd, 266, 460, 569, 573, 1474, 1918, 1976, 2017, 2688, 3028, 3658, 3746, 3768, 4208,  

bed-kÀr, 629, 686, 774, 1105, 3795  

bed-kÀrlar, 1105, 3795 

bed-nÀmlıà, 827 

bed-nihÀd, 1180 

behr, 352, 465, 1780, 2741, 2899, 3249, 3361, 3885 

behre, 352, 1780, 3024, 3361, 3885 

bekÀr, 551 

belÀ, 242, 248, 554, 582, 773, 789, 806, 843, 966, 1140, 1276, 1360, 1412, 1424, 1430, 1461, 2115, 

2144, 2287, 2570, 2607, 2671, 2734, 2826, 3010, 3047, 3083, 3085, 3409, 3430, 3443, 3457, 3459, 
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3463, 3471, 3474, 3477, 3500, 3503, 3509, 3581, 3617, 3648, 3678, 3695, 3737, 3743, 3748, 3865, 

3885, 3905, 3973, 4507, 4548 

bend-i sulùÀn, 302 

berk, 919 

ber-ter, 899 

ber-ùaraf, 497, 672, 729, 1091, 1115, 1130, 1406, 1636, 2245, 2399, 2824, 2936, 3110, 3686, 3908, 

4058 

Beşer, 427, 768, 888, 1670, 1694, 1791, 2066, 2832, 2963, 3751, 3859, 3977 

beúa‘, 741, 2701, 3915, 3974, 4150, 4468 

beyÀbÀn, 819, 3469, 4186, 4204, 4423 

beyt’u-llahı, 895 

beyt-i ‘atíú, 872, 910 

bezl-i emvÀl, 1301 

bezl-i gÿşiş, 2516 

bí-bÀk, 1177 

bí-diríà, 438, 506, 1330, 2164, 2169, 2610 

bilÀ, 379, 645, 972, 1193, 1307, 1374, 1392, 1402, 1656, 1778, 3280, 4456 

bilÀd, 645, 1193, 1374 

bisÀù-ı vücÿd, 804 

bíşe-zÀr, 1137, 1940, 2191, 2250, 3942 

bí-telef, 230 

bü’l-‘aceb, 1060 

bü’l-füżÿl, 1199 

büldÀn, 1017 

C 

cÀblÿs, 1511  

cÀm, 276, 277, 472, 810, 1936, 3952, 4420, 4435, 4461, 4478, 4483, 4488, 4500, 4505, 4514, 4515 



ÖZEL İSİMLER DİZİNİ 

602 

 

cân bahş, 467 
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