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BAŞKANLIĞI

TAKDİM
İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu
medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.
Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar
arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.
İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık
bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak
kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.
Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler
kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.
İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve Türk
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik
kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih
boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda
tutmuştur.
Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi
idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, Kâhire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da,
Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli
sorumluluğumuzdur.
Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz
bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras
bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede
ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde
yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza,
gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî
çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür
ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm
insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal
emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.
Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
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Kitāb-ı müsteṭābı reşeḥāt-ı sebeb-i te’līfle terşīḥ ve evrāḳ-ı
müşgīn-niḳābı vişāḥ-ı ‘illet-i tarṣīf ü taṣnīfle tevşīḥdür ki cevāhir-i
zevāhir-i escā‘, kān-ı ibdā‘dan bīrūn olmışdur.
Sebeb-i ḥaḳīḳī-i te’līf-i kitāb ve bā‘iẟ-i aṣlī-i taṣnīf-i ‘acz-niṣāb olan
cenāb-ı vezāret-niṣāb Muṣṭafā Paşa ḥażretlerinüñ medḥ u ıṭrālarıdur
ki, şücūn-ı ġuṣūn-ı kelām müterākim ve emvāc-ı baḥr-i isti‘ārāt ü
īhām mütelāṭım ḳılınmışdur.
Sebze-zār-ı kitāb āb-ı seḥāb-ı i‘tiẕārla sīrāb ve reşḥa-i cūybār-ı iftiḳār u
inkisārla şādāb olmışdur. Ve sevḳ-i kelām vefḳ-i merām ve
muḳteżā-yı maḳām üzre encām bulmışdur.
Ol şāh-bāz-ı evc-i iḳbālüñ āşiyāne-i ḳadīmīlerinden pervāz itmelerine
bā‘iẟ ü ‘illet, Vezīr-i a‘ẓam Meḥemmed Paşa ḥażretleri olduġıdur ki
rişte-i beyāna keşīde ḳılınmışdur.
Ol vezīr-i ḫuceste-tedbīr ḥażretleri vaṭan-ı aṣlīlerinden çıḳup
medāric-i ‘āliyyeye ‘urūc itdükleridür ki meşşāṭa-i aḳlām
ziynet-fezā-yı nev-‘arūs-ı kelām olmışdur.
Maṭla‘-ı ḥarem-i pādişāhīden ṭulū‘ itdükden ṣoñra vuḳū‘ bulan aḥvāl-i
sa‘ādet-me’ālleridür ki raḳam-zede-i aḳlām-ı ‘acz-peyām olmışdur.
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Livā-i gerdūn-isti‘lā-yı iḳbāl ve mencūḳ-ı rāyet-i ḳamer-menzilet-i
cāh u celālleri hem-ser-i felek olup livā-i Filek erzānī buyurulduġıdur.
Ḳal‘a-i Egri begi olan Maġuçi Ġaşpar nām Macara hediyye-i bisyār
irsāl buyurduḳlarında Çarkezi Miḫal
nām mel‘ūn-ı bed-encām nehb ü ġāret itdügidür.
Mīr-i şīr-ḫaṣlet dilīrān-ı Rüstem-ḫāṣṣiyyet ile Çarkezi Miḫal’üñ üzerine
varup varoşın ġāret itdükleridür.
Ṣāḥib-i ‘izz ü iḳbāl ve sāḥib-i eẕyāl-i cāḥ u celāl, mīr-i Ferruḫ-fāl
ve ḫuceste-ḫiṣālüñ keff-i kifāyetlerine zimām-ı livā-i Klis tevkīl
buyurulduġıdur ki silk-i taḥrīrde muntaẓım ve ṣafḥa-i
kāfūr-gūn-ı beyāżda mülte’im olmışdur.
Erbāb-ı fesāddan ba‘żı müfsid-i bed-nihād siyāset olunup ‘arṣa-i
memleket vücūd-ı pür-şaḳāvetlerinden pāk olduġıdur.
Melce’-i ‘abede-i eṣnām ve melāẕ-ı ‘anede-i ehl-i İslām olan
Ḫuryan nām ḳal‘a-i benāmuñ ṭış ḥiṣārı fetḥolınup ġāret olunduġıdur.
Eyyām-ı nuṣret-encāmlarında a‘dā-yı nā-fercāmdan ba‘żısınuñ dīk-i
aḥvāli sevdā-yı ḫāmdan ḫālī olmayup vālī olduḳları vilāyetüñ
ḥavālīsinde envā‘-ı şaḳāvet iẓhār itdüklerinde ḥaḳlarından
gelindügidür.
Ẕāt-ı sa‘ādet-ḳarīnlerine emārāt-ı livā-i Segedin taḳlīd ü ta‘yīn
olunduġıdur ki raḳam-zede-i ḫāme-i müşgīn-külāh ve netīce-i
izdivāc-ı sefīd ü siyāh olmışdur.
Ḫuddām-ı bed-kāmdan ba‘żısı ṭama‘-ı ḫām ve sevdā-yı
nā-tamāmları vāsıṭasıyla aḳdām-ı iḳdāmı ṭarīḳ-i istiḳāmetden bīrūn
itdüklerinde fermān olunan siyāsetdür.
Ẕāt-ı sütūde-ṣıfātlarına livā-i Hersek taḳlīd olunup
mi‘mār-ı ‘adāletleriyle esās-ı niẓām-ı vilāyet mümehhed ve
müşeyyed ḳılınduġıdur.
Me’mūl-i dīrīne ve ārzū-yı dil-i pür-sekīneleri olan livā-i Bosna
ẕāt-ı ḥamīde-ṣıfātlarına taḳlīd ü tevcīh olunduġıdur ki çehre-i
muḥaẕẕire-i kelām enāmil-i aḳlāmla güşāde ḳılınmışdur.
Livā-i Bosna’da vāḳi‘ olan ḫayrāt ü meberrātlarıdur ki
gülçehre-i tertīb-i muḳaddime-i nesīm ri‘āyet-i berā‘atle
mütenessim ḳılınmışdur.
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Ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ metā‘-ı fetḥini ḫırīdār ve nev-‘arūs-ı tesḫīrin ṭalebkār olduḳlarıdur ki ‘arāyis-i ma‘ānī sāḥıretü’l-liḥāẓ ve şāḫ-ı īżāḥ-ı
elfāẓla müteḥallī olmışdur.
Zirinoġlı nām mel‘ūn-ı ḍalālet-encām āb-ı seḥāb-ı nuṣḥ u pendle
sīrāb olunduḳda zemīn-i pür-şūr-ı ġurūrundan ḫār u ḫāşāk-i
‘ināddan ġayrı nesne ẓuhūr itmedügidür.
Livā-i Bosna’da alaybegi olan Memi Şāh Beg Vezīr-i a‘ẓam
‘Alī Paşa merḥūma olan binā-yı intisāb-ı süst-esāsa istīnāsen mīr-i
ḫuceste-tedbīrle vāḳi‘ olan mu‘ārażasıdur.
Ḳal‘a-i Ḳurpa’ya teveccühden evvel nehr-i Una üzerinde vāḳi‘ olan cisri
ḫarāb eylemege ba‘żı kimesneler irsāl buyurduḳlarıdur.
Mīr-i ṣāḥib-hūş ḥażretleri cüyūş-ı pür-ḫurūş-ı
deryā-cūşla ḳal‘a-i Ḳurpa’yı muḥāṣara buyurduḳlarıdur.
Bir şeb-i tīrede ḳal‘a-i Ḳurpa’ya küffār müstevfā ẕaḫīre ve
kifāyet mıḳdārı cenkci idḫāl eyledikleridür.
Mīr-i pür-ḫıred mübārizān-ı rūz-ı neberde dürr-i şāhvār gibi fā’iḳ ve
āvīze-i gūş-ı hūş olmaġa lāyıḳ birḳaç naṣīḥat-i ḥikmet-menḳabet
buyurduḳlarıdur.
İḳdām-ı dilīrān-ı İslām ve ihtimām-ı mübārizān-ı
nuṣret-peyāmla ebvāb-ı fetḥ miftāḥ-ı rimāḥla meftūḥ ve müşkilāt-ı
merdān-ı meydān lisān-ı sinān-ı cān-sitān ile meşrūḥ olduġıdur.
Nev-‘arūs-ı fetḥ u ẓafer mücellā-yı ẓuhūrda cilveger olduḳdan ṣoñra
küffār-ı füccārdan ba‘żı nā-bekār siyāset olunduġıdur ki mürġ-i
yerā‘ hevā-yı iḫtirā‘da ṭāyir olmışdur.
Ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ fetḥ-i sa‘ādet-āẟārı şehriyār-ı ‘ālī-tebār ḥażretlerinüñ
pāye-i serīr-i a‘lālarına ‘arż olunduḳda vuḳū‘ bulan aḥvāldür.
Merḥūm u maġfūr Sulṭān Süleymān ḥażretlerinüñ Sigetvar
Seferlerine ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ fetḥi bā‘iẟ olup teveccüh-i hümāyūn
buyurduḳlarıdur ki nev-‘arūs-ı kelām ḥulel-i īhām ü ibhāmla ārāste
ḳılınmışdur.
Livā-i Tırhala begi olan Meḥemmed Beg’i Şiḳloş nām ḳal‘a ḳurbında
hāydūḳlar şebīḫūn itdüklerinde mīr-i rūşen-żamīr “‘Ale’l-‘acele
maḥall-i mezbūra yetişesin.” deyü fermān olunduġıdur.
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Merḥūm Arslan Paşa tedbīrinde ḫaṭā idüp bī-fermān-ı pādişāhī Polata
nām ḳal‘ayı muḥāṣara idüp ba‘dehū küffār-ı hezīmet-āẟārdan firār
itmekle bir niçe ḳal‘a aldurduġıdur ki rişte-i beyāna çekilmişdür.
Merḥūm Arslan Paşa’nuñ şīşe-i vücūdīsinüñ siyāsetle şikest
olup bezm-i fenāda cür‘a-i cām-ı ecel ile bī-hūş ve şarāb-ı
ġaḍab-ı pādişāhīden mest ü medhūş olduġıdur.
Vilāyet-i Budin melikü’l-ümerālıgı peyġāmını i‘lām ve Gölbaşı nām
mevżi‘de dernek itdükleri maḳāmdur ki ḫıyām-ı ibhām de‘āyim-i
kelām üzre vaż‘ olunmışdur.
Merḥūm-ı maġfūr Sulṭān Süleymān ḥażretlerinüñ mürġ-i rūḥ-ı
pür-fütūḥları Sigetvar Muḥāṣarası’nda ‘ālem-i bālāya pervāz idüp
Sulṭān Selīm Ḫān taḫt-ı Süleymānī’de cülūs itdükden ṣoñra ḥażret-i
paşa-yı kām-kār maḥmiyye-i Budin’de ḳarār itdükleridür.
Vilāyet-i Budin’de vāḳi‘ olan ḫayrāt-ı mütevāfire ve ḥasenāt-ı
mütekāẟireleridür ki silk-i beyāna keşīde ḳılınmışdur.
Engüşt-i sa‘ādet-sirişt-i eyāletleri ḫātem-i vezāretle müşerref ve gūş-ı
rütbet-i ‘ālī-menḳabetleri mengūş-i ṣadāretle müşennef olduġıdur.
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ÖNSÖZ
Osmanlı tarihinde, devlet yönetimindeki başarıları ile dönemine damgasını
vurmuş mühim şahsiyetlerden biri de hiç şüphesiz Sokollu Mehmed Paşa’dır.
Enderûn’a insan kaynağı sağlayan en verimli bölgelerden olan Bosna’dan devşirilmiş, zekâsı ve kabiliyeti ile devlet kademelerini birer birer geçerek veziriazamlığa kadar yükselmiş ve kesintisiz olarak üç padişah döneminde bu mansıpta bulunmuştur. Onun sadrazamlık yıllarının ayrıntıları çok iyi bilinmesine
rağmen hayatının ilk dönemleri, tarihçiler tarafından pek fazla incelenmemiştir. İşte Cevâhiru’l-Menâkıb ya da Viyana nüshasının ismiyle Gencîne-i Ahlâk,
daha çok Sokollu Mehmed Paşa’nın nasıl devşirildiğini anlatan bölümüyle ilgi
çekmiştir. Meşhur Avusturyalı tarihçi Hammer’den başlamak üzere bu ilginç
hikâye pek çok eserde ve ansiklopedi maddesinde kullanılmıştır.
Sokollu Mehmed Paşa’dan sonra aynı aileden çok sayıda devlet adamı yetişmiştir. Bunlar arasında en mühim serhat vilayetlerinden olan Budin’de 15661578 yılları arasında kesintisiz olarak on iki seneden fazla valilik yapan Sokollu
Mustafa Paşa, Sokollu Mehmed Paşa’nın amcasının oğludur. 1534 dolaylarında, o sıralarda silahdâr olan Sokollu Mehmed Paşa’nın emriyle devşirilmiş, Enderûn’daki eğitimi süresince akranları arasında temayüz etmiş ve padişahın yakın hizmetinde bulunmuş, padişahla birlikte 1548’de Tebriz ve 1553’te Nahcıvan Seferlerine katılmıştır. Nahcıvan Seferi dönüşü 1555’ten itibaren sırasıyla
Tımışvar beylerbeyiliği kalemi defter kethüdalığı, Filek, Klis, Segedin, Hersek
ve nihayet memleketi olan Bosna sancakbeyiliğine tayin edilmiştir. 1566’da
Sigetvar Seferi sırasında da Budin beylerbeyi olmuştur. Elimizdeki eser de,
XVI. yüzyılın önde gelen idarecilerinden olan Sokollu Mustafa Paşa’nın altı
yedi yaşlarında bir çocukken devşirilip Bosna’dan İstanbul’a getirilmesinden,
1574’te Budin valiliği sırasında kendisine Sultan II. Selim tarafından vezirlik
payesi verilmesine kadarki kırk senelik hayat hikâyesini, idarecilik yaptığı yerlerde yürüttüğü faaliyetleri ve tesis ettiği hayır eserlerini anlatmak amacıyla
yazılmıştır.
Eserin üçü İstanbul kütüphanelerinde, diğer üçü de yurt dışında bulunan
altı nüshası titiz bir çalışmayla tespit edilmiş ve birer kopyaları temin edilmiştir. Bunlar arasında Millet Kütüphanesi nüshasının metni esas alınarak altı
nüshanın tamamının edisyon kritiği yapılmış, eserin metni tam transkripsiyonlu olarak tesis edilmiştir. Ancak elinizdeki bu çalışmaya, dipnotların sa-
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yısını ve hacmini azaltmak ve böylelikle çalışmayı daha istifade edilebilir hâle
getirmek adına üç adet nüshanın edisyon kritiği dâhil edilmiştir.
Eserin müellifinin belirlenmesi için etraflı bir inceleme ve araştırma yapılarak bu zâtın Nahîfî Mehmed Efendi olduğu kanaatine varılmıştır. Sokollu
Mustafa Paşa’nın devlet görevlerine tayinleriyle ilgili ruus kayıtları ve fermanların, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden bulunmasına çalışılmıştır. Bulunan arşiv belgeleri sayesinde metindeki tarih hataları düzeltildiği gibi, metinde
verilmeyen bazı tayin tarihleri de tarafımızdan tespit edilmiştir.
Elimizdeki eser özel bir tarih olduğundan, başka kaynaklarda bulunmayan
nadir bilgileri ihtiva etmektedir. Araştırmacıların istifadesine azamî malzeme
sunmak maksadıyla, eserde anlatılanlar esas alınarak Sokollu Mustafa Paşa’nın
idarecilik yaptığı yerlerdeki faaliyetleri aktarılırken oldukça geniş bilgi verilmiştir.
Çalışmam sırasında her zaman yardım ve desteğini aldığım Doç. Dr. Recep
Ahıshalı’ya, daha 2007’de doktora programına başlar başlamaz eserin Viyana
nüshasını temin eden Prof. Dr. Erhan Afyoncu’ya, çalışmanın olgunlaşmasına
katkıda bulunan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Prof. Dr. Ömer İşbilir’e, metindeki Farsça şiirlerin tercümesinde yardımcı olan Abdurrahman Alimi’ye, Arapça şiir ve ibarelerin tercümesinde kıymetli zamanlarını ayıran Hüseyin Yiğit ve
merhum Mehmet Bayız’a, çalışmam sonuçlanana kadar gösterdiği sabır ve verdiği destek sebebiyle kıymetli eşim Ayşe Banu Pazan’a teşekkürlerimi sunarım.
Eserin Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde yayınlanmasını temin eden Kurum Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit ve Çeviri Yayım
Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı’ya; kitabın hatasız basılmasında
üstün gayret sarfeden Editör İsmet İpek’e, Yazma Eser Uzmanı Muhammed
Said Güler’e ve yayın aşamasında emeği geçenlere müteşekkirim.
İbrahim Pazan
İstanbul 2018
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İNCELEME
Osmanlı Devleti’nde Çandarlılar ve Köprülülerden sonra en meşhur vezir
ailesi Sokollulardır. Bunlardan da en meşhuru, üç padişaha sadrazamlık yapmış olan Sokollu Mehmed Paşa’dır ki Kanunî’nin son, oğlu Sultan II. Selim’in
tek ve onun oğlu Sultan III. Murad’ın ilk sadrazamıdır. 1520 dolaylarında
Bosna’da devşirilmiş, önce Edirne Sarayı’nda, ardından Topkapı Sarayı’ndaki
Enderûn’da tahsil görmüştür. Buradaki çeşitli görevlerinden sonra kapdan-ı
deryalık, Rumeli beylerbeyiliği, üçüncü vezirlik, ikinci vezirlik ve nihayet
1565’te sadrazamlık makamına yükselmiştir. Sultan II. Selim’in kızı ile evlenerek Saray’a damat olmuştur. Üç padişah zamanında, on dört yıldan fazla ve
kesintisiz olarak sadrazamlık makamını işgal ederek çok önemli başarılara imza
atmıştır. Osmanlı tarihindeki en ilginç şahsiyetlerden olan Sokollu Mehmed
Paşa’nın pek fazla bilinmeyen ailesi, nasıl devşirildiği, Edirne Sarayı ve Enderûn’da geçirdiği yılların ayrıntıları daima merak konusu olmuştur. Her ne
kadar amcazâdesi Sokollu Mustafa Paşa adına yazılmışsa da Sokollu Mehmed
Paşa’nın hayatının ilk dönemleriyle ilgili en tafsilatlı bilgileri, Cevâhiru’l-Menâkıb isimli eserin verdiğini görüyoruz. Sokollu Mehmed Paşa’nın sağlığında yazıldığı da göz önüne alınacak olursa, diğer bütün kaynakların bu nadir bilgileri, söz konusu eserden aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Sokollu Mehmed Paşa kadar şöhretli olmasa da bu aileden gelen vezirler
arasında Budin gibi mühim bir serhadde, yine üç padişah devrinde beylerbeyilik yapan Sokollu Mustafa Paşa mükemmel bir idareci, dirayetli ve hayırsever bir devlet adamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Eser, biraz da amcazâdesi
Sokollu Mehmed Paşa’nın koruyup kollamasıyla parlak bir ikbal elde eden
Sokollu Mustafa Paşa’nın, özellikle Budin beylerbeyi olmadan önce yürüttüğü
görevleri ayrıntılarıyla vermesi bakımından önemlidir.
CEVÂHİRU’L-MENÂKIB (GENCÎNE-İ AHLÂK)
Eser, 1566-1578 yılları arasında on iki seneden fazla Budin valiliği yapan
Sokollu Mustafa Paşa’nın, küçük bir çocukken devşirilmesinden başlayarak
Budin beylerbeyi oluncaya kadar yürüttüğü devlet hizmetleri ile Bosna sancağı
ve Budin vilayetinde yaptırdığı hayır eserlerini anlatmak amacıyla Sultan III.
Murad devrinde kaleme alınmıştır.
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Eserin İsmi
Müellif, eserinin gerçek yazılış sebebi olan Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa’nın övülmesine ayırdığı bölümün sonunda, kitabına Cevâhiru’l-Menâkıb isminin verildiğini bildirmektedir. Eserin elimizde bulunan Viyana nüshası
dışındaki beş nüshasında bu hususta fark yoktur.1 Hatta elimizde olmayan Saraybosna nüshasının isminin de aynı olduğunu Bašagić’in makalesinden öğreniyoruz.2 Ayrıntısını ileride belirttiğimiz bazı bilgilerin diğerlerindekilere göre
farklı olmasından ve bazı bölümlerinin diğerlerinde bulunmamasından, diğer
nüshalardan daha önce yazıldığını anladığımız Viyana nüshasında ise eserin
ismi Gencîne-i Ahlâk olarak geçmektedir.3
Eserin Müellifi
Müellif, eserinin hiçbir yerinde isminden ve görevinden bahsetmemektedir. Eserinin “sebeb-i telif ”ini açıkladığı bölümünde, küçük yaşından itibaren
şiir ve yazı yazmaya meraklı olduğunu, ilim ve irfan erbabının sohbetlerine
devam ederek bu konuda kendini geliştirdiğini anlatmaktadır. Ancak bu bilgi
ve tecrübesine gerekli değerin verilmediğinden ve kıymetinin bilinmediğinden
şikâyet etmekte, ömrünün seyahat ederek güçlükler içinde sürdüğünden bahsetmektedir. Nihayet dinî ilimlerde olduğu kadar şiir ve diğer edebî dallardaki
derin bilgisini överek anlattığı, o sırada Budin kadılığı görevini yürütmekte
olan Ahmed Çelebi Efendi’nin meclisine dâhil olduğunu ve onun sevgisini
kazandığını yazmaktadır.4
Müellif yazdıklarının anlamını pekiştirmek maksadıyla metnin muhtelif
yerlerine, devrin âdeti olduğu üzere çok sayıda Türkçe, Farsça ve Arapça şiir
serpiştirmiştir. Bu şiirlerden bir kısmının başına “... li-münşi’ihî” ibaresi konularak müellife ait olduğu belirtilmiştir. Bunlardan biri hariç hiçbirinde bir
mahlas yer almamaktadır. Sokollu Mustafa Paşa’nın Bosna sancakbeyiliği görevini yürütürken Krupa Kalesi’ni fethetmeye karar vermesini anlatan bölümde,
başlığın devamında yer alan ve içinde şairinin mahlası bulunan bu şiir için
ise, belki de hemen başlıktan sonra geldiği için “... li-münşi’ihî” ibaresi kullanılmamıştır. Söz konusu şiir, elimizdeki altı nüshadan beşinde Farsça ve beş
1
2
3
4

Metin, M13b, B11a, N12a, P7a, S13b.
S. Bašagić, “Mustaj Paša Sokolović”, Gajret, s. III/1924, Saraybosna 1924, s. 45.
Metin, V10b.
Metin, M (5b - 9a).
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beyittir. Üçüncü beyitte “Nahîfî” mahlası geçmektedir.5 Viyana nüshasında ise
sekiz beyit olup üç beyiti Türkçedir. “Nahîfî” mahlasının geçtiği Farsça beyit,
mahlas çıkarılarak değiştirilmiş ve “Nahîfî” mahlası geçen başka bir Türkçe
beyit yazılmıştır. Devamında da iki Türkçe beyit daha ilave edilmiştir.6 Eserin
müellifinin belirlenmesinde önemi bulunduğu için söz konusu manzumenin
bu iki versiyonu aşağıda art arda verilmiştir.
Viyana nüshası dışındaki beş nüshada yazılı olan şiir:
אى ا ار
כ ز אر
אن

ا أى
אدا א

א

א ده دار

اאز

א را כ כ א
א و אر
آر
אر
7

ه

אر

ان

را אط
از د ه ا כ
ا وه
د אى

د
אن

ازو
وزو

Viyana nüshasındaki şiir:
אى ا ار
כ ز אر
אن

א

א ده دار

ا أى
אدا א
اאز

Naḥīfī ḥaḳḳ budur aḥsente aḥsent
Nedir bu ṭab‘-ı gevher-bār-ı seḥḥār

5
6
7

Metin, M95b, B84a, N90b, P52b, S90b.
Metin, V94a.
“Ey sırları söyleyen papağan dikkat et / Sakın gagandan şeker eksik olmasın / Üstü kapalı konuştun rakiplerle / Allah’ım bu muammadan perdeyi kaldır / Nahîfî kalemi tatlı söylet / İnci gibi verimli Krupa’nın fethi
için / Bazen dudaklara sevinç gülüşü gelir / Bazen gözlerden üzüntü yaşı akar / Dertlilerin dudağı şundan
güler / Ve ondan ağlar çoğu gönüller”
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Derūnında olan genc-i nihānı
Dirīġ itme cihāna eyle īẟār
Cihān enfās-ı müşgīnüñle ṭolsun
Mu‘aṭṭar ḳıl cihānı hem-çü ‘aṭṭār
כ א
8

را כ
א و אر

آر
אر
אر

ه
ان

ز

را אط
از د ه ا כ

ا وه
د د אى

د
אن

ازو
وزو

Manzumenin, devamında anlatılan Krupa Kalesi’nin fethiyle ilgili olması,
hatta bir mısra‘ında “Krupa” kelimesinin geçmesi ve bir manzumede, mahlasın geçtiği mısradaki değişikliği ancak şairinin yapmış olabileceği gerçeği,
eserin müellifinin Nahîfî mahlaslı bir zat olduğu konusunda sağlam bir kanıt
oluşturmaktadır. Nitekim bu husus eserin okuyucuları tarafından fark edilmiş
ve bazı nüshalara işlenmiştir. Mesela Berlin nüshasında, mahlasın geçtiği satırın hizasına, istinsahtan sonraki zamanlarda “Nahîfî, mahlas-ı mü’ellif-i kitâb”
ibaresi yazılmıştır. Ayrıca bu nüshada 1a’da “Nahîfî, Cevâhiru’l-Menâkıb” ve
bundan önceki sayfada “… mü’ellifinin mahlası (Nahîfî) te’lîfi 982” yazılıdır.
Götz, Berlin nüshasındaki bu ayrıntıları aktardıktan sonra, Bursalı Mehmed
Tahir Bey’in Osmânlı Mü’ellifleri’nde ve Abdurrahman Şeref Efendi’nin makalesinde Şefik Efendi’den bahsedilse de eserin 23 Nisan 1574 tarihinde başlayan
hicrî 982’de Nahîfî mahlaslı bir kişi tarafından yazılmış olabileceğini belirtmektedir.9
Üniversite nüshasında ise 1a, sol üst köşede “Cevâhiru’l-Menâkıb-ı Nahîfî”
yazılıdır. Agâh Sırrı Levend söz konusu nüshada bu ibareyi gördüğünü, ancak
eserin içinde -muhtemelen eserin tamamını okumadığı veya gözünden kaçtığı için- müellifin adına rastlayamadığını belirtmektedir. Levend daha sonra,
eğer eserin müellifi gerçekten Nahîfî ise bu, Hasan Çelebi, Riyâzî, Beyânî ve
8
9

“Papağan tabiatlıyı öyle tatlı söylet ki / İnci gibi verimli Krupa’nın fethinden” (Diğer dört Farsça beyit
önceki şiir ile aynı olduğundan tercümesi tekrar edilmemiştir.)
Manfred Götz, Türkische Handschriften, c. XIII, 4, Wiesbaden 1979, s. 306.
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Kaf-zâde tezkirelerinde adı geçen Kadı Nahîfî Mehmed (ö. 1018/1609) olabilir diyerek görüş bildirmektedir.10
Eserin Süleymaniye nüshasında, 3a’daki zahriyede bulunan müellifle ilgili
“… Şefîk Efendi merhûm” şeklindeki kayıt, bazı katalog ve kaynaklarda yanlış bilgi verilmesine yol açmıştır. Kim olduğu ve ne sebeple buraya yazıldığı
meçhul olan Şefik Efendi, Devr-i Hamîdî fihristlerinden Es‘ad Efendi Kütüphanesi fihristinde eserin müellifi olarak yer almıştır.112Ayrıca Millet nüshasının başındaki boş sayfalara, muhtemelen Ali Emîrî Efendi tarafından “Bu
kitâbın mü’ellifi Şefîk Efendi nâmında bir zât olduğu ba‘zı kitâb zahrında
görülmüştür.” şeklinde bir not düşülmüştür. Osmânlı Mü’ellifleri’nde bu bilgi
tekrarlanmış,123hatta Abdurrahman Şeref Efendi Millet nüshasını esas alarak
yayınladığı makalede “Mü’ellifi risâlede ismini zikretmiyorsa da Şefîk Efendi
nâmında bir zât olduğu ba‘zı kütüb zahrında görülmüştür. Şefîk Efendi’nin
erkân-ı me’mûrîn-i vilâyetten biri olduğu zannolunuyor.” diyerek aynı notu
aktardığı gibi bu zatın Budin’de görevli bir memur olabileceği konusundaki
tahminini zikretmiştir.134
Eserin müellifinin, kim olduğu meçhul Şefik Efendi olmayıp “Nahîfî” mahlasını kullanan bir kişi olduğu bu şekilde belirlendikten sonra, kaynaklarda
zikredilen “Nahîfî”ler araştırılmış, “Nahîfî” mahlasını kullanan ve kaynaklarda
ismi geçen altı kişi tespit edilmiştir. Bunlardan Aydınlı Nahîfî Şemseddin Efendi 900 hicrî senesi sınırında yani milâdî 1495 senesinde,14 Mesnevî mütercimi
İstanbullu Nahîfî Mehmed Süleymân Efendi 1151/1738-39’da,15 İstanbullu
10
11
12
13
14

15

Agâh Sırrı Levend, Gazavâtnâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavâtnâmesi, Ankara 1956, s. 86.
Defter-i Kütübhâne-i Es‘ad Efendi, İstanbul (tarihsiz), s. 150.
Bursalı Mehmed Tahir, ‘Osmanlı Mü’ellifleri, c. III, İstanbul 1342, s. 193, 198.
Abdurrahman Şeref, “Sokollu Mehmed Paşa’nın Evâ’il-i Ahvâli ve ‘Â’ilesi Hakkında Ba‘zı Ma‘lûmât - Cevâhiru’l-Menâkıb”, Târîh-i ‘Osmânî Encümeni Mecmû‘ası, c. V/29, İstanbul 1330, s. 257.
Edirneli Mecdî, Tercüme-i Şakāyık-ı Nu‘mâniyye, İstanbul 1269, s. 231-232; Şemseddin Sami, Kâmûsu’l-A‘lâm, c. IV, İstanbul 1311, s. 2871; Bursalı Mehmed Tahir, ‘Osmanlı Mü’ellifleri, c. I, İstanbul 1333,
s. 333; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i ‘Osmânî yâhud Tezkire-i Meşâhîr-i ‘Osmâniyye, c. III, İstanbul 1311, s.
161-162; İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, haz.
Cemâl Kurnaz, Mustafa Tatcı, c. I, II, Ankara 2001, s. 145, 1039-1040; “Nahifî Şemseddin”, Türk Dili
ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Devirler/İsimler/Eserler/Terimler, c. VI, İstanbul 1986, s. 498-499; Edirneli Sehî,
Âsâr-ı Eslâftan Tezkire-i Sehî, neşr. Mehmed Şükri, İstanbul 1325, s. 71; Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı
İsimler Sözlüğü, haz. Haluk İpekten vd., Ankara 1988, s. 314; Günay Kut, Heşt Bihişt, Sehî Beg Tezkiresi,
İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin, Harvard 1978, s. 204, 368.
“Nahifî Süleyman”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c. VI, s. 498; A. İrfan Aypay, Nahifî Süleyman
Efendi (Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 1992; Bursalı Mehmed Tahir, ‘Osmanlı Mü’ellifleri, c. II, İstanbul 1333,
s. 455-456; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i ‘Osmânî yâhud Tezkire-i Meşâhîr-i ‘Osmâniyye, c. IV, İstanbul (ta-
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Nahîfî Sıdkîsi denmekle meşhur Sıdkî Abdullah Efendi 1160/1747’de,16 Ebu’n-Necîb Sühreverdî’nin (ö. 563/1168) Nehcü’s-Sülûk fî Siyâseti’l-Mülûk isimli
eserini tercüme eden Keşanlı Nahîfî Mehmed Emîn Efendi 1203/1788’de,17 Gümülcineli Nahîfî Mustafa Efendi 1265/1849 tarihlerinde18 vefat etmişlerdir.
Kaynaklarda Sultan II. Bayezid devrinde vefat ettiği kaydedilen Aydınlı
Nahîfî Şemseddin Efendi’nin ve Mustafa Paşa’nın 986/1578’de idam edilmesinden sırasıyla 165, 174, 217 ve 279 sene sonra vefat eden diğer dört Nahîfî’nin
bu eserle ilgisinin olamayacağı açıktır. Bu durumda geriye 1018/1609-10 senesinde vefat eden Nahîfî Mehmed Efendi kalmaktadır. Eser, Paşa’nın sağlığında yazıldığına göre müellifinin Paşa’dan 32 sene sonra vefat eden Hâmidli
(Ispartalı) Nahîfî Mehmed Efendi olduğu sonucuna ulaşılabilir.
Nahîfî Mehmed Efendi’nin ismine ilk olarak Kınalı-zâde Hasan Çelebi’nin (ö. 1012/1604) 994/1585-86’da kaleme aldığı Tezkiretü’ş-Şu‘arâ’sında
rastlıyoruz. Burada adının Mehmed, memleketinin Hâmid (Isparta) olduğu, Hasan Çelebi’nin babası Kınalı-zâde Ali Çelebi’nin medreseden talebesi
olup ondan mülazım çıktığı ve o sırada Anadolu’da kadılık görevinde bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca Hasan Çelebi Nahîfî’nin, babasının iltifat ve
ihtimamına nail olup onun ilminden çok istifade ettiğini kaydederek nazım
ve nesirde ve özellikle muammada çok ileri bir seviyeye ulaştığını zikretmektedir.19
Riyâzî Mehmed b. Mustafa Efendi’nin (ö. 1645) Riyâzü’ş-Şu‘arâ’sında ise
adının Hamîdî Mehmed Çelebi olduğu, Kınalı-zâde Ali Efendi’den mülazım
çıkıp kadı olduğu, 1018/1609-10’da fevt olup Edirnekapısı haricinde medfun
bulunduğu yazılıdır.20

16

17
18
19
20

rihsiz), s. 548; Şemseddin Sami, Kâmûsu’l-A‘lâm, c. VI, İstanbul 1316, s. 4569; Tezkirelere Göre Divan
Edebiyatı İsimler Sözlüğü, s. 313-314; Tuhfe-i Nâilî, s. 145, 1040.
Sicill-i ‘Osmânî, III, s. 225; Sâlim Efendi, Âsâr-ı Eslâftan Tezkire-i Sâlim, İstanbul 1315, s. 425-426;
Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük, haz. Sadık Erdem, Ankara 1994,
s. 186; “Sıdkî Abdullah Efendi (Nahifî Sıdkîsi)”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, VIII, s. 1; Tuhfe-i
Nâilî, s. 80, 553; Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, s. 444.
Sicill-i ‘Osmânî, IV, s. 548; ‘Osmanlı Mü’ellifleri, II, s. 456.
Sicill-i ‘Osmânî, IV, s. 548.
Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, haz. İbrahim Kutluk, Ankara 1981, s. 984-985.
Riyâzî Mehmed Efendi, Riyâzü’ş-Şu‘arâ, Millî Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu, no. 06 Mil Yz A 8807,
vr. 116b.
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Mehmed Süreyyâ Sicill-i ‘Osmânî’sinde,21 Kaf-zâde Fâizî ve Beyânî de kendi eserlerinde benzer bilgileri vermektedir.22 Son devir kaynaklarında da yukarıda verilen bilgiler tekrarlanmıştır.23
Babasının talebesi olması hasebiyle Nahîfî Mehmed Efendi’yi iyi tanıyan
Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ’sını yazdığı 1585 dolaylarında onun, Anadolu’daki bir kasabada kadı olduğunu bildirmektedir. Cevâhiru’l-Menâkıb’ı bu
tarihten on yıl kadar önce kaleme aldığı göz önüne alınırsa, mülazım çıkmasının akabinde devletten vazife beklediği sırada Budin’e giderek şehrin kadısının
meclisine dâhil olduğu ve Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa hakkındaki
bu eseri yazmakla görevlendirildiği tahmin edilebilir.
Eserin Yazılış Sebebi
Müellif eserinin yazılış sebebini ayrı bir bölüm hâlinde açıklamaktadır.
Kendi anlatımına göre hadise şu şekilde gelişmiştir:
Hususî meclisine dâhil olarak hizmetiyle şereflendiği, himayesini ve sevgisini kazandığı Budin Kadısı Ahmed Çelebi Efendi bir gün konuşma sırasında
kendisine, bilfiil vezaretle Budin beylerbeyi bulunan Sokollu Mustafa Paşa’nın
önemle üzerinde durduğu bir arzusundan söz eder. Onun hayatta çeşitli badireleri atlatarak devlet kademelerini birer birer geçip bu yüksek mertebeye
ulaştığını, bu dünyanın devamlı kalma yeri olmadığını bilmesi sebebiyle bu
geçici dünyadan göçtükten sonra iyilikle anılmak ve sevap kazanmak maksadıyla, bütün halkın faydası için ihdas ettiği çok sayıda hayrat ve hasenatının
kayda geçirilmesini, böylece nam ve nişanının unutulmayarak ebediyen hatırlanmasını arzu ettiğini söyler. Ancak bu vazifenin yerine getirilmesi için gerekli
titizliği gösterecek eli kalem tutan, hüner sahibi bir kahraman bulunamadığı için bu işin öteden beri beklemede kaldığını ifade eder. Bu işi kendisinin
yapmasını uygun gördüğünü söyleyerek bu mühim hizmetin ifası için derhâl
çalışmaya başlamasını ve tamamlanması konusunda özen göstermesini talep
eder. Bu işin, ileride onun hayır ile hatırlanması için uygun bir fırsat olduğunu
söylemeye bile gerek olmadığından bahisle bütün hünerini göstererek güzel bir
eser ortaya çıkarması konusunda temennilerini belirtir.
21
22

23

Sicill-i ‘Osmânî, IV, s. 548.
Bekir Kayabaşı, Kaf-zâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora
Tezi, Malatya 1997, s. 548; Beyânî Mustafa b. Cârullah, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, haz. İbrahim Kutluk, Ankara
1997, s. 82, 290.
Kâmûsu’l-A‘lâm, VI, s. 4569; “Nahifî Mehmed Efendi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c. VI, s. 498;
Tuhfe-i Nâilî, s. 145, 1040; Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, s. 313.
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Müellifimiz Kadı Efendi’yi can kulağıyla dinledikten sonra maddî ve manevî bakımdan içinde bulunduğu sıkıntılı durum sebebiyle bu görevi yerine
getirebileceğinden ve ortaya güzel bir eser çıkarabileceğinden şüpheli olduğunu bildirir. Verdiği bu uygunsuz cevap üzerine Kadı Efendi “Yıllarca çalışarak
elde ettiğin bilgi ve tecrübeni boş boş oturarak zayi etmen uygun düşmez.”
diyerek nasihat eder. Bunun üzerine Kadı Efendi’nin isteğini geri çevirmeyi
edebe aykırı bulduğundan görevi kabul eder ve kendi ifadesiyle ortaya çıkacak
eserin ilim ve irfan sahipleri nazarında makbul ve muteber olması temennisiyle
bu güç işe başlar.24
Eserin Yazılış Tarihi
Müellif eserini, Sultan III. Murad devrinde25 ve Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa’nın sağlığında26 kaleme aldığını belirtmektedir. Anlaşılan o
ki eser, Sultan III. Murad’ın 8 Ramazan 982’de (22 Aralık 1574) tahta geçmesinden27 sonraki bir zamanda tamamlanmıştır. Nitekim eserde verilen bu
bilgiyi değerlendiren meçhul bir kişi, Berlin nüshası 1a’dan önceki sayfaya
“… mü’ellifinin mahlası (Nahîfî) te’lîfi 982” yazmıştır. Ayrıca eser Sokollu
Mustafa Paşa’nın sağlığında kaleme alındığına ve Paşa da 8 Şaban 986’da (10
Ekim 1578) idam edildiğine28 göre, bu tarihten önce yazılmış olmalıdır.
Sonuç olarak eserin telif tarihinin, 1575-1578 yılları arasında bir tarih,
muhtemelen de 1575 yılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
24
25

26
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Metin, M (5b - 10b).
Metin, M20a, “Tā ki ḥālā pādişāh-ı Cemşīd-şān-ı ḫūrşīd-nişān, şehin-şāh-ı Cem-temkīn, Ferīdūn-āyīn,
Süleymān-nigīn, sulṭān-ı Nūşirevān-dād, İskender-sedād, muḥyī-i āẟār-ı ecdād, ġāyet-i tertīb-i kārḫāne-i
īcād, sulṭān ibn sulṭān Sulṭān Murād ḥażretlerinüñ ‘ahd-i ḫilāfet ve zamān-ı ‘adāletleridür, ...”
Metin, M9a, “... bi’l-fi‘l vezāretle livā-i Budin ḥāfıẓı olan Muṣṭafā Paşa ḥażretlerinüñ ...”
Mustafa Selânikî, Târîh-i Selânikî, İstanbul 1281, s. 126; Peçûyî İbrahim Efendi, Târîh-i Peçûyî, c. II, İstanbul 1283, s. 2; Hasan Bey-zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Târîhi, Metin (926-1003 / 1520-1595), c. II,
haz. Şevki Nezihi Aykut, Ankara 2004, s. 246.
İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c. III, İstanbul 1972, s. 28. Sokollu Mustafa
Paşa’nın idamı için Danişmend her ne kadar 8 Şaban 986 tarihini veriyorsa da kaynağını belirtmemektedir. Şevki Nezihi Aykut, Seyyid Lokmân’ın Mücmelü’t-Tûmâr’ından (British Museum, no. Or. 1135, vr.
180b-181b) naklen (986 Receb’i evasıtında, Budun Beylerbeyisi Mustafa Paşa azl ve yerine Başdefterdar Üveys
Efendi tayin edilmiş olup; azl vaki olduğu gece, üzerine Ferhad Ağa gönderilmiş ve Ferhad Ağa’nın Budun’a
vasıl olduğu onuncu günde, Mustafa Paşa katlettirilmiştir.) bilgisini vermektedir (Hasan Bey-zâde, II, 257).
Üveys Paşa’nın, gerçekten Sokollu Mustafa Paşa’nın idamından evvel, 15 Receb 986 (17 Eylül 1578) tarihinde Budin beylerbeyiliğine tayin olduğunu gösteren diğer bir belgede “Livâ-i Budun, sâbıkā hızâne-i
âmire [defter]dârı Üveys Paşa’ya sekiz kerre yüz bin akça ile ‘inâyet olunup sene 986 Receb’inin on beşinci
gününden tevcîh-i terakkî olunup cümle dokuz kerre yüz bin ile berât itdi. Fî 26 Cumâde’l-ûlâ sene 987”
denilmektedir (BOA, KK, no. 262, s. 18).

Cevâhiru’l-Menâkıb

Eserin Nüshaları
Eserin üçü İstanbul kütüphanelerinde, diğer üçü yurt dışındaki kütüphanelerde olmak üzere altı adet nüshası tespit edilmiş olup bu nüshaların kopyaları
ilgili yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerden CD veya mikrofilm olarak temin
edilmiştir. Yedinci nüsha olarak varlığı konusunda bilgi edindiğimiz Saraybosna nüshası ise 1992’deki Sırp bombardımanında yanıp yok olan Bosna-Hersek
Millî Müzesi Kütüphanesi, Yazma Koleksiyonu arasında bulunduğundan elde
edilememiştir.
Eserin elimizde bulunan altı adet nüshası arasındaki farklarla ilgili olarak
düştüğümüz üç bin dokuz yüz küsur (bu basım için Berlin, Budapeşte ve Süleymaniye nüshalarıyla ilgili tenkitler metinden çıkarıldığından dipnot sayısı
üç bin beş yüz küsura inmiştir) dipnottaki ayrıntılar, yazmaların soyağacını
tespit için bize yeterli ipuçlarını vermektedir. Nitekim bunlardan en bariz
olanlarına ilgili dipnotlarda işaret edilmiştir. Yazmalardan adının farklı olmasının yanında diğerlerinden eksik ve fazla bölümleri, aynı konuyu anlatırken
kullanılan değişik kelime ve cümleleri ile Viyana nüshası, eserin ilk şekli, hatta
bir taslağı olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Nitekim Mustafa Paşa’nın Budin vilayetinde yaptırdığı hayır eserlerini anlatan bölüm, bu nüshada mevcut
değildir. Nüsha farklılıklarından elde edilen ipuçları incelendiğinde diğer beş
nüshanın tamamının, Viyana nüshasına ekleme, çıkarma ve düzeltmeler yapılması, en önemlisi de eserin yazılış amacına göre çok anlamlı olan, Paşa’nın
Budin’de yaptırdığı hayır eserlerini anlatan bölümün de eklenmesi suretiyle
meydana getirilmiş başka bir nüshadan istinsah edildiğini söyleyebiliriz. Bu
nüshayı, “temize çekilmiş nüsha” olarak isimlendirebiliriz.
Nüsha farklılıklarından elde edilen çok sayıda ipucu bize ayrıca, Millet ve
Budapeşte nüshasının bir grup; Üniversite, Süleymaniye ve Berlin nüshalarının da ayrı bir grup teşkil ettiklerini açıkça göstermektedir. Bu bilgiler ışığında, eldeki altı adet yazmanın soyağacı şematik olarak şu şekilde verilebilir:
V
TEMİZE ÇEKİLMİŞ NÜSHA
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Yine nüsha farklılıklarını gösteren ve tenkitli metin kısmındaki dipnotlarda
belirtilen çok sayıda ayrıntıdan yola çıkarak kesin olmasa da P’nin M’den, B ve
S’nin de N’den istinsah edildiği söylenebilir. Bu durumda nüshaların soyağacı
şöyle olmaktadır:
V
TEMİZE ÇEKİLMİŞ NÜSHA

M

P

N

S

B

Millet Nüshası
Millet (Ali Emîrî Efendi) Kütüphanesi, Şer‘iye Bölümü, 1031 numarada kayıtlı nüshadır.29 Kütüphane kayıtlarındaki bilgilere göre kâğıt boyutu
213x120 mm, yazı alanı boyutu 160x75 mm, serlevha tezyin ve tezhipli, cetvellidir. Cildi tam meşin, cetvelli, şirazeli ve mıkleplidir.
Yazmanın orijinal varak numaralamasında metin 3b’den, Latin rakamları ile
yapılan yeni numaralamada ise 1b’den başlamaktadır. Yeni numaralamada 97b,
98b, 101b ve 108b’den sonra birer varak atlanmıştır. Eski numaralamada da 148
olarak numara alması gereken varak tekrar 147 olarak numaralanmıştır. Yeni
numaralamadaki çok sayıda atlama sebebiyle transkribe metinde eski numaralama kullanılmıştır. Bu numaralamadaki hatanın karışıklığa sebep olmaması
için ikinci defa 147 olarak numaralanan varak, metinde 147A olarak gösterilmiştir. Metin eski numaralamaya göre 3b-184a, yeni numaralamaya göre ise
1b-179a arasında yer almaktadır. Bu numaralamaların birinde dört, diğerinde
de bir varak atlandığına göre bu nüsha gerçekte 182 varaktır.
Sayfalar tek sütun tertibi ile 17 satırlıdır (unvan sayfasında 14 satır vardır).
Metin siyah; bölüm başlıkları ile manzumelerin başında ve sonundaki “beyt
li-münşi’ihî”, “kıt‘a”, “nazm”, “mesnevî” ve “nesr” gibi ibareler kırmızı mürekkeple ve tamamı nesih hat ile yazılmıştır. Nüsha fiziksel olarak iyi durumdadır
ancak bazı yapraklarda nemlenmeden dolayı lekeler vardır. Bazı sayfalarda, an29

Millet nüshasının ilk ve son sayfalarının kopyaları için bk. Ek-1.
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latılan olaylarla ilgili ilave bilgiler ve tarihler derkenarda yer alır. Varakların b
yüzlerinde reddâde vardır.
Metnin başladığı varaktan önceki üç varak 1, 2 ve 3 olarak numaralandığı takdirde 1a’da “Cevâhiru’l-Menâkıb” olarak eserin ismi ve muhtemelen Ali
Emîrî Efendi tarafından yazılmış “Bu kitâbın mü’ellifi Şefîk Efendi nâmında
bir zât olduğu ba‘zı kütüb zahrında görülmüştür.” şeklinde bir not vardır. 1b
boştur. 2a’da beş beyitlik Arapça bir şiir, Mevlânâ İdrîs’ten Farsça iki beyit,
Cemâlî’den Türkçe bir beyit ve başka bazı yazılar vardır. 2b boştur. 3a’da ‘Attâr’dan Farsça bir beyit ve bir ilaç terkibi vardır. 3b boştur. 1a’daki zahriyede
bulunan Ali Emîrî vakıf mühründe “Allâhu te‘âlâ hazretlerinün rızâsıyçün vakfeyledim. Diyâr-bekrli Alî Emîrî” yazılıdır. Bu sayfada ayrıca Nalband-zâde
Mehmed’e ait 1049 tarihli temellük kaydı ile üstünde ve altında iki mühür,
Ebû Bekr Sıdkî’ye ait 1077 tarihli temellük kaydı ve mühür, es-Seyyid Mehmed Ârif b. es-Seyyid İsmail’e ait 1224 tarihli temellük kaydı ve mühür, Mustafa b. Osman Sâmî’ye ait bir kayıt ile diğer silik üç mühür vardır.
Eser 183b’deki hatime ile sona erdikten sonra 184a’da yer alan duanın akabinde eserin istinsah tarihi 1200 olarak verilir. Bu tarihin, zahriyedeki temellük
kayıtlarındakilerden sonraki bir zamanı göstermesinin sebebi anlaşılamamıştır.
Zahriyedeki Ali Emîrî vakıf mührü burada da yer almıştır. Sayfanın altında
muhtemelen Ali Emîrî Efendi tarafından yazılmış “Sokollu Mehmed Paşa’nun
ammûcezâdesi ve Budin vâlîsi merhûm u mağfûr Mustafâ Paşa ki, hakkında
Cevâhiru’l-Menâkıb te’lîf olınmışdur, katl edildiginün târîhidür.” notu düşülerek א א א
 כ ى اى واىtarih mısra‘ı yazılmış ve buradaki kelimelere ait
Ebced hesabındaki karşılıkları olan 434, 28, 220 ve 304 rakamları toplanarak
986 tarih rakamına ulaşılmıştır. 184b ve 185a boştur. 185b’de dört Farsça kıt‘a,
birer de Farsça ve Türkçe beyit vardır.
Üniversite Nüshası
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar Bölümü, 2578 numarada kayıtlı nüshadır.30 Tek sütun tertibi ile 19 satırlı (unvan
sayfasında 16, son sayfada 17 satır vardır) 180 varaktır. Metin siyah; bölüm
başlıkları ile manzumelerin başında ve sonundaki “beyt li-münşi’ihî”, “kıt‘a”,
“nazm”, “mesnevî” ve “nesr” gibi ibareler kırmızı mürekkeple ve tamamı nes30

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi nüshasının ilk ve son sayfalarının kopyaları için bk. Ek-2.
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ta‘lik hat ile yazılmıştır. Bazı sayfalarda, anlatılan olaylarla ilgili ilave bilgiler ve
tarihler derkenarda yer alır. Varakların b yüzlerinde reddâde vardır.
Metin 2b-179b arasında yer almaktadır. 1a’dan önceki varağın b yüzü boştur.
Diğer yüzüne kaşe ile “Hâlis Efendi Kütübhânesi” ibaresi basılmıştır. Ayrıca
“Cevâhiru’l-Menâkıb 2578” ibaresi ile Türkçe bir beyit vardır. 1a yüzünde, sol
üst köşede “Cevâhiru’l-Menâkıb-ı Nahîfî” yazılıdır. Bu sayfada ayrıca sahâbeden Hassân b. Sâbit’e ait Arapça bir beyit, Sa‘dî-i Şirâzî’ye ait Farsça bir beyit,
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’sinden Farsça bir beyit ve hastalıklara karşı okunması gereken bazı dua reçeteleri vardır. 1b’de Arapça ve manzum Vasiyyet-i Ebî Alî Sînâ ile Hz. Ali ve Peygamberimize atfedilen metinler
yer almaktadır. 2a’da “Cevâhiru’l-Menâkıb” ve “Münşî-i kitâb Nahîfî dimekle
ma‘rûfdur.” ibareleri, Seyyid Abdullah’a ait bir temellük kaydı, Peygamberimizi öven Farsça bir kıt‘a, Ebû Nevvâs’ın bir kasidesinden Arapça üç beyit ve
Farsça bir kıt‘a yazılıdır.
Metnin sonunda, 180a’da bazı bölüm başlıkları esas alınarak eserin bir fihristi yapılmıştır. Ayrıca evlerdeki tahta bitine karşı yapılacak ilaçlamayı anlatan
bir yazı, Türkçe bir kıt‘a ve Arapça bir dua yazılıdır. 180b’de Hz. Ali ve Peygamberimize atfedilen metinler, İbrahim b. Edhem’e ait Arapça bir kıt‘a ve başka
manzume ve dualar yer almaktadır.
Süleymaniye Nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi, Es‘ad Efendi Bölümü, 2583 numarada kayıtlı
nüshadır.31 Tek sütun tertibi ile 21 satırlı (unvan sayfasında 18, son sayfada 9
satır vardır) 185 varaktır. Metin 3b-186b arasında yer almaktadır. Metin siyah;
bölüm başlıkları ile manzumelerin başında ve sonundaki “beyt li-münşi’ihî”,
“kıt‘a”, “nazm”, “mesnevî” ve “nesr” gibi ibareler kırmızı mürekkeple ve tamamı ta‘lik hat ile yazılmıştır.
1 numaralı varak mevcut değildir. 2a’da bazı bölümleri silinmiş kayıtta “…
Cevâhiru’l-Menâkıb … Dürretü’l-Gavvâs li’l-Harîrî” kitap isimleri okunabilmektedir. 2b boştur. 3a’da “Târîh-i Cevâhir … Şefîk Efendi merhûm” ve “Dürretü’l-Gavvâs füsahâ-yı ‘Arab Harîrî merhûm” ibareleri ile bir mühür bulunmaktadır. Bu kayıtları yazan, her nedense “Cevâhiru’l-Menâkıb” yazmak yerine, zorlanarak “Cevâhiru’l-Usûl” veya “Cevâhiru’l-Vüsûl” okunabilecek şekil31

Süleymaniye Kütüphanesi Es‘ad Efendi nüshasının ilk ve son sayfalarının kopyaları için bk. Ek-3.
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de, ikinci kelimeyi gereksiz harfler koyarak ( ) ا ا او لşeklinde yazmıştır.
Aynı numara altında, başlangıçta iki kitap bir arada bulunduğu anlaşılan bu
kayıtların yanıltmasıyla, Devr-i Hamîdî fihristleri diye anılan ve 1300/188283 - 1312/1894-95 tarihleri arasında bastırılan kırk fihristten biri olan Es‘ad
Efendi Kütüphanesi fihristinde yazmanın ismi “Cevâhiru’l-Menâkıb” ve müellifi “Şefîk Efendi” olarak zikredilmiştir. Muhtemelen bu fihristten bakıldığı
için Osmânlı Mü’ellifleri’nde de yazar ismi bu şekilde tekrarlanmıştır.32
Berlin Nüshası
Berlin Devlet Kütüphanesi (Staatsbibliothek zu Berlin), Prusya Kültür Varlıkları Vakfı, Şark Bölümü (Preussischer Kulturbesitz, Orientabteilung), Ms.or.
oct. 3007 numarada kayıtlı nüshadır.33 Bu nüsha tek sütun tertibi ile 19 satırlı
(unvan sayfasında 16, son sayfada 15 satır vardır) 166 varaktır. Kâğıt boyutu
200x125 mm, yazı alanı boyutu 155x65 mm ve deri ciltlidir. Metin 1b-166a
arasında yer almaktadır. Metin siyah; bölüm başlıkları ile manzumelerin başında ve sonundaki “beyt li-münşi’ihî”, “kıt‘a”, “nazm”, “mesnevî” ve “nesr”
gibi ibareler ile harekeleme kırmızı mürekkeple ve tamamı nesta‘lik hat ile taç
motifli, filigranlı kâğıda yazılmıştır. Varakların b yüzlerinde reddâde vardır.
166b boştur. 59b’den sonra bir varak eksiktir. Yazma numaralanırken bu
eksiklik fark edilmediğinden numaralamaya atlama yapılmadan devam edilmiştir. 1a’da “Nahîfî Cevâhiru’l-Menâkıb” yazılıdır. Bundan önceki numaralandırılmamış sayfada yine “(Cevâhiru’l-Menâkıb)” ve “Vezîr-i a‘zam Sokollu Mehmed Paşa hazretlerinin menâkıbı. Mü’ellifinin mahlası (Nahîfî) te’lîfi
982” şeklinde bir kayıt mevcuttur. Müstensih dışındaki kişilerce daha sonraki
zamanlarda yazılan bu tür notlardan, bu kişilerin eserin tamamını okumadıkları, eserin adını, müellifini ve telif tarihini tespit için şöyle bir gözden geçirdikleri anlaşılmaktadır. Çünkü eser Sokollu Mehmed Paşa’nın değil Sokollu
Mustafa Paşa’nın menakıbıdır.

32
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Defter-i Kütübhâne-i Es‘ad Efendi, s. 150; ‘Osmanlı Mü’ellifleri, III, s. 193, 198.
Berlin nüshasının ilk ve son sayfalarının kopyaları için bk. Ek-4.
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Hazırladığı Türkçe yazmalar kataloğunda Götz’ün de belirttiği gibi bu nüshanın bazı varakları oldukça harap durumdadır. Götz’ün aktardıklarına göre
kırılgan hâle gelen bölümler dökülerek metin kaybına yol açmış, bu bölümler
acemice yapıştırılarak tamir edilmeye çalışılmış, sayfalardaki eksik metinler ve
bazı sayfaların tamamı sonradan yeniden yazılmıştır.34 Nitekim Berlin Devlet Kütüphanesinden temin ettiğim mikrofilmdeki pek çok sayfayı yukarıdaki
sebeplerle okumak mümkün olmadı. Kütüphane görevlileri ile yapılan müteaddit yazışmalar sonucunda, takip ettikleri hizmet usullerinin dışına çıkmaları
sağlanarak bu sayfaların koyu çekilmiş fotokopileri posta yoluyla tekrar temin
edildi.
Budapeşte Nüshası
Budapeşte’deki Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi (Library of the
Hungarian Academy of Sciences), Şark Koleksiyonu (Oriental Collection) Bölümü, TÖRÖK O. 215 numarada kayıtlı nüshadır.35
2007’de, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yayınlanan Türkçe ve Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi tarafından yayınlanan İngilizce
katalogda37 şu bilgiler yer almaktadır:
36

Tek sütun tertibi ile 27 satırlı (unvan sayfasında 17, son sayfada 26 satır
vardır) 106 varaktır. Kâğıt boyutu 220x120 mm, yazı alanı boyutu 190x90
mm, deri ciltli, fiziksel olarak iyi durumda olup metin siyah, bölüm başlıkları kırmızı mürekkeple ve nesih hat ile filigranlı kağıt yazılmıştır. Söz konusu
katalogda “… takip kelimesi (reddâde) var.” denmişse de bu nüsha reddâdeli
değildir. Metin 1b-106b arasında yer almaktadır. Zahriyedeki (1a) temellük vb.
kayıtların ve bazı mühürlerin üzeri karalanarak okunmaz hâle getirilmiştir. Bu
sayfada okunur hâlde Türkçe bir beyit, Süleyman Ârif adına bir mühür ve “29
Cemâziyelâhir sene 1252” ibaresi bulunmaktadır. Bundan önceki numaralandırılmamış sayfada da yine Türkçe bir beyit mevcuttur.

34
35
36
37

Manfred Götz, Türkische Handschriften, c. XIII, 4, Wiesbaden 1979, s. 305.
Budapeşte nüshasının ilk ve son sayfalarının kopyaları için bk. Ek-5.
İsmail Parlatır, György Hazai, Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi’ndeki Türkçe El Yazmaları Kataloğu,
Ankara 2007, s. 327.
İsmail Parlatır, György Hazai ve Barbara Kellner-Heinkele, Catalogue of the Turkish Manuscripts in the
Library of the Hungarian Academy of Sciences, Budapeşte 2007, s. 380.
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Viyana Nüshası
Viyana’daki Avusturya Millî Kütüphanesi (Österreichische Nationalbibliothek), H.O. 47 numarada kayıtlı nüshadır.38 Bu nüshanın ismi, eldeki diğer
beş nüshadan farklı olarak Gencîne-i Ahlâk’tır. Ayrıca bazı bölümlerindeki bilgiler de diğer nüshalardan farklılık gösterir. Pek çok cümlesi, mana ve muhteva
bakımından aynı olsa bile, diğer beş nüshadaki karşılıklarına göre farklı kelimeler kullanılarak kurulmuştur. Metnin uygun yerlerine serpiştirilen manzumelerden bu nüshada bulunan çok sayıda şiir diğerlerinde yoktur. Farklı bir
ismi ve kısmen de farklı bir anlatımı bulunan bu nüshanın tek olmasından,
müellifin kendi müsveddesinden temize geçirilen ilk nüsha olduğu, daha sonra
bu metin üzerinde yine müellifçe redaksiyonunun yapılarak diğer nüshalara
temel teşkil eden ve asıl nüsha diyebileceğimiz ikinci bir metnin ortaya çıktığı
anlaşılmaktadır.
Bu nüshanın ismini zikreden ilk kaynak, Avusturyalı tarihçi Joseph von
Hammer’in (ö. 1856) Osmanlı Devleti Tarihi’dir. Hatta Hammer, 1828’de
basılan eserinin bu üçüncü cildini yazarken faydalandığı kaynaklar hakkında bilgi verirken, Gencîne-i Ahlâk isimli, 178 varaklı bu yazmanın kendi özel
koleksiyonunda olduğunu ve sondan eksik olduğunu belirtmektedir.39 Eserin
tespit edilen yedi nüshasından sadece birinin isminin Cevâhiru’l-Menâkıb yerine Gencîne-i Ahlâk olduğu göz önüne alındığında, Hammer’in hususi koleksiyonundaki bu nüshanın, elimizdeki Avusturya Millî Kütüphanesi, Viyana
nüshası olduğu ortaya çıkar. Gerçekten de Hammer’in kitabında tanıttığı gibi
ismi Gencîne-i Ahlâk olan ve metni 1b’den başlayıp 179b’ya kadar devam eden
bu nüshanın, sondan itibaren en az üç varak eksiği vardır.
Hammer’in şahsi koleksiyonundaki bu nüsha onun ölümünden sonra veya
belki de daha hayattayken bağış veya satış yoluyla, o devirdeki Viyana İmparatorluk Kütüphanesine geçmiştir. Nitekim bu kütüphanedeki Arapça, Farsça
ve Türkçe yazmaların kataloğunu üç cilt hâlinde hazırlayıp 1865-1867 yılları
arasında Viyana’da yayınlayan Prof. Dr. Gustav Flügel (ö. 1870), kataloğunun
ikinci cildinde bu nüshayı tanıtmıştır. Flügel de Hammer gibi eserin meçhul
bir müellif tarafından kaleme alındığını yazmaktadır.40
38
39
40

Viyana nüshasının ilk ve son sayfalarının kopyaları için bk. Ek-6.
Joseph von Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, Grossentheils aus bisher unbenützten Handschriften
und Archiven, c. III, Peşte 1828, s. VIII, 433, 750.
Gustav Flügel, Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der kaiserlich-königlichen Hofbibliothek zu Wien, c. II, Viyana 1865, s. 381-382.
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Nüsha tek sütun tertibi ile 19 satırlı (unvan sayfasında Besmele dışında
18, son sayfada 19 satır vardır) 182 varaktır. Elimizde mikrofilm olarak bulunan nüsha hakkında Flügel’in verdiği bilgilere göre kâğıt boyutu 210x131
mm olup bazı sayfalarda nem sebebiyle oluşan tahribat dışında fiziksel olarak
iyi durumdadır. Metin siyah; bölüm başlıkları ile manzumelerin başında ve sonundaki “beyt li-münşi’ihî”, “kıt‘a”, “nazm”, “mesnevî” ve “nesr” gibi ibareler
kırmızı mürekkeple ve tamamı nesta‘lik hat ile yazılmıştır.
Metin 1b-179b arasında yer almaktadır. Sondan eksiktir. Metnin kesildiği yerden itibaren diğer nüshalarla karşılaştırıldığında, sondan en az üç varak
kayıptır. Varakların b yüzlerinde reddâde vardır. 1a’da muhtemelen ıslanma
sebebiyle dağılan mürekkeple karalanmamış bölümlerde, üstte Arapça bir dua,
ortada sağda Gencîne-i Ahlâk olarak kitabın ismi, Âhî’den Türkçe bir beyit,
üstünde “lâ-edrî” olarak belirtilmiş Türkçe iki beyit, bunlardan birinin “Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler.” (A‘râf, 7/40)
mealindeki âyet-i kerîmeyi telmih ve işaret ettiğini belirtir Arapça bir kayıt ile
Farsça iki beyit vardır. Bundan önceki numaralanmamış yaprağın ön yüzünde
“Gendschinei Achlak” olarak eserin ismi ve Almanca bir kayıt mevcuttur. Bu
yaprağın diğer yüzü boştur.
Derkenarda yer yer metne yapılan ilaveler ve anlaşılması zor olan bazı kelime ve ibarelerle ilgili açıklamalar yer almaktadır. 10b-101b arasında ise, bazen
asıl metinden arta kalan bütün boşlukları kaplayacak şekilde Çelebizâde Âsım
Târîhi yer almaktadır. Bu metnin, söz konusu eserin Paris’teki Fransa Millî
Kütüphanesi ve Nuruosmaniye Kütüphanesinde bulunan yazma nüshaların
birinden mi, yoksa bilinmeyen bir yazma nüshadan mı kopya edildiği ayrı bir
inceleme konusudur.
Derkenarda ayrıca, 104a’da Akkirmânî’den alınmış rüya ile ilgili bir yazı,
107b-109a arasında muhtemelen Kırımlı Mustafa Rahmi Efendi’nin İran Sefâretnâmesi’nden, Üsküdar’dan çıkıştan itibaren Kartal, Gebze, Hereke, İzmit,
Sapanca, Akhisar, Lefke, Vezirhan, Bilecik, Söğüt, İnönü, Eskişehir ve Seyitgazi’den geçilerek Hüsrevpaşa’ya varışa kadar olan vukuatı anlatan bir bölüm
yer almaktadır. 150b-152a arasında yer alan yazılarda “Levha-i meşâyîh-i İslâm”
başlığı altında Hızır Bey’den başlayarak 1703’te katledilen Feyzullah ve Fethullah Efendilere kadar; “Levha-i kudât-ı ‘asker-i ‘ale’l-‘umûm” başlığı altında
Kara Halil el-Cenderî’den başlayarak 1648’de katledilen Mülakkab Mustafa
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Efendi’ye kadar; “Levha-i kudât-ı ‘asker-i Anatolı” başlığı altında Tâci-zâde
Ca‘fer Çelebi’den başlayarak 1648’de katledilen Cinci Hüseyin Efendi’ye kadar; “Levha-i kudât-ı İstanbul” başlığı altında Hızır Bey’den başlayarak 1661’de
katledilen Sadreddin-zâde Rûhullah Efendi’ye kadar olan ve daha çok görevlerinin sonunda katledilmiş bazı zevat hakkında bilgi verilmektedir. 160b’de
Arapça bir dua yazılıdır.
Saraybosna Nüshası
Saraybosna’daki Bosna-Hersek Millî Müzesi Kütüphanesi (Library of the
National Museum of Bosnia and Herzegovina), Muz. bibl. XVI/3-55 numarada kayıtlı nüshadır. Bu nüshadan sadece Viyana Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Türkoloji ve İslâmî Bilimler profesörü Markus Köhbach, 1990’da doçentlik
tezi olarak hazırlayarak 1994’te yayınladığı kitabında bahsetmektedir.41 Söz
konusu nüshanın bir kopyasını elde etmek için Bosna-Hersek Millî Müzesi Kütüphanesi ile yazışmalar yapılmış ancak nüshanın, 18 Mayıs 1992’deki
Sırp bombardımanında yanan Şarkiyat Enstitüsü Yazma Koleksiyonu arasında
olduğu öğrenilmiştir. Son bir çaba olarak Prof. Dr. Köhbach ile yazışma yapılarak kendisinde bu nüshanın bir kopyasının olup olmadığı sorulmuştur.
Köhbach verdiği cevapta, 1980’li yıllarda defalarca ziyaret ettiği Saraybosna’daki bu kütüphaneden ne yazık ki bu nüshanın bir kopyası veya mikrofilmini
almadığını bildirmiştir. Bu durumda söz konusu nüsha ile ilgili olarak elimizde
sadece, Dr. Safvet-beg Bašagić’in yazdığı ve Gajret dergisinin 1924’te basılan
üç ve dördüncü sayılarında yayınladığı Boşnakça makale bulunmaktadır.42 Bu
makale, Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesindeki Gajret dergisi koleksiyonundan, kütüphane müdürü Mustafa Jahic ile yazışma yapılarak temin
edilmiştir.
Makalesinde yazmanın bir özetini yapan Bašagić’in verdiği bilgiye göre bu
yazma, orijinal bir nüshanın belli bir bölümüne kadar yapılmış kopyasıdır.
Müze Kütüphanesi’ne Seyfeddin Kemura’dan (ö. 1917) intikal etmiştir. Kopyayı yapan her kim ise esas nüshanın nerede olduğunu belirtmemiş ve Krupa’nın fethinden sonra “ilâ âhirihî” diyerek kopyalamayı bitirmiştir. Elimizde
bulunan nüshalara baktığımızda bu noktaya kadar eserin üçte ikisinin ancak
41
42

Markus Köhbach, Die Eroberung von Fülek durch die Osmanen 1554. Eine historisch-quellenkritische Studie
zur Osmanischen Expansion im östlichen Mitteleuropa, Viyana 1994, s. 400-401.
Bašagić, Gajret, III/1924, s. 45-46; IV/1924, s. 60-61 (Bašagić’in makalesinin bir kopyası için bk. Ek-7;
Boşnakçadan Türkçeye tercümesi için bk. Ek-8).
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tamamlandığını görmekteyiz. Bašagić’in özetinden ayrıca, Paşa’nın Tımışvar kalemi defter kethüdalığına tayini ile Hersek sancakbeyi oluşu arasındaki Filek,
Klis ve Segedin sancakbeyiliklerini anlatan bölümlerin atlandığını anlamaktayız.
Bu bölümlerin hacmi metnin tamamının yaklaşık üçte birine karşılık gelmektedir. Böylece bu kopyanın, esas metnin ancak üçte birini ihtiva ettiği sonucu
çıkarılabilir. Nitekim Bašagić söz konusu makalesinde, elindeki nüshanın 42 varak olduğunu yazmaktadır. Ayrıca bu özette yer yer aktarılan orijinal metne ait
cümleler arasında “ol bahâne ile sıla itmege icâzet buyurmışlar-idi”43 ve “süvâr
olmaga on kişi isterdi”44 ibarelerinden bu kopyanın yapıldığı nüshanın, elimizdeki Berlin, Üniversite veya Süleymaniye nüshalarından veya bunların istinsah
edildiği nüshalara benzer bir nüshadan kopyalandığı anlaşılmaktadır. Çünkü
ilk ibaredeki “buyurmışlar-idi” kelimesi, Millet ve Budapeşte nüshalarında “virmişler-idi” şeklinde; “süvâr olmaga on kişi isterdi” ibaresi de Viyana nüshasında
“on nefer kişi süvâr idemezdi” şeklinde yazılmıştır.
Eserin Muhtevası
Eser esas olarak halkın faydası için ihdas ettiği çok sayıda hayrat ve hasenatının kayda geçirilmesi, böylece nam ve nişanının unutulmayarak ebediyen hatırlanması amacıyla Budin Beylerbeyi Vezir Sokollu Mustafa Paşa adına kaleme
alınmıştır. Onun özellikle memleketi olan Bosna’da sancakbeyi ve daha sonra
Budin’de beylerbeyi iken Bosna Sarayı ve Budin ile sancak ve vilayet sınırları
içindeki diğer beldelerde yaptırdığı çok sayıda cami, mescid, mektep, medrese,
köprü, kervansaray, palanka, hamam, su tesisi ve çeşmeler ayrı bölümler hâlinde anlatılmıştır.45
Bu bölümlerin dışında, birtakım giriş bölümlerinden46 sonra, Sokollu
Mustafa Paşa’nın amcazâdesi ve hamisi Sokollu Mehmed Paşa’nın devşirilmesi, Enderûn’daki görevleri ve devletteki rütbesinin zaman içinde artarak
sadrazamlığa kadar yükselmesi,47 ardından Sokollu Mustafa Paşa’nın devşirilmesi ve Enderûn’da geçirdiği yıllar,48 Mustafa Paşa’nın padişahla birlikte
gittiği Tebriz Seferi dönüşü taşra çıkarak sipahi olması, Nahcıvan Seferi’nde
43
44
45
46
47
48

Metin, M31b.
Metin, M101b.
Metin, sırasıyla M (84a - 95b) ve M (175a - 179b) (Budin vilayetindeki hayır eserlerinin anlatıldığı bölüm,
V’de mevcut değildir).
Metin, M (3b - 14b).
Metin, M (14b - 20b).
Metin, M (20b - 29b).
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iki yıl süreyle padişaha çaşnigir olarak hizmet etmesi ve bu seferden dönüşte Tımışvar kalemi defter kethüdalığına tayin edilmesi,49 beş yıl süren Tımışvar kalemi defter kethüdalığı görevinin akabinde Filek sancakbeyiliğine tayin edilmesi ve buradaki faaliyetleri,50 Klis sancakbeyiliğine tayin edilmesi ve
buradaki faaliyetleri,51 Segedin sancakbeyiliğine tayin edilmesi ve buradaki
faaliyetleri,52 Hersek sancakbeyiliğine tayin edilmesi,53 Bosna sancakbeyiliğine tayin edilmesi,54 Krupa Kalesi’ni ele geçirmesi,55 Sigetvar Seferi’ne iştiraki,56 Budin beylerbeyiliğine tayin edilmesi,57 Kanunî’nin vefatı üzerine oğlu
Sultan II. Selim devrinde de Budin beylerbeyiliğini sürdürmesi,58 Sultan II.
Selim’in kendisine vezirlik payesini vermesi59 ile ilgili bölümler mevcuttur.
Viyana nüshası dışındaki nüshalarda toplam otuz dokuz bölüm bulunmaktadır. Eser bir hatime ve duadan meydana gelen bölümle sona ermektedir.60
Eserde hatimeden önceki bölümün konusu olan Mustafa Paşa’nın 1574’te
vezirlik payesini almasına kadar, 1566-1574 tarihleri arasında yürüttüğü faaliyetlerden bir iki husus ve yaptırdığı hayır eserleri dışında, Budin beylerbeyiliği
sırasında vuku bulan hadiselerden hiç bahsedilmemektedir. Eserin yazıldığı
tarihte tahtta Sultan III. Murad’ın bulunduğu belirtilmesine rağmen Paşa’nın
bu padişah devrinde, 1574-1578 yılları arasındaki beylerbeyilik dönemi de
eserde söz konusu edilmemiştir.
Eserin V dışındaki diğer nüshalarında uygulanan bölüm tertibi aşağıda verilmiştir:
I- Giriş
II- Kitabın yazılma sebebi
III- Bu kitabın kaleme alınmasının asıl sebebi olan Sokollu Mustafa Paşa’nın övülmesi
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Metin, M (29b - 33a).
Metin, M (33a - 47b).
Metin, M (47b - 66b).
Metin, M (66b - 77b).
Metin, M (77b - 80b).
Metin, M (80b - 84a).
Metin, M (95b - 141a).
Metin, M (141a - 162b).
Metin, M (162b - 169b).
Metin, M (169b - 175a).
Metin, M (179b - 183a).
Metin, M (183b - 184a).
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IV- Kitapta olabilecek hatalı yazılışlar sebebiyle yazarının ayıplanmaması61
V- Sokollu Mustafa Paşa’nın Bosna’dan İstanbul’a getirilmesine sebep olan
amcazâdesi Sokollu Mehmed Paşa’nın devşirilmesi ve devletteki rütbesinin zaman içinde artarak sadrazamlığa kadar yükselmesi
VI- Sokollu Mehmed Paşa’nın silahdâr makamında iken Bosna’ya adam
göndererek amcazâdesi Sokollu Mustafa Paşa ile birlikte anne, baba ve kardeşlerini İstanbul’a getirtmesi. Mustafa Paşa’nın iki yıl Galata Sarayı’nda, yedi yıl
küçük odalarda, yedi yıl da hazine odalarında hizmet etmesi62
VII- Mustafa Paşa’nın padişahla birlikte gittiği Elkas (Tebriz) Seferi dönüşü taşra çıkarak sipahi olması. Nahcıvan Seferi’nde iki yıl süreyle padişaha
çaşnigir olarak hizmet etmesi ve bu seferden dönüşte, Tımışvar kalemi defter
kethüdalığına tayin edilmesi
VIII- Mustafa Paşa’nın beş yıl süren Tımışvar kalemi defter kethüdalığı görevinin akabinde Filek sancakbeyiliğine tayin edilmesi
IX- Mustafa Bey Filek sancakbeyi iken Eğri Kalesi beyi Maguçi Gaşpar’a
gönderdiği hediyelerin Aynaşka Kalesi beyi Çarkezi Mihal tarafından gasp
edilmesi
X- Aynaşka Kalesi beyi Çarkezi Mihal’in üzerine yürünerek elinde esir tuttuğu adamların kurtarılıp gasp ettiği hediyelerin geri alınması63
XI- Mustafa Bey’in Filek’te gösterdiği başarı üzerine Klis sancakbeyiliğine
tayin edilmesi ve orada bozulmuş bulunan asayişi temin etmesi
XII- Klis sancağında asayişi bozan bir yağmacı grubunun yakalanarak bölgede huzurun sağlanması
XIII- Klis sancağı bölgesinde huzuru bozan haydutları bertaraf etmek üzere
bir kış mevsiminde yuvalandıkları Huryan Kalesi’ne hücum edilerek dış kalenin fethedilmesi
XIV- Klis sancakbeyiliği sırasında isyan eden bazı düşman kuvvetlerinin
çevrede türlü haydutluk yapmaları üzerine haklarından gelinmesi
XV- Mustafa Bey’in Segedin sancakbeyiliğine tayin edilmesi
XVI- Mustafa Bey’in adamlarından bazısının yoldan çıkarak suç işlediklerinde idama mahkûm edilmeleri
XVII- Mustafa Bey’in Hersek sancakbeyiliğine tayin edilmesi ve vilayetin
nizamının sağlanıp sağlamlaştırılması
61
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V’de 3. ve 4. bölümler yer değiştirmiştir.
V’de bu bölümün akabinde diğerlerinde olmayan iki bölüm daha vardır.
V’de bu bölümün akabinde diğerlerinde olmayan bir bölüm daha vardır.
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XVIII- Mustafa Bey’in her zaman gönlünde yatan Bosna sancakbeyiliğine
tayin edilmesi
XIX- Mustafa Bey’in Bosna’da yaptırdığı hayır eserleri64
XX- Mustafa Bey’in Krupa Kalesi’ni fethetmek istemesi
XXI- Zirinoğlu’na nasihat kâr etmeyip fitne ve fesadına devam etmesi
XXII- Bosna’da alaybeyi olan Memi Şah Bey’in, Veziriazam Ali Paşa’ya olan
yakınlığına güvenerek Mustafa Bey’le mücadele etmesi
XXIII- Krupa Kalesi’ni kuşatmadan önce Una Nehri üzerindeki köprüyü
yıkmak üzere birlik göndermesi
XXIV- Mustafa Bey’in Krupa Kalesi’ni kuşatması
XXV- Karanlık bir gecede düşmanın kaleye çok miktarda yiyecek ve yeterli
sayıda cenkçi sokmaları
XXVI- Mustafa Bey’in gazilere kulağa küpe olmaya layık çok faydalı nasihatlerde bulunması
XXVII- Gazilerin gayret ve titizliği sayesinde fetih kapılarının kılıç zoruyla
açılması65
XXVIII- Krupa Kalesi’nin alınmasından sonra ele geçirilen düşmanın reislerinden bir kısmının cezalandırılması
XXIX- Krupa Kalesi’nin fetih haberinin padişah katına arz edilmesi66
XXX- Gazilerin isteği üzerine bazı nahiyelerin yağmalanması
XXXI- Krupa Kalesi’nin fethedilmesinin, Kanunî Sultan Süleyman Han’ın
Sigetvar Seferi’ne çıkmasına sebep olması
XXXII- Tırhala Sancakbeyi Mehmed Bey’in Şikloş Kalesi yakınında baskına
uğraması üzerine Mustafa Bey’e acele bu mahalle gitmesi konusunda emir verilmesi
XXXIII- Arslan Paşa’nın hatalı davranarak padişahın emri olmadan Polata
Kalesi’ni kuşatması ve daha sonra firar ederek birçok kalenin düşman eline
geçmesine sebep olması
XXXIV- Arslan Paşa’nın padişahın gazabına uğrayarak idam edilmesi
XXXV- Mustafa Paşa’nın Budin vilayetine vali olduğunu ilan etmesi
XXXVI- Kanunî Sultan Süleyman Han’ın vefatı üzerine Sultan II. Selim
Han’ın tahta geçmesi ve Mustafa Paşa’nın Budin valiliğine devam etmesi
64
65
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M ve P nüshalarında bölüm başlığı yazılmamış, ancak yeri 3 satır olarak boş bırakılmıştır.
Diğer nüshalardan farklı olarak V’de bu bölümün başlığı ilk yürüyüşlerde fethin müyesser olmadığına dair
olarak verilmiş, diğer nüshalardaki bu başlık ise yeni bir bölüm başlığı olarak konulmuştur.
Diğer nüshalardan farklı olarak V’de bu bölüm, yeni bir bölüm başlığı ilavesiyle iki bölüm olarak verilmiştir.
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XXXVII- Mustafa Paşa’nın Budin vilayetinde yaptırdığı hayır eserleri67
XXXVIII- Mustafa Paşa’ya vezirlik payesinin verilmesi68
XXXIX- Sonsöz69
Eserin Kaynakları
Daha önce de belirtildiği gibi müellif eserini, Budin Kadısı Ahmed Çelebi Efendi’nin görevlendirmesiyle Budin’de ve kitabın adına yazıldığı Budin
Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa’nın sağlığında kaleme almıştır. Paşa’nın 1534
dolaylarında devşirilmesinden 1574’e vezirlik payesini alana kadar geçen kırk
sene süresince vuku bulan hadiselerle ilgili olarak eserin hiçbir yerinde, herhangi bir kaynak belirtilmemiştir. Eserin yazıldığı zamandan on yıllar önce vuku bulan hadiselerle ilgili şaşılacak ayrıntıların verilmesinden, müellifin eserde
anlatılan hususları, bizzat Paşa’dan veya onun hayatını iyi bilen musahiplerinden ve görevlilerinden dinleyerek tespit ettiği düşünülebilir. Bu husus özellikle
1566 Sigetvar Seferi’ne katılmasına kadar süren sekiz senelik sancakbeyilikleri
dönemi için geçerlidir.
Sigetvar Seferi sırasındaki hadiselerden eserde aktarılanlar, sefer sonrası yazılmış Sigetvar-nâmelerle uyuşsa da müellifin bunlardan faydalandığını gösteren güçlü bir ipucu bulunmamaktadır. Mesela Sigetvar Seferi’ne bizzat katılması ve o sırada Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa’nın sır kâtibi olması dolayısıyla en ayrıntılı Sigetvar-nâmelerden birinin müellifi olan Feridun Bey’in
(ö. 1583) eserinde yer alan Budin Beylerbeyi Arslan Paşa’nın idamına yol açan
hadiseler,70 Sokollu Mustafa Paşa’nın sefer sırasında Alman imparatoruna bağlı
kuvvetlerin Sigetvar’a yardıma gelmesini engellemek için düşmanın önünde
durmasıyla ilgili hususlar71 bunlardandır.
Ancak Feridun Bey’in aktardığı, Sigetvar Kalesi’nin fethini müteakip kaleyi
savunan Zrinski’nin kesik başını fetih-nâme ile birlikte Alman imparatoruna ulaştırma görevinin Paşa’ya verilmesi ve onun bu görevi yerine getirmesinden72 elimizdeki eserde hiç bahsedilmemektedir. Bu ilginç ayrıntının Cevâ67
68
69
70
71
72

Bu bölüm V’de mevcut değildir.
V nüshası sondan eksik olduğundan bu bölümün son kısmı V’de yoktur.
V nüshası sondan eksik olduğundan bu bölüm V’de yoktur.
Feridun Ahmed Bey, Nüzhet-i Esrârü’l-Ahyâr der-Ahbâr-ı Sefer-i Sigetvar, Sultan Süleyman’ın Son Seferi, haz.
H. Ahmet Arslantürk, Günhan Börekçi, İstanbul 2012, s. 106.
Nüzhet-i Esrâr, s. 171-172, 177.
Nüzhet-i Esrâr, s. 156-157.
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hiru’l-Menâkıb’da yer almamasının sebebi kanaatimize göre müellifin eserini
Budin’de kaleme alırken kendisine bunun anlatılmaması ve Feridun Bey’in
Sigetvar Seferi’nden birkaç sene sonra 1569’da telif ettiği73 ve muhtemelen padişaha veya Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa’ya sunduğu bu eserini görme
imkânı bulamaması olmalıdır.
Eserin Tesirleri
Elimizdeki eserde büyük ölçüde Mustafa Paşa’nın sancakbeyi olarak bulunduğu Filek, Klis, Segedin, Hersek ve Bosna’daki faaliyetleri ile Bosna ve Budin’de yaptırdığı hayır eserleri anlatılıp ne yazık ki uzun Budin beylerbeyiliği
döneminden söz edilmediği için kroniklere kaynaklık etmemesi normal karşılanmalıdır. Ancak eserin Sigetvar Seferi ile ilgili bölümlerinde bulunan bazı
ayrıntılar kroniklerde bahsedilmeyen nadir bilgileri ihtiva etmektedir. Sefere
katılan Karaman Beylerbeyi Süleyman Paşa’nın sefer sırasında vefatı ve yerine
Teke Sancakbeyi Kara Murad Bey’in, Mustafa Paşa’nın tavsiyesi ile Karaman
beylerbeyi olması bunlar arasındadır.
Eserin 1575-1578 yılları arasında bir tarihte, aktarılan son olayın tarihinden yola çıkarak da muhtemelen 1575’te tamamlandığını daha önce belirtmiştik. Kendisinden sonraki yıllarda kaleme alınan kroniklerde daha çok Sokollu Mustafa Paşa’ya Sigetvar Seferi sırasında verilen bazı görevler ile bu sırada
Arslan Paşa’nın idamının akabinde Budin beylerbeyi oluşundan kısaca bahsedilmektedir. Ancak bu bilgilerin Cevâhiru’l-Menâkıb’dan alındığını gösteren
herhangi bir ipucu bulunmamaktadır. 1575’ten sonra telif edilen belli başlı
kroniklerde, Cevâhiru’l-Menâkıb’da anlatılan olayların hangilerinden bahsedildiği, müelliflerinin ölüm tarihleri sırasıyla aşağıda verilmiştir:
Cenâbî Mustafa Efendi’nin (ö. 999/1590) Arapça olarak kaleme aldığı,
1588 yılına kadar gelen genel bir İslam tarihi olan el-‘Aylemü’z-Zâhir fî Ahvâli’l-Evâ’il ve’l-Evâhir’de, Cevâhiru’l-Menâkıb’da geçen olaylardan ve Sokollu
Mustafa Paşa’dan herhangi bir bahis yoktur.74
Gelibolulu Mustafa Âlî Efendi’nin (ö. 1008/1600) Künhü’l-Ahbâr’ının
son bölümünde 1595 yılına kadar olan Osmanlı tarihi anlatılır. Bu eserde,
73
74

Nüzhet-i Esrâr, s. 7, 23.
Mehmet Canatar, Müverrih Cenâbî Mustafa Efendi ve Cenâbî Tarihi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 1993.
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Cevâhiru’l-Menâkıb’da anlatılan olaylardan Budin Beylerbeyi Mustafa Paşa ile
Köstendil Sancakbeyi Mehmed Han’ın Sigetvar Seferi sırasında düşmandan
gelecek saldırıları karşılamaları için askerleriyle İstolni Belgrad semtine gönderildiklerini yazmaktadır.75
Selânikî Mustafa Efendi (ö. 1008/1600?) eserinde, Kanunî Sultan Süleyman’ın saltanatının sonlarından Sultan III. Mehmed’in saltanatının sonlarına kadar (1563-1600) olan dönemi anlatmaktadır. Bizzat katıldığı 1566’daki
Sigetvar Seferi’ni eserinde etraflı bir şekilde anlatmıştır. Tamamen yaşadığı
devrin olaylarını yazan Selânikî, kendi ifadesine göre herhangi bir tarihten faydalanmamış, ancak birtakım devlet belgelerinden ve şifahi kaynaklardan istifade etmiştir.76 Târîh-i Selânikî’de, Cevâhiru’l-Menâkıb’da anlatılan olaylardan
Tırhala Sancakbeyi Mehmed Bey’in Sigetvar Seferi sırasında Drava Nehri’ni
geçerken düşmanın baskınına uğrayıp yaralanması,77 Budin Beylerbeyi Arslan
Paşa’nın Polata Kalesi’ni kuşatması, muvaffak olamayarak firar etmesi ve başka
kalelerin düşman eline geçmesine sebep olması, sonuçta infaz sırasında bizzat
orada olduğunu beyan eden müellifin şahitliğinde idam edilmesi, yerine Mustafa Paşa’nın tayin edilmesi78 gibi olaylar yer almaktadır.
Hasan Bey-zâde Ahmed Paşa’nın (ö. 1046/1636-37) Târîh’i, 16281635 yılları arasında telif edilmiştir.79 Eserin Hasan Bey-zâde Târîhi olarak
bilinen ikinci bölümü, 1520-1635 yılları arasındaki zaman dilimini kapsamaktadır.80 Elimizdeki eserde geçen olaylardan sadece, önceki Budin Beylerbeyi
Arslan Paşa’nın Sigetvar Seferi sırasındaki idamı81 ve Sokollu Mustafa Paşa’nın
Budin beylerbeyi oluşundan82 bahsedilmektedir.
Edirneli Mehmed b. Mehmed (ö. 1050/1640?) Nuhbetü’t-Tevârîh ve’l-Ahbâr adlı bir eser kaleme almıştır. Eserin ikinci cildi Osman Gazi’den başlayarak Sultan I. Ahmed’in vefatına kadar olan Osmanlı tarihini kapsamaktadır.
75
76
77
78
79
80
81
82

Gelibolulu Mustafa Âlî Efendi, Künhü’l-Ahbâr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Türkçe
Yazmalar Bölümü, no. 5959, vr. 332a.
Selânikî Mustafa Efendi, Târîh-i Selânikî (971-1003/1563-1595), haz. Mehmet İpşirli, I, İstanbul 1988, s.
XI, XII, XVII, XIX.
Târîh-i Selânikî, I, İstanbul 1988, s. 23.
Târîh-i Selânikî, I, İstanbul 1988, s. 25-27.
Hasan Bey-zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Târîhi, Tahlil-Kaynak Tenkidi, c. I, haz. Şevki Nezihi Aykut,
Ankara 2004, s. LXXXIV-XCII.
Hasan Bey-zâde, I, s. XLIX.
Hasan Bey-zâde, II, 144-145.
Hasan Bey-zâde, II, 220.
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Cevâhiru’l-Menâkıb’da geçen olaylardan sadece Sigetvar Seferi sırasında Sokollu Mustafa Paşa ve Karaman Beylerbeyi Süleyman Paşa’nın düşmana mukabele
maksadıyla askerleri ile birlikte İstolni Belgrad taraflarında görevlendirildikleri83 ve Kapdân-ı Deryâ Piyâle Paşa’nın Sakız Adası’nın fethine memur edildiği84 anlatılmaktadır.
Peçûyî İbrahim Efendi’nin (ö. 1059/1649?) yazdığı tarih, 1520-1640 yılları arasında geçen olayları kapsar.85 Eserinde, çocukluk günlerinde kendisine
yetiştiğini beyan ettiği86 ve Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa’nın emmisinin
oğlu olduğunu belirttiği Mustafa Paşa için hususî bir bölüm ayıran müellif,
onun Sigetvar Seferi sırasında Budin beylerbeyiliğine tayin edildiğini, Sultan
II. Selim devrinde vezir olduğunu nakletmekte ve şahsiyeti ile ilgili geniş bilgi
vermektedir.87 Budin beylerbeyiliğinde Mustafa Paşa’nın selefi olan Arslan Paşa’ya ayırdığı bölümde ise onun Sigetvar Seferi sırasında Tata Kalesi’nin elden
çıkmasına sebep olmakla suçlanarak idam edildiğini yazmaktadır.88 Sigetvar
Seferi’ni anlatırken Cevâhiru’l-Menâkıb’da zikredilen Tırhala Sancakbeyi Mehmed Bey’in düşman tarafından pusuya düşürülüp yaralanması olayını, sancakbeyinin adını vermeden “Oğlu ile birlikte şehit edildi.” şeklinde aktarmaktadır.89 Daha sonra Arslan Paşa’nın idamı konusunu tekrar ele almakta, onun
idamından sonra yerine veziriazamın karındaşı oğlu -daha önce emmisi oğlu
dediğine göre burada “kardeş çocukları” manasında kullansa gerektir- ve bir
yıl önce Bosna’da Krupa Kalesi’ni fethetmiş bulunan, bu sefere de binden fazla
askeriyle katılarak Vulkovar’daki resmigeçitte padişahı selamlayan Mustafa Paşa’nın tayin edildiğini, Karaman beylerbeyi ile birlikte Budin’i korumak üzere
İstolni Belgrad yakınlarındaki Gölbaşı’na gönderildiklerini anlatmaktadır.90
Solak-zâde Hemdemî Mehmed Efendi’nin (ö. 1068/1658) kaleme aldığı
Târîh-i Solak-zâde Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1657’ye kadar gelen
olayları anlatmaktadır. Müellif kendi döneminden öncesini başka eserlerden
83

84
85
86
87
88
89
90

Abdurrahman Sağırlı, Mehmed b. Mehmed er-Rûmî (Edirneli)’nin Nuhbetü’t-Tevârih ve’l-Ahbâr’ı ve Târîh-i
Âl-i Osman’ı (Metinleri, Tahlilleri), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul
2000, s. 264.
Sağırlı, s. 265 vd.
Peçevî İbrahim Efendi, Peçevî Tarihi, haz. Bekir Sıtkı Baykal, I, Ankara 1981, s. XV-XVI.
Peçûyî İbrahim Efendi, Târîh-i Peçûyî, c. I, İstanbul 1281, s. 8.
Peçûyî, II, s. 26-28.
Peçûyî, I, s. 36.
Peçûyî, I, s. 414-415.
Peçûyî, I, s. 416-417.
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derlemiştir. Bu eserde Sokollu Mustafa Paşa ile ilgili olarak onun Budin baruthanesinin yıldırım düşmesi sonucu yanması bahane edilerek idamı dışında bir
bahis yoktur.91
Kara Çelebi-zâde Abdülazîz Efendi’nin (ö. 1068/1658) Ravzatü’l-Ebrâr’ı
Sultan IV. Mehmed’in 1648’de cülûsuna kadar olan Osmanlı tarihini ihtiva etmektedir. Cevâhiru’l-Menâkıb’da anlatılan olaylardan sadece Kapdân-ı
Deryâ Piyâle Paşa’ya Sigetvar Seferi sırasında Sakız Adası’nın fethetmesinin
emredildiği92 zikredilmekte, Sokollu Mustafa Paşa’dan hiç bahsedilmemektedir.
İlk resmî vak‘anüvis olan Halepli Mustafa Na‘îmâ Efendi (ö. 1128/1716),
1574-1660 yılları arasının tarihini kaleme almıştır. Eserinin ilk telif dönemindeki nüshalarında bulunan ve 1574-1592 senelerini özetle anlattığı bölümünde, Sokollu Mustafa Paşa’nın sadece idamından bahsetmiştir.93
Tespitlerimize göre ismini zikrederek eserden alıntı yapan ilk kaynağın,
Hammer’in Osmanlı Devleti Tarihi’nin 1828’de yayınlanan üçüncü cildi olduğu belirtilmişti. Hatta Hammer’in, isminin Gencîne-i Ahlâk olduğunu belirttiği bu yazmanın kendi şahsî koleksiyonunda olduğunu söylediği ve bu nüshanın elimizdeki Viyana nüshası olduğu tespiti yapılmıştı. Hammer eserinin
çeşitli ciltlerinde bu nüshadan bahsetmiş ve mesela Krupa Kalesi’nin fethinde
olduğu gibi yeri geldikçe alıntılar yapmıştır.94 Hammer’in eserini Devlet-i ‘Osmâniyye Târîhi, ‘Osmânlıların Mebâdî-i Zuhûrundan Kaynarca Ahidnâmesine
Kadar ismiyle tercüme eden Mehmed ‘Atâ Bey de (ö. 1337/1919) eserinin
1330/1911-12 ve 1332/1913-14’te yayınlanan ilgili ciltlerinde aynı ifadeleri
tekrarlamıştır.95
Macar tarihçi Antal Gevay (ö. 1845), bazı Osmanlı kroniklerinden ve Viyana’daki devlet arşivinde görev yapması sebebiyle kolaylıkla ulaştığı Habsburgların İstanbul elçilerine ait raporlardan faydalanarak Budin paşalarının kısa
biyografilerini ihtiva eden elli iki sayfalık bir çalışmasını, A Budái Pasák (Budin
Paşaları) ismiyle 1841’de yayınlamıştır. Söz konusu Osmanlı kronikleri için
91
92
93
94
95

Solak-zâde Mehmed Hemdemî, Târîh-i Solak-zâde, İstanbul 1297, s. 598.
Kara Çelebi-zâde Abdülazîz Efendi, Ravzatü’l-Ebrâr el-Mübeyyinü bi-Hakāyıkı’l-Ahbâr, Bulak 1248, s. 446.
Na‘îmâ Mustafa Efendi, Târih-i Na‘îmâ, c. I, haz. Mehmet İpşirli, Ankara 2007, s. 1910.
Hammer, III, Peşte 1828, s. VIII, 433-434, 750; IX, Peşte 1833, s. 201; X, Peşte 1835, s. 458.
Joseph von Hammer, Devlet-i ‘Osmâniyye Târîhi, ‘Osmânlıların Mebâdî-i Zuhûrundan Kaynarca Ahidnâmesine Kadar, çev. Mehmed ‘Atâ, c. V, İstanbul 1330, s. 6; c. VI, İstanbul 1332, s. 133-135, 315.
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daha eserinin başında Hammer’in tarihine atıf yapan Gevay, Sokollu Mustafa
Paşa’yı anlatırken Gencîne-i Ahlâk’tan, Paşa’nın biyografisi olarak söz etmektedir ki bu bilgiyi de Hammer’den aldığı anlaşılmaktadır.96
Macar şarkiyatçı Imre Karácson (ö. 1911), 1908’de Macar Tarih Kurumu
Bülteni Századok’da yayınlanan ve Köhbach’ın da sözünü ettiği97 makalesinde, İstanbul’daki bir Cevâhiru’l-Menâkıb nüshasının kısa bir özetini vermiştir.
Makalede ayrıca Hammer’e atıfta bulunarak Gencîne-i Ahlâk’tan da bahsetmiştir.98
Daha önce de bahsedildiği gibi Abdurrahman Şeref Efendi (ö. 1343/1925),
Millet nüshasını esas alarak “Sokollu Mehmed Paşa’nın Evâ’il-i Ahvâli ve ‘Â’ilesi Hakkında Ba‘zı Ma‘lûmât - Cevâhiru’l-Menâkıb” isimli müstakil makalesini
1330/1914’te Târîh-i ‘Osmânî Encümeni Mecmû‘ası’nda yayınlamıştır.99
Alexander von Takáts, 1915’te basılan Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften yıllığının dördüncü cildindeki “Vezir Szokolli
Musztafa Pascha (Der große Musztafa)” isimli makalesinde, Paşa’nın Budin’de
ve vilayetin çeşitli beldelerinde yaptırdığı eserleri anlatmaktadır. Bu bilgiler
için Cevâhiru’l-Menâkıb’ın yerini belirtmediği bir nüshasına atıf yapmakta, ayrıca Viyana nüshası Gencîne-i Ahlâk’tan da bahsetmektedir.1005
SOKOLLU MUSTAFA PAŞA’NIN HAYATI
Eser her ne kadar Sokollu Mustafa Paşa adına yazılmışsa da ilk önce onun
amcazâdesi ve hayatının her safhasındaki hamisi olan Sokollu Mehmed
Paşa’nın devşirilmesinden başlayarak onun devlet kademelerinde ilerleyip
nihayet sadrazam oluşunu anlatarak başlamaktadır. Eserdeki bilgileri esas
almak kaydıyla ve metinleri günümüz Türkçesiyle özetlemek suretiyle biz
de müellifle aynı yolu izleyerek aslında bütün kaynakların buradan aldığını
düşündüğümüz, devşirme görevini yürüten subayın kimliğine kadar pek çok
ayrıntıyı veren Sokollu Mehmed Paşa’nın hayat hikâyesi ile başlıyoruz.

Gévay, Antal, A Budai Pasák, Bécs (Viyana) 1841, s. 11.
Köhbach, s. 400.
Imre Karácson, “A sztambuli mecsetek magyar vonatkozású kéziratai”, Századok (Macar Tarih Kurumu
Bülteni), s. 42, Budapeşte 1908, s. 79-83.
99 Abdurrahman Şeref, s. 257-265.
100 Alexander von Takáts, “Vezir Szokolli Musztafa Pascha (Der große Musztafa)”, Ungarische Rundschau für
historische und soziale Wissenschaften, c. IV, Münih ve Leipzig 1915, s. 795-796.
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Amcazâdesi Sokollu Mehmed Paşa’nın Devşirilmesi ve Görev Safahatı
Eserin dua, sebeb-i telif, Sokollu Mustafa Paşa’nın övülmesi ve kitaptaki hataların hoş görülmesi ile ilgili giriş bölümlerinden sonraki dördüncü bölümü,
Mustafa Paşa’nın amcazâdesi Sokollu Mehmed Paşa’nın hayatına hasredilmiştir:
Saray hizmeti için imparatorluk topraklarındaki çeşitli beldelerden zeki ve
kabiliyetli çocukları devşirmek Osmanlı kanunu idi. Özellikle Bosna bölgesinden devşirilen çocukların genelde diğerlerinden kabiliyetli oldukları tecrübeyle
sabit olduğundan bunlar tercih edilmekteydiler. Kanunî Sultan Süleyman Han
zamanında devşirme görevini üstlenen Yayabaşı Yeşilce Mehmed Bey101 Bosna’ya giderek çevredeki seçkin kabile ve ailelerden devşirilmeye uygun çocuklar
aramaya başladı. Lim Nehri kenarındaki Sokol102 isimli bir beldede yaşayan ve
Hristiyanlar arasında soylu sayılan bir aileden olan Sokolovik adlı kimsenin
oğlundaki cevheri fark ederek onu anne ve babasından istedi. Ama onlar çok
sevdikleri oğullarını vermek istemeyerek sakladılar. Hatta çocuğun, bilgisi ve
zenginliğiyle meşhur bir papaz olan dayısı araya girerek çocuktan vazgeçmesi için Yeşilce Mehmed Bey’e para teklif etti. Yeşilce Mehmed Bey bu teklifi
şiddetle reddedip çocuğun verilmesinde ısrar ettiyse de bu işin zor kullanarak
olmayacağını anladı. Çocuğun anne ve babasına nasihat ederek tatlılıkla razı
etmeye çalıştı. Akraba ve yakınları da anne ve babasına, çocuk ileride devlette
bir makama geldiğinde kendilerine çok faydası olacağını söylediler. Onlar da
çocuklarının nasıl olsa elden çıkacağına kanaat getirerek ister istemez gizledikleri yerden çıkararak teslim ettiler.
Diğer meşhur aile ve kabilelerden alınmış toplam kırk oğlan askerlerin refakatinde Edirne’ye yollandı. Kafile Edirne’ye vardığında, o sırada orada bulunan Kanunî Sultan Süleyman Han’ın huzuruna çıkarıldılar. Akabinde Edirne
Sarayı’na alındılar.
Diğer oğlanlarla birlikte burada bir müddet eğitim gören Mehmed, daha sonra İstanbul’a gönderilerek Topkapı Sarayı’ndaki küçük odalara dâhil oldu. Padi101 Ramazanzâde Mehmed Çelebi (ö. 979/1571). Sırasıyla divan kâtipliği, defter eminliği, reisülküttaplık ve
nişancılık görevlerinde bulunmuştur. Hayatı ve yazdığı Nişancızâde Târîhi olarak bilinen meşhur muhtasar
umûmî tarih hakkında bilgi için bkz. Abdülkadir Özcan, “Mehmed Çelebi, Ramazanzâde”, TDV İA, c.
XXVIII, Ankara 2003, s. 449-450.
102 Sokol: (Boşnakça: Sokolovici) Bugün Bosna-Hersek’in batısında, Sırbistan ve Karadağ sınırı yakınında,
Saraybosna’ya 80, Vişegrad’a 20 km uzaklıkta bir köy.
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şahın hizmetinde gösterdiği üstün gayret sebebiyle önce iç hazineye alındı, daha
sonra kendisine rikabdârlık mansıbı verildi. Bulunduğu her makamda zekâsı
ve kabiliyeti sebebiyle daima üstün başarı göstererek sırasıyla çuhadâr, silahdâr
ve çaşnigirbaşı olduktan sonra103 Tabur Seferi’nde büyük kapıcıbaşılık rütbesi
verildi.104 Nihayet Barbaros Hayreddin Paşa’nın vefatı üzerine kapdân-ı
deryâ,105 Semiz Ali Paşa’nın106 vezaretle Mısır valisi olmasından sonra onun
yerine Rumeli beylerbeyiliğine tayin edildi.107
Bu görevde iken o kadar başarılı bir yönetim gösterdi ki padişahın itimadını kazandı ve az zaman sonra Nahcıvan Seferi dönüşü kendisine vezirlik rütbesi verildi.108 Nihayet daha Kanunî Sultan Süleyman Han sağ iken en yüksek
rütbe olan veziriazamlık makamına erişti.109 Şu anda Sultan III. Murad Han
devridir ve veziriazamlık makamında yine kendisi bulunmaktadır.”110
Sokollu Mustafa Paşa’nın Devşirilmesi
V’de bu bölüm, diğer nüshalardan oldukça farklıdır. Kabaca söylemek
gerekirse, metin tesisinde esas nüsha olarak kabul edilen M’deki toplam 73
satır metin V’de yoktur. V’deki toplam 174 satır metin de M’de yoktur. Ayrıca elde bulunan V dışındaki nüshalarda tek bir bölümde yer alan bu bilgiler V’de, Sokollu Mehmed Paşa’nın annesi ile ilgili iki ayrı bölümle birlikte
toplam üç bölüm olarak tanzim edilmiştir. V dışındaki nüshalardaki bölüm,
bu ve bundan sonraki maddede anlatılmış, V’deki farklılıklar ise dipnotlarda
belirtilmiştir.

103 Sokollu Mehmed Paşa’nın rikâbdâr, çuhadâr ve çâşnigîrbaşı olmasından V’de bahsedilmemektedir.
104 Kanunî Sultan Süleyman, Tabur Seferi de denilen Dördüncü Macaristan Seferi için İstanbul’dan 25 Safer
948’de (20 Haziran 1541) hareket etti. 8 Şaban 948’de (27 Ekim 1541) İstanbul’a döndü (İsmail Hami
Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c. II, İstanbul 1971, s. 222-231).
105 Barbaros Hayreddin Paşa 6 Cemaziyelevvel 953 (4 Temmuz 1546) tarihinde vefat etmiş, yerine Sokollu
Mehmed Paşa kapdân-ı deryâ olmuştur (Danişmend, II, s. 249-250).
106 Semiz Ali Paşa (ö. 28 Haziran 1565), Rumeli ve Mısır beylerbeyi, sonra sadrazam oldu (Danişmend, II,
321-322, 335).
107 V’de kapdân-ı derya ve Cezayir beylerbeyiliğine getirildiği yazılıdır [V (13b/10)].
108 Sokollu Mehmed Paşa, Nahcıvan Seferi dönüşü (1554) Rumeli beylerbeyi iken üçüncü vezir (Hasan
Bey-zâde, II, 134-135), 26 Şevval 968 (10 Temmuz 1561) tarihindeki sadâret değişikliğinde ikinci vezir
olmuştur (Danişmend, II, 322).
109 Sokollu Mehmed Paşa veziriazamlık makamına 29 Zilkade 972 (28 Haziran 1565) tarihinde tayin edilmiştir (Danişmend, III, 46).
110 Metin, M (14b - 20b). Bu bölümün son paragrafındaki bilgiler V’de mevcut değildir. Sokollu Mehmed Paşa
20 Şaban 987 (12 Ekim 1579) günü ikindi divanı sırasında bir arzusunu arz etmeye geldiğini söyleyen bir
meczup tarafından hançerlenerek öldürülmüştür (Danişmend, III, 46-49).
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Sokollu Mehmed Paşa silahdârlık makamında iken anne, baba ve kardeşleri ile yakın akrabalarının İslam’la şereflenmeden oralarda kalmalarının uygun
olmayacağına karar vererek Bosna haracını toplamakla görevli Ahmed Bey’i
çağırdı. Memleketinde bulunan kardeşlerinden ve akrabalarından kim varsa
İstanbul’a getirilip hepsinin Müslüman olmalarını arzu ettiğini bildirdi.
Ahmed Bey Bosna’ya ulaştığında Sokollu Mehmed Paşa’nın anne, baba ve
akrabalarını bularak büyük oğullarının devlette büyük bir rütbe olan silahdârlık makamında bulunduğunu, buradaki iki biraderini de yanına alıp onların
da devlet hizmetine girmelerini istediğini bildirdi.111
Paşa’nın annesi çok üzülüp gözyaşlarına boğularak zaten büyük oğlunun
ayrılık ateşiyle ciğeri yanarken bir de şimdi iki küçük oğlundan ayrılırsa yaşamasının bir anlamı kalmayacağını beyan etti. Bütün akrabalar toplanıp bu işin
ağlamakla sızlamakla hallolmayacağını, elbirliği yaparak hem anne ve babayı
teskin hem de İstanbul’daki büyük oğullarını tatmin edecek bir çare bulmaları
gerektiğini düşündüler. Sokollu Mehmed Paşa’nın amca oğulları arasında küçük biraderine yaşça ve görünüş olarak çok benzediği için bu kitabın konusu
olan Mustafa Paşa’yı çağırıp İstanbul’a gitmesi konusunda ikna ettiler. Ondan
olumlu cevabı işitir işitmez Paşa’nın babası ve ortanca biraderi ile birlikte küçük biraderidir diyerek Mustafa Paşa’yı Ahmed Bey’e teslim ettiler.
Kafile İstanbul’a doğru yola çıktı. Mustafa Paşa o kadar küçüktü ki at üstünde duramadığından onu mahfeye oturttular. İstanbul’a vardıklarında yakınlarına
kavuştuğu için çok sevinen Sokollu Mehmed Paşa babasına hürmet, biraderlerine
iltifat etti. Daha sonra biraderleri padişahın huzuruna çıkarıldılar. “Yaşları küçük
olduğundan şimdi Topkapı Sarayı’na alınmaları uygun değildir. Bir miktar Galata Sarayı’nda ilim tahsili yapsınlar.” diye ferman buyruldu. Topkapı Sarayı’ndan
bir kapıcı nezaretinde Galata Sarayı ağası Ahmed Ağa’ya teslim edildiler. Silahdâr
Mehmed Ağa’nın küçük biraderleri ve Topkapı Sarayı’nda bilfiil odabaşı olan Sinan
Ağa’nın yakın akrabaları olduğu hatırlatılarak akranları arasında özel muamele görmeleri konusunda Ahmed Ağa uyarıldı. Oğlanlar Galata Sarayı’nda üstün gayret
göstererek iki yıl boyunca önce tellaklık sonra da berberlik sanatını öğrendiler.112
111 V’de haraççıların Sokollu Mehmed Paşa’nın babasının vefat etmiş, annesinin babası yerine ailenin başına
geçmiş olduğunu gördükleri, kardeşlerinden de sadece bir küçük biraderini buldukları anlatılmakta [V
(14a/16 - 14b/4) ], ayrıca Paşa’nın bu sırada Rumeli beylerbeyi olduğu bildirilmektedir [V (14b/6)]. Paşa’nın
babasının durumu, kardeş sayısı ve bu sıradaki makamıyla ilgili bu farklı anlatım, V’nin ilgili bölümlerinde
daima tekrarlanmaktadır.
112 Bu paragrafta buraya kadar olan bilgiler V’de mevcut değildir. Ayrıca V’de, Paşa’nın küçük biraderi yerine
İstanbul’a getirilen amca oğluna İbrahim isminin verildiği yazılıdır [V (16b/13-14)].
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Bu sırada Sokollu Mehmed Paşa’nın Mustafa ismi konulmuş olan ortanca biraderi vefat etti. Paşa’nın amca oğlu olan ancak kendisinin küçük biraderi bildiği
diğer oğlan iki yılın sonunda Galata Sarayı’ndan Topkapı Sarayı’ndaki küçük
odalara alındı. O sırada hâlâ silahdârlık makamında bulunan Paşa ortanca biraderini sorunca vefat ettiğini bildirdiler. Paşa çok üzülerek küçük biraderi bildiği
diğer oğlanı yanına çağırdı. Ona hayatına yön verecek faydalı nasihatlerde bulundu ve ismini, çok sevdiği ortanca biraderinin Mustafa olan ismiyle değiştirdi.113
Enderûn’daki Görevleri
Mustafa küçük odalarda yedi sene hizmet etti.114 Bu arada Sokollu Mehmed
Paşa annesini İstanbul’a getirterek Müslüman olmasını sağladı. Ona “Benim
Mustafa’dan başka biraderim var mıdır?” diye sormasına rağmen kadıncağız
utancından doğruyu söyleyemedi. Ancak Paşa gerçeği çok geçmeden öğrendi.
Küçük biraderinin Bosna’da kalarak Müslüman olmamasına çok üzüldü. Mustafa’yı çağırıp “Sen benim biraderim değil amca oğlum imişsin. Niçin küçük kardeşimin küfür ve dalalette kalmasını makul görüp gerçeği söylemedin?” diyerek
sorguya çekti. Mustafa “Yaşım küçük idi. Gerçekleri saklamam için beni tehdit
ettiler ve yemin ettirdiler. Beni affedin.” diyerek özür diledi. Paşa da “Müsterih
ol, seni yine eskisi gibi kendi kardeşim bilirim ve himaye etmeye devam ederim.”
diyerek onu affetti. Bosna’da kalmış olan küçük kardeşini de getirtip İbrahim
Paşa Sarayı’na verdi. Ancak bu kardeşi de çok geçmeden vefat etti.115
Şehzade Mehmed’in vefat ettiği günlerde116 Mustafa küçük odalardaki
hizmetini bitirip hazine odalarına alındı. Burada da gayretiyle diğerlerinden
öne çıktığından bizzat padişahın berberi olup başını tıraş etmek ayrıcalığına
113 Metin, M (20b - 27b).
114 V’de yazılanlara göre Sokollu Mehmed Paşa’nın küçük biraderi bildiği amca oğlu Mustafa Paşa, Galata
Sarayı’nda iki yıl kaldıktan sonra Topkapı Sarayı’ndaki küçük odalara alındı. Burada berberlik sanatını
öğrendi ve başarılarla geçirilen yedi yılın sonunda hazine odalarına geçti. Burada da dört yıl kaldıktan sonra
bizzat padişahın berberi olup başlarını tıraş etmekle şereflendi [V (18b/18 - 19b/4)].
115 V’de diğer nüshalarda olmayan iki ayrı bölüm hâlinde verilen bilgilere göre, Sokollu Mehmed Paşa’nın
Bosna’da bulunan annesi, İstanbul’a küçük oğlu yerine gönderdiği amca oğlunun padişaha berber olduğunu
duyunca yaptığından büyük pişmanlık duydu. Çok geçmeden Paşa bu durumdan haberdar oldu. Derhâl
memlekette kalan küçük biraderini de İstanbul’a getirterek ismini Mustafa koydu. Hırpalanmaması için
doğrudan iç oğlanlar bölümüne alındı. Ancak Mustafa bir müddet sonra vefat etti. Paşa amca oğlunu
çağırarak İbrahim olan ismini vefat eden biraderinin ismiyle değiştirip Mustafa yaptı. Sevgili biraderinin
sevgisini ona da göstereceğini beyan ederek faydalı nasihatlerde bulundu. Paşa’nın annesi Mustafa ismi
verilen küçük oğlunun vefat haberini işitince çok üzüldü. Büyük oğluna mektup yazarak taziyelerini ve
İstanbul’a gelmek istediğini bildirdi. Paşa annesinin mektubunu alır almaz Bosna’ya adamlar gönderip
annesini getirtti. Annesi kendi isteğiyle Müslüman oldu [V (19b/5 - 24a/4)].
116 Şehzade Mehmed’in vefatı: 8 Şaban 950 (6 Kasım 1543) (Peçûyî, I, s. 503; Solak-zâde, s. 506).

49

50

İNCELEME - Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı

kavuştu. Bu hizmeti tam yedi yıl sürdü. Hatta Kanunî, Şah Elkas’la İran Seferi’ne çıktığında117 padişahla birlikte o da gitti.118
Sipahi Olarak Taşra Çıkması
Buradaki ve bundan sonra gelen Sokollu Mustafa Paşa’nın Tımışvar kalemi
defter kethüdalığına tayin edilmesi maddesindeki bilgiler, eserde özetle şöyle
anlatılmaktadır:
Mustafa Paşa, Kanunî’nin hizmetinde yedi yıl kaldıktan sonra taşra çıkarak
sipahi olmayı arzu etti. Padişahla birlikte Elkas Seferi’nden İstanbul’a döndüğünde119 muradına ererek 33 akçe ulufe ile sipahi oldu. Velinimeti olan Sokollu
Mehmed Paşa bu sırada Rumeli beylerbeyi idi. Kendisini çağırarak artık çocukluk çağını geride bıraktığını ve gençlik çağına adım attığını hatırlattı ve
birçok nasihatte bulundu.
Bir ara içine vatan hasreti çökerek memleketini ziyaret edip akrabalarını
görmek istedi. Sokollu Mehmed Paşa kendisine, Bosna sancağına bağlı Brot
kadılığının cizye toplama görevini vererek bu bahane ile memleketini ziyaret
etmesini sağladı. Ziyaret sırasında birader, akraba ve yakınlarından orada kim
varsa hepsini İslam’a davet etmiş, onlar da kabul etmişlerdi.
Kanunî’nin Nahcıvan Seferi’ne çıktığı günlerde İstanbul’dan beş menzil
gitmişlerdi ki padişaha çaşnigir oldu.120 Bu görevi sefer süresince iki yıl boyunca yaptı.121
Mehmed Süreyyâ, Sokollu Mustafa Paşa’nın Enderûn’dan çıkışında
küçük mirahur, 962 Ramazan’ında (Temmuz 1555) çakırcıbaşı olduğunu yazmakta122 ise de metinde bu görevlerle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Devlet Kademelerindeki Görevleri
Sokollu Mustafa Paşa 1534 dolaylarında altı yedi yaşlarında devşirildikten
sonra iki yıl Galata Sarayı’nda, yedi yıl Topkapı Sarayı’ndaki küçük odalar117 Kanunî Sultan Süleyman’ın onuncu seferi olan İkinci İran (veya Tebriz) Seferi 18 Safer 955’de (29 Mart
1548), ordunun Üsküdar’a geçmesiyle başladı (Danişmend, II, 255; Hasan Bey-zâde, II, 121).
118 Metin, M (27b - 29b) Bu paragraftaki bilgiler V’de mevcut değildir.
119 Kanunî Sultan Süleyman İkinci İran Seferi’nden İstanbul’a, 1 Zilhicce 956’da (21 Aralık 1549) döndü
(Danişmend, II, 262).
120 Kanunî Sultan Süleyman’ın Nahcıvan Seferi 18 Ramazan 960’ta (28 Ağustos 1553), ordunun Üsküdar’a
geçmesiyle başladı (Danişmend, II, 278).
121 Metin, M (29b - 32a).
122 Sicill-i ‘Osmânî, IV, s. 377.
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da, yedi yıl da hazine odalarında tahsil ve hizmetini tamamlamış, akabinde
1550’de taşra çıkarak sipahi olmuştu. Kanunî’nin 1553’teki Nahcıvan Seferi’ne katılmış ve daha yolda padişaha çaşnigir olmuştu. Paşa’nın devlet kademelerindeki görevleri, bu seferin 1555’te bitiminde Tımışvar kalemi defter
kethüdalığına tayin edilmesiyle birlikte başlamış oldu.
Tımışvar Beylerbeyiliği Kalemi Defter Kethüdalığı
Padişah Nahcıvan Seferi dönüşü Amasya’da kışladığında,123 1 Cemaziyelahir 962 (23 Nisan 1555) tarihinde 60 bin akçe ile Tımışvar124 kalemi defter
kethüdalığı görevi verildi. Burada geçen beş yıl boyunca, Tımışvar Beylerbeyi
Kāsım Paşa ile birlikte çok uyumlu bir çalışma sergiledi.125
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi kayıtlarında ise Mustafa Paşa’nın Tımışvar beylerbeyiliği defter kethüdalığı görevine tayini ile ilgili olarak Tımışvar
beylerbeyine gönderilen “vilâyet-i Tımışvar kethüdâlığı, ‘atebe-i âlem-penâh
çaşnigîrlerinden Mustafa’ya sene 961 Zilhicce’sinin on beşinci gününden altmış bin akçalık hâsslarıyla” tevcih edildiğine dair hükmün 16 Zilhicce 961
(12 Kasım 1554) tarihli olduğunu görüyoruz.126 Metinde zikredilen tarih ise
bundan beş buçuk ay kadar sonrasını göstermektedir. Şayet müellifin verdiği
tarih hatalı değilse bunun, Amasya’dan Tımışvar’a giderken harcanan zamanın
akabinde göreve fiilen başlanan tarih olduğu tahminini yürütebiliriz.
Gyula Káldy-Nagy’nin (1927-2011) de bildirdiği gibi127 bu tayin ile ilgili
diğer bir belge, 9 Şaban 963 (18 Haziran 1556) tarihli Tımışvar livası tapu
tahrir defterinde bulunan, yekûn 66.764 akçe ile kethüda-i defter-i vilayet-i
Tımışvar Mustafa adına işlenmiş zeamet kaydıdır.128
Peçûyî, Târîh’inde Sokollu Mustafa Paşa’yı ayrı bir bölümde anlatırken
onun on üç yıl süren Budin beylerbeyiliği döneminde, her ne kadar düşmanla barış antlaşması yapılmış idi ise de bir yolunu bularak birçok kale ve
palankayı Osmanlı topraklarına kattığını, bunlardan birinin de Filek Kalesi
123 Kanunî Nahcıvan Seferi akabinde, 1 Zilkade 961’de (28 Eylül 1554) Erzurum’dan yola çıkarak Sivas ve
Tokat üzerinden Amasya’ya gitti. Burada 8 aya yakın kaldı (Danişmend, II, 293, 296).
124 Tımışvar: (Romence: Timişoara) Bugün Romanya’nın batısında, Budapeşte’nin 355 km güneydoğusunda
bulunan şehir.
125 Metin, M (32a - 33a).
126 BOA, MD, no. 1, 174/995 (Bu belge ve transkribe metni için bk. Ek-9).
127 Káldy-Nagy, s. 655.
128 BOA, TT, no. 298, s. 17 (Bu belge ve transkribe metni için bk. Ek-10).
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olduğunu belirterek kırk gazi eliyle ve özellikle Hasan ismindeki bir tanesinin
üstün gayretiyle yapıldığını söylediği bu fethi destansı bir şekilde hikâye etmektedir.129 Hammer bu hikâyeyi Peçûyî’den aynen aktarmıştır.130 Uzunçarşılı da muhtemelen Peçûyî’den alarak Sokollu Mustafa Paşa için “Budin’de
on üç sene kalmış, Filek Kalesi’ni zapt eylemişti.” diye yazmıştır.131 Hâlbuki
Káldy-Nagy’nin de belirttiği gibi Filek Kalesi, Seçen Sancakbeyi Kara Hamza
Bey tarafından daha 1554 sonbaharında ele geçirilmişti.132 Ancak yukarıdaki
tayin hükmünün tarihi göz önüne alındığında, Paşa’nın bu tarihte Káldy-Nagy’nin söylediği gibi Tımışvar beylerbeyiliği defter kethüdalığı görevinde değil,
padişahla birlikte Nahcıvan Seferi’nde bulunduğu sonucu çıkmaktadır.
Filek Sancakbeyiliği
Buradaki bilgiler eserde, üç bölüm hâlinde anlatılmaktadır. V’de bunlara
ilave olarak diğer nüshalarda bulunmayan bir bölüm daha mevcuttur.133 Bu
bölümlerde verilen bilgiler özet olarak aşağıda verilmiştir:
Mustafa Paşa o güne kadar aldığı bütün görevleri başarıyla yürütmüş, bu
üstün gayreti bizzat padişah tarafından fark edilmişti. Bu hizmetlerinin bir
semeresi olarak 6 Cemaziyelahir 967 (4 Mart 1560) tarihinde Filek134 sancakbeyiliğine tayin edildi.135
Avusturya Devlet Arşivinde bulunan 1552-1559 tarihli Budin vilayeti timar ruznamçesinde yer alan bir kayıttaki bilgiler, metinde verilen bu tarihi
desteklememektedir. 6 Cemaziyelahir 966 (16 Mart 1559) tarihli bu belgeye göre Sokollu Mustafa Paşa Filek sancakbeyiliğine 1-10 Safer 966 (1322 Kasım 1558) tarihli ferman ile tayin edilmiştir.136 Bu durumda metinde
verilen tarihle bunun arasında hicrî olarak tam bir yıl fark vardır. Nitekim
Káldy-Nagy ve Köhbach da söz konusu belgedeki bu hususa dikkat çekmektedir. Káldy-Nagy belgedeki ifadeyi yorumlayarak “Demek ki Sokollu
129 Peçûyî, II, s. 26-27.
130 Hammer, Devlet-i Osmâniyye Tarihi, Osmanlıların Mebâdî-i Zuhûrundan Kaynarca Ahidnâmesine Kadar,
çev. Mehmed Atâ, c. VII, İstanbul 1332, s. 49.
131 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. III/I, Ankara 1988, s. 67.
132 Káldy-Nagy, s. 656.
133 Metin, V (40b - 43a).
134 Filek: (Slovakça: Filakova, Macarca: Fülek, Almanca: Fülleck) Macaristan sınırına 12 km kadar uzaklıkta,
bugün Slovakya topraklarında bulunan bir kasaba.
135 Metin, M (33a - 33b).
136 Avusturya Devlet Arşivi, no. 284, vr. 610v (Belge ve transkribe metni için bk. Ek-11).
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Mustafa 1558 yılının Kasım ayının ikinci yarısında 250.000 akçe has ile
mirliva-i Filek oldu.” demektedir.137 Köhbach’ın ifadesine göre, Mustafa Paşa, kariyerinin 1-10 Safer 966/13-22 Kasım 1558 ilâ 25 Şaban 967/21 Mayıs
1560 tarihleri arasındaki bölümünde Filek sancakbeyi idi. Mustafa Paşa’nın
“Cevâhiru’l-Menâkıb” ya da “Gencîne-i Ahlâk” adındaki övgü dolu biyografisi her ne kadar onun Filek’e tayin olduğu tarihi yanlış verse ve görevden
ayrıldığı tarihi hiç vermese de, onun Buda valiliğine kadar uzanan kariyeri hakkında oldukça ayrıntılı olarak bizi bilgilendirmekte, Filek sancakbeyi
olarak geçirdiği zamanlara ve Aynaşka Kalesi’nde bulunan Macar soylusu
Çarkezi Mihal138 ile mücadelelerine geniş yer vermektedir.139 Aslında Paşa’nın Filek’ten Klis’e tayin tarihini Köhbach’ın da gün olarak hatalı verdiği
bir sonraki maddede anlatılacaktır.
Sokollu Mustafa Paşa’nın, yukarıda bahsi geçen Avusturya Devlet Arşivindeki belgede belirtilen Filek sancakbeyiliğine tayin fermanı, yapılan araştırma
sonucu Kâmil Kepeci Defterlerindeki ruus kayıtları arasında bulunabildi. Bu
kayda göre Mustafa Bey gerçekten de 2 Safer 966 (14 Kasım 1558) tarihinde
250.000 akçe has ile Filek sancakbeyi olmuştu.140 Birbirini destekleyen bu iki
arşiv belgesi sayesinde, yazmada verilen tarihin hatalı olduğu ispatlanmış olmaktadır.
Bu sırada Sokollu Mehmed Paşa üçüncü vezir idi. Amcazâdesinin Filek sancakbeyiliğine tayin edilmesi üzerine birkaç yürük at ve padişahın sancağıyla birlikte hem onu tebrik ettiği, hem de padişah ile Alman imparatoru141 arasında
sağlam bir barış hüküm sürmesi sebebiyle barışa ve huzura zarar verecek hiçbir
harekette bulunmaması, daima sabırlı davranıp düşman idarecileriyle iyi geçinmesi yolunda faydalı nasihatler verdiği bir mektup gönderdi.
Paşa’nın mektubu ve padişahın sancağı kendisine ulaşınca Mustafa Bey hürmetle teslim alıp derhâl hazırlıklara başlayarak iki yüz kadar ulufeci gazi ve diğer
hizmetlilerle birlikte Filek’e doğru yola çıktı. Filek’e ulaşıp birkaç gün dinlendikten sonra hemen bölgeyi dolaştı. Ahalinin durumunu tetkik ederek adalet
137 Káldy-Nagy, s. 655-656.
138 Macar kaynaklarında Sárközy Mihály olarak geçer. Bu şahsın, 2007-2012 yılları arasında görev yapan eski
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin atası olduğuna dair kayıtlara rastlanmaktadır.
139 Köhbach, s. 346-347, 400-401.
140 BOA, KK, no. 216, s. 25 (Belge ve transkribe metni için bk. Ek-12).
141 Ferdinand I (1503-1564) (Osmanlı arşiv belgelerinde: Ferendoş), Alman imparatoru, saltanatı: 1556 1564.
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ve emniyeti sağlamak ve refahı artırmak için gerekli tedbirleri almaya koyuldu.
Çalışmaları kısa zamanda sonuç vererek bölgede asayiş ve huzur hâkim oldu.
Mustafa Bey Tımışvar’da defter kethüdası iken Göle Kalesi142 beyi ve şöhretli
bir Macar olan Maguçi Gaşpar ile arkadaş olmuş, Maguçi o zamanlar kendisine
pek çok hediye göndermişti. Filek sancakbeyi olunca münasip birtakım hediyeleri tedarik edip Maguçi’nin o sırada beyi olduğu Eğri Kalesi’ne143 göndermek
istedi. Hediyelerle refakatindeki adamlarını, Filek Kalesi yakınında bulunan
ve kendisine bağlı Aynaşka144 isimli kalenin beyi Çarkezi Mihal’e göndererek
yanlarına birkaç rehber verip kafileyi Eğri Kalesi’ne ulaştırmasını istedi. Ancak
düşmanlık damarı kabaran Mihal hıyanet yolunu tutarak kafilenin geçeceği yola
pusu kurdurdu. Refakatçileri esir edip hediyelere el koydu. Mustafa Bey’e “Gönderdiğiniz adamlarınızla görüştüm. Görevlendirdiğim rehberler kendilerine sınırımızdan çıkıncaya kadar refakat etmiş ve herhangi bir ihmal vaki olmamıştır.”
diye haber gönderdi.
Kafilenin geri dönüşü uzayıp kendilerinden hiçbir haber alınamayınca Mustafa Bey endişelenerek Maguçi’ye bir mektup gönderdi. Maguçi verdiği cevapta
kendilerine kimsenin gelmediğini, muhtemelen yolda haydutların saldırısına
uğramış olabileceklerini bildirdi. Mustafa Bey’in canı iyiden iyiye sıkılarak Filek
sancağı gazilerini divanına topladı. Onlar da “Bizim kanaatimize göre bu işi Çarkezi Mihal denen melun yapmıştır. Çünkü kendisine verilen ihsanlar konusunda
aşırıya kaçıp Aynaşka Kalesi’ni ona ihsan ettiniz ve ayrıca büyük yetki verdiniz.
Bu kadar nimete karşılık ondan bu hıyanetin sadır olması çok şaşırmamak gerekir.” diye fikir beyan ettiler.
Mustafa Bey cevaben “Bu zor iş o işe yaramazdan umulmazdı. Şimdiye kadar
ona yaptığım ihsanların ve onu diğer kale beylerinden farklı tutmamın karşılığı
bu olmamalı idi. Sizler de iyi söylediniz. İşin aslına vakıf olduğunuz anlaşılıyor.
Zaten benim maksadım sizleri imtihan etmek idi. Şimdi bize düşen hiç vakit
kaybetmeden Mihal’e haddini bildirmektir. Görünüşte bağlılık bildirirken arkadan hainlik yapıp adamlarıma böyle hakaret ve hediyeleri gasp etmenin bedelini
ona ödetelim.” dedi.
142 Göle: (Macarca: Gyula) Erdel’de bir kaledir. Bugün Macaristan’ın güneydoğusunda, Romanya sınırında
Békés eyaletinin bir kasabasıdır.
143 Eğri: (Macarca: Eger, Almanca: Erlau) Kuzeydoğu Macaristan’dadır. Göle Kalesi kaptanı olan Mágochy
Gáspár (Mágócsy, Magochi, Magoczi) daha sonra Eğri Kalesi kaptanı olmuştu.
144 Aynaşka: (Macarca: Ajnácskő, Slovakça: Hajnáčka) Bugün Slovakya topraklarında bulunan ve aynı ülkedeki Filek’in (Filakovo) 12 km güney doğusunda yer alan bir kasaba.
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Gaziler de “Siz bizim velinimetimizsiniz. Sayenizde uzun zamandır rahat
bir hayat sürmekteyiz. Şimdi iş başa düştü. Bu hususta hepimiz emrinize amadeyiz. Mihal denilen melundan intikamımızı gereği gibi alalım. Elinde tuttuğu
adamlarımız hâlâ hayatta iseler kurtaralım. Eğer onları öldürdü ise karşılık
olarak bütün yoldaşlarıyla birlikte ölüsünü veya başını zatınıza getirelim. Ondan sonra olacaklara bakar, durumun İstanbul’a arzı hususuna karar veririz.”
dediler.
Bey de bu teklifi beğendi ve bir gece Mihal’in varoşunu yağmalamaya karar
verdi. Mustafa Bey bir gece bütün gazileri toplayarak “Malumunuz olsun ki bu
geceyi Çarkezi Mihal denilen işe yaramaza dar ve kalesinin varoşunu yağmalayıp tarumar edeceğiz.” dedi. Gaziler de “Her ne emir verirsen başımız gözümüz
üstüne.” diyerek her biri zırhını kuşanıp baskına hazırlandılar. Mustafa Bey söz
konusu kalenin yakınında pusuya yatıp gazilere “Düşmanın akına karasına
bakmayın!” diye emir verip üzerlerine sevk etmişti. Gaziler düşman uykuda
iken varoşu yağmalayıp mal ve hayvan ne buldularsa ganimet olarak aldılar.
Mihal uykudan uyanıp duruma vakıf olunca “Bu musibetin sebebi muhakkak
Filek valisidir. Gizli kalacak diye beklediğim hıyanetimi öğrendi ve bu belayı
başıma sardı.” diyerek hayıflandı. Gaziler gün ağarırken, diğer ganimetlerin
yanı sıra üç dört bin baş kuzulu koyun sürüsünü de önlerine katarak salimen
Mustafa Bey’in yanına ulaştılar ve hep beraber Filek’e döndüler.
Olayın çevrede duyulması üzerine komşu kalelerin beyleri Mihal’in çıkardığı bu fitneden son derece rahatsız oldular. “Bu olaydan İstanbul’daki
padişahın haberi olursa savaş çıkar, barış ve huzur ortamı yerini çatışmaya
bırakır.” diyerek kendisine hücum ettiler. Hatta “Kendi dindaşına gönderilen hediyeleri hile ele geçirip yağmalayan birisini öldürmek ve cesedini parça
parça etmek lazımdır.” dediler. Bunu duyan Mihal, başının ne büyük bir
derde girdiğini anlayıp kurtuluş çareleri aramaya başladı. Hapsettiklerinden
birini yanına getirterek “Efendimize karşı bu çirkin işi işledim. Yüzüne bakacak hâlim yok. Ona durumumu anlat. Her hırsın sonu pişmanlık olduğu
gibi ben de son derece pişmanım. Eğer bir cahillik ederek işlediğim kabahati
affederlerse ben de el koyduğum hediyeleri iade ederim ve gazilerin götürdüğü hayvanların bedelini veririm. Ayrıca gücümün yettiği miktarda hediyeyi
kendilerine sunarım. Böylece geçmişe bir sünger çekerek eskisi gibi sadık
olup bundan sonra rızaları üzere hareket ederim.” diyerek kendisini Bey’e
yolladı.
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Mustafa Bey Mihal’in elindeki adamlarını nasıl kurtaracağı konusunda istişarede bulunduğu sırada, Mihal’in salıverdiği adam atı ve mükemmel silahı
ile çıkageldi. Mihal’in söylediklerini başından sonuna kadar anlattı. Bey adamlarına görüşlerinin ne olduğunu sorduğunda “Mademki yaptığı kusuru kabul
ve işlediği kabahati itiraf edip özür dilemiştir, size yakışan yaptığıyla kalmayıp
bütün günahından geçmenizdir.” dediler. Bey de “O zaman onun işlediği kötü
işe karşı biz yine ihsan ederek karşılık verelim. Söz verdiklerini yapmasını bekleyelim.” dedi ve gazilerin tavsiyesine uydu.
Bey’in rızasının alındığını haber alan Mihal derhâl gasp ettiği hediyeleri ve
hapsettiği adamları, gazilerin ele geçirdiği hayvanların bedeli ve pek çok hediyelerle birlikte gönderdi. Böylece alınan güzel tedbirlerle Mihal’in hakkından
gelinerek Filek’te kanun hâkimiyetini sağlayıp adaletin tesisi için gerekli çalışmalara devam edildi.145
V’de yer alıp diğer nüshalarda olmayan bir bölümde, olayların anlatımına
devam edilmekte ve şu bilgilere yer verilmektedir:
Çarkezi Mihal’in gurur ve kibri galip gelerek tabiatındaki kötülüğü ve düşmanlığı açığa çıkardı. Beyi olduğu kale Mustafa Bey’e has olarak kaydedildiği
hâlde vermesi gereken vergileri aksattığı gibi padişaha ait haracı da ödemedi. Durumu fark eden Bey “Bu adam canına mı susadı? Kendisini affederek onu beladan
kurtardığımı ne çabuk unuttu.” diyerek derhâl gazileri üzerine gönderdi. Gaziler
kaleyi düşman uykuda iken basıp kolayca ele geçirdiler. Pek çok ganimet aldıkları
gibi ibadethaneler mescide dönüştürülerek kale bir İslam beldesi hâline geldi.
Durum Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa’ya arz edilince Mustafa Bey’in diğer
sancakbeyileri arasında öne çıkmasından son derece memnun olup “Berhudar olsun. O şaşkının hakkından gelmiş ve hak ettiği cezayı vermiş.” diyerek dua etti.146
Klis Sancakbeyiliği
Buradaki bilgiler eserde, dört bölüm hâlinde özetle aşağıdaki şekilde anlatılmaktadır:
Mustafa Bey’in Filek’te adaleti tesis edip başarılı bir yönetim göstermesi
devlet ricali arasında duyulmuş, nihayet padişaha da arz edilmişti. Padişah
“Serdarlık ve yöneticilik, mizacında insaf ve adalet olanlara layıktır. Halk gevşek
145 Metin, M (33a - 47b).
146 Metin, V (40b - 43a).
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ve tembel olmayan yöneticilerin idaresinde rahat ve huzur bulur.” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Çok geçmeden Mustafa Bey Klis147 sancakbeyi olarak
görevlendirildi.148
Mustafa Bey’in Filek sancakbeyiliğinden, Ferhad Bey’den boşalan Klis sancakbeyiliğine tayini, aslında bir ruus defteri olup yanlışlıkla mühimme defteri olarak tasnif edilen 4 numaralı mühimme defterindeki 17 Şaban 967 (13
Mayıs 1560) tarihli kayıt ile gerçekleşmiştir.149 Aynı tarihli diğer kayıtlarla
Mustafa Bey’in yerine geçtiği Klis Sancakbeyi Ferhad Bey Lipva sancakbeyiliğine;150 Semendire sancakbeyi olan Ayas Paşa kethüdası Sinan Bey de Mustafa
Bey’den boşalan Filek sancakbeyiliğine tayin olmuşlardır.151 Bu tarihten sekiz
gün sonra 25 Şaban 967 (21 Mayıs 1560) tarihli kayıtlarla Filek Sancakbeyi
Sinan Bey ile Kopan Sancakbeyi Hasan Bey yer değiştirmişlerdir.152 Köhbach
bu ayrıntıyı gözden kaçırdığı için Mustafa Bey’in Filek sancakbeyiliğinden
ayrılmasıyla yerine Hasan Bey’in Filek sancakbeyi olduğunu bildirmekte ve
yanlış olarak bu ikinci tarihi vermektedir.153
Mustafa Bey’in Filek’ten ayrılacağını duyan genç yaşlı bütün ahali, son derece üzülerek ağlayıp sızladılar. Ahalinin bu hâlini gören Bey “Ne yazık ki
ayrılık bu dünyanın kuralıdır. Akıllı insanlara yakışan başa gelene razı olup
usul dairesinden çıkmamak ve yeni duruma ayak uydurmaktır.” diyerek onları
teselli etti.
Mustafa Bey Klis’e ulaşıp kalacakları mekâna yerleşir yerleşmez halkı dinleyip memleketin durumunu yokladı. Öyle bir kıtlık hüküm sürüyordu ki insanlar sokak köşelerinde ekmek diye can veriyor ama kimse ilgilenmiyordu.
Pahalılıktan halkın beli büküldüğü gibi etrafta fukaranın malını talan eden
haydutlar türemiş, halk canından bezmiş, barış ve huzur kalmamıştı. Bey şehrin ileri gelenlerini toplayarak “Bu kıtlık ve pahalılık neden bu kadar azdı? Bu
memleket nasıl bu hâle geldi?” diyerek bilgi istedi. Onlar da “Daha önce burada vali olan Ferhad Bey çok zalimdi. Halka o kadar zulüm ve haksızlık yaptı ki
artık herkes ondan nefret ediyordu. Daima bol olan bu beldenin mahsulünü kâ147 Klis veya Kilis: Bugün Hırvatistan sınırları içinde, Adriyatik kıyısındaki Split şehrinin 5 km kadar kuzeydoğusunda, çok sarp bir mevkide bulunan kale.
148 Metin, M (47b - 48a).
149 BOA, MD, no. 4, 70/714 (Bu belge ve transkribe metni için bk. Ek-13).
150 BOA, MD, no. 4, 70/713.
151 BOA, MD, no. 4, 70/715.
152 BOA, MD, no. 4, 75/759 ve 760.
153 Köhbach, s. 346, 400.
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fir tarafına gönderdi. Hırsız ve uğursuzları kanuna uygun olarak cezalandıracağı
yerde mal mülk karşılığı serbest bıraktı. Bu yüzden kıtlık baş gösterip bölgeye
zulüm hâkim oldu.” dediler.
Mustafa Bey derhâl gerekli tedbirleri almaya koyulup ilk iş voyvodaları huzuruna çağırdı. “Daha evvel bu zavallı beldeye vali olanlar, dizginleri
hırsız ve uğursuzların eline bıraktıkları, devlet işlerine gerekli önemi vermeyip hafife aldıkları için halk ne yapacağını şaşırmış, fakir fukara sıkıntıya
düşmüştür. Şunu iyi biliniz ki sizden birinizin eşkıyaya ve hırsızlara en ufak
bir yardım ve yataklık yaptığını öğrenirsem en şiddetli şekilde cezalandırılacağına emin olsun. Eğer bölgenin mahsulünden kâfir tarafına bir buğday
tanesi ihraç olunduğunu öğrenenler bunu bana bildirmezse, bizzat kendim
durumu en ince ayrıntısına kadar teftiş ettikten sonra tespit edilen sorumlular Allah hakkı için gazabıma uğrayacaklardır. Buna eskiden yapılanlar da
dâhildir.” diyerek sert uyarılarda bulundu. Şehrin sokaklarında, çarşıda, pazarda emirlerini ilan ettirdi. Alınan bu tedbirler hemen sonuç verdi. Asiler
ve hırsızlar korkularından ortaya çıkamaz oldu. Kıtlık ve pahalılıktan eser
kalmadı. Adalet tesis edilip her haneye huzur ve refah geldi.154
Mustafa Bey’in Klis sancağına geldiği ilk günlerde daha önce sipahi olan
biri Eflah155 taifesinden bir grubun başına geçerek isyan etmişti. Hızır isimli
bir voyvodanın bölgesini basarak pek çok adamını öldürmüşler, malını ve
mülkünü yağmalamışlardı. Bölgede mevcut bütün başıbozukların bu asilere
katılmasıyla durum sanki bir Celalî isyanına dönmüştü. Fitnelerine devam
edip Ravne (P’de Revane) denilen yaylada kurulan bir panayırı basarak türlü
kanunsuz işe bulaşmışlardı. Derhâl asi sipahi ile tayfasının peşine düşüldü ve
tamamı ele geçirildi. Titiz bir soruşturma ile nerede ve kimlerle yatıp kalktıkları, kimlerin kendilerine yardım ve yataklık ettiğini, irtibatta oldukları
kişiler tespit edildi. İfadeleri kayıt altına alınarak duruma bütün açıklığıyla
vakıf olundu. İşin ucunun bölgenin ileri gelenlerinden birçok kimseye ulaştığı görüldü. Bunlar söz konusu suçluları kurtarmak için Bey’e ricada bulunup
karşılığında mal ve mahsul vermeyi teklif ettiler. Teklifleri reddedilip bütün
suçlular idam edildi. İşin başındaki asi sipahinin de ibret-i âlem için eli ayağı
kesilerek salıverildi. Sipahi daha sonra işlediği suçlara pişman olup tövbe
etti. Kesilen el ve ayaklarına uyguladığı tedaviye bir müddet devam ettikten
154 Metin, M (48b - 53a).
155 Eflah: Ulah (Vlah), göçebe halk.
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sonra şifa bulup kesilen azaları iyileşti. Mustafa Bey’in huzuruna varıp geçim
sıkıntısına düştüğünü beyan ederek yardım talep etti. O da merhamet ederek
bölgesindeki kalelerden Lin isimli kalenin dizdârlığını kendisine verdi.156
3 numaralı mühimme defterinde bulunan ve Mustafa Bey’in Klis’e tayininden dört ay sonra kendisine gönderilen iki hüküm yukarıda anlatılan olayları
desteklemektedir. Bunlardan 19 Zilhicce 967 (10 Eylül 1560) tarihli hüküm
ile Venedik’e bağlı Sidnik Kalesi yakınında oturan Eflak taifesinin bulundukları yerden nakledilerek ülke toprakları içinde uygun bir yerde yerleştirilmeleri,
önceki sancakbeyi Ferhad Bey zamanında emredildiği hâlde bu konuda Venedik balyozundan hâlâ şikâyet geldiğinden bahisle daha önce verilen emrin derhâl yerine getirilerek bundan sonra balyozdan İstanbul’a şikâyet gitmemesinin
sağlanması istenmektedir.157
Yine 25 Zilhicce 967 (16 Eylül 1560) tarihli başka bir hüküm muhtevasından, Mustafa Bey’in Klis sancağında küffarın beş altı yüz Eflak’ın başına
geçerek Revane denilen mahalde toplandıklarını, kadılardan birinin mahkemesini basıp voyvodanın hapsettiği hırsızları salıverdiklerini, büyük cenk olup
yüz kadar kişiyi yaraladıkları, kadı ile voyvodanın güç hâl ile kaçarak canlarını
kurtardıklarını, asayişi bozan bu yağmacı grubunun fenalıklarına devam ettiklerini İstanbul’a mektupla bildirdiği ve eşkıyanın yakalanarak bölgede huzurun
sağlanması konusunda bir emir aldığı anlaşılmaktadır.158
Klis sancağında halk, Mustafa Bey’in yönetiminde rahat ve huzur içinde
yaşarken Hırvat bölgesinden bazı haramiler Müslümanlara saldırmaya başladı.
Bu haydutlar Huryan isimli korunaklı bir kalede saklanıyordu. Bey sancakta
bulunan sipahileri topladı. “Herkes bilir ki yönetimimdeki topraklarda adaleti
zedeleyen, halkın huzurunu bozan en ufak teşebbüse müsaade etmem. Ancak
Huryan’da bulunan asilerin, benim bu siyasetime halel getirenlere verdiğim
cezadan haberleri olmadığı anlaşılmaktadır.” diyerek bu kalenin alınmasına ve
etrafındaki beldelerin yağmalanmasına karar verdiğini açıkladı.
Ordu her yerin karla kaplı olduğu şiddetli bir kış günü söz konusu kaleye
doğru yola çıktı. Onların gelişini haber alan civardaki kaleler işaret topları
attıklarından etrafta bulunan beldelerdeki küffar üç gün üç gece kaçıp bulun156 Metin, M (53b - 56a).
157 BOA, MD, no. 3, 507/1507.
158 BOA, MD, no. 3, 520/1540.
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dukları bölgeyi boşaltmışlardı. Çevredeki kasabaları yağmalama amaçlarının
gerçekleşmeyeceğini anlayan Bey doğrudan Huryan Kalesi’ni kuşatmaya karar
verdi. Hücumdan önce yaptığı keşif sonucu çok yüksek olan iç kaleye ulaşmanın ve bedenlerini aşıp içine girmenin çok zor olduğunu, ancak dış kaleyi
muharebe ile alabileceklerini anladı. Gaziler kaleyi sağ ve sol koldan muhasara
edip ok yağmuruna tuttular. Düşman sonunda aman diledi. Dış kale fethedilerek amaca ulaşıldı. Gaziler bol ganimet elde ettiler.159
Klis sancağı serhaddindeki Hırvat kalelerinden Sluni160 ismindeki kalenin
beyi olan İsmulan yürütülen fetih faaliyetlerinden rahatsız oldu. Sonuçta isyan
ederek avenesiyle birlikte, aralarında sancağa bağlı Nadin (ya da Karin) isimli
kalenin varoşu ile birlikte daha pek çok varoşa hücum ederek yağmalamaya
karar verdiler. Durumdan haberdar olan Mustafa Bey derhâl gerekli tedbirleri
alarak bütün sipahileri topladı ve bir gece Sluni Kalesi üzerine yürüdü. Uykuda
bastırılan düşman tamamen imha edilerek gaziler büyük ganimet elde ettiler.
Gaziler İsmulan’ı ailesiyle birlikte elleri bağlı olarak Bey’in huzuruna getirdiler.
Mustafa Bey sonuçtan çok memnun oldu ve karargâhına geri döndü.
Bu muvaffakiyet dilden dile yayılıp sonunda padişahın kulağına kadar ulaştı. Çok memnun olup Bey’e “Bölgende mevcut kalelerden ele geçireceğin kâfir
esirlerin işe yarar olanlarından bir miktar İstanbul’a gönderesin.” diye ferman
gönderdiler. Bey de derhâl Ali ve Sinan ismindeki voyvodalarının emrine seksen
adet gözü pek asker vererek esir getirmek amacıyla Çetin161 ismindeki kale üzerine gönderdi. Birlik kaleye yaklaşınca bir kısmı pusuya yattı, diğerleri yürüyüşe
devam etti. Tesadüfen o gün iki yüz kadar kâfir taşradan o kaleye düğüne gelmişti. Kendilerini bekleyen tehlikeden habersiz, biraz da kendilerine aşırı güvenin
verdiği kibirle gülüp oynuyorlardı. O sırada dışarıdan birisi düşe kalka geldi ve
“Ne durursunuz? Türk kalenin taşrasını aldı!” diyerek feryat etti. Bunun üzerine işe yarar üç yüz kadar kişi atlarına atlayıp kaleye yaklaşan gazilerin üzerine
yürüdüler. Gaziler köpek savaşı uygulayarak atlıları pusudaki kuvvetin üzerine
çektiler. Atlılar yaklaşınca pusudaki gaziler ortaya çıktı ve şiddetli bir muharebe
vuku buldu. Düşmanın çoğu öldürülüp kırk elli tanesi de esir edildi.
159 Metin, M (56a - 60b).
160 M ve P nüshalarında bu kalenin adı her ne kadar Sin olarak geçse de diğer dört nüshada başka şekilde
yazılıdır. Ayrıca metinde adı geçen diğer kalelere yakın olması sebebiyle bahsedilen bu kalenin Sluni olması
çok muhtemeldir. Sluni: (Hırvatça: Slunj) Hırvatistan’da Split’in 200 km kadar kuzeyinde bir şehir.
161 Çetin: (Hırvatça: Cetin) Hırvatistan’ın Bosna-Hersek sınırında bulunan Slunj’un 12 km kadar kuzeydoğusundaki Cetingrad kasabasının 5 km güneyinde bir kale.
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Birlik esirlerle birlikte geri dönerken Kıvarna isimli bir geçide yaklaştı.
Öldürülmekten kurtulup kaçan düşman bu geçide yakın Bihke, Terşçe, Kladoş162 ve diğer bazı kaleleri durumdan haberdar ettiler. Her bir kaleden altmışar yetmişer atlı ve çevredeki köylerden birkaç yüz silahlı Hırvat bu geçitte
toplandılar. Durumu öğrenen voyvodalar “Düşman kalabalık ve geçidi aşmak
çok zordur. Her ne kadar bu kadar çok düşmanla mücadeleye girmek uygun
değilse de ne burada durabiliriz ne de geri gidebiliriz. En iyisi geçide doğru yürüyelim. Eğer muvaffak olur isek yaptığımız iş tarihe geçer. Muvaffak olmazsak
da hiç olmazsa dost ve düşman arasında bizim için ‘Gayret etmediler, cesaret
göstermediler.’ denmez.” diyerek aralarında istişare ettiler.
Birliği tanzim edip geçide yürüdüler. Düşman onların korkusuzca geldiklerini görünce muharebeye cesaret edemedi ve geçidi boşaltıp kaçtı. Gaziler
geçide ulaşıp düşmandan temizlenmiş görünce salimen geçtiler. Birliğin bir
kısmı kaçan düşmanın peşine düşüp pek çoğunu öldürdü, diğerleri kendini
suya attılar. Ele geçirilen ganimet ve esirler Mustafa Bey’e arz edildiğinde gayet
memnun olarak gazileri bol bahşişle ödüllendirdi.
Ele geçirilen esirler derhâl kapı kethüdası olan Hasan Kethüda nezaretinde
İstanbul’a gönderildi. Padişaha, harbe katılıp yaralanan gazilere tımar, tımarı
olana terakki, esir getirene gönüllü bölüğü, vücudunu düşmanın silahına siper
edene hisar gediği verilmesi hususu arz edildi. Padişahın iltifatına nail olunup
bütün talepleri kabul edildi.163
Segedin Sancakbeyiliği
Buradaki bilgiler eserde iki bölüm hâlinde anlatılmaktadır.
Kanunî Sultan Süleyman Han devrinde bütün Osmanlı ülkesinde fitne ve
fesadın önüne geçilmiş olup adalet hüküm sürmekte idi. Ancak genel olarak Budin vilayetinde, özellikle de Segedin164 sancağında durum biraz değişikti. Bir taraftan yöneticilerin verdiği sıkıntı çoğalmış bir taraftan da küffarın yaptığı çapul
ve yağmalar halkı canından bezdirmişti. Bölgede nizam bozulmuş olup yollarda
haydutlar kol geziyor, insanlar evlerini terke mecbur kalıyordu. Kâfir akınlarının
162 Bihke (Bihaç): (Boşnakça: Bihać) Bosna-Hersek’in kuzeybatısında, Una Nehri kenarında bulunan bir şehir.
Diğer iki kale Bihać’ın 20 ve 40 km kuzeyindeki bugünkü Tržačka ve Kladuša kasabaları olabilir.
163 Metin, M (60b - 66a).
164 Segedin: (Macarca: Szeged, Almanca: Szegedin) Bugün Macaristan sınırları içinde, ülkenin güneyinde Romanya ve Sırbistan sınırı yakınında yer alan, Tisa Nehri’nin kenarında bulunan kale.
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verdiği sıkıntı son haddine varmıştı. Hatta sancağa bağlı Kalaça165 isimli kazanın
kadısını kaçırmışlar, bir başka kadıyı da öldürmüşlerdi.
Durum padişaha arz edilince vezirlerini topladı. “Adaletim, siyasetim, lütfum ve ihsanım bütün Osmanlı ülkesini kaplamış iken bu kabil acayip işler ve
garip durumlar sizin tedbirinizdeki eksiklikten ve ülkedeki ahvale vakıf olmayıp
kusurlu davranmanızdan meydana geldi.” yolunda devlet erkânı için tehlikeli
ve tehdit dolu sözler sarf etti. Vezirler padişahın bu korkutucu sözleri üzerine
“Bu sancağa nizamı sağlamaya muktedir bir bey gereklidir. Bilfiil Klis sancakbeyi olan Mustafa Bey, yönetimdeki adaleti ve cesur mizacıyla beyler arasında en
layık olanıdır. Onu bu sancağa bey olarak tayin edelim. İnşallah kısa zamanda
asayişi sağlayacaktır.” diye padişaha arz ettiler. Padişah da hiç tereddüt etmeden
bu tayini onayladı.
O sırada ikinci vezir olan Sokollu Mehmed Paşa bu tayin üzerine yeğenini
ileride daha büyük makamlara namzet görerek şu faydalı nasihatleri kaleme alıp
kendisine yolladı: “Yöneticilikten maksat insanların işlerinin bir intizam içinde
halledilmesidir. Adaletli yönetiminin binasını öyle sağlam tutmalısın ki haksızlık, zulüm, taşkınlık ve isyan sebebiyle yıkılma ihtimali olmasın. Yaradanın bir
emaneti olan halkın gönlü, senin himayen altında her türlü düşman elin musallat olmasına karşı muhafaza altında olmalıdır.”
Her biri padişah fermanındaki tuğra gibi olan bu güzel prensipleri okuyup
dağarcığına yerleştiren Mustafa Bey derhâl yolculuk hazırlıklarına başladı. Karargâhı ve sipahileri ile birlikte ihtişamlı bir şekilde Segedin’e doğru yola çıktı.
Segedin’e varıp makamına yerleştikten sonra hiç vakit kaybetmeden bölgenin
düzenini yokladı. Büyük küçük herkesin yanlış hareketler içinde olduğunu, fitne ve fesadın yayıldığını, her kafadan bir ses çıkıp düzenin tamamen bozulmuş
olduğunu gördü. İşin aslını anlamak maksadıyla bölgenin önde gelen akıllı kimselerini toplayıp memleketin neden bu hâle geldiğini sordu. Onlar da başlarını
önlerine eğerek “Bu verimli toprakların çevresinde Göle, Eğri ve Sigetvar166 gibi
harbî kaleler vardır. Beldemizin kötüleri, bu kalelerden çıkan eşkıyaya daima
yardım ve yataklık yapar. Bu yüzden de zulüm, fitne ve fesat hiç eksik olmaz.
Ayrıca hâkimlerimiz İslam düşmanlarının dizginlerini ellerinde tutmadıkları için
vilayette emniyet ve asayiş kalmamıştır.” dediler.
165 Kalaça: (Macarca: Kalocsa, Hırvatça: Kaloča veya Kalača) Budapeşte’nin 140 km güneyinde, Tuna Nehri
kıyısında bir kasaba.
166 Sigetvar: (Macarca: Szigetvár, Hırvatça: Siget) Macaristan’ın güneybatısında, Hırvatistan sınırına 50, Budapeşte’ye 230 km uzaklıkta bir kale.
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Mustafa Bey “Yaratıcının yardım çadırının gölgesinde oturan hâkimler, adalet
kılıcını küffarın ve asilerin başından eksik etmemelidir. Böylece düşman gamlanır, halk ise rahatlar. Makam sahibi hâkimlerin akşam karanlığına benzeyen tedbirsizlikleri sebebiyle ateş böceği gibi ortaya çıkan bu sapkınlar, adalet ve siyaset
güneşi sayesinde ve Allah’ın yardımıyla hayaletlerin bedeni gibi yok olacaktır.”
diyerek kendisine bağlı adamlarını ve voyvodalarını topladı. “Sorumlu olduğum
bölgede kim hırs ayağını ölçü kiliminden çıkarıp tamah elini dul bir kadının
meyvesine uzatırsa gazabıma uğrayarak eli ve ayağı kesilecektir. Bir yetimin bahçesinden bir tane elma yiyen, bir salkım üzüm koparan veya nefsine uyup bir
kâfirin bir bardak şarabını alan veya namahreme el süren ve kadına, erkeğe dil
uzatan, aynı şekilde şiddetle cezalandırılacaktır.” şeklinde emirlerini sıraladı. Bu
uyarılar sancağın bütün şehir ve pazarlarında duyuruldu. Kadın erkek, yaşlı genç
herkesin kalbine korku düşerek zalimlerin ve fesatçıların faaliyetlerine son verildi. Hz. Ömer zamanına benzer adaletli bir devir başladı.167
Yine bu bölümde yer alan ve aşağıda aktarılan anekdot, Enderûn’da yetişmiş bir Osmanlı idarecisi olan Sokollu Mustafa Paşa’nın yeni fethedilen yerlerdeki Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında adaleti sağlarken nasıl titiz davrandığını ve kadı ile tartışacak kadar dinî ilimlere vakıf olduğunu göstermesi
bakımından önemlidir:
Mustafa Bey’in Segedin’deki sarayı Tisa Nehri’nin kıyısında yüksek bir
yerdeydi. Bir gün sarayında nehre bakan bir odadan akan suyu seyrederek
dünyanın ahvalini tefekkür ederken karşı kıyıda, sarayında görevli iki çaşnigiri gördü. Bostancının birinden ikişer baş lahanayı ikişer penz vererek
almaya çalışıyorlardı. Bostancı da lahananın tanesinin üç penz olduğunu
söyleyerek vermek istemiyordu. Çaşnigirler “Biz burada bin baş insanın bir
pul değerinde olduğu günleri de biliyoruz. Senin kaç başın var ki bir baş
lahanayı üç penze satasın?” diyerek işi aşağılamaya götürdüler. Bostancı da
“Siz bostancıya kelek mi satarsınız? Âdil valimiz Mustafa Bey’in bölgesinde
üç penzden eksiğe lahana olmaz. Razıysanız ne âlâ, değilse boşuna başınızı
ağrıtmayın.” diye cevap verdi. Ancak çaşnigirler bostancının sözlerine iltifat
etmeyerek iki penzden fazlasını vermediler. Bostancı da çaresiz “Dün geldiniz bugün böyle zulme başladınız. Siz böyle yaparsanız başkaları kafamızı
keser.” diyerek ancak şikâyetini dile getirebildi.
167 Metin, M (66b - 71b).

63

64

İNCELEME - Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı

Çaşnigirlerle bostancı arasındaki bu konuşmalara ve bostancıya yaptıkları muameleye vakıf olan Mustafa Bey hemen adam göndererek onları huzuruna getirtip
sorguya çekti. Adaletin sağlanmasında takip ettiği siyaset gereği ne kadar şiddetli
davranıldığını bile bile nasıl olup da böyle rahat hareket edebildiklerini sordu. Sonunda çaşnigirleri idama mahkûm ederek cellada teslim etti. Mahkûmlar infazın
yapılacağı meydana götürülürken Sancakbeyi’nin etrafındaki adamları ve yakınları böyle bir ceza karşısında hayrete düştüler. Ancak korkularından hiçbirisi bir
söz söylemeye ve şefaat etmeye cesaret edemediler. Sonunda şehrin ileri gelenleri
ve kadısı Bey’in eline ve ayağına düşerek bu ağır cezanın kaldırılması için “Her
ne kadar suçları sabit ise de bu kadar ağır bir ceza İslam şeri‘atına uygun değildir.
Dünyada yönetim atının yularını elinizde tutmanız, ahirette de verdiğiniz bu ağır
ceza sebebiyle mesul olmamanız için şer‘an lazım gelen cezayı uygulamanız daha
münasiptir.” diye yalvarmaya başladılar.
Mustafa Bey de kadıya şunları söyledi: “Doğru söylersiniz. Buyurduğunuz
aynen şeri‘atın ve hakikatin gereğidir. Şeri‘atın damgasını taşımayan bütün işler
geçersizdir. Ancak siz de bilirsiniz ki şeri‘at da hikmet ve siyasete tam anlamıyla
muhtaçtır. Bu manada akıl sahipleri ve nakil erbabı müttefiktirler ki din ve devlet
daima ikiz kardeştir ve şeri‘at bahçesi siyaset kılıcının himayesi olmadan güvende
değildir. İlmi geniş âlimlerin ve sonra gelen fakihlerin, şeri‘atın sahibinden başka siyaset kanununu uymalarının ve hükümet etmede hâkimlerin kararları ile
hükmetmelerinin sebebi dikkatlice incelendiğinde mevcut durumun kaynağı açık
seçik anlaşılır. Her zamanın bir gereği, her gereğin de bir zorunluluğu olsa gerektir. Hâkimler, âlemin nizamı ve milletlerin yaşantısının intizamının sağlanmasına
özen göstermek istiyorlarsa, uzman tabipler gibi her derdin bir ilaca ihtiyacı olduğunu düşünerek zamana ve mekâna uygun olarak her suç ve zulüm için uygun karar vermek için gayret etmelidir. Aksi takdirde yalancı doktor gibi gelişigüzel ilaç
vermeye kalkılır, birbirine uymayan durumlar ve ağrısı farklı hastalıklar için aynı
evsafta otlar kullanılırsa nizamın bozulduğu ve halkın ihtilal hastalığına yakalandığı görülecektir.168 Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi fitne ve fesadın
dimdik ayakta ve kötülerin kötülüklerinden doğan zararının sayısız olduğu şu
bol olaylı günlerde, özellikle harp hâlinde bulunulan asilerle dolu olan bu diyarda
sadece şeri‘atın güvenli eteğine yapışmak vilayetin ıslahı için kâfi değildir. Sadece
168 V’de olup diğer nüshalarda bulunmayan 1,5 sayfalık bölümde Mustafa Bey’in kadı karşısında, çok daha
derin fıkhî konulara dalarak haklılığını ispata giriştiği görülüyor. Müellifin daha sonra, kitabın amacıyla
uyuşmayan bu ayrıntıların eserinde yer almasından vazgeçerek bu kısımları asıl nüshaya almadığı anlaşılıyor
[V (71b/5 - 72a/11)].
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Şer‘-i şerîfin şifa şerbetiyle bu âlemden fitne ve fesat hastalığı gitmez. Hâkimlerin
siyaset kanununu uygulaması ve ceza kılıcının suçluların kanıyla boyanması da
her hâlükârda şüphesiz lazım, belki vaciptir. Eğer siyaset kademeleri müsamaha
derecesine düşürülür, ceza kuralları kolaylık gösterme adına terk edilirse her taraftan asilerin ortaya çıkması ve her topluluktan düşmanların cesaret bulmasıyla
huzur ve nizamın bozulması kaçınılmaz olur. O sebeple kadı cenaplarından bu
hususta nasıl ve niçinden dem vurmamasını rica ederim.”
Kadı da Bey’in bu sözlerine karşılık “Vali hazretlerinin çok güzel ifade ettiği hususlarda herhangi bir şüphe söz konusu değildir. Çünkü hikmet sahipleri
buyurmuşlardır ki bedeni kurtarmak için bir organı feda etmek, bir topluluğun
intizamı için bir kişiyi yok etmek ve bir vilayetin nizamı için bir topluluğu helak
etmek uygun, hatta lazım ve vaciptir. Ancak atalardan şu emsalsiz söz bize ulaşmıştır: İnsaniyet şeri‘atı yener ve ihsan etmekle hür olanlar köle olur.” şeklinde
cevap verdi.
Mustafa Bey tekrar kadıya iltifat edip “Doğrusu böyle küçük bir suç kendi
adamlarımızdan zuhur etmeseydi hatırınız için müsamaha göstermek ve görmezden gelmek babında sadece azarlanmakla yetinilebilirdi. Ama bu bedbahtlar kendi adamlarımız olduğu için bu ceza gerekli olmaktadır. Çünkü kendi adamlarımızın bu miktar suçlarına müsamaha gösterilirse diğerlerinin suça teşebbüsleri öyle
artar ki sonuçta bunun zararı halkı ihtilale sevk eder.” dedi.
Kadı ısrar ederek söz aldı: “Buyurduğunuz tamamen insaf ve adaletin tecellisi
sebebiyledir. Hâl böyle olsa bile şefkat ve merhametinize sığınanların ümitsizlik ve
şaşkınlık içinde kalmasını zatıâlinize reva görmem. Eskilerin büyükleri ‘Bir yiğit
kırk yılda hâsıl olur.’ demişlerdir. Aceleyle karar verilirse pişman olup üzülmek
ihtimali vardır. Nitekim ‘Bir kimseye kızdığın zaman, cezalandırmak için acele
etme.’ buyurmuşlardır.”
Sonunda kadının sözleri Mustafa Bey’e tesir etti ve idam cezaları tehir edilerek hapsedilmelerine karar verildi. “Bir ceza ertelendiyse korkmayın.” diyerek
mahkûmları teselli eden kadı evine gitti. Ertesi sabah kadı efendi yine Mustafa
Bey’in divanında hazır olup önceden olduğu gibi mahkûmların affedilmesi talebini tekrarlayınca “Mesele malum efendi hazretleri. Kadının yardımına kim razı
olmaz? Ancak karşılıksız serbest bırakılmamalarına yeminim vardır. İdamlarından
hatırınız için feragat ettim. Ama yeterli şekilde cezalandırılmaları da lazımdır.”
dedi ve her birine beşer yüz sopa vurdurarak yeminini yerine getirdi.
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Vilayette halk bu olayı duyunca “Bir baş lahana için kendi adamlarının başını
aldıklarına göre başka kimseler hakkında kim bilir ne cezalar verilir?” diyerek suç
işlemekten korkar oldular. Mal emniyeti ve asayiş bölge halkı arasında en üst seviyeye ulaştı. Çiftçiler artık saban demirlerini tarlalarında rahatça bırakıyorlardı.
Hırsızlar şaşkına dönüp “Bunun zamanında haramilik yapıp demir çalmak yok
yere demir dövmektir. Taş yok dişimize, toprak başımıza. Artık bize iş kalmadı.”
diye korkudan daha önce çaldıkları demirleri bile yerlerine bırakırlardı. Gece demirini tarlasında bırakanlar sabah ikincisini de bulduklarında saklamayıp Bey’e
getirirlerdi. Kimin demiri olduğu ve nasıl çalındığı layıkıyla araştırılır, bazen hırsızı tespit edildiğinde idam edilir, bazen de bulunamayıp demir sahibine geri verilirdi. Tam anlamıyla adalet tesis edilmiş ve Şer‘-i şerîf uygulanır olmuştu. Devlet
işleri, Mustafa Bey’in elinde düzgünce yürütülmekte ve halkın ihtiyaçları özenle
karşılanmakta idi.169
Hersek Sancakbeyiliği
Mustafa Bey’in Segedin’de halkın tamamını kuşatan adaletli idaresi sayesinde
insanlar refah ve huzura kavuşmuştu. Segedin’de vuku bulan olumlu gelişmeler
halk arasında anlatıla anlatıla menkıbeye dönüşmüş, yerli yabancı herkesin dilinden dalga dalga yayılmıştı. Sonunda Mustafa Bey’in bu başarıları padişahın
kulağına kadar gitmiş, padişah Mustafa Bey’e dualar ederek onun yükselmesini
murad etmiş ve Hersek sancakbeyiliğine tayinini ferman buyurmuştu.
Mustafa Bey bu müjdeli haber kendisine ulaşınca, müthiş bir kalabalık refakatinde ve ihtişamlı bir törenle, uzun mızrakları göğü tutan, liva sancakları
dalgalanan üç yüzden fazla yiğit gazi ile birlikte Segedin’den ayrılmıştı. Her gün
bir menzile vasıl olup gece orada konaklayarak sonunda Hersek’e ulaşmış ve kalacakları mekâna yerleşmişti.
Mustafa Bey Hersek’te sadece beş hafta valilik yaptığı hâlde, halkın huzuru
temin edilip adaletli idaresi kısa zamanda her yerde duyulmuştu.170
Bosna Sancakbeyiliği
Buradaki bilgiler eserde, on yedi bölüm hâlinde anlatılmaktadır.
Mustafa Bey Hersek sancağında idareyi ele alıp işleri düzene koyduğu sırada
Bosna sancakbeyiliği boşaldı. Bu makama layık ve münasip pek çok zevatın,
169 Metin, M (71b - 77b).
170 Metin, M (77b - 80b).
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tayinleri konusunda talepte bulunmaları üzerine durum vezirler tarafından padişaha arz edildi. Padişah bir süre düşündükten sonra “Bosna sancağının idaresine herkesi layık görmem. Bu önemli sancağa öyle münasip birini vali yapmak
lazımdır ki halk onun adaletli idaresi altında rahat ve huzur içinde yaşasın. Bu
kabil serhat vilayetlerinde nizamın bozulduğuna dair haberler zaman zaman kulağıma gelmektedir. Bunun en önemli sebebi buraların idaresine ehil kimselerin
tayin edilmemesidir. Cihan tarihinin aynasında gördüğüm şudur ki devletlerin
batmasının sebebi eski devlet başkanlarının, makam ve mansıpların ehil olamayan kişilere verilmesine razı olmalarıdır. Bosna sancağı valiliğine bilfiil Hersek
sancakbeyi olan bizim Mustafa’yı tayin ettim.” dedi. Böylece Mustafa Bey 7 Safer
971 (26 Eylül 1563) tarihinde Bosna sancakbeyi oldu.171
Mustafa Bey’in Hersek sancağından ayrılacağını duyan ahali üzüntüye gark
oldu. Böyle kıymetli bir idareciyi çok kısa zamanda ellerinden kaçırdıklarına
yanarak “Varlığınızla gecemiz gündüz olup başımıza devlet kuşu konmuştu,
kadrinizi bilemedik. Gerekli saygıyı doyunca gösteremedik. Biz size nasıl veda
edeceğiz? Ayrılığınıza nasıl dayanacağız?” diyerek hayıflandılar.
Mustafa Bey halkın bu derece üzüntü içinde olduğunu görünce “Bu dünyanın âdeti ne yazık ki böyledir. Beraberlikleri ayrılıklar, sevinçleri üzüntüler takip
eder. Siz duanızı eksik etmeyin.” diyerek onları teselli etti. Mükellef bir törenle
Bosna’ya doğru yola çıktı. Bey’in tayin haberinin Bosna’da duyulması üzerine
büyük, küçük, yaşlı, genç bütün ahali arasında büyük sevinç yaşandı. Şehre vardıklarında erkeği, kadını, hastası ve sağlıklısı ile bütün ahali, hatta mektep çocukları yollara dökülüp, başlarının üzerinde Kur’ân-ı Kerîm olarak Mustafa Bey’i
büyük bir merasimle karşıladılar.
Mustafa Bey de her birinin hatırlarını nezaketle sorup sonunda makamına
yerleşti. Bir müddet halkın durumu ve vilayetin işlerinin tanzimine ağırlık verip memlekette adaleti tesis ederek eyaletten fitne ve fesadı temizledi. Huzur ve
sükûn tam manasıyla sağlanınca âlim ve fazıl kimselerin de katıldığı ilim meclisleri tertip etmeye başladı. Her taraftan adına yazılmış kasideler ve hasletlerini
anlatan risaleler gelir, sahipleri karşılıklarını bol bol alırdı. Memlekette yoksulluk
bitmiş, idaresi altındaki halk bolluk ve rahata kavuşmuştu.172
Buradan itibaren Mustafa Bey’in Bosna’da yaptırdığı hayır eserlerinden,
müellifin ifadesiyle sadece küçük bir bölümü olarak anlatılanlar çalışmamızda
171 Metin, M (80b - 81b).
172 Metin, M (81b - 84a).
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ayrı bir maddede söz konusu edilip hayır eserleri tek tek sayılmışsa da metindeki girizgâh aşağıya alınmıştır:
Mustafa Bey bir gece sabaha kadar, o güne kadar başından geçenleri gözünün
önünden geçirdi. “Cenâb-ı Hakk’a sonsuz şükürler olsun ki beni öncelikle cehalette bırakmayıp iki cihan saadetinin kaynağı olan İslam’la şereflendirdi. Ardından valilik makamlarına erişmeyi ve adaletle idarecilik yapmayı nasip etti. Bana
ihsan edilen bu nimetleri saymak imkânsızdır. Dünyaya düşkün olmak apaçık
bir şekilde akla aykırıdır. Dünya malı elden ele geçen ve her gece başkasının
kocasıyla yatan yaşlı ve hain bir kadın gibidir. Elde olan mal ve makam aniden
kaybolabilir, refah içindeyken birdenbire zillete düşülebilir. Nitekim tecrübe sahipleri ‘Mansıp elde destmaldir.’ demişlerdir. Dolayısıyla destmal elde iken kıymetini bilmek lazım gelir. Allah’a hamdolsun ki yeteri kadar dünya malım vardır
ve fazlasına ihtiyacım yoktur. Cenâb-ı Allah yardım ederse kalan ömrümü hayrat
ve hasenatımı artırmaya adamayı, böylelikle iyi bir şekilde hatırlanmayı ve sevap
kazanmayı isterim.” diye tefekkür etti.
Sabah güneş doğar doğmaz hayır ve hasenat konusunda gece düşündüklerini
uygulamak üzere derhâl işe başladı. Sancağa bağlı Bosna Sarayı denilen eşi bulunmaz beldeye ve halkına özel bir sevgisi olduğundan önce buraya bazı hayır
eserleri tesis etmeye karar verdi. Bu şehrin içinden kıyıları söğüt ağaçları ile kaplı
bir nehir geçerdi. Havuzlar ve korularla dolu, yemyeşil ve havadar bir yerdi. Her
mevsim yetişen sulu ve tatlı elma, ayva ve armut ağaçlarının meyve dolu dalları
ağırlığı çekemez, yerlere değerdi. Etrafı yüksek dağlarla çevriliydi. Bu dağlarda
sık ormanlar bulunur ve zirveleri karla kaplı olurdu. Bu cennet gibi şehrin güzel
havası ve suyunun tesiriyle insanları iyi huylu, iffetli, akıllı, gençleri uzun boylu
ve sağlıklıydı.173
Bu noktadan itibaren, eserde Kanunî’nin Sigetvar Seferi’ne sebep olduğu belirtilen Krupa174 isimli önemli kalenin fethiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir:
İnsanların yönetimine boyun eğdiği, meşhur hükümdar ve sultanların
hükmü altına girdiği, ülkesinde fitne ve fesadın bulunmadığı Kanunî Sultan
Süleyman Han devri idi. Acem şahının ve Frenk krallarının kalbine korku
salınmıştı. Bu arada Alman imparatoru175 da padişahın af ve merhametine sı173 Metin, M (84a - 87b).
174 Krupa (Metinde Kurpa): Bosna-Hersek’in kuzeybatısında Una Nehri üzerinde kurulu, Bihaç’a 30, Saraybosna’ya 350 km uzaklıkta, şimdiki ismi Bosanska Krupa olan kent.
175 Maximilian II (1527-1576) (Osmanlı arşiv belgelerinde: Maksimilyanoş), Alman imparatoru, saltanatı:
1564 - 1576.
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ğınmış, Osmanlı topraklarındaki gayrimüslimler gibi yıllık vergi ödemeye razı
olmuştu. Böylece aman verilip kendisinden aksi bir davranış zuhur etmedikçe halkı ile birlikte ailelerine ve mallarına bir zarar gelmeyeceği konusunda
ahitname tanzim edilmişti. Ancak bizzat kral veya bilvasıta adamları tarafından bu ahitnameye aykırı bir tavırla karşılaşıldığında, kendisine dünyanın dar
edileceği bildirilmişti. Kral da bir ubudiyetname gönderip padişah tarafından
savaş açılıp topraklarına girilmemesi ve kalelerinin tahrip edilmemesi şartıyla
sözleşmeye bağlı kalacağını bildirmişti. İki taraf arasında imzalanan bu ahitnamelerin getirdiği yükümlülükler herkesçe bilindiğinden, iki ülke arasında
düşmanlığı tahrik edecek hareketten son derece kaçınılırdı. Nitekim serhadde
bulunan ümera, karşılarındaki düşman kolay av olmasına rağmen söz konusu
ahitnamelere uymak bakımından sabredip hücum etmezlerdi.
Ancak Krupa isimli kalenin sahibi olan ve Sigetvar Kalesi’nde bulunan Zirinoğlu176 adındaki bey bu ahitnameye aykırı hareket edip fitne ve fesadı alevlendirmeye başlamıştı. Haydut takımını bu kaleye doldurup civardaki şehirlere ve
insanlara zarar vermeyi kendisine iş edinmişti. Bu cüretinin sebebi, padişahın yaşının ilerlemesi sebebiyle artık kendisini yaklaşan ölüme hazırlamaya verdiğine,
İslam düşmanlarıyla muharebe yerine nefisle mücadeleyi tercih ettiğine inanmasıydı. Padişahın bu hâlini, onun vücudunu saran hastalıklar sebebiyle hareket bile
edemediğine yormuştu. Kendi kendine “Bir devletin başı bu hâlde olduğuna göre
düşmanının taarruzuna karşılık vermesi mümkün değildir. Bundan sonra zafer
bize ait ve fırsat bize müsaittir. Bu fırsatı ganimet bilelim ve Türk’ten gereği gibi
intikam alalım!” yollu kuruntularla konuşur dururdu. Sonuçta bu fikirlerinin tesirinde kalarak gurur ve kibre kapılmış, antlaşmaya aykırı hareket edip İslam beldelerine saldırmayı kendine iş edinmişti. Çevredeki köylere ve kalelerin varoşlarına
saldırıp yağmalardı. Bölgede yol emniyeti kalmayıp tüccarlar geçemez olmuştu.
Mustafa Bey duruma vakıf olunca ehl-i İslam ile küffar arasında ortaya çıkan
bu fitneye göz yumulduğu takdirde ciddi sonuçlar doğuracağını anladı. Derhâl
vilayetin güngörmüş ve tecrübeli kişilerini topladı. Onlara şöyle hitap etti:
“Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun ki padişahımızın sıhhati yerindedir ve düşmanlarımızın değil saldırmak, yan gözle bakmaktan korktuğu saltanatı en güçlü
şekilde devam etmektedir. Ancak vilayetimin sınırında bulunan Krupa Kale176 V’de Zirinoğlu’ndan [Nikola Šubić Zrinski veya Miklós Zrínyi (ö. Szigetvár, 7 Eylül 1566): Sigetvar’ı savunan meşhur Hırvat banı (Vjekoslav Klaić, Povjest Hrvata, c. III, Zagreb 1911, s. 154)] bahsedilmemekte,
sadece Krupa Kalesi porkolabı (muhafızı) Baḳik’ten (Matija Bakić) söz edilmektedir [V (96a/5-6)].
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si’nin sahibi olan melun her gün yeni bir fitne çıkarmakta, padişah ile kral arasındaki antlaşmaya aykırı hareket etmektedir. Eğer bunun hakkından derhâl gelinmez ise bu isyan, etrafında olanlara da sirayet edecek ve en sonunda kralın da
aklına Osmanlı’ya saldırarak antlaşmayı bozmak fikri düşecektir. Akıllı kişilerin,
zayıf düşmanı da hayal terazisinde kuvvetli olarak düşünmesi gerekir ki gerçek
muharebede hafif gelsin. Aynı şekilde bir sıkıntı ortaya çıkmadan önce, düşünce
ölçüsüyle derecesini anlayıp başkalarının sonunda bile kavrayamadıklarını akıl
gözüyle daha başlangıçta görmek gerekir. Böylece işin sonunda olacaklara göre
daha baştan gerekli tedbirler alınmış olur.”
Orada hazır bulunanlar bu hikmetli sözleri işitince “Sizin parlak fikirlerinizin
aydınlattığı bir meseleye bizim gibi kısır görüşlülerin aklı ermez. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki bu fitne ateşinin söndürülmesi çok mühim olup konunun
padişah hazretlerine arz edilmesi gereklidir. Öyle ki birkaç gün bile müsamaha
gösterildiği takdirde bu fitne selinin artık önlenilemez hâle geleceği kanaatindeyiz.” dediler.
Mustafa Bey de onlara “Doğru söylüyorsunuz. Benim de aklımdan geçen
buydu. Konuyu devlet kapısına arz etmeden böyle zor bir işin halline kalkışmak
tedbirli ve ileriyi gören kişilerin yapacağı şey değildir. Bu gibi tehlikeli konularda
ihtiyatlı olmak gerekir.” diye cevap verdi.
Meydana gelen olaylar, kararlaştırıldığı şekilde padişaha arz edilmek üzere
İstanbul’a bildirildi. O sırada veziriazam Ali Paşa idi. Şişmanlık hastalığına müptela idi. Öyle ki atına on kişinin yardımıyla binerdi. Yerden de kendisini beş
kişi ancak kaldırırdı. Dolayısıyla barış hâlinin rahatını mizacına uygun bulduğundan, sefere çıkılmasına sebep olmasından korktuğu için bu gibi hususları
padişaha arz etmekten çekinirdi. Bu davranışında ısrar eder, padişahın memleketin ahvalinden habersiz kalmasına sebep olurdu. Nitekim vilayetin ahvali yavaş
yavaş bozulmaya yüz tutmuştu.
Mustafa Bey sadrazamın bu durumuna vakıf olunca işin kötüye gideceğini
anladı. Gayret ve hamiyeti ağır basarak daha fazla bekleyemedi ve adamlarını divanına topladı. Onlara şöyle bir konuşma yaptı: “Büyük küçük herkes bilir ki iş
yapmak istemeyip rahatını talep eden kimseler köşelerinde zillet içinde otururlar.
Bütün işi yiyip içerek bedenini kuvvetlendirmek olan kimseler ise hayvan sınıfından sayılmak gerekir. Görmez misiniz ki aç bir köpek bir parça kemiğe razı,
hasis tabiatlı kedi bir lokma ekmekle mutludur. Ama asil arslan ve şahin, beslenmek için kuzgun ve çaylaklar gibi yerde buldukları et parçalarına razı olmaz.
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Onların sabah akşam yedikleri mis kokulu ceylan ve salınarak gezen kekliktir.
Bir kimse çok çalışanlar zümresine yükselirse ömrü gül gibi kısa olsa da hayırla
anılması sebebiyle akıllı insanlar nezdinde uzun ömürlülerden sayılır. Ama tembel ve alçak tabiatlı kişiler her ne kadar uzun ömürlü olsalar da gül bahçesindeki
dikenler gibi faziletliler katında ölüler defterine kayıtlıdırlar.
Krupa Kalesi üzerine yürümek davası konusunda artık ok yaydan çıkmıştır.
Bu kalenin fethi sevdası gönlümde sağlam yer etmiştir. Bugünden sonra fetih
hazırlıklarına başlamak, üzerime farz ve ödenmesi gereken bir borçtur. Cenâb-ı
Hakk’ın yardımı ile din-i İslam bu kadar kuvvet bulmuşken bu dinsiz melunun
bu derece düşmanlık ve kin beslemesine göz yummak din gayreti ve hamiyetine
uygun değildir.”
Onlar da gerekli hürmeti gösterip dua ettikten sonra “Mîr hazretlerinin fikirleri ciddiyeti ve isabetliliği ile maruftur. Ancak layık olan bu melunu önce gerekli
şekilde uyarmak ve kendisine nasihat etmektir. Eğer yaptığı kötülüğe pişman
olur, özür dilerse ne âlâ. Yok inatla fesadına devam edip verdiği zararda ısrar
ederse o zaman üzerine asker gönderip hakkından gelelim.” dediler.
Mustafa Bey de bu teklifi uygun görerek hücum etmeden önce Zirinoğlu’nu uyarmak için bir mektup göndermeyi kararlaştırdı. Zirinoğlu’na gönderdiği haber şöyleydi: “Sen ki Krupa Kalesi’nin sahibi ve Sigetvar Kalesi’nin beyi
Zirinoğlu’sun.177 Padişahımız ile kralınız arasında imzalanmış olan ahitname
hâlen geçerli iken sen buna aykırı hareket etmektesin. Bu zamana kadar senden sudur eden fitne ve fesat ile isyan ve inadından vazgeç ki yanına kalma
ihtimali olsun. Şimdiye kadar işlediklerine karşılık vermemizi acizliğimize ve
gevşekliğimize vermeyesin. Belki birtakım hazırlıklar yapmamıza ihtiyaç vardı.
Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun ki şimdi senin hakkından gelmeye yetecek kadar kuvvet hazır hâlde beklemektedir. Fakat bundan sonra zulüm ve sapkınlıktan vazgeçip özür diler isen bu ana kadar senden sâdır olan isyan ve taşkınlık,
padişahın başı hakkı için tarafımca affedilecektir. Ama adamlarının yalancı başarılarına güvenerek inadında ısrar ettiğin takdirde Cenâb-ı Allah’ın yardımıyla bu dünyayı sana dar ederim. Dahası canından olursun. Ayrıca kalenin sarp
ve sağlam olmasına güvenme. Nice yerinden delip geçecek toplarım olduğu
gibi ok yağmuru ve tüfek ateşi altında burç ve bedenlerinin toprak duvar gibi
yerle bir olacağını aklından çıkarma.
177 V’de burada da Zirinoğlu’ndan bahsedilmemekte, sadece Krupa Kalesi muhafızı Baḳik’ten (Matija Bakić)
söz edilmektedir [V (102a/16)].
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Bozuk inanışına dayanıp kendini bir şey sanma. Benim yanımda alelade bir
hisar dizdârı, hatta elinde güç kuvvet olmayan hisar erlerinden birisin. Sormak
ayıp olmasın ne kadar gücün, kuvvetin vardır ki haddini aşmaya cesaret edersin?
Ehl-i İslam’ın gücünün ne olduğunu pekâlâ bilirsin. Tokadın zavallı ensenizden
hiç eksik olmadığını bildiğin hâlde, neye güvenip tehdit ve mücadele etmeye
kalkışırsın? Zerre kadar aklın varsa hırs ve arzu ayağını ölçü kiliminden taşırmaz,
kötülük elini ulaşılması mümkün olmayan kuruntu meyvesine uzatmazsın.”
Mustafa Bey’in bu uyarıları Zirinoğlu’na ulaştığında geri adım atmayarak
şöyle cevap verdi: “Daima padişahla kral arasında muahede ve barışıklık var der
durursun. Ben antlaşma, dostluk ve barışıklık nedir bilmem, anlamam. Vilayetinin sınırındaki Krupa ismindeki kalem son derece yüksek ve sağlamdır. Öyle
ki top darbeleri duvarlarına ancak seher yelinin sillesi kadar zarar verebilir. Bu
yüksek kaleyi sultanlar ve padişahlar bugüne kadar alamamıştır. Nitekim senden önce Hüsrev Bey178 ve Ulama Paşa179 da almak istediler ama başaramadılar.
Günlerce ordularıyla muhasara edip top ateşine tuttular. Nice meşakkat çekip
var kuvvetleriyle savaştılar. En sonunda nice baş koyup geri döndüler. Sen dahi
bildiğinden geri kalma ve elinden ne geliyorsa yap.”
Mustafa Bey, Zirinoğlu’nun bunca fitne ve fesadı ortada iken böyle küstahça bir cevap vermesine son derece sinirlenerek onun kendini beğenmişliğinin verdiği sarhoşlukla hâlâ daha gücünün ne olduğundan habersiz olduğunu
anladı. Derhâl eyaletteki sipahilere haber salarak harp hazırlıklarını yoklattı.
Kendi yanındaki gazilere de mükemmel zırhlar dağıttı. Koçyan bozgununda
ele geçirilen ve Gradişka Kalesi’nde180 muhafaza edilen beş adet top ve altı parça şâhî darbzeni hazırlatarak Zirinoğlu’na üzerine yürüdüğünü bildirdi. Bütün
askerin derhâl toplanmasını istedi. Az zamanda o kadar asker toplandı ki sahraları doldurdu.181
178 Sultan-zâde Gazi Hüsrev Bey (ö. 1541) Sultan II. Bayezid’in kızı Selçuk Sultan’ın oğludur. Semendire sancakbeyi olduğu üç sene dışında 1521-1541 arasında Bosna’da sancakbeyilik ve beylerbeyilik yaptı. Bosna
Sarayı’nda vefat etti ve buradaki türbesine gömüldü. Bu şehri büyük bir merkez hâline getirdi.
179 Ulama Paşa (ö. 1551) Gazi Hüsrev Bey’in Semendire sancakbeyi olup Bosna’dan ayrıldığı 1534-1536 yılları
arasında Bosna sancakbeyiliği yapmıştır. 1536’da Bosna’ya tekrar tayin olan Gazi Hüsrev Bey’in 1541’deki
vefatından sonra o da Bosna’ya dönmüş ve 1547’ye kadar Bosna sancakbeyiliği görevini yürütmüştür. Bazı
kaynaklarda 1551’de Lippa Kalesi’nden antlaşma gereği çıkarken düşmanın ihaneti sebebiyle şehit olduğu
yazılıdır (Peçûyî, I, s. 37).
180 Gradişka: (Boşnakça: Gradiška) Bosna-Hersek’te, Banja Luka’nın 40 km kuzeyinde, Sava Nehri kıyısında
bir şehir. Kale, Hırvatistan topraklarında bulunan nehrin sağ sahilindeki Eski Gradişka’da (Hırvatça: Stara
Gradiška) bulunur.
181 Metin, M (95b - 107a).
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Bu noktadan itibaren Bosna’da alaybeyi olan Memi Şah Bey’in, Veziriazam
Ali Paşa’ya olan yakınlığına güvenerek Mustafa Bey’le mücadele etmesi ve Krupa
Kalesi’nin, onun muhalefetine rağmen fethedilmesi anlatılmaktadır.
O sırada Bosna’da alaybeyi olan Memi Şah Bey Veziriazam Ali Paşa’ya yakınlığının ve akrabasından sayılmasının verdiği cesaretle etrafı kırıp dökmeyi âdet
edinmişti. Kibrinden durduğu oturduğu yeri bilmez, vilayetin ileri gelenlerine
bile tepeden bakardı. Bencil, mağrur ve ukala tabiatlı idi. Devlet erkânına karşı
gelmeyi, var yok yere herkesle mücadele etmeyi kendine iş edinmişti. Mustafa
Bey Krupa Kalesi ile ilgili hususu meşveret ettiği sırada, herkes fikrini münasip
lisanla arz ettiği hâlde bu zat söz alıp kibrinin çokluğundan küstah bir şekilde
şöyle cevap verdi: “Hay bey hazretleri! Kötü bir iş işledin ve fitne çıkardın. Antlaşmayı kendin bozarak padişahımızı da zor durumda bıraktın. Küffar ile ehl-i
İslam arasında öyle bir fitne ateşi yaktın ki söndürmek kabil değildir. Padişah
ile düşman arasında zaten birtakım anlaşmazlıklar ortada iken harbî kaleye top
çekip savaş açmak ve padişahın emri olmadan böyle bir işe kalkışmak akla uygun
değildir. Ayrıca o kale çok yüksek ve sağlamdır. Böyle bir kaleyi almayı düşünmek ham hayalden başka bir şey değildir. Korkarım ki bu işin sonunda düşman
sevinir, dostlar üzülür. Çünkü bundan önce de bazı beyler sayısız askerle bu kaleyi kuşatıp her köşesinden top çekip günlerce dövdüler. Ama fethi düşlerinde bile
göremediler. Sonuçta hayal kırıklığından başka ellerine hiçbir şey geçmedi. Allah
korusun eğer bu yanlış iş padişah hazretlerinin kulağına giderse seni valilikten
azledeceği gibi bu hususta sana tabi olanlara da hayatı haram eylese gerektir.”
Mustafa Bey bu kibir dolu, saçma sapan sözleri işitince şöyle cevap verdi:
“Sen bu sözleri korktuğun için söylüyorsun. Harbî kaleye barışıklık zamanında
top çekmek tabii ki doğru olmaz. Ancak bunu biz başlatmadık. Herkes biliyor
ki o melun fitne çıkararak antlaşmaya aykırı hareket etmiş ve barışı bozmuştur. Bütün uyarılarımıza karşılık bizi dinlememiş, gösterdiğimiz anlayışa karşılık
düşmanlık ve ihanetini gittikçe artırmıştır. Padişahımız tarafından imzalanan
antlaşmanın geçerli olması, düşman tarafından muhtevasına aykırı hiçbir durumun zuhur etmemesi şartına bağlıdır. Antlaşmayı ilk bozan düşman olduğuna
göre karşılık vermekle değil mesul tutulmak, padişah hazretleri katında derece ve
kıymetimin artacağını umarım. Kalenin sağlamlığını ve alınamayacağını anlatarak fikrimi değiştiremezsin. Masallarını dinleyerek bu işten vazgeçmem. Cenâb-ı
Hak hakkında cimrilik söz konusu değildir. Benden öncekilere bu fetih nasip
olmadıysa ne var? Belki vakti gelmiştir ve bu fakire nasip olur. Evet, bu iş zor
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ve meşakkatlidir. Ancak bana rahatım için köşemde oturmayıp bu zor işe talip
olmak yakışır. Zira istirahat hevesi alçaklığın başlangıcı, tehlikeli ve zor işlere
girişmek devlet ve saadet okunun nişanesidir. Yüksek yaradılışlı olanlar köşesinde
oturup eline geçenle kanaat etmez. Gülü seven dikenine katlanır ve hazinelerin
kilidi zor açılır.
‘Ben bu sorumluluğun altına girmem. Yoksa padişah katında sorguya çekilip
azarlanırım.’ yollu sözlerinin ne kadar anlamsız ve gereksiz olduğunu hiç düşündün mü? Sormak ayıp olmasın sen kendini ne sanıyorsun? Neye dayanarak
kendini adam yerine koyuyorsun? Haddini aşmak ve ukalaca konuşmak akıl ve
insafla bağdaşmaz. Her işin bir yakışığı vardır. Vali dururken alaybeyi kim oluyor
ki vilayetin işleri ondan sorulsun? Bu kabil anlamsız sözlerle içindeki korkuyu
gizleyemezsin ve böyle baskı yaparak beni yolumdan döndüremezsin.
Bu işten çekinmen ve bahane araman korkaklığının sonucudur. Bu âlemde
vehim sahiplerinin elemden başka şey görmesi ve korkaklardan mürüvvet zuhur
etmesi mümkün müdür ki senden beraberlik ve yardım umayım? Muharebede
bir işe yaramazsın, bari seyirci de mi olamazsın?”
Mustafa Bey bu konuşmayı yaptıktan sonra cihad kararı alıp söz konusu kale
üzerine yürüdü.
Bir sabah gün ağardıktan sonra Mustafa Bey vilayetin ileri gelenlerinden
güngörmüş ve tecrübe sahibi kişilerini divanına toplayarak onlara şöyle dedi:
“Herkes bilir ki bir maksada erişmek, gerekli tedbirlerin alınmasına bağlı olduğu
gibi, doğru karar verebilmek için de tecrübeye ihtiyaç vardır. İsabetli fikirlerini
yerinde tedbirlerle, doğru görüşünü tecrübe ile destekleyenler amacına erişebilir.
Bu sözlerimizden maksadımız şudur: Bu cihadı arzu ettik ve Cenâb-ı Hak’tan
yardımını istedik. İnşallah bir sıkıntı ve üzüntüyle karşılaşmadan nasip olsa gerektir. Siz de harp hazırlıklarına başlayın, hiçbir eksik kalmayacak şekilde gerekli
olan nesneleri kararlaştırın.”
Onlar da saygıyla “Çok şükür gerekli miktarda askerimiz mevcuttur. Ancak
tahmin edeceğiniz gibi Zirinoğlu denilen işe yaramaz, kalenin muhasara edileceğini haber almıştır. Dolayısıyla kendi adamları ve diğer Hırvat beyleriyle yardıma
geleceğine şüphe yoktur. Bunların geçiş yeri Una Nehri üzerindeki köprüdür.
Askerimizin güvenlik içinde kuşatmaya başlaması için ilk önce bu köprünün
yıkılması uygun olur.” dediler.
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Mustafa Bey bu teklifi gayet yerinde bulup köprünün yıkılması için güvenilir
adamlarından Süleyman isimli kethüdası ile Ali ve diğer Arnavut Ali Voyvodaları
görevlendirdi. Ayrıca kendi adamlarından ve gönüllü taifesinden dört beş yüz
askerle Venvi ve Kostence Kalelerinden mızraklı ve tüfekli piyadeleri yanlarına
kattı. Hep beraber bir gece düşmana görünmeden hareket ettiler. Gece yarısı
olduğunda köprüye yaklaştılar. Kendi aralarında “Köprünün ortasında bulunan
karakoldaki nöbetçiler sabaha kadar uyanık olup etrafı gözlerler. Direklerini
testere ile keserek köprüyü bir tarafından tahrip etmeye başladığımızda kılıç ve
ok korkusundan kaçıp mutlaka karşı tarafta toplanmaya çalışacaklardır. Uygun
olan, bir kısım askerlerin karşı kıyıya geçip köprüyü iki baştan basıp nöbetçilerin tamamını öldürmemizdir. Daha sonra köprünün sütunlarını bildiğimiz gibi
rahatça keseriz.” diye meşveret ettiler. Bu fikri hepsi uygun görüp temin ettikleri
gemilerle kırk elli kişi nehrin karşı kıyısına geçtiler. Köprünün iki başından karakolunu basıp içinde bulunan düşmanın çoğunu kılıçtan geçirdiler. Diğerleri de
can havliyle suya atlamış aralarında kurtulan olmamıştı. Karakol meselesini yüz
aklığı ile hallettikten sonra köprüyü iki baştan testerelerle kesip ateşe verdiler.
Kalede bulunan düşman köprünün yandığını gördüklerinde akılları başlarından
gidip “Bu köprü gibi bizim de içimiz yandı. Bizim geçinmemiz bu geçidin varlığına bağlıydı. Bunda sonra yaşamak bizim için mümkün değildir.” diye hayıflanmış ve üzülmüşlerdi.
Bu sırada kalenin her yerinden üzerlerine yoğun bir top ateşi açıldı. Öyle ki
İslam askeri tam bozulacakken bir gayretle top altına girdiler. Kale komutanı
Bakić kale önündeki az miktardaki askerin başında bizzat Mustafa Bey’in olduğunu zannederek sevinç ve gurur içinde adamlarına şöyle diyordu: “Şu Türk’ün
nadanlığına bakar mısınız ki bu kadarcık askerle bu sağlam ve yüksek kaleyi
almayı hayal eder. Ama bu hareketleri bizim menfaatimizedir. Sahip oldukları
her şey ayağımıza saçılsa ve canlarından olsalar gerektir.”
Bir sabah gün ağarırken Mustafa Bey, baştan ayağa parlak miğferler ve yaldızlı
zırhlar kuşanmış, sırmalı kemerler, pırıl pırıl, süslü kılıç ve hançerlerle donanmış
cengâverleriyle birlikte ihtişamlı bir şekilde yola çıktı. Sancak sipahileri de uzun
mızraklarının ucunda al bayraklarla, baştan ayağa silahlarını kuşanmış olarak
her biri demirden birer dağa dönmüştü. Mustafa Bey de mücevherli miğferi ve
düğüm düğüm zırhı ile çevik ve hızlı bir ata binmiş olarak Cenâb-ı Hakk’ın
verdiği nimetleri gösterip yardımını talep ediyordu. Bölükler bayrakları açılmış
hâlde ilerlerken mehterin zurna ve borularının velvelesi yeri titretiyor, kösün çığ-
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lığı gökleri tutuyordu. Âdet olan merasim ile sipahiler sel gibi akarak Krupa
Kalesi’ne ulaşmışlardı.182 Kaleyi ay şeklinde çevirip muhasara altına almışlardı.
Kaledeki düşmanın reisi olan porkolab183 sipahilerin kaleyi her taraftan kuşattıklarını görünce aklı başından gidip ne büyük bir derde düçar olduğunu anladı.
Gurur şarabından aldığı yudumun verdiği sarhoşluğun farkına vardı. Ama yine
de adamlarına üzüntü ve sıkıntısını göstermekten çekinerek cahiliye gayretini
elden bırakmadı. Onları “Ümitsizliğe sakın kapılmayın. Korkmayın, zafer bizimdir, fırsat bizim tarafımızdadır. Bulunduğumuz kaleye Krupa derler. Biz topsuz tüfeksiz kaleye kapansak yıllarca dayanırız, Türk bizi alamaz. Ama biz de eli
boş durmayalım. Var kuvvetimizle savaşarak düşmana gücümüzü gösterelim.”
diye yüreklendirdi. Toplarını ve tüfek mermilerini her taraftan İslam askerinin
üzerine yağdırmaya başladılar. İslam askeri ise bu ateşe siper gibi göğsünü gerip
yılmaz, kahramanca düşmana doğru yürürlerdi.
Mustafa Bey kalenin her tarafını dikkatle inceleyerek sağlamlığı ve dayanıklılığı konusunda zannettiklerinin dörtte biri olduğu sonucuna ulaştı. Ayrıca zafer
kazanmak için neresine saldırılmak gerektiğini tespit ederek o mahallere metrisler sürdü. Beş yere becaluşka topu, altı yere de şâhî darbzenler kurulup her gün
iki yüz top atışı yapıldı. Top ve tüfek gümbürtüsü ve okların vınıltısı ile yer gök
inler, ejderha görünüşlü topların ağızlarından düşmanın üzerine arı sürüsü gibi
taş yağardı. Darbzenlerden atılan gülleler mezbaha kazanı gibi nice kelleleri götürür, İslam askeri bayram sevinci yaşardı. Zaman zaman kütaküt hisar dövüşü
olurdu. Geceleri yer yer meşaleler ve köşelerde yel mumları yakılır, top ve tüfek
sesleri ile koç yiğitlerin kılıç şakırtısı arasında gazilerin her gecesi fındık gecesine
dönerdi. Bu şekilde dört gün dört gece muharebeden sonra düşmanın yüreğine
iyiden iyiye ümitsizlik ve korku düşmüştü.
Bu arada önde gelen Hırvat beylerinden Erdelek Ban,184 Lesençoğlu,185 Uslun beyi oğlu186 ve Ferkaş187 sahip oldukları toplam yirmi iki bin kadar piyade ve süvari askerlerle kuşatma altındaki kaleye yardım maksadıyla gelip Una
Nehri’nin diğer tarafına yerleştiler. Ancak su üzerindeki köprünün yakılıp tahrip
182 Klaić, Mustafa Bey’in Krupa’yı 4000 askeri ile 4 Haziran 1565 tarihinde kuşattığı yazmaktadır (Povjest
Hrvata, III, Zagreb 1911, s. 252).
183 porkolab: (Macarca: porkoláb, Almanca: Burggraf ) Kale muhafızı, kale komutanı.
184 Petar Erdedi (Erdewdy, Erdödy) (ö. 1567), Hırvat banı (Povjest Hrvata, III, s. 212-213).
185 Ivan Lenković (ö. 1569), Hırvat generali (Povjest Hrvata, III, s. 265).
186 Franjo Frankapan Slunjski (ö. 1572), Hırvat banı (Povjest Hrvata, III, s. 271, 281).
187 Petar Farkašić, Hırvat banı Nikola Zrinski’nin kumandanlarından biri (Povjest Hrvata, III, s. 235, 252).
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edildiğini ve kalenin İslam askeri tarafından tamamen kuşatıldığını görünce hayrete düşüp çaresiz kaldılar. Yine de durumlarını açığa vurmayarak ileri geri laflar
ettiler ve atlarını çözüp savaş aletlerini kullanmaya başladılar.
Mustafa Bey düşmanın dışarıdan görünen bu zavallı durumundan faydalanmakta acele etmedi. “Düşman tamamen çadırlarını kurup yerleşmeden önce,
izin almadan ok ve yayına el vuran veya kâfir askerine tüfek atan olursa şiddetle
cezalandırılıp canından olur.” diye askerine sert uyarılarda bulundu. Düşmanın
çokluğu karşısında askerin kalbinde bir tereddüt hâsıl olması ihtimaline karşı
onları yüreklendirmek için böyle konuştu. Onlar da emre uyarak hareketsiz kalıp
sabırla beklemeye başladılar. Türk askerinin bu şekilde sessiz sedasız beklemelerinden gurura kapılan düşman aralarında “Türk askerine bir bakar mısınız? Ancak iki bin vardır. Bir zaman meydanı boş bulup etrafta boy göstermişlerdi. Ama
gücümüzün farkına varınca kollarında kuvvet, gönüllerinde savaş arzusu kalmadı. Siperlerden başlarını çıkaramaz, metris çukurundan yüzlerini gösteremez
oldular.” yollu konuşmalar yapar oldular. İslam askerinin bütünüyle ümitsizliğe
kapıldığını zannederek cesaretlendiler ve onların karşısında büyük bir toplantı
tertip edip aralarında konunun müzakeresine başladılar.
Mustafa Bey düşmanın bu durumunu görünce “Bin yılın başıdır. Fırsat ganimettir. İşin sonucunu alma ve isabetli görüşlerimizin semeresini toplama zamanıdır.” diyerek altı parça şâhî darbzeni bir yerden ateşlediler. Cenâb-ı Hakk’ın
yardımıyla nice bin küffarın helak olarak ruhlarının Cehennem’e gitmesine sanki altı yerden yol oldu. Kurtulanlar da duracak durak, oturacak bucak bulamayıp
darmadağın oldular. Daha sonra toparlanıp canlarını dişlerine takarak iki yerden
üçer darbzen kurarak ateşe başladılar. Mustafa Bey de hemen mukabele ederek
onların darbzenlerine karşı iki yerden üçer darbzen küffar üzerine atış yaptırmaya, beş adet top ile de kaleyi dövdürmeye başlattı. Top ve tüfek atışları ile şiddetli
muharebe olup her iki taraftan nice asker hayatını kaybetti.
Bir gece iki taraf arasındaki muharebe bütün şiddetiyle sürerken nehrin öbür
yakasındaki düşman, arabalarla tekne ve sandallar getirip karanlıktan istifadeyle
kaleye çok miktarda yiyecek ve yeterli sayıda cenkçi sokmayı başardı. Sabah olup
gün ışımaya başlayınca kale içinde mahsur kalmış düşman İslam askerine “Ey
nadanlar! Yok yere başınızı ağrıtırsınız. Bundan sonra artık boşuna uğraşırsınız.
Bu kaleyi top ve tüfekle almanız imkânsızdır. Yiyecek azlığı nedeniyle sıkıntımız
vardı. Ancak bu gece kaleye sandallarla yeterli miktarda zahire ve ayrıca asker
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getirdik. Bundan sonraki saldırılarınız tamamen boş kovandan bal ummak ve
çorak topraktan bol ürün istemektir.” diye seslendiler. Aynı şekilde dışarıdaki
düşman askeri de kaledekileri desteklemek amacıyla yüksek sesle “Gafil olmayın.
Nadanlık edip kaleyi Türk’e vermeyin. Vesveseyi kalbinizden çıkarın ve gereksiz
yere korkuya kapılmayın. Bu kadar bey bunca askerleriyle hazır olduğu gibi Sigetvar’dan Zirinoğlu da yirmi bin asker ile üç güne kalmaz gelir. Kırk elli bin asker toplanmış olur. Ayrıca Türk’ün işe yarar beyleri aciz kalmıştır. Bosna alaybeyinin kendisi bile bizim gücümüz karşısında bir varlık gösteremeyeceğine kanaat
getirerek sipahileriyle ayrılarak harbe katılmamıştır.” şeklinde kendi bozuk görüşlerini dile getirirlerdi. Kendi batıl inanışlarına göre dans edip “Türk’e elbette
haddini bildiririz. Ayağımıza gelmiş hazır avımızdır, tamamını öldürürüz.” diye
büyüklenirlerdi. Nehre köprü kurmak için kazıklar çakarlardı. Nitekim birçok
sandal tedarik edip nehrin yarısına kadar döşemişlerdi.
Söz konusu alaybeyi düşmanın bu saçma sapan anlamsız sözlerini ve alçakça
yalanlarını işitince aklı gidip “Zorla gelen köpekten sürüye hayır gelmez.” sözünü ispat edercesine dövünmeye başladı. Korku ve kuruntularına mağlup olarak
“Geceleri sabaha kadar gördüğüm kara düşler başıma geldi. Gündüzleri akşama
kadar hayal ettiğim kuruntular bir bir gerçek oldu. Böyle sağlam bir kalenin fethini arzu etmenin boş bir düşünce olduğunu söylemiştim. O kadar nasihat ettim
sözüm dinlenmedi. Ne kadar çabaladıysam da meramımı anlatamadım. Hiç bu
kadar çok düşmanla savaş yapılır mı? Bu sağlam kalenin alınması akıldan geçirilir mi? Allah korusun düşman bu yakaya geçiverirse bizim hâlimiz nice olur? Top
ve darbzenlerimizi alıp hepimizi kılıçtan geçirirler. Hadi bize olanlar oldu, ama
kendi elimizle evlatlarımızı öksüz bırakacağız. Hiçbir akıl sahibi kişi bu yanlış işe
teşebbüs etmez ve rıza göstermezdi.” yollu gereksiz konuşmalar yapmaya başladı.
Mustafa Bey bu sözleri işitince son derece sinirlendi ve şöyle hitap etti: “Behey melun! Neden yersiz söz söylersin? Korkak tabiatınla kendini kuruntu pisliğine bulaştırdığın gibi İslam askerinin kalbine de vesvese sokmaktasın. Padişah
hazretlerinin aziz başı için ilk önce senin işini görecek, ondan sonra düşmanın
üzerine yürüyeceğim. Hikmet ehli kişiler bir kere cenk meydanına girdiler mi
artık Allah’a tevekkül ederek gönüllerini hayatla ilgili vesveselerden arındırmalı,
nam ve namus adına gayret ve hamiyetlerini en üst noktaya ulaştırmalı ve korkaklık, nifak ve hıyanetten uzak durmalıdır. Hele ki bir işin sonucunu Cenâb-ı
Hak’tan başkasının bilmesi mümkün değildir. Çıktığımız bu yolda başımıza ne
geleceğini ondan başkası bilemez. Yakinen bilmek gerekir ki saadet oku, onun

Cevâhiru’l-Menâkıb

yardımı olmadan arzu hedefine ulaşmaz. Kaza ve kaderde yazılı değil ise çalışıp
çabalamak fayda vermez. Bazen hata olarak görülen bir iş sonuçta hayra dönebildiği gibi doğru olduğu düşünülen işlerin sonucu hatalı olabilir.”
Gökyüzünün ay ve yıldızlarla dolu olduğu bir gecede Mustafa Bey kalenin
alınması konusunu görüşmek üzere adamlarıyla toplanıp onlara şöyle hitap etti:
“Dünya üzerindeki bütün irfan ve izan sahipleri Cenâb-ı Hakk’ın âdetinin, arzu
ve isteklere kavuşmayı ancak sıkıntı ve meşakkat çekmekle mümkün kıldığını
çok iyi bilirler. Gayret ve çalışma baltasını sallamadan cihad mücevheri elde edilmez. Bu sözlerimizden maksadımız, bu gerekli cihad için son derece kararlı olduğumuzu belirtmektir. Gazilere bu gece yapacağım uyarı şudur ki sabah güneşin
ilk ışıklarıyla birlikte bu önümüzdeki kaleye yürüyüş yapalım. Bu yolda şehid
olmak arzusuyla dolu olalım. Gayret ve hamiyet sahipleri için ok ve kılıç yarası
cesaret ve yiğitliğin tamamlayıcı unsurlarıdır. Kim ki cenk günü tüfek isabetini,
ebedi âlemden ikram edilen içecek kabul etmez, ona şehadet şerbeti haram olsun.
Kimin ki değersiz vücudu ve uzuvları top ateşiyle yanar, şüphesiz Cehennem’in
şiddetli azabından kurtulur ve Cennet bahçesindeki mükemmel köşklerde yüksek dereceler bulur. Şehid olmayıp düşmanın oku ve kılıcı ile yaralananlara da
yaralarına merhem olmak üzere hâline göre dirlik verilecek, dirlik sahibi gaziler
de terakki alacaklardır. Padişahın başı hakkı için tüfek ateşine maruz kalanlara
yeniçerilik, bedenini top ateşine siper edenlere hisarerilik muhakkak verilecektir.
Yine Cenâb-ı Allah hakkı için düşmandan esir getirene gönüllü bölüğü, yürüyüş
günü düşman kalesinin burcuna bayrak dikene mutlaka sancak verilecektir.”
İslam askeri Mustafa Bey’den bu müjdeli haberleri duyunca sevinç içinde yerlerine döndüler ve savaş hazırlıklarına başladılar. O gece sabaha kadar kılıçlarını, ok demirlerini bilemekle ve mızraklarını sivriltmekle meşgul oldular. Kimisi
korku ve dehşetten emin olarak silahlarının ıslahı ile uğraşırken bir kısmı da
“Acaba bu işin sonu ne olur?” diye düşünmekten kendilerini alamıyordu. Herkes
ahbabıyla helalleşti, çocuklarına ve akrabalarına vasiyetlerini hazırladı, “Şehidlik
elbisesi kimlere nasip olacak, sağlık ve selamet tacı kimlerin başına rast gelecek?”
diyerekten sabahı ettiler.
O sabah Mustafa Bey askerlerine şöyle hitap etti: “Dem bu demdir ve gün
bu günkü gündür. İslam dini uğruna koşacak an ve düşmanın yakasına yapışacak zamandır. Savaş meydanında canını fedaya hazır olunacak dem ve düşmanın kanını yudumlayacak âlemdir. Acaba bugün kimin başı kılıç darbesi ile
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top ve kimin kan süzen kirpikleri süpürge olacak? Düşman toplulukları kimin
saldırmasıyla kaçacak ve fesat ehlinin çürük binasını kim yıkacak? Hikmet ehli
kahramanlara, bugün harp meydanında hayal levhasını, evlat, hısım, akraba ve
dostlarıyla ilgili korku ve endişelerinden arındırarak ayna gibi parlak yapmak,
kılıç sayfasına ‘Kendisinde müthiş bir güç bulunan demiri yarattık.’ âyet-i kerîmesini yazmak, göğüs aynasında ‘Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz
yeryüzü Allah’ındır. Ona dilediğini mirasçı kılar.’ âyet-i kerîmesini göstermek
yakışır.” Gaziler bu tesirli konuşmadan sonra içi yanmış kişinin buz gibi suya,
âşığın ayrı kaldığı sevdiğine kavuşmak için koşarcasına ve tekbirleri ile gökleri
inleterek kaleye hücum etmişlerdi. Kalenin her tarafından yağmur gibi yağan
oklar ölüm habercisi gibi iş başındaydı. Kalenin duvarlarındaki birkaç yerde büyük gedikler açılınca Mustafa Bey de askerin önünde bizzat yürümeye başladı.
Nice güngörmüş, tedbirli kimse bu hareketini uygun bulmadılar. “Askere serdar
olanlar için yürüyüş gününde onlarla birlikte olmaya teşebbüs çok tehlikelidir.
Onlar için yiğitlik ve cesaretin en yüksek derecesi belki bayrağın gölgesinden hiç
ayrılmayıp beklemektir.” diyerek nasihat ettilerse de tesirli olmadı. “Her kulun
başına yazılan gelir, devrandır.” diyerek herkesten önce gediğin başına geldi. Bir
keresinde kalenin bedenlerine vardıklarında düşman tarafından atılan ağır bir
taş vücuduna isabet etti. Çok acı çekmesine rağmen askere kötü tesiri olmaması
için hiçbir şey belli etmeyip “Bir şeyim yok. Benim için endişe etmeyin. Şimdi
düşmanın üzerine yürüyelim.” diyerek askeri yüreklendirirdi.
Bu şekilde yedi sekiz defa yürüyüş olmasına rağmen kale bir türlü fethedilemedi. Ancak kalenin alınmasının birkaç gün gecikmesinde bazı gizli hikmetlerin
bulunduğu sonradan anlaşılmıştır ki daha sonra zikredilecektir.188
Yine bir sabah güneş ağarırken Mustafa Bey sabah namazını kıldıktan sonra
ellerini kaldırıp kalenin fethi için gönülden dua etti. Hemen kaleye yürüyüşe
başlanıp her taraftan yapılan tüfek ve top atışlarından kalenin taş duvarları kevgir
gibi delik deşik olmuştu. İslam askerinin yağmur gibi yağan oklarıyla kan sel gibi
akmış, top ve tüfek ateşi ile etrafı duman kaplamıştı. Sözün kısası öyle şiddetli
bir muharebe olmuştu ki kalenin içindeki küffarın başları sahradaki taşlar kadar
çok ve Ebu Cehil karpuzu kadar değersiz olmuştu. Birçoğunun aklı başından
gitmiş, feryat ve figan ederek kendilerini kalenin duvarlarından aşağıya atmışlardı. Gaziler kalenin ulaşılması imkânsız gibi görünen burçlarına çıkmış, kaleye
girmişlerdi. Vakit öğleyi geçtiğinde İslam askeri kalan düşmanı kılıçtan geçirmiş,
188 Bu noktadan sonra anlatılanlar, V’de ayrı bir bölüm başlığı altında verilmiştir [V (127a - 131b)].
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kalenin her yerine bayrakları dikmiş ve yer yer ezanlar okumaya başlamıştı. Böylece Mustafa Bey ve askerlerinin gönüllerinden geçen bütün istekleri Cenâb-ı
Hakk’ın yardımı ve padişahın duası ile yerine gelmişti.
Geri kalan düşmanın genç, ihtiyar tamamı esir edilmişti. Bu arada kale kumandanı porkolab Matija Bakić, esir edileceğini anlayınca kendini suya atarak
boğulmuştu.
Kale fethedildikten sonra Mustafa Bey’in emriyle esir alınan düşmanın reislerinden beş altı tanesi karşı kıyıdaki Hırvat beylerinin karşısında hemen ölmeyecek şekilde kazığa vuruldu. Ayrıca onları rezil etmek ve acılarını tazelemek
amacıyla bunları kazık üzerinde iken konuşturdular. Can acısıyla şöyle bağırırlardı: “Ey Hırvat beyleri geçinen köpekler ve sözde bize yardıma gelen melunlar!
Uzaktan kuru yaygara yapıp Türk’e sövüp sayarak körlük için dans ederdiniz.
Gelin görün körlük nice olur? Ve seyredin ki oyun oynamak nasıl olur? Sizin
Türk’e hadlerini bildireceğiz şeklindeki boş laflarınız sivrisineğin file, farenin arslana meydan okumasına benzedi. Behey korkak herifler! Gözünüzün önünde
döve döve kalenizi aldılar. Ve nice soydaşınızı kılıçtan geçirdiler. Neye kadir oldunuz? Her biriniz kendi havanızda uçarsınız. Boş yere şahbazlık taslarsınız. Ne
kuş tuttunuz? Birer bölük uğursuz çapulcu sürüsüsünüz. Sözde intikam alacaktınız. Aksine Hırvat beylerinin yüz yıllık şerefini yerle bir ettiniz. Düşmandan
nasıl intikam alınır öğrenin ki hepimizi perişan ettiler. Ehl-i İslam’a attığımız kin
okları sonunda arkamızdan çıktı. Güçlü topları çanlarımıza ot tıktı.”
Bu durum karşısında düşman kumandanları utanç ve üzüntüye gark oldular.
Cesaretleri tamamen kırılıp neleri var neleri yoksa bırakıp gittiler.
Kalenin fethini müteakip Mustafa Bey askeriyle birlikte memnun ve mutlu
bir şekilde kale civarında çok güzel bir mevkide karargâh kurdu. Derhâl bu güzel
fetih haberinin ve zaferin kazanılmasında emeği geçenlerin taleplerinin padişah
katına arz edilmesi amacıyla, bu iş için görevlendirdiği birkaç adamını çok sayıda işe yarar esir ile birlikte İstanbul’a gönderdi. Oradan nasıl bir cevap geleceği
konusunda tevekkül ederek ve sonucuna razı olarak ama aynı zamanda endişe ve
merakla beklemekteydi.
Arzlar ile gönderilen heyet İstanbul’a yaklaştıklarında Veziriazam Semiz Ali
Paşa vefat etmiş, yerine Sokollu Mehmed Paşa tayin edilmişti.189 Bosna’dan
gönderilenler kendisine teslim edildiğinde yeni görevine başlamış bulunuyor189 29 Zilkade 972 (28 Haziran 1565) (Danişmend, II, 335).
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du.190 Böylece Krupa Kalesi’nin fethinin beş on gün gecikmesindeki hikmet
ortaya çıktı. Veziriazam durumu padişaha bütün diğer önemli işlerden önce lisan-ı münasiple arz etmiş, kalenin Mustafa Bey tarafından düşmanla barışıklık
hâlindeyken fethedilmesinin sebebinin, onların sınırlarda barış şartlarını her
fırsatta bozmaları olduğunu izah etmişti. Padişah bir müddet düşündükten
sonra “Makam ve mansıplar, devlet ve millet için gayret gösterip yük altına
giren yüksek emel sahiplerine layıktır. Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun ki bizim
de millet için çalışmaya sevdalı, saltanatın muhafazası için koşturan, tedbirli
bir valimiz varmış. Devlette ikbali, ahirette derecesi yüksek olsun.” diyerek
Mustafa Bey’e hayır duada bulunmuştu. Mustafa Bey’e elli bin akçe terakki
verilmesi, kalenin yıkılan yerlerinin tamir edilmesi, muhafazası için beş yüz
nefer yazılması, dizdârına günlük otuz akçe ulufe tayin edilmesi ve Mustafa
Bey’in eyaleti çevresindeki düşmanla mücadele ve alınması mümkün olan kalelerin kuşatılmasında serbest olup tekrar padişahın emrinin alınmasına gerek
olmaması hususlarında bir ferman çıkarılıp Bosna’dan gelen heyetle kendisine
gönderildi.
O sırada Mustafa Bey arzlar ile İstanbul’a gönderilen heyetin yolunu gözlemekte, padişahın emri yok iken barış zamanında harbî kale alınması hususunda “Devlet kapısından nasıl bir haber gelecek? Acaba bu husus padişahın
hoşuna gidecek mi? Yoksa uygun bulunmayıp hata olarak mı kabul edilecek?”
diye korku ile ümit arasında bocalayıp endişelenmekteydi. Nihayet gönderilen heyet İstanbul’dan dönerek “Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun ki kazanılan
zafer ile kalenin fethedilmesi padişah katında makbul olup arz olunan bütün
talepleriniz de yerine getirildi.” diye müjdeli haberi getirdiler. Böylece Mustafa
Bey’in bütün korku ve endişeleri, yerini sınırsız bir sevince bıraktı. Daha sonra
padişahın fermanı gereği kalenin harap olan yerleri tamir edilip beş yüz hisar
eri yazıldı ve dizdârına günlük otuz akçe tahsis edildi. Kalede bulunan putlarla
dolu kilise ve mabetler, âlimlerin bulunduğu medreselere ve Müslümanların
devam ettiği mescidlere dönüştürüldü. İslam bayrağının zuhurundan bugüne
kadar sultanların atlarının çiğnemediği ve hakanların kılıçlarının aydınlatmadığı bu bölge, iman ehlinin oturduğu, âlim ve fazılların yerleştiği bir İslam
beldesi hâline geldi.
190 V’de diğer nüshalardan farklı olarak Sokollu Mehmed Paşa’nın veziriazam olduğu haberini Mustafa Bey’e
gönderdiği, bu haberin Bosna’da büyük sevinç uyandırdığı, sabahtan akşama kadar kutlamalar yapıldığı,
sadakalar dağıtılıp kurbanlar kesildiği aktarılmaktadır. Ayrıca bu noktadan sonra anlatılanlar, V’de ayrı bir
bölüm başlığı altında verilmiştir.
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İslam askeri kazanılan zaferin akabinde düşmanın hezimete uğramasından
son derece mutlu olarak lazım gelen saygıyı göstermek kaydıyla Mustafa Bey’in
huzurunda toplandılar. “Padişah hazretlerinin saltanatında sizin idarenizde ne
umulduysa bulundu, ne talep edildiyse kavuşuldu. Ancak biz gazilerin düşmanla
muharebe konusunda arzuları henüz tatmin olmamıştır. Ok ve yaylarımız hedefine tam ulaşmamış olup hançerlerimiz düşmanın kanına teşne, yalın kılıç
küffarla göğüs göğse çarpışma arzusu dimağımızda tazedir. Padişah hazretleri tarafından bu konuda serbest bırakıldığınıza göre sizden arzumuz düşman beldelerine hücum edip oraları talan etmemize izin vermenizdir. Tereddüt etmeye ve
bekleyip vakit kaybetmeye gerek yoktur.” diyerek Mustafa Bey’i teşvik ve tahrik
ettiler. O da söylenenleri uygun görmekle beraber birtakım ilave tedbirler almayı
da ihmal etmedi. Harekâta destek vermeleri için Pojega ve Zacesne sancaklarının
beyleri olan Nasuh ve Ferhad Beyleri de davet etti. Uslun191 nahiyesini yağmalamak üzere yola çıkarak Bakarça adındaki nehrin civarında bulunan ve güneş
ışıklarının bile nüfuz edemediği çok sık ağaçlardan oluşan bir ormana ulaştılar.
Bu esnada Zacesne sancağına saldırmak amacıyla on bin kadar düşman askeri
onların yolu üzerinde bulunuyordu. “Türk bizim amacımıza vakıf olduklarından
bizim üzerimize gelmişlerdir.” diyerek söz konusu ormana gizlenmişlerdi. İslam
askeri bu ormana yaklaşınca yerdeki nal izlerinden durumu anladılar. Ancak
bahsedilen sayıda oldukları düşünülmeyip beş on kişilik bir haydut grubu olduklarını zannederek ormana girdiler. Ancak Mustafa Bey düşmanın sanıldığından çok daha fazla olduğunu anlayarak yanındaki diğer beylere şöyle hitap etti:
“Burada varlıklarından haberdar olduğumuz düşmanın birkaç atlıdan ibaret olduğunu düşünerek küçük görüp gaflete düşmeyelim. Yanlış iş yapmayalım. Zannım odur ki düşman bize burada bir tuzak kurmuştur. Fırsatı ganimet bilmek,
basiret gözümüzden gaflet tozunu silmek gerek.” Ancak onlar doğru söze kulak
vereceklerine “Hay bey hazretleri! Korkmayın, kâfir azdır. Olur olmaz şeyler için
hayal kurup vesvese yapmayı bırakın.” deyip bildikleri gibi hareket etmeyi uygun
görmüşlerdi. Mustafa Bey de ister istemez onlara uymuş ve ormana girmişlerdi.
Pusudaki düşman İslam askerinin geçtiğini görünce en arkadaki askere hücum
ederek bir kısmını öldürmüş ve bir kısım malzemeyi ele geçirmişti. Öndeki askerler durumdan habersiz olduğundan düşman askeri firar edip kurtulmuşlardı.
Gerçekleri bilen ve incelikleri anlayan hikmet ehli kişilerden kulağa küpe olacak
şu nükte yadigâr kalmıştır: Askerin kumandanları arasındaki ayrılık, düşmanın
191 Uslun: Bugün Hırvatistan topraklarında bulunan ve Krupa’ya 60 km kadar uzaklıktaki Slunj olabilir.
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toparlanmasına sebep olur. Onların perişanlığı, düşmanın düzene girmesi demek olur. Sonuçta Mustafa Bey bu beylerle bir arada olamayacağını anlayınca
ayrılmayı tercih etmişti. Böylece sadece kendi askerleriyle Çetin ismindeki kalenin Lukaç nahiyesini yağmalamak üzere yola çıktı. Yağmadan sonra amaçlarına
ulaşıp gazilerin her birine kendilerini zengin edecek kadar ganimet düştü. Daha
sonra oturdukları mahalle dönmek üzere yola çıktılar. Oraya vardıklarında tekrar
adalet ve asayişin tesisi ile meşgul oldular.192
Eserde, Krupa Kalesi’nin fethedilmesinin Kanunî Sultan Süleyman Han’ın
Sigetvar Seferi’ne çıkmasına sebep olması üzerinde durulmakta ve bu husus ayrı
bir bölüm olarak aşağıdaki gibi anlatılmaktadır:
O yıl ilkbahar gelip her yeri çiçekler kapladığında padişahın da yaşı hayli
ilerlemiş ve sakalları ağarmış bulunuyordu. Hayat gemileri ak yelkenleri açmış,
ömür denizlerinde kara görünmüştü. Vücutları meyveli bir ağaç dalı gibi eğilmiş,
bedenleri hastalık oklarına hedef olarak “Yer üzerinde bulunan her canlı yok
olacaktır.” âyet-i kerîmesine delil olmuştu.
Krupa Kalesi’nin fetih haberi padişaha arz edildiğinde, bunun sebebinin düşmanın serhat vilayetlerindeki haddi aşan saldırı ve eziyetleri olduğu hatırlarında
yer etmişti. Bir gün bu hususu açarak huzurunda bulunan Veziriazam Sokollu
Mehmed Paşa’ya şöyle hitap etti: “Saltanatımda herkesin huzur ve refah içinde
yaşadığını, adaletin ve kanun hâkimiyetinin en yüksek seviyede bulunduğunu
bilmeyen kalmadığı hâlde bu ne hâldir ki devletimizin bazı düşmanları fırsatçılık
yaparak soğuk rüzgâr estirmeye yeltenirler? Görünüşte barıştan yana durup arkadan uygunsuz hareket ederler. Ülke topraklarını emanet mal gibi başkalarının
elinde heder ve memleketin istikbalini ellerine terk edeceğimiz gibi bir düşünce
kimsenin aklından geçmesin. Her ne kadar ecel askerinin öncüleri cisim ülkeme
el uzatmaya hazır ise de henüz şevk ışığımız solmamış, heves ateşimiz sönmemiştir. İnşallah düşmana asker çekip Cenâb-ı Hakk’ın “Allah uğrunda hakkıyla
cihad edin.” fermanına uyup zafer bayrağını yükseltelim. Krala kahır ve gazab
ateşimizin elinden öyle bir kadeh tutuşturalım ki ta kıyamet gününe kadar sarhoşluğundan kurtulamasın. Ayrıca ömür denen temelsiz binaya hiç güvenmem.
Hz. İsa gibi nice aylar ve yıllar göklerde bulunsan da sonunda toprağın altına
girmemek, Hz. Nuh gibi bin sene yaşasan da sonunda Cenâb-ı Hakk’a döndürülmemek mümkün müdür? Durum böyle olunca ömrümün geri kalan kısmını
192 Metin, M (107b - 141a).
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din bayrağını yükseltmek ve ümmet-i Muhammed’i çoğaltmak için sarf etmeyi
ahiret hayatımın sermayesi ve saadetimin senedi bilirim. Bugünden tezi yok kralın üzerine asker çekip vücut gemisini helak seli ile batırmaya ve uğursuz başını
koparıp atımızın terkisine asmaya kararlıyım. Bu hususta alınacak bütün tedbirleri ve yapılacak hazırlıkları senin uhdene bırakıyorum. Sen de bir dakika bile
gecikmeyip gereği gibi sefer hazırlıklarına başlamayı üzerine eda edilmesi gerekli
bir farz, ödenmesi gereken bir borç bilesin.”
Veziriazam da edeple ayağa kalkıp gerekli saygıyı gösterdikten sonra şöyle
dedi: “Nice zamandır bu husus gönlümüzde yer etmesine rağmen arz etmek
yetkisi elimizde olmadığından küstahlık yapmaktan kaçınmış, Cenâb-ı Hakk’ın
takdirinin buna engel olduğunu düşünmüştüm. Şimdi ise şükürler olsun ki bu
büyük iş sizin tereddütsüz fermanınız ile kararlaştırılmıştır. Bu mühim işe girişmek aslında münasip ve hatta vacip olmuştur. Zira bir iki gün bile gösterilecek
müsamaha, azmış bulunan fitne ve fesadın iyice kontrolden çıkmasına sebep olacaktır. Ayrıca küffarın bu denli cüretkâr hareketlerine, sizin sağlık durumunuzda
bir sıkıntı bulunduğunu sanmaları sebep olmuştur. Elhamdülillah ki sağlığınız
gayet yerinde olduğundan tereddüt etmeye ve beklemeye gerek yoktur. Her ne
kadar bu büyük seferde birtakım sıkıntı ve zorluklara katlanmak gerekse de yüksek zatınızın da çok iyi bildiği gibi halk, ancak sultanların sıkıntı çekmesiyle rahat bulur. Adaletli hükümdarların himmet ayağı sıkıntılı sahralarda dolaşmazsa
gönlü yaralı dervişlerin başları rahat ve huzur bulamaz.”
Padişah veziriazamdan bu hikmetli sözleri işitince dualar ederek şöyle dedi:
“Şimdi bu zorlu işe başlamayı lazım, belki vacip bilip güneyde ve doğuda olan
beylerbeyilerimin uyanık ve tedbirli olmaları, uhdelerinde bulunan vilayetlerin
yönetiminde en yüksek seviyede titizlik göstermeleri için her birine ayrı ayrı ferman gönderilsin.”
İlk önce Kâbe muhafızı, Medîne ve Mekke şehirlerinin hamisi olan Şerif Hasan’a193 gönderilen fermanda şunlar yazıyordu: “Hicaz vilayetinin hamisi olan
Şerif Hasan’a bu fermanım ulaştığında malum olsun ki ülkemin kuzey sınırındaki düşmandan bazıları fitne ve fesat çıkarmaktan geri kalmayıp halka sıkıntı
verdikleri ve onları korkuttukları kulağıma geldi. ‘Cennet kılıçların gölgeleri altındadır.’ hadîs-i şerîfi uyarınca cihad kılıcını bu dalalet ehli için kınından çıkar193 Şerif I. Hasan b. Ebî Nümeyy (1525-1601), Mekke emîri, emâreti: 1554 - 1575 (babası ile müştereken),
1575 - 1601 (oğullarıyla müştereken).
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maya, küfür ve bid‘atin kökünü kazımak için yola çıkmaya karar verdim. Din ve
millet için gemi azıya alan küffarın üzerine yürümeyi önemli gördüm. Sen dahi
Beytullah’ın seçkin komşuları ile birlikte Harem-i muhteremde İslam askerinin
zaferi için sabah akşam dua ile meşgul olasın. Halkın huzuru ve vilayetin düzeni
için üstün gayret gösteresin ki Arap taifesi adaletli yönetimin altında rahat yaşasın. Allah’ın evine gelen müminlerin eza ve cefadan emin olmaları için şeytan
kılıklı yol kesicilerin ve hırsızların hakkından gereği gibi gelip Harem-i muhteremde haksız yere kan dökmekten kaçınasın. Beytü’l-Harâm’a saygıda Allah rızasını gözeterek Harem-i muhteremi zemzem suyu gibi temiz tutup Kâbetullah’ın
üzerinden kuş uçurmayasın.”
Mısır paşasına gönderilen fermanda şunlar yazılmıştı: “Sen ki Mısır valisisin,
bu fermanım ulaştığında bilesin ki Rum vilayetinde bulunan bazı İslam düşmanı,
puta tapıcı kâfirler, gazap kılıcım başlarından bir iki gün uzak kalınca edep dışı
hareketleri haddi aştığından üzerlerine yürümeye karar vermişizdir. Sen dahi son
derece tedbirli hareket edip uyanık olasın. Askerimize yardım kapılarının açılması
için oradaki âlim ve salihlerle eşref bir saatte Kur’ân-ı Kerîm okuyup Cenâb-ı
Hakk’a münacatta bulunasın. Adaletin binasını ve şeri‘atın temelini demir gibi
sağlam kılıp işlerinde kendine âdil sultanları örnek, salihlerin ahlakını ölçü alasın.”
Şam valisine gönderilen fermanda şunlar yazılıydı: “Sen ki saygı gösterilecek
mukaddes mekânların nazırı Şam valisisin, bu fermanım ulaştığında bilesin ki
serhat vilayeti Engürüs’te bazı sapkın küffarın topraklarıma saldırdığı kulağıma
geldiğinden üzerlerine yürümeye karar verdim. Sen dahi din gayreti ve milletin
hizmeti için âlim ve salihlerle sabah akşam Şam’ın mübarek mekânlarında ve
uğurlu camilerinde İslam askerinin zaferi ve insanların efendisinin din bayrağının yükseltilmesi için Kur’ân-ı Kerîm okuyarak dualar edesin. Gayretini halkın
hizmetine, siyasetini düşmanların bertaraf edilmesine hasredesin ki ahirete göçtükten sonra Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine mazhar olasın.”
Bağdat paşasına gönderilen fermanda şunlar yazılıydı: “Sen ki Bağdat valisisin, bu fermanım ulaştığında bilesin ki Macar diyarının fesat ehli kâfirlerine İslam askerinin müdahalesi olmadıkça bu hareketlerinden vazgeçmeleri mümkün
olmadığından cihad etmek ve düşman kalelerini almak amacıyla sefere çıkmaya
karar vermişizdir. Sen dahi tedbirli ve uyanık bulunarak büyük âlimlerle birlikte
İmâm-ı A‘zam hazretlerinin kabrinde ve diğer mübarek yerlerde her saat ve her
dem İslam askerinin zaferi için dualar edesin.”
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Padişahın Rum diyarını asker çekerek zapt etmesi kesinleşince denizden de
harekât yapılması hatırlarına gelerek şu anda -yani Sultan III. Murad devrindeikinci vezir olan Kapdân-ı Deryâ Piyâle Paşa’yı (ö. 1578) huzuruna çağırdı ve
şöyle hitap etti: “Rum diyarına seferimiz kesinleşmiş olup denizde de fitne ve beladan emin olmak önemli görüldüğünden üç yüz parça kadırga ile elli bin askeri
emrine veriyorum. Senin dahi üzerine lazım, belki vaciptir ki daima uyanık ve
tedbirli olup her hususu en ince ayrıntısına kadar düşünüp ona göre davranasın.
Şöyle ki; durum kesin şekilde şiddet ve çekişmeyi gerektiriyorsa tereddüt etmeden ve hiç beklemeden harekete geçesin. İhtiyatlı olmak gereken yerde de geniş
yürekli davranıp sahralar gibi sessiz kalasın. Bir yandan gemiciler, öbür yandan
da kürekçiler kafasına göre hareket ederek sahillerde olan halkın malına mülküne el uzatıp zarar vermesinler. Savaş sırasında geri durup yan çizen olursa ibret
olsun diye ölüm denizine atasın. Göreyim seni, bir yol bulup Sakız Adası’nı alıp
düşmana göz açtırmayasın.”
Din âlimlerinin ve fazılların toplandığı, hükümdarların hasretini çektiği yer
olan saltanatın merkezi İstanbul’u da merhum İskender Paşa’ya (ö. 1571) emanet edip kendisine şöyle hitap etmişti: “Dünya toprakları yanağının beni, cihanın göz bebeği bu yüce beldeyi sana teslim ediyorum. Sen de emniyet ve asayişi
sağlayıp çevreyi her türlü saldırıya karşı koruyasın. Şehri pahalılık ve kıtlıktan
koruyup ciğeri yanıkların âhının tutmamasına çalışasın. Denizlerde taşkınlık
yapan zorbalara, halka zulmeden fesat ehline fırsat vermeyip bu cennet gibi şehrin bela denizinde boğulmasına izin vermeyesin. Fitnelere set çekip makamında
sedd-i İskender olup oturasın.”
Aynı şekilde Osmanlı ülkesinin diğer bölgelerindeki beylerbeyi ve sancakbeyilerine “Eyaletlerinizde bulunan askerinizle derhâl bayrağım altında toplanasınız.” diye çavuşlar marifetiyle emirler gönderilmiş idi.
Bütün bölgelerden bölük bölük gelip toplanan askerin çokluğu sebebiyle ortalık mahşer yerine dönmüştü. Kalabalıktan nefes alacak yer kalmayıp gökler göç
kösünün gümbürtüsü ile inliyor, yerler binek hayvanlarının toynak takırtılarıyla
titriyordu. Mehterin müthiş velvelesi, çavuşların bağırışları, askerin çektiği gülbank arasında padişah da ihtişamlı bir şekilde ve seyredenlerin hayranlık dolu
bakışları altında yola çıkmıştı. Bu muhteşem ordu gece gündüz ilerleyerek menzilleri birer birer aşıyordu.

87

88

İNCELEME - Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı

Padişahın çok sayıda alay ile yola çıktığı sırada, askerin ve binek hayvanlarının kalabalık olması sebebiyle güzergâh üzerindeki menzillerde yiyecek sıkıntısı
ve çadır kuracak yer darlığı çekilmekteydi. Bu durumda herkes mecburen birbirinden ayrılarak bir an evvel hedefe varmak arzusu ile yalnız başına ilerliyordu.
Tırhala Sancakbeyi Mehmed Bey de bu sebeple padişahın arkasından uzaklaşmış
ve kendisine olan güveni sebebiyle bazı nehirleri yalnız geçmeyi tercih etmişti.
Mehmed Bey Drava Nehri’ni askeriyle birlikte Otu İskelesi denilen yerden geçerek Şikloş Kalesi194 yakınlarında karargâh kurmuştu. Yıldızlı bir gecede asker
gaflet uykusunda iken onlardan haberdar olan düşmandan iki üç yüz kişi baskın
yaparak Mehmed Bey’i yaralamış, askerinden pek çoğunu şehid etmişlerdi. Padişah durumdan haberdar olunca üzülüp sinirlenmiş ve düşmanın bu küstahlığına
derhâl karşılık verilmesi için Mustafa Bey’e gönderdiği fermanda şöyle denmişti:
“Sen ki Bosna sancakbeyisin, bilesin ki Şikloş Kalesi yakınında bazı haydutlar
Tırhala beyine baskın yapıp fitne çıkarmışlardır. Fermanım ulaştığında bir an
bile gecikmeden söz konusu mahalle yetişesin.”
Padişahın fermanı Mustafa Bey’e, Drava Nehri üzerinde Valpova195 ismindeki iskelede bulunduğu sırada ulaştı. Fermanın gereği yapılmak üzere nehirden
karşıya geçmek istedi. Ancak mevsim itibariyle nehrin sularının en azgın olduğu
bir zamandı. Derinliği ve genişliği en yüksek seviyelerine ulaşmış olup suyu çok
şiddetli akmakta ve yüzeyinde korkunç girdaplar meydana gelmekteydi. Nehrin
bu durumunu seyrettiklerinde herkes karşıya geçmek fikrini aklında silip “Bu
durum böyle devam ederse bu nehri geçmek için günler ve aylar beklemek gerekir.” diyerek çaresiz kalmışlardı.
Bu sırada Rumeli Beylerbeyi Ahmed Paşa ve Karaman Beylerbeyi Süleyman
Paşa da askerleriyle oraya gelmişlerdi. Herkes gemiye bir an evvel binip en önce
karşıya geçmek için acele ettiğinden büyük kargaşa meydana gelmişti. Mustafa
Bey bu sıkıntılı durum karşısında söz konusu paşalara “Eğer asker başına buyruk
olup hepsi birden nehri geçmeye kalkışırsa bazıları telef olabilir. Ayrıca karşıya
geçiş çok zaman alacağından Padişah tarafından azarlanmamız kaçınılmaz olur.
Münasip olan önce birimizin askeriyle birlikte karşıya geçmesidir. Daha sonra
herkes kendi askeriyle sırayla karşıya geçer. Böylece bu iş tehlikesizce ve az zamanda yapılmış olur.” dedi. Bu teklif hepsinin hoşuna gidip “Bu tedbir gayet
194 Şikloş: (Macarca: Siklós) Macaristan’ın güneyinde, Pécs’e 30 km uzaklıkta, Hırvatistan sınırına yakın bir
kasaba.
195 Valpova: (Hırvatça: Valpovo, Macarca: Valpó) Hırvatistan’ın doğusunda, Osijek’in yaklaşık 30 km kuzeybatısında, Drava Nehri yakınlarında bulunan bir şehir.
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münasiptir. Ancak nehrin karşı tarafında düşman tehlikesi devam ettiğinden ilk
önce geçmek bize kolay değildir.” dediler. Mustafa Bey paşalardan bu kabil zayıf
sözleri ve geçersiz mazeretleri işitince “Eğer izin verirseniz önce ben geçeyim.”
dedi. Onlar da izin verince Mustafa Bey deniz gibi olan bu nehirden yirmi günde ancak geçti. Düşmana karşı göğsünü korkusuzca siper ederek Şikloş Kalesi
civarına ulaştı.
O sırada Budin beylerbeyi olan Arslan Paşa kendine aşırı güvenen, gururunun sebep olduğu tuhaf hâllerinden gafil, hırslı bir kişi idi. Öyle garip bir mizaca sahipti ki bazen cezalandırılması lazım gelen suçlulara, samimi insanların
ihlâsına karşılık olacak mükâfatı; bazen de saygı gösterilecek hünerli kimselere,
hainlerin cinayetine münasip eziyeti layık görürdü. Oyun ve eğlence ile meşgul
olmayı ilim ve edep tahsilinden üstün görür, soyu ile övünmeyi sever ve daima
“Ben filancanın oğlu filancayım.” der kibirlenirdi. Kendisini gönül ve marifet
ehlinden sayar, söz söylemekte üstatlık davası güderdi. Ancak nesir ve nazım sanatını küçük görür, boş hayaller ve düşünceler olarak değerlendirirdi. Bu sebeple
meclisine irfan sahibi ve sanat ehli kimseler uğramazdı. Etrafı kadeh dostları ve
yiyip içmeye gelmiş iri kıyım heriflerle dolardı. Tabiatına uygun olarak “Güzel
şahım zahir ve batın kulunuz.” diyerek kulluk çeken ışıklara eyvallahçı olmuştu.
Toplantılarında galiz küfürler edip edepsizce davranan şahıslar bol hediye verilerek ödüllendirilirdi. Ama gerçek irfan sahipleri bu tür lütuf ve ihsanlar bakımından, ekşi bir surat ve kuru ellerden başkası ile karşılaşmazdı.
Padişah sefere çıktığı zaman Arslan Paşa da padişahın emrini almadan
Polata196 isimli harbî kale üzerine top çekip kendisini tehlike batağına atmıştı. Devlet hazinesinden pek çok harcama yaparak söz konusu kaleyi kuşatmıştı.
Ancak tam zafer kazanılacağı sırada “Küffar çok sayıda askerle yetişti. İslam kalelerinden Tata’yı197 kuşattı.” diye haber gelince telaşlanıp firar etmişti. Paşa’nın bu
uygunsuz hareketi üzerine askerleri toplanarak:
“Hay Paşa hazretleri, korkmayın kâfir azdır. Bu yaptığınız ne kötü bir fikir ve
ne kadar akla aykırı bir düşüncedir bilir misiniz? Bu işin vahim sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaksınız. Çünkü cesur askerlerin ve özellikle de kumandanların yüce dağlar gibi sabit ve sağlam durması gerekir. Ayrıca bu kadar zahmetten sonra kuşattığımız kaleyi bırakıp gittiğimizden küffar haberdar olursa, Allah
196 Polata veya Palota: (Macarca: Várpalota) Batı Macaristan’da müstahkem mevki. Veszprém’in 25 km kuzeydoğusundadır.
197 Tata: Bugün Budapeşte’nin 70 km kuzeybatısında, Slovakya sınırı yakınında önemli bir kale.
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korusun bu hususu İslam askerinin acizliğine yorar ve azgınlığını öyle artırır ki
fitne ateşini söndürmek mümkün olmaz. Aslında bu zor işe hiç başlamamak gerekirdi. Ama madem başlandı bu meydanda toprağa karışmak bin yıl yaşamaktan üstündür. Dost düşman arasında utançtan kızarmaktansa şehadet kanıyla
boyanmak yüz aklığıdır. Eğer bu kaleyi kuşatmaktan vazgeçmemiz muhakkak
lazımsa, hiç olmazsa düşmanın kuşattığı kale üzerine yürüyelim ki belki orayı
düşmandan kurtarmamız mümkün olur. Ondan sonra nereye isterseniz gideriz.
Çünkü kuşatılmış bir kalede kapanıp kalmış ehl-i İslam’a yardım etmemek şüphesiz ki hıyanettir ve dine aykırıdır.” dediler.
Ancak Paşa hiç kimsenin sözüne itibar etmeyerek firar etmeyi tercih etmişti.
Sonuçta muhasara ettiği kaleyi ve askerlerini bırakarak İstolni Belgrad’a198 geldi.
Orada eskisinin aynısı olarak yenilediği mescidi “Kral bu kaleyi de ele geçireceğinden bari kendi elimle harap edeyim.” diyerek yıkmıştı. Oradan ayrılıp Budin Kalesi’ne gelince “Artık Budin’e halel geldi. Gecikmeden tedarikinizi görün.
Düşmanın burayı alması an meselesidir.” diyerek delice sözlerle halkın yüreğine
korku salmıştı.
Düşman Arslan Paşa’nın firar ettiğini haber alınca cesaretlenerek her biri karıncayken yılan, yılanken ejderha olmuşlardı. Pespirim,199 Tata, Kestoş200 ve Vitan isimli İslam kalelerini alıp kadın erkek bir kişi bırakmayıp hepsini öldürmüş
ve esir etmişlerdi.
Sefer hâlindeki padişah menzilleri geçerek Ösek Kalesi’ne201 ulaştığında Budin serhaddinden gelecek işe yarar esirlerin haberini beklerken birdenbire Arslan
Paşa’nın boş hayalleri ve düşüncesize davranışları sebebiyle meydana gelen korkunç olaydan haberdar oldular. Son derece hiddetlenerek “Bütün bu sıkıntılara
katlanmaktan tek amaç, halktan bir kişinin bile ayağına diken batmasına engel
olmak idi. Nerde kaldı ki bu Arslan denilen korkak, devlet hazinesini israf ettiği gibi topraklarıma dâhil kalelerimin düşman eline geçerek içindekilerin telef
olmasına sebep oldu. Bu gayret ve hamiyet yoksununa öyle bir ceza vereyim ki
tesiri Kıyamet Günü’ne kadar devam edip yaptığının cezasını çeksin ve insanlara
ibret numunesi olsun.” dedi.
198 İstolni Belgrad: (Macarca: Székesfehérvár) Budapeşte’nin 65 km güneybatısında bulunan önemli bir şehir.
199 Pespirim: (Macarca: Veszprém) Macaristan’ın batısında, Budapeşte’nin yaklaşık 110 km güneybatısında,
Balaton Gölü’nün 15 km kadar kuzeyinde, eski sancak ve piskoposluk merkezi olan kale.
200 Kestoş: (Macarca: Várgesztes) Budapeşte’nin 40 km kadar batısında bir kasaba.
201 Ösek: (Hırvatça: Osijek, Macarca: Eszék, Almanca: Esseg) Bugün Hırvatistan sınırları içinde Drava Nehri
kıyısında bulunan ve Sigetvar’a 90 km uzaklıkta bulunan kale.
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Bu konuda padişah tarafından Mustafa Bey’e şu ferman gönderilmişti: “Sen
ki Bosna beyisin, bilesin ki seni Budin beylerbeyi olarak tayin ettim. Ve buyurdum ki askerinle süratle hareket edip İslamiyet’in bin yıllık namusunu berbat
eyleyen Arslan isimli korkağı davet edip başını gövdesinden ayırarak hak ettiği
cezayı veresin.”
Bu sırada Mustafa Bey, üç yüzden fazla seçme adamı ve sancağının diğer sipahileriyle birlikte toplam bin beş yüzden fazla askeriyle padişahı karşılamak için
onun gelişini gözlerken iki çavuş yukarıda bahsedilen beylerbeyilik beratı ile padişahın emrini getirdiler. Fermanda yazılı olan müjdeli haberin yanı sıra Arslan Paşa
ile ilgili emri bir kişiye bile söylemeyip ve orada hiç beklemeyip gece karanlığında
kimseye görünmeden oradan ayrılıp bütün adamlarıyla birlikte İstolni Belgrad
tarafına gitmişlerdi. Daha şafak sökmeden söz konusu kaleye vardıklarında kale
halkı kral geldi zannederek telaşlanmışlardı. Güneş doğup Mustafa Paşa’nın geldiğini anlayan kale kumandanı gerekli hürmeti göstermiş, böylece İslam askeri
kalenin çevresine çadırlarını kurup yerleşmişlerdi. Daha sonra padişahın Arslan
Paşa hakkındaki emrini yerine getirmek maksadıyla bir mektup yazıp göndermişti. Mektupta şunlar yazılıydı: “Padişahın bu fakire hitaben yazılan fermanı
tarafıma ulaşmıştır. Bu fermanda padişah, Budin beylerbeyi olan Arslan Paşa’nın,
kendisinin tasvibini almaksızın Polata isimli harbî kaleye top çekerek külliyetli
miktarda devlet malını heder etmekten çekinmediğini duyduğunu bildirmiş ve
Paşa’yı davet ederek gerekli incelemeden sonra tespit edilecek malı tazmin ettirmemi emretmiştir. Şimdi derhâl buraya teşrif edip bu hususta ihmal etmeyesiniz.”
Ayrıca Budin’deki yeniçeri ağasına hitaben “Uyanık ve tedbirli hareket edip gafil
olmayasın. Eğer Paşa durumu anlayıp kaçmaya yeltenirse derhâl askerlerinle engel
olup zorla geri yerine çeviresin.” yazıp her iki mektubu görevlendirdiği çavuşların eline teslim etmişti. Onları gönderirken “Bu gizli görevi size güvendiğim için
başkalarına vermedim. Siz de son derece tedbirli hareket edip sakın ola sağda
solda ağzınızdan bir şey kaçırmayasınız.” diye sıkı sıkıya uyarmıştı. Onlar da “Her
ne ferman olunursa kulluğun gereğine göre hareket ederiz.” deyip bu önemli işi
üstlenmiş ve yola çıkmışlardı. Ama ne yazıktır ki bu dünyada sır saklayan insan
bulmak çok zordur. Nitekim bu çavuşlar da gönderildikleri paşanın huzuruna
vardıklarında, “İki kişinin bildiği sır, sır olmaktan çıkar.” sözünü ispatlayarak verdikleri sözden döndüler ve emanete hıyanet edip bütün bildiklerini anlattılar.
Ölüm ordusunun öncüsü olan bu korkunç haber zavallı paşanın bütün dengesini bozup perişan edince bir müddet kendine gelemedi. Ne zaman ki biraz
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toparlandı, başına gelen bu musibeti nasıl savuşturacağını düşünerek “Acaba
nereye gideyim? Derdimi kime anlatayım?” diye söylenirdi. Kendine sırdaş olacak kimse bulamayıp bazen “Artık benim işim bitti. Kanaat ve feragat yoluna
sapmam daha doğru olur. Makam ve mansıbı terk edip yalnızlığa çekileyim”,
bazen “Gerçekte hiç bitmeyen saltanat olan yoksulluk köşesini ele geçirip yalın
ayak, başı çıplak kalıp adı, sanı olmayan bir adam olarak gözden kaybolayım.”
ve bazen de fikir değiştirip “Hâlen mirahur olan ve nicedir kendisiyle hak,
hukuk, birlik konularını söyleştiğim Ferhad Ağa padişaha yakındır. En iyisi
derhâl ona başvurayım. Belki onun aracılığıyla canımı kurtarırım.” derdi. Bu
son fikir aklına daha uygun geldiğinden uygulamak için bir gece firar etmeye
karar vermişti.
Ancak “Yeniçeri ağası veya gönüllü ağası firar edeceğimi haber alırsa askerleriyle beni yakalayıp öldürürler.” diye tereddüt edip Budin şehrinin içindeki
Martolos Mahallesi’nde bir yol bularak yangın çıkarmıştı. Yeniçeriler ağalarıyla
birlikte bu gaileyle uğraşırken adamlarından birkaç kişiyle birlikte şehirden ayrılmış, kılıç ve kefen omuzda padişahın bulunduğu yere doğru yola çıkmıştı.
Ferhad Ağa’nın huzuruna vardığı zaman hâlini öyle acıklı bir şekilde anlattı ki
bir kısmını kayalar işitse parça parça olurdu.
Söz konusu ağa Arslan Paşa’nın bu acıklı hikâyesini dinleyince hâline acıdı.
“Ey zavallı! Senin bu sıkıntına bir çare bulunacaksa Veziriazam Mehmed Paşa
bulur. Başka kapıya gidip yalvarmak soğuk demir dövmek olur. Şimdi en iyisi
sen onun huzuruna çıkıp ayağına kapan. Ola ki bu ıstırap girdabından kurtulasın.” diye nasihat etti.
Arslan Paşa bin bir özürler dileyerek ve yalvararak huzura çıkınca Veziriazam
acı acı gülümseyerek onu şöyle azarladı: “Paşa hazretleri, neden vilayetinizi boş
bırakıp buraya geldiniz? Hangi akla hizmet ederek padişahın fermanı olmadan
harbî kaleye top çekip sonra da firar ederek birkaç kalemizin düşmanın eline
geçmesine sebep oldunuz? Bir de gelip yaptığın hatanın sonucunu araştırırsın
ve affedilmenin yolunu ararsın. Hâlâ kurtulma ümidi taşıyorsun öyle mi? Bilesin ki padişah hazretlerinin senin hakkındaki fermanı kesinleşmiştir. Benim bu
konuda şefaat etmem mümkün değildir.” Arslan Paşa perişan olup yaptığı hata
ve düşmanın gösterdiği cüret konusunda birtakım gerekçeler ileri sürmeye çalıştıysa da fayda etmedi. Hemen orada idam edilerek hırs ve arzuları kendisiyle
birlikte toprağa karıştı.202
202 Metin, M (141b - 162b).
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Yukarıda anlatılanları destekler mahiyette Sigetvar Seferi öncesi Mustafa
Bey’e gönderilmiş hükümler mühimme defterlerinde mevcuttur. Bunlardan
bazıları aşağıda verilmiştir.
Mustafa Bey’e gönderilen 15 Ağustos 1565 tarihli hüküm ile düşmanın
Krupa ve Kostaniçe Kalelerine saldırmak üzere hazırlık yaptığını İstanbul’a
bildirmesi üzerine komşu sancakbeyilerine gerektiğinde kendisine yardım etmeleri için hazır olmaları yolunda emirler gönderildiği bildirilmekte, düşman içine casuslar göndererek kesin niyetlerini öğrenmesi ve sancağında eli
silah tutanlardan asker toplaması emredilmektedir.203 25 Eylül 1565 ve 21
Kasım 1565 tarihli hükümlerle Beçliler bir saldırı ve tecavüzde bulunmadıkça
bu taraftan da herhangi bir harekete kalkışılmaması ve askere bu şekilde uyarıda bulunulması, Zirinoğlu’nun hareketlerinin takip edilmesi, memlekete
saldırı olduğu takdirde kendisinin de gerekli karşılığı vermesi emrolunmaktadır.204 7 Mayıs 1566 tarihli hüküm ile ordunun Sigetvar Seferi için yola çıktığı ve
sınır bölgelerine yaklaştığı, kendisinin de Bosna gazileriyle birlikte, Ordu Sofya’ya
yaklaştığı zaman Turhanlu’ya bağlı sol kol akıncı beyleri, Klis, Pakriç ve mümkün olursa Pojega beyi ile de haberleşerek bir yerde toplanıp hep birlikte Hırvat
vilayetine akınlar düzenlenmesi, akına gidilirken düşman saldırılarına karşı tedbirli olunması ve sancağı koruyacak kadar asker bırakılması, düşmanın toplandığı
yerler var ise akınların oralara düzenlenmesi emri verilmiştir.205 Yine aynı tarihli
müteakip iki hüküm ile de İnebahtı beyi olup Turhanlu’ya bağlı akıncı beyi olan
Mustafa Bey ile Pojega, Klis ve Pakriç beylerine, Bosna beyi Mustafa Bey’e tevdi edilen göreve katılmak üzere akıncıları ve askeriyle yola çıkıp Bosna beyi ile
buluşmaları, kendilerinden istenilen hizmeti yerine getirirken her türlü gayreti
göstermeleri, yolda akıncılarına ve askerlerine sahip olup halkın mallarına zarar
vermelerinin önüne geçmeleri emredilmiştir.206 12 Mayıs 1566 tarihli nişan-ı hümayun hükmü ile de Bosna tarafından akın için tayin olunan askere Bosna beyi
Mustafa Bey serdar tayin edilmiştir.207 Mustafa Bey’e gönderilen 28 Mayıs 1566
tarihli hüküm ile sancağı dâhilinde muhafazası gereken yerlere yeterince adam
bırakarak emrindeki askerler ile birlikte orduya katılması ve akıncı beyine de or-
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BOA, MD, no. 5, 42/100.
BOA, MD, no. 5, 117/270 ve 212/536.
BOA, MD, no. 5, 562/1549.
BOA, MD, no. 5, 563/1550 ve 1551.
BOA, MD, no. 5, 576/1592.
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duya katılması için haber göndermesi emredilmiştir.208 2 Haziran 1566 tarihli
bir hüküm ile bu emrin gereği bazı sebeplerle tehir edilmiş, daha sonra 17 ve 20
Haziran 1566 tarihli hükümlerle orduya katılması tekrar emredilmiştir.209
Budin Beylerbeyiliği
Buradaki bilgiler eserde, iki bölüm hâlinde anlatılmaktadır.
Bu dünyanın hâli şöyledir ki makam ve mansıp sahibi olup mutluluğa eren
bir kişi ne zaman başına bir iş gelip bu elindekileri kaybetse ve perişan olsa,
derhâl ikbal için beklemekte olan birisi bir şekilde umduklarına kavuşur ve
sevinçten havalara uçar. İşte Mustafa Paşa da Arslan Paşa’nın idam edildiğini
haber alır almaz, derhâl ileri gelen adamlarını huzurunda topladı. Tuğrası ışıldayan fermanı koynundan çıkararak orada bulunanlara gösterdi ve o ana kadar
gizlediği Budin vilayeti paşalığına tayini ile ilgili sevinçli haberi açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde Maliyeden Müdevver Defterler tasnifinde, 563 numaralı Beylerbeyi ve Sancakbeyileri Tevcih Defteri’ndeki bir
kayıtta, Mustafa Paşa’nın Budin beylerbeyiliğine tayini için 13 Muharrem 974
(31 Temmuz 1566) tarihi verilmiştir.210
Bu haber halk arasında yayılıp öğrenilince bütün dostları ve emrindeki kumandanlar bölük bölük huzuruna gelerek tebrik ettiler ve bağlılıklarını bildirdiler. Mustafa Paşa da hepsine teşekkür edip ikramlarda bulunarak Cenâb-ı
Hakk’ın ihsanıyla amacına ulaştığını, bunda sonra asayiş ve emniyeti sağlayarak
fitneyi önleyeceğini, zulüm ve haksızlığın önüne set çekeceğini beyan etti.
Padişah Sigetvar Kalesi’ni kuşattığı zaman Mustafa Paşa ve Karaman Beylerbeyi Süleyman Paşa’ya “Siz ki Budin ve Karaman beylerbeyilerisiniz, düşmanın bölgede bulunan beldelere saldırmaması için emriniz altındaki askerlerinizi
uygun bir yerde toplayınız.” diye emir vermişti. Bunun üzerine Süleyman Paşa
ile Mustafa Paşa İstolni Belgrad yakınlarındaki Göl isimli yerde buluşmuşlardı.
Ancak Süleyman Paşa, bünyesi harekâtın zorluklarına dayanamayarak vefat etmişti. Mustafa Paşa bu garip hadise üzerine emrindeki kumandanları toplayarak
vefat eden paşanın yerine hangisinin daha layık ve bu vazife hangisinin miza208 BOA, MD, no. 5, 617/1715.
209 BOA, MD, no. 5, 632/1768, 685/1927, 699/1974.
210 BOA, MAD, no. 563, s. 46 (Belge ve transkribe metni için bk. Ek-14); Pervin Sevinç, 955-982/1548-1574
Tarihli Osmanlı Beylerbeyi ve Sancakbeyleri Tevcih Defteri (563 nr.), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1994, s. 9.
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cına daha uygun olduğunu tespit etmek amacıyla her birini dikkatle inceledi.
En sonunda Teke İli sancakbeyi olan Kara Murad ismindeki beyde karar kıldı.
Merhum Süleyman Paşa’nın yerine söz konusu beyin tayin edilmesi hususunu
yazarak padişaha arz edilmek üzere gönderdi. Mustafa Paşa’nın teklifi padişaha
arz edildiğinde kabul görüp Kara Murad Bey Karaman vilayeti paşalığına tayin
edildi. Mustafa Paşa teklifinin kabul edilip edilmeyeceğini merak ederek sonucu
heyecanla beklemekte iken müjdeli haberin gelmesi üzerine son derece memnun
oldu.
Murad Paşa ise bu makama ulaşmasının Mustafa Paşa sayesinde olduğunu
bildiğinden derhâl huzuruna gelip “Minnet Allah’a ki aracı olmanız ve yardımınız sayesinde bu muradıma kavuştum.” diyerek elini öptü.
Mustafa Paşa bu işin en güzel şekilde yoluna koyulmasından sonra padişahın
fermanı gereği, düşmanın akın etmeye kalkışması hâlinde önünü kesebilmek
ve her taraftan gelecek fitneyi önleyebilmek için askerin nerede toplanmasının
uygun olacağı konusunu adamlarıyla istişare etti. Görüş sahibi ümera gerekli
saygıyı gösterdikten sonra şöyle dediler: “Kral seksen bin kadar askeriyle Yanık
Kalesi’nin211 yakınında karargâh kurmuştur. Veziri olan Graf ise altmış bin askerle Komaran Kalesi212 yakınında oturmuştur. Düşman bu kadar askerle bizzat padişah ile muharebeye niyet ettiğine göre toplanmak için en uygun yer Budin’dir.”
Ancak Mustafa Paşa bu tekliften hiç hoşlanmadı. Onlara şöyle dedi: “Düşmanın
söylenen sayıda askerle hazır olması bizim kaleye sığınmamızı gerektirmez. Aksine durduğumuz yerden ayrılmamamız lazımdır. Çünkü kaleye sığındığımızı
düşman haber alırsa İslam askerinde zayıflık ve gevşeklik bulunduğunu zannederek cesaretlenir ve çevredeki beldeleri talan eder. Yiğit kimselere yakışan kalbi
ferah tutup savaş meydanını pazar yeri gibi görmektir. Ayrıca padişah hazretleri
askeriyle cihada çıkıp Sigetvar’ı kuşatmışken, karga ve çaylaklar gibi rahatımızı
düşünerek kaleye kapanmak uygun değildir. Sonuç olarak krala yakın bir yerde
çadırlarımızı kuralım, düşmana karşı göğsümüzü siper edip muhabereye hazır
olalım. Eğer yukarıdan veya aşağıdan saldırmaya kalkışırlarsa askerlerimizle karşı
koyup onları perişan edelim.”
211 Yanık (Yanıkkale): (Macarca: Győr, Almanca: Raab) Macaristan’da, Budapeşte’nin kuzeybatısında ve 133
km uzaklıkta, Slovakya sınırında bir şehir.
212 Komaran (Komarom): (Macarca: Komárom, Slovakça: Komárno) Macaristan’da, Budapeşte’nin kuzeybatısında ve 80 km uzaklıkta, Estergon’un batısında, Tuna Nehri’nin iki kenarında bir şehir. Bugün şehrin
yarısı Macaristan’da, diğer yarısı Slovakya’da kalmıştır.

95

96

İNCELEME - Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı

Mustafa Paşa’nın bu cesurane sözleri üzerine hepsi kabul edip emre amade
olduklarını beyan ettiler. Mustafa Paşa da emrindeki askerle beraber Karaman
vilayeti ve Bosna sancağı askerlerine İstolni Belgrad yakınında bulunan Gölbaşı diye bilinen geniş arazide toplanmaları konusunda emir verdi.
Verilen emir gereği bahsedilen sahrada o kadar çok asker toplanmıştı ki o
geniş arazi gazilere derviş çilehanesi gibi dar gelmişti. Dalgalı ve köpüklü bir
deryayı andıracak şekilde her yer büyüklü küçüklü beyaz çadırlar ve demirden
yapılmış çeşit çeşit silahlarla dolmuştu. Mustafa Paşa askerin toplanma işini bu
şekilde yoluna koyduktan sonra onları heveslendirmek için çok cömert davranır ihsanlarda bulunurdu. Düşmandan baş getirene iki bir değil beşli gediği
verilirdi. Esir getirenler de gönüllü bölüğüne kaydedilir ve memnun edilirdi.
Kılıçla yaralanana yüz bin dirhem tayin olunmuştu. Düşmanın yürüyüşünü
önleyip bozan gaziler tımarla mükafatlandırılır, serdarlarına padişah tarafından
davul ve alem alınırdı. Velhasıl gazilere takdim edilen ihsanlar öyle bir seviyeye
ulaşmıştı ki canıgönülden gayret edip uğrunda canlarını tehlikeye atarlardı.
Her gün yüzlerce kâfir öldürülür ve işe yarayanları esir alınırdı. Öldürülen
küffarın cesetlerinden tepeler meydana gelmiş, padişaha gönderilen esirlerin
sayısı binleri aşmıştı. Düşman kesilen baş ve alınan esirler sebebiyle can evinden vurulmuş, gazilerin saldırıları sebebiyle yaban keçisi ve hayvan sürüsü gibi
dağılmışlardı. Hatta Mustafa Paşa birkaç defa krala şöyle haber göndermişti:
“Eğer sende zerre kadar şeref varsa gel ve harp meydanında nasıl oyun oynanır
gör. Eğer kibrinden benim ayağıma gelmekten ar edersen alçak gönüllülük
ederek yiğit gazilerimle senin ayağına ben gelirim. Ya erkek gibi taburundan
çık ya da bundan sonra haddini aşıp çizgiden dışarı taşma!”
Nitekim birkaç gün etrafı tenha gören düşman, vilayeti serbestçe avlanacakları bir yer zannedip taarruz etmişler, ancak gazilerin orada olduğunu haber
alınca geri çekilmek zorunda kalmışlardı.213
Bu noktadan itibaren eserde, Kanunî Sultan Süleyman Han’ın vefatı üzerine Sultan II. Selim Han’ın tahta geçmesi,214 Mustafa Paşa’nın Budin valiliğine
devam etmesi ve birtakım faaliyetleri aşağıdaki gibi anlatılmaktadır:
İslam askeri Sigetvar Kalesi’ni kuşattığı zaman Sultan Süleyman da Cenâb-ı
Hakk’ın irade ve arzusuyla bu dünya topraklarını fethetmeyi bırakıp onun
213 Metin, M (162b - 169b).
214 6 Eylül 1566, 30 Eylül 1566 (Danişmend, II, 352, 361).
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rahmetini kazanmaya yönelmişti. Yaratıcıya ödenecek bir borç olan ruhunun
vadesi dolmuştu. Vücudunu hastalıklar sarmış, hayat kalesini ölüm askeri kuşatmıştı. Sonuçta ruhları bu geçici dünyadan ayrılıp ahirete göçmüştü. Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa bu üzüntülü haberi, yeni padişah Sultan II. Selim
Han kırk günlük mesafeden gelip orduya ulaşıncaya kadar bir tedbir olarak
sakladı. Böylece askeri hiçbir fitneye mahal vermeyecek şekilde idare etmiş ve
Sigetvar Kalesi’nin fethi sıkıntısızca gerçekleşmişti.
Sultan II. Selim Han tahta geçip, devlet erkânı ve ordu ile İstanbul’a döndükten sonra Mustafa Paşa ilk iş olarak daha önce düşman eline geçen Kestoş
ve Vitan Kalelerini geri almak için askeriyle harekâta girişti. Düşmanın İslam
askerinden ürküp korkması üzerine çok kısa zamanda geri alınan bu kalelerden uygun yerde bulunan Kestoş’a eskisi gibi asker konularak muhafaza altına
alındı. Ancak Vitan düşman askerine çok yakın olması sebebiyle muhafazası
zor olduğundan ve ayrıca faydası da olmadığından kapıları ve duvarları tahrip
edilerek öylece bırakılmıştı. Mustafa Paşa daha sonra oradan ayrılarak Budin’e
doğru yola çıkmış, makamına ulaşıp yerleşmişti.
Daha yüzünü yıkayıp yolun tozunu temizlemeden ve başını yastığa koymadan nizam ve intizamı sağlamak için ilk iş memleketin durumunu yokladı. Düşünce eli ile vilayetin nabzını tuttuğunda, bozuk inanışların yayılması
sebebiyle halkın ahlakının değiştiğini, bölgenin ışıklar tekkesi gibi bid‘at ehli
ve bozuk inanışlı kimselerle dolmuş olduğunu, ileri gelenler arasında Hz. Peygamber’in şeri‘atının yok olmaya yüz tuttuğunu gördü. Her taraftan sökün
eden kaşık düşmanı ışıklar ve bozuk inanışlı esrarkeş abdallar sebebiyle küçük
büyük herkes doğru yoldan ayrılıp sapkınlığa meyletmişti.
Bu tuhaf durumu gören Mustafa Paşa vilayetin ileri gelenlerinden bunun
sebebini sordu: “Acaba bu kötü sıfatlı taifeye neden bu kadar itibar ve iltifat
edilmektedir? Neden halk arasında bu bozuk inanışlar ve İslam dışı ibadetler revaç bulup yayılmış, dirlik ve düzenleri neden bozulmuştur?” Oradakiler
şöyle cevap verdiler: “Ey saygıdeğer paşa! Sizden evvelki vali Arslan Paşa yanlış
ve çirkin işlere bulaşmış, günahlara dalmış, bozuk inanışların istilası sebebiyle
yüzünde nur pir kalmamıştı. Çevresini bid‘at ehli serseriler ve bozuk inanışlı
dilenciler sarmış, Seyyid Gazi Tekkesi’ne döndürmüştü. Meclisleri, gece gündüz ‘Güzel şahım zahir ve batın Pîr Mu‘nî ve Şah Kalender’sin.’ diye kulluk
çeken iri kıyım abdal ve baba ışıklar ile dolmuştu. ‘İnsanlar yöneticilerinin dini

97

98

İNCELEME - Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı

üzeredir.’ sözü gereği ondaki bu kötülükler herkesin mizacına sirayet etmiş ve
bid‘at ve bozukluk ağacı gönül tarlalarında yetişmişti.”
Mustafa Paşa bu açıklamalardan sonra Rafızîlik ve sapıklığın bu derece
çoğalmasına, vilayet bahçesinde bu bid‘at dikeninin yetişmesine neyin sebep
olduğunu anladı. İmanı ve itikadı bütün batıl ve bozuk yollardan uzak olduğundan kendisinin gayret seli baştan aştı, hamiyet ateşinin dumanı göğe vardı.
Şeri‘atı hâkim kılmak amacıyla derhâl gerekli tedbirleri alarak saç, sakal, bıyık
ve kaş kazıyan taifeden bir kısmını idam ederek dinin doğru yoluna uzanan
sapkınlık ellerini kesti. Böylece her yer hakiki dinin ışığıyla aydınlandı. Vilayet bid‘at fitnesinden temizlenip küçük büyük bütün halkın gönül bahçesinde
din-i mübin goncası ve Şer‘-i şerîf tomurcuğu açtı. İmâm-ı A‘zam hazretlerinin
mezhebi yaygınlaşıp kökleşti. Asayiş, emniyet ve adalet en üst seviyeye ulaşıp
halk rahat ve huzura kavuştu. Sanki Hz. Ömer ve Nûşirevân-ı âdil devri geri
geldi. Bolluk ve bereket ile halk zenginleşti. Neredeyse sadaka almaya müstahak fakirlerin zekât vermeleri vacip hâle geldi.215
Vezirlik Payesini Alması
Elimizdeki eser, Sokollu Mustafa Paşa’nın bu mühim serhat vilayetinde
sağladığı adalet duyulup yayılınca padişahın takdirini kazanarak 982 (1574)
senesinde sadaret makamından sonra en yüksek mansıp olan vezirlikle mükâfatlandırılmasını anlatan bölümle son bulmaktadır.216 Millet nüshasındaki
ilgili sayfanın kenarına muhtemelen müstensihi tarafından, vezirlik payesinin Sultan II. Selim’in fermanıyla verildiğini belirten bir not düşülmüştür.
217
Paşa’ya vezirlik payesinin, Sultan II. Selim devrinde verildiğini Peçuyî de
zikretmektedir.218 Nitekim Káldy-Nagy’nin aktardığı gibi219 30 Rebiyülevvel
982 (20 Temmuz 1574) tarihli hüküm210 ile bu terfi kendisine bildirilmiştir. Ancak Káldy-Nagy, hükmün tarihini “selh-i Rebîulevvel” yerine “selh-i
215 Metin, M (169b - 175a).
216 Metin, M180a, “Binā’en ‘alā hāẕā çün paşa-yı Ḥātem-ḥaşānuñ vilāyet-i serḥadde ṣıyt ü ṣadā-yı ‘adāletleri
zemīn ü zamāna velvele ve āvāze-i zencīr-i ‘adl ü dādları ṭāḳ-ı nüh-revāḳ-ı āsmāna ġulġule ṣaldı, lā-cerem
āfitāb-ı mihr ü maḥabbet-i pādişāhī ufḳ-ı istiḥḳāḳlarından ṭāli‘ ve Nesr-i Ṭāyir-i ṭāli‘-i ferḫunde-fālleri
burc-ı şerefde sene iẟnā ve ẟemānīn ve tis‘a-mi’e tārīḫinde vāḳi‘ olup manṣıb-ı vezāret ki vekālet-i kübrādan
ṣoñra ecell-i manāṣıb ve ekmel-i meṭālib ü merātibdür, erzānī buyurulmış idi.”
217 Metin M180a, “Sulṭān Selīm Ḫān ḥażretlerinüñ fermān-ı şerīfleriyle olmışdur. Dāyimā du‘ālar idüp ‘Zamānımuzda böyle nāmdār bahādur ṣādır olmış el-ḥamdü lillāh.’ deyü tefaḫḫur idüp ...”
218 Peçûyî, II, s. 26.
219 Káldy-Nagy, s. 655-656.
220 BOA, MD, no. 26, 97/249 (Hüküm sureti ve transkribe metni için bk. Ek-15).
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Rebîulâhir” olarak okumuş, 18 Ağustos 1574 şeklinde ve 1 ay sonrası olarak
belirtmiştir. Danişmend’in çeşitli rivayetler arasında tercih ettiği gibi221 Sultan II. Selim 1 Ramazan 982 (15 Aralık 1574) tarihinde vefat ettiğine222 göre
Paşa’ya vezirlik payesinin, padişahın vefatından altı ay kadar önce verildiği
anlaşılmaktadır.
Bu bölümde verilen tafsilata göre Sokollu Mustafa Paşa’nın öteden beri hamisi ve velinimeti olan Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa yeğenine vezirlik
payesinin verilmesi üzerine, onun geleceğini parlak görerek vezirlik ve sadrazamlıkla ilgili şu faydalı nasihatlerde bulunmuştur:
Evvela güzel hasletleri kendinde toplamalı, iyilik ve güzellik bayrağını yükseltmeye son derece dikkat etmelisin. Güzel vasıflar ve ahlakla bezenmeye öyle
ehemmiyet vermelisin ki halkın bütün fertleri senin bu özelliklerini ağız birliği yaparak övmekle meşgul olsunlar. Hizmetlerin görülmesinde sonuçların ne
olacağından gafil olmayıp amaca ulaşmak için çalışırken akılla hareket etmelisin. Geleceğin ayrıntısını, işlerin gidişatından anlayıp göresin, ta ki arzu güzeli
tedbir penceresinden baksın ve diller her yerde seni övsün.
Küçük büyük bütün kumandanlarının gönüllerini alarak ‘İnsanlara layık
oldukları değeri veriniz.’ hadîs-i şerîfi mucibince mümkün mertebe hoş tutasın. Onların gönül aynalarındaki gam pasını ikram ve ihsan cilasıyla silerek parlatasın ki bu, devletin büyümesi ve yükselmesi manasına gelir. Ceza ve
mükâfat müessesesini gereği gibi işletesin. Ceza verilmesi gereken suçlulara,
masumlara seza mükâfatı; mükâfatlandırılması lazım gelen hüner ehline, hainlere çektirilecek azabı reva görüp itibarını düşürmeyesin. Yeni bilgiler ve yararlı
sanatlarla donanmış, bilgi ve görüşlerinin ışığından yüksek fikirli insanların
faydalandığı kişileri mutlaka bol hediyeler ve terfilerle mükâfatlandırmalı, arzu
ve taleplerini her zaman karşılamalısın. Eğer merhamet bulutundan damlalarla
bu gibi kimselerin vücut fidanlarını besleyip büyütmezsen, şeref ve güzel ahlak
bakımından sana bir ayıp ve kusur olarak yazılacaktır. Faziletten ve güzel ahlaktan nasibini almamış kimseleri yakın çevrende bulundurma ki sana devlet
ricalinden bir söz erişmesin.
Vilayeti yönetirken halkını fesat ehlinin zulmünden ve kötü kimselerin zararından korumalısın. İdaren altında yaşayanlar Cenâb-ı Hakk’ın sana ema221 Danişmend, II, 420.
222 Selânikî, İstanbul 1281, s. 124.
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netidir ki adaletin altında haneleri merhamet ve şefkat ışığınla dolmalıdır.
İnsanların el ve ayağındaki dikeni çıkarmak idarecilerin üzerine farz, küçük
büyük herkesin ırzına ve malına zalim askerlerin el uzatmasını engellemek ahiret gününde kurtulmaya sebeptir. Kumandanlarının ve maiyetinin ücretlerini,
bağlılarının ve hizmetlilerinin erzakını hiç ihmal etmeden kendilerine ulaştırasın. Bu hususa mutlaka uyup zaruret ve ehemmiyetinden şüphe etmeyesin. Ta
ki askerin ve kumandanların zorluk çekmesinler ve dayanılmayacak bir yükün
altında çaresiz kalıp gücenmesinler.
Harp meydanına tam bilgi ve görüş sahibi olduktan sonra ayak basasın. Allah’a
tevekkül ederek gönlünü hayatla ilgili vesveselerden arındırmalısın. Nam ve namus adına gayret etmeli, yiğitlik ve cesareti devlet ve keramet bilmelisin. Önemli
kararlar alırken zayıf tabiatlı ve korkak kimselere katiyen iltifat etmeyesin.2231
Cevâhiru’l-Menâkıb’da, Sokollu Mustafa Paşa’nın on iki seneden fazla süren Budin beylerbeyiliği zarfında vuku gelen hadiselere beklendiği gibi yer verilmediği belirtilmişti. Dolayısıyla, 7’den 35 numaraya kadar olan mühimme
defterleri ile ilk üç mühimme zeyli defterinde mevcut bulunan, Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa’ya gönderilmiş çok sayıda hükmün münderecatı
ayrı bir araştırma konusudur.
Hayır Eserleri
Mustafa Paşa 1563-1566 yılları arasında üç seneye yakın bir süreyle yürüttüğü Bosna sancakbeyiliği ve hemen akabinde 1578’de idamına kadar on iki
yıldan fazla sürdürdüğü Budin beylerbeyiliği döneminde, memleketi Bosna’da,
Budin vilayetinin merkezi Budin’de ve buralara bağlı diğer beldelerde çok sayıda cami, mescid, mektep, medrese, köprü, kervansaray, palanka, hamam, su
tesisi ve çeşmeler yaptırmıştır. Aşağıda liste hâlinde verilen bu hayır eserleri,
eserde iki ayrı bölüm hâlinde detaylı olarak anlatılmaktadır.
Bosna Sancağındaki Hayır Eserleri
Buradaki bilgiler eserde, ayrı bir bölümde anlatılmaktadır.2242Eserde zikredildiği sırayla, Mustafa Bey’in Bosna Sarayı’nda ve sancak sınırları içindeki
diğer beldelerde yaptırdığı hayır eserleri aşağıda verilmiştir:
223 Metin, M (180b - 183a).
224 Metin, M (84a - 95b).
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Bosna Sarayı’nda su tesisi ve çeşmeler, mektep.
Gorajde’de2251Drina Nehri üzerinde köprü ve köprünün başına kervansaray.
Budin, Tımışvar, Belgrad ve diğer şehirlerden Bosna’ya gelen tüccar vesair
kişilerin geçiş yeri olan Bosna Sarayı’na bağlı Mokra2262isimli köyde çok büyük
iki kervansaray. Aynı şekilde Bosna’nın çeşitli yerlerine birçok kervansaray.
Bosna’ya bağlı Banaluka227 isimli kasabada cami ve mektep. Kasabanın çarşısındaki caminin228 önünde bulunan, Ali Paşa’nın yaptırdığı, ancak belirli bir
vakfı bulunmadığı için zaman içinde yıkılmaya yüz tutan köprünün tamiri.
Ayrıca kendi yaptırdığı caminin yakınında hamam ve insanların çokça gelip
geçtiği bir mekâna çeşme.
Banaluka’ya bağlı Tırn229 isimli iskelede kervansaray ve nehir üzerinde köprü. Çevreden göçenlerle büyük bir kasaba hâline gelen beldeye bir cami ve
yakınına bir mektep.
Brod kazasına bağlı Maglay230 köyünde mescid, Kostaniça Kalesi231 önünde
bir köprü, su tesisi ve çeşme. Nüvasin232 kazasına bağlı Kozarnençe köyünde
kervansaray.
Mustafa Bey’in hayır eserleriyle bölge tamamen mamur hâle geldi. Bu arada
doğum yeri Sokol’u da unutmadı. Köyün hâlen bulunduğu yerden daha geniş
bir yere nakledilmesi ve haftada bir pazar kurulması için padişahtan ferman
çıkardı. Böylece köy hızlı bir şekilde gelişerek, çoğu Müslüman olan halkının
refah içinde yaşadığı dört beş yüz hanelik küçük bir kasabaya dönüştü.
225 Gorajde: (Boşnakça: Goražde) Bosna-Hersek’in güneydoğusunda, Drina Nehri kenarında bir şehir.
226 Mokra: (Boşnakça: Mokro) Saraybosna’nın 15 km doğusunda bir köy.
227 Banaluka: (Boşnakça: Banja Luka) Bugün Bosna-Hersek’in kuzeyinde, Vrbas Nehri’nin kenarında bulunan
önemli bir şehir.
228 V’de bu camiyi padişahın yaptırdığı yazılıdır [V (92a/7)]. Muhtemelen Kanunî adına yapılan cami olmalıdır.
Sava’nın bir kolu olan Vrbas Nehri’nin kıyısında inşa edilen ve Banaluka’nın en eski camisi olan Sultan
Süleyman veya Hünkâriye Camii’nin çevresinde şehrin ilk çarşısı teşekkül etmişti. II. Dünya Savaşı’ndan
sonra yıkılan caminin 2005 yılında sadece nehir tarafındaki otlarla kaplı duvarı ayakta kalmıştır. (Mirsad
Kalajdzic, Bosna’da Osmanlı Dönemi Selâtin Camileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2005, s. 8-9).
229 Tırn: (Boşnakça: Trn) Bosna-Hersek’te, Banja Luka’nın 10 km kadar kuzeyinde, şehrin banliyösü konumunda ve yine Vrbas Nehri kenarında bir kasaba.
230 Maglay: (Boşnakça: Maglaj) Saraybosna’nın 100 km kuzeyinde, Bosna Nehri kıyısında bir kasaba.
231 Kostaniça veya Kostaynitça: (Boşnakça: Kostajnica) Saraybosna’nın 125 km kuzeyinde, Bosna Nehri kıyısında Doboy’a (Boşnakça: Doboj) bağlı bir köy (Muhtemelen Hırvat sınırında ve Una Nehri kıyısındaki
diğer Kostajnica değildir).
232 Nüvasin (Nevesine): (Boşnakça: Nevesinje) Bosna-Hersek’in güneyinde, Mostar’ın 26 km doğusunda bir
kasaba.
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Budin Vilayetindeki Hayır Eserleri
Buradaki bilgiler eserde ayrı bir bölüm hâlinde anlatılmakta,233 Mustafa
Paşa’nın bu dünyanın her gün bir başkasının eline geçen vefasız bir kadın gibi
olduğunu anladığını ve ondan bir fayda beklemenin hikmet ehline uygun bir
davranış olmadığını bilerek gayret ve himmetini bu fani dünyada yapılacak
en mühim iş olarak kabul ettiği hayır ve hasenat faaliyetlerine ayırdığı ifade
edilmektedir. Eserde zikredildiği sırayla, Paşa’nın Budin şehrinde ve vilayet
sınırları içindeki diğer beldelerde yaptırdığı hayır eserleri aşağıda verilmiştir:
Budin şehrinde, ikamet ettiği binanın yakınında Hz. Peygamber’in ruhu
için bir cami ile yanında bir medrese.
Budin’in Debbağlar Mahallesi’nde, İbrahim Çavuş’un yaptırdığı ancak
zengin bir vakfı olmadığı için harap olan caminin sahibinden satın alıp yeniden yaptırılması, yenilenen caminin yanına mektep.
Bu mahallenin yakınında bulunan Hindî Baba Zaviyesi’nin yanına Hz.
Ebû Bekir’in ruhu için mescid.
Bu mescidin karşısına kervansaray ve onun da karşısına kaplıca.
Budin dışındaki baruthane yakınında Hz. Ömer’in ruhu için mescid.
Baruthanenin yakınında yüksek kubbeli bir kaplıca.
Budin’de Kabatyan Mahallesi’nde Hz. Osman’ın ruhu için mescid.
Yine şehir merkezinde sanatlı bir kaplıca.
Budin ile Peşte arasında akan Tuna Nehri üzerinde köprü.
Peşte şehrinde büyük bir cami ve bunun yanında bir çifte hamam, karşısına
da büyük bir kervansaray.
Kovin234 isimli varoşta hamam.
Tata ve Pespirim harbî kalelerine yakın Cankurtaran İskelesi’nde235 palanka.
Födvar Palankası’nın236 önüne Hz. Ali’nin ruhu için mescid ve yakınında
kervansaray.
Pakşa237 isimli varoşta büyük bir kervansaray.
Estergon Kalesi’nde238 kaplıca.
233
234
235
236
237
238

Metin, M (175a - 179b) (Budin vilayetindeki hayır eserlerinin anlatıldığı bölüm, V’de mevcut değildir).
Kovin: Budapeşte’nin 40 km güneyinde, Tuna Nehri ve paralel kolu arasındaki adada bir kasaba.
Cankurtaran: (Macarca: Adony) Budapeşte’nin 40 km güneyinde Tuna kıyısında bir kasaba.
Födvar: (Macarca: Dunaföldvár) Budapeşte’nin 90 km güneyinde Tuna kıyısında bir kasaba.
Pakşa: (Macarca: Paks) Budapeşte’nin 120 km güneyinde Tuna kıyısında bir kasaba.
Estergon: (Macarca: Esztergom) Budapeşte’nin 50 km kuzeybatısında, Slovakya sınırında bir kasaba.
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İstolni Belgrad’da cami ve hamam.
Kopan239 ve Şimontorna240 Kalelerinde birer hamam
Tolna241 isimli varoşta hamam ve yanında kervansaray.
Mohaç242 varoşunda kervansaray ve yanında hamam.
Sigetvar Kalesi’nde hamam ve kervansaray.
Ösek Kalesi’nde cami ve kervansaray.
Vulkovar Kalesi243 önünde kervansaray.
Sirem sancağına bağlı Nemçe244 kasabasında hamam.
Segedin şehrinde hamam.
Hatvan Kalesi’nde245 hamam.
Filek Kalesi’nde mescid.
Seçen Kalesi’nde246 hamam.
Novigrad Kalesi’nde247 cami ve hamam.
Vilayetin daha pek çok yerinde kervansaraylar.
ESERİN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ
Müellifin Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsçaya da vâkıf olduğu, metin
boyunca kullandığı kelime ve ibarelerden anlaşılmaktadır. Özellikle Farsçayı
şiir yazacak kadar iyi bilmektedir. Nitekim yeri geldikçe eserinin pek çok yerine kendi yazdığı Türkçe şiirlerin yanında Farsça şiirlerini de serpiştirmiştir.
Ayrıca metin boyunca kullandığı diğer Arapça ve Farsça şiirlerin şairleri incelendiğinde, yaşadığı devre kadar yazılmış çok sayıda eseri okuduğu anlaşılmaktadır. Şiirlerini en fazla kullandığı şairler Hâfız-ı Şirâzî, Sa‘dî-i Şirâzî, Molla
Câmî, Selmân-ı Sâvecî ve Nizâmî’dir. Bu husus ayrı bir araştırma konusu olsa
da müellifin şiirlerini kullandığı şairler ve eserlerinden tespit edebildiklerimiz
aşağıda verilmiştir:
239 Kopan: (Macarca: Törökkoppány) Macaristan’da, Balaton Gölü’nün doğusunda, Simontornya’nın güneybatısında bir kasaba.
240 Şimontorna: (Macarca: Simontornya) Macaristan’da, Balaton Gölü’nün doğusunda bir kasaba.
241 Tolna: Orta Macaristan’da, Budapeşte’nin 135 km güneyinde bir kasaba.
242 Mohaç: (Macarca: Mohács) Macaristan’ın güneyinde, Tuna Nehri kıyısında bir kasaba.
243 Vulkovar: (Hırvatça: Vukovar, Macarca: Vukovár) Hırvatistan’ın doğusunda, Osijek’in 30 km kadar güneyinde Tuna Nehri kıyısında bir kasaba.
244 Nemçe: (Hırvatça: Nijemci) Hırvatistan’ın doğusunda, Sırbistan sınırında bir kasaba.
245 Hatvan: Budapeşte’nin kuzeydoğusunda ve 60 km uzaklıkta bir kasaba.
246 Seçen: (Macarca: Szécsény) Budapeşte’nin kuzeydoğusunda ve 105 km uzaklıkta, Slovakya sınırında bir
kasaba.
247 Novigrad: (Macarca: Nógrád) Estergon’un kuzeydoğusunda ve 30 km uzaklıkta bir kasaba.
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Ümeyye ibn Ebi’s-Salt es-Sakafî (ö. 9/630)
Ebu’t-Tayyib el-Mütenebbî (ö. 354/965)
Ebû Firâs el-Hamdânî (ö. 357/968)
Firdevsî (ö. 411/1020?) (Şâh-nâme)
Ebu’n-Necm Ahmed Menûçihrî Dâmegânî (ö. 432/1041?)
Ebû Sa‘îd Ebü’l-Hayr (ö. 440/1049)
Abdülvâsi‘-i Cebelî (ö. 555/1160)
Reşîdüddîn Vatvât (ö. 573/1177)
Evhadüddîn Enverî (ö. 585/1189?)
Nizâmî-i Gencevî (ö. 611/1214?) (Şeref-nâme, Mahzenü’l-Esrâr, Heft Peyker, Hüsrev ü Şirîn)
Mecdüddîn el-Bağdâdî (ö. 616/1219?)
Ferîddüdîn-i Attâr (ö. 618/1221) (Esrâr-nâme)
Şems-i Tebrizî (ö. 645/1247?) (Dîvân)
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/1273) (Mesnevî)
Sa‘dî-i Şirâzî (ö. 691/1292) (Bostân, Gülistân)
Emîr Hüsrev-i Dihlevî (ö. 725/1324) (Matla‘u’l-Envâr)
Evhadüddîn-i Merâgî (ö. 738/1338)
Seyyid İsmâîl Belhî (ö. 748/1347)
İbn Yemîn (ö. 769/1368) (Dîvân)
Selmân-ı Sâvecî (ö. 778/1376) (Dîvân-ı Eş‘âr, Firâk-nâme)
Hâfız-ı Şirâzî (ö. 792/1390?) (Dîvân)
Molla Câmî (ö. 898/1492) (Subhatu’l-Ebrâr, “Yûsuf u Züleyhâ”, Heft
Evreng)
Celâleddîn-i Devvânî (ö. 908/1502)
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî (ö. 910/1504-5) (Ravzatü’ş-Şühedâ)
Dervîş-i Dihekî (ö. XVI. yy başları) (Dîvân)
Tâcî-zâde Cafer Çelebi (ö. 921/1515) (Heves-nâme)
Âmidî (Ümmîdî-i Râzî) (ö. 925/1519) (Sâkî-nâme)
Abdullâh Hâtifî (ö. 927/1521) (Timur-nâme)
Hilâlî-i Çağatayî (ö. 936/1529-30)
Zâtî (ö. 953/1546)
Meşâmî (ö. 983/1575)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Eserin yazılmasının amacı Sokollu Mustafa Paşa’yı ve icraatını övmek olduğundan, benzetmeler, tasvirler, deyimler, atasözleri ve abartılı ifadeler, ikili,
üçlü hatta yer yer dörtlü uzun tamlamalarla bezenmiş, Arapça ve Farsça kelimelerin bolca kullanıldığı çok ağdalı bir dil kullanılmıştır. Bazen de olaylar,
içinde geçen konuşmalarla beraber halk ağzıyla aktarılmıştır. Metin boyunca
sadece bir defa kullanılan kelime sayısı oldukça fazladır. Eldeki nüshaların tamamında, okuyanları zorladığı anlaşılan pek çok kelimenin manaları, asırlar
boyunca okuyanlar tarafından nüshaların sayfa kenarlarına işlenmiştir. Eserin
başında kendinden bahsederken küçük yaştan itibaren okuyup yazmaya meraklı olduğunu belirten müellif, bu husustaki kabiliyetini ispatlarcasına yukarıda bahsedilen dil ve anlatım özelliklerini metnin başından sonuna kadar
devam ettirmiştir.
Yaşadığı dönemde kullanılan bazı nadir Türkçe kelime, deyim ve atasözlerinin yanı sıra, az da olsa Arapça ve Farsça dışındaki dillerden geçen kral, porkolab, ban, guruf (graf ), penz, finta (fonta), katana, tanca (tantsa), beçaluşka,
palanka, voyvoda, lahana, iskele, üsturlâb, potera, törvin, nasad (nasat), koçi
ve varoş gibi kelimeleri kullanmıştır. Anlatım gücünü artırmak, ifadeleri pekiştirmek ve zenginleştirmek bakımından ikilemeler (dem be-dem, rûz be-rûz, sû
be-sû, menzil be-menzil, sâ‘at be-sâ‘at, cev be-cev, câ be-câ, sâl be-sâl, meclis
be-meclis, sîne be-sîne, hâne be-hâne, yap yap, fevc fevc, gürûh gürûh, bir bir,
galtân galtân, gûn-â-gûn, kût-â-kût, dem-â-dem, pey-â-pey, keş-â-keş, mâl-âmâl, nûş-â-nûş, reng-â-reng, ser-â-pâ, dûr-â-dûr, ser-te-ser, kâf-tâ-kâf, şâm-tâbâm, bâm-tâ-şâm, ser-tâ-ser, gönüllü gönülsüz, var yok, vaktlü vaktsüz, olur
olmaz, kış kıyâmet, üç dört, dört beş, kırk elli gibi), atıf edatı ile birleştirilmiş
eş ve yakın anlamlı kelimeler (ta‘zîm ü iclâl, hamd ü sipâs, şühûd u huzûr, senâ
vü iclâl, zahmet ü meşakkat, hicret ü rıhlet, medh ü senâ, heybet ü salâbet,
harâb u yebâb, hevâ vü heves, rüşd ü sedâd, musaykal ü mücellâ, hümûm
u gumûm, bûy u fevâyıh, fazl u kemâl, half ü yemîn, ‘acz ü fütûr, mihnet ü
meşakkat gibi), metin boyunca bolca kullanılmıştır. Metnin neredeyse tamamı
seci‘li yani iç kafiyeli cümlelerden meydana gelmektedir (“... karye-i mezbûreden hurûc ve medâric-i ‘âliyeye ‘urûc itmelerine ...”, “... Lîm nâm bir nehr-i
benâm ...” M15a, “... etrâf-ı bilâddan gulâmân-ı necâbet-nijâd devşirilmek
kânûn-ı ‘Osmânî ve âyîn-i cihân-bânî olmagın ...” M16a gibi).
Metinde geçen nadir veya ilgi çekici olduğunu düşündüğümüz bazı kelime,
deyim ve atasözü örnekleri aşağıdaki maddelerde verilmiştir.
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Kelimeler
“... büzürg ü kûçek ‘uşşâk-ı nâlân tek sûzân u giryân olmışlardur” M5a,
“rûz-ı rezm ve hengâm-ı ‘azminde şîr-i felek berg-i hazân tek hirâsân ü lerzândur” M11a
“... nesîm-i subh-gâhîden özge bir ehad bir ehadün çöpün kaldırmadı” M11b
“Eyyâm-ı hümâyûnunda hûşe-i tâkdan mâ‘adâ bâgî kopmadı” M11b, “...
kemâl-i şecâ‘atde nâdire-i devrân gulâmları kopmagın hidmet-i mezbûre içün
...” M16a
“... rûzgâr-ı meymûnunda şem‘den özge yagı ayag üzre gelmedi” M12a, “...
sarsar-ı fitne vü fesâd hırmen-i huzûr-ı re‘âyâyı ber-bâd itmiş ve yagı-vâr her
cânibden eşrâr-ı bî-şumâr baş kaldırup ...” M50b, “... her meclisden şem‘-sân
yagılar ayag üzre gelüp ...” M74b
“... muttasıl ‘asker-i hezîmet-rehberinün kesrinden ötüri kal‘a degil cân virmege râzı ...” M12a
“Her ne şikâra ki çakırı çigine bile salının” M18a
“... teveccüh-i hümâyûn buyurduklarında ol sefer-i sa‘âdet-rehbere bile
gitmişleridi” M29b, “... derd-mendün bere vü gusfendin yiyüp anasıyla bile
aglarlardı” M91b
“... büyük ‘ammû-zâden hidmetlerine ortanca ‘ammû-zâdenle bilece irsâl
eyleyevüz” M23a
“... subh-ı sıdk-ı emânetlerinde ufk-ı ‘âlemden âfitâb-ı ‘adâlet tolunmaz”
M19b, “Seher ki tolunur, mihr-i dirahşânı togar ahşam” M88b
“… heves ü hevâyla taşırgamasın deyü harem-i pür-ihtirâmda …” V20b
“... devrleri medâr-ı dâyire-i i‘tidâl ve dükeli hafîf ü sakîl olan kârda güftâr-ı
telh-âsâr emr-i muhâl olmış idi” M32b
“... bu beytün âvâze-i bî-endâzesin heft-perde-i âsmâna irgürmüşleridi”
M36a, “... gülbâng-ı cûş u hurûşı sipihr-i bî-karâra irgürmüşleridi” M63a
“... bu sarsar-ı kıyâmeti başıma kopardı” M44a, “... başlarına niçe yerden
tarrâkalar koparırdı” M117b, “Ne toz koparur bilmezem rûzgâr” M126a
“Tek hemân dâmen-i ‘afvların sütâre-i hıyânetim göreyin ...” M46a, “Ve
ehibbâ vü asdikâ ten-i bî-cân gibi tek ü tenhâ kalup ...” V66b
“... âvâzesin heft-perde-i âsmâna degürüp eyitdiler ...” M49a, “... kımme-i
himmeti kubbe-i âsmâna degürmiş ...” M87a, “Ve bu beytün âvâzesin günbed-i gerdûna degürürlerdi” M117a

Cevâhiru’l-Menâkıb

“... çukadârlık mertebesine yetmişleridi” M19a, “... ta‘ab-ı bî-pâyânı gerden-i vücûdına tavk idüp derece-i kemâle yetmek gerek” M27a
“Ve bu beytün âvâzesin firâz-ı kâh-ı Keyvân’a yetürdiler ...” M82b
“... her biri mîr-i hatâ-bahşa döşenüp ...” M54b, “Ve rûz u şeb dîvâne-vâr
bu gûne mâlihûlyâya döşenür yürürdi” M98b
“... erbâb-ı gazel nev-‘arûs-ı mesele bu gûne hulel geyürmişlerdür ...” M58b
“... cânib-i kal‘aya segirdime göndermişleridi” M63a
“... dügüne varmalu üç yüz mıkdârı küffâr-ı cehennem-medâr ...” M63b
“... sâz-ı vilâyetün düzenin yoklamaga âgâz itmişleridi”, “... kânûn-ı intizâm-ı vilâyet bozuk düzene dönüp ...” M69b
“... bir nâ-murâd zimmîden bir kadeh mey çekişdirüp mest ü medhûş ola
...” M71a, “... kürekçiler bir yanadan çekişdirüp ...” M89b, “Ve bir cânibden
kürekciler dahi rencîde idüp çekişdirmeyeler” M148a, “Ve bâzû-yı Rüstem
kemân-ı suht ü muhkemleriyle salâbet çekişdirse da‘vâ-yı zora gitmiş olur”
M174a
“Dâm-ı gazâlân çigil, reşk-i nigâristân çîn” M87b
“... binâ itdükleri ser-çeşme âb-ı hayâtdan bir eşme idi ...” M93b
“... ümerâ-yı kirâma küffâr-ı hâk-sâr uvaklu şikâr iken ...” M97b
“... bu âteş-i fitne âb-ı tedbîrle söyündürülmek ehemm-i mühimdür”
M100b, “... çerâg-ı ‘arz-ı pâdişâhî söyünmüş ...” V175b
“... hayât-ı bî-sebâtunun eline bir piyâle yandırırın ki âsâr-ı humârı ...”
M105a, “... bir câm-ı musîbet-encâm yandırayın ki tâ-rûz-ı nüşûr ...” M157b
“... safha-i rûy-ı âb-ı revânı çaglı güzeller ‘izârı gibi musaffâ ...” M134a
“... derûn-ı şehri kaht u galâdan korıdup âteş-i âh-ı ciger-sûhtgânun ...”
M148b
“... derd-mend yolcılar yolunup ve olanca harclıkları dahi alınup ...” M89b
“... su aşurısından bâng-ı bülend ile çagırdurlardı” M132a
“Ve ol mahallden yıkılup kal‘a-i Budin’e geldikde ...” M156a
“Ve her tüfeng-i berk-âheng pey-â-pey bir niçe hablar atışdırup ...” M117b
“... Hırvat vilâyetinün yarar beglerinden ve iti seglerinden ...” M118a
“Ve ümerâ-yı zevi’l-iktidârlardan her birini divânlarına okudılar” M165a
“... ve gönüllerinden geçen yarar diller taraş olunup ...” M168b
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Deyimler
“... cefâ-yı ‘asrla bagrı kanla tolmışdur” M12a, “... cefâ-yı ‘asr ile bagrını
pür-hûn görür” M71a
“... her meclisden şem‘-sân yagılar ayag üzre gelüp ...” M74b
“... herkes pergâr-vâr dâyiresinde karâr idüp çiziden taşra çıkmaz” M12a,
“Ve illâ şimden sonra haddünden ziyâde hareket idüp çiziden taşra çıkmayasın” M169a
“... eyyâm-ı rezm ve hengâm-ı cengde nice def‘a yüz agartmış ...” M16a,
“... sevdâ-yı hâmı beyâza çıkarup yüz agartmak nasîb olmayıcak ...” M133a
“Oglunuzun elin ilen ayagına balta urman” M17b
“Bu husûsda el bir ve bu vâkı‘a-i gâ’ilenün ta‘bîrinde bir hüsn-i tedbîr itmek gerek ki ...” M22b, “... şemşîr-i sâ‘ika-girdâr ef‘â-vâr sûrâh-ı gılâfdan firâr
idüp bâzû-yı gâzîler ile el bir eyledi” M130a
“... küffâr-ı hâk-sâra baş göz dimeyüp girişdi” V60b, “Ve baş göz dimeyüp
küffâr-ı hâk-sâra koyuldı” M130a
“... lâ-büdd ol kimesne ekmegin taşdan çıkarmak ashâb-ı taleb ve erbâb-ı
sa‘y-i ta‘ab katında ...”, “Meseldür, âdem olan ekmegini çıkarur taşdan” M25b
“... be-gâyet perîşân olup engüşt-i nedâmeti dendân-ı melâmetle çiynedi”
M28a
“Lâ-büdd ayagına gelür anun livâ-i şâh” M35a, “Ve ayagımıza gelmiş hâzır şikârımızdur, cemî‘an öldürürüz ...” M122a
“... dâmen-i tedârüke el urup eyitdi ...” M39a, “... dâmen-i nâ-mahreme el
ura ...” M71a, “... dâmen-i firâra el urup ...” M113b, M118b
“Hâlâ iş başa düşdi” M42a, “... çünkim düşdi iş başa” M102a
“Biz bilmez miyüz bu diyârda bin baş bir pula iken ...” M72a
“Pâdâş-ı ni‘met budur ki cümlemüz hâzır baş olup ...” M42a
“Küffârun akına karasına bakman ...” M43b
“... ‘acabâ mizâc-ı memleketün çak bu denlü ihtilâline hikmet ne ola?”
M50b, “... ahvâl-i fukarâ çak bu denlü diger-gûn olmasına ...” M52b
“... küffâr-ı füccâra virdügiyçün nev-‘arûs-ı memleket böyle kızlıga ugradı”
M51b
“... kırân-ı bisyâr idüp gâret-i bî-şumâr ele getürmiş idi” M43a, “... kemend-i zor ile bî-tehâşî ele getürdükleri mevâşînün ...” M46a
“Ve güft ü gûy-ı ceng ü cidâle agızları yakışmaz” M58a

Cevâhiru’l-Menâkıb

“Ve gâhî rûzgâr el virüp ‘ubûr müyesser oldukda ...” M89a, “... nîrû-yı
bâzû-yı nusret ne tarafdan el virmek mümkindür ...” M117a, “... düşen payla
servet-i Kârûn el virmiş idi” M140b, “... bezm-i ferhat ü kâmrânîde murâd
üzre el virdi ...” M164a
“Urır taşı başına başı taşa” M58b, M155b, “... ve başı taşa taşı başa urup
...” M117b
“ … ol mel‘ûn-ı magbûnun geregi gibi hakkından gelmiş ve …” V43a
“... kilâb-ı dalâlet-nikâbla köpek savaşın iderek ...” M63b
“... bizim içün mu‘âvenet hevâsında yelen mel‘ûnlar” M132a, “... sıyânet-i
‘arz-ı saltanat hevâsında yeler, bizim de bir emîr-i sâhib-tedbîrimiz var imiş”
M136a, “Ve meydân-ı suhan-rânlıkda şehsüvârlık hevâsında yelerdi” M153b
“Her câ aş ân-câ başlardur” M104b, “... her câ aş ân-câ başlarsız” M132b
“Ve dâyimâ gözlerin yumup agzın açardı” M177b
“Ve bir dahi bu vartaya ugramayım deyü” M177b
“Ve bâd-ı bürûdet ile her birinün bıyıgın balta kesmez ve Türk’ün yigirmisin otuzın kirpigine asmaz iken …” M63b, “Ve bâd-ı burûtile bıyıgın balta
kesmez ve tamâmet-i vilâyet-i İslâm’ı kirpigine asmaz olmış idi” M99a
“... dîbâc-ı hayâtı harâc idüp yok bahâsına bey‘ eylerlerdi” M63b
“... nokta-i karârdan kıyı çizmege âgâz itmiş ...” M67a, “... mânend-i
mevc-i deryâ kıyı çizen kimesneleri ...” M148a
“... bir zamân ser-i tahayyüri zânû-yı tefekküre koyup ...” M67a, “...
temâşâ itdüklerinde ser-i tahayyüri zânû-yı tefekküre urmışlar ve ...” M178a
“... intizâm-ı vilâyet bozuk düzene dönüp herkes bir kıldan çalar ...” M69b
“... her bî-nevâ başka başına mehter ve ...” M69b, “Ve bostâncınun birisinden başka başlarına ikişer baş lahana alup ...” M72a, “... iklîm-i istignâda
başka başına sultân olup ...” M79a, “... başka başına kelle geçinmek isteyüp
...” V98a
“... her kimesne râh-ı râstdan çıkmaga âheng idüp soluna tabl çalar” M69b
“... intizâm-ı vilâyet bozuk düzene dönüp herkes bir kıldan çalar ...” M69b
“Hây çâşnîgîrler! Tatlucak olun” M72a
“Siz bostâncıya kelek mi satarsız?” M72a
“Alursanuz hoş, almazsanuz yok yere başınuz agrıtman” M72a, “Yok yere
başınuz agrıdırsız” M121b
“... mîr-i sâhib-ihsânun eline ve ayagına düşüp eyitdiler ki ...” M73a
“... hemân yok yere demür dögmekdür” M76b
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“Hiç bir nesneye bu zamânda diş koyuramazız” M77a
“Zemîn ü zamân taş demür oldı” M77a
“... ve gürg mîşle emiş kırış olup ...” M80a
“Horos-ı pür-hurûş rûbâh-ı peşmîne-pûşdan el almış idi” M80a
“... deyüp kurı dünyâda genc bulmış idi” M84a
“... ellerden örnek alup dest-mâl elde iken dîde-i basîretden gubâr-ı gafleti
sile ...” M85a
“... ‘âlem-i sıbâda bâd-ı sabâya baş koşup ...” M87a
“... bâd-ı sabâya baş koşup hevâya yeltenmesün deyü ...” M87a, “... bâd-ı
şitâ gibi bârid hevâya yelteneler” M142a
“... ve arpa ve otluga hezâr ihtiyâcla semene saman bulunmazdı” M89a
“... gemiciler bir yana başlu başlarına re’îs olup ...” M89b
“... ve bir gören bir dahi yöresine ugramaz ...” M89b
“... ve eşegin yavı kılan varmaz olmış idi” M89b
“... engüşt-i tefekküri dendân-ı tahayyüre koyup eydürlerdi” M90a, “...
engüşt-i hayretleri dendân-ı tefekkürde ve ser-i ‘ucb u pindârları zânû-yı
tahayyürde kalmış idi” M118b
“Ve her bîve-i bî-mecâlün lebenin anaları südünden halâl bilürlerdi” M91b
“... gâyet-i ihtiyâcdan az kalup mezbûr karye kuruya kalaydı” M93b
“Havf-ı âteş-i dem-â-deminden şâh-ı ‘Acem’ün başında od yanardı” M96a
“Ve kurûm-ı Freng’ün derûn-ı tengine urdugı âteşün tütüni depesinden
çıkardı” M96a
“... ve rişte-i ‘ahdi infisâlden bin bezerdi” M97b
“Ve lâkin gönül alçaklıgı idüp cüz’î bahâne ile yere inerdi” M101b
“Kâr-ı vilâyet yap yap harâb olmaga nâzır ve ...” M102a
“Ve dâmen-i nâmûs u ‘ârı ‘inâyet-i hazret-i Bârî ile elden komayam”
M103a, “... ‘inân-ı ‘inâdı kemâ-kân elden komayup ...” M103b, “... mehâr-ı
gayret-i câhiliyyeyi elden komayup ...” M116b, “Ve ‘urve-i vüskâ-yı rızâ-yı
Hudâ’yı elden komayup ...” M146a,
“... yanuna kalmak ihtimâl ve hazm itmege mecâl ola”, “Yanuna kalur mı
iy mel‘ûn-ı bed seyr eyle sen” M104a
“Ve hezârân meşakkatle var kuvveti bâzûya getürdiler” M106b
“... dişlerine taş olmayacagın ma‘lûm idinüp ...” M106b
“Sen dahi bildügünden kalmayasın” M106b
“Ve elünden geleni dirig eylemeyesin” M106b

Cevâhiru’l-Menâkıb

“Ve seylâb-ı gayret ü hamiyyet başdan aşdı” M107a, “... seylâb-ı kahr u
gadab başdan aşdı” V41b
“Ve tamâm yat u yaragların yokladup eyitdiler” M107a
“... bî-direng bir dernek eylediler ki ...” V52a, “... Gölbaşı nâm mevzi‘de
dernek itdükleri makâmdur ki ...” M162b
“Kemâl-i gurûrundan turdugı, oturdugı yeri bilmez ve ...” M108a
“... ve a‘yân-ı vilâyetden bir ehadı kirpigine salındırmazdı” M108a
“Ve vâkı‘a-i fethin düşlerinde dahi görmemişlerdür” M109a
“Ve ‘acabâ ne vechile kendüni mümtâz ü mu‘ayyen zann idüp âdem yerinde tutarsın?” M111a
“Çünki yüz aklıgıyla karavul-hâne ahvâlin beyâza çıkardılar ...” M113b,
“... hûn-ı şehâdetle sürh-rû olmak yüz aklıgıdur” M155b
“... her biri siper gibi gögsün gerüp ...” M116b
“... ‘alem gibi baş açup a‘dâ-yı dîne togrı yürürlerdi” M116b
“... gurre-i garrâ-yı devlet ufk-ı himmet-i pâdişâh-ı gerdûn-‘azametden
yüz gösterüp ...” M32b, “... ve meteris hufrasından yüz göstermez oldılar”
M119b, “Çünkim şâhid-i ikbâl mir‘ât-i rûzgârdan yüz gösterdi ...” M164a
“... ol kadar lâf u güzâf çatladırdı ki ...” M117b
“Ve bâzâr-ı kâr-zârda her darb-zen birer ser-hâne kazgânına dönüp ...”
M117b
“... a‘dâ-yı siyeh-rûzun yıldızı düşüp ...” M117b
“... zahm-i tüfeng-i sâ‘ika-rengle gâzîlerün her şebi fındık gicesine dönmüş idi” M118a
“... ser-i ‘ucb u pindârları zânû-yı tahayyürde kalmış idi” M118b
“... her biri girîbân-ı humûlden baş çıkarmaz ...” M119b
“Dâm-ı helâkden halâs olan melâ‘în turacak turak ve oturacak bucak
bulmayup ...” M120a
“... ‘amel idüp pây-ı tahammüli dâmen-i tasabbura çekmişleridi” M97b,
“... her biri pây-ı tahammüli dâmen-i tasabbura çeküp ...” M119b
“... cânların dişlerine alup iki yerden üçer darb-zenler kurmışlaridi”
M120a
“Ve şimden sonra sovuk demür dögersiz” M121b, “Ve illâ gayrı kapuda
halka-kûb olmak hemânâ sovuk demür dögmekdür” M161b, “... izhâr-ı ‘adâletden dem urırsa sovuk demür döger” M174a
“Ve sipâhîleriyle tenhâ konup ceng ü cidâlden el çekmişdür” M122a
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“... ve ‘adûyla dest ü girîbân olıcak zamândur” M126b
“Meydân-ı kâr-zârda cân u baş oynayacak dem ...” M126b, “... ve ugrunda
cân u baş oynayup gün başına ...” M168b
“... kurı yaykarada dilîr-i cihânlar idünüz” M132a
“Her birinüz kendü hevânuzda uçarsız” M132b
“... çirakmaya çıkmış maymûn gibi kazuk üzerinde oynatmakdur” M132a
“Ve top-ı pür-âşûbları çanumuza otlar tıkdı” M133a
“... tabanı karada ve cemî‘ mâ-meleklerin ol arada koyup firâr itmişleridi.” M133b
“... ihrâm-ı lâzımü’l-ihtirâm-ı hâcâta bel baglayup ...” M145b
“... şiddet-i cereyânına göz irmez ...” M178a
“Ve kec-külâh-ı istikbârı ser-i ‘ucb u pindâra urmışlaridi” M63a, “... ve
külâh-ı istikbârı ser-i ‘ucb-ı pindâra urup ...” M99b, “... ser-i ‘ucb u pindârda külâh-ı istikbârı kec idüp cevâb virür ki ...” M106a, “Ben fülân ibn
fülânın deyü efsâr-ı istikbârı ser-i ‘ucb u pindâra urır yürürdi” M153b
“... deyü kulluk çeken ışıklara ...” M154a
“... sık sık eyvallâhcı olmış idi” M154a
“Ve potera kovup düşmen bozan guzâtun timarla ahvâlleri düzülüp ...”
M168b
“... binde birinün sûrete gelecek yüzleri kalmayup ...” M168b
“... dâyire-i teshîre çekmek içün ılıcak diller döker” M177a
Atasözleri
“Er başından devlet ırak değil.” M18a
“Evvel cân andan cihân.” M22a
“Tutulmayan ugrı bigden togrı.” M39a
“Bir yigit kırk yılda hâsıl olur.” M75b
“İrteye kalan kazâdan korkman.” M76a
“Taş yok dişimüze, toprak başımıza.” M77a
“Mansıb elde dest-mâldür.” M85a
“Muhannesden erlik gelmez.” M122b
“Gücile gelen seg süriye hayr itmez.” M122b
“Kuskuna kuvvet ve kümündürüne bereket.” M133a
“Vây işimüze toprak başumuza.” M133b
“Tok yokdan ise torluk yeg.” M154a
“Hızr-İlyâs akçası ve başun gözün sadakası.” M89b

Cevâhiru’l-Menâkıb

TENKİTLİ METNİN HAZIRLANMASINDA TAKİP EDİLEN YOL
Eserin metninin hazırlanması sırasında elde bulunan altı nüshanın tamamı ele alınarak üzerlerinde ayrı ayrı çalışılmıştır. Bunlar arasında, yazmaların
soyağacını incelerken de belirtildiği gibi temize çekilmiş ilk nüshaya en yakın
nüshalardan Millet Kütüphanesi nüshası esas alınmış, diğer iki nüsha ile farklılık gösteren hususlar dipnotlarda belirtilmiştir. Eserin nüshaları tanıtılırken
belirtildiği gibi bu nüshalar M (Millet), N (Üniversite) ve V (Viyana) harfleriyle gösterilmiştir.
Metnin hazırlanmasında tam transkripsiyon sistemi uygulanmıştır. Arap
harflerine karşılık gelen transkripsiyon işaretleri çizelgesinde belirtildiği gibi
ayn harfi için üstten ters virgül (örnek: ma‘rifet), kelime ortasında bir harf
durumunda olan hemze için, Arapça ibare ve tamlamalarda harf-i tarifin lâmı
veya şemsî harften ve özel isimlere gelen eklerden önce ve düşen vokal için kesme işareti yani apostrof (örnek: mü’ellif, âhiru’l-emr, ‘ale’t-tevâtür, Sigetvar’ı,
n’ola) kullanılmıştır. Metinde takibi sağlamak amacıyla, yeri geldikçe nüshaların varak numaraları koyu karakterlerle ve “[M3b] [N2b] [V1b]” formatında
verilmiştir.
Metindeki nüsha farkları ve bazı açıklamalarla ilgili dipnot numaraları
1’den başlayarak metnin sonuna kadar devam ettirilmiştir. Metinde genel
olarak, esas alınan M nüshasının metnine sadık kalınmıştır. Sadece diğer
nüshalardaki yazılışın doğru olduğu kesin olan birkaç yerde, bu kelime veya
ibarelerin doğrusu yazılmış, nüshalar arasındaki bu farklar tabiatıyla dipnotlarda belirtilmiştir. Örnek: münhezim-münhedim, enmūzec-enmūẕec,
siyāhet-seyāḥat, iksār-ikẟār, ḥāẓır-ḥāżır, ġulāż-ġulāẓ. Esas alınan nüshada
yapılması gerekli görülen harf ve kelime ilaveleri ile düzeltmeler köşeli parantezler [ ] içinde, silik olması gibi bir sebeple okunamayan kelimeler art
arda beş nokta ile ( ..... ) belirtilmiştir. Metinde uygun düşen yerlerde nokta,
virgül, soru işareti, ünlem işareti, iki nokta, tırnak işareti ve tek tırnak işareti gibi noktalama işaretleri kullanılmış, metnin uygun görülen yerlerinde
satır başı yapılmıştır. Türkçe imlâ kurallarına göre büyük harfle başlaması
gereken kelimeler büyük harfle başlatılmıştır. Mısra, beyit, kıt‘a, mesnevî,
şiir ve nazım gibi başlıklar satır başı yapılarak ilk mısra başlıkla aynı satıra
yazılmış, devamındaki mısra/mısralar için satır başı yapılarak ayrı satırlarda
şiir formunda gösterilmiştir. Şiirlerin bitimindeki “nesr” kelimesi de yine
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ayrı satıra yazılmış, devamındaki metin aynı satırda bu kelimeden ardından
başlatılmıştır. Metindeki Farsça şiirlerde “kâf ” olarak yazılmış kâf-ı Fârisîler
üzerine çizgi çekilerek “gâf ” olarak gösterilmiştir.
Nüsha farkları gösterilirken nüsha, varak ve satır numaraları “V (87a/3)” formatında gösterilmiştir. Aralarında fark bulunmayan nüshalar ardı ardına yazılmış, farklı nüsha ile ilgili bilgi ( / ) işareti ile ayrılmıştır. Dipnotun konulduğu
yer metinde belli olduğundan esas nüsha için sadece “M” harfi ile yetinilmiştir.
M’de farklı olan bölüm çok uzun olduğunda, karışıklık olmayacağı düşünülen
durumlarda, sadece başından ve sonundan birer ikişer kelime yazılarak aradaki
kelime/kelimeleri temsil etmek üzere art arda üç nokta ( ... ) konulmuştur. Bir
kelime veya ibarenin herhangi bir nüshada bulunmadığını belirtmek için dipnotlarda eksi (-) işareti kullanılmıştır. Örnek: hazretleri vatan-ı ... itdükleridür
ki M: vatan-ı aslîlerinden ne tarîkle çıkmışdur N (19a/3-4) / - V (13b/18).
Arapça ve Farsça şiirler, âyet-i kerîme, hadîs-i şerîf, bazı Arapça veciz söz ve
kalıp cümleler ile dualar Arap harfleri ile yazılmıştır. Bunların Türkçe çevirileri
dipnotlarda verilmiştir. Âyet-i kerîme mealleri, sûre ismi, bu sûrenin Kur’ân-ı
Kerîm’deki sıraya göre kaçıncı sûre olduğu ve bu sûrede kaçıncı âyet olduğu
belirtilerek [örnek: (Necm, 53/4)] ve mealleri Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesindeki Kur’an Meali bölümünden alınarak verilmiştir. Âyetin başında ve sonunda olup da metinde yazılmamış olan diğer bölümleri var ise bunlar,
mealin başına ve sonuna konulan art arda üç nokta ( ... ) ile temsil edilmiştir.
Metinde olmayan diğer meal parçaları köşeli parantezler içinde belirtilmiştir.
Bazı kişi ve varlık isimlerinden sonra övgü amacıyla konulmuş Arapça dua
ve sena ibareleri, “-‘aleyhi’r-rahmetü ve’r-rıdvân-” örneğinde olduğu gibi iki tire arasına Latin harfleriyle italik olarak yazılmıştır. Bu ibarelerin manaları ilk
geçtiği yerdeki dipnotlarda verilmiştir. Arapça üçüncü tekil şahıs, erkek, gâib,
bitişik zamirler “ba‘dehû ve li-münşi’ihî” örneklerinde olduğu gibi okunduğu
şekliyle med harfi varmış gibi uzun yazılmıştır.
Sonları b harfi ile biten “olub, idüb, getürüb” gibi Türkçe zarf-fiillerdeki bu
harf p harfi ile gösterilmiştir. Metinde sonu b ile yazılmış Türkçe “top” kelimesi
de yine p ile yazılmıştır. Paşa, aga, yarlıg, kazuk, yagı, ayag, yat, yarag, togrı ve
segirdim gibi Türkçe kelimelerin eserin yazıldığı devirdeki şekilleri korunmuş
ve bu kelimeler yazıldıkları gibi transkribe edilmiş, ancak sesli harflere uzatma
konmamıştır. Zor, hoş, post ve dost gibi Türkçe olmayan ancak Türkçeleşmiş
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kelimeler, kullanılageldiği gibi “o” harfi ile ve gerekli yerlerde “ō” ile yazılmıştır. “ כ: -lik” eki almış kelimelerin bazıları, günümüzde kullanılageldiği gibi
“-lık” şeklinde yazımıştır. Örnek: rikābdārlık, çuḳadārlık, silāḥdārlık, āşinālık,
ġaddārlık, serdārlık. Elif konularak “yöra” “yüriyalüm” ve “göralüm” şeklinde
yazılmış kelimelerin “yöre” “yüriyelüm” ve “görelüm” şekilleri tercih edilmiştir. Noktalı harflerin müstensihler tarafından unutulduğu aşikâr olan noktalar ile yanlış noktalama ve harekelemeler birer hata olarak görülmediğinden
dipnotlarda gösterilmemiş, ancak metinde doğru imla kullanılmıştır. Örnek:
taḥt-taḫt, ḥaşyet-ḫaşyet, ḫarbe-ḥarbe, ezdehā-ejdehā, ziyān-jiyān, zengār-jengār, nejād-nijād. Nokta veya noktaların yanlış yerlere konmasıyla kelimenin
bütünüyle başka bir kelimeye dönüştüğü durumlar dipnotlarda gösterilmiş
ancak metinde doğru kelime kullanılmıştır. Örnek: güẕār-güdāz, i‘tizār-iġtirār,
ta‘affül-ta‘aḳḳul, intihāc-ibtihāc. Metinden alınarak verilen örneklerin yanına,
örneğin hangi nüshadan alındığı belirtilerek varak numarası ile birlikte koyu
karakterlerle “M2a” şeklinde gösterilmiştir.
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SONUÇ
On iki yıldan uzun bir süre Budin beylerbeyiliği yapan ve Sokollu Mehmed
Paşa’nın amcazâdesi olan Sokollu Mustafa Paşa adına, onun sağlığında kaleme
alınmış bulunan Cevâhiru’l-Menâkıb’da, Osmanlı’nın çok önemli bir vilayetinin idarecisi olan Paşa’nın konumuna ve şahsiyetine uygun düşecek şekilde,
gayet süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır. Ancak eser özel bir tarih olup nadir
bilgiler ihtiva ettiğinden, dönemin hadiselerini anlatan kaynaklarda eksik kalan bazı ayrıntıların tamamlanması bakımından önemlidir.
Eserde Sokollu Mustafa Paşa’nın 1534 dolaylarında altı yedi yaşlarında bir
çocukken devşirilip Bosna’dan İstanbul’a getirilmesinden, 1574’te Budin valiliği sırasında kendisine Sultan II. Selim tarafından vezirlik payesi verilmesine
kadarki kırk senelik hayat hikâyesi, idarecilik yaptığı yerlerde yürüttüğü faaliyetleri ve tesis ettiği hayır eserleri ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.
Ayrıca eserde Osmanlı devlet adamlarının en meşhurlarından olan Sokollu Mehmed Paşa’nın nasıl devşirildiği teferruatlı olarak anlatılmış olup onun
da hayatının safhalarından her vesile ile bahsedilmektedir. Dolayısıyla Cevâhiru’l-Menâkıb ya da Viyana nüshasındaki isimlendirmeyle Gencîne-i Ahlâk,
daha çok Sokollu Mehmed Paşa’nın nasıl devşirildiğini anlatan ilk bölümüyle
ilgi çekmiştir. Avusturyalı meşhur tarihçi Hammer’den başlamak üzere bu ilginç öykü pek çok eserde kullanılmıştır.
Eser, Sokollu Mustafa Paşa’nın arzusu ve zamanın Budin Kadısı Ahmed
Çelebi Efendi’nin görevlendirmesi ile Nahîfî Mehmed Efendi isimli bir zat
tarafından yazılmıştır. Bu tespit üzerine müellifiyle ilgili olarak esere atıf yapan
kaynaklardaki yanlışlıklara tarafımızdan dikkat çekilmiştir. 22 Aralık 1574’de
tahta geçen Sultan III. Murad’ın saltanatı sırasında ve 10 Ekim 1578’de idam
edilen Paşa’nın sağlığında kaleme alındığı anlaşıldığına göre eserin telif tarihi
1575-1578 yılları arasında ve muhtemelen 1575’tir.
Sokollu Mustafa Paşa’nın devlet görevlerine tayinleriyle ilgili ruus kayıtları
ve fermanların, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden bulunmasına çalışılmış ve bulunan arşiv belgeleri sayesinde metindeki tarih hataları tarafımızdan
düzeltilmiştir.
Millet, Süleymaniye, İstanbul Üniversitesi, Berlin, Budapeşte ve Viyana
Kütüphanelerinden temin edilen altı nüshanın tamamının edisyon kritiği ya-
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pılmış, temize çekilmiş ilk nüshaya en yakın nüshalardan Millet nüshası esas
alınmak suretiyle karşılaştırmalı olarak tam transkripsiyonlu bir metin ortaya
konmuştur. Elinizdeki çalışmada ise okuma kolaylığı açısından sadece üç nüshanın edisyon kritiği dâhil edilmiştir. Özellikle diğer beş nüshadan oldukça
farklı olan Viyana nüshasının farklılıkları, teferruattan kaçınılmayarak çok sayıda dipnot ile tespit edilmiştir.

CEVÂHİRU’L-MENÂKIB
TENKİTLİ METİN

NAHÎFÎ MEHMED EFENDİ

[M3b] [V1b] Bismillāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm1
[N2b] Cevāhir-i zevāhir-i maḳāl ki vāsıṭa-i silk-i muḳteżā-yı ḥāl ve ḫulāṣa-i
ḳılāde-i ta‘ẓīm ü iclāldür. Ḥamd ü sipās-ı bedī‘u’l-esās-ı ḥażret-i Ḫālıḳu’l-cinni
ve’n-nāsdur ki āfitāb-ı ‘ālem-tāb, feyż-i envār-ı cenāb-ı vālā-niṣābından menāzil-i çarḫ-ı devvār ve merāḥil-i sipihr-i bī-ḳarārda ḫaṭavāt-ı sā‘ātile ḳaṭ‘-ı derecāt idüp ġāyet-i irtifā‘a vāṣıl ve ġurre-i ġarrā, ‘aks-i pertev-āfitāb-ı cemāl-i
bī-zevālinden ṭayy-ı merāḥil-i esābī‘ u eyyām ve ḳaṭ‘-ı menāzil-i şühūr u a‘vām
itmekle dāyire-i kemāle nā’il olmışdur. Ve efrād-ı benī nev‘-i insān-ı gūy-miẟāl,
meydān-ı füsḥat-i meh ü sālde çevgān-ı taḳdīr ve ṣavlecān-ı ḳażāsı teḳāżāsıyla
ḥālden ḥāle munḳalibler ve güm-geştegān-ı rāh-ı ḍalālet, ‘ināyet-i bī-ġāyeti
delāletiyle mażīḳ-i saḳāmetden ṭarīḳ-i istiḳāmete münceziblerdür.
Beyt:

َ و אل
2
ز אل אل

ان

א

ي

אن

ز

[M4a] Ve gülberg-i lisān-ı benī nev‘-i insān ġonçe-i dem-beste-i4 dehānda
nesīm-i ẕikr-i [N3a] iḥsānıyla münfetiḥ ve gülşen-i ṣudūr-ı erbāb-ı şühūd u
ḥużūr envār-ı ezhār-ı şükr-i bī-pāyānıyla münşeriḥdür.
3

Beyt:
5

א

א

ذ

د

زא
و آن د

را

Neẟr: Ol Pādişāh-ı Ẕü’l-celāl bir şehin-şāh-ı lā-yezāldür ki ṣayd-i sīmurġ-ı ẟenā
vü iclāli dām-ı aḳlām-ı ‘anākib-i6 müşgīn-niḳābla maḥż-ı ḫayāl ve şevāhiḳ-i
ma‘rifet-i rif‘at ü kemāline ṣu‘ūd ve nihāyet-i pīş-gāh-ı ḳaṣr-ı ‘aẓamet ü iclāline
‘urūc farż-ı muḥāldür.
Ḳıṭ‘a:7

1
2
3
4
5
6
7

א

אل
אس وا دراك

ا

[ ور אءV2a]
א

Bismillāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm M V (1b): - N
Molla Câmî’nindir. “Ay ve yıl meydanında bir top gibiyim / Kaza sopasıyla hâlden hâle değişirim”
- M: Neẟr N (2b/15) V (1b/12)
dem-beste-i M N (2b/16): - V (1b/12)
“Seni anmayan dil, sanki yok demektir / Seni gören kalp, neyi görmemiştir?”
aḳlām-ı ‘anākib-i M N (3a/5): lü‘āb-ı ‘anākib-i aḳlām-ı V (1b/16)
Ḳıṭ‘a M N (3a/8): - V (2a/1)
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אلذي
1
ك

ا אכ
א ذري ا

אت ان
اא

Neẟr: Ve ol Ḫālıḳ-ı arż u semā, bir Ḫudā-yı bī-hemtādur ki cümle-i eşyā ve
heme-i mā-sivā, deryā-yı ālā-i bī-intihāsından bir ḳaṭre nem ve ḳ[ı]mme-i2
ḳubbe-i3 ‘arşdan tā ḫudūd-ı4 eyvān-ı simāk ve5 ḥudūd-ı ma‘mūre-i ḫāk pīş-i
āfitāb-ı cihān-tāb-ı6 cūdında ẕerreden kemdür.
Beyt:

א
7

ا رق

ا د
د ندأ

روض
ا

Neẟr: Ve ṣalavāt-ı şā’iḳa ve teslīmāt-ı fā’iḳa8 ol cenāb-ı Risālet-penāh, mesned-nişīn-i serīr-i 9
[M4b] sipeh-sālār-ı cüyūş-ı cūd, ḳāfile-sālār-ı ḳavāfil-i vücūd, çāpük-süvār-ı meydān-ı 10﴾אن ا َّ ِ ي أَ ْ ى
َ َ ْ ُ ﴿ ve şāhid-i müsteẟnā-yı
َ
b
11
ِ dāniş-endūz-i 12﴾ ﴿ َّ َ ِ ُ ا ْ ُ ىmüẕek[N3 ] bezm-i ﴾ ٰ ُ ْ ﴿ا ْن ُ َ ِا َّ َو
ُ َ َ
ٰ
ٌ
kā vü müctebā Muḥammed Muṣṭafā ḥażretlerinüñ ravża-i raḍiyyelerine bermuḳteżā-yı fermān-ı ‘aẓīmü’ş-şān-ı 13﴾ً﴿ َٓא اَ ُّ َ א ا َّ ِ َ ٰا َ ُ ا َ ُّ ا َ َ ِ َو َ ِّ ُ ا َ ْ ِ א
ْ
mü’eddā vü mühdā14 ḳılınur.
Şi‘r:

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ك
אه خ
א و د א ری

“Senin anlayışının yüksekliği, ihsas ve idrak kanatlarıyla, onun cenâbına [yüksekliğine] nail olamaz,
erişemez.
Nitekim örümceklerin, kendi elleriyle dokudukları ağlarıyla feleklerin zirvelerine ulaşmaları mümkün
değildir.”
M’de “ḳumme” olarak yazılmıştır.
ḳubbe-i M N (3a/12): - V (2a/4)
ḥudūd-ı M: ḫudūd-ı N (3a/13) V (2a/4)
- M N (3a/13): ṭārem-i çarḫ-ı pür-‘alāyimden tā V (2a/5)
- M N (3a/14): tāb-nāk-i V (2a/6)
“Cömertlik bahçelerinden biri, onun bahçesinde buluşur / Yaprak üzerine uzanmış bir çiğ damlası olarak
vücut deniziyle”
fā’iḳa M N (3a/16): lāyiḳa V (2a/8)
“Benim Allah ile [öyle anlarım olur ki, o vakitte ne bir mukarrep melek, ne de bir mürsel nebi o yakınlığı
elde edebilmiştir].” manasına gelen ve hadîs-i şerîf olarak şöhret bulmuş sözün bir kısmı.
“[Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Harâm’dan, çevresini
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya] götüren Allah’ın şanı yücedir.” (İsrâ, 17/1)
“O ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.” (Necm, 53/4)
“Ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü öğretti.” (Necm, 53/5)
“Ey iman edenler! Siz de ona (Hz. Peygamber’e) salât edin, selâm edin.” (Ahzâb, 33/56)
mü’eddā vü mühdā M N (3b/4): niẟār u īẟār V (2a/13)

Cevâhiru’l-Menâkıb

א

1

אری

2

و

ح ورا آب
ا

אب

Neẟr: Zihī resūl-i edebī ve nebiyy-i ‘Arabī, 3  اك ا و اki ḳāmet-i pür-istiḳāmeti serv-i cūybār-ı 4﴾ ﴿ ُ َ אَ ْ ِ ْرve pāy-ı ẟebāt-ı risālet-derecātı cāy-gīr-i
ْ
maḳām-ı 5﴾ ِ ْ ’﴿ َ אdür,
ْ
6
Naẓm:
ر ل ب אه ب م
ب
ر
ف
ف

7

ه

در
ّ

Neẟr: Ol resūl-i necābet-uṣūl, tā ki ṣanādīd-i Ḳureyş8 ve bīgāne vü ḫvīş-i
bed-endīşiñ zaḥmet ü meşaḳḳat-i pür-teşvīşinden maḳām-ı Baṭḥā’dan ser-[V2b]
menzil-i9 Yeẟrib’e hicret ü rıḥlet buyurdılar, menşūr-ı 10﴾ً﴿ِإ َّא َ َ ْ َא َ َכ َ ْ אً ُ א
tevḳī‘-i refī‘-i 11﴾ً[ َ ْ اً َ اM5a] ﴿و َ ْ ُ َك
َ ile müvaşşaḥ ve ḫāk-i ümmet-i
َ
bā-kerāmet āb-ı seḥāb-ı 12﴾ ٍ َّ ُ﴿כ ْ ُ َ ا
ile
müraşşaḥ oldı. Ve rāh-ı Ḥicāz’dan
َْ ْ ُ
nevā-yı ṣalā-yı da‘veti maḳām-ı ‘Irāḳ ve Ṣıfāhān’a vāṣıl olup muḫālifān-ı dīn
[N4a] reh-i rāsta mā’il olmışlardur. Ve āvāze-i penc-gāh-ı nevbet-i risāleti, ġulġule-endāz-ı evc-i ṭārem-i çehārüm olalı hevā-yı ẟevḳ ve ġarām-ı hidāyet-encāmından büzürg ü kūçek ‘uşşāḳ-ı nālān tek sūzān u giryān olmışlardur.
Beyt:
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

دل א ا א او א א
ا ر در ا א
رگ و

 ﻤﺪحM N (3b/6):
V (2a/15)
“Muhammed-i Arabî ‘Levlâk’ ülkesinin şahıdır / Devlet reisi olmasına rağmen fakirlikle öğünürdü / Onun
methini yazmaya denizlerin suyu yetmez / Parmağını ıslatıp sayfalarını çevirmeye yetişmez”
“Anam babam sana feda olsun.” manasına gelen Arapça kalıp cümle.
“Kalk da uyar.” (Müddessir, 74/2)
“[Güzel bir şekilde] sabret.” (Me‘âric, 70/5)
Naẓm M: Şi‘r N (3b/10) / V’de nazmın kendisi de yoktur (2a/18)
“Mukaddes Medine’nin şahı Resûl-i Arabî / Yolundan bereketlendi hem Arab hem de Acem / Şeref âleminin
güneşi ne parlak / Yetimler incisi, Kureyş’in sedefi”
Ḳureyş M N (3b/13): Ḳureyş’in V (2a/18)
ser-menzil-i M N (3b/14): menzil-i V (2b/1)
“Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.” (Feth, 48/1)
- M N (3b/16): ve yarlıġ-ı belīġ-i “ًاَ ْ َ ا א
ِ אس َ ْ ُ ُ َن ِ ِد
َ [“Ve insanların bölük bölük Allah’ın
َ َّ ”و َراَ ْ َ ا
dinine girdiğini gördüğünde. ...” (Nasr, 110/2)] V (2b/2-3). “Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin.”
(Feth, 48/3)
“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.” (Âl-i ‘İmrân, 3/110)
“Âşıkların kalbine ondan gelir sefalar / Büyük küçük herkese ondan gelir mutluluklar”
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Neẟr: Ve ṣalāt-ı nā-maḥdūd ve durūd-ı nā-ma‘dūd, etbā‘ u eşyā‘ ve asḥāb u
aḥbābına ki her biri nücūm-ı hidāyet-melzūm-ı āsmān-ı 1
إ
إ
ve ḳażā-yı medḥ u ẟenā ve ṣaḥrā-yı vaṣf u ıṭrālarında yekrān-ı idrāk ve kümeyt-i ‘aḳl-ı derrāk-ı reh-mānde ve figende-sümmdür. Ve ferden ferdā2
ṣanādīd-i erā’ik-i ‘uhūd ve ḳabā-yı vücūd-ı pür-i‘zāzları muṭarraz be-ṭırāz-ı
3 ِ
﴾ُو ُ ِ ِ ِ ْ اَ َ ِ ا ُّ ُ د
’﴿ ِ אdur. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ ḥażret-i Ṣıddīḳ-ı ṣadīḳa4 ki
ْ
ُْ َ 5
zübde-i eṣḥār ve manṣūṣ-ı naṣṣ-ı ﴾ ِ’﴿َ א ِ ا ْ َ ِ ِا ْذ ُ َ א ِ ا ْ َאرdur.
ْ َ

Neẟr: Ve ḥażret-i ‘Ömer ibnü’l-Ḫaṭṭāb-ı ḫilāfet-niṣāba ki ḥıṣn-ı ḥaṣīn-i [M5b]
a‘dā-yı dīn, muṣādeme-i heybet ü ṣalābetlerinden ḫarāb u yebābdur.6 Ve ḥażret-i ‘Oẟmān-ı Ẕi’n-nūreyn’e ki ebr-i ḥayāları, ābyār-ı gül-zār-ı dīn-i Seyyidü’ẟ-ẟeḳaleyndür.7 Ve ḥażret-i8 Ḥaydar-ı Kerrār’a ki [N4b] ṣāḥib-i menşūr-ı9
10
﴾ ٰ َ ﴿ َ ْ اve sāḳī-i [V3a] müsteẟnā-yı11 12’ אdur. Ve evlād ü ensāb-ı mu‘aẓẓam
ِ ile
u mükerreme ki ḳabā-yı medḥ u ẟenāları,13 ‘alem-i 14﴾ ٰ ُ ْ ﴿ا َّ ا ْ َ َ َّد َة ِ ا
ْ
mu‘lemdür.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

“[Ashâbım yıldızlar gibidir,] hangisine uyarsanız kurtulursunuz.” hadîs-i şerîfinin bir bölümü (İbn Abdi’lBerr, Câmi‘u Beyâni’l-‘İlmi ve Fadlih, II, 90-91.)
ferden ferdā M N (4a/11): her biri V (2b/13)
“Onların secde eseri olan alâmetleri yüzlerindedir.” (Feth, 48/29)
ḥażret-i Ṣıddīḳ-ı ṣadīḳa M N (4a/14): Ṣıddīḳ-ı pür-i‘tibāra V (2b/15)
“... onu iki kişiden biri olarak [çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti.] Hani onlar mağarada
bulunuyorlardı. ...” (Tevbe, 9/40)
ḥażret-i ‘Ömer ... yebābdur M N (4a/15-17): ‘Ömer-i nāmdāra ki maḳṣūre-i millet ü Şerī‘at mi‘mār-ı heybet
ve ṣalābetinden muḥkem ü üstüvārdur V (2b/16-17)
ḥażret-i ‘Oẟmān-ı ... dīn-i Seyyidü’ẟ-ẟeḳaleyndür M N (4a/18-19): ve ‘Oẟmān-ı pür-vaḳāra ki gülistān-ı cinān-ı
pür-ṣafāsı ebr-i ḥayāsından sīrāb u sebze-zārdur V (2b/18-19)
ḥażret-i M N (4a/19): - V (2b/19)
- M N (4b/1): dār-ı V (2b/19)
“[İnsan anılır bir şey değilken üzerinden uzunca bir zaman] geçmedi mi?” (İnsân, 76/1)
sāḳī-i müsteẟnā-yı M N (4b/1): mümtāz-ı müsteẟnā-yı bezm-i V (2b/19 - 3a/1)
“Zülfikâr’dan başka kılıç, Hz. Ali’den başka yiğit yoktur.” sözünün bir bölümü.
evlād ü ensāb-ı mu‘aẓẓam u mükerreme ki ḳabā-yı medḥ u ẟenāları M N (4b/2): evlād-ı mübeccel ve aḥfād-ı
mu‘aẓẓam ve ensāb-ı mükerreme ki ḳabā-yı medḥ u ıṭrāları V (3a/1-2)
“[De ki: Ben buna karşılık sizden] akrabalıktan doğan sevgiden başka [bir ücret istemiyorum].” (Şûrâ,
42/23)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Kitāb-ı müsteṭābı reşeḥāt-ı1 sebeb-i te’līfle terşīḥ ve evrāḳ-ı
müşgīn-niḳābı vişāḥ-ı ‘illet-i tarṣīf ü taṣnīfle tevşīḥdür ki cevāhir-i
zevāhir-i escā‘, kān-ı ibdā‘dan bīrūn olmışdur.2
Tā ki kevkeb-i taḳdīr-i Ḫudāvend-i bī-naẓīr, bu faḳīr-i pür-taḳṣīrüñ ufḳ-ı
vilādetinden ṭāli‘ ve nesr-i Ṭāyir-i3 sa‘ādet4 derece-i ṭāli‘inde vāḳi‘ oldı, lā-cerem ber-vefḳ-i tevfīḳ-i Rabbānī, ṣıġar-ı sinn ve ḥadāẟet-i cüvānīde evtār-ı
suṭūr-ı5 erḳām ve istimā‘-ı ṣarīr-i aḳlām-ı müşgīn-fāma dil ü cāndan mā’il6
ve ḥamāme-i cān ṭavḳ-ı ṭa‘alluḳ-ı eġānī vü ġavānīden ‘āṭıl olmış idi. Ve reye‘ān-ı şebābda istīnās-ı müṭāla‘a-i ḫaṭṭ u kitāb ve müşāhede-i ehdāb-ı aḳlām-ı
müşgīn-niḳāb, bāl-i miḥnet-iktisābda ol deñlü ḥāṣıl idi ki nuḳūş-ı müzaḫref-i
hevā vü heves ve meyl-i ṣūret-i ṣoḥbet-i [M6a] herkes, endīşe-i ḫām ve7 ḫayāl-i
bāṭıl görinürdi. Ve hemīşe cān u dil iktisāb-ı8 feżā’ile mā’il ve baġbān-ı revān
bostān-ı cenānda ictinā-i meyve-i9 rüşd ü sedāda [N5a] müşteġıl olmış idi. Ve
kānūn-ı derūn, āteş-i şevḳ-i ṭaleb-i feżā’ilden meşḥūn olup ser-menzil-i dil ki
ribāṭ-ı çār-bisāṭ-ı10 āb u gildür, ḳavāfil-i maḥabbet-i ṣoḥbet-i efāżıl u emāẟilden
ṭolmış11 idi.
Ḳıṭ‘a:
ب
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

כ
ا

א

ا א م
כ

א

ة

وا

او

آ
ا

ا

reşeḥāt-ı M N (4b/4): reşḥa-i V (3a/3)
ibdā‘dan bīrūn olmışdur M: ibdā‘ u iḫtirā‘dan müstaḫrec ḳılınmışdur N (4b/6) / ibdā‘ u iḫtirā‘dan müstaḫrec
ve ṭop-ı belāġat ṣavlecān-ı berā‘atle müdaḥrec ḳılınmışdur (Derkenardadır.) V (3a/4)
Nesr-i Ṭāyir: Kartal (Aquila) Takımyıldızı’nın en parlak yıldızıdır. Arap gökbilimcileri et-Tâ’ir ismini
vermiş, batılı gökbilimciler Altair olarak kendi dillerine uyarlamışlardır.
Nesr-i Ṭāyir-i sa‘ādet M N (4b/8): sehm-i sa‘ādet-i Lem-yezelî V (3a/6)
suṭūr-ı M N (4b/10): suṭūr u V (3a/8)
dil ü cāndan mā’il M N (4b/11): derūn-ı dil ü cāndan mā’il olup (“olup” kelimesinin üzeri çizilmiştir.) V
(3a/8-9)
endīşe-i ḫām ve M N (4b/17): - V (3a/13)
- M N (4b/18): celāyil-i V (3a/14)
- M N (4b/19): fażl u V (3a/15)
olmış idi. ... çār-bisāṭ-ı M N (5a/1-2): olup āteş-i şevḳ-i ṭaleb-i feżāyil, derūn-ı kānūn-ı dil-i maḥzūnda
müşte‘il ve şeh-nişīn-i dilde ki manẓara-i çār-ṭāḳ-ı V (3a/15-17)
u emāẟilden ṭolmış M N (5a/3-4): nāzil V (3a/17)
“Kerem sahibi insanla arkadaşlık et, onun arkadaşlığıyla kurtuluşa kavuşursun / Zira huy, arkadaş olunan
kimseden elde edilir / Rüzgâr da uğradığı yerlerde ne varsa onu almakta / Pis yerden pis kokuyu, temiz
yerden ise güzel kokuyu taşımaktadır”
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Neẟr:1 [V3b] Ammā āyīn-i sipihr-i ġaddār ve ‘ādet-i rūz-ı kār-ı rūzgārdur ki
sīne-i āyine-i āyīni jengār-ı2 cehālet ü ḳabāḥatden mıṣḳal-i ‘ilm ü fażīlet ile
muṣayḳal ü mücellā ve gerden ü vücūdı zīver-i ma‘ārif ü leṭāyifle müzeyyen ü muḥallā olanları jeng-i3 ālām-ı bī-encāmile pīrāste4 ve reng-i hümūm
u ġumūmla ārāste5 idüp mīzān ü mi‘yār gibi kāmilü’l-vezn ve’l-‘ayār olanları
ḥażīż-i ẕillet ü felākete indirür ve nāḳıṣu’l-ḳadr ve ḳalīlü’l-mıḳdār bulunanları6
evc-i rif‘ate çıḳarur.
Beyt:

Ṣadr-ı ‘ālīye geçürse n’ola nādānı felek
Dāyimā nāḳıṣı a‘lāya çıḳarur mi‘yār

[M6b] Bülbül-i gül-zārı ḥüsn-i ṣavt ü güftār ve naġamāt-ı leṭāfet-şi‘ārından
ḳafes-i āzāra8 giriftār ve ‘ūd-ı mülebbes ve Ḳamārīyi9 luṭf-i revāyıḥ ve ḥüsn-i
būy u fevāyıḥından [N5b] iḥrāḳ bi’n-nār eyler.
7

Beyt:

Būy-ı ḫūbından yanar ‘ūdiyle ṣandal10 āteşe
Ḥüsn-i ṣavtinden olur bülbül giriftār-ı ḳafes

Neẟr: Ve taḳallüb-i edvār ve teġayyür-i leyl ü nehār ḥasebiyle erbāb-ı ṣafānuñ
ḥāli11 muġber ve meşreb-i himmeti gerd-i melālle mükedderdür. Merd-i ‘āḳıl
dem be-dem beste-i bend-i belā ve şaḫṣ-ı cāhil hemīşe müstaġraḳ-ı ẕevḳ u
ṣafādur.
Ḳıṭ‘a:
دد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

در دن و رو
را
אرغ ا אل در ا ل و د

Neẟr M N (5a/6): - V (3a/19)
rūz-ı kār-ı rūzgārdur ki sīne-i āyine-i āyīni jengār-ı M: rūzgār-ı zūr-kārdur ki sīne-i āyine-i āyīni küdūret-i
V (3b/1-2) / rūzgār-ı zūr-kārdur ki sīne-i āyine-i āyīni jengār-ı N (5a/7-8)
jeng-i M V (3b/4): zeng-i N (5a/10)
pīrāste M N (5a/11): ārāste V (3b/4)
ārāste M N (5a/11): pīrāste V (3b/5)
bulunanları M: bulunanları hāviye-i meẕelletden N (5a/14) / olanları hāviye-i meẕelletden V (3b/6-7)
- M: Neẟr N (5a/16-17) / Neẟr: Ve V (3b/8)
āzāra M N (5a/18): ālām-ı bī-encāma V (3b/9)
Ḳamārī M: Ḳamārīyi V (3b/10) N (5a/19)
ṣandal M N (5b/1): ‘anber V (3b/11)
Neẟr: Ve taḳallüb-i edvār ve teġayyür-i leyl ü nehār ḥasebiyle erbāb-ı ṣafānuñ ḥāli M N (5b/2-4): Neẟr: Ve
miḥnet-i rūzgār ve taḳallüb-i edvār ḥasebiyle erbāb-ı vefānuñ ḥāli ġubār-ı infi‘ālle [V (3b/12)’nin devamı
olarak derkenardadır.]

Cevâhiru’l-Menâkıb

1
2

دد

אی ون

د

א از כ ا ان
א از روى ب

Neẟr: Bu rūzgār-ı sifle-nüvāz ve3 gerdiş-gerdūn-ı kīne-sāz, ‘aẕrā-yı zībā-yı fażl
u kemālüñ ḳayd-ı nikāḥını4 ṭalāḳ-ı ıṭlāḳa tebdīl idüp mehr-i mihrinden dem
uranuñ hedef-i vücūdını5 tīr-i belāya āmāc ve ḳanā‘at-sarāy-ı ‘ālemde6 füls-i
aḥmere muḥtāc eyler.7
Beyt:
8, 9

از
ل و دراز

از روز אر
ا
آن

ح

ا

כ

Ḥaḳḳ budur kim bu bāzār-ı pür-āzārda ḳumāş-ı ‘ilm ü ifżāl ve cevher-i
nefīs-i10 fażl u kemāl ġāyetde kāsid ve ‘illet-i rif‘at ve sebeb-i [M7a] rütbet11
taṣavvur itmek [V4a] nihāyetde fāsiddür.
Beyt:
12

כ אد אع

از

د ا אم و

כ א روم

[N6a] Pes ḫıred-mend-i ‘ākıl i‘lām-ı ma‘ārif ve iẓhār-ı leṭāyife ne14 vechile
mā’il ola ki mencūḳ-ı rāyet-i ‘adem-i temyīz evc-i semāya mülāṣıḳ ve ḳamer-i
bālī-i ḥaylūle-i arż-ı melāl kesb-i nūr-ı neşāṭ ve neẓẓāre-i şāhid-i inbisāṭdan
māni‘ u ‘ā’iḳ olmışdur. Zīrā15 ekẟer aṣḥāb-ı yemīn muḳaṭṭa‘āt-ı İbn Yemīn’i16
13

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

M N (5b/7):
V (3b/12)’nin devamı olarak derkenardadır.
 אM N (5b/8):  אV (3b/12)’nin devamı olarak derkenardadır. “Boynundan zincirlenmiş aslanın etrafında
tilki sabaha kadar / Eğlenerek ve sevinçle geziyordu bahçede / Akıllı olan adam ayağını hüzün evinden dışarı
çıkarmaz / Cahil ise çayırda çimende gamsızca eğlenerek gezer”
- M N (5b/9): bu V (3b/12)
nikāḥını M N (5b/10): nikāḥın V (3b/13)
vücūdını M N (5b/11): vücūdın V (3b/15)
ḳanā‘at-sarāy-ı ‘ālemde M N (5b/12): erbāb-ı ma‘ārif ve aṣḥāb-ı leṭāyifi bī-behre ve V (3b/15)
eyler M N (5b/12): ider V (3b/16)
“Ben bu dünyanın alçaklara kol kanat germesinden kaygılıyım / Bu hikâyenin az bir bölümünün şerhi bile
çok uzun olur”
ل و دراز
ا
 آنM: ل و از
ا
 اوNeẟr V (3b/17) / ل و از
ا
 آنNeẟr N (5b/14)
kim bu ... nefīs-i M N (5b/15-16): ki bu bāzār-ı rūzgārda ḳumāş-ı ‘ilm ü ifżāl ve metā‘-ı zer-nigār-ı V (3b/17-18)
rif‘at ve sebeb-i rütbet M N (5b/17): rif‘at-i rütbet ve sebeb-i ‘izzet ü sa‘ādet V (3b/19)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Zamane hüneri satın almıyor, bende de bundan başka bir matah yok / Ben bu kesat
matahla nereye ticarete gideyim?” (Şirazî, Hâfız Divânı, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul 1989, s. 296).
- M: Neẟr N (5b/19) V (4a/2)
ne M V (4a/3): bir N (6a/2)
Zīrā M N (6a/5): Belki V (4a/5)
İbn Yemîn-i Tuğrâî olarak bilinen, kıtaları ile meşhur İranlı şair Emîr Fahrüddîn (Kutbüddîn) Mahmûd b.
Emîr Yemînüddîn-i Tuğrâî (ö. 769/1368) hakkında daha fazla bilgi için bk. A. Naci Tokmak, “İbn Yemîn-i
Tuğrâî”, TDV İA, c. XX, İstanbul 1999, s. 448-449.
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ele almaġa1 ḥalf ü yemīn ḳılmışlardur.2 Ve bī-mu‘īn u ẓahīr olan faḳīrden
ḥalāvet-i şerbet-i ṭab‘-ı Ẓahīr3 ‘ayān4 ve keyfiyyet-i müdām-ı kelām-ı Ebī
Temmām5 nümāyān olsa ḫayāl-i ba‘īd ve endīşe-i rekīk bilmişlerdür.6 Ve
cevāhir-i neẟr-i Ṣābī7 ve nevādir-i şi‘r-i Mütenebbī8, 9 bu fırḳa-i ġabī ḳatında
fişārāt-ı ‘Arabī’dür.
כ א
د

Ḳıṭ‘a:

د

10

اغ כאم
אر آورد

د

ج و زر א
را ز כ
ه א
د

אد
א دود

Neẟr: Ḥāṣıl-ı kelām bu dehr-i11 kīne-cū, nihādında meknūn olan ‘ādet ü ḫūyın
bu bende-i şermende12 ḥaḳḳında daḫi ẓuhūra getürüp niçe ālām-ı bī-encāmın
ve hezār-bār zehr-i ḳattālle māl-ā-māl cāmın çeküp13 şāh-bāz-ı dil ü cān eṭrāf
u eknāf-ı cihānda [M7b] ṭayrān ve bād-ı şimāl-miẟāl hevā-yı siyāḥat ve feżā-yı
melāmetde seyrān idüp ṭāli‘-i bed-baḫtdan ol deñlü14 felāketler çekdüm idi
ki benān-ı [V4b] beyānla taḥrīr ve zebān-ı tibyānla ta‘bīr mertebe-i imtinā‘da
cāy-gīr olmış idi.
1
2
3

4
5

6
7

8

9

10
11
12
13
14

almaġa M N (6a/6): almamaġa V (4a/6)
ḳılmışlardur M N (6a/6): eylemişlerdür V (4a/6)
Zahîr-i Fâryâbî olarak bilinen, kasideleri ile meşhur İranlı şair Zahîrüddîn Ebü’l-Fazl Tâhir b. Muhammed
el-Fâryâbî (ö. 598/1201) hakkında daha fazla bilgi için bk. M. Nazif Şahinoğlu, “Zahîr-i Fâryâbî”, MEB
İA, c. XIII, İstanbul 1996, s. 451-455.
ṭab‘-ı Ẓahīr ‘ayān M N (6a/7-8): cām-ı ṭab‘-ı Ẓahīr ‘ayān V (4a/7)
Ebû Temmâm olarak bilinen, Abbâsî devri meşhûr Arap şairi ve hamâse müellifi Habîb b. Evs b. Hâris
et-Tâî (ö. 231/846) hakkında daha fazla bilgi için bk. Hüseyin Elmalı, “Ebû Temmâm”, TDV İA, c. X,
İstanbul 1994, s. 241-243.
ḫayāl-i ba‘īd ve endīşe-i rekīk bilmişlerdür M N (6a/9): meẟābe-i bahā-yı saġīre ḳarīn ḳılmışlardur V (4a/8-9)
Büveyhîler dönemi tarihçisi Ebü’l-Hasen (Hüseyin) Hilâl b. el-Muhassin b. İbrâhîm b. Hilâl es-Sâbî alHarrânî (ö. 448/1056) hakkında daha fazla bilgi için bk. Casim Avcı, “Sâbî, Hilâl b. Muhassin”, TDV İA,
c. XXXV, İstanbul 2008, s. 340-341.
Arap şairi Ebu’t-Tayyib Ahmed b. el-Hüseyn b. el-Hasen b. Abdüssamed el-Cû‘fî el-Kindî el-Mütenebbî
(ö. 354/965) hakkında daha fazla bilgi için bk. İsmail Durmuş, “Mütenebbî”, TDV İA, c. XXXII, İstanbul
2006, s. 195-200.
- M N (6a/10): ve Tārīḫ-i ‘Utbī V (4a/9) [Gazneliler döneminin ünlü tarihçisi, Târîh-i Utbî veya Târîh-i
Yemînî müellifi Ebû Nasr Muhammed b. Abdülcebbâr el-Utbî (ö. 427/1036 veya 431/1040) hakkında
daha fazla bilgi için bk. M. Nazım - Tahsin Yazıcı, “Utbî”, MEB İA, c. XIII, İstanbul 1996, s. 83.]
“Sahte akçe ve halis altın ile bir fiyattır / Fazilet ölçene akıl mihenginden ne fayda / Yakınma dumanı ile yol
ışığı kararmaz / Mey tasayı götürse veya sarhoş etse ne fayda”
Ḥāṣıl-ı kelām bu dehr-i M N (6a/13): ‘Āḳıbetü’l-emr bu sipihr-i V (4a/12)
şermende M N (6a/15): ser-efgende V (4a/13)
- M N (6a/16): ḳavādim ü ḫavāfī-i himmet-i vāfī ile V (4a/15)
hevā-yı siyāḥat ... deñlü M N (6a/18-19): niçe kūh u ṣaḥrāyı seyrān idüp gāh deşt-i hicrān ve bevādī-i ḥırmānda
mecnūn-ı maḥzūna pādāş ve gāh hāmūn u kūh-endūhda Ferhād-ı nā-şāda yoldaş olup ṭāli‘-i bed-baḫtdan
ol ḳadar V (4a/17-19)
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Beyt:
1

س
س

ه ام כ
ه ام כ

כ
ى

درد
ز

Neẟr: El-ḳıṣṣa: Bu dehr-i kīne-kīş ve çarḫ-ı2 cefā-endīşüñ keş-ā-keşinde iken
zamāne-i şūḫ-çeşmi şeker-ḫvāb-ı zühūlde görüp ve kevkeb-i ta‘vīḳi ufḳ-ı üfūlde
bulup baḫtiyārlıḳ ve ṭāli‘-i sāz-kārlıḳ idüp ḳā’id-i iḳbāl ve sā’iḳ-i taḳdīr-i Ẕü’lcelāl, ḳayd-ı ‘ubūdiyyet ve bend-i istiṭā‘at birle cenāb-ı feżā’il-me’āb ve ḥażret-i
ḫaṣā’il-iktisāb,3 nigīn-i ḫātem-i kemāl, ḫātem-i nigīn-i ifżāl,4 ḥākim-i maḥkeme-i
‘adālet, cāmi‘u’l-füṣūleyn-i Şerī‘at ü ḥaḳīḳat, ṣadrü’ş-şerī‘a ve’l-İslām, dürer-i ġurer-i deryā-yı kelām, ḳāmūs-ı le’ālī-i5 ‘irfān, ḳābūs-ı ahālī-i6 ‘ilm ü īḳān, ṣāḥib-i
keşf-i esrārü’l-ḥaḳīḳ, rāfi‘-i menārü’t-tedḳīḳ, maṣdar-ı ef‘āl-i ḥisān, müsnedün-ileyhi luṭf ve maḥkūmun-‘aleyhi iḥsān, şemsü’l-milleti ve’d-dīn,7 ḥālā maḥmiyye-i
[M8a] Budin8 ḳāḍīsı olan Aḥmed Çelebi Efendi’nüñ meclis-i sa‘ādet-ḳarīnlerine
sevḳ idüp cān ü dil şeref-i ḫidmetleriyle müşerref9 olmış idi. Ve kenef-i ḥimāyetlerinde ferāġ-ı bālle āsūde-ḥāl olup bende-i şermendeleri10 [N7a] ḥaḳḳında kemāl
mertebe maḥabbetleri ve nihāyet derecede merḥametleri ẓuhūr bulmış idi.
א

Ḳıṭ‘a:

رو رو
אכא אאو

ا

א א
ا
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

د

د

ا

ا

ا אن
و אن

א

و

و زاد כ א زد א א
و ا א اذا א
از

روزى ا
א
א

دو

Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Öyle bir aşk derdi çekmişim ki sorma! / Öyle bir ayrılık zehri tatmışım ki sorma!”
(Hâfız Divânı, s. 271).
çarḫ-ı M N (6b/4): sipihr-i V (4b/3)
iktisāb M N (6b/10): niṣāb V (4b/7)
ifżāl M N (6b/10): fażl ü ifżāl V (4b/8)
- M N (6b/13): mütelālī-i V (4b/10)
- M N (6b/13): emāẟil-i V (4b/10)
şemsü’l-milleti ve’d-dīn M N (6b/15): - V (4b/12)
 دM N (6b/16):
V (4b/12)
ḳarīnlerine sevḳ idüp cān ü dil şeref-i ḫidmetleriyle müşerref M N (6b/17-18): ḳarīn ve nādī-i siyādet-āyīnleriyle
müşerref ve gūş-i hūş istimā‘-ı le’ālī-i mütelālī-i kelām-ı belāġat-encāmlarıyla müşennef V (4b/13-14)
bende-i şermendeleri M N (6b/19): bu bende-i şermende V (4b/15)
د
ا אن ا
دو روزى ا از
د
و אن ا
א
א
M (Derkenardadır.) N: - V (4b/18).
“Yaratılmamızdan önce, benim ruhum onun ruhuna âşık oldu / Nutfe olduktan sonra ve beşikte iken /
Bu aşk biz büyüdükçe arttı ve neşv ü nemâ buldu / Biz, ölünceye kadar bu ahit (söz) üzere bulunacağız /
Ömürden iki üç gün daha mühlet verseler de / Benim sana olan sözüm aynıdır, aynı kalacaktır.”
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Neẟr: Ol ẕāt-ı melek-ṣıfātuñ meclis-i sa‘ādet-simātları1 ‘ūd-i leṭā’if ve buḫūr-ı
ma‘ārifle ol mertebe [V5a] mu‘aṭṭardur ki gāh eş‘ār-ı ‘Arabī ve gāh fünūn-ı
edebīden ḳīl ü ḳāl ve gāh deḳāyıḳ-ı şer‘iyye ve ḥaḳāyıḳ-ı mer‘iyyeden2 cevāb u
su’ālle āzmāyiş-i ṭab‘-ı deryā-miẟāl buyururlardı.
Beyt:

3

دا
4

כ ا
ز ح א ش כ ف
ن א
אت ا
اى
כ

Neẟr: Ve gāh raḳam-zede-i ḫāme-i müşgīn-‘amāme olan taḥrīrātları ki küḥlü’l-cevāhir-i ma‘ānī sevādından kināyetdür, beyāż-ı dīde-i ḥavrāda yer verilse
sezā5 ve ġurre-i ṣubḥ-ı şādmānī beyāżından ‘ibāretdür, [M8b] sevād-ı çeşm-i
cihān-bīn üzre vaż‘ olunsa revādur,6 bir bir gözden geçürilüp envā‘-ı istifādeye
vāṣıl ve eṣnāf-ı ‘ā’ideye nā’il olurduḳ.
א

Ḳıṭ‘a:
ا
7

ر

ا

ا
ور ا
ا

'ا

א

ان ا
وא
כ אو
[ ا א אN7b]

Neẟr: Gāh 8 כ
 ان اmuḳteżāsınca rengīn eş‘ārlar oḳınurdı ve gāh9 ان
10
ا
ا אن
müsted‘āsınca mecāz ü ḥaḳīḳat ve isti‘ārāt ü kināyātdan gūn11
ā-gūn güftārlar olunurdı. Ve gāhī ol maḥfel-i feżā’il menzilinde12 bu bende-i bī-dil daḫi ḫacālet derlerin dürrler gibi niẟār idüp zāde-i ṭab‘-ı13 ḫāṭır-ı
miḥnet-maḳāṭır olan eş‘ārdan ve gāh cem‘iyyet-i ḫāṭır zamānında vāḳi‘ olup
evrāḳ-ı perīşānda cāy-gīr olan münşe’ātdan14 ba‘żısı güftāra geldikçe revāyıḥ-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Neẟr: Ol ẕāt-ı melek-ṣıfātuñ meclis-i sa‘ādet-simātları M N (7a/5): Nādī-i fażīlet-mebādīleri V (4b/19)
mer‘iyyeden M N (7a/8): ‘örfiyyeden V (5a/2)
 داM N (7a/10):  اV (5a/3)
“Eğer onun bilgi hazinesinden bir harf bilsen ki akl-ı küldür / Yunanlı Eflatun bilgi tuğrası yapardı”
sezā M N (7a/14): revā V (5a/6)
revādur M N (7a/16): sezādur V (5a/7)
“Faziletler dünyaya dağılmış durumdadır, zamanın geçmesiyle bunlar insanlarda toplanmadı. Fakat Allah’a
hamdolsun, faziletlerin dağınık parçaları en güzel surette onların katında toplandı.”
כ
 ان اM: כ
 ان اN (7b/1) V (5a/11) “Şiirden bir kısmı şüphesiz ki hikmettir.” manasındaki
hadîs-i şerîf (Buhârî, “Edeb”, 90).
 כאنM:  כאهN (7b/2) V (5a/12)
“Şüphesiz ki açık, düzgün sözlerden sihir (gibi ruhlar üzerinde tesiri) olanlar vardır.” manasındaki hadîs-i
şerîf (Buhârî, “Tıbb”, 51).
isti‘ārāt ü kināyātdan gūn-ā-gūn güftārlar M N (7b/3-4): isti‘āret ü kināyetden gūn-ā-gūn güftār V (5a/13)
menzilinde M: menzile V (5a/14) / menzilde N (7b/5)
ṭab‘-ı M N (7b/7): ṭab‘ u V (5a/15)
münşe’ātdan M N (7b/9): naẓm u neẟrden V (5a/17)
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teslīmleri dimāġ-ı cāna vāṣıl ve fevāyıḥ-ı taḥsīnleri meşāmm-ı cenāna dāḫil1
olurdı. Egerçi ki gerden-i2 faḳīr-i nā-būd, ḳılāde-i fażl u kemāl ve zīver-i ‘ilm
ü [V5b] ifżālden ‘ārī ve güft ü gūy-ı suḫan-verī ve da‘vā-yı nükte-perverīden
berī olup noḳṣān u3 ḳuṣūra bilā-ziyādetin ve lā-küẟūr4 mu‘terif ve eyādī-i
‘acz ü fütūrla baḥr-i suḫan-[M9a]rānīden muġterif idi, lākin yine naẓar-ı iksīr-eẟerleriyle manẓūr u melḥūẓ ve kenef-i ḥüsn-i iltifātlarında şedāyid-i ḥussād-ı bed-nihāddan5 maḥfūf u maḥfūẓ olurdı.
İttifāḳ bir gün eẟnā-yı kelām ve ḫilāl-i merāmda buyurdılar ki: [N8a]
“Ṣadr-ı ṣuffe-i ṣadāret, bedr-i sipihr-i vezāret, fāris-i meydān-ı şecā‘at, ḥāris-i
ḥumā-yı ‘adālet,6 vezīr-i Āṣaf-mekān, Āṣaf-ı Süleymān-nişān, bi’l-fi‘l vezāretle livā-i Budin ḥāfıẓı7 olan Muṣṭafā Paşa8 ḥażretlerinüñ aḳṣā-yı merām ve
mühimm-i mā-lā-kelāmları bu idi ki iḳtiżā-yı gerdiş-gerdūn ḥasebiyle aḥvāl-i
sa‘ādet-me’ālleri gūn-ā-gūn olup āfitāb-ı ‘ālem-tāb gibi ḳaṭ‘-ı derecāt itmekle
ġāyet-i irtifā‘a vāṣıl ve māh-ı şeb-efrūz9 gibi ṭayy-ı ferāsiḫ-ı eyyām ve ḳaṭ‘-ı
menāzil-i a‘vām itmekle dāyire-i kemāle nā’il olmaları ve daḫi rūzgār-ı ġaddār,
cāy-ı ḳarār ve me’vā-yı pāyidār degil idügin dīde-i ‘ibret-bīn ve ḫāṭır-ı mev‘ıẓetāyīn birle i‘tibār ḳılup ve ser-çe[ş]me-i10 iḳbāl,11 ‘işve-i serāb ve neşve-i şarāb
gibi bī-me’āl idügine intiḳāl buyurup12 ẕikr-i cemīl ve ecr-i cezīllerin ṣaḥīfe-i
rūzgārda yādigār ḳoyup mā’ide-i in‘ām u ‘āmmları13 [V6a] ḫāṣṣ u ‘āmma ‘āmm
[M9b] olmaḳ içün14 ve ‘ā’ide-i pür-fā’ide-i cāhlarından nevāle-i feyżleri ‘ale’ddevām ḳalmaḳ içün15 iḥdāẟ itdükleri ḥasenāt-ı mütevāfire ve me’āẟir-i ḫayrāt-ı
mütekāẟireleri cemī‘an silk-i taḥrīre gelüp16 bu vesīle ile nām-ı pür-iḥtişāmları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

dāḫil M N (7b/11): mütevāṣıl V (5a/18)
ki gerden-i M N (7b/11): gerden-i vücūd V (5a/19)
noḳṣān u M N (7b/14): ‘acz ü V (5b/2)
 כ رM V (5b/2):  כ رN (7b/15)
bed-nihāddan M N (7b/18): bed-nihād ve nesnās-nijāddan V (5b/5)
- M N (8a/2): vezīr-i rūşen-żamīr, meẟīr-i Müşterī-tedbīr V (5b/8)
Budin (  ) دḥāfıẓı M N (8a/3-4): Būṭīn (
) beglerbegisi V (5b/9-10)
- M N (8a/4): -ṣānehullāhu Sübḥānehū ‘ani’l-münkeri ve’l-faḥşā- (“Yüce Allah onu yasaklardan ve haramlardan
korusun”) V (5b/10)
şeb-efrūz M N (8a/8): ‘ālem-efrūz V (5b/14)
M:
/
N (8a/12) V (5b/17)
- M N (8a/12): hvāb u ḫayāl ve V (5b/17)
buyurup M N (8a/13): idüp V (5b/18)
in‘ām u M N (8a/15): in‘ām-ı V (5b/19)
olmaḳ içün M N (8a/15): - V (6a/1)
ḳalmaḳ içün M N (8a/17): ḳalmaġiçün V (6a/2)
ḳalmaḳ içün ... gelüp M N (8a/17-18): kalmaġiçün iḥdāẟ itdükleri me’āẟir-i ḥasenāt-ı mütevāfire ve ḫayrāt u
meberrāt-ı müteḳāṭıraları cemī‘an tedvīn olunup V (6a/2-3)
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revāḳ-ı ṭāḳ-ı zebercedde1 [N8b] ketebe-i müstedām u mü’ebbed ola idi, ki
demişlerdür:
Şi‘r:2
א
3

آور

א

ر

ا
ا

ا

را
درم

ا دل درو
ن زر و

כم

رواق ز
כ ا

ا

כ
כ

4

Ammā bu deynüñ edāsına iḳdām ve bu mühimmüñ īfāsına ihtimām eyler bir ehl-i hüner ve bir merd-i suḫan-ver bulunmayup nev-‘arūs-ı6 maḳṣūd
ḳınā‘-ı imtinā‘da maḫfī ve zāviye-i inzivāda münzevī olmış idi. Ḥālā bu re’yi
vācib ve bu emri münāsib görürüm ki ḥasbe’l-maḳdūr kemend-i7 ḫidmete bel
baġlayup ẕimmet-i himmetüñe lāzımdur ki bu ḫuṣūṣuñ ḥuṣūline ḳıyām idesin
ve bu mühimm-i żarūrīnüñ itmāmına ihtimām gösteresin. İnşā’allāhu te‘ālā
ümmīddür ki bu ‘aẕrā-yı8 merām mınaṣṣa-i ihtimāmıñda cilve-ger ola.9 Ve bu
meyve-i şekkerīn şecere-i terbiyetiñde kemālin bula.10 Ve zāde-i ṭab‘ıñ daḫi
ṣaḥīfe-i rūzgārda ber-ḳarār olup [M10a] mānend-i ḫalef-i sa‘ādet-menḳıbet11
ḫayr ile yād olunmaña bā‘iẟ ü ‘illet olması, miẟāl-i ṣabāḥat-i gül-rūyān,
muḥtāc-ı īżāḥ u beyān degildür.”12
5

Beyt li-münşi’ihī:13 Metā‘-ı dehre māyil olma raġbet itme14 ferzende
Kişinüñ şa‘ri bir olmaz oġuldur nā-ḫalefden yeg
Neẟr: Pes kelām-ı ṣavāb-encāmların gūş-ı hūşla ıṣġā idüp bu [V6b] vechile
cevāb virdim ki: “Feżā-yı ḥavāss-ı ẓāhir u bāṭın15 bād-ı sümūm-ı ġumūmla
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

- M N (8a/19): ebedü’l-ebed V (6a/3)
ki demişlerdür: Şi‘r M: Ḳıṭ‘a N (8b/1) V (6a/5)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Zengin kişi, yoksulun gönlünü ele al / Çünkü altın mahzeniyle gümüş hazinesi ebedî
kalmaz / Bu zeberced kemere altınla yazdılar / Kerem ehlinin iyiliğinden başka her şey fani” (Hâfız Divânı,
s. 120).
- M: Neẟr N (8b/3) V (6a/7)
eyler M N (8b/5): ider V (6a/8)
nev-‘arūs-ı M N (8b/5): ‘arūs-ı V (6a/9)
kemend-i M N (8b/8): - V (6a/11)
İnşā’allāhu te‘ālā ümmīddür ki bu ‘aẕrā-yı M N (8b/11): Ve bu ‘aẕrā-yı zībā-yı V (6a/13)
ola M N (8b/12): olup V (6a/14)
bula M N (8b/13): bulması inşā’[allāh]u te‘ālā muḥaḳḳaḳ u müyesserdür V (6a/15)
sa‘ādet-menḳıbet M N (8b/14): sa‘ādet-mend V (6a/16)
ü ‘illet olması, ... degildür M N (8b/15-16): olması muḳarrerdür V (6a/16)
Beyt li-münşi’ihī M: Beyt N (8b/16) / Naẓm li-münşi’ihī V (6a/16)
raġbet itme M N (8b/17): rāġıb olma V (6a/17)
ḥavāss-ı ẓāhir u bāṭın M N (9a/1-2): ḫāṭır-ı miḥnet-maḳāṭır V (6b/1)

Cevâhiru’l-Menâkıb

müte‘affin iken nesīm-i cān-fezā ve hevā-yı rāḥat-efzā1 müyesser midür? Ve
gülşen-i bāl-i pür-melāl ḫār-ı infi‘ālle māl-ā-māl iken2 gülbün-i murād bār-ver
ve şecere-i fu’ād müẟmir olmaḳ mutaṣavver midür?”
א

Beyt:
3

כ

א

د א

ا

כ
כ כ ازا

Neẟr:4 Çün faḳīrden bu cevāb-ı leng ve kelām-ı sebük-sengi gūş itdüklerinde5
bī-direng cevāba āheng idüp buyurdılar ki: “Diraḫt-ı dāniş ki mürūr-ı eyyām
ile cūybār-ı ihtimāmuñda6 isti‘lā bulmışdur, lāyıḳ mıdur ki minşār-ı7 tekāsül ü
baṭāletle ser-nigūn ḳılasın? Ve bīnā-yı bīniş ki hezār miḥnet ü meşaḳḳatle mümehhed ü müşeyyed olmışdur, ma‘ḳūl mıdur ki tīşe-i8 ten-āsānī ve istirāḥatle
ḫāke yeksān idesin?”
Şi‘r:9

כ

10

د
د

ا
ا

دد
א ا

א

دن

כ
[ כM10b]

آرزو و س
آب د ه و ن

Neẟr:11 Lā-cerem ḫilāf-ı rıżā ve naḳīż-ı muḳteżāları üzre mümāşātı sū’-i de’b ve
terk-i edeb gördüm ve süveydā-yı dilde bu sevdā-yı pür-sūdı ve pūte-i ḳalbde
bu nuḳūd-ı ma‘hūdı ḳuvvetden fi‘le ve ḥālden ḳāle getürdüm. Ve bi’l-āḫire
ḥücre-i żamīri [N9b] āmed-şüd-i ḫayāl-i mütevāliyeden ḫālī ve sulṭān-ı dil ü
cānı iḳlīm-i taṣarruf-ı iḳtidāra vālī idüp12 ẕihn-i saḳīm ve ṭab‘-ı ‘aḳīm ile bu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

nesīm-i cān-fezā ve hevā-yı rāhat-efzā M N (9a/2-3): andan nesīm-i cān-fer evzān ve hevā-yı rāḥat-efzā ‘ayān
olmaḳ V (6b/2-3)
- M N (9a/4): andan V (6b/3)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “İnsanın hatırı hüzünlü olursa nasıl olur da güzel bir şiir yazabilir? / Öyle olduğu hâlde
biz bir güzel şiir söyledik ki olursa bu kadar olur” (Hâfız Divânı, s. 155).
Neẟr M N (9a/6): - V (6b/5)
Çün faḳīrden ... itdüklerinde M N (9a/6-7): Çünki faḳīrden bu cevāb-ı leng ve bu kelām-ı sebük-sengi gūş
idüp V (6b/6)
ile cūybār-ı ihtimāmuñda M N (9a/9): ve ‘ubūr-ı şühūr u a‘vāmda cūybār-ı ihtimāmuñla V (6b/8)
minşār-ı M N (9a/10): - V (6b/9)
tīşe-i M N (9a/12): - V (6b/10)
Şi‘r M N (9a/13): Ḳıṭ‘a V (6b/11)
“Kişi arzu boynuna eliyle sarılırsa / Bela oklarının önünde siper olacağını sanır / Arzu ve hevesle ele geçmez
bu mana / Ancak gözyaşı ve kanlı bağırla elde edilir”
Neẟr M V (6b/13): - N (9a/15)
gördüm ve süveydā-yı ... idüp M N (9a/17 - 9b/2): görüp bi’l-āḫire ḥücre-i żamīri āmed-şüd-i ḫayāl-i
mütevāliyeden ḫālī ve sulṭān-ı dil ü cānı iḳlīm-i taṣarruf-ı iḳtidāra ve memleket-i ḳudret ü iḫtiyāra vālī idüp
süveydā-yı dilde bu sevdā-yı pür-sūdı ve pūte-i ḳalbde bu nuḳūd-ı ma‘hūdı ḳuvvetden fi‘le ve ḥālden ḳāle
getürdüm ki nevābıż-ı himmet semt-i ḥarekete gelüp V (6b/14-19)
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şuġl-i ‘aẓīme şürū‘ [V7a] olundı. Cenāb-ı Melik-i Müte‘āl ve dergāh-ı Pādişāh-ı
Ẕü’l-celāl’den mes’ūl ü me’mūldür ki naẓar-ı a‘yān-ı sa‘ādet-‘unvānda mu‘teber
ve mınaṣṣa-i ḳabūl-i ehl-i ‘irfānda cilve-ger ola.
شا

Beyt:

1

אن

א رب ا آرزوي
ا آرزو ا

Sebeb-i ḥaḳīḳī-i te’līf-i kitāb ve bā‘iẟ-i aṣlī-i taṣnīf-i ‘acz-niṣāb2 olan
cenāb-ı vezāret-niṣāb3 Muṣṭafā Paşa ḥażretlerinüñ medḥ u ıṭrālarıdur
ki, şücūn-ı ġuṣūn-ı kelām müterākim ve4 emvāc-ı baḥr-i isti‘ārāt ü īhām
mütelāṭım ḳılınmışdur.5
Fi’l-ḥaḳīḳa sebeb-i ḥaḳīḳī-i te’līf ve ‘illet-i tāmme-i tarṣīf ü taṣnīf [M11a] ol
ḥażret-i mekremet-āyāt ve ma‘delet-rāyātdur ki deryā-yı cūd u ‘aṭāsında6 derāhim-i şāhī fülūs-ı māhī gibi erzān ve rūz-ı rezm ve hengām-ı ‘azminde şīr-i felek berg-i ḫazān tek hirāsān ü7 lerzāndur. Nihāl-i bāġ-ı şecā‘at çeşme-sār-ı tīġ-i
āteş-bārıyla8 sīrāb ve çemen-i riyāż-ı seḫāvet reşḥa-i keff-i seḥāb-idrārıyla şādābdur. Zevāyid-i ‘avāyid-i cūd u ‘aṭāsı hezār-bār Ma‘n bin9 Zā’id’den10 [N10a]
mütezāyid ve żamīr-i ḫāṣṣ u ‘āmm ṣıla-i iḥsān u in‘āmına rāci‘ ü ‘ā’iddür.
כ אرا رض כ م
اا ق
ا ر و א

Ḳıṭ‘a:

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ا
ا ق

دا כ
ا
ق
ا رض

ا
او ا

“Ya Rabbi bu benim arzum ne güzeldir / Bu arzuma beni sen kavuştur”
‘acz-niṣāb M N (9b/8): raḳīm-müsteṭāb V (8a/5)
vezāret-niṣāb M: vezāret-me’āb N (9b/9) / vālā-niṣāb V (8a/6)
- M N (9b/11): efvāc-ı V (8a/6-7 arası ilâve satır)
Bu bölümle bir sonraki bölüm, V’de yer değiştirmiştir.
‘aṭāsında M N (9b/14): ‘aṭāsından V (8a/9)
ḫazān tek hirāsān ü M N (9b/16): ḫazān gibi V (8a/10)
çeşme-sār-ı tīġ-i āteş-bārıyla M N (9b/17): çeşme-i tīġ-i āteş-tābıyla V (8a/11)
‘aṭāsı hezār-bār Ma‘n bin M N (9b/19): seḫāsı hezār-bār Ma‘n ibn V (8a/12-13)
Abbâsîler döneminin cömertliği ile ünlü valilerinden Ma‘n b. Zâide (ö. 151/768). Halife Mansûr tarafından
Sicistân emîri olarak tayin edilmiş, orada suikast ile öldürülmüştür.
“Ben seni cömertlik hususunda yeryüzünün denizlerine benzetmiş olsaydım / İnciler yollara serpilmiş,
saçılmış olurdu / Yahut da sendeki cömertliği, gökten yağan bol yağmura benzetmiş olsam / Yeryüzünde
hiç kimse boğulmaktan kurtulamazdı”

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr: Zamān-ı ‘adālet-nişānı emn ü emānı ol mertebede cāmi‘dür ki ḳarībdür
eżdāddan ḫāṣṣa-i1 iḫtilāf ‘ārıża-i ītilāfa muḥavvel olup mānend-i şarāb-ı nāb
āteş ü āb2 imtizāc eyleyeler. Ve a‘dādan ṣıfat-ı muḫālefet [V8b] semt-i muvāfaḳata mübeddel olup bu ṭāḳ-ı3 nüh-ṭıbāḳda iẟneyniyyet-i ferdiyyetle tek cüft
olalım deyü muḥkem izdivāc üzre ḳılınalar.
א ا اى
א אزى
ا اد ر

Şi‘r:4
ازا

5

אزى

כ

א

א

אن
כ از

כ כ א
از آن כ
دى و אد

[M11b] Neẟr: Faṣl-ı rebī‘-i seḫā vü ‘aṭāsına nisbet cūd-i6 Fażl-ı Rebī‘7bir
ḳaṭre şebnem ve āfitāb-ārā-yı ‘ālem-ārāsı muḳābelesinde ẕükā-i ẕekā-i Büzürcmihr8, 9 ẕerreden kemdür. Eger ‘ahd-i Melikşāhī’de10 olaydı vezīri Niẓāmü’l-mülk
niẓām-ı mülki andan ta‘allüm ideydi ve zamān-ı Āṣaf bin Beraḫyā’da11 geleydi
mühr-i Süleymān mānend-i dehān-ı gül-ruḫān12 netekim olaydı.
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

آ אن כ دى כ او
13
ی
ا

ار آن כ را
آ
אن
כ א כ دى

 אM:  אN (10a/6) V (8a/17)
mānend-i şarāb-ı nāb āteş ü āb M N (10a/6-7): kāse-i zücācda mānend-i şarāb u sirāc āb u āteş V (8a/18-19)
- M N (10a/9): revāk-ı V (8b/1)
Şi‘r M: Ḳıṭ‘a N (10a/10) V (8b/2)
“Adaletli idaren cihanı öyle yaptı ki / Zıtların mizacından anlaşmazlıklar kalktı / Bundan sonra küstahlık
etmek ne mümkün / Soğukluk sihri ve gammazlık sabâ rüzgârıyla gitti”
seḫā vü ‘aṭāsına nisbet cūd-i M N (10a/13): ihtimām-ı nuṣret-encāmına nisbet intiẓām-ı V (8b/5)
Abbâsîler döneminin ünlü vezirlerinden Ebü’l-Abbâs Fazl b. Rebî‘ b. Yûnus (ö. 208/823-824?) hakkında
daha fazla bilgi için bk. Abdülkerim Özaydın, “Fazl b. Rebî‘”, TDV İA, c. XII, İstanbul 1995, s. 274-275.
Büzürcmihr, Sâsânî hükümdarı Nûşirevân-ı Âdil’in veziri.
āfitāb-ārā-yı ‘ālem-ārāsı muḳābelesinde ẕükā-i ẕekā-i Büzürcmihr M N (10a/14-15): ẕükā-i ẕekā-i Büzürcmihr
āfitāb-ārā-yı ‘ālem-ārāsı muḳābelesinde V (8b/6-7)
Melikşāhī’den M: Melikşāhī’de N (10a/15) V (8b/7)
Hz. Süleyman’ın başveziri ve teyze oğlu Âsaf bin Berahyâ hakkında daha fazla bilgi için bk. Ömer Faruk
Harman, “Âsaf b. Berahyâ”, TDV İA, c. III, İstanbul 1991, s. 455.
gül-ruḫān M N (10a/18): mehveşān V (8b/9)
Evhadüddîn Enverî’nindir. İran edebiyatının en büyük kaside şairi, Evhadüddîn Muhammed b. Muhammed
b. Alî-yi Ebîverdî hakkında daha fazla bilgi için bk. Abdülkadir Karahan, “Enverî, Evhadüddîn”, TDV İA,
c. XI, İstanbul 1995, s. 267-268. “Âsaf o memleketi öyle idare etti ki / Sanki Süleyman’ın yüzüğü bir
müddet kaybolmuştu”
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Neẟr:1 [N10b] Zamān-ı devlet-i cāvidānında kemān, keclik ile nām u nişān
bulduġıyçün her zamān ser-gerdān ve giriftār-ı ālām-ı keş-ā-keş ve zülf-i mehveşān, ġāret-i dil-i ‘uşşāḳ-ı nālān itdügiyçün rūz u şeb aḥvāli mükedder ü müşevveşdür.
Beyt:

2

ارد
אن אن

3

ۀ

כ

כ
در ز אن

ّ
Neẟr:4 ‘Ahd-i ‘adāletinde ‘andelīb-i zārdan ġayrı kimse kimsenüñ gülün ḳoḳmadı. Ol daḫi ḫār-ı āzārla dil-figār ve nesīm-i ṣubḥ-gāhīden özge5 bir eḥad
bir eḥadüñ çöpün ḳaldırmadı.6 Ol daḫi zindān-ı ḥabāb ve resen-i gird-bādda7
maḥbūs ü giriftārdur. Eyyām-ı hümāyūnunda ḫūşe-i tākden mā‘adā8 [V9a]
bāġī ḳopmadı. Anuñ daḫi [M12a] cefā-yı ‘aṣrla baġrı ḳanla ṭolmışdur.9 Ve rūzgār-ı meymūnunda şem‘den özge10 yaġı ayaġ üzre gelmedi. Ol daḫi11 kāz-ı
cān-güdāzdan bedenine fitil işledügiyçün12 dāyimā sūzān u giryān olmışdur.13
Tünd-bād-ı ṣarṣar-ı siyāseti, bīḫ-i bünyād-ı ẓulm ü bīdādı ber-bād ḳılmışdur ve lenger-i ferheng-i girān-sengi, keştī-i deryā-yı āşūbı girdāb-ı ıżṭırābda
ser-gerdān eylemişdür.
Beyt:
14

אن را כ ده را
א א
دد آ

ر ل ا اف
از ل رو

Neẟr: Vilāyet-i serḥadde ‘adl ü dādı ol mertebe15 mümehhed ü [N11a] müşeyyeddür ki herkes pergār-vār dāyiresinde ḳarār idüp çiziden ṭaşra çıḳmaz ve tīġ-i
ser-tīzi ucından ḳral-ı bed-fi‘ālüñ ṣurāḥī-miẟāl derūnı ḳanla māl-ā-māl olup ol
ucdan dem be-dem ḳīl ü ḳāli “evlād ü emvālimiz16 kır al” dimekden ḫālī olmaz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Neẟr M V (8b/11): - N (10b/1)
 כM:  כ هN (10b/5) V (8b/15)
“Hiç kimsenin başında bir kıl ucu kadar fitne yoktu / Senin zamanında ey cihan güzellerinin zülfü”
Neẟr M N (10b/6): - V (8b/16)
özge M N (10b/8): ġayrı V (8b/17)
ḳaldırmadı M V (8b/18): ḳaldırdmadı N (10b/8)
resen-i gird-bādda M N (10b/9): maḥbes-i şīşe-i gül-ābda V (8b/18-19)
mā‘adā M N (10b/10): ġayrı V (8b/19)
ḳanla ṭolmışdur. M N (10b/11): ḳan V (9a/1)
özge M N (10b/12): ġayrı V (9a/2)
Ol daḫi M: Ol daḫi zaḫm-ı N (10b/12-13) / Anuñ daḫi zaḫm-ı V (9a/2)
işledügiyçün M N (10b/13): işlemekden V (9a/3)
giryān olmışdur M N (10b/14): giryāndur V (9a/3)
“Adalet nuruyla cihanın etrafını aydınlatan / Evet saltanat yolu adaletle aydınlanır”
mertebe M N (10b/19): mertebede V (9a/7)
- M N (11a/5): cemī‘an V (9a/11)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Beyt li-münşi’ihī: Ḳanlar aġlar tīġi ḫavfı ile bed-ḫvāh-ı ‘abūs1
Rumḥı ucından emān ister diyār-ı Engürüs
Neẟr: ‘Abede-i eṣnām ve ‘anede-i2 İslām ḳınā‘-ı ḳılā‘ınuñ fetḥin perde-i imtinā‘da idügin cezm iderken muttaṣıl ‘asker-i hezīmet-rehberinüñ kesrinden ötüri ḳal‘a degil cān virmege rāżī ve ḫāk-i pāyına irsāl eyledügi ḫarāc3
erbāb-ı iḥtiyāca [M12b] ḫarcı muḳābelesinde mıḳdār-ı ḫarāc-ı arāżīdür. Zirih-i zer-nişānı hezār4 çeşmle rūz-ı rezmüñ ol vechile dīde-bānıdur ki ‘adūyı bed-rūyı mıḳdār cevşen itmez ve minḳār-ı külüng-i maġz-āşāmı mānend-i
per-i küleng bed-ḫvāh-ı bī-intibāhuñ5 tārek-i nā-mübārekinden bir dem gitmez. Mürġ-[V9b]ābiyān-ı cevher-i deryā-yı tīġ-i āteş-rengi eyyām-ı6 rezm ve
hengām-ı cengde ṣayyād-ı ṣad-neheng olmışdur ve ḫadeng-i dil-dūz-ı ḳażā-renginden ‘adū-yı bī-nām u nengüñ7 sīne-i bī-sekīnesi [N11b] mānend-i sürīn-i
peleng sūrāḫhā-yı reng-ā-renginden ṭolmışdur.8 Ol Büzürcmihr-i zamān bir
Ḫıżr-siyer ve Loḳmān-eẟerdür ki ḳuvvet-i mevhibet-i 9﴾ً﴿و َ َّ ْ َ ُאه ِ ْ َ ُ َّא ِ ْ א
َ ve
11
şehāmet-i kerāmet-i 10﴾ َ َ ﴿و َ َ ْ ٰا َ َא ُ ْ ٰ َ ا ْ ِ ْכ
ve
א
כ
א
’وyla
āb-ı
َ
ْ
12
ḥayātı ẓulümāt-ı devātından icrā eylemişdür. Ve bir Āṣaf-ı devrāndur ki bāzūyı13 mehābet ü şecā‘at ve nīrū-yı tedbīr-i iṣābet-‘ādetiyle14 niçe Belḳīs-i zamānı
serīr-i ‘izzet-nişānı ile 15﴾ ﴿ َ َ اَ ْن َ َ َّ ِا َ َכ َ ُ َכẓāhir u hüveydā ḳılmışdur.
ْ
ْ
ْ
ْ
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Beyt li-münşi’ihī: Ḳanlar aġlar tīġ-i ḫavfı ile bed-ḫvāh-ı ‘abūs M: Beyt li-münşi’ihī: Ḳanlar aġlar tīġi ḫavfı
ile bed-ḫvāh-ı ‘abūs N (11a/5-6) / Beyt: Ḳanlar aġlar tīġi ḫavfından ‘adū-yı bed-nüfūs V (9a/11)
- M N (11a/8): dīn-i V (9a/12)
ḫarāc M N (11a/11): ḫarāc-ı bī-revāc V (9a/15)
hezār M N (11a/12): hezārān V (9a/17)
bed-ḫvāh-ı bī-intibāhuñ M N (11a/16): düşmen-i pür-miḥenüñ V (9a/19)
deryā-yı tīġ-i āteş-rengi eyyām-ı M N (11a/17): āb-ı tīġ-i āteş-rengi rūz-ı V (9b/1)
olmışdur ve ḫadeng-i dil-dūz-ı ḳażā-renginden ‘adū-yı bī-nām u nengüñ M N (11a/18-19): ve şāh-bāz-ı
ḫadeng-i bī-direngi āheng-i şikār-ı ‘adū-yı bī-nām u neng V (9b/2-3)
sīne-i bī-sekīnesi … ṭolmışdur. M N (11a/19 - 11b/1): itse sīne-i bī-sekīnesin sūrāḫhā-yı reng-ā-rengden
mānend-i sürīn-i peleng ider.
Beyt:
در אى
غ آ אن
אد
כ وز כ
ّ
“Kılıcının cevher deryasının ördekleri / Her biri savaş gününde yüz timsah avlar” V (9b/3-5)
“... kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.” (Kehf, 18/65)
b/4
ِ َ ْ ُ َ ”و َ َ ْ آ َ אV (9b/7). “Andolsun, biz Lokmân’a ‘Allah’a şükret’ diye
“ َ َ ”و َ َ ْ آ َ אَ ا ْ ِ ْכ
َ M N (11 ): “ َ َ אن ا ْ ْכ
َ
َ
ْ
ْ
hikmet verdik.” (Lokmân, 31/12)
א
כ
 و אM V (9b/7): א
 و אN (11b/4). “Biz ona her şeyi anlama gücü ihsan ettik.”
devātından icrā eylemişdür. M N (11b/5): devāt-ı sütūde-ṣıfātından icrā V (9b/8)
 אروM:  אزوN (11b/6) V (9b/9)
iṣābet-‘ādetiyle M N (11b/7): pür-iṣābetiyle V (9b/9)
“... gözünü kapayıp açmadan önce ...” (Neml, 27/40)
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ده دان درכאر
כ כ

Şi‘r:

راى

כ

دادى
כאر כ را
1
כ אدى
כ כ با
א ــא
ـ אح
ـ

ـ
ـت
ـ وا ـ ا כ م ـ ر ـ ل כ ـ م
[ ا و ا ز اM13a]2
 ادام ' ـ ـ ا ـ ب وا رواح وزاد ر ـ ـ א ـ ا ا ـ وا4 א ــאه و א ــא3' ـ
ــא ا ـ
[ و ـV10a] ـ ا ـ ان ـ ث ' ا رض
و ـ ن ا ــאم وزار ـ א ـ ام ا ـ وام وا
5
ـ

Şāh-bāz-ı bāl niçe demdür6 ki ḳavādim ü ḫavāfī-i vehm ü ḫayālle feżā-yı
ḥaḳīḳat ü mecāz ve saḥrā-yı iṭnāb ü īcāzda pervāzdadur, lākin ol cenāb-ı
vālā-niṣābuñ medḥ u [N12a] ıṭrālarınuñ mebādī-i bevādī-i bī-intihāsına
vuṣūl mānend-i şerīk-i Bārī serā-perde-i imtinā‘da mütevārī7, 8 idügi mānend-i ṣabāḥat-i gül-ruḫān ve neḍāret-i verd-i ḫandān ẓāhir u ‘ayān olup
kümeyt-i tīz-kām-ı aḳlām ser-menzil-i mā-hüve’l-merām9 ṣavbına sevḳ olunmışdur.

1
2
3
4

5

6
7
8

“Nüktedanın görüşü gibi bir iş kurdun / Bir tedbirle yüz asker kırdın / Memleketin işlerine öyle nizam
verdin / Bir mektupla bir çığır açtın”
- M: Neẟr N (11b/11) V (9b/13)
- M N (11b/13): “( ا ارher iki dünyada”) V (9b/14)
- M N (11b/13): ا אن ا زارة و ا אن
אب ا ذا و כ
ا زارة وا א و א ا و وا א א
ا ى
א
ا אرة אر اכ
“ki o vezaret ve riyaset mertebesine yükseldi ve devlet ve siyaset onun zatına
dayanarak kaim oldu. Ve onun sıfatlarının ayak tozuyla vezaretteki ve imaretin gözbebeğindeki insanların
gözü sürmelendi” V (9b/15-17)
“İşte o büyük vezir, cömert müşir; Resûl-i mükerremin adaşı Mustafa Paşa hazretleridir. Allah onun
arzularını ve dileklerini kolaylaştırsın, kalp ve ruhlardaki sevgisini daim eylesin ve maddî, manevî âlemde
onun yüksekliğini artırsın; vezirlik günlerini, dünya durdukça dâim ve ebedî kılsın. Muhakkak ki O,
Hamîd’dir (övülmeye lâyıktır), Mecîd’dir (şanı yücedir).”
niçe demdür M N (11b/17): - V (10a/1)
vuṣūl mānend-i şerīk-i Bārī serā-perde-i imtinā‘da mütevārī M N (12a/1-2): vāṣıl olmaḳ mānend-i şerīk-i
Ḫudā-yı bī-naẓīr dāyire-i imtinā‘da cāy-gīrdür V (10a/4-5)
- M N (12a/2):
Beyt:

9

א
אول

را
ا

ا
א

ا

ا
وأ

“Elini yıldıza doğru kaldırıyor, ama boşuna / Süreyyâ nerede, uzanan el nerede?”
Neẟr: Ve ḫāṭır-ı fātıra bu ḫāṭıra ḫuṭūr iderdi ki ḫayṭ-ı diḳḳat ü fikret ve sūzen-i müjgān-ı baṣīret ve mıḳrāż-ı
şefeteyn ü dehān ve miḳyās-ı beyān ü tibyān ile endām-ı vaṣf-ı kemāl ẕāt-ı melekī-ḫıṣāllerine ḫil‘at-i basṭ-ı
kelām-ı encāma vāṣıl ola idi. Līkin edevāt-ı ḥadsī ve ālāt-ı hendesī ile faṣl u vaṣl ve ḥaṣr u ḳaṣrı maḥż-ı ḫayāl
ve farż-ı muḥāl V (10a/5-11)
“mā-hüve’l-merām”: “istenilen şey” manasına gelen Arapça ibare.

Cevâhiru’l-Menâkıb

אز

Beyt:
1

ا

ح

ح
دכ
حو

را آن ز אن
و راى

Neẟr: Çünki bu kitāb-ı belāġat-niḳāb2 ki fihrist-i ‘unvān-ı mekārim ve düstūrü’l-‘amel-i3 e‘āẓım ü ekārimdür, kevkeb-i Yemānī-miẟāl lāmi‘ u diraḫşān oldı4
ve bu dürer-i le’ālī-i ẟemān biḥār-ı ma‘ānī-i bī-pāyāndan [M13b] sevāḥil-i ẓuhūr
u beyānā vuṣūl buldı,5 ol vezīr-i gerdūn-serīrüñ cevāhir-i zevāhir-i menāḳıbıyla
müvaşşaḥ ve çemen-zār-ı6 fevāyidi seḥāb-ı mekārim ü maḥāmidiyle müreşşaḥdur. Lā-cerem nām-ı nāmī ve ism-i sāmīleriyle mersūm ve Cevāhirü’l-Menāḳıb7
ismiyle mevsūm olmışdur.
ـ ل
ـ رة ا ـ ل ـ ـ آة ا
ـ وا ـ ا ـ ار ـ
ـ و ـ ه اذ ـ ا
b
[ ا ـ ل واو ده وا ــאدهN12 ] ـ ل ـ ـ כ ا א ـ وا ـ ل א ـ ا ـ ؤف

1
2
3
4
5
6
7
8

'وـ ا
و ـ اـ ا
8
ا ـ ل

Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Kalemde aşk sırrını izhar edebilecek dil ne gezer? / İştiyak sözü (onun vasfı, ahlakı)
anlatılamaz ki. O söz anlatılmadan da ötedir” (Hâfız Divânı, s. 431).
belāġat-niḳāb M N (12a/8): müşgīn-niḳāb V (10a/14)
- M N (12a/9): aḫlāḳ-ı V (10a/15)
oldı M N (12a/10): - V (10a/16)
beyānā vuṣūl buldı M N (12a/12): beyānda nümāyān olup V (10a/17)
cevāhir-i zevāhir-i menāḳıbıyla müvaşşaḥ ve çemen-zār-ı M N (12a/13): kevākib-i ẟevāḳıb-ı menāḳıbı ile
çemen-i ‘avāyid ü V (10a/18)
sāmīleri mersūm ve Cevāhirü’l-Menāḳıb M: sāmīleriyle mersūm ve Gencīne-i Aḫlāḳ V (10b/1) / sāmīleriyle
mersūm ve Cevāhirü’l-Menāḳıb N (12a/15)
ل واو ده وا אده ا ل
 ا ؤف اM N (12a/19 - 12b/1): ل واو ده ا ل
 اV (10b/4)
“Allah muvaffak kılıcıdır, işleri gerçekleştirme onun elindedir. Ey Allah’ım! Raûf ve Resûl olan Peygamberimiz
ve onun temiz çocukları ve torunları hürmetine, husul aynasında, umulanın suretini bana göster; icabet ve
kabul ipine istenilen incilerin dizilmesini lütfeyle.”
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Sebze-zār-ı kitāb1 āb-ı seḥāb-ı i‘tiẕārla2 sīrāb ve reşḥa-i cūybār-ı iftiḳār u
inkisārla şādāb olmışdur.3 Ve sevḳ-i4 kelām vefḳ-i merām ve
muḳteżā-yı maḳām üzre encām bulmışdur.5
Dāniş-endūzān-ı cihān ve ma‘rifet-āmūzān-ı6 erbāb-ı ‘irfān ve re’īsān-ı
dīvān-ı7 fażīlet ve ṣadr-nişīnān-ı erkān-ı8 ḥüsn-sīret olan fużalā-yı9 zamāndan
me’mūl ü mes’ūl olunur ki bu faḳīr-i10 nā-tüvānuñ erḳām-ı ‘acz-nişānına ‘ayn-ı
luṭf ü iḥsānla nāẓır olduḳlarında11 ṣūret-i sehv ve ‘ibārāt-ı ḫaṭā ẓāhir u peydā
olursa ḥasbe’l-maḳdūr12 dāmen-i luṭf ü iġmāżla sātir [M14a] olup cānib-i ‘ayba
nāẓır olmayalar.
א

Beyt:
13

אن
نآ

ز אن כ

در

א

Neẟr: Zīrā āyīne-i ḫāṭır-ı deryā-maḳāṭırlarında 14ر ور
 اṣūreti nümāyān
ve āb-ı zülāl-i ḫıṣāl-i ḥamīde ve aḫlāḳ-ı pesendīdelerinde אرم ة
اد כ ة و כ
15
ة כ
 و כ אnüktesi mün‘akis ü ‘ayāndur.
Beyt:

16

אه

17

כ

ا

و

כ אل
כ
כ

Neẟr: Egerçi zamānede müşk-i ezfere siyeh-rūdur deyü bahāne [N13a] ararlar
ve ḥüsn-i cemāl ṣabāḥat-i bā-kemālle ḥüsn-i Yūsuf ’a timẟāl daḫi olursa düzme
ṣūretdür dirler. Ammā ehl-i inṣāf olan ḫullān-ı vefā ve āyīne-i [V7b] ḳalb-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

kitāb M N (12b/2): kitābı V (7a/5)
 ا ارM:  ا ارN (12b/2) V (7a/5)
iftiḳār u inkisārla şādāb olmışdur M N (12b/3): inkisārla şādāb itmekdür V (7a/5)
 وM:  و قN (12b/3-4) /( قDerkenardadır.) V (7a/5)
V’de bu bölüm 7a/5’ten başlamaktadır.
ma‘rifet-āmūzān-ı M N (12b/5): ḥikmet-āmūzān-ı V (7a/6)
dīvān-ı M N (12b/6): aṣḥāb-ı kemāl ü V (7a/7)
erkān-ı M N (12b/7): maḥāfil-i V (7a/7)
fużalā-yı M N (12b/7): iḫvān-ı V (7a/8)
faḳīr-i M N (12b/8): dā‘ī-i V (7a/8)
olduḳlarında M N (12b/9): olduḳda V (7a/9)
ve ‘ibārāt-ı ḫaṭā ẓāhir u peydā olursa ḥasbe’l-maḳdūr M: ve ‘ibāret-i ḫaṭā ẓāhir u peydā olursa ḥasbe’lmaḳdūr N (12b/10-11) / vü ḫaṭā ẓāhir u bāhir olursa mümkin olduḳca V (7a/9-10)
“Ben Farsların safında kimin fesahatındayım / Ki dil kılıcını çekmeye hevesleneyim”
“Me’mûr ma‘zûrdur.” manasına gelen Arapça deyim.
“Her cömerdin bir kabı, her azimkârın bir gücü ve her âlimin de bir hatası vardır.”
M: و
N (12b/18) V (7a/16)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Aşk ve muhabbet sırrının kemaline bak, günaha, noksana değil / Hünersiz kişi ayıba
bakar” (Hâfız Divânı, s. 214)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ṣafā-āyīne ḳarīn olan iḫvān-ı ṣafā egerçi hezār ‘ayb içinde bir hüner olursa da
manẓūr-ı naẓar-ı merḥamet-eẟerleri ancaḳ ol1 bir hünerdür. Belki cümleten2
ḫaṭāmız libās-ı te’vīl ve zīver-i tevcīhleriyle ṣūret-i ṣavābda cilve-ger olması
muḳarrerdür.
د

Şi‘r:
د

א

א

د ۀ ا אف
כ
د
در
ّ
و آ כ ارد دل ر

3

Neẟr: Ve daḫi4 kātibān-ı siḥr-engīz ve debīrān-ı leṭāfet-āmīz olan yārān-ı ‘azīz-i
ṣāḥib-temyīz [M14b] olanlardan5 mercūdur ki ṣūret-i ḫabṭ u ḫaṭāda vāḳi‘ olan
‘ibārātı mü’ellif-i kitāba ta‘līḳ idüp nesḫ itmeyeler. Belki ba‘dehū nāsiḫ-i kitābdan ṣudūr itdügin muḥaḳḳaḳ bilüp ġubār-ı taḫṭı’e ile mesḫ buyurmayalar.
Ve ‘ayn-ı inṣāfla naẓar idüp6 taṣḥīfāt-ı şübühātla gözi kör çıḳarup sürūrı şürūr
görmeyeler. Ve taḳallübāt-ı taḫayyülātla ṣāḥib-i kitābuñ7 ḫayrātını bozup tārīḫ
itmeyeler ve ol ecilden mü’ellif-i kitāb içün rāh-ı teşnī‘ ü tevbīḫe gitmeyeler.8, 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

bir hüner olursa da manẓūr-ı naẓar-ı merḥamet-eẟerleri ancaḳ ol M N (13a/4-6): bir hüner olursa da manẓūr-ı
naẓar-ı merḥamet-eẟerleri olıcaḳ ol V (7b/2)
cümleten M N (13a/6): cemī‘an V (7b/3)
“İnsaf gözü açılırsa eğer / Mineyi inci sayar / Kalbinde merhamet olmayan / İpeğe yün diye töhmet eder”
daḫi M N (13a/10): - V (7b/6)
ṣāḥib-temyīz olanlardan M N (13a/12): ṣāḥib-temyīzden daḫi V (7b/7)
naẓar idüp M N (13a/16): manẓūrları olup V (7b/10)
kitābda M: kitābuñ N (13a/18) V (7b/12)
ḫayrātını bozup ... gitmeyeler M N (13a/18 - 13b/1): ḫayrātın bozup tārīḫ idüp ol ecilden mü’ellif-i kitāba
hezār teşnī‘ ü tevbīḫ itmeyeler V (7b/12-13)
- M N (13b/1): Şi‘r:
را
ت را
א رب ا
را
א رو
ت و אه
ه
אز در
دو אك نگاه
دارش از د
هر

اول آن א زن
دوك

و ف از وى دور
وف از وى כ ر
כ
و
اب
آب

و
داران

دوم آ כ כ כ
ا ح از
ف

א

ا ز ورق
ز از כ כ

אر א א
از گل دا

[ گل כV8a]
אر را

{Molla Câmî’nin Heft Evreng’indeki Subhatu’l-Ebrâr mesnevisindendir. “Rabbim, kara gözlü hurileri
kıskandıran bu güzele / Yücelikler bahçesinin bu dilberine / İzzet ve ululuğun tecelli yerinde / Onu iki
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د

دا ة ا

ا ي
1
د

ا

א
دوא
د ن'ا כا
و א ا אا ع א
א ا دود א כ ع وا
' وآ وا א ا دود א ب ا

Ol şāh-bāz-ı evc-i iḳbālüñ āşiyāne-i ḳadīmīlerinden pervāz itmelerine
bā‘iẟ ü ‘illet, Vezīr-i a‘ẓam Meḥemmed Paşa ḥażretleri olduġıdur ki rişte-i
beyāna keşīde ḳılınmışdur.2
Ol māh-ı münīr-i cāh u celāl ve ol ḫūrşīd-i3 gerdūn-serīr-i burc-ı iḳbāl
vezīr-i ḫuceste-tedbīrüñ mekān u maḥalli ve vaṭan-ı aṣlīleri vilāyet-i maḥmiyye-i ḫusrevānīden4 livā-i Bosna’ya [M15a] tābi‘ Ṣoḳol nām ḳaryedür ki
maḳām-ı şāh-bāzān-ı güzīn ve künām-ı şīrān-ı5 ceng-āyīn olup her şāh-bāz-ı
bülend-pervāzınuñ çeng-i cenginde ‘ıḳāb-ı felek ser-gerdān ve sīmurġ-ı ḳāf
bāşe-i6 bī-nişān olduġıyçün ism-i mezbūrla mevsūm olmışdur ki ol ṭā’ifenüñ
lisānında āşiyāne-i şāhīn dimekdür.7 Feżā-yı rūḥ-baḫş ve8 me’vā-yı dil-keşi
sevād-ı ravża-i Mīnā gibi rūḥ-efzā ve fevāyıḥ-ı revāyıḥ-ı nesīm-i dil-güşāsı ṭurra-i Ḥavrā gibi ‘anber-būy ve ‘ıṭr-sādır.9 [N14a] Ol ḳarye-i leṭāfet-māyenüñ

1

2

3
4
5
6
7
8
9

korkusuzun elinden koru / Birincisi, yanlış yazan hattattır / Kalem iği ucuyla boşuna eğirip durur / Yazıya
ve şiire vukuf ondan uzaktır / Harflerin gözlü olanları onun yüzünden kör olur / İkincisi, keskin bıçak
çekendir / Düzeltmek için değil, yanlış ve inadından / Kâğıttan doğru sözü kazır / Yanlış kalemiyle su
üstüne yazı yazar / Gülü söküp yerine diken diker / Dikeni gülden iyi zanneder” [Nûreddîn Abdurrahmân
Câmî (Molla Câmî), İyilerin Tesbihi (Subhatu’l-Ebrâr), çev. Hicabi Kırlangıç, İstanbul 2011, s. 294-296].}
Neẟr V (7b/14 - 8a/2)
א ا دود
M N (13b/4): - V (8a/4)
“İşte ben, Melik-i Ma‘bûd’un avn ü keremiyle ve vücut dairesinin noktası olan Peygamberimizin, O’nun
âlinin ve ashâbının himmetlerine dayanarak, Vedûd olan Allah’a rüku ve secde ile yaklaştıracak olan
maksadı açıklamaya başlıyorum.”
Ol şāh-bāz-ı ... keşīde ḳılınmışdur M: Ol şāh-bāz-ı evc-i iḳbālüñ mevlid-i aṣlīlerin beyān ve āşiyāne-i
ḳadīmīlerinden pervāzlarınuñ sebebin i‘lāndur ki rişte-i tibyāna keşīde ḳılınmışdur N (13b/5-7) / Āġāz-ı
kitābda ol cenāb-ı vālā-niṣābuñ vaṭan-ı aṣlīlerin beyāna ser-āġāz ve āfitāb-ı tāli‘-i gerdūn-cenābları ḫaṭavāt-ı
sā‘āt ile ḳaṭ‘-ı derecāt-ı ‘āliyāt itdüklerinüñ esbābı hevāsında pervāz itmekdür ki ‘arūs-ı ….. meşşāṭa-i aḳlām
ḥulel-i kelām ve ḥuliyy-i isti‘āret ü īhāmla zīb ü ziynet virmişdür V (10b/5-6)
 رM V (10b/7):
N (13b/8)
ḫusrevānīden M: ḫusrevāniyyeden N (13b/10) / ‘Oẟmāniyyeden V (10b/9)
şāh-bāzān-ı güzīn ve künām-ı şīrān-ı M N (13b/12): merdān-ı şāhīn-temkin ve künām-ı dilīrān-ı V (10b/9-10)
sīmurġ-ı ḳāf bāşe-i M N (13b/14-15): ve çengāl-i cidālinde sīmurġ-ı ḳāf-ı gerdūn-şikāf bāşe-i lāşe-i V (10b/11-12)
ism-i mezbūrla ... dimekdür. M N (13b/15-17): ism-i mezbūr ile mevsūm olmışdur. V (10b/13)
ve M N (13b/17): - V (10b/14)
- M N (14a/1):
Şi‘r:
כ درو
اران
درو
ه ار و آب
از ر

ه

ر

ي
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ٍ
ِ
ِ
﴾אر
ُ َ ْ َ ْ  ﴿ َ َّאت َ ْ ِ ى ْ َ ْ َ א اmıṣdāḳınca altı yanında bi-ḳudret-i ḥażret-i Bārī,
2
Līm nām bir nehr-i benām cārī olup ol āb-ı revān hevāsına eṭrāf-ı āb nice
kūy u kendle ṭolmışdur3 ve reşeḥāt-ı bī-ġāyetinden behre-dār ve fā’ide-mend
olmışdur. Ol vezīr-i rūşen-żamīr4 ḳarye-i mezbūreden ḫurūc ve medāric-i
‘āliyyeye ‘urūc itmelerine bā‘iẟ ü ‘illet, cenāb-ı vālā-menḳabet, vezīr-i a‘ẓam,
müşīr-i efḫam, ṣāḥibü’l-eyādī ve’n-ni‘am, ṣalāḥu’d-devle, niẓāmü’l-‘ālem, emīnü’l-memleketi’l-bāhire, vekīlü’s-salṭanati’l-ḳāhire, maṭla‘-ı kevākib-i ẟevāḳıb-ı
menāḳıb, [M15b] maşrıḳ-ı āsmān-ı manāṣıb u merātib,
1

א כ כא
ا
אن در

Ḳıṭ‘a:

5

Şi‘r6 li-münşi’ihī:

ا

א

כ
אرد

آ
دا
ن

ز
و را

ככ
اران

Oldur ol ṣāḥib-i iḳlīm-i kerem
Vaṣfını nice beyān ide ḳalem
Vaṣfın itmekde dil-i ḫāme şikest
Midḥatinde niçe gūyā ebkem

1
2
3
4
5

6

[Nizâmî-i Gencevî’nin Heft Peyker adlı mesnevisindendir. Fars edebiyatının hamse türünün kurucusu Ebû
Muhammed Cemalüddîn İlyâs b. Yûsuf b. Zekî Müeyyed hakkında daha fazla bilgi için bk. Mehmet Kanar,
“Nizâmî-i Gencevî”, TDV İA, c. XXXIII, İstanbul 2007, s. 183-185. “Yüzbinlerce gül onda açılmış / Otlar
yeşil, su duru / Her gül çeşit çeşit renklerde / Her gülün kokusu bir fersah uzaklığa ulaşır”.]
Ṭarāvet-i āb u ḫāki dīde-i bāġ-ı İrem’e ḫāk-i ḥayret bıraḳmış ve leṭāfet-i lāle-zārı sīne-i bāġ-ı Ḫavernaḳ’a
(Havernak, İran kisrasının Hîre ve buraya bağlı Irak topraklarındaki valisi Nu‘mân ibn Munzir’in
-Nu‘mân-ı Ekber- mimar Sinimmâr’a 20 yılda yaptırdığı dillere destan saraydır.) dāġ-ı ḥasret yaḳmışdur.
‘Arṣa-i zemīni [V11a] çehre-i şāhid-i ḥulle-pūş gibi münevver ve nesīm-i hevā-yı ‘anber-ṣafāsı gülbe-i ‘aṭṭār
gibi mu‘aṭṭardur. Her diraḫt-ı cüvān-baḫtınuñ keẟret-i eẟḳāl-i eẟmārdan mānend-i pīr-i kuh-sāl ḳāmeti dāll
ve her meyve-i şekker-āmīzi ḥasretinden ḥelvā-yı şehd-i münkesirü’l-bāldür V (10b/15 - 11a/4)
Pek çok âyet-i kerîmede geçen “... içlerinden ırmaklar akan cennetler ...” manasındaki ifade.
Līm M N (14a/3): Bulmiye V (11a/5)
āb niçe kūy u kendle ṭolmışdur M: āb niçe kūy u kend ṭolmışdur N (14a/4-5) / ābda niçe kūy u kend ḳarār
idüp V (11a/6-7)
behre-dār ve fā’ide-mend olmışdur. Ol vezīr-i rūşen-żamīr M N (14a/5-6): fāi’de-mend olmışlardur. Ol vezīr-i
gerdūn-serīr V (11a/7-8)
 ارانM N (14a/14):  ارشV (11a/14).
Selmân-ı Sâvecî’nin Dîvân-ı Eş‘âr’ındandır. İranlı şair, Cemâleddin Selmân b. Hâce Alâeddîn Muhammed
Sâvecî hakkında daha fazla bilgi için bk. Adnan Karaismailoğlu, “Selmân-ı Sâvecî”, TDV İA, c. XXXVI,
İstanbul 2009, s. 446-447. “Ne tuhaf, Âsaf gibi ki kifayetten / Süleyman’ın mührü elinde idi / Kalemi misk
taneleri yaysa / Binlerce Utarit başak toplayıcısıdır”
Şi‘r M V (11a/17): Naẓm N (14a/15)
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Oldur ol nāẓım-ı ‘ālem ki olur
Ẕihnine1 fikr-i memālik mülhem
Dem be-dem niyyeti2 ḫayr olduġiyçün
Oldı ḫayrātıla memlū ‘ālem
Bundan artuḳ daḫi bir medḥ u ẟenā
Nic’ider şānına lāyıḳ ādem
[V11b]

İtdi ẕātını Ḫudā-yı ekrem
Üç şehin-şāha3 vezīr-i a‘ẓam

Neẟr: vezīr-i kebīr-i ḳażā vü4 ḳader, ṣāḥib-i ṣāḥib-i heft-kişver Meḥemmed Paşa5 ḥażretleri olmışlardur. Ol ẕāt-ı bī-miẟālüñ daḫi ḫūrşīd-i bī-zevāl-i iḳballeri
burc-ı cāh u celālden ṭāli‘ olması bu minvāl üzre vāḳi‘ olmış idi ki6 merḥūm
u maġfūr,
Beyt li-münşi’ihī:7

Dārā-yı İskender-ḥaşem İskender-i Dārā-‘alem
Zāl-i Ferīdūn-menzilet Sām-ı Enūşirvān-dem8

Neẟr: ḫudāvendigār-ı kūh-vaḳār, ṣāḥib-ḳırān-ı rūzgār, Sulṭān Süleymān-ı
kām-kār ḥażretlerinüñ ‘ahd-i9 meymūn ve rūzgār-ı hümāyūnlarında ḫidmet-i
[M16a] Sarāy-ı Ḫāṣṣa içün eṭrāf-ı bilāddan ġulāmān-ı necābet-nijād devşirilmek ḳānūn-ı ‘Oẟmānī ve āyīn-i cihān-bānī olmaġın ẕikr olunan Bosna vilāyetinüñ mirāren tecribe olunmışdı ki merd-i ṣāḥib-hüner ve dilāver-i zūr-āver,
ṣıdḳ u emānetde ferīd-i cihān ve ḥüsn-i sīret ve kemāl-i şecā‘atde10 nādire-i
devrān ġulāmları11 ḳopmaġın ḫidmet-i mezbūre içün erkān-ı sa‘ādet yaya-başıları zümresinden bir merd-i kār-āzmūde ve bir şaḫṣ-ı cihān-peymūde ki pūte-i
ḫidmet-i pādişāhīde zer-i vücūdı ḫāṣṣ olmış ve her ḫidmetde beẕl-i cehd ve
ṣarf-ı maḳdūr itmekle rütbet-i [N15a] ḳurbet-i şehin-şāhīde şeref-i iḫtiṣāṣ bul1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ẕihnine M N (14a/17): Ẕātına V (11a/17)
Dem be-dem niyyeti M: Niyyeti dem be-dem N (14a/18) / Niyyeti dünyede V (11a/18)
Ḥażret-i Sulṭān Süleymān ve Sulṭān Selīm ve Sulṭān Murād Ḫān (M’de derkenardaki not).
ḳażā vü ḳader M: ḳażā-yı ḳader N (14b/2) V (11b/2)
- M N (14b/3): -ce‘alallāhu ġadāhu ḫayran mine’l-‘ışā- (“Allah onun gündüzünü gecesinden hayırlı eylesin.”)
V (11b/3)
olmış idi ki M N (14b/5): olmışdur ki V (11b/5)
Beyt li-münşi’ihī M: Beyt N (14b/6) / ve ma‘ṣūm u mebrūr Mıṣrā‘ V (11b/6)
Zāl-i Ferīdūn-menzilet Sām-ı Enūşirvān-dem M N (14b/7): - V (11b/6)
‘ahd-i M N (14b/7): zamān-ı V (11b/8)
şecā‘atde M N (14b/15): ‘iffetde V (11b/12)
ġulāmları M N (14b/15): ẕekāvet ü kiyāsetde mū-şikāf ve ṣavlet ü şecā‘atde şīr-i meṣāff gılmānları V (11b/12-13)
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mış, āyīne-i dil-i bī-ġılli ṣayḳal-ı ādāb-ı bī-ḥisābla mücellā ve gerden-i vücūd-ı
pür-cūdı zīver-i ecnās-ı ḫaṣāyil ile muḥallā,
Şi‘r:1, 2

ش
ش
אر دان
3, 4

ز

ن
ه درون

ا
ون آر

یو
وכ
و ز ك و כאردان

د

Neẟr: eyyām-ı5 rezm ve hengām-ı cengde nice def‘a yüz aġartmış, ṣāḥib-i ferheng-i bī-reng Yeşilce Meḥemmed Beg dimekle ma‘rūf kimesne fermān olunmış
idi. Ber-mūcib-i emr-i pādişāhī vilāyet-i mezbūreye [M16b] vāṣıl olduḳda ṭavā’if-i
güzīde ve ḳabāyil-i pesendīdeden6 ḫidmet-i pādişāhīye ḳābil ve ḥavṣala-i ḫilḳati
ri‘āyet-i şehin-şāhīye müteḥammil bir ġulām-ı ehl-i dil ḥāṣıl itmek bābında muttaṣıl cidd u sa‘y eylerken ḳarye-i mezbūreden7 Ṣoḳolovik nām kimesnenüñ oġlun
görür ki delāyil-i ḥaşmet cebhesinde peydā ve ‘alāyim-i devlet nāṣıyesinde hüveydā
Beyt:

Mübārek-ṭal‘at ü ferḫunde-ṭāli‘
Cebīninde necābet nūrı lāmi‘

Neẟr: meyāmin-i vücūdıyla ḥāl-i peder ü māder meymūn ve bereket-i ḳudūmıyla kesbleri rūz be-rūz ḫarclarından efzūn ve peder ü māderinüñ neẓāfet-i
nesllerin ve ‘iffet-i aṣlların gördi ki meyāmin-i Naṣārā’da mānend-i meẟel-i sāyir ma‘lūm-ı ekābir u eṣāġirdür.8 Mi‘yār-ı firāset ve mīzān-ı kiyāsetile ma‘lūm
1
2
3

Şi‘r M: Naẓm N (15a/3) (Bu şiir derkenara yazılmıştır. Altında “Bu ebyāt yazılmaḳ münāsibdür.” yazılıdır.)
V (11b/19)
“Kaygı dolu içki fıçısı gibi sessiz / Dışı rahat görünür içi dert dolu / Sözünü düşünen, az konuşan, çok bilen
/ Akıllı, zeki ve işini bilen”
- M N (14b/15):
א ۀ כ אى אن
ی و אر دان
وכ
[V12a]
ا و

4
5
6

7
8

آ

אن د ه و دا
כ ده و

[İkinci beyit Sa‘dî-i Şirâzî’nin Bostân’ındandır. “Dünyanın nüktelerini bilen / Sözünü düşünen, az konuşan,
çok bilen / Velhasıl dünyayı dolaşıp bilgi derlemiş / Seyahat edip söz sohbet öğrenmişti” (Sadi, Bostan, çev.
Hikmet İlaydın, İstanbul 1989, s. 27).] V (11b/19 - 12a/1-2)
 כאردانM:  و כאردانN (15a/5) V (11b/19)
eyyām-ı M N (15a/6): meydān-ı V (12a/2)
mezbūreye vāṣıl olduḳda ṭavā’if-i güzīde ve ḳabāyil-i pesendīdeden (“  ” ائkelimesi “ ” افşeklinde
yazılmıştır.) M (“  ” ائkelimesi “  ” اşeklinde yazılmıştır.) N (15a/9-10): mezbūra gelüp ḳabāyil-i
maḳbūleden V (12a/5)
ḳarye-i mezbūreden M N (15a/13): mezbūr ḳaryeden V (12a/7)
ve peder ü māderinüñ neṣāfet-i ... eṣāġirdür. M: ve peder ü māderinüñ neẓāfet-i nesllerin ve ‘iffet-i aṣlların
görür ki miyān-ı Naṣārā’da mānend-i meẟel-i sāyir ma‘lūm-ı ekābir u eṣāġirdür. (Derkenardadır.) N (15a/18)
/ - V (12a/11)
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idindi ki [N15b] ol ferzend-i sa‘ādet-mendüñ1 debdebe-i kevkebe-i sa‘ādeti ṭāsce-i nüh-ṭāḳ-ı gerdūnı pür-ṭanīn ve velvele-i nevbet-i devlet-i cāvidānı zemīn ü
zamānı pür-ṣadā vü enīn eylese gerekdür. Lā-cerem tīr-i murādı hedef-i ḥuṣūline rāst ve peder ü māderinden mezbūr ferzendi der-ḫvāst itdi. Miskīn peder
ü māder [M17a] ne maḳūle derd-i sere giriftār olduḳların2 bildiler ve cāndan
‘azīz ferzend-i dil-pesendlerin dīdeden nihān ve cān gibi bir yerde pinhān eylediler. Ve ferzend-i mezbūruñ ṭayısı ki ol gürūh-ı bed-kīşe keşīş olup ṭāyife-i
Naṣārā’nuñ dīn-i ḍalālet-rehīnlerinde vāḳi‘ olan ma‘lūmātda yed-i ṭūlāsı ve
māl u menālde nihāyet mertebe ġınāsı olmaġın mezbūr Yeşilce Beg’e bu ḫuṣūṣı
def‘ içün māl-i bī-nihāye ‘arż itdüklerinde dāmen-i ‘iṣmetlerin zaḫārif-i dünyāyla ālūde itmegi ḳaṭ‘ā revā görmeyüp rāh-ı ṭalebde cidd u sa‘yi serḥadd-i
mübālaġaya yetişdirüp ferzend-i mezbūrdan ferāġat itmediler. ‘Āḳıbetü’l-emr3
ma‘lūm idindiler4 ki ol şāh-bāz-ı vaḥşī dām-ı ibrāmla ṣayd olmaz ve ol peleng-i remīde [V12b] kemend-i zōrla ḳılāde-i ḳayda gelmez. Eyitdiler5 ki:
[N16a] “Evlā budur ki şem‘-i fikreti sūzān ve meş‘ale-i mev‘ıẓeti fürūzān idüp
peder ü māderine ḫayr-ḫvāhlık yüzünden envā‘-ı naṣīḥat ḳılam ve6 şeb-i deycūr-ı saḳāmetden rūz-ı fīrūz-ı7 istiḳāmete rūşen-delīl olam.”
Beyt:
8

א א را اى
ى از
ون آورم

[M17b] Neẟr: Pes peder ü māderin ma‘raż-ı naṣīḥate iḥżār idüp9 eyitdi ki:
“İy nādānlar ve iy hāviye-i ḍalāletde mihmānlar! Bilmez misiz ki bu ferzend-i
müstmend ḫidmet-i pādişāhīyle ercmend olup10 bī-şübeh ri‘āyet-i sulṭānīyle
sa‘ādet-i cāvidānīye vāṣıl olduḳda11 her biriñüz ġınā-yı ebedī ve sa‘ādet-i sermedīye nā’il olsañuz gerekdür. Bu hümā-yı devlet ki12 başuñuza ḳondı, dest-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ol ferzend-i sa‘ādet-mendüñ M N (15b/1): bu oġlanuñ (Satırın altında ayrıca “ferzend-i sa‘ādet-mendüñ”
yazılıdır.) V (12a/12)
- M N (15b/7): muḳarrer V (12a/17)
Ve ferzend-i mezbūruñ ... mübālaġaya ... ‘Āḳıbetü’l-emr (“ ”ﻤﺑﺎﻟﻐﮫkelimesi “ ”ﻤﺎﻟﻐﮫolarak yazılmıştır.) M N
(15b/9-17): Mezbūr Yeşilce Beg V (12a/18)
ma‘lūm idindiler M: ma‘lūm idindi N (15b/17) / bildi V (12a/19)
Eyitdiler ki M: Eyitdi ki N (15b/19) V (12b/1)
ḫayr-ḫvahlık yüzünden envā‘-ı naṣīḥat ḳılam ve M N (16a/2-3): - V (12b/2)
fīrūz-ı M N (16a/4): pür-nūr-ı V (12b/3)
“Bütün hâlleri aydınlatmak için / Hamurdan kıl çeker gibi çıkarırım”
iḥżār idüp M N (16a/6): getürüp V (12b/5)
ferzend-i müstmend ḫidmet-i pādişāhīyle ercmend olup M N (16a/8-9): oġluñuz ḫidmet-i pādişāhīyle şeref
bulduḳda V (12b/6-7)
olduḳda M N (16a/10): ve dāyire-i devlet ve rif‘at-i bī-zaḥmete dāḫil olup V (12b/8)
- M N (16a/12): sizüñ V (12b/10)
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cehāletle uçurmañ ve bu kārbān-ı1 sa‘ādet ki ser-menzil-i ḫānedānuñuza nüzūl
itdi, efkār-ı2 ḥamāḳatle göçürmeñ. Oġluñuzuñ elin ileñ ayaġına balta urmañ.
Şöyle ki, bu ferzend-i müstmend ḫarāb-ābād vaṭanuñuzdan bīrūn olmaya,
mülāzemet-i ḫidmet-i pādişāhīye3 ve muḳārenet-i devlet-i nā-mütenāhīye
ne vechile vuṣūl bulsa gerekdür ve ḫafāyā-yı aḥvāl-i rūzgāra ve keyfiyyāt-ı ḫidemāt-ı şehriyāra ne keyfiyyetle [N16b] vāḳıf olsa gerekdür. Görmez misiz ki,
bāz ol sebebden bāzū-yı4 selāṭīnde nişest eyledi ki kāşāne-i āşiyānesinde ḳarār
itmedi. Ve būm ol ecilden verā-yı dīvār-ı meẕelletde ḳaldı ki kūşe-i vīrānesinden [M18a] ṭaşra gitmedi.”
Ḳıṭ‘a:5

م אك و دون אه א כ د
زآرام وا כ א ز
כ آن כ א
אى
6

ك ى ز אى
אى
ىو

ا
[ درV13a]
اره כ

Neẟr: Āḫiru’l-emr ḫvīş u ḫvīşāvend peder u māderine envā‘-ı naṣīḥat u pend
idüp eyitdiler ki:7 “Lāyıḳ oldur ki, bu ferzend-i ercmendi teslīmde te’ḫīr8 itmeyesiz. Er başından devlet ıraḳ degil. Bāşed ki bu yolda devlet-i bī-ġāyete vuṣūl
bula ve pīrlik zamānında pāy-māl-i devrān olursañuz dest-gīriñüz ola.” Ḫvāh u
nā-ḫvāh derd-mend peder ü māder oġulları elden çıḳmasın muḳarrer bildiler9
ve ol genc-i nihānı kūşe-i vīrāneden çıḳarup mezbūr Yeşilce Beg’e teslīm eylediler. Anlar daḫi:
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

‘Adū-yı zāġ elinden bir tezerv-i şīvekār aldum
Daḫi ben şāh-bāz-ı ‘aşḳ olaldan bir şikār aldum10

- M N (16a/13): iḳbāl ü V (12b/11)
efkār-ı M N (16a/14): ḳahr u V (12b/11)
pādişāhīye M N (16a/17): pādişāhī V (12b/14)
vuṣūl bulsa ... bāzū-yı M N (16a/18 - 16b/2): vāṣıl ve u‘cūbāt-ı esrār-ı aḳṭār ve ḫafāyā-yı aḥvāl-i rūzgāra ne
keyfiyyetle vāḳıf ve nā’il olsa gerekdür. Bāz ol sebebden dest-i V (12b/15-16)
Ḳıṭ‘a M V (12b/19): Şi‘r N (16b/4)
Evhadüddîn Enverî’nindir. “Toprağın altına, dünyanın dönüşüne bakmak gerek / Kim nerede yatıyor, kim
nerede koşuyor / Ağaç eğer oradan oraya gezseydi / Ne hızarın acısını, ne de baltanın cezasını çekerdi”
idüp eyitdiler ki M N (16b/8): idüp V (13a/3)
te’ḫīr M N (16b/9): te’hīr ü tesvīf V (13a/3)
vuṣūl bula ... bildiler M N (16b/11-13): vāṣıl olup ola ki zamān-ı pīrī ve hengām-ı fermānda pāy-māl-i devrān
olursañuz dest-gīriñüz ola.” deyüp ḫvāh u nā-ḫvāh miskīn peder ü māder oġulları elden çıḳmasın muḳarrer
bilüp V (13a/5-7)
Zâtî’nindir. Asıl adı İvaz Çelebi olan divan şairi Zâtî hakkında daha fazla bilgi için bk. Türk Dili ve Edebiyatı
Ansiklopedisi, c. VIII, İstanbul 1986, s. 645-646.
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Neẟr: deyüp ol yavrı şāhīni yuvasından alup ḳolunda neferine bu vechile sipāriş
itmişleridi ki:1 “Bu bāz-ı bülend-pervāzı ḳoluñuzdan ḳomañ. Her ne şikāra ki
çaḳırı çigine bile ṣalınıñ ve rūz u şeb [N17a] ri‘āyet2 ü ḥimāyetinde daḳīḳa fevt
itmeyüp [M18b] bir ḫōşça ḳılınıñ.” Pes ol maḥallden maḥmiyye-i Edirne’ye vāṣıl
olduḳlarında pādişāh-ı ‘ālem-penāh ve şehin-şāh-ı Süleymān-sipāh ḥażretleri
maḥmiyye-i mezbūrede bulunup mezbūr ġulāmla ḳabāyil-i meşhūreden alınmış
ḳırḳ nefer oġlan pāye-i serīr-i sulṭānīye ‘arż olunurlar ve cemī‘an çeşm-i ḳabūl-i
sulṭānīde maḳbūl olup maḥmiyye-i Edirne’de vāḳi‘ sarāya alınurlar. Bir nice rūzgār sarāy-ı pādişāh-ı gerdūn-vaḳārda taḥṣīl-i ādāb u ḳānūn ve tekmīl-i ‘ilm ü
fünūn itdükden ṣoñra reşk-i selātīn-i zamān ve ḥasretü’l-mülūk-i devrān olan
maḥmiyye-i Ḳosṭanṭiniyye’de vāḳi‘ Sarāy-ı ‘Āmire’de küçük odalara dāḫil olup
anda daḫi levāzım-ı ḫidemāt-ı pādişāhī ve merāsim-i ādāb-ı şehin-şāhīde ṣubḥ
u şām kemāl mertebe iḳdām ve nihāyet derecede ihtimām gösterdikde gencūr-ı
ḫazāyin-i devlet isti‘dād-ı şānlarına mu‘āvenet idüp iç ḫazīneye alınmışlaridi.3
Anda daḫi şemşīr-i sa‘y u ihtimāmı cevāhir-i zevāhir-i iḳdāmla muraṣṣa‘ ve kemer-i ḫidmeti sīm u zer-i diḳḳatile mülemma‘ idüp [N17b] rikāb-ı sa‘ādet-intisāb-ı sulṭānīde ḳābiliyyet-i şānları muḳteżāsınca [M19a] rikābdārlık manṣıbı
erzānī buyurulmış idi. Ol maḳāmda daḫi ‘inān-ı inḳıyādı elden ḳomayup cān u
dilden ḫidemāt-ı pādişāhīye sīne-bend ve ḳılāde-i iẕ‘ānı gerden-i cāna peyvend
idüp çuḳadārlık mertebesine yetmişleridi.4 Ol ḥālde daḫi naẓar-ı ‘āṭıfet-i sulṭānī,
ḳābiliyyet-i şānī ve isti‘dād-ı heyūlānīsine mu‘īn olup ḳılıclarıyla silāḥdārlık
manṣıbında ḳarār itmişleridi. Ol maḳāmda daḫi pādişāh-ı sitāre-sipāh ḥażretleri ḥüsn-i iẕ‘ānların fehm ve ḳābiliyyet-i şānların ẕevḳ idüp ḥużūr-ı pādişāhīde
şeref-i iḫtiṣāṣ bulmışlaridi. Ve manṣıb-ı mezbūrdan teraḳḳī idüp çāşnīgīr-başı
olmışlaridi. Bir nice müddet daḫi simāṭ-ı gerdūn-bisāṭ-ı pādişāhīde ḫidmet idüp
ebvāb-ı fütūḥāt-ı ‘ināyāt-ı sulṭānī meftūḥ buyurulup Ṭabur Seferi’nde5 büyük

1
2
3

4
5

Anlar daḫi ... ki M N (16b/15-18): ol yavrı şāhīni yuvasından alup ḳolında nefer yine bu vechile sipāriş
buyurdılar ki V (13a/9-10)
ve rūz u şeb ri‘āyet M N (16b/19 - 17a/1): rūz u şeb ḥırāset V (13a/11-12)
Pes ol maḥallden ... alınmışlaridi. M N (17a/2-17): Pes reşk-i mülūk-i zamān ve ḥasret-i ḫavāḳīn-i devrān
olan maḥmiyye-i Ḳosṭanṭiniyye getürdükde sarāy-ı sa‘ādet-i pādişāhīde ḫāṣṣ odalara alınup niçe müddet
levāzım-ı ḫidmet-i pādişāhīde ḳāyim ve merāsim-i ādāb-ı şehin-şāhīde dāyim olup şāh-bāz-ı ḫidmet-i bīşumārla tezerv-i rıżā-yı şehriyārı şikār itdi V (13a/13-17)
Anda daḫi şemşīr-i sa‘y u ... mertebesine yetmişleridi. M N (17a/17 - 17b/6): - V (13a/17)
Ol ḥālde ... Seferi’nde M N (17b/7-16): Ve naẓar-ı ‘āṭıfet-i sulṭānī anuñ ḳābiliyyet-i şānı ve isti‘dād-ı
heyūlānīsine mu‘īn olup ḳılıcıyla silāḥdārlık manṣıbında ḳarār eyledi.

Cevâhiru’l-Menâkıb

ḳapucıbaşılıḳ biñ baş ḥaḳḳı olup der-i devlet-penāhda mu‘azzez ü mümtāz ve
efser-i teḳarrüb-i pādişāhīyle ser-efrāz olmışlaridi.1 Ol bābda daḫi reviş-i [N18a]
‘aḳl u kiyāset ve dāniş-i fehm ü firāsetle edā-i ḫidmet idüp merḥūm-ı maġfūr
[M19b] Ḫayreddīn Paşa’nuñ keştī-i vücūdları ġarīḳ-ı baḥr-i fenā ve girdāb-ı
‘ālem-i bī-beḳāda nā-būd ve nā-peydā olduḳda sefāyin-i cāh u celālleri rūzgār-ı
‘ināyet-i Ẕü’l-celāl ile sārī olup mellāḥ-ı devlet-i cāvidānī ve bādbān-ı hidāyet-i
Yezdānī muvāfaḳatıyla ḳapudanlıḳ manṣıbı tevcīh ü taḳlīd olunmış idi.2 Anda
daḫi rūzgār-ı hemvāre murādları üzre muvāfaḳat idicek lenger-i sa‘ādeti3 sāḥil-i
merāḥil-i iḳbāle ṣalup Rūm-ili beglerbegisi merḥūm-ı maġfūr ‘Alī Paşa ḥażretleri
vezāretle Mıṣr-ı Ḳāhire’ye vālī olup anlaruñ yerine mīr-i mīrān-ı merzübūm-ı
vilāyet-i Rūm-ili beglerbegisi4 olmışlaridi.
د

Beyt:
د

5

د

כ ا ا אل אدرزاد ر
ا ر

Neẟr: Mirvaḥa-i ‘adl u dādları vilāyet-i6 Rūm’ı bir mertebe ḫōş-hevā eylemiş idi
ki zemīn eydürdi:7 “Bu zamān-ı ‘adālet-‘unvānda Rūm’a gerd-i fitne ḳonmaz ve
ṣubḥ-ı ṣıdḳ-ı emānetlerinde8 ufḳ-ı ‘ālemden āfitāb-ı ‘adālet ṭolunmaz.”
Beyt:
9

אن را כ ده را
א א
دد آ

ر ل ا اف
از ل رو

Neẟr: Def‘-i ẓulm ü bīdād ve şehd-i fāyiḳ-ı ‘adl ü dādlarından [N18b] maḫle-i
‘ālem ṭolup bir mertebe ‘ulüvv-i rütbet [M20a] ve bir meẟābede teḳarrüb-i
د
[ כ ا ا אل אدرزاد رV13b]
د
د
ا ر
“Her kime talih doğuştan yaver giderse / Neye niyet ederse ona kavuşur”
Neẟr: Ol maḳāmdan ebvāb-ı fütūḥāt-ı ‘ināyet-i pādişāhī meftūḥ ve mā’ide-i pür-fā’ide-i ri‘āyet-i nāmütenāhī mebẕūl buyurulup V (13a/17 - 13b/3)
olmışlar idi. M N (17b/19): oldı. V (13b/5)
edā-i ḫidmet ... tevcīh ... idi. (“
” kelimesi “  ”وolarak yazılmıştır.) M N (18a/1-7): bir mertebe teḳarrüb-i
ḥażret kesbeyledi ki az zamānda miyāh-ı āmāl cedāvāl-i iḳbāl üzre cārī, sefāyin-i cāh u celāli riyāḥ-ı ‘ināyet-i
Ẕü’l-celāl ile sārī olup mellāḥ-ı devlet-i cāvidānī ve bādbān-ı hidāyet-i Yezdānī muvāfaḳatıyla ḳapudanlık ve
Cezāyir beglerbegiligi tevcīh ü taḳlīd olundı V (13b/6-11)
Anda daḫi ... sa‘ādeti M N (18a/8-9): Ol manṣıbdan daḫi rūzgār hemvāre murādları üzre muvāfaḳat idicek
lenger-i sa‘ādet-peykeri alup V (13b/11-12)
Rūm-ili beglerbegisi ... beglerbegisi M: merḥūm-ı maġfūr ‘Alī Paşa ḥażretleri vezāretle Mıṣr-ı Ḳāhire’ye vālī
olup anlaruñ yerine mīr-i mīrān-ı merzübūm-ı vilāyet-i Rūm N (18a/10) / Rūm-ili beglerbegisi V (13b/13)
“Her kime talih doğuştan yaver giderse / Neye niyet ederse ona kavuşur”
Beyt: ... vilāyet-i M N (18a/11-13): Mirvaḥa-i dādı merzübūm-ı V (13b/13-14)
eydürdi M: eydürdi ki N (18a/14) / dirdi V (13b/15)
ṣıdḳ-ı emānetlerinde M N (18a/15-16): ṣıdḳ u ṣafāsında V (13b/16)
“Adalet nuruyla cihanın etrafını aydınlatan / Evet saltanat yolu adaletle aydınlanır”
Beyt:

1
2

3
4
5
6
7
8
9
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ḥażret kesbeyledilerdi ki az zamānda Naḥcıvān Seferi’nden ‘avdet olduḳda1
manṣıb-ı vezāret ẕāt-ı sütūde-ṣıfātlarıyla kesb-i rif‘at ḳılmış idi. Ve merḥūm-ı
maġfūr Sulṭān Süleymān-ı gītī-sitān ḥażretlerinüñ ‘ahd-i meymūn ve zamān-ı
hümāyūnlarında vezāret-i ‘uẓmā ve vekālet-i kübrā, cenāb-ı vālā-niṣābların
melce’ ü me’vā eylemiş idi. Tā ki ḥālā pādişāh-ı Cemşīd-şān-ı ḫūrşīd-nişān, şehin-şāh-ı Cem-temkīn, Ferīdūn-āyīn, Süleymān-nigīn, sulṭān-ı Nūşirevān-dād,
İskender-sedād, muḥyī-i āẟār-ı ecdād, ġāyet-i tertīb-i kārḫāne-i īcād, sulṭān2
ibn sulṭān3 Sulṭān Murād ḥażretlerinüñ ‘ahd-i ḫilāfet ve zamān-ı ‘adāletleridür, zimām-ı vezāret-i ‘uẓmā ol ẕāt-ı bī-hemtānuñ keff-i kifāyetlerine mevṣūl
ve ser-rişte-i umūr-ı cumhūr, ḥüsn-tedbīr-i meymenet-te’ẟīrlerine mevṣūldür.
Dergāh-ı Ḳādir-i bī-çūn -celle ‘ani’ş-şükūk ve’ẓ-ẓunūn-4 ḥażretlerinden murād-ı
bendegān ve maḳṣūd-ı ḫalḳ-ı cihān oldur ki ol ẕāt-ı ‘ālī-mıḳdār5 ḥażretleri6
sāye-i vezāret ve pāye-i sadāretde ilā inḳırāżi’l-edvār bāḳī vü pāyidār ḳala ve
āfitāb-ı ‘ālem-tāb-ı iḳbāli töhmet-i zevāl [M20b] ve vaṣmet-i ‘aynü’l-kemālden
maḥfūẓ u maṣūn ola.
ان אد
ق
א ق ع א

Şi‘r:

7

ب א
د

قو
ا

אب رش
א

[ אN19a]
א

ده אد
قو ب א

Ol vezīr-i ḫuceste-tedbīr8 ḥażretleri vaṭan-ı aṣlīlerinden çıḳup
medāric-i ‘āliyyeye ‘urūc itdükleridür ki9 meşşāṭa-i aḳlām
ziynet-fezā-yı nev-‘arūs-ı kelām olmışdur.
Ol dem ki vezīr-i a‘ẓam, müşīr-i efḫam Meḥemmed Paşa -ce‘alallāhu ġadāhu ḫayran mine’l-‘ışā-10 ḥażretlerinüñ tāc-ı devlet, ser-i sa‘ādet-maḳarrlarına
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Def‘-i ẓulm ü peydā ... az zamānda Naḥcıvān Seferi’nden ‘avdet olduḳda M: Def‘-i ẓulm ü bīdād ve şehd-i
fāyiḳ-i ‘adl ü dādlarından münḥale-i ‘ālem ṭolup bir mertebe ‘ulüvv-i rütbet ve bir meẟābede teḳarrüb-i
ḥażret kesbeyledilerdi ki az zamānda N (18a/19 - 18b/2) / - V (13b/18)
manṣıb-ı vezāret ... sulṭān M N (18b/2-10): - V (13b/18)
ibn sulṭān M: bin sulṭān N (18b/10) / - V (13b/18)
-celle ‘ani’ş-şükūk ve’ẓ-ẓunūn-: “Onun yüceliği şüphelerden ve kötü zanlardan uzaktır.”
Sulṭān Murād ... ‘ālī-mıḳdār M N (18b/11-16): - V (13b/18)
ḥażretleri M: - N (18b/16) V (13b/18)
“Âlicenâbın kadri Ferkadân’ın üstünde olsun / Yüksek cinsin sefil cinsin üzerinde olması gibi / Gölgesi
dünyanın doğusu ve batısına yayılsın / Dünyanın doğusu ve batısını gölgelendirdiği gibi”
sāye-i vezāret ... ḫuceste-tedbīr M N (18b/17 - 19a/3): - V (13b/18)
ḥażretleri vaṭan-ı ... itdükleridür ki M: vaṭan-ı aṣlīlerinden ne ṭarīḳle çıḳmışdur N (19a/3-4) / - V (13b/18)
-ce‘alallāhu ġadāhu ḫayran mine’l-‘ışā- : “Allah onun gündüzünü gecesinden hayırlı eylesin.”

Cevâhiru’l-Menâkıb

münḫaṣır ve silāḥdārlık manṣıbı ẕāt-ı pür-menḳabetlerinden mübāhī ve müfteḫir idi, bir1 şām-tā-bām eyyām-ı sa‘ādet-fercāmların te’emmül ve rūzgār-ı
hidāyet-medārların [V14a] tefekkür idüp buyururlar ki:2 “Şükr-i bī-şumār ol
Ḫālıḳ-ı Perverdigār’a ki bu bende-i günāhkār ḥaḳḳında ṣudūr u ẓuhūr bulan
iḥsān-ı bī-pāyān ve elṭāf-ı firāvān ḫāric-i ḥavṣala-i şumār ve bīrūn-ı dāyire-i
güftārdur.
Beyt:

ا

כ دم از
د כא ان م

3

اכ
כ
אى

Neẟr:4 Zīrā ki evvelā gerden-i vücūdımı ḳılāde-i cādde-i İslām’la müzeyyen
ḳıldı ve ẟāniyen ‘izzet ü devlet-i [M21a] cāvidān ve sa‘ādet-i ḳurbet-i sulṭānla
mümtāz u mu‘ayyen eyledi. Lāyıḳ mıdur ki iḫvān u vālideyn sa‘ādet-i dāreynden mehcūr ve ḫvīş u ḫvīşāvend [N19b] sa‘ādet-i5 İslām-ı hidāyet-peyvendden
dūr olalar? Evlā budur ki mażīḳ-ı ḍalāletden ṭarīk-ı istiḳāmete bi-‘ināyeti’l-Meliki’l-Celīl anlara daḫi delīl olup şeref-i İslām’la müşerref ve tekālīf-i6 Şer‘-i
Muḥammedī ile mükellef olalar.” deyüp livā-i Bosna ḫarācı cem‘i içün me’mūr
olan ḫudāvendigār ḳullarından Aḥmed Beg nām bir merd-i sa‘ādet-fercāma
ibrām-ı mā-lā-kelām buyurup “Ol diyār-ı celīlü’l-i‘tibārda birāder u ḫvīş u aḳribādan kem ü bīş her7 kim varsa sa‘ādet-i İslām’la behre-mend ve māhçe-i
livā-i gerdūn-isti‘lāları bülend olmaları murād-ı ḫāṭır-ı müstmenddür.” deyü
muḥkem sipāriş buyurmışlaridi. Mezbūr Aḥmed Beg daḫi ol diyāra vardıḳlarında ḳavm u ḳabīle ve peder ü māderlerin bulurlar ve maḳām-ı naṣīḥate iḥżār
idüp8 ṣūret-i ḥāli bu minvāl üzre taḳrīr ḳılurlar9 ki: “Bi-ḥamdillāhi te‘ālā büyük
1
2
3
4

5
6
7
8

9

meşşāṭa-i aḳlām ... idi, bir M N (19a/4-9): Çünkim bu sa‘ādet-i cāvidānī ‘ināyet-i bī-gāyet-i Yezdānīyle erzānī
oldı, hemvāre (Buraya kadar derkenarda yazılıdır.) her V (13b/18)
buyururlar ki M N (19a/11): buyururlardı ki V (14a/1)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Allah’a şükür ki Hak’tan ne istediysem oldu / Himmetimin son haddine kadar
muradıma eriştim” (Hâfız Divânı, s. 340).
Beyt:
כ دم از ا
اכ
כ
د כא ان م
אى
Neẟr M N (19a/14-15): - V (14a/4)
sa‘ādet-i M N (19b/1): devlet-i V (14a/8)
tekālīf-i M N (19b/4): teklīf-i V (14a/10)
Aḥmed Beg nām ... her M N (19b/6-8): bir merd-i ‘āḳıl ve bir ferd-i kāmile ol diyārda birāder u ḫvīş ve aḳreb-i
aḳribādan kem ü bīş V (14a/12-13)
Aḥmed Beg daḫi ... idüp M N (19b/11-13): ḫarāccılar ol diyāra vardıḳlarında peder ü māder ve ḳavm ü
ḳabīlelerin tefaḥḥuṣ idüp görürler ki pederleri dār-ı ḳarāra firār ve māderleri pederleri maḳāmında ḳarār
itmiş, cemī‘an eşyā vü etbā‘ ol ḫātūna ittibā‘ idüp zümre-i [V14b] nisāda zübde-i ricāl meẟābesinde
olup mānend-i ḫūrşīd ümmīd-i nüvīd kerem-i cāvīdile her ḳarīb ü ba‘īd sefīd-rūz ve sa‘īd olmışlar.
Ḳarındaşlarından bir küçük birāderleri bulunup vālidelerine V (14a/16 - 14b/4)
ḳılurlar M N (19b/14): eylediler V (14b/4)
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oġluñuz ḥālā ri‘āyet-i bī-ġāyet-i pādişāhīyle [M21b] devlet-i nā-mütenāhī bulmışlardur. Ve bāb-ı sa‘ādet-me’āb-ı sulṭānīde silāḥdārlık manṣıbıyla kām-kār1
olmışlardur. İki2 birāderlerin yanlarına getürüp anlar3 daḫi mā’ide-i pür-fā’ide-i ‘izz ü cāhlarından4 behre-mend itmek [N20a] murād-ı şerīfleri olup bu sene bize Bosna ḫarācın alıverüp bi’ẕ-ẕāt5 bu ḫidmet-i būsına irsāl eylemişlerdür.
Ṣalāḥ-ı kār ve menāfi‘-i bisyār andadur ki bu ḫuṣūṣda ḳaṭ‘ā iẓhār-ı muḫālefet
itmeyesiz. Ve hevā-yı nefs-i nā-fercāma tābi‘ olup rāh-ı ḍalālete gitmeyesiz.”6
Beyt:

ش
7

ان כ
ا

אى
ا

א

כ

אر

آכ

Neẟr: Çün bu ḫaber-i düşvārdan derd-mend ana ḫaberdār oldı, derd-mendāne
āteş-i firāḳa yana yana feryād u fiġān ve seylāb-ı eşkini revān itdi ve nāḫun-ı
ḥasretle rūyını çāk çāk idüp eyitdi: “Vāveylā8 vā’esefā, henüz rāḥat-ı rūḥum
ve sermāye-i fütūḥum merhem-i sīne-i pür-yārem ve pāre-i ciger-i ṣad-pārem,
nūr-ı dīde-giryānım ve sürūr-ı sīne-sūzānım olan büyük oġlumuñ āteş-pāre-i
firāḳı, şehr-bend-i cān-ı müştāḳı ser-te-ser9 iḥrāḳ itmiş iken ḥālā [M22a] gözlerim nūrı ve rūḥ-ı pür-fütūḥum ḥużūrı olan [V15a] küçük oġullarım10 dīdemden dūr ve ṣadr-ı11 sīnemden mehcūr olıcaḳ bir daḫi gülistān-ı cihānda12
güle baḳmaḳ mümteni‘ātdan ve mātem-sarāy-ı rūzgārdan [N20b] zindegānī
ummaḳ13 maḳūle-i muḥālātdan olur.
Şi‘r:
14

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

א כ ز א داغ د
כ داغ כ א ه داغ

devlet-i ... kām-kār M N (19b/16-17): ser-efrāz olup Rūm-ili beglerbegisi V (14b/6)
İki M N (19b/18): Küçük V (14b/7)
anlar M: anları N (19b/18) / anı V (14b/7)
cāhlarından M N (19b/19): cāhından V (14b/8)
ḫarācın alıverüp bi’ẕ-ẕāt M N (20a/1-2): sancaġı ḫarācın alıverüp bi’l-ḳaṣd V (14b/9)
Ṣalāḥ-ı kār ... nā-fercāma ... gitmeyesiz M N (20a/3-5): Lāyıḳ ve sezā-vār olan oldur ki bu ḫuṣūṣda muḫālefet
iẓhār eylemeyesiz V (14b/10-11)
 اM:  اN (20a/7) V (14b/12).
“Büyüklerin sözünü dinlemeyen kişi / Pişmanlık parmağının ucunu çok ısırır”
Çün bu ḫaber-i ... eyitdi: “Vāveylā M (“Vāveylā”dan sonra “ve” vardır.) N (20a/8-11): bu aḫbār-ı düşvārdan
derd-mend ana ḫaberdār olıcaḳ āteş-i firāḳa yane yane feryād u figān ve āh-ı sūznāk ile yaḳasın çāk ve
kendüsin helāk itmek isteyüp: “Vāveylā ve V (14b/13-15)
cān-ı müştāḳı ser-te-ser M N (20a/15): dil ü cānı V (14b/18)
olan küçük oġullarım M N (20a/17): küçük oġlum V (15a/1)
ṣadr-ı M N (20a/18): - V (15a/1)
gülistān-ı cihānda M N (20a/18): dünyāya V (15a/2)
mātem-sarāy-ı rūzgārdan zindegānī ummaḳ M N (20a/19 - 20b/1): cihān-ı bī-emānda zindegānī V (15a/2)
M N (20b/2):  دV (15a/4)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ى
1

داغ כآورد رى رو
آن داغ را ارد و داغ د

Neẟr: Şimdiki ḥālde müşāhede-i cemāliyle tesellī-i2 ḫāṭır ve teskīn-i āteş-i bāṭın
ü ẓāhir iderken rūzgār-ı ġaddār bunlaruñ3 daḫi ġubār-ı ġammın āşikār iderse
tozı göresin.
Beyt li-münşi’ihī:

Ġamından rūzgāruñ dil ider āh çeker sözi
Eger ḫāk-i tenim ber-bād iderse göresin tozı

Neẟr: Ḥālā müşāhede-i cemāllerinden dīde-i peder ü vālide dūr olıcaḳ devlet
ü ‘izzet-i rūzgārı4 gerek Bişr’e gerek Ḫālid’e virsünler, ciger-kūşelerim benim
kenārımdan dūr ve ḳurretü’l-‘aynlarım çeşm-i cihān-bīnimden mehcūr5 olduḳdan ṣoñra gerek ölsünler ve gerek pādişāh dirligiyle dirilsünler. Evvel cān
andan cihān, cümlesi benim ḳatımda yeksāndur.” deyüp āh ü fiġānı ve6 eşk-i
firāvānı zemīn ü zamānı ġarḳ-āb-ı ṭūfān eyleyüp diridi:7
Beyt:
8

א
אن א

[ از א س آ دل אM22b]
از آب د ه س כ او

Neẟr: Pes aḳribā vü ḫvīşden kem ü bīş9 vālidelerin bu gūne dil-rīş göricek
eyitdiler10 ki: “Bu kār-ı müşkil zōr u zārla ḥāṣıl olmaz. [N21a] Ve bu ‘uḳde-i
ser-beste engüşt-i tedbīrden11 ġayrıyla küşād bulmaz. Bu ḫuṣūṣda el bir ve bu
vāḳı‘a-i ġā’ilenüñ ta‘bīrinde bir ḥüsn-i tedbīr [V15b] itmek gerek ki hem peder
1

2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

 دM N (20b/3): V (15a/5).
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ravzatü’ş-Şühedâ’sındandır. “Dünya ne zamana kadar gönül yaramı ciğerime
koyar / Biri iyileşmeden diğerini üzerine koyar / Bir yara biraz iyileşmeye yüz tutsa / Bu yarayı bırakıp başka
bir yara açar”. Hüseyin Vâiz-i Kâşifî olarak bilinen İranlı müfessir, mutasavvıf ve şair Mevlânâ Kemâlüddîn
Hüseyn b. Alî-i Beyhakî-yi Sebzevârî hakkında daha fazla bilgi için bk. Adnan Karaismailoğlu, “Hüseyin
Vâiz-i Kâşifî”, TDA İA, c. XIX, İstanbul 1999, s. 16-18.
tesellī-i M: tesliye-i N (20b/4) V (15a/6)
bunlaruñ M N (20b/5): bunuñ V (15a/7)
Ḥālā müşāhede-i cemālleriyle ... rūzgārı M: Ḥālā müşāhede-i cemāllerinden dīde-i peder ü vālide dūr olıcaḳ
devlet ü ‘izzet-i rūzgārı N (20b/9-10) / Müşāhede-i cemāllerinden ḥālā dīde-i vālide dūr olıcaḳ emāret-i dehri
V (15a/9-10)
ve ḳurretü’l-‘aynlarım çeşm-i cihān-bīnimden mehcūr M N (20b/11-12): - V (15a/11)
āh ü fiġānı ve M N (20b/15): - V (15a/13)
diridi M N (20b/16): dirdi V (15a/14)
Evhadüddîn-i Merâğî’nindir. İranlı mutasavvıf ve şair, Evhadüddîn (Rüknüddîn) b. Hüseyn-i Merâgî-i
İsfahânî hakkında daha fazla bilgi için bk. A. Naci Tokmak, “Evhadüddîn-i Merâgî”, TDV İA, c. XI,
İstanbul 1995, s. 520-521. “Yüreğimin ateşi ne âlemde diye bana sorma / Gözümün yaşına sor ki o
tercümanımızdır”
- M N (20b/18): cem‘ olup V (15a/16)
eyitdiler M N (20b/19): didiler V (15a/17)
tedbīrden M N (21a/1): tefekkürden V (15a/18)
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ü māderlerinüñ āteş-i derūnları teskīn bula ve hem büyük birāderleri ālām-ı
teşvīşden ḫalāṣ bulup ḫāṭır-ı şerīfleri mütesellī ola.”1
Beyt:

ر
2

ه ا אد
زور

در אس ر
ر א ه را אن א

Neẟr: Bu ittifāḳ üzre cümlesi peder ü māderleri ḳatına cem‘ olup eyitdiler
ki: “Be-her-ḥāl bu ferzend-i müstmendleri büyük birāderleri bunda ḳomaḳ
muḥāldür. Bārī birḳaç gün dīde-i birāderlerine perde-i ḥīle çekelüm. Ve pes-i
perdeden ne lu‘bet ẓuhūr ider görelüm. Cā’iz ki mürūr-ı eyyāmla bir ḥādiẟe
daḫi ẓuhūr bulaydı ve hele bārī küçük oġluñuz bu varṭadan dūr u mehcūr
olaydı. Pes imdi evlā budur ki ‘ammū-zādelerinden birisin küçük ḳarındaşları3 nāmıyla gönderelüm. Ba‘dehū çarḫ-ı lu‘bet-bāz [M23a] ne ṣūret ibrāz ider
görelüm.”
Beyt:

כ م
4

כ א
د ا ال א

כ א
ن
د

Neẟr: Peder ü māderleri ḳatında bu tedbīr ġāyetde ma‘ḳūl ve nihāyet mertebe
maḳbūl görilüp5 [N21b] ‘ammū-zādelerinden bu kitāb-ı müsteṭāb menāḳıb-ı
‘āliyyeleriyle meşḥūn olan ḥażret-i vezīr-i rūşen-żamīr Muṣṭafā Paşa,6 vezīr-i
a‘ẓam ḥażretlerinüñ küçük birāderlerinüñ sinn ü sīmāsında bulunmaġın
maḥall-i müşāvereye iḥżār itdiler. Ve maḳām-ı tenbīh ü tehdīdde mübālaġa
iẓhār idüp eyitdiler: “İy püser-i sa‘ādet-manẓar. Cümlemüzüñ tedārüki bu üslūb üzre muḳarrerdür ki ḥālā seni küçük ‘ammū-zādeñ nāmına bi’l-fi‘l silāḥdār olan büyük ‘ammū-zādeñ ḫidmetlerine ortanca ‘ammū-zādeñle bilece irsāl
eyleyevüz. Ola ki ol cenāb-ı vālā-niṣābuñ ni‘met-i ḥimāyetleriyle perveriş bu-

1
2
3

4
5
6

gerek ki hem ... ḫalāṣ bulup … ola M N (21a/3-5): gerekir ki hem vālidelerinüñ āteş-i derūnı teskīn ve hem
ḥażret-i mīr-i mīrān teşvīş-i bī-pāyāndan emīn olalar V (15b/1-2)
 אنM:  אرهN (21a/7) V (15b/3)
Nizâmî-i Gencevî’nin Şeref-nâme adlı eserindendir. “Yanan tasa düşen karınca / Kurtarana can borçludur”
Bu ittifāḳ ... ḳarındaşları M N (21a/8-16): Cümlesi vālideleri ḳatına cem‘ olup didiler ki: “Be-her-ḥāl bu
ferzend-i ercmendi büyük birāderi bunda ḳomaḳ muhāldür. Birḳaç gün dīde-i birāderine perde-i ḥīle
çeküp görelüm. Pes-i perdeden bir lu‘bet ẓuhūr bulaydı, cā’izdür ki mürūr-ı eyyāmla bir ḥādiẟe daḫi ṣudūr
idüp küçük oġluñuz bārī bu varṭadan dūr u mehcūr olaydı. Evlā budur ki ‘ammū-zādelerinden birini
ḳarındaşı V (15b/4-9)
“Bir hâlde, bir saatte, bir nefeste / Değişir dünyanın hâli”
Peder ü māderleri ... görilüp M: Peder ü māderleri ḳatında bu tedbīr ġāyetde ma‘ḳūl olup N (21a/19) / - V
(15b/12)
müsteṭāb menāḳıb-ı ... Paşa M: müsteṭāb menāḳıb-ı ‘āliyyeleriyle meşḥūn olan ḥażret-i vezīr-i rūşen-żamīr
N (21b/1-2) / ‘anberīn-niḳāb nām-ı nāmīleriyle mersūm olan ḥażret-i vezīr-i rūşen-żamīr V (15b/12-13)

Cevâhiru’l-Menâkıb

lasın ve1 taḥṣīl-i reviş-i erbāb-ı dāniş ü bīniş idüp manẓūr-ı ‘avāṭıf-ı şāhāne ve
maḥẓūẓ-ı ‘avārif-i ḫusrevāne olasın. Ve ketm-i esrār ve aḫfā-yı rāzda bir mertebe mübālaġa iẓhār idesin ki gūş-ı ḫayāl bu gülşen-i rāzdan bir şemme reng ü bū
işitmeye ve peyk-i vehm bu esrāruñ serḥadd-i iẓhārına ḳadem dırāz itmeye.”
Ol daḫi bu aḥvāl-i sa‘ādet-me’āli [M23b] işitdi ve tamām sürūr-ı ḫāṭır ve
behcet-i vāfirle eyitdi:2
ر

Beyt:
3

د א

و

آכ
א א
ور ز א در

Neẟr: “Ma‘lūmuñuz olsun ki bir ser ki [N22a] ser-efrāzlık sevdāsıyla māl-ā-māl
ola, her esāfil ü erāzilüñ pāy-māli olmaḳ müyesser midür?4 Ve her mertebe-i
denī ve pāye-i dūnda sükūn bulmaḳ mutaṣavver midür?5
Beyt:
6

ّ ت אدن אی
אى
אى

א ان
א כد
از

Neẟr: İnşā’allāhu te‘ālā bu yolda ki siz irşād eylersiz, eger ecel emān ve zamāne raḫş-ı himmetime7 meydān virürse tā derece-i teḳarrüb-i ḥażrete vāṣıl ve
dāyire-i ḫavāṣṣ-ı erkān-ı devlete dāḫil olmayam, bālīn-i ferāġate ser ve pister-i
istirāḥate sīne vü ber ḳomayam.”
ا

Naẓm:8

9

1

2

3
4
5
6
7
8
9

ا

در آ

ن אزوى

ف ر ارى
ا
כ دارى
כ ش

vezīr-i a‘ẓam ... eyleyevüz. Ola ki ol cenāb-ı vālā-niṣābuñ ni‘met-i ḥimāyetleriyle perveriş bulasın ve M N
(21b/2-11): ol sinn ü sīmāda bulunmaġın ḫvīş u ḫvīşāvend ḫidmetine cem‘ olup maḳām-ı naṣīḥatde envā‘-ı
pend idüp didiler ki: “İy ser ü sīne-i ṣad-pāremiz ve iy kūşe-i ciger-i hezār-pāremiz. Cümlemizüñ tedbīr-i
iṣābet-icābetleri bu üslūb üzre cereyān bulmışdur ki ḥālā seni küçük ‘ammū-zādeñdür deyü bi’l-fi‘l mīr-i
mīrān-ı Rūm olan büyük ‘ammū-zādeñ ḫidmetlerine irsāl eyleyevüz. Ola ki ol cenāb-ı vālā-niṣābuñ [V16a]
ni‘met-i ḥimāyetiyle perveriş bulup tekmīl ü V (15b/13 - 16a/1)
Ve ketm-i ... eyitdi M N (21b/13-18): Bu tedbīr-i sengde ḫāṭıruñ mā’il olur mı ve yāḫūd bu bābda bir ġayrı
tedārük daḫi ḳābil midür, ne buyurursın?” Çünki bu cevāhir-i zevāhir-i naṣīḥat gūş-i hūşına mengūş oldı,
tamām sürūr-ı ḫāṭır ve behcet-i vāfir ile buyurdılar ki: “Belī V (16a/3-7)
“Kabiliyeti olmayan devlete kavuşamaz / Çünkü dünya kabiliyetli adam ister”
müyesser midür M N (22a/2): muḥāldür V (16a/9)
dūnda sükūn bulmaḳ mutaṣavver midür M N (22a/3): dūna ḳāni‘ olmaḳ mümteni‘dür V (16a/10)
“Yapabilirsen ayağını izzet dayanağına bas / Neden yerini alçaklık yeri yapasın?”
ve zamāne raḫş-ı himmetime M N (22a/7): ve raḫş-ı himmetime zamān V (16a/12)
Naẓm M: Beyt N (22a/10) / Şi‘r V (16a/15)
“Çünkü himmet pazum böyledir / Ne istersem yenimdedir / Büyüklük şerefini istersen / Bu himmetinde
acele et”
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Neẟr:1 Çünki bundan bu cevābı gūş itdiler, ma‘lūm idindiler ki bu mıḳdār2
istimālet muḳteżā-yı teḳāżā-yı devlet ve müsted‘ā-yı iḳtiżā-yı3 sa‘ādetdür.
Hemān-dem vezīr-i a‘ẓam ḥażretlerinüñ pederleri ve ortanca ḳarındaşlarıyla
küçük birāderleridür deyü mezbūr Aḥmed Beg’e4 teslīm eylediler. [M24a] Anlar daḫi mezbūrları alup ammā ḥażret-i Muṣṭafā Paşa kemāl mertebe küçük
olup at üzerinde oturmaġa ḳādir olmamaġın maḥāfeye ḳodılar. [N22b] Ve ol
maḥallden ḳaṭ‘-ı menāzil ü merāḥil iderek maḥmiyye-i Ḳosṭanṭiniyye’ye vāṣıl
oldılar. Pes ḥażret-i vezīr-i a‘ẓam peder ü birāderlerinüñ müşāhedesiyle şād ü
ḫurrem oldılar ve5 bī-şek birāder-i kūçek ḳıyās idüp buyurdılar:
Beyt:
6

כ دم אز
ار دو
اى אد אه ه از

د ه

כ

7

Çehre-i żarā‘ati zemīn-i istiṭā‘ate māliş ve peder ü birāderlerine envā‘-ı8
nevāziş buyurduḳdan ṣoñra9 pādişāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretlerine ‘arż olunduḳ1

- M N (22a/12): Bu da‘vāya delīl-i tāmm ve ḥuccet-i mā-lā-kelām bu yetmez mi ki ḥażret-i Seyyid-i enām
-‘aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām- (“Salât ve selâm onun üzerine olsun”) ki ẕāt-ı pāki ġāyet-i īcād-ı ‘anāṣır u eflākdür,
ِ {“Şüphesiz biz
bī-kürbet-i ġurbet [V16b] ve muṣāberet-i muhāceret, tārek-i mübāreki tāc-ı ﴾﴿ا َّא َ َ ْ َא َ َכ
sana [apaçık bir fetih] verdik.” (Feth, 48/1)} ile mu‘azzez ü mükerrem olmadı.
Ḳıṭ‘a:

א
ت

2
3
4
5
6
7
8
9

ا

دار ا اض ا
ا

כאن ا ا د א
ا כ ا وار ز ا כ اכ

(“Maksat diyarında, himmet içerisinde ayağa kalk; isteklerin gecesini parlak sabahla aydınlatan gerdanlıklar
içinde bir tane parlak ışık bulunsa, dönen felekle beraber parlak yıldızlar yürümezdi, gitmezdi.”) Neẟr V
(16a/17 - 16b/4)
mıḳdār M N (22a/13): deñlü V (16b/5)
- M N (22a/15): ‘izzet ü V (16b/6)
vezīr-i a‘ẓam ... Beg’e M N (22a/15-17): elin alup mezbūr ḫarācīlere (Derkenarda mükerrer olarak “ḥażret-i
mīrüñ birāder-i ṣaġīridür deyü” ibaresi yazılıdır.) ḥażret-i mīrüñ küçük birāderleridür deyü V (16b/6-7)
mezbūrları alup ... oldılar ve M N (22a/17 - 22b/3): ol bāz-ı bülend-pervāzı alup āmirāne dest-i mīr-i mīrāna
teslīm eylediler. Çün mīr-i vālā-cenāb müşāhede-i cemāliyle kām-yāb olıcaḳ V (16b/8-9)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Gözümü sevgilinin yüzüne açtım / Ey kullarının işini düzene koyan Padişah, sana
nasıl şükredeyim?” (Hâfız Divânı, s. 261).
- M V (16b/11): Neẟr N (22b/7)
ve peder ü birāderlerine envā‘-ı M N (22b/7-8): idüp kerīmāne baḫşiş ve pederāne V (16b/12-13)
Bu noktadan sonra diğer nüshalarda M (24a/9 - 29b/9) N (22a/8 - 27b/16) arasında yer alan metin, bazı
cümleler ve paragraflar benzese de V’de genelde çok farklı olduğundan, bu bölüm aşağıda ayrıca verilmiştir:
... nām-ı nāmī ve ism-i sāmīlerin İbrāhīm ḳoyup nihāl-i bī-miẟāl-i netīce-i ḫayr-me’āli āb-ı zülāl-i terbiyet
ile sīrāb ve sebze-zār-ı ferzend-i kām-kārı cūybār-ı naṣīḥatle şādāb itmek ādāb-ı erbāb-ı ẕü’l-elbāb olmaġın
ma‘raż-ı naṣīḥate getürüp cevāhir-i zevāhir-i naṣīḥati silk-i ṣadāḳate bu üslūb üzre keşīde ve erḳām-ı
kelām-ı maḥabbet-encām-ı pendi cerāyid-i uḫuvvete bu minvāl üzre resīde buyurdılar ki: “Vāṣılān-ı [V17a]
ġāyet-i mesālik-i sa‘y ü ta‘ab ve ṣadr-nişīnān-ı erā’ik-i memālik-i ‘aḳl u edeb ḳatında pencere-i ṭāḳ-ı revāḳ-ı
rūzdan mānend-i mihr-i diraḫşān rūşen ü nīrū-menddür ki ‘alāmet-i nüfūs-ı ‘ālī-maḥall bārgāh-ı Pādişāh-ı
ezel ṭarafından oldur ki dūş-ı himmet-i vālā-nehmetinde dībā-yı zībā-yı kesb-i kemāl ṭırāz-ı iḥtimāl-i
meşaḳḳatle muṭarraz ve raḫş-ı ictihād-ı sa‘ādet-nihādı meydān-ı taḥṣīl-i ‘ulūm ve tekmīl-i fünūnda ẕelūl
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ü zebūn olmayup rūz be-rūz sa‘y ü ihtimāmı efzūn olmaġla emāẟil ü aḳrānı mābeyninde mükerrem ü
mu‘azzez ola.
د
אن ادر כ כאر כ د

Beyt:

א ده ر
د آن

(“Acı çekmeden hazineye kavuşulmaz / Canım kardeşim, çalışan ücretini alır”)
Ve maḥabbet-i sükūn u rāḥat ve dūstī-i ten-perestī vü istirāḥat ol kimesnenüñ ‘alāmetidür ki tār u pūd-ı
palās-ı libās-ı baḫtı, kārḫāne-i idbār u nekbetde mensūc ve şerbet-i ḥayāt ü beḳāsı kāse-i heves ü hevāda
semm-i efā‘ī şifāyla memzūc ola. Fe-ne‘ūẕü billāhi min ẕālik (“Bundan Allah’a sığınırız.”) eger bu maḳūle
mesālik-i pür-mehālike sālik olup tarīḳ-ı taḥṣīl-i edebde nümāyān olan zaḥmet ü ta‘ab ecliyçün cebhe-i
bālüñde çīn-i melāl ẓāhir ola, bī-şübhe raḳam-ı ‘adem-i iḳbāl, ṣaḥīfe-i ḥāl ü me’ālüñde keşīde ve mencūḳ-ı
rāyet-i ‘uḳūḳ, ṭāḳ-ı revāḳ-ı ‘ayyūḳa resīde olsa gerekdür. Ammā dergāh-ı Ḫālıḳ-ı bī-çūn -celle ‘ani’ş-şükūk
ve’ẓ-ẓunūn- ümmīd-i vāẟıḳ ve recā-i ṣādıḳ oldur ki çeşm-i baṣīretüñ [V17b] küḥlü’l-cevāhir-i naṣīḥatim ile
münevver ve gevher-i kelām-ı birāder-i müstehām gūş-ı hūşuñda muḳarrer ola.
Beyt:

ل

اه

א
و

ط

اه از

ا

(“Ben bütün belagat şartlarını sana söyledim / Sen istersen sözümü dinle, istersen üzül”)
Neẟr: Ba‘dehū ḫavāṣṣ-ı devlet ve nüdemā-yı ṣoḥbetden olan erbāb-ı fikret ve aṣḥāb-ı ḫibret ile bu ferzend-i
ercmendüñ naḳḳāş-ı fıṭrat-ı levḥa-i ḳābiliyyetinde şemme-i ẕekāveti taḥrīr ve kātib-i ḳudret-i ṣafḥa-i
cibilletinde sevret-i kiyāseti tasṭīr eyledügi mānend-i pertev-i mihr-i münīr ḫāne-i żamīrde cāy-gīr olmışdur.
Ümmīdüm oldur ki Nesr-i (Sehven “Neẟr” yazılmıştır.) Ṭāyir-i ṭāli‘i derece-i sa‘ādetde vāḳi‘ ḫūrşīd-i
raḫşān-ı sa‘ādet-nişānı ufḳ-ı devlet ü ‘izzetden ṭāli‘ ola. Taḥṣīl-i ādāb-ı erkān-ı sulṭānī ve tekmīl-i ‘ādāt-ı
dīvān-ı ḥāḳānī ḫuṣūṣında ẕerrece ihmāl aṣlā lāyıḳ ve sezā görilmemek gerekdür.” deyüp envā‘-ı müşāvere ve
niçe def‘a istiḫāre buyurduḳdan ṣoñra maḥmiyye-i Ġalaṭa’da vāḳi‘ olan Sarāy-ı Hümāyūn’a teslīm olunması
taṣmīm olunup sarāy-ı mezbūr aġasına bu vech üzre sipāriş buyurdılar ki: “Bu oġlan ṣūretā gerçi birāderüm
ammā ma‘nāda püserüm ve nūr-ı dīde-i cihān-dīdelerimdür. Aġa-yı kām-kārdan mercūdur ki bunı sāyir
gulāmāna ḳıyās itmeyüp māderāne vü pederāne envā‘-ı şefeḳat ve eṣnāf-ı riḳḳat ile zaḥmetine mübāşeret
idüp ḫidmetiñüzde dāyim ve her umūruñuzda me’mūr u ḳāyim ola. [V18a] Ümmīddür ki ābā-i ta‘līm ü
tefhīmiñüzden fāyiż olan ṭa‘ẓīm ü tekrīmde ümmehāt-ı ṭab‘-ı selīmi ‘aḳīm olmayup ẕürriyyāt-ı rüsūm-ı
sa‘ādet-mersūmden maḥrūm olmaya.”
Aġa-yı kām-kār maḳām-ı i‘tiẕārda bu vechile cevāb buyurdılar ki: “Ḫidmet-i şerīfiñüzde bir bī-vücūd
bende-i āẟim ve bir ebter ü ser-efgende ḫādimüz. İnşā’allāhu te‘ālā bu ferzend-i devlet-mendi belimden
inmiş oġlum bilüp taḥṣīl ü terbiyet ve tekmīl ü taḳviyetinde vāḳi‘ olan meşaḳḳat ü infi‘ālden cebhe-i
bālimde çīn-i melāl ẓāhir olmaya.” deyüp düstūr-ı mezbūr üzre sarāy-ı meẕkūra irsāl buyurdılar. Ḫuddām-ı
sidre-maḳām-ı sarāy-ı pür-iḥtirām mābeyninde de’b ü ‘ādet bu idi ki ḥarem-i muḥtereme her ġulām ki
evvel ḳadem ḳoya, aġalar tefe’’ülen ve teberrüken ḳıyāfet-i ġulāma mülāyim edā iderlerdi. Aña binā’en
aġa-yı büzürg fetḥ-i kelām idüp “İnşā’allāh bu ġulām-ı pür-iḥtişāmuñ zimām-ı raḫş-ı devleti ḳāyid-i ‘izzet
ü sa‘ādet eline sipāriş olunsa ve cānib-i pādişāh-ı encüm-sipāhdan bī-endāze baḫşāyiş ve tāze tāze nevāziş
erzānī ḳılınsa gerekdür.” Aġa-yı dīger daḫi bu gūne naẓar buyururlar ki:
Eyü ṣu ẓāhir olur aḳışından sū-be-sū her dem
Eyü ṣoy baḳışından bir naẓarda bellüdür derler
Fürūġ-ı necm-i baḫtı gün gibi āfāḳı ṭutmaḳdur
Ki ḳutlu gün ṭoġuşından olur rūşen der atalar
[V18b] Pes aġa-yı dānā-kār, sarāy-ı şehriyār-ı ḫūrşīd-iştihāra şürū‘dan evvel mir’āt-ı ḳalb-i ṣafā-ṣıfātın
mıṣḳal-ı pend ü naṣīḥatle mücellā ve gūş-ı hūşın cevāhir-i zevāhir-i ābdār-ı ḥikmet-diẟāruñ ki nümūdār-ı
dürr-i şāhvārdur, muḥallā itmege āġāz idüp buyurdılar: “İy ferzend-i dil-bend ve iy püser-i hūş-mend.
Ma‘lūm olsun ki cüz’iyyāt-ı umūra iltifāt-ı küllī, himmet-i bülende nā-mülāyim ve mücerred sebze-zār-ı
gül-zār-ı cihānda ekl ü şürble ḳanā‘at, muḳteżā-yı ṭıbā‘-ı behāyimdür. Her kimse ki serīr-i sa‘ādetde sürūr
olmaḳ diler, ṭarīḳ-i ṭaleb-i ma‘ālīde kemer-i ictihādı miyān-ı cāna bend itmek ve bir kimse ki kişver-i
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hünerde tāc-ver olmaḳ ister, ta‘ab-ı bī-pāyānı gerden-i vücūdına ṭavḳ u kemend itmek gerek. Himmet-i ‘ālī
mertebe-i ḫasīseye rāżī olmaz ve ṭālib-i ma‘ālī menāzil-i edānī vü erāẕil ile ḳanā‘at ḳılmaz.”
Beyt:

Her kime kim rütbet-i bālā gerek
Aña ḳadem-i himmet-i vālā gerek

Neẟr: Bu cevāhir-i naṣīḥat-i ‘ālī-menḳabeti mengūş-ı gūş-ı hūş idüp rūz u şeb ḫidemāt-ı sarāy-ı pādişāhīde
dāyim ve merāsim-i mühimmāt-ı bāb-ı cihān-penāhīde ḳāyim olup ḳābiliyyet-i şānı ve isti‘dād-ı heyūlānīsi
muḳteżāsınca me’mūr olduḳları envā‘-ı ḫidemātı taḥṣīl ve ecnās-ı meşāġili tekmīl idüp düstūr-ı mezbūr üzre
Sarāy-ı Ġalaṭa’da varṭa-i ḫabṭ u ġalaṭa düşmeyüp iki yıl tamām ḫidmet idüp her ḫidmetde [V19a] bī-ḳuṣūr ve
mesā‘ī-i mevfūrları meşkūr olup Küçük Oda’ya getürdiler. Anda daḫi büzürg ü kūçek ḫidmetden münfekk
olmayup yidi yıl dergāh-ı felek-iştibāhda ser-i mū daḳīḳa fevt itmeyüp edā-i ḫidmetde bir vechile iẓhār-ı
sa‘y eylediler ki ḥüsām-ı ihtimāmı gāh mıṣḳal-i sa‘y-i bī-pāyānla āyine-girdār ve gāh zāġ-ı ta‘ab ve ṭaleb-i
firāvānla cevherdār gösterüp berber ṣan‘atın anda taḥṣīl itmişleridi. Hemīşe ṣan‘at-ı ser-tırāşlıḳda tīġ u ṭaşa
iştiġālden nā’ire-i devlet ü sa‘ādeti işti‘āl buldı ve hemvāre pür-kār-vār-ı çarḫ-ı devvār noḳṭa-i murādları üzre
oldı. Belī her kimsenüñ ki āyine-i fıṭratında ṣūret-i mücāhede nümāyān ve āb-ı zülāl-i cibilletinde eşkāl-i
iḥtimāl-i eẟḳāl-i melāl ‘ayān ola, lā-büdd ol kimesne ekmegin ṭaşdan çıḳarmaḳ aṣḥāb-ı ṭaleb ve erbāb-ı sa‘y
ü ta‘ab ḳatında ke-nārin ‘alā-‘alem (“bayrağın üzerindeki ateş gibi”) muḳarrer ü müsellemdür.
Beyt:

Dilā seng-i cefā olsun ṭarīḳ-i ‘aşḳda tūşeñ
Meẟeldür ādem olan ekmegini çıḳarur ṭaşdan

Neẟr: ‘Āḳıbet gencūr-i ḫazāyin-i erzāḳ bi-ḥaseb-i isti‘dād ü istiḥḳāḳ çerāġ-ı şeb-efrūz-ı devletin işrāḳ idüp
ḫazīne odasına alınurlar. Anda daḫi dört yıl mıḳdārı ḫidmet idüp ḳuvvet-i şāmme-i idrākāt-ı lāzımesi
teşemmüm-i şemme-i mahāsin-i ādāb-ı ḫidmet-i selāṭīn ile mu‘aṭṭar ve bāṣıra-i baṣīret-i cibilleti küḥlü’lcevāhir-i ifāżat-ı ‘ādet-i sa‘ādet-derecāt-ı esāṭīn ile münevver olup ḫuddām-ı [V19b] sidre-maḳām-ı püriḥtişām mābeyninde işin başa çıḳarup cümlesi ser-fürū itmegin ve her ḫuṣūṣda sāyir ġulāmāndan ber-ter
olmaġın bi’ẕ-ẕāt pādişāh-ı dīn-perver ḥażretlerine berber olup ser-i sa‘ādet-maḳarrları ḫidmeti müyesser
olmışdı.
Beyt:

د

د

د

כ ا ا אل אدرزاد ر
ا ر

(“Her kime talih doğuştan yaver giderse / Neye niyet ederse ona kavuşur”)
Neẟr: Bānū-yı sa‘ādete sedd itdigi aḥvāle nedāmet gelüp ḥażret-i mīr-i mīrāna ḫuṣūṣ-ı
vāḳı‘ayı i‘lān idüp ferzend-i kūçeki daḫi irsāl eyledigidür ki basṭ-ı bisāṭ-ı kelām
dāḫil-i sāḥat-i muḳteżā-yı maḳām ḳılınmışdur.
Bu eẟnāda bānū-yı mezbūreye oġlı nāmına irsāl eyledigi ‘ammū-zādeleri ḥālā pādişāh-ı gerdūn-firāşa sertırāş olduḳları ḫaber vāṣıl olıcaḳ püser-i kihterin irsālde ihmāl itdügine nādim olup ḫuṣūṣ-ı mezbūrda
ṣudūr iden umūr-ı ġayr-ı marżıyye nā-mülāyim idügine ‘ārif ü cāzim olıcaḳ anuñ ḥaḳḳında vāḳi‘ olan ġadre
peşīmān ve ḥarem-i sa‘ādetden ḥırmānına ġāyetde perīşān olup engüşt-i nedāmeti dendān-ı melāmetle
çiynedi ve dīk-i ġayreti āteş-i ḥasret ü ḥayretle ḳaynadı.
Beyt:

ت و آه د
از
כ دم در א כ כ د

כ

آ

(“Hasret ve üzüntüden şiddetli ah çekerdi / Bu benim yaptıklarımı dünyada kim yaptı diye”)
Hemvāre kendüye ḫiṭāb-ı pür-‘iṭāb idüp dirdi ki “Niçün bu emr-i żarūrīnüñ telāfīsine şitāb eyledim ve bu
mühimm-i ḫaṭīre niçün te’ennī vü tedebbür yüzünden naẓar itmedim? Hīç nev‘-i āferīdeden bir ferd bu
kār-ı düşvāra rıżā virür mi ve hīç ‘āḳıl bu girdār-ı nā-hencārı revā görür mi ki mīr-i mīrān-ı merzübūm-ı
Rūm olan büyük oġlum az zamānda ‘ināyet-i bī-ġāyet-i Mennān ile bu deñlü [V20a] devlet ü sa‘ādet-i
cāvidānīye vāṣıl olmışken birāder-i kūçekine daḫi cür‘a-i cām-ı devlet-i sa‘ādet-encāmın çeşīde ve şuḳḳa-i
livā-i gerdūn-isti‘lāsın dāmen-i eflāke keşīde itmek istedikde bu şuġl-i ‘aẓīmüñ def‘inde dāmen-der-miyān
ve ser-menzil-i ḫanedānumdan mihmān-ı iḳbāli sürmege şitābān olam.
Şi‘r:

ا ر א כ دم
د כ دم و א כ دم

و

אن
ف
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ام ارد د
כ ن ا و دا
ا כ دم
אر כא
د
(“Nefsimin yularını istek ve arzunun eline bıraktım / Akla ve izana aykırı hareket ve hata ettim / Şimdi
anladım ve öğrendim ki faydası yok / Bunu niye yaptım diye çok yakınmanın faydası yok”)
Lāyıḳdur ki müddet-i ‘ömrümde seng-i melāmetle sīne-kūb olam ve bu emr-i ḫaṭīrüñ itlāfından rūz u şeb
varṭa-i fitne vü āşūbda ḳalam.” deyüp niçe müddet bu minvāl üzre ġuṣṣa vü melālde geçdi. Ve teveccu‘-ı
ḫāṭır ve tevazzu‘-ı żamīri sebebiyle ‘işret ü ‘īş bīgāne ve ḫvīş telḫ oldı ve ol ḳarye ahālīsine daḫi āẟār-ı
nedāmet sirāyet idüp cümlesi şikeste-bāl ve perīşān-ḥāl ḳaldı.
Beyt:
و ز ز آه
دل
داغ
ي
در כ
(“Gönül âhımın yangınından lâle gibi kızarmış / Kime baksan bu derde müpteladır”)
Neẟr: ‘Āḳıbetü’l-emr birāderleri nāmına irsāl olunan ferzend-i sa‘ādet-mend ‘ammū-zādeleri olup bu ṣūretde
vāḳi‘ olan serā-perde-i ḥīle çehre-i yaḳīnden mürtefi‘ olup ṣūret-i pinhān mīr-i gerdūn-serīrüñ żamīr-i
āyīne-naẓīrlerinde ‘ayān olduḳda bī-tevaḳḳuf u [V20b] ihmāl birāder-i kūçeklerin daḫi da‘vetde isti‘cāl
buyurup derḥāl getürdiler ve çeşm-i sa‘ādet-manẓarlarını müşāhede-i cemāl-i birāderle münevver eylediler.
Ve kendülerüñ nām-ı nāmīleri Meḥemmed olmaḳ mülābesesiyle anlaruñ daḫi ism-i sāmīlerini Muṣṭafā
ḳodılar ve zamān-ı ṣıbāda mānend-i nesīm-i ṣabā çendān heves ü hevāyla ṭaşırġamasın deyü ḥarem-i püriḥtirāmda ḫuddām-ı sidre-maḳāmlardan iç oġlanlar silkinde intiẓām virdiler. Bir niçe müddet ḫaṭavāt-ı sa‘y
ü ihtimām ve saṭavāt-ı i‘tiṣām-ı Ḥayy-i lā-yenām ile ḳaṭ‘-ı menāzil-i ḫidemāt-ı pādişāhī ve ṭayy-ı merāḥil-i
merāsim-i şehin-şāhī idüp manẓūr-ı ‘ināyet-i sulṭānī ve maḫṣūṣ-ı ri‘āyet-i ḥāḳānī olıcaḳ āvānda dīde-i ‘ibretbīn ve ḫāṭır-ı mev‘iẓet-āyīnleriyle ma‘lūm idindiler ki bu ḫāne-i ḫarāb-ābādda taṣavvur-ı binā-yı cāh u celāl
ve tefekkür-i esās-ı devlet ü iḳbāl miẟāl-i ḫvāb ü ḫayāl bī-me’āl ve mānend-i aḍġāẟ [ü] aḥlām bī-encāmdur.
Erbāb-ı cāh u ḥaşmet ve aṣḥāb-ı milk ü milletüñ ‘īş ü ‘işret-i bī-nihāyetlerine vücūd virmek, hemānā bir
ṭıfl-ı kih lāşe-i menfūḫı semīn ü ferbih taṣavvur itmek gibidür.
Beyt:
دو
אه כ را
د א
אن כآ אس
(Molla Câmî’nindir. “Cahil kimse dünya makamını kıymetli bir şey sanır / Nitekim şişmiş ölü hayvanı
gören çocuk ne semizmiş der”)
Neẟr: Dāyimā taḥṣīl-i zād-ı rāh-ı āḫirete himmet [V21a] ve ḫidmet-i pādişāh-ı mecāz-iştibāhdan nefret idüp
ḳurbet-i Pādişāh-ı ḥaḳīḳī ṣavbına, ki
Beyt:
د א
א
او ا א
אم אه
כ و ب אرۀ
dür, (Molla Câmî’nindir. “Ondan başkasına şahlık yakıştırmak şunun gibidir ki / Satrançta bir iki odun parçasına
da şah derler”) cell-i himmetlerin münṣarif ve rāh-ı dergāh-ı Pādişāh-ı bī-iştibāh semtine ‘inān-ı ‘azīmetlerin
mün‘aṭıf ḳılurlardı. ‘Āḳıbet muḳaddeme-i ‘asker-i merg ki ḳuvvet-i ża‘f andan ‘ibāretdür, memleket-i nihādın
tālān ve ṭılāye-i leşker-i ecel ki ża‘f-ı ḳuvvet andan kināyetdür, ḥiṣār-ı ḫıṭṭa-i vücūdın vīrān eyleyüp bāde-i
ٍ َ َ א
[“Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.” (Rahmân, 55/26)] ser-ḫūş ve cür‘a-i
﴾אن
ُ
َ ْ َ ْ َ ُّ ’﴿כla
﴾﴿כ ُّ َ ْ ٍ َ ٓذ ِائ َ ُ ا ْ َ ْ ِت
ُ [“Her canlı ölümü tadacaktır. ...” (Âl-i ‘İmrân, 3/185; ‘Ankebût, 29/57)] ile medhūş
olmışlaridi.
Şi‘r:
ر روز ا
در א כ
دوم د כ ز א
و א כ א
אد ا

از

در آن
ور

(Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ravzatü’ş-Şühedâ’sındandır. “Yazık ki gençlik gününün güneşi / Kısacık hayatın
ikinci sabahı gibi / Yazık ki o dümdüz ulu servi ansızın / Güz fırtınasıyla devriliverdi”)
Neẟr: Çün ḥażret-i mīr-i mīrāna bu vāḳı‘a-i ġā’ile ve bu ḥādiẟe-i müşkile ẓāhir u ‘ayān oldı, bisāṭ-ı neşāṭ
u inbisāṭı ṭayy idüp nā’ire-i hicrān-ı şerāre-feşān ve dāyire-i ḥiṣār-ı dil ü cānların sūzān ve ġāret-ger-i āh ü
fiġān ḫıṭṭa-i vücūdların tālān eyleyüp rūz be-rūz eşk-i bī-şumārı reh-güẕār-ı çeşme-sār-ı çeşmlerine ġālib
oldı ve dāyimā riḳḳat-i ḳalb ve ḥurḳat-i derdlerin iştidād ü izdiyād buldı. Ve hemīşe bu gūne tekellüm ve
bu rubā‘ī ile terennüm buyururlardı:
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اى ر دو د ۀ אن ا وزم
ت روزم
[ ر و אه زV21b]

Rubā‘iyye:

د
زم

ان و دو
و
ا אم ا כ

(“Ey cihanı aydınlatan iki gözümün nuru / Gittin, ayrılığından günüm karardı / Sen ve ben gülen iki mum
idik beraber / Günler seni öldürdü ve ben yanıyorum”)
Neẟr: Çünki dest-i tedbīr bir emr-i ḫaṭīrüñ tedārükinde ḳāṣır ola, anı ṭaleb ü recā, istid‘ā-yı emr-i muḥāle
maḳrūn ve bir şey’üñ telāḳīsine ḳaṣd ki cümle-i muḥālātda dāḫil ola, dāyire-i reviş ü dānişden bīrūndur.
Lā-cerem,
Beyt:

א אن

آ כ زاد ز אدر א ش
כ
ز אم د

(“Her anadan doğan bir gün içer / ‘Küllü men aleyhâ fân’ şarabını ecel kadehinden”)
mıṣdāḳı dil-i pür-ıżṭırāblarına mülāḳī olup pāy-ı ḳarārı dāmen-i ṣabr u şekībe çekdiler ve dergāh-ı bīniyāzdan dāyimā bu gūne du‘āya āġāz idüp eyitdilerdi ki: “İy Ḥayy-i lā-yemūt ve iy Rāzıḳ-ı her-mevcūd. Ol
merḥūm u mebrūr sāye-i diraḫt-ı raḥmet-i bī-ġāyetüñde ḳarār itdükce ‘ammū-zādem olan nihāl-i nev-resi
gülşen-i ḥayātda pāyidār ve ol serv-i revān-ı Firdevs-i a‘lā cūybār-ı raḥmetüñde neşv ü nümā bulduḳca
bunuñ diraḫt-ı ‘ömr-i cüvān-baḫtın āb-ı temettu‘-ı zindegānīyle berḫūrdār eyle.” deyüp bu gūne ḫavāṭır
ile teşeffī-i ḫāṭır buyururlardı. Ve müteveffā-yı mebrūr-ı mezbūra kemāl-i maḥabbetleri olmaġın ‘ammūzādelerinüñ nāmın birāderleri nāmına tebdīl buyurup İbrāhīm ismini ism-i Muṣṭafā’ya taḥvīl ḳılmışlar
idi. Egerçi birāderleri degiller idi, ammā birāderlerinüñ dār-ı beḳāda ḳarārlarından ṣoñra maḥabbet-i
sābıḳalarına meveddet-i [V22a] lāḥiḳaları munżamm olmaġın silsile-i şefeḳat muḥkem ü peyvend, şāḫ-ı
maḥabbet ser-sebz ü ḫurrem olup iż‘āf-ı mużā‘af-ı ri‘āyetlerine dāyimā maẓhar ve çeşm-i terbiyetleri pertev-i
ḥimāyetleriyle münevver olurdı.
اى
אى

Beyt:

ر
ا
ن رود د

آ

כ

[Firdevsî’nindir. İran’ın millî destanı Şâh-nâme’nin müellifi Firdevsî hakkında daha fazla bilgi için bk.
Mehmet Kanar, “Firdevsî”, TDV İA, c. XIII, İstanbul 1996, s. 125-127). “Bu fani sarayın âdeti budur / Biri
gider, diğeri onun yerine gelir”.]
Neẟr: Mīr-i mīrān ḥażretlerinüñ vālideleri bu aḥvāl-i düşvārdan ḫaberdār olup cenāb-ı ḫaṭīr-i
ḥażret-i mīre mektūb-ı ta‘ziyet ve ṭaleb-i müvāṣalet irsāl eyleyüp ḥīn-i müvāṣaletde şeref-i İslām’la
müşerref ve gūş-i zindegānīleri ḳurṭa-i devlet-i cāvidānīyle müşennef olmasıdır.
Çün bānū-yı zamān vālide-i ḥażret-i mīr-i mīrān bu ḫaber-i dil-sūzı ki veḳāyi‘-i ḳıyāmetden ‘alāmet, belki
Şeddād-ı rūz-ı mī‘ād bundan ‘ibāretdür, istimā‘ idicek ‘ulüvv-i āteş-i cān-sūz ḫırmen-i ṣabr u ḳarārın yaḳdı
ve āh-ı tünd-bād-ı nihād-bünyād fülk-i vücūdın girdāb-ı ıżṭırāba bıraḳdı.
Beyt:

آب

و د ه
درون و ون ا

آ

ا

در آب و آ

(“Hem sinem ateşle doldu hem gözüm yaşla / İçim ve dışım su ve ateştedir”)
Neẟr: Dest-i ḥasretle sīnesin çāk ve eşk-i nedāmetle cism-i derd-nākini ḫāk idüp feryād ü fiġān ve nāle-i
cān-sitānla der idi:
Beyt:

א

اى כ א
א اد

دم א ادم א

(“Ey felek benimle tuhaf oyunlar oynadın / Arzularımla başbaşaydım, kavuşturmadın”)
Neẟr: “Ārzū-yı lü’lü’-i maḳṣūdile [V22b] zevraḳ-ı vücūd-ı bī-sūdum ‘ummān-ı bī-pāyāna ṣaldım, ‘āḳıbet
bī-direng naṣīb-i āsīb-i neheng oldum. Ve āhū-yı müşk-bū-yı ārzū ṭalebine raḫş-ı himmeti kūh-ı endūha
sürdüm, āḫiru’l-emr giriftār-ı çeng-i bebr ü peleng oldum.
Şi‘r:

آورد

آورد

م

در א
عا

Cevâhiru’l-Menâkıb

אر

دم ر

اى

ا א اژد א כאر

אد آ

[Molla Câmî’nin Heft Evreng’indeki “Yûsuf u Züleyhâ” mesnevisindendir. “Ne yazık! Kötü bahtım beni tekrar
ızdıraba mahkûm etti / Yıldızımın doğuşu bana felaket getirdi / Bir hazine elde etmek için çok meşakkat
çektim / Sonunda bir ejderha ile karşılaştım” (Nureddin Abdurrahman İbn Ahmed-i Câmî, Beşinci Taht: Yûsuf
ve Züleyhâ, çev. Ali Nihat Tarlan, haz. Günay Kut, Cambridge, Massachusetts 2003, s. 49).]
Neẟr: Cihān-ı bī-emānda maḳṣūd-ı dil ü cān bu idi ki nüvīd-i ‘iyd-i rūz-ı sa‘īdle ṣaḥn-ı sarāy-ı ümmīdde
ḫırāmān ola idim. Ṭāli‘-i bed-baḫtı gör ki şām-ı bī-encām-ı ālāmda āteş-i mātemle sūzān oldum.”
Beyt:

اا

ا از
אا

آ

ا

و گ

روزى

ا

[Hilâlî-i Çağatâyî’nindir. Mutasavvıf, şair Bedrüddîn (Nûrüddîn) Muhammed b. Abdullâh Hilâlî elEsterâbâdî hakkında daha fazla bilgi için bk. H. Ahmet Sevgi, “Hilâlî-i Çağatâyî”, TDV İA, c. XVIII,
İstanbul 1998, s. 21-22. “Ayrılık gecesidir, ölümümü istiyorum Allah’tan bu gece / Ecel bir gün gelecektir,
söyle gelsin bu gece”]
Neẟr: Ṣarṣar-ı āsīb-i ġamma ḫāne-i ṣabr u şekībi ṭāḳat getürmeyüp yıḳıldı ve āteş-i cān-sūz-ı hicrānile bir
niçe gün yandı yaḳıldı. Āḫiru’l-emr ma‘lūm idindi ki ‘uḳde-i ecel enāmil-i ṣabrdan ġayrıla ḥall olmaz ve bu
muṣībet-i bī-ġāyete i‘tiṣām-ı Ḥayy-i lā-yenāmdan ġayrıla çāre bulunmaz. Nāçār āteş-i dil-i ḥazīnin teskīn
içün ḥażret-i mīr-i mīrāna kebūter-i nāme-ber-i dil ü cānla bir nāme uçurdı ki maṭla‘ından kevkeb-i ta‘ziyet
ü tesliyet ṭāli‘ ve şāḫ-ı muḳaṭṭa‘da şāh-bāz-ı ṭaleb ü vuṣlat vāḳi‘ olup dürer-i maṭlūb [V23a] silk-i taḥrīre bu
üslūb üzre keşīde olunmış idi:
אغ د
آب و

Şi‘r:

اى אل
א

و
ةا
خ را כ ه د
(“Gönül bahçemin fidanı / Sulu ve topraklı bahçemin goncası / Gözümün bebeği ve gözüm üzerindedir
keskince / Kıskanç göz çarkı körleştirir”)
Neẟr: “İy nihāl-i bostān-ı cān-ı ḥazīn ve iy gülbün-i ḫāṭır-nişān-ı dil-i ġamm-gīn. Hemīşe ol merḥūm u
mebrūr mürūr-ı eyyām ve ‘ubūr-ı şühūrla ḳuṣārā-yı Firdevs-i bī-ḳuṣūrda hem-nişīn-i ġılmān u ḥūr olduḳça
ẕāt-ı sütūde-ṣıfāt-ı ḥażret-i ferzend-i sa‘ādet-mend tā-rūz-ı nüşūr ḫandān u mesrūr ola. Ba‘de hāẕā iy
maḳṣūd-ı cān-ı nā-tüvān (müstehām). Cām-ı ālām-ı bī-encām sāġar-ı rāḥata mübeddel olmaz mı? Ve şeb-i
deycūr-ı ḥasret rūz-ı fīrūz-ı vuṣlata muḥavvel ḳılınmaz mı?
Beyt:

א دورى
א אכ ا
رى
و و כ אن آ م ز

(“Bana gel, gel ki ayrılığa takatim yok / Gitme gitme canıma tak etti ayrılık”)
Neẟr: Tā be-key dāġ-ı cān-sūz-ı miḥnet ve nāvek-i dil-dūz-ı felāketle tīr-i pür-te’ẟīr-i eleme nişān olam ve
niçe bir nāle-i bī-endāze ile nāy-ı ġamma dem-sāz olmaġla engüşt-nümā-yı ḫalḳ-ı cihān olam.
Rubā‘iyye:

ز אכ ا وز
ن و אכ ا وز
ا وز

א א و آه
ا אده אن

כ ده א

כ ا وز

ا

زدور

ا

(“Âh ve figanla yanıyorum bugün / Kan ve toprak arasında düşmüşüm bugün / Sabır gömleğini yırttım
bugün / Hikâyenin sonu ayrılıktan ölüyorum bugün”)
Āteş-pāre-i firāḳ şehristān-ı vücūdı ol mertebe iḥrāḳ eylemişdür ki, ḳarībdür isteyüp andan nişān
bulmayasın [V23b] ve ṣarṣar-ı rūzgār-ı zūr-kāra cism-i ġamm-nāki bir meẟābede berbād ḳılmışdur ki, ba‘īd
degildür arayup andan bir ẕerre görmeyesin.
Beyt:

رى ا
دورى ا

אب

دورى א
درد اق و

א
כ
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da1 dīde-i firāsetle her birinüñ cebhe-i isti‘dādlarında envār-ı rüşd ü sedād
müşāhede ḳılup dār u diyārlarından su’āl ve ḳavm ü ḳabīlelerinden istifsār buyurduḳlarında “Silāḥdār Meḥemmed Aġa ḳuluñuzuñ küçük birāderleridür.”
deyü cevāb virildikde2 buyurdılar ki: “Ḥālā daḫi sinnleri müsā‘id olmamaġın
Sarāy-ı ‘Āmire’ye alınmaḳ münāsib degildür. Bir mıḳdār Ġalaṭa Sarāyı’nda
taḥṣīl-i ‘ulūm ve tekmīl-i rüsūmla ḳābiliyyet-i tāmm ve isti‘dād-ı mā-lā-kelām
bulsunlar. Ba‘dehū bu cānibde [M24b] olan Ḫāṣṣ Sarāy’a alınsunlar.”
Pes ber-mūcib-i fermān-ı sulṭānī bāb-ı sa‘ādet-me’āb bevvāblarından bir
ḳapucı ile maḥmiyye-i Ġalaṭa’da vāḳi‘ sarāya irsāl olunup anlar daḫi [N23a]
sarāy-ı mezbūr aġası olan Aḥmed Aġa’nuñ ḫidmetlerine īṣāl itdi. Ve maḳām-ı
tenbīhde talṭīf-i kelām idüp eyitdi: “Bu ġulāmlar Silāḥdār Meḥemmed Aġa’nuñ
küçük birāderleridür ve Sarāy-ı ‘Āmire’de bi’l-fi‘l odabaşı olan Sinān Aġa ḥaż(“Uzaklığına takatim kalmadı, ayrılığına gücüm yok / Ayrılık derdi ve uzaklık mihneti öldürdü beni”)
Neẟr: Henüz tende ramaḳ ve üftān ü ḫīzān ol cānibe varmaḳ mümkin iken çeşm-i pür-nem ve rencūr-ı
dīdār-ı pür-envāruñla pür-nūr olmaḳ müyesser olur mı? Ve yāḫūd sa‘ādet-i dīdārdan dīde-i ġamm-dīde ve
ten-i miḥnet-resīde tā-rūz-ı nüşūr dūr u mehcūr ḳalur mı?”
Beyt:

ا

א ئכ ة
آא
א
ى

א
א

(“Son arzum seninle bir kere görüşmek / Ama bilmiyorum ömür bana fırsat verecek mi?”)
Fārisiyye:

א א د אزى ا
ى כ כ ازى ا
د

ن

א

א כ

(“Ne zamana kadar ney gibi nale ile arkadaş olayım / Ud gibi yandım, gayret et çalasın beni”)
Neẟr: Çün ḥażret-i mīr mektūb-ı ḥarāret-üslūbdan ḫabīr olıcaḳ bī-tevaḳḳuf u te’ḫīr vālideleri ṭarafına
cem‘-i keẟīr irsāl eyleyüp yanlarına getürmişler idi. Ol iki ḥasret mülāḳāt idüp tekrār gülşen-i zindegānīden
verd-i şādmānī derdiler ve bāġ-ı kāmrānīde meyve-i sürūr-ı cāvidānīye irdiler.
אد آ כ در د
دو ارد در
אدى و

Beyt:

[Nizâmî-i Gencevî’nindir. “Fakat şundan memnunum ki bu ölümlü dünyada / Keder de sevinç de birbirini
kovalamakta gecikmez” (Nizamî, Mahzen-i Esrâr, çev. M. Nuri Gencosman, Ankara 1964, s. 96).]
Neẟr: Bānū-yı mezbūre ol ḥīnde bi-tevfīḳi’l-Meliki’l-Vehhāb şeref-i İslām’la kām-yāb olup tā ḫiṭāb-ı
ِ [“Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön.” (Fecr,
müsteṭāb-ı ﴾ ۚ ً ِ َ ً ِ ﴿ا ْر ِ ِ ٓ ِا ٰ َر ّ ِِכ َرا
َّ ْ َ
89/28)] sem‘-i [V24a] ḳabūl ü rıżāyla ıṣġā ve dīnār-ı kāmilü’l-‘ayār-ı rūḥ-ı müste‘ārı cenāb-ı Ṣāḥibü’l-ḥaḳḳ
ve dergāh-ı Ḫālıḳu’l-Muṭlaḳ’a īfā idince sāye-i ḥimāyetlerinde tāb-ı āfitāb-ı ḥavādiẟden āsūde ve pister-i
merḥametlerinde ġunūde ve ḫvāb-ālūde olmışlar idi.
Ḳıṭ‘a:

אران אد
ا אن و را
אن ر אن אد

1
2

ر

ات

رو

ا

در
در ازوى
אت دو
د

(Selmân-ı Sâvecî’nin Dîvân-ı Eş‘âr’ındandır. “Peş peşe gelen yağmur damlaları gibi Hakk’ın rahmeti /
Onun cennet gibi Ravza’sının üzerine yağsın / Amel terazisinde hem ihsan ona / İki cihan iyilikleri ayrıcalığı
verilsin”) V (16b/13 - 24a/6)
olunduḳda M N (22b/9): - V (16b/13)
virildikde M N (22b/13): - V (16b/13)

Cevâhiru’l-Menâkıb

retlerinüñ aḳreb aḳribālarındandur. Terbiyet ü taḳviyetleri ḫuṣūṣında sa‘y-i
belīġıñuz bī-dirīġ buyurulup miyān-ı ġulāmānda müşārün1 bi’l-benān2 olalar
ve emāẟil ü aḳrānları mābeyninde i‘zāz-ı tamām ve imtiyāz-ı mā-lā-kelām bulalar.”
Aġa-yı kām-kār daḫi maḳām-ı i‘tiẕārda bu vechile cevāb buyurdılar ki:
“Ḫidmet-i şerīflerinde bir bī-vücūd-ı bende-i āẟim ve bir ebter ü ser-efgende-i
ḫādimüz. İnşā’allāhu te‘ālā bu ferzend-i ercmendleri belimden inmiş oġlum bilüp taḥṣīl-i terbiyet ve tekmīl ü taḳviyetlerinde vāḳi‘ olan meşaḳḳat ü infi‘ālden
cebhe-i bālimde çīn-i melāl ẓuhūr bulmaya. Ve ābā-i ta‘līm ü tefhīmimizden
ümmehāt-ı ṭab‘-ı selīmleri ‘aḳīm olmaya.”
[M25a] Sarāy-ı pür-iḥtirāmda olan ḫuddām-ı sidre-maḳām miyānında de’b
ü ‘ādet bu idi ki ḥarem-i muḥtereme her ġulām ki evvel ḳadem ḳoya, aġalar tefe’’ülen ve teberrüken ḳıyāfet-i ġulāma mülāyim edā iderlerdi. [N23b]
Aña binā’en aġa-yı büzürg fetḥ-i kelām idüp eyitdi ki: “İnşā’allāhu’l-‘Allām bu
ġulām-ı pür-iḥtişāmlaruñ zimām-ı raḫş-ı devletleri ḳā’id-i ‘izzet ü sa‘ādet eline
sipāriş olunsa gerek ve cenāb-ı3 pādişāh-ı encüm-sipāhdan bī-endāze baḫşāyiş
ve tāze tāze nevāziş ḳılınsa gerekdür.” Aġa-yı dīger daḫi bu gūne naẓar buyururlar ki:
Şi‘r li-münşi’ihī:4

Eyü ṣu ẓāhir olur aḳışından sū be-sū her dem
Eyü ṣoy baḳışından bir naẓarda bellüdür dirler
Fürūġ-ı necm-i baḫtı gün gibi āfāḳı ṭutmaḳdur
Ki ḳutlu gün ṭoġuşından olur rūşen dir atalar

Neẟr: Pes sarāy-ı mezbūrda hemvāre şuġl-i kitāb ve ta‘allüm-i ādāba leyl ü
nehār iştiġāl-i mā-lā-kelām iẓhār idüp ḥüsām-ı ihtimāmı gāh mıṣḳale-i sa‘y-i
bī-pāyānla āyīne-i girdār ve gāh zāġ-ı ta‘ab ve ādāb-ı firāvānla cevherdār gösterüp dellāklik ṣan‘atın anda taḥṣīl eylemişleridi. Ve hemīşe ser-tırāşlıḳ ṣan‘atında
tīġ u ṭaşa iştiġāllerinden şerāre-i nār-ı5 devletleri işti‘āl [M25b] bulmış idi. Ve
hemvāre pür-kār-vār-ı çarḫ-ı devvār noḳṭa-i murādları üzre olmış idi. Belī ol
kimesnenüñ ki āyīne-i fıṭratından6 ṣūret-i mücāhede nümāyān ve āb-ı muṣaf1
2
3
4
5
6

- M: ileyhi N (23a/7) / - V (16b/13)
“müşārün bi’l-benān”: “parmakla gösterilen” manasına gelen Arapça kalıp ifade.
cenāb-ı M: cānib-i N (23b/4) / - V (16b/13)
Şi‘r li-münşi’ihī M: Beyt N (23b/6) / - V (16b/13)
iştiġāllerinden şerāre-i nār-ı M: iştiġālden şerāre-i nā’ire-i N (23b/15-16) / - V (16b/13)
fıṭratından M: fıṭratında N (23b/19) / - V (16b/13)
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fā-yı [N24a] cibilletinde eşkāl-i iḥtimāl-i eẟḳāl-i ta‘ab ‘ayān ola, lā-büdd ol
kimesne ekmegin ṭaşdan çıḳarmaḳ aṣḥāb-ı ṭaleb ve erbāb-ı sa‘y-i1 ta‘ab ḳatında
ke-nārin ‘alā-‘alem2 muḳarrer ü müsellemdür.
Beyt li-münşi’ihī:3

Dilā seng-i cefā olsun ṭarīḳ-i ‘aşḳda tūşeñ
Meẟeldür, ādem olan ekmegini çıḳarur ṭaşdan

Neẟr: ‘Aceb-terīn-i ḥāl ve nedret-āyīn-i aḥvāl budur ki müşārün-ileyh olan aġa
bir mertebe mūzī4 vü ẓālim idi ki ḫār-ı āzārından hīçbir oġlan sālim olmazdı.
Ve cürm-i ḳalīl ve ḫaṭā-yı cüz’ī içün ‘iḳāb-ı küllī revā görüp çeb-i rāstın yiyen
saġ olmaḳ umulmazdı.5 Ve gūş-mālin gören ifāḳat bulmazdı. Lillāhi’l-ḥamd ki
Sarāy-ı Ġalaṭa’da varṭa-i ḫabṭ u ġalaṭa düşmeyüp tamām iki yıl tekmīl-i ādāb
ve taḥṣīl-i ṣan‘at itmişleridi. Ve aġa-yı mezbūrdan bir laḥẓa egri nigāh ve bir
dem cevāb-ı telḫ işitmemişleridi.
Beyt:
6

כ א
د ند
[ ز ا ر و د آ כ אM26a]

Neẟr:7 Ol eẟnāda vezīr-i a‘ẓam ḥażretlerinüñ ortanca birāderleri ki ism-i sāmīleri Muṣṭafā ḳonulmış idi, hemīşe taḥṣīl-i zād-ı rāh-ı8 āḫirete himmet ve ḫidmet-i pādişāh-ı mecāz-iştibāhdan nefret idüp [N24b] ḳurbet-i Pādişāh-ı ḥaḳīḳī
ṣavbına cell-i himmetlerin maṣrūf ve rāh-ı dergāh-ı Şehin-şāh-ı bī-iştibāh
semtine ‘inān-ı ‘azīmetlerin ma‘ṭūf ḳılmış idi ve muḳaddeme-i9 ‘asker-i merg
memleket-i nihādını tālān ve ṭılāye-i leşker-i ecel ḳal‘a-i bedenin vīrān eyleyüp
10 ٍ
11
﴾﴿כ ُّ َ ْ َ َ َ א َ אن
ُ bādesiyle ser-ḫūş ve ﴾﴿כ ُّ َ ْ ٍ َذٓ ِائ َ ُ ا ْ َ ْ ِت
ُ cür‘asından mest
ْ
ü medḥūş olmış idi.
Şi‘r:12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ر روز ا
در א כ
دوم د כ ز א

sa‘y-i M N (24a/3): - V (16b/13)
“ke-nārin ‘alā-‘alem”: “bayrağın üzerindeki ateş gibi” manasına gelen Arapça ibare.
Beyt li-münşi’ihī M N (24a/4): - V (16b/13)
 زىM:  ذىN (24a/7) / - V (16b/13)
olmaḳ umulmazdı M: olmaz N (24a/10) / - V (16b/13)
“Akıl telkin defterini açarsa / Benden meydana çıksın ne varsa”
Neẟr M N (24a/16): - V (16b/13)
rāh-ı M N (24a/18): - V (16b/13)
ve muḳaddeme-i M N (24b/3): - V (16b/13)
“Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.” (Rahmân, 55/26)
“Her canlı ölümü tadacaktır. ...” (Âl-i ‘İmrân, 3/185; ‘Ankebût, 29/57)
Şi‘r M: Naẓm N (24b/6) / - V (16b/13)

Cevâhiru’l-Menâkıb

و א כ א
1
אد ا

از

در آن
ور

Neẟr: Ḥāṣıl-ı kelām iki yıl Ġalaṭa Sarāyı’nda olurlar. Ba‘dehū ‘ināyet-i Bārī
ṭāli‘-i fīrūz ve baḫt-ı bīdārlarınuñ yāri olup Ḫāṣṣ Sarāy’da vāḳi‘ küçük odaya
alınurlar. Vezīr-i a‘ẓam, müşīr-i efḫam ḥażretlerine ki yine silāḥdārlık maḳāmında ber-ḳarār eylediler,2 mülāḳāt [M26b] idüp ortanca ḳarındaşlarından
su’āl buyurduḳlarında “Sulṭānımuñ noḳṭa-i vücūd-ı şerifleri dāyire-i ṣıḥḥatde üstüvār olsun. Anlaruñ mürġ-i rūḥları 3﴾ ٍ’﴿ ِ ْ َ َ ِ ٍכ ُ ْ َ ِ رde ḳarār itmişlerdür.” deyü iḫbār itdükde bir zamān tünd-bād-ı ġumūm ḫırmen-i ṣabr u
ḳarārlarına hücūm itdi ve zebān-ı4 ḥasret ü firḳatile eyitdi:
اى ر دو د ۀ אن ا وزم
ت روزم
[ ر و אه زN25a]

Rubā‘iyye:5
6

7

د
زم

ان و دو
و
ا אم ا כ

Neẟr: ‘Āḳıbet ma‘lūm idindiler8 ki dest-i tedbīr bir emrüñ ki9 tedārükinde
ḳāṣır ola, anda te’ellüm ü taḥassür ṭaleb-i emr-i muḥāle maḳrūndur. Ve bir
şey’üñ telāḳīsine ḳaṣd ki cümle-i muḥālātda dāḫil ola, dāyire-i reviş-i10 dānişden bīrūndur. Lā-cerem
Beyt:
11

آ כ زاد ز אدر א ش
א אن
כ
ز אم د

Neẟr:12 mıṣdāḳı13 dil-i pür-ıżṭırāblarına mülāḳī olup yine ḥażret-i ṣāḥib-ṣadāreti bī-şek birāder-i kūçek i‘tiḳād idüp müteveffā-yı mezbūra kemāl-i maḥab1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ravzatü’ş-Şühedâ’sındandır. “Yazık ki gençlik gününün güneşi / Kısacık hayatın
ikinci sabahı gibi / Yazık ki o dümdüz ulu servi ansızın / Güz fırtınasıyla devriliverdi”
eylediler, M: idiler N (24b/13) / - V (16b/13)
“Muktedir bir hükümdarın katında, [doğruluk meclisindedirler].” (Kamer, 54/55)
zamān-ı M: zebān-ı N (24b/18) / - V (16b/13)
Rubā‘iyye M: Beyt N (24b/19) / - V (16b/13)
 ﭽوM:  دوN (25a/1) / - V (16b/13)
“Ey cihanı aydınlatan iki gözümün nuru / Gittin ayrılığından günüm karardı / Sen ve ben gülen iki mum
idik beraber / Günler seni öldürdü ve ben yanıyorum”
idindiler M: idinürler N (25a/2) / - V (16b/13)
ki M N (25a/3): - V (16b/13)
reviş-i M N (25a/5: - V (16b/13)
“Her anadan doğan bir gün içer / ‘Küllü men ‘aleyhâ fân’ şarabını ecel kadehinden”
Neẟr M N (25a/6): - V (16b/13)
mıṣdāḳı M N (25a/7): - V (16b/13)
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betleri olmaġın isimleri ki Muṣṭafā idi, ḥażret-i ṣāḥib-ṣadārete tebdīl itdiler. Ve
maḳām-ı naṣīḥate iḥżār idüp ṣadef-i [M27a] dehāndan niçe dürr-i şāhvār niẟār
idüp eyitdiler: “İy ferzend-i dil-bend ve iy birāder-i hūş-mend. Ma‘lūm olsun
ki cüz’iyyāt-ı umūra iltifāt-ı küllī, himmet-i bülende nā-mülāyim ve mücerred
sebze-zār-ı1 cihānda ekl ü şürble ḳanā‘at, muḳteżā-yı ṭabāyi‘-i behāyimdür.
Her ser ki serīr-i sa‘ādetde sürūr olmaḳ diler, rāh-ı ṭaleb-i ma‘ālīde kemer-i
ictihādı miyān-ı cāna bend itmek gerek ve her püser-i vālā-güher ki kişver-i
hünerde tāc-ver olmaḳ ister, ta‘ab-ı bī-pāyānı gerden-i vücūdına ṭavḳ idüp
derece-i kemāle yetmek gerek. Himmet-i ‘ālī-mertebe-i ḫasīseye2 rāżī olmaz
[N25b] ve ṭālib-i ma‘ālī menāzil-i edānī vü erāẕil ile ḳanā‘at ḳılmaz.
Beyt:
3

د
אن ادر כ כאر כ د

א ده ر
د آن

Neẟr:4 Ve daḫi maḥabbet-i sükūn u rāḥat ve dūstī-i ten-perestī vü istirāḥat ol
kimesnenüñ ‘alāmetidür ki tār u pūd-ı5 palās-ı libās-ı baḫtı, kārḫāne-i nekbetde mensūc ve şerbet-i ḥayāt ü beḳāsı kāse-i heves ü hevāda semm-i efā‘ī şifāyla
memzūc ola. Fe-ne‘ūẕü billāhi min ẕālik6 eger bu maḳūle mesālik-i pür-mehālike sālik olasın, bī-şübeh7 raḳam-ı [M27b] ‘adem-i iḳbāl, ṣaḥīfe-i ḥāl ü me’ālüñde keşīde ve mencūk-ı rāyet-i ‘uḳūḳ ṭāḳ-ı revāḳ-ı8 ‘ayyūḳa resīde olsa gerekdür. Ammā dergāh-ı Ḫālıḳ-ı bī-çūn -celle ‘ani’ş-şükūk ve’ẓ-ẓunūn- ḥażretlerinden ümmīd-i vāẟıḳ ve recā-i ṣādıḳ oldur ki çeşm-i baṣīretüñ küḥlü’l-cevāhir-i
naṣīḥatimle münevver ve gevher-i kelām-ı birāder-i müstehām āvīze-i gūş-ı
hūşuñ olmaḳ müyesser ola.”
Beyt:
9

ل

اه

و

א

ط

اه از

ا

Neẟr: [N26a] Çün bu cevāhir-i zevāhir-i naṣīḥati gūş-ı hūşa mengūş idüp
düstūrü’l-‘amel her kār ve kār-nāme-i girdār ḳıldılar, hemvāre büzürg ü kūçek
iştiġālden bir dem münfekk olmayup küçük odalarda yedi yıl ḳāyim ve rūz u
şeb levāzım-ı taḥṣīl-i edebde dāyim olmışlaridi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- M V (16b/13): gül-zār-ı N (25a/13)
ḫasīseye M N (25a/19): - V (16b/13)
“Acı çekmeden hazineye kavuşulmaz / Canım kardeşim, çalışan ücretini alır”
Neẟr M N (25b/3): - V (16b/13)
tār u būd-ı M N (25b/5): - V (16b/13)
“Fe-ne‘ūẕü billāhi min ẕālik”: “Bundan Allah’a sığınırız.”
bī-şübeh M: bī-şübhe N (25b/9) / - V (16b/13)
revāḳ-ı M: rāḳ-ı N (25b/11) / - V (16b/13)
Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “Bütün belagat şartlarını sana söyledim / İstersen sözümü dinle, istersen üzül”

Cevâhiru’l-Menâkıb

‘Ahd-i mezbūrda ḥażret-i vezīr-i a‘ẓam vālideleri daḫi küfr ü ḍalāletde
muḫalled olmaġı revā görmeyüp getürdmişleridi. Ve şeref-i İslām1 teşrīf idüp
“Muṣṭafā’dan ġayrı benim birāderim var mıdur?” deyü ṣormışlaridi. Bānūyı mezbūreye daḫi püser-i kihterin irsālde ihmāl itdügine nedāmet ve anuñ
[M28a] ḥaḳḳında ẓuhūr iden umūr-ı ġayr-i marżıyyeden ḫacālet gelüp “Bundan mā‘adā birāderüñ yoḳdur.” deyü cevāb virmiş idi. Āḫiru’l-emr bu ṣūretde vāḳi‘ olan ḥīle serā-perde-i ḫafādan ẓāhir oldı ve künhiyle vezīr-i a‘ẓam
ḥażretlerinüñ sem‘-i şerīflerine vuṣūl buldı. Birāder-i kūçeklerinüñ sa‘ādet-i
İslām’dan ḥırmānına be-ġāyet perīşān olup engüşt-i nedāmeti dendān-ı melāmetle çiynedi ve dīk-i ġayreti āteş-i ḥarāretle2 ḳaynadı. Hemān-dem ḥażret-i
ṣāḥib-ṣadāret ḳatına geldiler. Ve elin ellerine alup buyurdılar: [N26b] “Siz ḫod
benim birāderim degil belki ‘ammū-zādem imişsiz. Niçün bu ḫuṣūṣda vāḳi‘
olan aḥvālüñ i‘lāmında ihmāl eyledüñ? Ve küçük birāderim hāviye-i küfr ü
ḍalāletde ḳalmasın ma‘ḳūl görüp ġayr-i vāḳi‘ söyledüñ?” didiklerinde ḥażret-i
ṣāḥib-ṣadāret daḫi rūy-ı ḥicābı şermendlik zemīnine urdılar ve ḫacālet derlerin
dürrler gibi niẟār idüp buyurdılar:
Beyt:

اى אن אن כאر אزى
3
ازى
و آر دل

Neẟr: “Vāḳi‘-i ḥāl ol minvāl üzredür ki görürsiz ve ḫuṣūṣ-ı [M28b] kār bu aḥvāl
üzredür ki buyurursız. Fe-emmā ben ḳuluñı irsāl eyledükleri eẟnāda ḥadāẟet-i
sinnim ḥasebiyle dā’ire-i sedāddan dūr olmaġın niçe temhīd-i muḳaddimātla
tehdīd ve hezār eymān-ı ġulāẓla4 tenbīh ü te’kīd eyledilerdi ki çehre-i rāzdan
niḳāb-ı iḥtirāzı dūr itmeyem. Ve ‘uhūd u ḥuḳūḳı terk idüp ser-menzil-i ‘uḳūḳa
gitmeyem. Ḥālā ḫaṭā-pūş-ı germ-gūş ḥażretlerinden recā eylerin ki bu cerāyim-i nā-mülāyimi ‘afv buyuralar ve iḥsān-ı cibillī ve kerem-i aṣlīlerin bu bende-i şermende ḥaḳḳında mebẕūl göreler.” Vezīr-i a‘ẓam ḥażretleri daḫi dil-nüvāzlıġa [N27a] āġāz idüp buyurdılar ki: “Ḫāṭırıña nesne gelmesün, yine seni
daḫi birāderim bilürin ve ri‘āyet-i ḥimāyetüñde ser-i mū daḳīḳa fevt itmeyüp
‘ahd-i ṣābıḳ üzre senüñle muḳayyed olurın.”
Çünki küçük birāderlerinüñ aḥvāli ma‘lūm-ı şerīfleri oldı, fi’l-ḥāl ādem irsāl
buyurup getürmişleridi. Ve maḥmiyye-i Ḳosṭanṭiniyye’de vāḳi‘ olan merḥūm
1
2
3
4

İslām M N (26a/8): - V (16b/13)
ḥarāretle M: ḥasretle N (26a/18) / - V (16b/13)
“Ey canım, cihan müdara iledir / Gönül rahatlığı gönül almakladır”
M:
N (26b/13) / - V (16b/13)
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İbrāhīm Paşa Sarāyı’na teslīm eylemişleridi. Çok zamān mürūr1 itmeyüp anlar
daḫi ḥucurāt-ı ‘ālemden çıḳup ṣaḥn-ı sarāy-ı beḳāya dāḫil olmışlaridi. [M29a]
Ḥażret-i vezīr-i a‘ẓam bu aḥvālden daḫi be-ġāyet münkesirü’l-bāl olup ḥażret-i
ṣāḥib-ṣadāretden özge kimesneleri kalmaduġını yaḳīnen ma‘lūm idinmişleridi. Ve cell-i himmetlerin bunlara maṣrūf buyurup birāderlerinüñ maḥabbeti
bunlara naḳl ü ḥareket itmiş idi. Ve āfitāb-ı sa‘ādetleri günden güne derece-i
sa‘ādete yetmiş idi.
اى
אى

Beyt:

آ

2

ر
ا
ن رود د

כ

Neẟr: Vaḳtāki merḥūm u3 maġfūr -ed-dāricü ilā raḥmeti Rabbihi’ṣ-Ṣamed-4 Şehzāde Sulṭān Meḥemmed ḥażretlerinüñ āfitāb-ı ‘ömrleri ufḳ-ı zevālde mütevārī
olmış idi ve nihāl-i ḳāmet-i pür-i‘tidālleri ṣarṣar-ı ecel ile inkisār bulmış idi,
gencūr-ı ḫazāyin-i erzāḳ bi-ḥaseb-i isti‘dād ü istiḥḳāḳ [N27b] ṣāḥib-i ṣadāret
ḥażretlerinüñ gevher-i şeb-çerāġ-ı devletlerin işrāḳ idüp küçük odalardan ḫazīne od[a]larına alınmışlaridi. Anda daḫi ḫuddām-ı sidre-maḳām-ı melā’ik-iḥtişām miyānında işin başa çıḳarup cümlesi ser-fürū itmegin ve her ḫuṣūṣda
sāyir ġılmāndan ber-ter olmaġın bi’ẕ-ẕāt pādişāh-ı dīn-perver [M29b] ḥażretlerinüñ ḫidmet-i sa‘ādet-menḳabetlerinde berber olup ser-i sa‘ādet-maḳarrları
ḫidmeti müyesser olmış idi.
Beyt li-münşi’ihī:5

Gedā ise ne deñlü olsa başda devleti anuñ
Başında yir ider efser gibi sulṭān-ı devrānuñ

Neẟr: Sulṭān Süleymān -‘aleyhi’r-raḥmetü ve’r-rıḍvān-6 ḥażretleri Şāh Elḳās’la
diyār-ı ‘Acem’e ‘asker-i ẓafer-tev’em ile teveccüh-i hümāyūn buyurduḳlarında
ol sefer-i sa‘ādet-rehbere bile gitmişleridi. Ve pādişāh-ı milk ü millet ḥażretlerine tamām yedi yıl ḫidmet itmişleridi.
Beyt:
7

1
2
3
4
5
6
7

د

د

د

כ ا ا אل אدرزاد ر
ا ر

zamān mürūr M N (27a/7-8): - V (16b/13)
Firdevsî’nindir. “Bu fani sarayın âdeti budur / Biri gider, diğeri onun yerine gelir”
merḥūm u M: merḥūm-ı N (27a/15): - V (16b/13)
“ed-dāricü ilā raḥmeti Rabbihi’ṣ-Ṣamed”: “Samed olan Rabbinin rahmetine kavuşan”
Beyt li-münşi’ihī M N (27b/8): - V (16b/13)
“‘aleyhi’r-raḥmetü ve’r-rıḍvān”: “Allah’ın rahmeti ve rızası ona olsun.”
“Her kime talih doğuştan yaver giderse / Neye niyet ederse ona kavuşur”

Cevâhiru’l-Menâkıb

Maṭla‘-ı ḥarem-i pādişāhīden ṭulū‘ itdükden ṣoñra vuḳū‘ bulan aḥvāl-i
sa‘ādet-me’ālleridür ki raḳam-zede-i aḳlām-ı ‘acz-peyām olmışdur.1
[N28a] Mücerrebān-ı aḥvāl-i rūzgār ve bīnendegān-ı taḳallubāt-ı2 edvār
olan vāḳıf-ı3 esrār ḳatında ẓāhir u āşikārdur ki her dürr-i şāhvār ki mekmen-i4
ṣadefden mücellā-yı ẓuhūra çıḳmaya, dürretü’t-tāc-ı pādişāh-ı pür-ibtihāc olmaz. Ve her beççe-i şāh-bāz-ı bülend-pervāz ki kūşe-i āşiyānesinden pervāza
āġāz itmeye, sā‘id-i şehriyār-ı gerdūn-[M30a]medārda ḳarār itmez.
Beyt:

Her kime ki5 rütbet-i bālā gerek
Aña ḳadem6 himmet-i vālā gerek

Neẟr: Pes bu muḳaddimāt-ı ṣadāḳat-āyāt muḳteżāsınca ol vezīr-i şīr-dil bi’ttamām yedi7 yıl pādişāh-ı Süleymān-ḥaşem ve şehin-şāh-ı Ferīdūn-‘alem ḥażretlerinüñ ḫidmet-i [V24b] vālā-nehmetlerinde dellāk olup ‘āḳıbetü’l-emr8
sipāhī olmaḳ ārzūsı ve ṭaşra çıḳmaḳ daġdaġası ḫāṭır-ı deryā-maḳāṭırlarına yol
bulmış9 idi. Ve pādişāh-ı Cem-menḳabet ḥażretleri Elḳās Seferi’nden mürāca‘at buyurup maḳarr-ı muḳarrir-i sulṭānī ve pāy-i taḫt-ı Āl-i ‘Oẟmānī olan
maḥmiyye-i Ḳosṭanṭiniyye’ye geldiklerinde10 otuz üç aḳçe ‘ulūfe ile sipāhī olup
mānend-i āfitāb, maṭla‘-ı ḥarem-i pādişāh-ı gerdūn-cenābdan ṭāli‘ olmış11 idi.
‘Ahd-i mezbūrda12 atabek-i ḳadīm ve velī-ni‘met-i müstedīmleri olan ḥażret-i
[N28b] vezīr-i a‘ẓam Meḥemmed Paşa ki Rūm-ili beglerbegiligi manṣıbında
mu‘azzez ü mükerrem idiler,13 kenef-i ḥimāyetlerin penāh ve sāye-i merḥametlerin cāy-gāh idindiklerinde envā‘-ı iḥsānla14 nevāziş-i kerīmāne ve baḫşāyiş-i
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Maṭla‘-ı ḥarem-i ... olmışdur M: Maṭla‘-ı ḥarem-i pādişāhīden ṭulū‘ itdükden ṣoñra vuḳū‘ bulan aḥvāl-i
sa‘ādet-me’ālleridür ki raḳam-zede-i aḳlām-ı mu‘ciz-peyām olmışdur N (27b/17-19) / Ol vezīr-i rūşen-żamīr
maṭla‘-ı ḥarem-i pādişāhīden ṭulū‘ idüp sipāhī olduḳları ve ol maḳāmdan simāṭ-ı şehin-şāhīde çāşnīgīr
olup zamān-ı yesīrde Dimişvār’da defter ketḫudālıġı manṣıbın müşerref buyurduḳlarıdur ki tuḫm-ı ri‘āyet-i
berā‘at-i dest-i aḳlām siḥr-i biḍā‘atle zemīn-i feṣāḥat ü belāġate kāşte ḳılınmışdur V (24a/7-9)
- M N (28a/2): eṭvār-ı V (24a/10)
- M N (28a/2): ḫafāyā-yı V (24a/11)
mümkin M: mekmen N (28a/3) V (24a/12)
ki M: kim N (28a/7) V (24a/16)
Aña ḳadem M V (24a/17): Aña aḳdem (Üzerine “Evvel aña” ibaresi yazılmıştır.) N (28a/8)
bi’t-tamām yedi M N (28a/9-10): bir niçe V (24a/18)
dellāk olup ‘āḳıbetü’l-emr M (“dellāk” kelimesinin üzeri kırmızı mürekkep ile çizilmiştir.) N (28a/11-12):
rūzgār geçürüp ‘āḳıbet V (24b/1)
ḫāṭır-ı deryā-maḳāṭırlarına yol bulmış M N (28a/13): bünyād-ı nihādına ġālib olmış V (24b/2-3)
Ve pādişāh-ı ... geldiklerinde M N (28a/14-16): - V (24b/3)
ṭāli‘ olmış M N (28a/18): ṭulū‘ itmiş V (24b/5)
‘Ahd-i mezbūrda M N (28a/18): - V (24b/5)
müstedīmleri olan ... idiler, M N (28a/19 - 28b/2): müstedīmi olan mīr-i mīrān ḥażretlerinüñ V (24b/5-6)
idindiklerinde envā‘-ı iḥsānla M N (28b/3): idinüp envā‘-ı iḥsān-ı bī-pāyānla V (24b/7)
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mīrāne itmişleridi ve maḳām-ı naṣīḥatde nice dürr-i şāhvār niẟār idüp eyitmişleridi:1 [M30b] “İy cüvān-ı sa‘ādet-nişān.2 Āyīne-i ḫāṭır-ı ṣafā-āyīnüñden3 ‘ayān
olsun ki herkes ki ṣaḥn-ı sarāy-ı vücūdda cālis ve dībā-yı zībā-yı zindegānīyi
lābis ola, be-her-ḥāl me’āl-i aḥvāl-i4 rūzgār bu minvāl üzre ber-ḳarārdur ki
füsḥat-i meydān-ı leyālī vü5 eyyām ve sāḥa-i fenā-i6 mesāḥa-i şühūr u a‘vāmda ṣavlecān-ı ḳader ü ḳażā7 mānend-i gūy-i bī-ser ü pā ḥālden ḥāle ser-gerdān eylese gerekdür. Zīrā muḳteżā-yı zamān-ı evāyil-i zindegānī mübāyin-i
‘unfüvān-ı cüvānīdür ve8 müsted‘ā-yı ādāb-ı cüvānī muḫālif-i [V25a] eṭvār-ı
pīr-i fānīdür. Lā-cerem şāhid-i dilistān-ı ‘ömr-i insānı ‘alā-külli ḥāl 9, 10 bu evc-i
faṣldan ‘arż-ı cemāl eylese gerekdür. Pes imdi cān-ı birāder erbāb-ı fażl u hüner ḳatında muḥaḳḳaḳ u muḳarrerdür ki her faṣluñ bir gūne muḳteżāsı ve
her muḳteżānuñ bir cins-i teḳāżāsı olması mānend-i [N29a] ẓuhūr-ı11 ṣabāḥ
muḥtāc-ı delīl ü īżāḥ degildür. Zinhā[r] ‘unfüvān-ı şebābı zamān-ı ṭufūliyyete
ḳıyās itmeyesin ve gūl-i nefse uyup rāh-ı hevā vü hevese gitmeyesin.12 Zīrā
henüz nihāl-i ‘ömriñüñ berg ü bārı āẟār-ı ḫıffet ve tehettük ü cür’et olmaḳ
iḥtimāli [M31a] ġālibdür. Eger vesvās-ı13 şeyṭānī ve hevācis-i nefsānī, seḥāb-ı
kesālet ü baṭāletle14 envār-ı āẟār-ı ḳābiliyyetüñ mestūr ve sebel-i ġaflet dīde-i
basīretüñ nūr-ı dāniş ve pertev-i bīnişinden mehcūr eyleye,15 delīl-i sāṭı‘ ve
burhān-ı ḳāṭı‘dur ki dūş-ı hūşuñ dībā-yı zībā-yı tevfīḳden ‘ārī ve āb-ı zülāl-i
‘ömr-i kirāmı mecārī-i bed-kāmī üzre cārī olıcaḳdur.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

itmişleridi ... eyitmişleridi M N (28b/4-5): buyurduḳdan ṣoñra cerīde-i ḫāṭır-ı deryā-maḳāṭırların naḳş u
ruḳūm pend ü naṣīḥatle merḳūm ve cerīde-i bāl-i sa‘ādet-me’āllerin resm-i vefā ve ḫaṭṭ-ı mev‘iẓetle mersūm
buyurdılar ve dil-nüvāzlıġa āġāz idüp bu vechile suḫan-sāz oldılar ki V (24b/8-12)
nişān M N (28b/6): ‘unvān V (24b/13)
Āyīne-i ḫāṭır-ı ṣafā-āyīnüñden M: Āyine-i ḫāṭır-ı ṣafā-āyīnüñde V (24b/13) / Āyine-i ḫāṭır-ı ṣafā-āyinüñde N
(28b/6)
aḥvāl-i M N (28b/9): - V (24b/15)
leyālī vü M N (28b/10): üsbū‘ u V (24b/16)
fenā-i M N (28b/10): felek-i V (24b/16)
ḳader ü ḳażā M N (28b/11): ḳader V (24b/17)
cüvānīdür ve N (28b/13-14): cüvānī ve V (24b/19)
‘alā-külli ḥāl M N (28b/16): ber-her-ḥāl V (25a/1)
“‘alā-külli ḥāl”: “her hâl ve durumda” manasına gelen Arapça ibare.
ẓuhūr-ı M N (29a/1): isfār-ı V (25a/5)
ve gūl-i nefse uyup rāh-ı hevā vü hevese gitmeyesin M N (29a/3): - V (25a/7)
vesvās-ı M: vesāvis-i N (29a/5) V (25a/8)
seḥāb-ı kesālet ü baṭāletle M N (29a/6): ġamām-ı kesālet ü ḍalāletle V (25a/9)
ve sebel-i ... bīnişinden mehcūr eyleye M (“bīnişden” şeklinde yazılmıştır. Ayrıca “sebel” kelimesi yanlış
olarak “sübül” şeklinde harekelenmiştir.) N (29a/7-9): ide V (25a/10)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Beyt:
1

ورى
ى

כאر
כ א

א را
در אن

א

Neẟr: Gerekdür ki ‘inān-ı yekrān-ı2 himmeti elden ḳomayasın. Ve3 nefs-i
bed-endīş girdāb-ı teşvīşe atmadın ve a‘vān-ı şeyṭān-ı hevā mühlike-i şehvete
ilḳā itmedin cehd eyle ki cüvānān-ı sa‘ādet-mend silkine sālik olasın4 ve aḫlāḳ-ı
pesendīde-i erbāb-ı ‘iffet maḳāmın bulasın.”
آرى
دارى

Ḳıṭ‘a:5

6

ارى

ا
ى
אدت در آ

رج دل

د

در
رى ز כ

[ כV25b]
[ وN29b]

Neẟr: Pes bu naṣīḥat-i ḥikmet-āẟār ve mev‘ıẓet-diẟārı ki nümūdār-ı dürr-i şāhvārdur, gūş-ı hūşa mengūş bilmişleridi. Ve her birin sem‘-i rıżā ile ḳabūl idüp7
düstūr-ı kār ve kār-nāme-i [M31b] her-girdār idünüp aḥvāl-i cihān-güẕārāna8
dīde-i ‘ibret birle naẓar ḳılmışlaridi.9
Beyt li-münşi’ihī:

Görmege esrār-ı dehri bir varaḳda yek be-yek
Dīde-i ‘ibret gerekdür dīde-i ‘ibret gerek

Neẟr: Ol eẟnāda ber-mūcib-i [kelām-ı]10 ‘Aẓīmü’ş-şān-ı 11ا אن
ا
ṭabī‘atlerine ārzū-yı ṣıla ġālib ve silsile-i maḥabbet-i vaṭan-ı aṣlī ḫāṭır-ı şerīflerini cālib olup żamīr-i merḥamet-peẕīrleri ṣıla-i raḥme ‘āyid ve müşāhede-i
eḳāribe rāci‘ olduḳda12 ḥażret-i mīr-i mīrān, livā-i Bosna tevābi‘inden Brot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

“Böyle himmetle yürümez ağalık işi / Düşük himmetli, dünyada asla üstünlük bulamaz”
yekrān-ı M N (29a/14): tīz-kām-ı V (25a/15)
ḳomayasın. Ve M N (29a/14-15): ḳomayup V (25a/15)
olasın M N (29a/17): - V (25a/18)
‘iffet maḳāmın bulasın Ḳıṭ‘a M: ‘iffet maḳāmın bulasın. Şi‘r N (29a/14) / ‘iffete mālik olasın. Naẓm
Rubā‘iyye V (25a/19)
“Sözümü dinleyip uygularsan eğer / Saadet definesinin anahtarı yenindedir / Ve eğer nasihat incisini
kalbinin köşesine koymazsan / Dünyanın elinden hakaret tokadını doyasıya yersin”
gūş-ı hūşa ... idüp M N (29b/3-4): mengūş-ı gūş-ı hūş buyurup her birin V (25b/3-4)
güẕārāna M: güẕerāna N (29b/5) V (25b/5)
naẓar ḳılmışlaridi M N (29b/6): nigerān olurlardı V (25b/5)
- M: kelām-ı N (29b/8) V (25b/8)
“Vatan sevgisi imandandır.” manasındaki hadîs-i şerîf (Celâleddîn es-Süyûtî, Ed-Dürerü’l-Müntesire fi’lEhâdîsi’l-Müştehire, hadîs no: 190).
merḥamet-peẕīrleri ... olduḳda M N (29b/11-12): āyīne-i naẓīrleri ṣıla-i cümle-i eḳārib cānibini ṭālib
olduḳlarında V (25b/10-11)
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Ḳāḍīlıġı’nuñ1 cem‘-i cizye ḫidmetin alıvirmişleridi ve2 ol bahāne ile ṣıla
itmege icāzet virmişleridi.3 Çün ṣıla-i eḳārib ber-muḳteżā-yı ecmel-i me’ārib
vuḳū‘ bulmış idi ve ḫvīş u ḫvīşāvend ve birāder ü ferzendden her kim varsa
żiyāfet-i İslām’a da‘vet idüp ber-muḳteżā-yı me’ārib-i dil maḳṣūd-ı şerīfleri
ḥāṣıl olmış idi.
Şi‘r li-münşi’ihī:4

[N30a] Bir ḳula Ḥaḳḳ’ın ola iḥsānı
Ṣadr-ı ‘izzetde şāh ider anı
Bir gedā-yı ḥaḳīr iken nāgāh
Eyler anı muḳīm-i ‘izzet ü cāh
Gün gibi ṭurmadın ẓuhūr bulur
Ġāyet-i irtifā‘a vāṣıl olur
Ḫvīş ü bīgāne dimeyüp niçeler
[M32a] Kim anuñ sāyesinde ḫōş geçeler

Neẟr: Ol dem ki5 pādişāh-ı baḥr ü berr ve şehin-şā-ı heft-kişver merḥūm
Sulṭān Süleymān-ı Cem-siyer6 ḥażretleri kerr ü ferr-i ‘aẓametle Naḥcıvān Seferi’n muḳarrer itmişleridi ve dāru’l-mülk olan maḥmiyye-i Ḳosṭanṭiniyye’den
beş menzil gitmişleridi,7 ḫvān-ı ni‘met-i Vāhibü’l-erzāḳ simāṭ-ı istiḥḳāḳlarında āmāde ve evānī-i ‘ināyet-i Ḫudāvend-i ‘ibād ṣaḥn-ı sarāy-ı isti‘dādlarında
nihāde ḳılınup pādişāh-ı gerdūn-serīr ḥażretlerine8 çāşnīgīr olmışlaridi. İki yıl
mıḳdārı ol ḫidmet-i ‘ālī-menḳabetde9 dāmen-der-miyān ve cān-ı şīrīnlerini10
her ḫidmetde pūyān idüp11 ḫidmet-i simāṭ-ı pādişāhīye bir mertebe çāşnī ve
bir meẟābede12 leẕẕet virmişler idi ki meẕāḳ-ı ṣıġār u13 kibār edā-i ḫidmetle1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Brot Ḳāḍīlıġı’nuñ M N (29b/13): Brodi nām ḳāḍīlıġuñ V (25b/12-13)
alıvirmişleridi ve M N (29b/14): alıvirüp V (25b/13)
virmişleridi M: buyurmışlaridi N (29b/15) V (25b/14)
Şi‘r li-münşi’ihī M: Naẓm li-münşi’ihī N (29b/19 / - V (25b/15)
vuḳū‘ bulmış ... Şi‘r li-münşi’ihī … ki M: vuḳū‘ bulmış ... Naẓm li-münşi’ihī … ki N (29b/16 - 30a/5) /
aḥsen vech üzre müyesser ve ‘arṣa-i ẓuhūrda cilve-ger olup yine ḥażret-i mīr-i mīrāna mülāḳāt itdükleri
evḳātda V (25b/15-17)
Süleymān-ı Cem-siyer M N (30a/6): Süleymān -‘aleyhi’r-raḥmetü ve’r-rıḍvān- V (25b/18)
kerr ü ferr-i ... gitmişleridi M N (30a/6-8): sa‘ādetle Naḥşivān Seferi’n muḳarrer idüp kemer-i ‘azīmeti miyān-ı
cāna [V26a] bend itmişler idi. Ol sefer-i ẓafer-rehbere sa‘ādetle çıḳılduḳda beşinci ḳonaḳda V (25b/19 - 26a/2)
gerdūn-serīr ḥażretlerine M N (30a/11): gerdūn-serīre V (26a/5)
ḫidmet-i ‘ālī-menḳabetde M N (30a/13): ḫidmetde V (26a/6)
şīrīnlerini M: şīrīnlerin N (30a/13) / şīrīni V (26a/6)
- M N (30a/14): ni‘met-i V (26a/7)
meẟābede M N (30a/15): derecede V (26a/8)
ṣıġār u M N (30a/16): ṣıġār-ı V (26a/8)

Cevâhiru’l-Menâkıb

rinden çāşnīdār olup1 ol sefer-i hidāyet-rehberden pādişāh-ı dād-perver ḥażretleri2 mürāca‘at buyurup maḥmiyye-i Amasiyye’de ḳışlaḳ buyurduḳlarında3
siyāḳat-i [N30b] hidāyet-i Pādişāh-ı4 iḳlīm-i ḳıdem ve erḳām-ı ‘ināyet-i Ḫālıḳu’n-nūn ve’l-ḳalem defter-i āmāllerinde5 mevcūd olmış idi. Ve6 sene iẟnā
ve sittīn ve tis‘a-mi’e Cemāẕiye’l-āḫire’sinüñ7 ġurresinden8 [M32b] ġurre-i
ġarrā-yı devlet ufḳ-ı himmet-i9 pādişāh-ı gerdūn-‘aẓametden yüz gösterüp
Ṭımışvār ḳaleminüñ defter kedḫudālıġı10 altmış biñ aḳçe ile11 [V26b] erzānī
buyurulmış idi. Çün pāy-i iḳdām ve ḳadem-i ihtimām ile bu pāyeye irdiler
ve gülistān-ı kāmrānīden verd-i şādmānī derdiler, hemvāre12 rişte-i cānların13
le’ālī-i14 şükr-i ḥażret-i Lā-yezālī ile müvaşşaḥ ve ẕā’iḳa-i Mesīḥ-zübānların,15 ki
kelīm-i mehd-i dehāndur, lebān-ı sipās-ı firāvānla müraşşaḥ idüp buyurdılar:16
אن د א אن
ر
17

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ا را ار אر
כ
ر
دم
اى ا

אن
آ از

- M N (30a/17): her vechile ṣarf-ı maḳdūr ve beẕl-i mechūd itmelerinden tamām mertebede ẕevḳ ve kemāl
derece[“derece” kelimesi mükerrer yazılmıştır.]de ḥaẓẓ itmişler idi.
Beyt:

2

از אط ده
כآ د آرزوى

כ

כא כ در
כ ز

כ ز
ا

[Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Dertten şikâyet etme, çünkü edep yolunda / Zahmet çekmeyen rahata kavuşamaz”
(Hâfız Divânı, s. 192).] Neẟr V (26a/9-12)
ol sefer-i hidāyet-rehberden pādişāh-ı dād-perver ḥażretleri M N (30a/17-18): ḥażret-i pādişāh-ı milk ü millet
ol sefer-i nuṣret-āyetden V (26a/12-13)
Amasiyye’de ḳışlaḳ buyurduḳlarında M N (30a/19): Amasiyye’ye geldiklerinde V (26a/13-14)
Pādişāh-ı M N (30b/1): Sulṭān-ı V (26a/14)
āmāllerinde M N (30b/2): āmāllerine V (26a/15)
mevcūd olmış idi. Ve M N (30b/2): resīde ve rādde-i sa‘ādet-mādde-i ḳalem-i ṣaḥḥ cerīde-i iḳbāllerine keşīde
buyurulup V (26a/15-16)
1 Cemâziyelâhir 962 (23 Nisan 1555)
ġurresinden M: ġurresinde N (30b/4) V (26a/18)
himmet-i M N (30b/4): ‘ināyet-i V (26a/18)
 כ اM:  כ اN (30b/6) V (26a/19)
altmış biñ aḳçe ile M N (30b/6): - V (26b/1)
Çün pāy-i ... hemvāre M N (30b/7-9): - V (26b/1)
cānların M N (30b/9): cānları V (26b/1)
- M N (30b/10): mütelālī-i V (26b/1)
zübānların M N (30b/11): zübānları V (26b/2)
idüp buyurdılar M: idüp buyurdılar: Ḳıṭ‘a N (30b/12) / eyleyüp buyururlardı: Ḳıṭ‘a V (26b/3)
“Akıl sevinçten cana müjde veririr ansızın / Ki sonunda gönlüm arzusuna kavuştu / Can da Allah’a bin
şükür dedi / Allah’tan ne dilediysem bana ulaştı”
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Neẟr: Beş yıl mıḳdārı daḫi manṣıb-ı mezbūrda ḳarār idüp ‘ahd-i meẕkūrda1 Ṭımışvār beglerbegisi ki merḥūm Ḳāsım Paşa idiler, anlaruñla müddet-i mezbūrda2 binā-yı ittiḥāda bir mertebe3 iştidād virmişler idi ki nevā-yı ḳānūn-ı [N31a]
‘adāletleri gülbāng-ı bülbül-i nālānı muġnī olup devrleri medār-ı dāyire-i i‘tidāl
ve dükeli ḫafīf ü ẟaḳīl olan kārda güftār-ı telḫ-āẟār emr-i muḥāl olmış idi ve4
çarḫ-ı çenberi hemvāre murādları üzre dāyir ve seyyāre-i ittiḥād-ı āsmān izdiyād
[M33a] üzre5 Sa‘d-i Ekber6 ve Neyyir-i A‘ẓam7 derecesin bulmış idi.
دار
دو ا دل
ون כ و آزرم

Ḳıṭ‘a:8

א
9

دو א
א

و از
ا ز

Livā-i gerdūn-isti‘lā-yı iḳbāl ve mencūḳ-ı10 rāyet-i ḳamer-menzilet-i
cāh u celālleri hem-ser-i felek olup livā-i Filek erzānī buyurulduġıdur.11
Cevheriyān-ı bāzār-ı12 imtiyāz ve ṣarrāfān-ı13 naḳd-i ma‘rifet-i [V27a] istiḥḳāḳ
u i‘zāz ḳatında rūşen ü hüveydādur ki, anlaruñ ki çeşm-i dānişleri vüfūr-ı nūr-ı
bīnişle rūşen ve farḳ-ı Ferḳad-sā-yı himmetleri tāc-ı pür-ibtihāc-ı istiḥḳāḳla müzeyyen ola, her-āyīne14 müstaḥıḳḳ-ı ṣunūf-ı tebcīl ü ikrām ve müste’hill-i iclāl ü
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

‘ahd-i meẕkūrda M N (30b/17): ol zamānda V (26b/6)
ki merḥūm Ḳāsım Paşa idiler, anlaruñla müddet-i mezbūrda M N (30b/17-18): merḥūm u maġfūr Ḳāsım Paşa
olup anuñla müddet-i mezbūrede V (26b/7-8)
- M N (30b/19): iḥkām u V (26b/8)
olmış idi ve M N (31a/3-4): idi. V (26b/12)
izdiyār-ı rūze-i M: izdiyād üzre N (31a/5) V (26b/13)
Sa‘d-i Ekber: Jüpiter
Neyyir-i A‘ẓam: Güneş
Sa‘d-i Ekber ve Neyyir-i A‘ẓam derecesin bulmış idi. Ḳıṭ‘a M N (31a/5-6): sāyir olmış idi. Şi‘r V (26b/13)
Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “İki gönül eri, aralarında bir kılı bile muhafaza ederler / Bir serkeşle ağırbaşlı bir adam
da böyledir / Her iki taraf da cahil olursa / Kıl yerine zincir olsa kırarlar” (Sadi, Gülistan, çev. Hikmet
İlaydın, İstanbul 1991, s. 169).
mencūḳ-ı M N (31a/9): māhçe-i V (26b/16)
buyurulduġıdur M N (31a/11): buyurulduġı ve livā-i mezbūrda vāḳi‘ olan menāḳıb-ı ‘aliyyeleridür ki sīne-i
mestūre-i ḫavāṭır-ı şevk, nevk-i ḳalem-i sāḥirle münşeriḥ ve ruḫsāre-i ..... berā‘at-i istihlālle münfetiḥ
ḳılınmışdur V (26b/18)
- M N (31a/14): temyīz ü V (26b/19)
- M V (26b/19): dükkān-ı N (31a/14)
anlaruñ ki çeşm-i ... her-āyīne M N (31a/14-16): ẟemere-i şecere-i īcād-ı beşer fākihe-i leẕīẕe-i fażl u hünerdür
ki sermāye-i devlet ve ser-nāme-i menşūr-ı sa‘ādetdür, şāḫ-sār-ı devḥa-i ẓuhūrı terbiyet-i erbāb-ı devlete
menūṭ ve şükūfe-i ḫōş-būy-ı ḥuṣūli inṣibāb-ı seḥāb-ı aṣḥāb-ı ‘izzete merbūṭdur. Te’yīd ü te’bīd-i Sübḥānī ile
bu tāc-ı vehhāc-ı sa‘ādet anlaruñ ki hāme-i himmetlerinde nihāde ve genc-i ḫāne-i ‘ināyet-i Yezdānī’den bu
cevher-i nefīs ṭıbḳ-ı istiḥḳāḳlarında āmāde ola, bī-şübhe V (27a/1-8)

Cevâhiru’l-Menâkıb

iḥtirām olsa gerekdür.1 Binā’en ‘alā-hāẕā2 çün manṣıb-ı mezbūrda ṣāḥib-i ṣadāret ḥażretlerinüñ3 gül-i ḫōş-būy-ı4 kifāyetleri5 ve her ḫidmetde istiḳāmet üzre
[N31b] ṣarf-ı himmetleri bi’ẕ-ẕāt pādişāh-ı ‘adālet-penāh ḥażretlerinüñ sem‘-i
şerīflerine vāṣıl olduḳda bī-şübeh müstaḥıḳḳ-ı ri‘āyet-i pādişāhī ve maḥall-i6 iltifāt-ı nā-mütenāhī olmaġa lāyıḳ olup7 [M33b] sene seb‘a ve sittīn ve tis‘a-mi’e
Cemāẕiye’l-āḫire’sinüñ altıncı güninde livā-i Filek taḳlīd olunmış idi ve livā-i
devlet-i gerdūn8-isti‘lāları hem-ser-i felek ḳılınmış idi.9
Beyt:

رد
10

در دا ه
ار د
د

Neẟr: ‘Ahd-i mezbūrda11 ḥażret-i vezīr-i a‘ẓam Meḥemmed Paşa ki vezīr-i ẟāliẟ
idiler, çünki12 ‘ammū-zādelerinüñ kevkeb-i sa‘ādetin ufḳ-ı13 iḳbālden ṭāli‘ ve
Nesr-i Ṭāyir-i ṭāli‘in burc-ı şerefde vāḳi‘ buldılar,14 nevābıż-ı himmet15 semt-i
ḥarekete gelüp tehniyetleriyçün bir nāme-i kerāmet-‘amāme taḥrīr buyurmışlaridi ve le’ālī-i tehniyet ve cevāhir-i zevāhir-i pend ü naṣīḥate16 silk-i i‘lām u
ifhāmda bu minvāl üzre intiẓām virmişler idi ki:
“İy gülbün-i gülşen-i devlet ve iy nihāl-i bāġ-ı sa‘ādet! Bi-ḥamdillāh ki ḥālā
seni gülistān-ı zindegānīde şāḫ-ı şādmānīden ber-murād buldum. Ve pādişāh-ı
encüm-sipāh ḥażretleri cānibinden17 manṣıb-ı emārete nāmzād gördüm. Çün1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

iḥtirām olsa gerekdür M N (31a/17): iḥtirāmdur V (27a/9)
“binā’en ‘alā-hāẕā”: “bundan dolayı” manasına gelen Arapça ibare.
ṣāḥib-i ṣadāret ḥażretlerinüñ M N (31a/18): müşārün-ileyh vezīr-i ḫuceste-żamīrüñ V (27a/10)
ى
M N (31a/19): ى
V (27a/10)
kifāyetleri M N (31a/19): kifāyeti V (27a/10)
üzre ṣarf-ı ... bī-şübeh ... maḥall-i M “bī-şübhe” şeklinde yazılmıştır N (31a/19 - 31b/3): rāyiḥa-i fāyiḥa-i
istiḳāmeti meşāmm-ı pādişāh-ı İslām’a vāṣıl ve ṣıyt ü ṣadā-yı naṣfet ü ‘adāleti mesāmi‘-i erbāb-ı cāh u celāle
dāḫil olıcaḳ mehebb-i riyāḥ-ı ri‘āyet-i pādişāhī ve maṣabb-ı bārān-ı V (27a/11-14)
olup M N (31b/4): görilüp V (27a/15)
olunmış idi ve livā-i devlet-i gerdūn M N (31b/6): olunup māhçe-i livā-i gerdūn V (27a/17)
ḳılınmış idi M N (31b/7): olunmışdı V (27a/17)
Nizâmî-i Gencevî’nindir. “Bu gök kubbe altında herkesin / Mertebesi kendi kudretine göredir” (Mahzen-i
Esrâr, s. 82).
‘Ahd-i mezbūrda M N (31b/8): Çün V (27a/19)
Meḥemmed Paşa ki vezīr-i sālis idiler, çünki M: Meḥemmed Paşa ki Rūm-ili beglerbegisi idiler, çünki N
(31b/9-10) / ṣāḥibü’l-eyādī ve’n-ni‘am [V27b] mezbūr V (27a/19 - 27b/1)
ufḳ-ı M N (31b/10): maṭla‘-ı V (27b/1)
buldılar, M N (31b/11): göricek V (27b/2)
himmet M N (31b/12): maḥabbet V (27b/3)
buyurmışlaridi ve le’ālī-i tehniyet ve cevāhir-i zevāhir-i pend ü naṣīḥate M N (31b/13-14): buyurdılar ki
evvelen le’ālī-i mütelālī-i tehniyet ve ẟāniyen cevāhir-i zevāhir-i naṣīḥat ki her biri gūşvāre-i ‘aḳl u dīn ve
ṭavḳ u yāre-i nev-‘arūs-ı yaḳīn olmaġa ḳarībdür, V (27b/4-6)
ḥażretleri cānibinden M N (31b/18): ṭarafından V (27b/10)
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ki zimām-ı icrā-yı [N32a] ḳavā‘id-i dīn ve ıṣlāḥ-ı meṣāliḥ-i cumhūr-ı müslimīn
keff-i kifāyetiñe sipāriş buyurulmışdur, ma‘lūm ola ki evvelā dībā-yı zībā-yı
devlete ṭarz-ı Şerī‘at-i Muḥammedī1 ile [M34a] ṭırāz viresin. Ve ẟāniyen farḳ-ı
Ferḳad-sā-yı emāreti efser-i ḳānūn-ı siyāsetle ser-efrāz ḳılasın. Ve kemā-yenbaġī deḳāyıḳ-ı şer‘iyyeye ‘ārif ve ḳavā‘id-i ḳānūn-ı siyāsete vāḳıf olasın. Ve illā
āfitāb-ı devleti ṣaded-i zevālde ve manṣıb-ı imāreti şeref-i intiḳālde ma‘lūm
idinesin. Ve bu ma‘nāda buyurmışlardur:2
Beyt:

ى دارد
ى دارد

3

ع ز כ ار
כز ع

Neẟr: [V28a] Ve daḫi4 her ḫuṣūṣda bīdār-ı dil ü hūş-mend ve āgāh-żamīr ü ḫıred-mend olup her ḫuṣūṣa bi’ẕ-ẕāt kendüñ mübāşir ve evāyil-i kārda ‘avāḳıb-ı
umūra nāẓır olasın. Ve daḫi5 vācibdür ki tertīb-i merātib-i insāna temyīz-i kāmil ve taḳdīr-i maḳādīr-i eşrāf ü a‘yāna vuḳūf-ı şāmil ḥāṣıl eyleyesin. Tā ki
fürūġ-ı rāsta ẓulām-ı dürūġdan imtiyāz virmege mālik ve istimā‘-ı kiẕb-i ṣarīḥ
ve ıṣġā-i ifk-i ṣaḥīḥden iḥtirāz ḳılmaġa sālik olasın. Ve daḫi6 esās-ı devletüñ
ḳavā‘id-i ḥikmet ve ḳānūn-ı ‘adālet üzre ṭarḥ idüp [N32b] mevā‘iẓ-i ‘ulemā ve
neṣāyiḥ-i ṣuleḥāyı żamīr-i vaḳḳāduña7 pīş-nihād ḳılasın ki, hem binā-i memleket [M34b] mi‘mār-ı ‘adāletüñle ma‘mūr8 ve hem żu‘afā-yı ra‘iyyet nesīm-i
luṭf ü mürüvvetüñle ḫandān ü mesrūr olup tā ki dünyāda sarāy-ı9 sa‘ādetüñ
raḫne-i ḫalelden emīn ola ve ‘uḳbāda ḳaṣr-ı a‘mālüñ maḳām-ı bülend ve derecāt-ı ‘āliyāt bula.
Şi‘r:10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

داد כ د
א
כ در
א داى د آ אد כ د

Muḥammedī M N (32a/3): Aḥmedī V (27b/14)
Ve bu ma‘nāda buyurmışlardur M N (32a/8-9): - V (27b/18)
“Hem şeriatın saltanattan üstünlüğü vardır / Hem saltanatın başı şeriatla yukarıdadır”
daḫi M N (32a/10): - V (28a/1)
her ḫuṣūṣa ... daḫi M N (32a/11-13): ġavr-i mühimmāta misbār-ı fikrle vuṣūl ve külliyyāt ü cüz’iyyāta ḳuvvet-i
ẕihn ve fevr-i derkle iḫāṭa vü şümūl ḳaṣd eyleyesin ve V (28a/2-4)
daḫi M N (32a/18): - V (28a/9)
żamīr-i vaḳḳāduña M N (32b/1): bünyād-ı umūruña V (28a/11)
- M N (32b/2): u ābādān V (28a/12)
mürüvvetüñle ḫandān ü mesrūr olup tā ki dünyāda sarāy-ı M N (32b/3-4): iḥsānuñla ḫōş-ḥāl ü şādmān
olmaġla dünyāda binā-yı V (28a/13-14)
ola ve ‘uḳbāda ... Şi‘r M N (32b/5-6): ve ‘uḳbāda fā’iz-i devlet-i necāt ve ḥā’iz-i derecāt-ı ‘illiyyīn olasın.
Naẓm-ı Fārisiyye V (28a/15-16)

Cevâhiru’l-Menâkıb

داد ی ط א ار
دو א زכ آزار

1

Neẟr: Ve daḫi2 pādişāh-ı deryā-nevāl ḥażretlerinüñ ḳral-ı bed-fi‘ālle [V28b]
mābeynlerinde olan silsile-i ṣulḥı taḥrīkden ḥaẕer idesin ve her-āyīne dāmen-i
te’ennī vü tedebbüre teşebbü[ẟ] idüp ṭarīḳ-i sedād ve şāh-rāh-ı reşād üzre gidesin. Ve3 eger pister-i sa‘ādetde āsūde-ḥāl ve serīr-i ‘izzetde müreffehü’l-bāl
olmaġı maḳṣūd idinesin, be-her-ḥāl4 celāyil-i himmetüñi5 maḳāṣıd-ı ṣulḥa
maḳṣūr ve ḳuṣārā-yı müdārāyı ābādān6 u ma‘mūr ḳılasın.
ن ا دو
א د אن ارا

Beyt:

7

آ א دو
א دو אن

Neẟr: Eger ‘adū-yı bed-ḫūy ṭarafından8 bir kār-ı nā-şāyeste ẓuhūra gelürse hele
bārī bādī sen olmayasın. [N33a] Zīrā ber-her-ḥāl bādī-i aẓlem ve mübāşeret-i
aḫṭārda ‘adem-i mübāderet ṭarīḳ-i [M35a] eslemdür. Belki nişāne-i erbāb-ı
ḥazm oldur ki emr-i ḫaṣmda müdārāyı revā ve def‘-i mażarratda rıfḳ u mülāṭafeti sezā göre.”
Şi‘r:9

1
2
3

8
9
10

ا

ش

ا

א

از
ا א ن آب از آ

“Kim ki evinde bir gece adaleti sağlasa / Yarınki evini abad eder / Adalet saltanatın şartıdır / Zulmü az olan
devlet baki kalır”
daḫi M N (32b/8): - V (28a/19)
idesin ve ... gidesin. Ve M N (32b/10-12): idüp ‘arūs-ı vifāḳı münḫali‘u’l-‘iẕār ve raḫş-ı ittifāḳı küsiste-i mehār
itmeyesin.
ِ
ِ
Beyt:
אن
ا
ْ ّ َ َ َ א ا
ُ َ ّأو ٌل َو ا َ َ ُّ ا ّא
َ
(El-Mütenebbî’nindir. “Barış, yiğitlerin cesaretinden önce gelir / O birinci, diğerinin yeri ise ikinciliktir”)
Beyt:

4
5
6
7

10

אن

אرب
ر وى را ى ا
ه א درو
آ כ

(“Tecrübelilerin görüşünden dışarı çıkmayı düşünme / Zafer, gerçeği gösteren aynadadır”) Neẟr V (28b/1-5)
Be-her-ḥāl M N (32b/14): - V (28b/6)
- M N (32b/14): marāṣıd-ı V (28b/7)
ābādān M N (32b/15): ābād V (28b/8)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “İki cihanın da istirahatı şu iki sözün tefsirinden ibarettir: / Dostlara mürüvvet,
düşmanlarla geçim” (Hâfız Divânı, s. 5).
bed-ḫūy ṭarafından M N (32b/18): dürüşt-rūdan V (28b/9)
Şi‘r M V (28b/13): Naẓm N (33a/4)
M:
N (33a/4) V (28b/14)
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1

دد אم
دادن אم

ى

اد כ از
א

Neẟr: Çün kīse-i cevāhir-i zevāhir-i naṣīḥat-i merḳūm ḫatm-i iḫtitāmla2
maḫtūm oldı, cemī‘3 mühimmāt-ı emāreti tertīb ve eczā-i levāzım-ı umūr-ı
lāzımelerin ḥoḳḳa-i tekmīlde terkīb idüp birḳaç esb-i tāzī-i lu‘bet-bāzı livā-i
zerrīn-ser-i pādişāh-ı heft-kişver ile4 irsāl buyurmışlaridi.
Beyt li-münşi’ihī:5

Anuñ ki ide başını luṭf-i Ḫudā penāh
Lā-büdd ayaġına gelür anuñ livā-i şāh

Neẟr: Vaḳtāki6 ‘alem-i pādişāh-ı Cem-ḥaşem ve ẕikr olunan7 dürc-i le’ālī-i8
muḥterem vāṣıl-ı cenāb-ı vālā-himem oldı,9 merāsim-i taḳbīl ü ta‘ẓīm ve mevācib-i şükr-i ni‘met10 taḳdīm olunup buyurdılar:
Beyt:

ا دا א ا ا
ا ا

11

"
' א

ا
اذ

Neẟr:12 Cemī‘ eḥibbā vü aṣdiḳā ve bīgāne vü āşinā ‘arṣa-gāh-ı ‘arżlarına ḫidmet-i tehniyeti inhā itmişleridi ve13 lisān-ı ḥāl ve zebān-ı maḳālle eyitmişleridi:14

1
2
3
4

“Kendini oyalamak kötü hiddetten iyidir / Su fışkırtmak ateş püskürtmekten iyidir / Her arzu lütufla
tamam olur / Gazaba yönelmeye ne gerek var?”
ا א
M: ا א
N (33a/7) / ا
א
V (28b/16)
oldı, cemī‘ M N (33a/7): buyuruldı, cemī‘an V (28b/17)
lu‘bet-bāzı livā-i zerrīn-ser-i pādişāh-ı heft-kişver ile M N (33a/10-11): lu‘bet-bāzla ki her biri
Meẟnevī:

ش אد א
ه ز
ا خ א
ه
ى ا ك دى
دون ردى

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

[V29a]

כ

(“Yerinde zıplayan iyi hava alır / Devlet kuşu göğe uçmuş / Aklında İsa gibi göklerde gezer / Hesapta
fikreder dünyayı gezer”)
Neẟr: livā-i gerdūn-sā-yı pādişāhī ile refīḳ-i rāh idüp V (28b/19 - 29a/4)
Beyt li-münşi’ihī M: Beyt N (33a/11) / - V (29a/4)
Anuñ ki ide ... Vaḳtāki M N (33a/12-13): Çün ṭabl ü V (29a/4)
ẕikr olunan M N (33a/13): ol V (29a/4)
- M N (33a/14): mütelālī-i V (29a/5)
oldı, M N (33a/14): olduḳda V (29a/5)
ni‘met M N (33a/15): ni‘met-i bī-ġāyet V (29a/6)
 اM:  ا اN (33a/17) V (29a/8)
“Sürekli ve sonsuz hamd Allah’a mahsustur / Allah kolaylaştırırsa kimseye vermediğini ona verir”
- M N (33a/17): Ve V (29a/8)
itmişleridi ve M N (33a/19): idüp V (29a/9)
eyitmişleridi M N (33a/19): bu ebyātı gūyā olmışlaridi (Altında “oldılar” yazılıdır.) V (29a/10)

Cevâhiru’l-Menâkıb

אرت ر אن א
2
از

[N33b] Naẓm-ı Fārisī:1

3

ا

כ
دۀ ا

ا כ دل اران د אش
ا כ אن ار آرزوش

[ ا وزM35b]
ا אل را
روز

Neẟr: Pes ol neṣāyıḥ-ı sa‘ādet-me’āli düstūrü’l-‘amel-i her-ḥāl ve mażmūn-ı
sa‘ādet-maḳrūnete4 imtiẟāl buyurdılar ve5 tehiyye-i esbāb-ı irtiḥāle iştiġāl üzre oldılar.6 Tertīb-i muḳaddemāt-ı emārete ‘arṣa-i7 ẓuhūrda cilve virmege bu
üslūb üzre himmet ḳıldılar ki8 erbāb-ı ḫıred-i şīr-merd ve [V29b] hizebrān-ı9
pīşe-i neberd olan dilāverlerden ki her biri10 per ü bāl-i külengle ārāste ve nīze-i
cān-şikārları11 sū-yı āsmāna peyveste idiler,
אرز و و د و ن آ אم
ار
د ور و رزم آز א و כ

Şi‘r:12
و אل

از
و אر

13

د درع و

כ ه در
כ ه هو

Neẟr:14 iki yüz mıḳdārı ‘ulūfeci ġāzīler15 cem‘ idüp ferr ü kerr-i iḥtişām ġāyet-i
encāma vāṣıl olıcaḳ bir zamān-ı sa‘d-nişānda perçem-i tūġ-ı16 ‘alemi kākül-i
mehveşān gibi perīşān ve dāmen-i17 livā-i āsmān-sāyi çehre-i mihr ü māha
[N34a] sāye-bān idüp ṣadā-yı kūs ve āvāy-ı derāy ve ġırīv-i ṣūrnā vü kerrenāy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

Naẓm-ı Fārisī M: Beyt N (33b/1) / Şi‘r V (29a/10)
 ازM:
 اN (33b/2) V (29a/11)
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ravzatü’ş-Şühedâ’sındandır. “Bugün güzel bahtım müjde verdi / Geleceğime yüz
ümit perdesi açıldı / Gün o gün ki gönül binlerce duasına kavuştu / Devir o devir ki can bin arzusuna erişti”
maḳrūnete M: maḳrūnuna N (33b/6) V (29a/14)
buyurdılar ve M N (33b/6): buyurmaġa himmet ḳılup V (29a/14)
işti‘āl üzre oldılar. M: iştiġāl üzre olup N (33b/7) V (29a/15)
‘arṣa-i M N (33b/8): ‘arṣagāh-ı V (29a/16)
ḳıldılar ki M N (33b/9): buyurmışlar idi ki evvelen ḫazāne-i bī-bahānelerin envā‘-ı cevāhir ve ecnās-ı nuḳūd-ı
vāfir ile meşḥūn ve emti‘a-i esliḥa-i ḥadd-i ḥisāb ve feẕleke-i şumārdan bīrūn eyleyüp V (29a/17-19)
ḫıred-i şīr-merd ve hizebrān-ı M N (33b/9-10): ḫıred ve şīr-merd merdān-ı V (29a/19 - 29b/1)
dilāverlerden ki her biri M N (33b/10): merd-i dilāver ve bahadır u pür-hüner, ma‘reke-dīde ve ceng-āzmūde,
ḳavā‘id-i ḍarb ve āyīn-i ḥarbi her vechile sütūde ve V (29b/1-3)
şikārları M N (33b/11): şikārı V (29b/4)
idiler, Şi‘r M: idiler, Ḳıṭ‘a N (33b/12) / Ḳıṭ‘a V (29b/4)
M N (33b/15):  زV (29b/6)
“Herkes savaşçı, atik, cesur ve kan içici / Herkes yiğit, savaşkan ve kinci / Tüy ve kanattan zırhları üzerlerinde
/ Pençe ve gaga gibi mızrak ve hançerler çekilmiş”
- M N (33b/16): ġāzīlerden V (29b/7)
ġāzīler M N (33b/16): - V (29b/7)
-M N (33b/18): dirhem-i V (29b/9)
dāmen-i M N (33b/19): şuḳḳa-i V (29b/10)
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zemīn ü zamāna ġulġule [M36a] ve miyān-ı kerr ü beyāna velvele ṣalup1 livā-i
Filek’e ‘azīmet buyurduḳlarında aṣḥāb u aḥbāb āteş-i2 firāḳdan bī-tāb3 olup
bu beytüñ āvāze-i bī-endāzesin heft-perde-i āsmāna irgürmüşleridi:
Beyt:

Eyledüñ ‘azm-i sefer luṭf-i Ḫudā yāruñ ola
Himmet-i ehl-i naẓar ḳāfile-sālāruñ ola

Neẟr: Pes cemī‘an4 ḫadem ü ḥaşem ve ḫuddām-ı muḥterem5 ile ‘azm-i rāh
idüp māh gibi menzil be-menzil rıḥlet ve āfitāb gibi şehrden şehre naḳl ü ḥareket [V30a] idüp6 mānend-i māh-ı felek ser-menzil-i Filek’i ārām-gāh idinmişleridi.7 Birḳaç gün zaḥmet-i sefer ve meşaḳḳat-i rāhdan āsūde olduḳdan
ṣoñra ḥāl-i memleket ve aḥvāl-i ra‘iyyeti gördiler ve kār-ı ‘ālemi tefaḥḥuṣ ve
girdār-ı rūzgārı teftīş buyurdılar. Ve tedābīr-i żabṭ-ı ẟüġūr ve ḳıyām-ı umūrı8 cumhūrda bir mertebe kifāyet iẓhār buyurmışlaridi9 ki, ‘adl-i kāmilleriyle
fāl-i re‘āyā hümāyūn ve beẕl-i şāmilleriyle ḥāl-i fuḳarā ġayret-ġınā-yı Ḳārūn
olup eṭrāf u eknāfda olan ẓaleme vü a‘dā ṣarṣar-ı ḳahrlarından10 berg-i [N34b]
bīd gibi lerzān ve tünd-bād-ı11 siyāsetlerinden evrāḳ-ı ḫazān gibi rīzān olmışlaridi.
Beyt li-münşi’ihī: [M36b] Ġaraż devletden ancaḳ bir ‘adālet
Ḫıred-mendān ḳatında mā-‘adālet
Neẟr:12 Zamān-ı hümāyūn ve ‘ahd-i meymūnlarında ẓulm ü ‘udvān ‘anḳā-āsā13
ḳāf-ı ‘ademi me’vā14 eylemiş idi. Ve ṭuġyān u ‘iṣyān15 iksīr-i ekber ve kibrīt-i

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

ṣalup M N (34a/3): bıraġup V (29b/13)
āteş-i M N (34a/4): āteş-pāre-i V (29b/14)
bī-tāb M N (34a/5): bī-teb ü tāb V (29b/14)
cemī‘an M N (34a/9): cemī‘ V (29b/17)
ḫuddām-ı muḥterem M N (34a/9): cümle-i ḫavāṣṣ-ı maḥrem V (29b/17-18)
idüp M N (34a/11): buyurup V (30a/1)
idinmişleridi M N (34a/12): idindiler V (30a/1)
ḥāl-i memleket ... umūr-ı M N (34a/14-16): aḥvāl-i memleketi cūyān ve ḥāl-i ra‘iyyeti pürsān olup kār-ı ‘ālemi
teftīş ve girdār-ı re‘āyā niçedür tefaḥḥuṣ buyurup tedbīr-i umūr ve żabṭ-ı ẟüġūr ve ḳıyām-ı mesāliḥ-i V
(30a/3-5)
buyurmışlaridi M N (34a/16): eylediler V (30a/6)
ṣarṣar-ı ḳahrlarından M N (34a/19): tünd-bād-ı heybetlerinden V (30a/8)
tünd-bād-ı M N (34b/1): ṣarṣar-ı V (30a/9)
Beyt li-münşi’ihī ... Neẟr M N (34b/2-4): - V (30a/10)
‘anḳā-āsā M N (34b/5): mānend-i ‘anḳā V (30a/11)
‘ademi me’vā M N (34b/5): ‘ademde mekān V (30a/11-12)
- M N (34b/6): miẟāl-i V (30a/12)

Cevâhiru’l-Menâkıb

aḥmer gibi1 kişver-i ḫayāli2 maḳarr ḳılmış idi.3 Ba‘dehū livā-i mezbūruñ pesendīde vü kār-āzmūde4 ġāzīlerin ma‘raż-ı ḫiṭāba getürüp bu gūne naṣīḥate5
müteṣaddī oldılar ki: “[V30b] Ḥālā pādişāh-ı deryā-nevāl6 ḥażretlerinüñ ḳral-ı
bed-fi‘ālle mābeynlerinde rişte-i muṣāfāt muḥkem ve sebze-i müvālā[t] ser-sebz
ü ḫurremdür. Pes imdi re’y-i rezīn ve tedbīr-i7 güzīn oldur ki bu ṭā’ifeyi icrā-yı
emr ü fermānda ol ḳadar muṭlaḳu’l-‘inān itmemek gerekdür, tā ki8 zimām-ı
istiḳlāli ḳabża-i iḳtidārlarında rāygān bulmayalar ve def‘aten ser-rişte-i ittifāḳı
daḫi küsiste ḳılmamaḳ gerek, tā ki9 mehār-ı ḥırmānı gerden-i cāna bend idüp
rāh-ı şaḳāvet ü ‘adāvetde ẟābit-ḳadem olmayalar. Ve daḫi şefeḳat ü ‘āṭıfetden
daḫi ol mıḳdār mehcūr olmayalar ki nevmīd olup silsile-i ‘adāveti taḥrīke āġāz
itmeyeler.10 Ve çendān ni‘met [N35a] ü iḥsānda11 daḫi müstaġraḳ olup ġurūr
bulmayalar12 ki [M37a] ġāyet-i ẟervet ve nihāyet-i [n]aḫvetden da‘vā-yı fir‘avniyyete gitmeyeler.13
1
2
3

gibi M N (34b/6): - V (30a/12)
ḫayāli M N (34b/6): ḫayālde V (30a/13)
- M N (34b/7):
Naẓm:
ا כ رى
ى
درو

آ

ز א א
ى ى ازوى ر
כ

כ
زن

4
5
6
7
8
9
10

زن

כ

א

روى
ژ

כ وزى ز
وز

آن כ אه כ
אوك د ا

(“Mülk İskender’in aynası oldu / Ki sen onda yüzünü görürsün / Gerçi o yüzünü güzel göstermez /
Küstahlık pasını ondan sil / Mülkü genişletmeyi erkenden düşün / Sabahki nefesinden endişe et / Bazen
yaşlı bir kadın öyle bir iş yapar ki / Adam yıkan ok ve yüz baltacı onu yapamaz”) Neẟr V (30a/13-17)
kār-āzmūde M N (34b/7-8): kār-dīde V (30a/18)
naṣīḥate M N (34b/9): cevāba V (30a/19)
deryā-nevāl M N (34b/9): ṣāḥib-nevāl V (30b/1)
tedbīr-i M N (34b/12): kār-ı V (30b/3)
bu ṭā’ifeyi icrā-yı ... tā ki M N (34b/12-14): ne icrā-yı emr ü fermānda bu ṭāyife kendülerin muṭlaḳu’l-‘inān
görüp V (30b/4-5)
bulmayalar ve def‘aten ... tā ki M N (34b/14-16): bulalar ve ne def‘aten ser-rişte-i vifāḳ küsiste olmaġla V
(30b/6)
idüp rāh-ı ... daḫi ol ... itmeyeler M N (34b/16-19): ve kemend-i ṭuġyānı miyān-ı iẕ‘ānlarına peyvend ideler.
Beyt:

11
12
13

ما

رخ

وا ى

ام

אﺀ و א

ا

و
و אا أى

(“Yüksekleri, kılıcı, çiğ damlasını ve görüşü talep eden için amacına ulaşmak uzak değildir”)
Neẟr: Ve daḫi bu ṭāyifeyi şefeḳat ü ‘āṭıfetden ol ḳadar dūr u mehcūr ḳılmamaḳ gerek ki bi’l-külliyyen nāümmīd olup silsile-i ‘adāveti taḥrīke āġāz ideler V (30b/7-11)
iḥsānda M: iḥsāna N (35a/1) V (30b/12)
olup ġurūr bulmayalar M N (35a/1): u maġrūr itmemek gerek V (30b/12-13)
fir‘avniyyete gitmeyeler M N (35a/3): fir‘avniyyet ḳılalar V (30b/14)
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א

Rubā‘iyye:

כ
ا
او כ د כ و ز د

زا

1

زآ כ
د א

ا

ز אر כ
دن

Neẟr: Belki vācibdür ki dāyire-i ḫavf ü recāda dāyir ve2 dīde-i ḥālleri çehre-i
va‘d ü va‘īde nāẓır ola. Zīrā emn ü ẟervet, sebeb-i naḫvet ve mūcib-i ‘iṣyān ü
fir‘avniyyetdür. Ve ye’s ü [V31a] ḫaybet, bā‘iẟ-i cerā’et ve mūriẟ-i hedm-i ‘arż-ı
salṭanatdur.
ه ز אن

Beyt:
3

م

و

אن כ כ

א

د

اى دو

Neẟr: Ve bu muḳaddime-i mühimme daḫi berāhīn-i ḳātı‘a ile müsellemedür ki muṣādaḳat ü müvālefet-i selāṭīn ve muṣāfāt ü müvālāt-ı esāṭīn mūcib-i nef‘-i ‘ibād ve sebeb-i ḳal‘ u ḳam‘-ı4 fitne vü fesāddur. Pes imdi ġāziyān-ı
dilīr ve dilīrān-ı pür-tedbīrden mercūdur ki āb-ı muṣaffā-yı ṣulḥ u ṣalāḥı5
ġubār-ı naḳż-ı ‘ahdle mükedder itmeyeler ve ser-rişte-i vifāḳı elden ḳoyup
ṭarīḳ-i küfrān ü ġadre gitmeyeler. Ve6 miyān-ı keferede, kefrede yarar mīrānla
zimām-ı müdārāyı [N35b] elden ḳomayalar. Ve ṣabr u şikībi ser-nāme-i7 re’y-i
muṣīb bileler. [M37b] Tā ki inşā’allāhu te‘ālā ‘āḳıbet-i kār ḫayrla ḥuṣūl bula ve8
āhū-yı maḳṣūd u merām nevāziş-i mā-lā-kelāmla rām ola.

1
2
3

4
5

“Bir cahile tevazu gözüyle bakarsan / Kibirlenip kendinden geçer / Katiyen tevazu gösterme ki inciyi /
Eşeğin boynuna takmaz akıllı adam”
ve M N (35a/6): olup V (30b/17)
Menûçihrî Dâmegânî’nindir. İranlı şair, Ebü’n-Necm Ahmed b. Kûs b. Ahmed Menûçihrî Dâmegânî
hakkında daha fazla bilgi için bk. Rıza Kurtuluş, “Menûçihrî”, TDV İA, c. XXIX, Ankara 2004, s. 156157. “Ümitsiz hassas olur ve dili de keskin / Ey dost öyle yapma ki ümidim kırılmasın”
ḳal‘ u ḳam‘-ı M N (35a/14-15): ḳaṭ‘ u ḳal‘-ı V (31a/5)
fesāddur. Pes ... ṣalāḥı M N (35a/15-17): fesād ü ‘ināddur.
Beyt:

א

כ כ دد
آن ا אس
ا
ا אل او ا

ا

(Selmân-ı Sâvecî’nin Dîvân-ı Eş‘âr’ındandır “Zarar görecek temel değildir bu / Dağlar sarsıldığında veya
gök yarıldığında”)
6
7
8

Neẟr: Pes ġāziyān-ı dilīr ve merdān-ı pür-tedbīrden mercūdur ki āb-ı muṣaffā-yı vifāḳı V (31a/6-8)
itmeyeler ve ... Ve M N (35a/17-19): itmeyüp nihād-ı celādet-nijādlarında mecbūl ü mecbūr olduḳları zīver-i
celādet ve pīrāye-i şecā‘atle nihān-ḫāne-i kārlarına zīb ü zīnet virüp V (31a/9-11)
- M N (35b/1): menşūr-ı V (31a/13)
bileler. Tā ki inşā’allāhu te‘ālā ‘āḳıbet-i kār ḫayrla ḥuṣūl bula ve M N (35b/2-3): bilüp iẓhār-ı ‘adāvet itmeyeler.
Tā ki āheste āheste inşā’allāh ‘āḳıbet V (31a/13-15)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ار
כאر א
آ
א כאر
כ در כאر

Şi‘r:1

و
وا را
2
3

א را כ
אن

اغ ار
د را
آورد
ه را כ

כ
כ

Neẟr: Hemān gürg gūsfende çūbān ve şāhīn kebūtere dīdebān [V31b]
olmaḳ laṭīfesin ẓuhūra getürüp ‘ahd-i pādişāh-ı dīn-perver mer‘ī ḳılınmaḳ
muḥaḳḳaḳ u4 muḳarrerdür.”
Anlar daḫi pāy-ı edeb üzre ḳıyām itdiler ve veẓāyif-i ta‘ẓīm ü tekrīme ihtimām
gösterüp eyitdiler: “Mīr-i rūşen-żamīr ḥażretleri cevāhir-i zevāhir-i naṣīḥatden ol
nesne’i ki kilk-i zebānla ṣaḥīfe-i beyāna çekmişlerdür, her-āyīne ṣalāḥ-ı ḥāl-i bendegānı mutażammın ve intiẓām-ı aḥvāl-i çākerānı mütekeffildür.”
Şi‘r:5

از אن و دل
א ز
אز
د ی در אز

א

ا

ا

و

دو אد
כ

و ض א دو כאر
د وا
6
ۀ כ د אر
س
ز

1
2
3

4
5

6

Şi‘r M: Beyt N (35b/4) / Naẓm V (31a/15)
א
M: א را
N (35b/6) V (31a/18)
Nizâmî-i Gencevî’nin Şeref-nâme adlı eserindendir. “Dünya işini yumuşaklıkla yürüt / İş yaparken kızmaya
gerek yok / Mum eğer ateşle yanmasaydı / Ne kendi ne de pervane yanardı / Her engelin anahtarı sabırdır,
inan / Sabırlı kimseler olmaz hiç pişman”
muḥaḳḳaḳ u M N (35b/9): - V (31b/2)
“Senin can u gönülden köleniziz / Ancak sana kölelikten ve hizmetten yüzümüz kızarıyor / İki yerde elimiz
bağlı her niyazda / Biri senin önünde diğeri namazda / Bize iki şey farz ve vaciptir / Senin önünde yeri
öpmek ve Allah için secde”
Anlar daḫi ... Şi‘r: ... ه כ د אر
س
 زM (“Şi‘r” kelimesi yazılmamıştır.) N (35b/10-17): deyüp envā‘-ı
cevāhir-i naṣāyıḥla gūş-ı hūşların müzeyyen ḳıldı. Ve ‘ırḳ-ı cūd-ı cibillī ve kerem-i ḳarīḥat-i aṣlīleri ḥarekete
gelüp buyurdılar. Tā ki der-i genc-i kāmrānī açıldı ve ḫāṣṣ u ‘āmma ṣalā-yı in‘ām-ı ‘āmm idüp şehrī vü ġarībi
naṣīb-i tamāmla ġanī ve muḥtāc ü faḳīri ‘aṭā-yı ‘amīmle ebnā-yı cinsinden müstaġnī ḳıldılar. Belī şerāyiṭ-i
iṣābet-i kerem ve erkān-ı ifāżat-ı ni‘am oldur ki feyżān-ı nevālī mānend-i ġamām muṭī‘ u ‘āṣī ve edānī vü
eḳāṣīye ‘āmm ola.
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Ḳal‘a-i Egri begi olan Maġuçi Ġaşpar1 nām Macara [M38a] hediyye-i
bisyār2 irsāl buyurduḳlarında [V32a] Çarkezi Miḫal3 [N36a]
nām mel‘ūn-ı bed-encām nehb ü ġāret itdügidür.
Emīr-i4 ṣāḥib-ni‘am ’ahd-i mezbūrdan muḳaddem5 defter kedḫudāsı iken
ḳal‘a-i Göle6 begi olan Maġuçi Ġaşpar7 nām nāmdār Macar’la mābeynlerinde
bīgānelik perdesi mürtefi‘ ve āşinālik esbābı müctemi‘ olmaġın ol zamānda
mīr-i ṣāḥib-nevāl ḥażretlerine8 bī-nihāye pīşkeş irsāl eylemegin devlet ü9 sa‘ādetle livā-i Filek’e vālī olduḳlarında ḥuḳūḳ-ı sābıḳayı ferāmūş itmeyüp merāsim-i büzürgān ve ḳavā‘id-i mehterān kemā-yenbaġī mer‘ī buyurulup meẕkūr
Maġuçi’ye münāsib ba‘żı hedāyā tedārük olunup irsāl olunması maḳṣūd olunduḳda ḳal‘a-i Filek ḳurbında olan10 Aynaşḳa nām ḳal‘anuñ begi olan Çarkezi Miḫal nām mel‘ūn-ı11 ḍalālet-encām ki12 dem be-dem ṣıdḳ u vidād ve
da‘vā-yı ittiḥāddan dem urırdı ve dāyimā “Sulṭānım ben senüñ dirhem-ḫarīde
ḳuluñum. Hemān ḫidmet buyur.” dir yürürdi. Mī[r]-i13 Ḥātem-żamīr ḥaż-

Ḳıṭ‘a:

ز او د آدم دو כ א و
و زر א
כ ا אم او
ز

כ آ כ אدر ادش
ورا در א
دوم آ כ

(“Âdemoğlundan sadece iki kişi / Onun ihsanından mücevher ve altın bulamadı / Biri henüz anasından
doğmadı / İkincisinin devri ise hiç gelmedi”)
Ol gün āfitāb-ı ‘ālem-tāb gibi zer-efşānlıḳ ve baḫt-ı tāze ve devlet-i cüvān gibi kāmrānlıḳ idüp meclis-i
şerīflerinden her ġāzī-i kerrār ‘aṭiyye-i bī-şumāra mālik olup mevācib-i şükr-i ni‘am-ı bī-pāyāna ḳıyām
gösterüp mesrūr u ḫandān cānib-i kāşānelerine revān olmışlar idi.
Şi‘r:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Māye-i tevfīḳ keremdür kerem
Genc-i yaḳīn deremdür derem

Genc-i revāndan ṣorariseñ nişān
Genc-i revān beẕl-i revāndur hemān V (31b/2-18)
Ġaşpar M N (35b/18): - V (31b/19)
bisyār M N (35b/19): şumār V (31b/19)
Miḫal M N (35b/19): - V (32a/1)
Emīr-i M N (36a/2): Mīr-i V (32a/2)
‘ahd-i mezbūrdan muḳaddem M N (36a/2): bundan aḳdem V (32a/2)
Göle M: Egri N (36a/3) V (32a/3)
Ġaşpar M N (36a/3): - V (32a/3)
ṣāḥib-nevāl ḥażretlerine M N (36a/5-6): mezbūra V (32a/5)
devlet ü M N (36a/6): - V (32a/6)
olan M N (36a/11): vāḳi‘ olup kendülerüñ ḫāṣṣı olan V (32a/11)
mel‘ūn-ı M N (36a/13): kāfir-i V (32a/12)
ki M N (36a/13): - V (32a/13)
M: N (36a/16) V (32a/15)
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retleri1 daḫi dāyimā fażla-i in‘āmlarından2 ḫālī ḳomayup naẓar-ı ‘āṭıfet-eẟerlerin [M38b] dirīġ buyurmazlardı. Lā-cerem müşārün-ileyh3 Miḫal’üñ ṣıdḳ-ı
da‘vāsına iḥtimāl virüp “Tedārük olunan [N36b] hedāyā ile irsāl olunacaḳ
ādemleri4 birḳaç bedreḳa-i rāh tedārük eyleyüp Egri’ye ṭoġrı çıḳarıviresün.”
deyü [V32b] mezbūr Miḫal’e irsāl buyurmışlaridi. Ol mel‘ūn-ı bed-ḫaṣlet daḫi5
furṣatı ġanīmet bilüp nāṣıye-i ḥālin ġaddārlık ruḳūmıyla merḳūm ve cerīde-i
aḥvālin ḫıyānet rüsūmıyla mersūm itmiş idi. Ve ‘adāvet-i dīniyyesin iẓhār idüp
aḫẕ-i intiḳām ṭarīḳın ṭutup gitmiş idi. Pes ol la‘īn-i ḍalālet-rehīn muḳaddemā6
mezbūrlaruñ yoluna bir gürūh-ı bī-şükūhı kemīn ḳılmış idi. Ba‘dehū7 birḳaç
kimesneleri anlara delīl idüp “Ṭarīḳ-i ṣavāb bu cānibdür, benim zu‘mımca
bundan ġayrı ṭarīḳ münāsib degildür.” deyü ẕikr olunan kemīn üzerine8 irsāl
eylemiş idi.
כ אد
ا داد

Şi‘r:9

אد

כאن دو دارد
دارد
ن
10

را כ د
ر א

כ א در
אر

א

כ

آن ش
و ر א

Neẟr: Mezbūr nefer dām-ı ḥīleden [M39a] bī-ḫaber ol la‘īnüñ kemīni üzerine11 güẕer idicek ‘ale’l-ġafle12 hücūm idüp āteş-i ceng ü13 cidāli işti‘āle mecāl
olmayıcaḳ anlardan bir dil çıḳmayup cümlesi14 giriftār-ı [N37a] dām-ı āfet ve
cemī‘an irsāl olunan hedāyāyı nehb ü ġāret itdirmiş idi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ḥażretleri M N (36a/16): - V (32a/15)
in‘āmlarından M N (36a/17): in‘āmından V (32a/15)
Lā-cerem müşārün-ileyh M N (36a/18): Mezbūr V (32a/16)
irsāl olunacaḳ ādemleri M N (36b/1): hem-rāh olacaḳ sipāhlara V (32a/18)
daḫi M N (36b/4): - V (32b/1)
nāṣıye-i ḥālin ... muḳaddemā M N (36b/4-8): muḳaddemā ol la‘īn V (32b/2)
ḳılmış idi. Ba‘dehū M N (36b/9): idüp aḫẕ-i intiḳām ve taḥṣīl-i merāma bu ṭarīḳden ġayrı sebīl yoḳdur
deyüp V (32b/3-4)
ẕikr olunan kemīn üzerine M N (36b/12): - V (32b/6)
Şi‘r M: Meẟnevī N (36b/13) V (32b/7)
Ayağını hile çukuruna sokan / Sonunda başını yele verir / Hile iki başlı yılan gibidir / Her birinin çeşit çeşit
tehlikesi vardır / Bir başı düşmanını sokar / Öbürü de sahibine zarar verir”
üzerine M N (36b/17): üzerinden V (32b/11)
- M N (36b/18): def‘aten V (32b/11)
ceng ü M N (36b/18): - V (32b/12)
cümlesi M V (32b/13): cümlesin N (36b/19)
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Beyt:
1

در ه
آ אن ش را

א
ان כ

Neẟr: Çünki ol mel‘ūn-ı ḍalālet-encām bu vāḳı‘aya iḳdām gösterüp maḳṣūdı ḥuṣūl buldı ve2 “Ṭutulmayan uġrı bigden ṭoġrı” ḳıṣṣası o degül gibi oldı.
Ba‘dehū dāmen-i tedārüke el urup eyitdi3 ki: “Bünyād-ı murād çünki4 aḥsen vech üzre iştidād buldı, evlā budur ki dāmen-i ḳabāḥati ḫār-ı töhmetden
ḫalāṣa çāre idem5 ve mīr-i mükerrem ḥażretlerinüñ6 dīdesine perde-i ḥīle çekem. Ba‘dehū māverā-i [V33a] perdeden7 ne ṣūret ẓuhūr ider görem.” deyüp
ḥużūr-ı şerīflerine ḫuṣūṣ-ı ḳażiyyeyi bu minvāl üzre iḫbār eylemiş idi ki:8 “İrsāl
olunan ādemīleriñüz bu bendeye9 mülāḳāt idüp yarar ādemīlerimizle sınurımuzdan çıḳınca gönderilmişlerdür [M39b] ve ri‘āyet ü ḥimāyetlerinde ihmāl
vāḳi‘ olmayup ḥadden ziyāde ri‘āyet olunmışlardur.”10
Ba‘dehū irsāl olunan kimesnelerüñ taḫmīnen gelmelerinüñ zamānı dāyire-i
ḥadden tecāvüz idüp nām u nişānları peydā ve eẟer ü ‘alāmetleri hüveydā olmayıcaḳ mīr-i vālā-himem [N37b] kemāl-i elemden beytü’l-aḥzān-ı11 ġamma
düşüp eydürlerdi:12
Beyt:

א כ אن כ ا אن
13
כ دا

ب

כآ א

Neẟr: Bu aḥvāl-i ‘acībü’l-me’āli mezbūr Maġuçi Ġaşpar’dan iḥtimāl virüp bir
mektūb irsāl buyurup14 ḫuṣūṣ-ı kārdan ḫaberdār idicek anuñ daḫi ḥayreti
kemāl mertebe iştidād bulup āyīnleri üzre īmān-ı Şeddād idüp “Ol ādemīleriñüzden ki su’āl buyurulmış ve irsāl olunan iḥsān-ı bī-pāyāndan istifsār15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

“Yırtıcı kaplan uyursa gafil / Başı taşla kolayca ezilir”
Beyt: ... Neẟr: ... buldı ve M N (37a/2-5): - V (32b/14)
dāmen-i tedārüke el urup eyitdi M N (37a/6-7): fikr eyleyüp didi V (32b/16)
çünki M N (37a/7): - V (32b/16)
- M N (37a/9): ve tuḫm-ı ġadri zemīn-i ‘öẕre ekem. V (32b/18)
mükerrem ḥażretlerinüñ M N (37a/9): mezbūruñ V (32b/19)
māverā-i perdeden M N (37a/10): verā-i perde-i taḳdīrden V (32b/19 - 33a/1)
ḥużūr-ı şerīflerine ... ki M N (37a/11-12): cenāb-ı vālā-niṣāblarına V (33a/2)
bendeye M N (37a/13): bendeñüze V (33a/2-3)
gönderilmişlerdür ve ... olunmışlardur M N (37a/15-16): gönderildi ve ḥadden ziyāde riā‘yet ḳılındı.” deyü bir
mektūb-ı ḫud‘at-üslūb irsāl eylemiş idi V (33a/4-5)
Beytü’l-aḥzān: Hz. Ya‘kūb’un en sevdiği oğlu Hz. Yûsuf ’u kaybetmesi üzerine üzüntü ve acı çektiği evidir.
eydürlerdi M N (37b/1): dirleridi V (33a/9)
“Ya‘kūb gibi inleyerek figan ederim / Acaba kaybolan Yûsuf ’tan haberi olan var mı?”
Bu aḥvāl-i ... buyurup M N (37b/4-5): Ve ḳal‘a-i Egri begi olan mezbūr Maġuçi’ye derḥāl bir mektūb irsāl
idüp V (33a/11-12)
- M N (37b/9): ḳaṣd V (33a/16)

Cevâhiru’l-Menâkıb

olunmış, aṣlā ve ḳaṭ‘ā ḫaberdār degilüz. Bu cānibe vāṣıl olmadılar. İḥtimāl-i
ġālib budur ki eẟnā-yı seferde ḥar[ā]m-zāde fesādına uġramışlardur.1 Geregi
gibi tefaḥḥuṣ buyurıla.” deyü ‘ubūdiyyet-nāme irsāl eylemiş2 idi.
Pes emīr-i Ḥātem-ṭıynetüñ3 [V33b] sā‘at be-sā‘at elem-i derūnları4 izdiyāda
meyl itdi. Ve günden güne ġamm-ı ḫāṭır-ı maḥzūnları5 iştidāda yüz ṭutdı. Ve
hemīşe [M40a] girdāb-ı ıżṭırāb ve maḳām-ı ḥayrete düşüp ve āteş-i ġamm ve
nār-ı elemle ṭutuşup buyururlardı ki: “Cefā-yı gerdiş-gerdūnı āyā kime taḳrīr
idem? Ve derd-i derūn ve ḥāl-i diger-gūna ‘acabā ne çāre bulam?”
[N38a] Beyt:
ا

6

כ

ا

אرم دواى دل
رد دل
دواي در)د( دل כאر

Neẟr:7 ‘Āḳıbetü’l-emr bu vāḳı‘a-i ‘acībenüñ ta‘bīrinde ve bu ‘uḳde-i ser-bestenüñ ḥıllinde enāmil-i efkārı der-kār itdiler. Ve livā-i Filek ġāzīlerin dīvānlarına
cem‘ idüp eyitdiler: “Bu aḥvāl-i pür-melāli nice bilürsiz? Ve bu kār-ı düşvārı
kimden ẓann eylersiz?” Anlar daḫi şarṭ-ı ta‘ẓīmi edā idüp eyitdiler ki:8 “Bu
‘uḳde-i9 ser-beste ki mīr-i ḫuceste-tedbīrüñ żamīr-i münīr-i ilhām-peẕīrlerinde
daġdaġa-i bī-ḥadd ve ḥayret-i bī-‘aded ḥāṣıl itmiş ola, bu bendelerüñ ḫāṭır-ı
fātır ve ẕihn-i ḳāṣırları ḳande vāṣıl olıcaḳdur? Fe-emmā bu mertebe cāzimüz ki
bu aḥvāl-i pür-telāşī Şarkezi Miḫal didikleri mel‘ūn-ı ḍalālet-meşḥūndan nāşī

1
2
3
4
5
6
7

ḥar[ā]m-zāde fesādına uġramışlardur M N (37b/11-12): girdāb-ı erbāb-ı fesāda üftāde olmışlardur V (33a/17-18)
eylemiş M N (37b/13): eylemişler V (33a/19)
emīr-i Ḥātem-ṭıynetüñ M N (37b/13): mīr-i ṣāḥib-sa‘ādetüñ V (33a/19)
derūnları M N (37b/14): derūnı V (33b/1)
maḥzūnları M N (37b/15): maḥzūnı V (33b/2)
Selmân-ı Sâvecî’nin Dîvân-ı Eş‘âr’ındandır. “Gönül derdine tutulmuşum dermanını bilmiyorum / Gönül
hastalığının ilacı iştir, çok da zor görmüyorum”
girdāb-ı ıżṭırāb ... düşüp ... ṭutuşup ... Neẟr M: (“düşüp” kelimesinin “düş”ten sonrası silinmiş, “ṭutuşup”
kelimesi “ṭutuşmışlar idi” olarak düzeltilmiş ve gerisinin üzeri çizilmiştir.) N (37b/17-19 - 38a/1-2) buyururlardı
ki: “Cefā-yı gerdiş-i gerdūnı āyā kime taḳrīr idem? Ve derd-i derūn-ı ḥāl-i diger-gūna ‘acabā ne çāre bulam?”
Beyt:

8

9

ا

ا
כ

אرم دواي دل
رد دل
دواي درد دل כאر

(Selmân-ı Sâvecî’nin Dîvân-ı Eş‘âr’ındandır. “Gönül derdine tutulmuşum dermanını bilmiyorum / Gönül
hastalığının ilacı iştir, çok da zor görmüyorum”.) Neẟr V (33b/3-6)
‘Āḳıbetü’l-emr ... eyitdiler ki: M N (38a/4-8): ‘Āḳıbet bu vāḳı‘a-i ‘acībe ve bu ‘uḳde-i ser-beste-i ġarībenüñ
ḥallinde enāmil-i efkārı der-kār idüp livā-i Filek ġāzīlerin dīvān-ı hümāyūnına cem‘ idüp “Bu aḥvāl-i pürmelāli nice bilürsiz? Ve bu kār-ı düşvārı kimden fehm idersiz? Nihān-ḫāne-i vicdānuñuzda bulduġuñuz
nuḳūd-i efkār-ı iṣābet-āẟārı ‘izz-i ḥużūruma bī-ḳuṣūr īẟār idüñ.” deyü su’āl buyurduḳlarında bu gūne cevāba
müteṣaddī oldılar ki: V (33b/7-13)
Bu ‘uḳde-i M: Bir ‘uḳde-i N (38a/8) V (33b/13)
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olmışdur. Zīrā1 ol kāfir-i ni‘metüñ ikrāmında ifrāṭ idüp ḳal‘a-i Aynaşḳa’yı aña
temlīk [V34a] itdüñüz ve2 ‘inān-ı aḥkām ve zimām-ı fermānı ḳabża-i taṣarrufına virdiñüz.3 [M40b] Bu ni‘met muḳābelesinde andan bu ḫıyānet vücūd[a]
gelse ‘aceb olmaya.”
Şi‘r:4
دا
א

5

ا ئ
ا

ا ا

ا

ا
ا

ا

ا ي

اذا ا
و ان ا
כ

[N38b] Neẟr: Mīr-i ḫuceste-tedbīr daḫi buyurdılar ki: “Bu kār-ı düşvār ol
nā-bekārdan6 sezā-vār degildür. Zīrā şimdiye dek ebvāb-ı ‘āṭıfetim anuñ bābında küşāde ve in‘ām u iḥsānım sāyir ümerādan ziyāde idi. Ve ba‘de-mā
yine7 benden dāyimā mihr ü şefḳat ve merḥamet ü menfa‘at recāsı üzredür.
Āyā ne sebebden anuñ mükāfātında ḫayāl-i8 ḫıyānet ve fikr-i mażarrat ḳaṣd
ider ola?
Beyt:

אزد
9

را
ا ازد

دل و

ا

Neẟr: Ammā ma‘lūm-ı muṭī‘ u ‘āṣī ve mefhūm-ı edānī vü eḳāṣīdür ki kec10 ṭabī‘atden hergiz istiḳāmete11 gelmez ve bed-ṭıynet ve zişt-sīret teklīf ü tekellüfle
sütūde-ḫūy ve pākīze-ḫaṣlet olmaz. 12 א
 כ ا אءfeḥvāsı üzre buyurmış13
lardur ki:

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Fe-emmā ... Zīrā M N (38a/12-14): Ammā bu mertebe ‘ālim ü cāzimüz ki bu kār-ı düşvār Çarkezi Miḫal
didikleri mel‘ūn-ı bed-fi‘ālüñ başı altındandur. V (33b/16-18)
itdüñüz ve M N (38a/15-16): idüp V (34a/1)
- M N (38a/17): Ve ḫaṭṭ-ı müstaḳīm-i ḳuṭr-ı dāyire-i istiḳlāli ḥādd-i vasaṭ-ı i‘tidālden bīrūn ḳıldıñuz V (34a/2-3)
Şi‘r M N (38a/18): Beyt V (34a/4)
“Yüksek tabiatlı olana yaptığın ikram onu sana borçlu kılar / Mayası bozuk olana yapacağın ikram ise onun
küstahlığını artırır / Çiğ damlasını kılıcın yüksek makamına koymak / Aynen kılıcı çiğ damlasının yerine
koymak gibi onun faydasını yok eder”
düşvār ol nā-bekārdan M N (38b/2): nā-hencār andan V (34a/7-8)
yine M N (38b/5): - V (34a/10)
ḫayāl-i M N (38b/7): ḳaṣd-ı V (34a/12)
“Sevginle gönül ilimle dolar / Neden düşmanlıkla ilmi yaksın?”
kec M N (38b/11): kej V (34a/15)
istiḳāmete M: istiḳāmet N (38b/11) V (34a/15)
“Her kap içindekini sızdırır.” manasındaki hadîs-i şerîf.
ki M N (38b/14): - V (34a/17)
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دا אى אن
زدو אن
د

Şi‘r:

1

אر אك
از אك

כ زد ا
כ כ
آ

اى ز
א

Neẟr: [V34b] Ve ḥukemā-yı ḥikmet-fermāy2 [M41a] daḫi buyurmışlardur ki:
‘Kim ki aṣlında nesīb olmaya, ümmīd-i vefā vü kerem andan umulmaya.3
Ve nuṭfe-i ḫabīẟe dünyādan gitmeye, tā veliyy-i ni‘metine küfrān ü isā’et
itmeye.’”
Ḳıṭ‘a:4

ان כ د
ا אر ورد
5

را
[ اN39a]
כ در درون א

כ
אر ورد

آכ

را

Neẟr: “Vāḳı‘ā eyü buyurursız, ḥaḳīḳat-i ḥāle ḫūb vāḳıf olmışsız. Benim daḫi
size su’ālden ġarażım maḥżā imtiḥān idi. Bi-ḥamdillāhi te‘ālā6 dīnār-ı efkār-ı
iṣābet-āẟārım meḥekk-i imtiḥānda ṣaḥīḥu’l-‘ayār geldi.7 Ol kāfir-i ni‘metüñ
emrinde şitāb idüp furṣat ü ḳudret var iken tīġ-i ābdārla ten-i ḫāksārına āteş-i
dimār uralum ve8 ḫırmen-i ‘ömrin bād-ı fenā ve ṣarṣar-ı ‘anāya virelüm.9 Ve
illā şöyle ki bu ḫuṣūṣda ednā müsāmaḥa10 revā görile, şerer-i şu‘le-i iḫtilāl bir
mertebe irtifā‘ u11 işti‘āl bula, ki;
Mıṣrā‘:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

12

א

و

א

אران دو

“Ne güzel misal vermiş Yunan bilgini / Ki alçaklardan iyilik beklemek abestir / Zehre karşı tiryak vermez
yılan / Misk kokan rüzgâr gelmez hiç topraktan”
ḥikmet-fermāy M N (38b/16): ḥikmet-fermā V (34b/1)
umulmaya M N (38b/18): naṣīb olmaya V (34b/2)
Ḳıṭ‘a M V (34b/3): Şi‘r N (38b/19)
“Aslı kötü olan nasıl terbiye edilir / Neden insan evinde yılan beslesin / Aşılamakla Ebû Cehil karpuzundan
şeker kamışı çıkmaz / Diken yetiştiren gül toplayamaz”
te‘ālā M N (39a/5): - V (34b/8)
- M: İmdi N (39a/6) V (34b/9)
uralum ve M N (39a/9): urup V (34b/11)
fenā ve ṣarṣar-ı ‘anāya virelüm M N (39a/9): fenāya virmek gerekdür V (34b/12)
şöyle ki bu ḫuṣūṣda ednā müsāmaḥa M N (39a/10): eger bu ḫuṣūṣdan ednā ībā V (34b/12-13)
irtifā‘ u M N (39a/11): - V (34b/13)
“Bunu iki yüz yıl yağmur yağsa söndüremez.”
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Neẟr: Ve aḥvālini tedārükde be-her-ḥāl1 isti‘cāl lāzımdur. Eger ẕerrece ihmāl
cā’iz ola, mümkindür ki2 mürġ-i ṭuġyān3 dil-i pür-ġıllinde āşiyān4 idüp ḳadem-i tedbīr mesāḥat-i5 sāḥat-i bī-nihāyetde6 ‘āciz ḳala.
Naẓm:

د دا א כ را אس
כאر د را ا אس
כ
כ
در
7

א

را כ

د

אى

[ כM41b] [V35a]

Neẟr: Şarkezi8 didikleri kāfir ne mertebeye9 ḳādirdür ki ẓāhiren kemer-i istiṭā‘ati miyāne-i10 cāna [N39b] muḥkem bend itmiş iken ġaddārlık ṣūretinden
dām-ı ḥīlesi11 kemend idüp benim ādemīlerüme böyle ḥaḳāret ve irsāl eyledügüm hedāyāyı nehb ü ġāret eyleye? İnşā’allāhu’l-Mennān12 pādişāh-ı ṣāḥibḳırān ḥażretlerinüñ eyyām-ı sa‘ādet-encāmlarında ecel emān ve zamāne13 raḫş-ı
himmetime meydān virürse tûde-i ḫāki vücūd-ı endīşe-nākinden pāk ideyin.”
Şi‘r:14

ب

بو
ب
15

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

آ כ در ۀ
ان در آ زم آ

ند ىכ
اכ

ا

כا
כ

aḥvālini tedārükde be-her-ḥāl M N (39a/12-13): tedārük-i ḥālinde V (34b/14-15)
ki M V (34b/15): - N (39a/14)
- M N (39a/14): zāviye-i dimāġında āşiyān ve ‘araḳ-ı ‘iṣyān V (34b/16)
āşiyān M: cereyān N (39a/14) V (34b/17)
- M N (39a/15): füsḥat-i V (34b/18)
bī-nihāyetde M: bī-nihāyetinde N (39a/15) V (34b/18)
و
M:
N (39a/18) V (35a/1)
“Akıllı ve bilgili o kişiyi bil / Ki işini sağlam yapar / Temelini sağlam yapmayan kişinin / Mühim binası çok
gevşek olur”
Şarkezi M N (39a/18): Çarkezi V (35a/2)
ne mertebeye M N (39a/19): neye V (35a/2)
miyāne-i M: miyān-ı N (39a/19) V (35a/3)
ṣūretinden dām-ı ḥīlesi M: ṣūretinden dām-ı ḥīleyi N (39b/1) / ve bed-girdārlık yüzünden dām-ı ḥīleyi V
(35a/3-4)
İnşā’allāhu’l-Mennān M N (39b/3): İnşā’allāhu’l-Melikü’l-Müte‘āl V (35a/6)
zamāne M N (39b/5): zamān V (35a/7)
Şi‘r M N (39b/6): Naẓm V (35a/9)
“Ben öyleyim ki savaş ve dövüş usüllerinde / Arslanlara harp sanatını öğretirim / Benim karşıma çıkmaya
cesaret eden / Kendi ayağıyla tuzağıma düşer”

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr: Ol maḥallde1 ġāzīler daḫi2 merāsim-i du‘ā ve levāzım-ı medḥ u ẟenāyı
ma‘raż-ı edāya resānīde eyleyüp eyitdiler:3
Beyt:

אم כ ر ل ا
כ
4
د روز א آ אل

ان כ

ز

Neẟr: “Cümlemüz perverde-i iḥsānuñ ve ber-āverde-i in‘ām-ı bī-pāyānuñdur. Ḫidmetüñde bende-i ḥalḳa-be-gūş ve raḫş-ı ‘ālem-i neverdüñ öñünde
ġulām-ı ġāşiye-ber-dūşuz.5 Sāye-i sa‘ādetüñde niçe demdür ki6 [M42a] āsūde
ve pister-i ‘ināyetüñde niçe müddetdür ki ġunūdeyüz. Ḥālā iş başa düşdi.
Pādāş-ı ni‘met budur ki cümlemüz ḥāżır baş olup uġruñda cān u baş oynamaḳ ‘uhdemüzde mānend-i farż-ı ‘ayn ve edā-i deyn [N40a] [V35b] bī-rayb
ü meyn vācib ü lāzım ola.
Beyt:
7

ی
א د

اى دل ۂ و
اق
اכ ن ا

Neẟr: Şarkezi8 Miḫal didikleri9 bed-fi‘āl ne maḳūle10 kelbdür ki anuñ ecliyçün
bunca melāl11 çekilür. İnşā’allāhu’l12-‘Allām pādişāh-ı İslām devletinde mel‘ūndan geregi gibi intiḳām alalum. Eger dām-ı ḥīle ve kemend-i firīble bend itdügi ādemīlerimiz ḥālā ḳayd-ı ṣıḥḥat ile muḳayyed ise bundan ḫālī degil ki yā
ḫvāh13 nā-ḫvāh bāzū-yı zōrla elinden alalum ve yāḫūd biz daḫi binā-yı umūrımızı ḳavā‘id-i ḥīle üzerine bünyād ve ḫāne-i kārımızı sütūn-ı firīb ü mekrle
ābād idüp
Mıṣrā‘:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

14

כ خ ا از را אداش

Ol maḥallde M N (39b/9): Andan V (35a/11)
daḫi M N (39b/9): - V (35a/11)
eyitdiler M N (39b/10): didiler V (35a/12)
“O anda ölüm meleğine karşı ne yapabilirsin? / Emel defterini elinden alır gider”
ḥalḳa-be-gūş ... ber-dūşuz M N (39b/14-15): ḥalḳa-be-gūşuz V (35a/15)
niçe demdür ki M N (39b/16): bunca zamāndur V (35a/16)
“Ey gönül kavuşmanın tadına biraz vardın / Şimdi de ayrılık acısını göreceksin”
Şarkezi M N (40a/3): Çarkezi V (35b/3)
- M N (40a/3): bed-ḫūy ve V (35b/3)
maḳūle M N (40a/3): - V (35b/3)
- M N (40a/4): ü infi‘āl V (35b/4)
- MN (40a/4): Melikü’l- V (35b/4)
ki yā ḫvāh M: ki yā ḫvāh u N (40a/7-8) / yā ḫvāh u V (35b/7)
Nizâmî-i Gencevî’nindir. “Kerpiç attığın kişi taş atar sana” (Nizâmî, Hüsrev ve Şirîn, çev. Sabri Sevsevil,
İstanbul 1955, s. 215-216).
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mażmūnını ve1
ḫalāṣ idelüm.

2

ب

[M42b] Beyt:
4

 اmefhūmını3 ẓuhūra getürüp kemend-i tedbīrle
دن از
زن ه ا
אره را אزو دراز
כ

Neẟr: Ve eger lekelik ve nā-cüvānmerdlik ile5 dām-ı helāke düşürdiyse
6
7
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
﴾﴿و َ ٰ ُٓؤا َ َِئ ٍ َ َِئ ٌ ِ ْ ُ َ א
َ ma‘nāsın ve ﴾ ﴿ا ْن َا ْ َ ْ ُ ْ َا ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُכ ْ َوا ْن َا َ ُ ْ َ َ َ א
ّ
ّ8
feḥvāsın anuñ ḥaḳḳında ẓuhūra getürelüm ve mir’āt-ı seyyi’ātında ṣūret-i
mücāzātın gösterelüm. Ve inşā’allāhu te‘ālā mel‘ūnuñ9 cemī‘ yoldaşıyla10 leşin
yā başın türāb-ı cenāb-ı [N40b] vālā-niṣāba getürelüm. Ba‘dehū çarḫ-ı lu‘betbāz ne ṣūret ibrāz ider görelüm. Aña göre der-i devlete11 ‘arż āsāndur.”
Pes12 bu tedbīr-i dil-peẕīr mīr-i rūşen-[V36a] żamīrüñ ḫāṭır-ı şerīflerinde
cāy-gīr olup lisān-ı taḥsīnle13 āferīn idüp bir şeb ol mel‘ūnuñ14 varoşı nehb ü
ġāret olunmaḳ muḳarrer olmış idi.
Şi‘r:
אس

د ه ز روى אس
כ و ى
ر
د

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

כ כ כ آ
ور ئ כ آ

mażmūnını ve M: Neẟr: mażmūnını ve N (40a/11) / - V (35b/11)
“Harp hiledir.” manasındaki hadîs-i şerîf (Buhârî, “Cihâd ve Siyer”, 156).
mefhūmını M N (40a/11): feḥvāsını V (35b/11)
Nizâmî-i Gencevî’nindir. “Eğer dağ ceylanı kendini yüksekte görüyorsa / Çare kemendinin kolu uzundur”
(Hüsrev ve Şirîn, s. 122).
ile M N (40a/14): yüzünden V (35b/14)
“Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür.” (Şûrâ, 42/40)
“İyilik ederseniz kendinize iyilik itmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz.”
(İsrâ, 17/7)
ِ feḥvāsın M N (40a/15-16): feḥvā-yı şerīfin V (35b/15)
ma‘nāsın ve ﴾﴿ا ْن اَ ْ َ ْ ُ اَ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ ُ ِ ُכ َو ِا ْن اَ َ ْ ُ َ َ َ א
ْ
ْ
ْ
ْ
getürelüm ve mir’āt-ı seyyi’ātında ṣūret-i mücāzātın gösterelüm. Ve inşā’allāhu te‘ālā mel‘ūnuñ M N (40a/17-18):
getürüp V (35b/15)
yoldaşıyla M N (40a/19): yoldaşın ve mel‘ūnuñ V (35b/16)
der-i devlete M N (40b/2): bāb-ı sa‘ādete V (35b/18)
Pes M N (40b/3): didiklerinde V (35b/19)
- M N (40b/4): hezārān V (36a/2)
mel‘ūnuñ M N (40b/5): mel‘ūn-ı bed-ḫūnuñ V (36a/2)
Nizâmî-i Gencevî’nindir. “Dünyanın dönüşüne kıyas gözüyle bakarsan / İyilikte de kötülükte de haktan
ayrılmadığını görürsün / İyilik eden iyilik görür / Kötülük eden de kötülük bulur” (Mahzen-i Esrâr, s. 77).

Cevâhiru’l-Menâkıb

Mīr-i şīr-ḫaṣlet dilīrān-ı Rüstem-ḫāṣṣiyyet ile Çarkezi Miḫal’üñ üzerine
varup1 varoşın ġāret itdükleridür.2
[M43a] Bir şeb ki emīr-i3 gerdūn-serīr-i encüm, ġāret-i4 şeb-i zengī-seleb5
içün kemīn idüp kendin güm itmiş idi ve mübārizān-ı ẟevābit ü seyyār meydān-ı kār-zār-ı çarḫ-ı devvārda ḳırān-ı bisyār idüp ġāret-i bī-şumār ele getürmiş idi. Mīr-i ḫuceste-tedbīr daḫi cemī‘ ġāzīleri ma‘raż-ı ḫiṭāba getürüp eyitdiler6 ki:7 “Ma‘lūmuñuz olsun ki bu şeb Şarkezi8 didükleri nā-bekāruñ dār-ı
nuḥūset-medārın tārek-i nā-mübārekine dar ve varoşın nehb ü ġāretle tār-mār9
eylemek maḳṣūdumdur. Bu yolda siz daḫi ‘inān-ı ḥüsn-i tedbīri elden ḳomayasız. Ve ġayret-i İslām’ı cidd ü ihtimām ve iḳdām-ı10 [N41a] mā-lā-kelām ile
mer‘ī ḳılup ol mel‘ūn-ı bed-nāmdan aḫẕ-i intiḳām eyleyesiz.11 Ve ġarażıñuz
mücerred sūd-i māl ve sevdā-yı menāl olmaya,12 belki intiẓām-ı aḥvāl-i İslām-ı
sa‘ādet-me’āl ola. Bi-‘ināyeti’l-Meliki’l-‘Allām ‘adū-yı dīn-i İslām’ı bir vechile
rüsvā-yı ḫāṣṣ u ‘āmm idelüm ki binā-yı ‘ırż-ı küffār-ı ḫāksār münhedim13 ü
tār-mār14 olmaġla esās-ı ḥamiyyet-i dīn ü milleti muḥkem [M43b] ü üstüvār
idelüm.”
Beyt:
15

1
2
3
4
5
6
7

م روا

אم כ
ا אم א כ

Mīr-i şīr-ḫaṣlet ... varup M: Mīr-i şīr-ḫaṣlet dilīrān-ı Rüstem-ḫāṣṣiyyet ile Çarkezi Miḫal’i baṣup N (40b/8-9)
/ Mīr-i şīr-şecā‘at dilīrān-ı celādet-ḫāṣṣiyyet ile ol mel‘ūn-ı bed-hūnuñ üzerine şebīḫūn idüp V (36a/6-7)
- M N (40b/9): ki sevḳ-i ..... muḳteżā-yı ḥāl ve mübteġā-yı berā‘at-i istihlāl üzre cārī olmışdur V (36a/7)’nin
devamında derkenarda yazılıdır.
Bir şeb ki emīr-i M N (40b/10): Meger bir gice ki mīr-i V (36a/8)
- M N (40b/10): emīr V (36a/8)
zengī-seleb M N (40b/10): jengī-seleb V (36a/9)
eyitdiler M N (40b/15): şehsüvār-ı nāṭıḳayı semend-i ḳuvvet-i ‘āḳıleye süvār idüp esrār-ı derūnların bu
minvāl üzre iş‘ār buyurdılar V (36a/13-14)
- M N (40b/15): Ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīr ola ki cemāl-i nev-‘arūs-ı maḳāṣıd-ı żamīr āyine-i celiyye-i ḥüsn-i
tedbīrden manẓūrdur. Ve kitābet-i sa‘ādet-i ifāżat re’y-i ṣā’ib-i çār-ṭāḳ-ı ḳaṣr-ı tecāribden ġayrıda muḥarrer
ü mesṭūr degildür. Ol kimesne ki pīrāye-i tecārible gerden-i efkār-ı iṣābet-āẟārın müzeyyen ide, lā-cerem
bāzū-yı tevfīḳ [V36b] u ictihādı āhūvān-ı maḳṣūd u murādı şikār itmeden
Mıṣrā‘:

8
9
10
11
12
13
14
15

כا

Olmaya hīçbir nefes ḫālī

Neẟr: Pes V (36a/15 - 36b/2)
şeb Şarkezi M N (40b/15): gice Çarkezi V (36b/2)
tār-mār M: tār ü mār N (40b/17) / tār ü mār ve gerden-i vücūd-ı bī-sūdın giriftār-ı kemend-i bevār V (36b/4-5)
ihtimām ve iḳdām-ı M N (40b/19): ihtimām-ı V (36b/7)
eyleyesiz. M N (41a/2): içün kemā-yenbaġī sa‘y ü ihtimām idesiz V (36b/8)
olmaya. M N (41a/3): olmayup V (36b/10)
münhezim M: münhedim N (41a/7) V (36b/13)
tār-mār M N (41a/7): tār ü mār V (36b/13)
Firdevsî’nindir. “İyi namla ölsem revadır / Bana nam yeter, ceset herkeste var”
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Neẟr: Ġāzīler daḫi1 “Be-çeşm ü ser ve her ne ki buyurursız fermānberüz.”2
deyüp mübārizān-ı kerrār ve dilāverān-ı mümteni‘u’l-firār her biri3 cebe vü
cevşen ile4 kūh-ı āhen olup gūyā5 birer bād-ı ṣarṣar üzre ḳarār itmişleridi ve
ol mel‘ūn-ı ḍalālet-meşḥūnuñ şebīḫūnı ḳaṣdına gitmişleridi. Emīr-i kūh-temkīn ḥażretleri daḫi ḥiṣār-ı mezbūr ḳurbında kemīn idüp ṭurmışlaridi ve6 “Küffāruñ aḳına ḳarasına baḳmañ!” deyü ġāzīleri aḳına irsāl buyurmışlaridi. Ol
zamān ki küffār-ı siyeh-rūzgār mānend-i behāyim-i hāyim ve ġanāyim-i bīnişden dīde-i dānişleri nāyim7 olup8 başların girībān-ı ferāġate çekmişleridi ve
çeşm-i9 baṣīretlerini sūzen-i ḫvāb-ı [N41b] ġafletle dikmişleridi.
Beyt:
10

ورا אو א
ا אرا

א را ا א
ان ا ارق

Neẟr: Pes ol gice mel‘ūnuñ varoşını11 şebīḫūn idüp içinde bulunan12 cemī‘
emvāl ü mevāşī bī-ta‘allül ü teḥāşī13 14﴾ ﴿ َ َא ِ َכ ِ ًة َ ْ ُ ُ و َ َ אfeḥvāsı üzre15 nehb
َ
َ
ü ġāret olmış idi [M44a] ve ġuzāt-ı sa‘ādet-derecāt ġanāyim-i bī-şumār bulmış16
idi. Ol kāfir-i ni‘met-i bī-ḥamiyyet ḫvāb-ı ġafletde iken bu vāḳı‘a-i ġarībeyi
seyr17 idicek ġurāb-ı ‘aḳl-ı ẓulmet-ḥicābı şāḫ-sār-ı tedbīrden uçup “Vāveylā,
bu muṣībet-i bu’l-‘aceb18 vālī-i livā-i Filek’den nāşīdür. Varsa ḫabāyā-yı ḫafāda
müstetir olan ḫıyānetime vāḳıf ve verā-yı dīvār-ı istitārda19 medfūn ḳılınan
ḥāletime20 ‘ārif olup bu ṣarṣar-ı ḳıyāmeti başıma ḳopardı. Ne ‘aceb ġubār-ı belā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ġāzīler daḫi M N (41a/10): didükde ġāzīler V (36b/15)
fermānberüz M N (41a/10): biz aña fermānber V (36b/15)
mübārizān-ı kerrār ... biri M N (41a/11-12): emīr-i dilīr bir raḫş-ı ṣarṣar-naẓīre süvār olup dilāverān-ı nām-dār
ve mübārizān-ı kerrār-ı mümteni‘u’l-firār her biri V (36b/16-18)
- M N (41a/12): bir V (36b/18)
gūyā M N (41a/13): - V (36b/19)
ve ol mel‘ūn-ı ... ve M N (41a/13-15): ol ḥiṣār-ı ḥaṣīn [V37a] ḳurbında mīr-i kūh-temkīn kemīn idüp V (36b/19
- 37a/1)
 אM:  אN (41a/18) / - V (37a/3)
siyeh-rūzgār ... olup M N (41a/17-18): ḫāk-sār V (37a/3)
çeşm-i M N (41a/19): dīde-i V (37a/4)
“Ey gecenin ilk saatlerinde sevinerek yatağa uzanan / Belki de seher vakti kapını çalıp seni rahatsız edecekler”
Pes ol gice mel‘ūnuñ varoşını M N (41b/2): Ol mel‘ūnuñ üzerine V (37a/6)
içinde bulunan M N (41b/3): ḳal‘asınuñ eṭrāfında olan varoşınuñ içinde V (37a/6-7)
- M N (41b/4): ber-feḥvā-yı ẓafer-nümā-yı V (37a/8)
“Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir.” (Feth, 48/20)
feḥvāsı üzre M N (41b/4-5): - V (37a/9)
olmış idi ve ġuzāt-ı sa‘ādet-derecāt ġanāyim-i bī-şumār bulmış M N (41b/5-6): olunup sā‘id-i müsā‘id-i
dilāverān-ı kerrār mu‘āniḳ-i ‘arūs-ı ġāret-i bī-şumār olmış V (37a/9-10)
seyr M N (41b/7): müşāhede V (37a/11)
uçup “Vāveylā, bu muṣībet-i bu’l-‘aceb M N (41b/9): igtirāb idüp “Eyvāy bu muṣībet bī-şek V (37a/13)
 ا אزنM:  ا אردهN (41b/11) V (37a/15)
ḳılınan ḫıyānetime M: ḳılınan ḥāletime N (41b/12) / olan cināyetime V (37a/16)

Cevâhiru’l-Menâkıb

āşikār itdim ve ne ġarīb fitne-i ḫufte bīdār itdim. Ol ḥibāl-i1 āl ki anlaruñ
ḥaḳḳında2 ḫayāl itdim,3 boġazıma dām olması muḳarrerdür. Ve ol dārū-yı
[V37b] ḳattāl ki anlaruñ içün4 terkīb eyledim,5 mürġ-i rūḥ-ı şaḳāvet-encāmıma ġıdā-yı ṣubḥ u şām olmazsa ‘acebdür.”
Beyt:6

دا אى آ ز אر
از روز אر
כ

כ

7

[N42a] Beyt:

Ben itdim kendü gül-zārum yerin ḫār
Olursam vaḳtidür bülbül gibi zār8

Neẟr: Ol zamān ki, ġazāl-i şīr-mıḫleb-i nehār ḳulle-i kuhsār-ı9 şebden şāḫ-ı sefīdin āşikār eylemiş idi,10 ġāzīler ġānimīn ü sālimīn mīr-i ṣāḥib-temkīne mülāḳāt
itmişleridi ve11 sāyir ġanāyimden [M44b] mā‘adā üç dört12 biñ mıḳdārı ḳuzılu
ḳoyun sürüp yine mekān-ı ma‘hūd ve maḳarr-ı muḳarrerlerine gitmişleridi.13
Şi‘r:14

ا

כ כאر א ا
روى כ د כ א

כאرد
15

כ א

אخ

כ
ۀ

Neẟr: Pes16 bu aḫbār-ı felāket-āẟār eṭrāf u eknāfda olan17 küffār-ı füccārdan
nāmdār beglere vāṣıl olduḳda cümlesi sebeb-i vāḳı‘aya vāḳıf ve mūcib-i ḥā1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

ḥiyāl-i M: ḥibāl-i N (41b/15) V (37a/18)
ḥaḳḳında M N (41b/15): çün V (37a/18)
- M N (41b/15): idi V (37a/19)
içün M N (41b/17): ḥaḳḳında V (37b/1)
- M N (41b/17): idi V (37b/1)
Beyt M V (37b/2): Naẓm N (41b/18)
“Böyle söyledi o bilgili öğretici / Kötülük yapma ki kötülük görürsün dünyadan”
V’de beyitlerin sırası değişiktir.
kuhsār-ı M N (42a/3): - V (37b/5)
- M N (42a/4): Ḫoros-ı şeb-nevā kūs-i fetḥ ü ṭuġrā bir ṣıyt ü ṣadā idüp mürġān-ı ḫōş-elḥān ṣubḥ-ı şādmānī
[ve] velvele-i nuṣret ü kāmrānī ile miyān-ı ‘āleme ġulġule bıraḳmışlar idi. Ve mīr-i pür-ḳahr daḫi henüz
ṣalāt-ı fecri edā buyurmışlar idi. V (37b/6-9)
mīr-i ṣāḥib-temkīne mülāḳāt itmişleridi ve M N (42a/5): - V (37b/10)
dört M N (42a/6): - V (37b/10)
yine mekān-ı ma‘hūd ve maḳarr-ı muḳarrerlerine gitmişleridi M N (42a/7): mülāḳāt itdüklerinde yine
mekān-ı sa‘ādet-āşiyānlarına revān olmışlaridi V (37b/11-12)
Şi‘r M N (42a/7): Ḳıṭ‘a V (37b/12)
“Her kimin ki düşüncesi kötülüktür / İyiliğin yüzünü artık nerede görsün? / Her kim ki mazarrat dalı diker
/ Faydalı meyveyi nereden toplasın?”
Pes M N (42a/10): - V (37b/15)
olan M N (42a/10): - V (37b/15)
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diẟe ne idügine1 ‘ārif olup 2
ا
' اכ
feḥvāsı üzre ol meyşūma
her ṭarafdan hücūm idüp didiler ki: “Ol kāfir-i ni‘met-i bī-ḥamiyyet bir āteş-i
[V38a] fitne peydā eyledi ki niçe biñ yıl āb-ı tedbīrle iṭfā ḳābil olmaḳ müyesser
midür? Ve bir seylāb-ı3 belā āşikār ḳıldı4 ki hezārān gürūh-ı kūh-şükūh aña
ḥāyil olmaḳ mutaṣavver midür? Ne‘ūẕü billāh eger bi-‘aynihī bu vāḳı‘a5 der-i
devlet-i pādişāh-ı [N42b] İslām’a i‘lām oluna, min-ba‘d niẓām-ı vifāḳ mümteni‘ ve ser-rişte-i ittifāḳ munḳaṭı‘ olup āb-ı zülāl-i ṣalāḥ bād-ı semūm-ı6 rimāḥa
munḳalib olması muḳarrerdür.”
Beyt: [M45a]

7

دل د ر כ
כ د
א آ
د ار
ز
כ از روى ل

8

Neẟr: Bu ma‘nā sebeb-i9 seylāb-ı ġamm ve mūcib-i bārān-ı10 seḥāb-ı nedm idügine ‘ayne’l-yaḳīn ‘ālim ü cāzim oldılar ve ol mel‘ūn-ı11 bed-fi‘āle envā‘-ı iṭāle
idüp dīn-i bed-āyīnleri üzre12 tūrvīn13 eylediler ki: “Bir14 kimesne ki yine kendü dīn-dāştına irsāl olunan hedāyāyı mekr ü ḥīle ile nehb ü ġāret eylese anuñ
nāyire-i vücūdın dāyire-i ḥayātdan pāk ve ḫançer-i ābdārla ten-i15 ḫāksārın çāk
çāk itmek gerekdür.” deyü mel‘ūnı ḳatl eylemek muḳarrer olıcaḳ ḫınzīr-i zaḫmnāk gibi şiddet-i cerāḥat ṣoñradan zaḥmet virüp ne maḳūle derd-i sere giriftār
olduġın16 bildikde ol la‘īn-i bed-ḥāl hezārān17 ḥüzn ü melāl ile rīş-i pür-teşvīşin
necāset-i nedāmetle rīde ve engüşt-i ḥayreti18 dendān-ı [V38b] feżāḥatla güzīde
idüp ḥabs eyledügi19 ādemlerden birisin ki pīrāye-i dānişle ārāste ve zīver-i bīnişle pīrāste idi, iḥżār idüp cerāḥat-i [M45b] nedāmeti bu gūne iş‘ār eyledi ki:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ḥādiẟe ne idügine M N (42a/12): ḥādiẟeye V (37b/17)
“Allah köpeği domuza musallat etti” manasındaki Arap deyişi.
seylāb-ı M N (42a/17): seyl-i V (38a/2)
ḳıldı M N (42a/17): eyledi V (38a/2)
bi-‘aynihī bu vāḳı‘a M N (42a/19): bu vāḳı‘a bi-‘aynihī V (38a/4)
ṣalāḥ bād-ı semūm-ı M N (42b/2): ıṣlāḥ semūm-ı ribāh-ı V (38a/6)
 כM N (42b/3): - V (38a/7)
“Galip odur ki elini gönlünü çeker / Ki herkes dünya yüzünden duvarı tırmalar”
- M N (42b/4): inṣibāb-ı V (38a/8)
bārān-ı M N (42b/5): insikāb-ı V (38a/9)
oldılar ve ol mel‘ūn-ı M N (42b/6): olup ol la‘īn-i V (38a/10)
- M N (42b/7): bu üslūb üzre V (38a/11-12)
törvin: (Macarca: törvény) müşavere.
Bir M N (42b/8): Her V (38a/12)
ābdārla ten-i M N (42b/10): bevārla cism-i V (38a/15)
zaḥmet virüp ne maḳūle derd-i sere giriftār olduġın M N (42b/13): te’ẟīr eyleyüp neye uġradıgın V (38a/17)
hezārān M N (42b/14): hezār V (38a/18)
ḥayreti M N (42b/15): ḫud‘at-siriştin V (38a/19)
eyledügi M N (42b/16): olunan V (38b/1)

Cevâhiru’l-Menâkıb

“Ol kān-ı mürüvvet [N43a] ve ser-çeşme-i fütüvvet olan mīr-i pür-‘ināyete bu
televvüẟ-i ḫıyānetle meşḥūn ve zengār-ı ḫabāẟetle diger-gūn olan siyeh-rūnuñ
aḥvālin1 bu üslūb üzre i‘lām idüñ ki ḥālā bīdār itdügim fitnenüñ dāmen-i
tedārükinden dest-i tedbīr-i ḳāṣır ve terk-i fikr-i ‘avāḳıb sebebiyle bārān-ı nedāmet tārek-i nā-mübārekime mütevātirdür. Ṭama‘-ı ḫām ve fikr-i nā-tamāmımdan kendüm içün bir āteş-i fitne efrūḫte ḳıldım ki henüz duḫān-ı şemātet-nişānı yetişmedin tef-i endūh ve tāb-ı melālden yandım yaḳıldım.
Mıṣrā‘:

د כ د را

2

د כ ده ام

نכ

Neẟr: Bir gerden ki ḥırṣ u şereh ile muḳayyed ola, ‘āḳıbet giriftār-ı kemend-i
nedāmet olısardur. Ve bir kāse-i ser ki dürd-i sevdā-yı ḫāmla māl-ā-māl ola,
neşve-i ṣahbā-yı sürūr u ṣafā aña emr-i muḥāl olsa gerekdür. İy besā merd-i
cāhil ki pīrāye-i ḫurremden ‘āṭıl ve efkār-ı ‘avāḳıb-ı kārdan ġāfil olmaġla ümmīd-i nüvīd-i devlet ve recā-yı beḳā-yı cāh u ḥaşmetle [M46a] hāviye-i nekbete
düşmişdür ve būy-ı menfa‘atle mehleke-i mażarrata yetişmişdür,
ود

Beyt:
3

כ

א

כآ
א وز

رز

א

[V39a] Neẟr: ol kān-ı re’fet ve menba‘-ı mürüvvetden4 ümmīd-i ‘ināyet [N43b]
mümteni‘ ve ser-rişte-i5 şefā‘at munḳaṭı‘ degildür.
ر

Beyt:
6

را
و آ אب

وز و
כאر

روزم
כ כאر

Neẟr: Eger7 bende-i şermende-i tebeh-rūzgāruñ çirkāb-ı cerāyimin zülāl-i ‘afvlarıyla pāk iderlerse ve cümleten itdügim ḳabāḥat ü ḫıyānetden geçerlerse8
ṭarīḳ-i cehāletde ġāret itdügim hedāyāyı9 ve ġāziyān-ı şecā‘at-ṭıbā‘-ı10 nuṣret-il-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

zengār-ı ḫabāẟetle diger-gūn olan siyeh-rūnuñ aḥvālin M N (43a/2-3): jengār-ı cināyetle mütelevvin olan
aḥvāl-i diger-gūnım V (38b/5-6)
 כ دM:  כ دهN (43a/10) V (38b/12).
“Ne yaptıysam kendim yaptım, kendi yaptığıma çare ne?”
“Tamahtan vazgeç ki can ve gönlün afetidir / Tamahkârdan her yerde herkes tarafından nefret edilir”
mürüvvetden M N (43a/19): merḥametden V (39a/2)
ser-rişte-i M N (43b/1): rişte-i ḳabūl-i V (39a/2)
“Günümü sen aydınlat, gecemi sen nurlandır / Bu senin işin ay ve güneşin değil”
- M N (43b/4): bu V (39a/4)
zülāl-i ‘afvlarıyla ... geçerlerse M N (43b/5-6): āb-ı seḥāb-ı ‘afvla pāk idüp cemī‘ itdügim günāhlardan geçerse
V (39a/5-6)
- M N (43b/6): ve ḳayd-ı āzārla giriftār itdügim şīrān-ı pīşe-i veġāyı V (39a/7-8)
ṭıbā‘-ı M N (43b/7): ṭıbā‘ ve V (39a/8)
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timā‘ kemend-i zōr ile bī-teḥāşī ele getürdükleri mevāşīnüñ bahāsın vireyin1
ve bu cümleden ṣoñra2 ḳādir olduġum mıḳdār pīşkeş-i bī-şumār3 ḫāk-pāylarına īṣāl4 ideyin. Tek hemān dāmen-i ‘afvların sütāre-i ḫıyānetim göreyin ve
sürādıḳ-ı ṣafḥların perde-i cināyetim5 bulayın.
Beyt:
6

א از دل د دور א دا
א כ ده ام ور א دا

Neẟr: Tīr-i belā benüm cānuma geçdi. Anlar daḫi geçenden geçüp geçen aḥvāl
üzre ṭavḳ-ı ‘ubūdiyyeti gerden-i cāna7 ḥalḳa ideyin [M46b] ve min-ba‘d ser-rişte-i ṣadāḳati elden ḳomayup ṭarīḳ-i rıżāları üzre gideyin.” deyüp ol kimesneyi8
cenāb-ı vālā-niṣāblarına irsāl eylemiş idi.
Ol eẟnāda ki mīr-i kerīmü’ş-şān [V39b] bu aḥvāl-i pür-melālden ġammnāk ve perīşān olup [N44a] nüdemā-yı meclislerine9 “Āyā bu derd-i sehm-nāke dārü’ş-şifā-i tedbīrden ne maḳūle ‘ilāc-ı şāfī ḳābil ola? Ve cerāḥat-i ḫāṭır-ı
ġamm-nāke dārū-ḫāne-i taḳdīrden ne gūne merhem-i vāfī ẓuhūra gele?” dirken maḥbūs olan ādemīlerinden birisi10 atıyla ve mükemmel silāḥıyla gelüp
merāsim-i taḳbīl-i enāmil-i deryā-şemāyillerin taḳdīm itdükden ṣoñra ḫuṣūṣ-ı
aḥvāli11 minvāl-i meşrūḥ üzre fātiḥasından ḫātimesine dek ‘izz-i ḥużūrlarına
i‘lām eyledi. Çünki sevāniḥ-i beşāret-envār ve levāyiḥ-i beşāşet-āẟār ber-vech-i
aḥsen ve ṭarīḳ-i ebyen mübeyyen ü mu‘ayyen oldı, fi’l-ḥāl12 ġāziyān-ı kārdānla
mażmūn-ı meymūn-ı 13﴾ ِ ْ َ ْ ﴿و َ ِאو ْر ُ ِ ا
َ muḳteżāsınca müşāvere buyurduḳْ
da mevācib-i ḫidemāt-ı zemīn-būsı edā idüp didiler ki:
כ

Beyt:
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ا

ف در א
אل وا

ز زروى
و د

vireyin M N (43b/8): - V (39a/10)
ṣoñra M N (43b/8): mā‘adā V (39a/10)
bī-şumār M N (43b/9): bī-şumārı V (39a/11)
īṣāl M N (43b/10): niẟār V (39a/11)
 אM:  אN (43b/12) V (39a/13)
“Kinimi gönlümden uzak tutmam gerek / Bir günah işlediysem de özür dilemem gerek”
cāna M N (43b/15): cān-ı la‘net-nişānuma V (39a/17)
ve min-ba‘d ... kimesneyi M N (43b/15-17): deyüp V (39a/17)
meclislerine M N (44a/1): nādī-i sa‘ādet-mebādīlerine V (39b/2)
birisi M N (44a/5): biri V (39b/5)
aḥvāli M N (44a/6): ḥāli V (39b/7)
fi’l-ḥāl M N (44a/10): derḥāl V (39b/11)
“İş konusunda onlarla müşavere et.” (Âl-i ‘İmrân, 3/159)
“Şeref sebebiyle sonunda övülmek ne güzeldir / Senin varlığını övmek her zaman lazımdır”

Cevâhiru’l-Menâkıb

[M47a] Neẟr: “Hemīşe şān-ı mekremet-nişānıñuz merḥamet-i cibillī üzre
mecbūl ve cürm-pūş ve ‘aṭā-baḥşlık dāyimā ḳatıñuzda1 emr-i maḳbūldür.
Beyt:

ر
2

و ز כ و ر از
دا
و אدت

از

ر

Neẟr:3 Çünki ol [V40a] mel‘ūn-ı maḳhūr4 lisān-ı ‘acz ü ḳuṣūrla eyledügi5
[N44b] ḳabāḥate mu‘terifdür6, münāsib olan oldur ki itdügine ḳalmayup
cümle günāhından geçesiz.”7 Emīr-i cürm-pūş daḫi: “Vāḳı‘ā eyü söylersiz.8
Ol bed-baḫtuñ eyledügi9 isā’et muḳābelesinde iḥsān idüp lisān-ı i‘tiẕārla iḳrār itdüginüñ mūcibiyle ‘amel ḳılalum ve mel‘ūnuñ ẓarāfetle iḳrārın10
alalum.” deyüp ol la‘īn-i bī-dīne mīr-i Ḥātem-nigīnüñ11 rıżāsı ḫaberi vāṣıl
olduḳda aḫẕ itdügi hedāyāyı12 ve ḥabs eyledügi ādemleri ve ġuzāt13 ele getürdikleri ġanāyimüñ bahāsın ve bu cümleden mā‘adā bī-nihāye hedāyāyı
derḥāl ḫāk-pāylarına14 irsāl eylemiş idi.
Mıṣrā‘:

Ḳulaḳdan çıḳdı ḳuyruḳ ister iken

Neẟr: Çün15 ḥüsn-i tedbīrle mel‘ūnuñ tamām mertebe ḥaḳḳından gelindi,
[M47b] hemvāre16 yine bezm ü ṣafāda ḳānūn-ı ‘adāleti nüvāz itmege āġāz idüp
serīr-i ḥużūr ve sarāy-ı ḥubūrda mesrūru’l-ḥāl ve müreffehü’l-bāl ‘īş-i zindegānī
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

- M N (44a/16): bir V (39b/18)
“Lütuf senden, koku miskten, nur güneşten / Eski gelenek ve bilinen âdetlerdir”
Neẟr M V (39b/19): - N (44a/19)
mel‘ūn-ı maḳhūr M N (44a/19): küfrānü’n-ni‘me V (40a/1)
eyledügi M N (44a/19): itdigi V (40a/1)
mu‘terifdür M N (44b/1): mu‘terif ve eyādī-i inkisār ü i‘tiẕārla bu gūne maḳālüñ āb-ı zülālinden muġteriḳdür,
ْ َأ
Ḳıṭ‘a:
ت َو َ أُ ْ ِ ْ َو ِ ْئ ُ َכ َ אرِ ًא
ْ ُ َ
َوأَ ْ َ ِ َ ٍ ْ َ َ ا ِ ِ َ ْ ُب
ْ
َ
َِ
ُ ُّ َ אب
َ َ ّ ُ ُ ْ ا ًא و إ ِْن
ِ َ א أَ ٌ َِ ْ َ ا َر
َ
أ
ض
ْ
َ ُ
َ َ
ُ َ
ْ
(“Kötülük yaptım, hiç iyilik yapmadım, gene de sana sığındım / Hangi köle efendisinden kaçabilir? / Pek
mümkün görmese de affedilmeyi, ümit eder / Yeryüzünde ondan daha ümitsiz bir kimse var mıdır?”) Neẟr
V (40a/2-5)
cümle günāhından geçesiz M N (44b/2): günāhın dāmen-i ‘afvla pūşīde buyurasız V (40a/6-7)
söylersiz M N (44b/3): buyurursız V (40a/7)
eyledügi M N (44b/3): itdügi V (40a/8)
ẓarāfetle iḳrārın M N (44b/5-6): elinden ẓarāfetle mā-melekin V (40a/10)
Ḥātem-nigīnüñ M N (44b/7): Ḥātem-żamīrüñ V (40a/11)
- M N (44b/8): bī-ḳuṣūr V (40a/12)
eyledügi ādemleri ve ġuzāt M N (44b/8): itdügi ādemīleri ve kemend-i ġāretle V (40a/13)
hedāyayı derḥāl ḫāk-pāylarına M N (44b/9-10): pīşkeşin derḥāl V (40a/14-15)
Çün M N (44b/11): Pes V (40a/16)
gelindi, hemvāre M N (44b/12): geldikden ṣoñra V (40a/16-17)
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tertīb [V40b] ve esbāb-ı kāmrānī tekmīl idüp bāġ-ı devletden meyve-i ‘işret
dermege1 ibtidā itmişleridi.2
1
2

dermege M N (44b/16): ü şādmānī ictināsına V (40b/2)
- M N (44b/16):
Mezbūr Çarkezi yine ‘inān-ı ‘inādı elden ḳomayup edā-i ḫarāc-ı pādişāh-ı pür-ibtihācda maḳām-ı
müsāmaḥada ḳılınduḳda ḥavza-i taṣarrufında olan Aynaşḳa nām ḳal‘a elinden alınup andan
merāsim-i küfr ü bid‘at munḳaṭı‘ ve me‘ālim-i şirk ü şenī‘at münḫali‘ olduġıdur.
Tā ressām-ı kārḫāne-i ḳader ve naḳḳāş-ı ṣuver-i ḫayr ü şer, naḳş u nigār-ı ṣadāḳati levḥ-i cebīn-i erbāb-ı
yaḳīne taḥrīr ve reng-i nireng-i ḫıyānet ü cināyeti ḫarīṭa-i nihād-ı ehl-i fesāda taṣvīr eylemişdür. Anlar ki
gūy-ı taḥṣīl-i me’āribi meydān-ı bī-pāyān-ı tecāribde rubūde ḳılmışlardur, aḥvāl-i sarāy-ı şeşderi bu üslūb
üzre muḳarrer bulmışlardur ki hergiz mārdan tiryāk ve tiryākdan semm-i sehm-nāk ḥāṣıl olmaḳ müyesser
degildür ve gülden āzār-ı ḫār ve ḫārdan būy-ı ezhār ḳābil olmaḳ mutaṣavver degildür.
א
آن
ن א ز

Şi‘r:
اب
اب

א

ز

א
از כ ه
כ אخ א אر آ

(“Kötü söyleyen her an kötü konuşsa tuhaf değildir / Geceden karanlığı ayıramazsın / Dağa seslendiğinde
cevabını alırsın / Hata ağacında doğru meyvası olmaz”)
Neẟr: Pes ol la‘īn-i bī-dīn mīr-i şecā‘at-āyīnüñ zaḫm-ı ḫūrde-şikārı ve şikār-ı bī-i‘tibārıyken fırḳa-i küffār
miyānında ve zümre-i füccār mābeyninde [V41a] tārek-i nā-mübārekine nāzil olan bārān-ı feżāḥate zemīn-i
ḥavṣala-i ġayreti taḥammül itmeyüp seylāb-ı meṣāyib izdiyāda yüz ṭutdı ve mefāze-i sīnesinde vezzān olan
riyāḥ-ı rimāḥ-ı şenā‘ate giyāh-ı ḥamiyyeti ṭāḳat getürmeyüp ṣarṣar-ı ḥamiyyet-i cāhiliyyet iştidāda meyl
itdi. ‘Āḳıbet külāh-ı istikbārı ber-ser ve ḳabā-yı temerrüd ü iġtirārı der-ber idüp nihād-ı pür-fesādında
meknūn olan ‘adāveti ḥamiyyet-i cāhiliyyeti ile iẓhār idüp ẕikr olunan Aynaşḳa mīr-i Ḥātem-himmetüñ
berāt-ı eyāletlerinde ḫāṣṣ ḳayd olunmış iken rüsūm-ı ‘ādī ve ḥuḳūḳ-ı mütemādīlerin edā itmekte tekāsül
gösterdiginden mā‘adā īfā-i ḫarāc-ı pādişāh-ı pür-ibtihācda teġāfül iẓhār eylemiş idi.
د
כ ا אدت ذ
ارادت ازو د א

Ḳıṭ‘a:

ب
د אدر

وى

(“Kötü alışkanlığı olandan / İster istemez o zahir olur / Akrep iğnesini taşa da vurur / Buna gücü yetmese de”)
Neẟr: Mīr-i ḫuceste-tedbīr daḫi żamīr-i āyine-naẓīrlerinde ṣūret-i ḥāli müşāhede idicek “Hāy, mel‘ūnuñ
henüz rūḥ-ı bī-fütūḥında ramaḳ-ı emelden nişān var gibi ve ḥarāret-i ġarīzesinden çehre-i bī-behresinde
daḫi ‘araḳ-ı ecel nümāyān gibi.
ان א ا אر ش
א
ش
تآ
כ از
(“Bu tantanandan yandım, bu defa dinle / Ki sarhoşluktan akla kibir gelir”)
Bend-i belādan āzād itdügim yetmez, daḫi cānın sürer he mi? Ve üyümege ḳodım, düş görür [V41b] eyle
mi?” deyüp cūybār-ı ġayret āb-ı ḥamiyyetle ṭaşdı ve seylāb-ı ḳahr u ġaḍab başdan aşdı. Derḥāl merdān-ı
ِ
meydān olan dilāverānı ki her biri şüc‘ān-ı ma‘reke-i ﴾ אن
َ ْ َ ْ “[ ﴿ َ ْ َم ا ْ َ َ ا... iki ordunun karşılaştığı
gün ...” (Âl-i ‘İmrân 3/155; Enfâl, 8/41)] idi, mānend-i resūl-i ācāl ol müfsid-i bed-fi‘ālüñ üzerine irsāl
buyurmışlaridi ve envā‘-ı naṣīḥat ve eṣnāf-ı vaṣıyyeti bedreḳa-i rāh ve pīrāye-i tāc ü külāh ḳılmışlar idi. Anlar
daḫi “Be-çeşm ü ser ve cān ü dilden fermānberüz.”
Şi‘r:

دا وار
אر

در
از د

כ
ا

دل و زور و ز ه כאر آور
و אر آور
و
אن

Cevâhiru’l-Menâkıb

(Abdullâh Hâtifî’nindir. Meşhur mutasavvıf Abdurrahmân Câmî’nin kız kardeşinin oğlu, İranlı şair
Mevlânâ Abdullâh Hâtifî hakkında daha fazla bilgi için bk. Mürsel Öztürk, “Hâtifî”, TDV İA, c. XVI,
İstanbul 1997, s. 468. “Öyle gayret edelim savaşta yiğitler gibi / Sayısız düşmandan kaygı duymadan /
Yürek, güç ve ruhumuzu ortaya koyalım / Cihanı düşmana karanlık ve dar edelim”.)
Neẟr: deyüp ‘adū-yı hezīmet-nişāna revāne olmışlaridi. Henüz ol mel‘ūn-ı ḳabāḥat-meşḥūn füsūn-ı
ḫvābla zebūn iken ṣadvet-i heybet-i merdān-ı şecā‘at-ṭıbā‘ ve nuṣret-iltimā‘dan ber-feḥvā-yı ẓafer-nümā-yı
﴾ “{ ﴿ ُ ِ َن ِ َ ُ َّو ا ّٰ ِ َو َ ُ َّو ُכ... Onlarla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı [ve bunlardan başka sizin
ُ ْ
ْ
bilmediğiniz fakat Allah’ın bildiği diğer düşmanları] korkutursunuz. ...” (Enfâl, 8/60)} baṣar-ı baṣīret-i
küffār ḫavf ü ḥayretden ḫīre ve rūz-ı bī-fīrūz-ı füccār duḫān-ı sehm ü hirāsdan tīre oldı. Çün saṭvet-i
merdān-ı manṣūr manẓūr-ı naẓar-ı ‘adū-yı maḳhūr olıcaḳ her biri ṣūret-i ‘acz ü i‘tiẕār ve ṭarīḳ-i tażarru‘ u
inkisār gösterüp māl ü menāl ve ehl ü ‘ıyāllerin ḥiṣār-ı emān ve siper-i cān idüp ān-ı vāḥidde [V42a] bīmeşaḳḳat ü mücāhede sā‘id-i müsā‘id-i ġāziyān-ı kerrār mu‘āniḳ-i nev-‘arūs-ı ġanāyim-i bī-şumār olup ol
ki ḥażret-i Vāhibü’l-‘aṭāyādan mes’ūl ü me’mūl idi, ber-vech-i aḥsen ve ṭarīḳ-i ebyen mebẕūl buyurulmışdı.
כ כ آن אش אن ا אن כ
دش אردا

Beyt:

א

כ

[Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Kalk, o nakkaşın kalemine canımızı feda edelim / Bütün bu şaşılacak nakışları,
pergeliyle o meydana getirdi” (Hâfız Divânı, s. 57).]
Neẟr: Bi-ḳudret-i te’yīd ü tevfīḳ-i İlāhī ve saṭvet-i ‘ināyet-i bī-ġāyet-i nā-mütenāhī ḳal‘a-i mezbūreden
merāsim-i küfr ü bid‘at munḳaṭı‘ u münḥasim ve me‘ālim-i şirk ü şenī‘at münḳali‘ u münhedim olup
me‘ābid-i eṣnām ü evẟān mesācid-i ehl-i İslām ü īmān oldı. Ve şe‘āyir-i ẓulām ü ḍalāl, şerāyi‘-i sa‘ādet-me’āle
mübeddel ve tūrvīn-i kefere-i ḍalālet-rehīn āyin-i millet-i Ḥanefiyye-i beyżāya muḥavvel oldı.
ى
א

Beyt:

ا

ا

ا כ אر

و
אن

(“Kâfirler sevgiyi ve güzelliği tattıktan sonra anladılar / İslam dininden sonra başka din gelmeyecektir”)
Neẟr: Hemīşe ma‘ābir ü marāṣıd-ı ehl-i İslām ‘ubūr-ı müfsid ü mütemerridden maṣūn ve meṭālib ü me’ārib-i
ṣādır u vārid ve muvaḥḥid ü mu‘āhid fevz ü necāta maḳrūn ola. Bi’n-Nebiyyi ve Ẕi’n-nūn.
Naẓm:

כ ا د כ א אل כ
כ אد دى و כ

אر آ
د

ان

כ
رو
در م אد אر آ

[ آنV42b]
א

[Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Güz mevsiminin o nazlanışı, o zulmü / Bahar rüzgârının kudûmuyla sona erdi /
Şükürler olsun Allah’a gül, ikbâl külâhını gösterdi / Kış rüzgârının kibri, dikenin ululuğu bitti” (Hâfız
Divânı, s. 196).]
Neẟr: Bi’l-āḫire ol tebeh-rūzgāruñ ser-encām-ı kārı buña mü’eddā oldı ki ḳazduġı ḳuyuya yine kendi düşdi
ve cüst ü cū-yı ‘asel-i emel sevdāsıyla zünbūr-ı belā başına üşdi. Belī ḫum-ı ser-nigūn-ı gerdūn ve künbed-i
zeberced-i būḳalemūnda nīk ü bed ne söylerse bir eḥad sūrāḫ-ı ṣımāḫa ol vāṣıl ve kişt-zār-ı rūzgārda ne kār
eylerse yine anuñ netīcesi ḥāṣıl olur.
Beyt:

[

]א ر
روى

ش
از כ

رده

د אن אل
כאى ر

[Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Koca köylü, çocuğa ne güzel de dedi: / Gözümün nuru, ektiğinden başka bir şey
biçemezsin ki” (Hâfız Divânı, s. 456).]
ِ
Neẟr: Çün raḍī‘-i lebān-ı āmāl ki ḍacī‘-i mehd-bāl-i ferḥat-me’ālleri idi, āyet-i ẓafer-nümā-yı ً﴿ا َّא َ َ ْ َא َ َכ َ ْ א
﴾ًۙ’ ُ אyla [“Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.” (Feth, 48/1)] tekellüm ve ġonçe-i şādmānī ki ẟemere-i
şecere-i baḫt-ı cāvidānīleri idi, nesīm-i ‘ināyet-i bī-ġāyet-i Sübḥānī’yle ki vesīle-i murād-ı cenānī ve żarī‘a-i
su’āl-i lisānīdür, tebessüm idicek vuṣūl-i mevāhib-i Yezdānī ve ḥuṣūl-i me’ārib-i cenānīlerini cenāb-ı vālāhimem, noḳṭa-i dāyire-i niẓām-ı ‘ālem, düsṭūr-ı mu‘aẓẓam, Vezīr-i a‘ẓam Meḥemmed Paşa ḥażretlerinüñ
türāb-ı cenāb-ı dil-güşālarına ‘arż olunduḳda ‘andelīb-i merām şāḫ-sār-ı ihtimāmlarından taġarrüd
idüp īẟār-ı cühd-i mā-lā-kelām ve ıżrār-ı [V43a] ‘adū-yı dīn-i İslām itmeleriyle mīrān-ı şecā‘at-nişān ve
celādet-‘unvān miyānında teferrüd itmelerinden tamām mertebe mesrūr ve nihāyet derecede pür-ḥubūr
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Ṣāḥib-i ‘izz ü iḳbāl ve sāḥib-i eẕyāl-i cāḥ u celāl, mīr-i Ferruḫ-fāl
ve ḫuceste-ḫiṣālüñ1 keﬀ-i kifāyetlerine zimām-ı livā-i Klis tevkīl
buyurulduġıdur [N45a] ki silk-i taḥrīrde muntaẓım ve ṣafḥa-i
kāfūr-gūn-ı beyāżda mülte’im olmışdur.2
ا אل א و ا
4
3
ا
ا ا

أ

آ

ى

[V43b]
و

Neẟr: Çünki5 livā-i mezbūrda mīr-i mevfūru’l-ḥubūruñ enṣār-ı kifāyetiyle
ẓuhūra gelen āẟār-ı ‘adālet ve aḫbār-ı şecā‘atlerin6 beşāyir-ṣādır-ı7 vārid vāḥiden ba‘de vāḥid mesāmi‘ u8 ekābir ü eṣāġire inhā ḳıldı ve9 mānend-i meẟel-i
sāyir erkān-ı devlet miyānında dāyir oldı,10 vāḳi‘-i ḥāl olduġı minvāl üzre pādişāh-ı encüm-sipāh ḥażretlerine11 ‘arż olıcaḳ āb-ı muṣaffā-yı du‘āyı ser-çeşme-i
dehāndan mecleb-i12 lisāna icrā itdiler ve zebān-ı āferīnle taḥsīn [M48a] idüp
olup cevāhir-i zevāhir-i du‘āyı lisān-ı güher-feşānlarından niẟār idüp buyurdılar ki: “Ber-ḫūrdār olsun, ol
mel‘ūn-ı maġbūnuñ geregi gibi ḥaḳḳından gelmiş ve itdügi cināyetüñ pādāşın bulmış.
د را

א

א

د
אن כ אر آرد

כ
אن

آ

در
א

(“Bu bahçede her ağaç kendi meyvesini verir / Meyvesi pişmanlık olacak bir ağaç dikme”)
Her kim ki baṣar-ı baṣīret ve ‘ayn-ı ‘ibretle aḥvāl-i rūzgār-ı zūr-kār ve gerdiş ü girdār-ı sipihr-i kīne-güẕārı
mülāḥaẓa ḳıla ve bu ‘ālem ‘ālem-i mükāfāt idügine ‘ālim ola, lā-cerem pāy-ı murādın kilīm-i endāzeden
ṭaşra dırāz ve dest-i āmālin vuṣūli dāyire-i ḥuṣūlde olmayan meyve-i ārzūya firāz ḳılmayup cānib-i ṣalāḥ u
sedāda māyil ve keẟīr ü ḳalīl ve ḫvār u celīl olana ḳā’il [“olur” kelimesi fazladan yazılmıştır] olsa gerekdür ve
dest ü zebānın āzār u īẕā-yı ḫalḳdan muḥāfaẓa ḳılsa gerekdür.
Şi‘r:

خ
אدن در
א
ﮔﺎم اخ
כאم دل
אي
א כ ن در
و אی
א ازۀ آرزو د

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

[Ümmîdî-i Râzî’nin Sâkî-nâme’sindendir. “Belki bırakmazlar bu kayalıkta / Gönlünce rahat adımlar atasın
/ Belki uzatılmaz bu darlıkta / Gönlünce el ve ayak”.] V (40b/3 - 43a/15)
ḫuceste-ḫiṣālüñ M N (44b/18): ḥażretlerinüñ V (43a/17)
tevkīl buyurulduġıdur ... olmışdur M (“ḳılınmışdur” şeklinde yazılmıştır.) N (44b/19 - 45a/1): erzānī
buyurulduġı ve anda vāḳi‘ olan aḥvāl-i sa‘ādet-me’ālleridür ki silk-i taḥrīre keşīde ve ṣaḥīfe-i kāfūr-gūn-ı
beyāża resīde olmışdur V (43a/17-19)
“Müjdeler olsun ki gelecek vaad ettiğini yerine getirdi / Ve mutluluk yıldızı semada yükseldi”
 اM N (45a/2):  اV (43b/1)
Neẟr: Çünki M N (45a/3): Çün V (43b/2)
şecā‘atlerin M N (45a/4): şecā‘at ü celādetlerin V (43b/3)
beşāyir-ṣādır-ı M N (45a/5): beşāyir-ṣādır u V (43b/4)
mesāmi‘ u M N (45a/5): serāyir-i żamāyir-i V (43b/4)
ḳıldı ve M N (45a/6): idüp V (43b/5)
erkān-ı devlet miyānında dāyir oldı M N (45a/6-7): beyne’n-nās dāyir olduḳda V (43b/5)
ḥażretlerine M N (45a/8): ḥażretlerinüñ pāye-i serīr-i gerdūn-naẓīrlerine V (43b/7)
M: اى
N (45a/9) V (43b/8)

Cevâhiru’l-Menâkıb

eyitdiler:1 “Belī serdārlık ol kimesneye lāyıḳ ve şerbet-i emāret ü eyālet ol
ṣāḥib-himmetüñ2 mizācına muvāfıḳdur ki girībān-ı naṣfet ü ‘adāletden baş
çıḳara. Ve żu‘afā-yı ra‘iyyet ol ṣāḥib-sa‘ādetüñ3 eyyām-ı ma‘deletinde āsūde
vü rāḥat olurlar ki bālīn-i istirāḥata ser-i ḥużūr ḳomayalar4 ve mencūḳ-ı rāyet
ü sa‘ādetlerin5 tekāsül ü baṭāletle ser-nigūn ḳılmayalar6 ve ten-āsānī vü7 istirāḥatle mizāc-ı memleketi diger-gūn eylemeyeler.”8, 9
Lā-cerem10 bedreḳa-i ‘āṭıfet-i pādişāh-ı Cem-ḥaşmet reh-nümūn-ı kevkeb-i
iḳbāl-i sa‘ādet-[N45b]me’ālleri olup11 livā-i Klis erzānī buyurulmış idi. Belī
ol12 kimesnenüñ ki sāḥa-i levḥa-i cibillet-i13 dīrīnesi reng-i dürūġ-ı bī-fürūġ-ı
cevr ü sitemden ḫālī ola ve āyīne-i sīne-i bī-kīnesi mānend-i āfitāb-ı ‘ālem-tāb
pīrāye-i fürūġ-ı bī-dürūġ-ı ‘adl ü dāddan cilā bula, her-āyīne14 māh-ı şeb-efrūz
gibi bir menzilde ḳarār ve bir derecede giriftār olmayup ḫaṭavāt-ı teraḳḳiyātla15
ḳaṭ‘-ı derecāt idüp ġāyet-i [M48b] irtifā‘a vāṣıl ve16 kişt-zār-ı ümmīdinde ẟemere-i şecere-i devlet ü sa‘ādet ḥāṣıl olsa gerekdür. Ve17 naḳl ü ḥareket-i insān

1
2
3
4
5
6
7
8
9

itdiler ve zebān-ı āferīnle taḥsīn idüp eyitdiler M N (45a/10-11): idüp lisān-ı āferīnle buyurdılar ki V (43b/9)
ṣāḥib-himmetüñ M N (45a/12): şaḫṣuñ (“ṣāḥib-himmetüñ” satırın altına ayrıca yazılmıştır.) V (43b/10)
- M: zamān-ı devlet ve (Bu ibare yazılı olduğu hâlde üzeri çizilmiştir.) N (45a/14) V (43b/12)
ser-i ḥużūr ḳomayalar M N (45a/16): baş ḳomaya V (43b/14)
sa‘ādetlerin M N (45a/16): sa‘ādetin V (43b/14)
ḳılmayalar M N (45a/17): ḳılmaya V (43b/15)
vü M N (45a/17): - V (43b/15)
eylemeyeler M N (45a/18): eylemeye V (43b/16)
- M N (45a/18): Āyā bī-taḥammül-i renc viṣāl-i genc müyesser midür? Ve ‘acabā bī-āzār-ı ḫār temāşā-yı gülzār mutaṣavver midür?
Şi‘r:

אش

אכ

د
כ

د

10
11
12
13
14
15
16
17

ا

כ
א כ

د

ا
ا

دد
א ا

و אل دو
כ אر و
א
ن

دن

כ
כ

آرزو و س
آب د ه و

[V44a] (“Dosta kavuşmayı istiyorsan, cefasına katlan / Ki gül ve diken yan yana olmaktadır / Kişi arzu
boynuna eliyle sarılırsa / Bela oklarının önünde siper olacağını sanır / Arzu ve hevesle ele geçmez bu mana
/ Ancak gözyaşı ve kanlı bağırla elde edilir”) Neẟr V (43b/16 - 44a/1)
Lā-cerem M N (45a/18): Pes V (44a/1)
- M N (45b/1): manṣıb-ı mezbūrdan ref‘ olunup V (44a/3)
ol M N (45b/2): her V (44a/4)
cibillet-i M N (45b/2): āmāl-i V (44a/5)
dāddan cilā bula, her-āyīne M N (45b/5): iḥsānla ḥālī ola, miẟāl-i V (44a/7-8)
teraḳḳiyātla M N (45b/7): saṭavāt-ı i‘tiṣām-ı Ḥayy-i lā-yenāmla V (44a/7-8)
ve M N (45b/8): olması V (44a/10)
ẟemere-i şecere-i devlet ü sa‘ādet ḥāṣıl olsa gerekdür. Ve M N (45b/9-10): ḥāṣıl olısardur. Lā-cerem (Ayrıca
derkenarda “ẟemere-i şecere-i devlet ḥāṣıl olsa gerekdür” yazılıdır.) V (44a/11)
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daḫi1 ‘ulüvv-i şān ve sümüvv-i mekāna minhāc ve irtifā‘-ı āfitāb-ı bī-zevāl-i
iḳbāl ṭayy-ı menāzil ve ḳaṭ‘-ı derecāta muḥtācdur.
م אك و כ دون אه א כ د
زآرام وا כ א ز
כ آن כ א

Ḳıṭ‘a:2

אى

ك ى ز אى
אى
ىو

3

ا
اره כ

ز

در

Neẟr: Çün berīd-i nesīm-i ṣubḥ-ı şādmānī ve beyk-i4 riyāḥ-ı rāḥat-efzā-yı
kāmrānī bu müjde-i ḫuceste-ḳademi mīr-i ferḫunde-deme īṣāl eyledi, ferḥat-i
bī-nihāyet-i rūḥānī ve behcet-i bī-ġāyet-i şādmānī ḥāṣıl5 idüp buyurdılar:
Beyt:

ا

כ دم از
د כא ان م

6

اכ
כ
אى

Neẟr:7 [N46a] Çünki8 ṭāyir-i ḫuceste-bāl ve ferḫunde-fāl-i iḳbāl pervāza āġāz
itdi,9 ol diyār-ı celīlü’l-i‘tibāruñ ahālīsinden ṣaġīr ü kebīr ve bernā vü pīr emīri10 sa‘ādet-mesīrden āheng-i nevā-yı rıḥleti işitdiler, bī-iḫtiyār ceng-i girdār-ı
cūş u ḫurūşa dem-sāz olup nāy-veş nāle vü efgāna āġāz itdiler. Ve her biri bu
beyt-i cān-güdāzuñ [M49a] āvāzesin11 heft-perde-i āsmāna degürüp eyitdiler:
Beyt:
12

א دورى
א אכ ا
رى
و و כ אن آ م ز

Neẟr: Mīr-i dil-nüvāz ḥażretleri bunlaruñ bu gūne sūz ü güdāzların13 müşāhede
itdiler ve14 teskīn-i āteş-i derūn ve tesliye-i ḫāṭır-ı maḥzūnlarına teveccüh idüp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

daḫi M N (45b/10): - V (44a/12)
Ḳıṭ‘a M: Şi‘r N (45b/12) V (44a/13)
Evhadüddîn Enverî’nindir. “Toprağın altına, dünyanın dönüşüne bakmak gerek / Kim nerede yatıyor, kim
nerede koşuyor / Ağaç eğer oradan oraya gezseydi / Ne hızarın acısını, ne de baltanın cezasını çekerdi”
beyk-i M (Derkenardadır.) N (45b/15): peyk-i şimāl ve V (44a/16)
ḥāṣıl M N (45b/17): sā‘id-i şükr-i [V44b] ni‘met-i Vāhibü’l-‘aṭāyāyı mu‘āniḳ-nihāl-i sidretü’l-müntehā V
(44a/19 - 44b/1)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Allah’a şükür ki Hak’tan ne istediysem oldu / Himmetimin son haddine kadar
muradıma eriştim” (Hâfız Divânı, s. 340).
Neẟr M V (44b/3): - N (46a/1)
Çünki M V (44b/3): Çünkim N (46a/1)
itdi M N (46a/2): idüp tehiyye-i esbāb-ı irtiḥāle iştiġāl buyurduḳlarında V (44b/4-5)
emīr-i M N (46a/3): mīr-i V (44b/6)
- M N (46a/7): maḳām-ı V (44b/10)
“Bana gel, gel ki ayrılığa takatim yok / Gitme gitme canıma tak etti ayrılık”
güẕārların M: güdāzların N (46a/9) V (44b/12)
itdiler ve M N (46a/10): idicek V (44b/13)

Cevâhiru’l-Menâkıb

eyitdiler:1 “Kār-ı rūzgār ve girdār-ı sipihr-i ġaddār bu ḳā‘ide üzre ber-ḳarārdur ki neş[’e]-i şarāb-ı viṣāl mānend-i ‘işve-i serāb-ı bī-me’āl ve āfitāb-ı ‘īş ü
‘işret-miẟāl fī’-i zevāl-i serī‘u’l-intiḳāldür.
כ او
خ א
آه از
כ از אر ا
ز אن אر د

Şi‘r:2
خ

כ
3
ا

א
אر

ا ا

دو אن
دو א ا ز

Neẟr:4 [V45a] Zīr-i çarḫ-ı çenberīde hemān5 ḳā‘ide-i6 erbāb-ı ‘uḳūl budur ki
dāyire-i ehl-i uṣūlden çıḳmayup çarḫ-ı [N46b] lu‘bet-bāz her7 ne terāneye āġāz
eylerse aña dem-sāz olmadan ġayrı çāre ḫāṭıra olmaḳ lāyıḳ degildür.”
Beyt:

Devrān ne sāza başlasa uy ol terāneye
Gördüñ zamāne uymadı uy sen8 zamāneye

Neẟr: Pes bu menāzil ü merāḥilde vāḳi‘ olan żu‘afā-yı ra‘iyyet sitem-dīde olmasunlar deyü [M49b] cemī‘ ḫuddāmların9 ma‘raż-ı tenbīh ve maḳām-ı10 tehdīde iḥżār idüp eyitdiler11 ki: “Bu sefer-i hümāyūnumda ki Īzid-i bī-çūn -celle
‘ani’ş-şükūk ve’ẓ-ẓunūn- ḥażretleri bu bende-i şermendesine erzānī ḳılmışdur,
ma‘lūm ola ki sizden birisi bu rāhda fuḳarā-yı12 ra‘iyyetden nāgāh mānend-i
kehrübā ġaṣb-ı kāh ide, ġaḍab-ı ḳıyāmet-şükūhumdan13 kūh-ı endūha uġramasında şübhe çekmeye. Ve yāḫūd şāh-rāh-ı14 müstaḳīmden çıḳup bir faḳīrüñ
ḥāṣılına nāzil ve bir dermāndenüñ mezra‘asına dāḫil ola, ḥāṣıl-ı ‘ömri dās-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9

teveccüh idüp eyitdiler M N (46a/11): āġāz idüp buyurdılar ki V (44b/14)
Şi‘r M N (46a/15): Naẓm V (44b/17)
Hilâlî-i Çağatâyî’nindir. “Ah bu sevimsiz dünyanın işi cefadır ki o / Her zaman yeni yâr edinir yârdan başka
/ Dostlar sohbetin kıymetini bilin ki dünya / Dostları birbirinden çok uzaklara atmıştır”
Neẟr M N (46a/17): - V (45a/1)
hemān M N (46a/18): - V (45a/1)
- M N (46a/18): pür-fā’ide-i V (45a/1)
her M N (46b/1): - V (45a/3)
uy sen M V (45a/6): sen uy N (46b/4)
Pes bu ... ḫuddāmların M (“bu” kelimesi yazılmamıştır.) N (46b/5): Hemān her gāh du‘ā-i ḫayrı refīḳ-i
rāyet-i siḥr-gāh itmeden
Mıṣrā‘:

10
11
12
13
14

Olmañuz hīçbir nefes ḫālī

Neẟr: deyüp raḫt-ı iḳāmeti maḥmil-i intiḳāl üzre iḥmāl ve ḫıyām-ı rıḥleti ḳavāyim-i ‘azīmet üzre naṣb
itmege iştiġāl buyurup cemī‘ ḫadem ü ḥaşem ve nüdemā vü hem-demin V (45a/7-11)
ve maḳām-ı M N (46b/7): ü V (45a/11)
eyitdiler M N (46b/7): buyurdılar V (45a/12)
sizden birisi bu rāhda fuḳarā-yı M N (46b/10-11): sizlerden biri ki menāzil ü merāḥilde żu‘afā-yı V (45a/14-15)
ḳıyāmet-şükūhumdan M N (46b/12): pür-şükūhumdan V (45a/16)
şāh-rāh-ı M N (46b/13): ṭarīḳ-i V (45a/17)
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siyāsetle [V45b] biçilmesin muḳarrer bile ve ḫırmen-i bünyād-ı bed-nihādı,
ṣarṣar-ı ḳahrla ber-bād olmasın muḥaḳḳaḳ añlaya. Ve daḫi1 bir kimesne ki
bī-destūr ḫūşe-i engūri ser-i2 tākden dūr ide, mānend-i şarāb-ı erġuvānī tīġ-i
bürrānla3 ḳanı revān olmamaḳ [N47a] müyesser midür? Ve miẟāl-i4 tāk-i engūr bürīde-pey ü maḳhūr ḳılınmamaḳ mutaṣavver midür?”5
Çünki6 cevāhir-i evāmir ki menşūr-ı devlet ve ser-nāme-i sa‘ādetdür, āḫir
oldı,7 muḳbilān-ı dergāh ve cüvān-merdān-ı ṣāḥib-intibāh āvīze-i gūş-ı cān ve
pīrāye-i gerden-i iẕ‘ān [M50a] idindiler. Bir vaḳt-i mübārekde8 cemī‘ ḫadem ü
ḥaşem ve nüdemā vü hem-demden pīş ü kem9 merāsim-i kerr ü ferr-i iḥtişāmı10
ve levāzım-ı ‘aẓamet ü şevket-i mā-lā-kelāmı bir mertebe itmām eylemişler idi ki,
iḳtidār-ı ümerādan bīrūn olmış11 idi. Ol resme ki yelān-ı āhen-dilānuñ ḳolunda
her nīze-i serv-ḳadd vālā-yı ālle bir cüvān-ı lāle-ḫadd ḳılınmış12 idi ve her dilīr-i
şīr-gīr ser-ā-pā silāḥ-ı āhen-bünyāddan birer kūh-ı pūlāda dönmüş idi.
Şi‘r:13
14

ن אن
وارى

א אی
ز
אى
د در آ

15

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

[ ز وا ىV46a]
از ز
قآ
رכ

ن

daḫi M N (46b/17): - V (45b/2)
ser-i M N (46b/18): - V (45b/3)
erġuvānī tīġ-i bürrānla M N (46b/19): erġuvān V (45b/3)
miẟāl-i M N (47a/1): mānend-i V (45b/4)
- M N (47a/2): Fe-ne‘ūẕü billāhi min ẕālik eger sizlerden biri bu maḳūle ṭarīḳ-i pür-mehālike sālik ola,
şikence-i siyāsetde bir mertebe pür-enīn ola ki tamāmet-i ehl-i zemīn andan ‘ibret-bīn ü sehm-gīn olalar V
(45b/5-8)
Çünki M: Çünkim N (47a/2) / Çün bu V (45b/8)
cevāhir-i evāmir ki menşūr-ı devlet ve ser-nāme-i sa‘ādetdür, āhir oldı M N (47a/2-3): cevāhir-i zevāhir-i
evāmiri V (45b/8-9)
mübārekde M N (47a/6): hümāyūn ve sā‘at-i meymūnda V (45b/11)
nüdemā vü hem-demden pīş ü kem M N (47a/6-7): zümre-i ḫuddāmdan bīş ü kem āyin-i şīrān-ı bīşe-i ḥarbi
ve ḳānūn-ı pelengān-ı kūh-ḍarbı itmām idüp V (45b/12-13)
iḥtişāmı M N (47a/7): iḥtişām V (45b/14)
mā-lā-kelāmı ... olmış M N (47a/8-9): mā-lā-kelām bir mertebe encām buldı ki verā-yı ḳuvā-yı mīrān-ı ‘arṣa-i
imkān ve bīrūn-ı eḳālīm-i iḳtidār-ı sükkān-ı ḫıṭṭa-i zamān V (45b/14-16)
ḳılınmış M N (47a/11): olmış V (45b/18)
“Gül renkli mızrakların yüksekliğinden faydalanıp / Yerden lâle gibi yükselen şafak / Yiğitler demire
boğulmuş baştan ayağa / Sanki yüzün aynaya sığması gibi”
وارى
M N (47a/14):  ه وارىV (46a/1)
- M N (47a/15):
אن ز אن
א د אن

د

אن در زره
در

(“Zırha bürünmüş zamanın güzelleri / Öyle görünürler halk gözünde”) V (46a/3)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr: Lā-cerem1 devlet ü sa‘ādet reh-nümūn olup livā-i Klis’e yetmişleridi ve2
mekān-ı ma‘hūd ve maḳarr-ı mes‘ūdlarında ḳarār itmişleridi. Pes hemān-dem3
ḥakīmāne mizāc-ı memleketi yoḳladılar. Ve enāmil-i tedbīrle4 nabż-ı ra‘iyyeti
ṭutdılar. Gördiler ki dest-bürd-i ḳaḥṭ u [N47b] teng-sāl ḫalḳ-ı ‘ālemi bir mertebe bed-ḥāl5 eylemiş ki her kūşede nān deyü cān virürler, kimesne ḥabbeye
almaz. [M50b] Ve bir6 nāna ḫān-mān ḫarc iderler, bir eḥad ḫarīdār olmaz.
Sīne-i ciger-suḫtegāndan zebāne-i āteş-i cū‘ felek-i eẟīre yetmiş ve niçesi daḫi
şiddet-i ġalādan ġalle ṭalebine şehr-i ‘ademe sefer itmiş.
Beyt:7
8

دا
دا

و دا

آدم از آن
را

[V46b]
כ

Neẟr: Ve daḫi nāyire-i ‘iṣyān dāyire-i beyāndan ḫāric olup9 duḫān-ı tuġyān
farḳ-ı Ferḳadān’a yetmiş ve ṣarṣar-ı fitne vü fesād ḫırmen-i ḥużūr-ı re‘āyāyı
ber-bād itmiş ve yaġı-vār her cānibden10 eşrār-ı bī-şumār baş ḳaldırup māl
ü menāl-i fuḳarā-yı ehl-i ‘ıyāli11 tālān itmekle her ṭarafdan12 nāle vü efgān
kürre-i āsmāna gitmiş. Mīr-i pür-intibāh bu aḥvāl-i pür-melāle nigāh idicek
āteş-i13 ġayret dil ü cānın yaḳdı ve ṣarṣar-ı ḥamiyyet keştī-i ṣabr u ḳarārın14 girdāb-ı ıżṭırāba bıraḳdı. “Āyā bu āteş-i ḳaḥṭ u ġalānuñ irtifā‘ına ‘illet15 ve ‘acabā
mizāc-ı memleketüñ çaḳ bu deñlü iḫtilāline ḥikmet16 ne ola?” deyü ol diyāruñ
a‘yānın dīvānlarına17 [N48a] cem‘ idüp ḫuṣūṣ-ı ḥālden su’āl ve keyfiyyet-i kār-

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

- M N (47a/15): mürġ-i rāyet-i nuṣret-āyet-i şāhī pervāza āġāz idüp ve gürūh-ı sa‘ādet-şükūh nā-mütenāhī
cünbiş ü ḥarekete dem-sāz olup menāzil ü merāḥili mevāḳi‘-i de‘āyim-i ḫıyām ve mevāżi‘-i ḳavāyim-i şi‘ār-ı
İslām eylediler. Ve sāḥa-i felek-mesāḥa-i şāh-rāhı nişān-ı kebkeb-i mūze-i piyādegān ve āẟār-ı ni‘āl-i ḥavāfir-i
‘asākir-i nuṣret-nişāndan ġayret-i kevākib-i ẟābit ü seyyār reşk-i hilāl-i çarḫ-ı devvār ḳıldılar V (46a/4-10)
reh-nümūn olup livā-i Klis’e yetmişleridi ve M N (47a/16): kerr ü ferr-i ḥaşmetle livā-i Klis’i ser-menzil
eyleyüp V (46a/11-12)
itmişleridi. Pes hemān-dem M: itmişler. Pes hemān-dem N (47a/17) / itdüklerinden ṣoñra V (46a/13)
enāmil-i tedbīrle M N (47a/18): - V (46a/13)
- M N (47b/1): ve bī-mecāl V (46a/15)
- M N (47b/3): pāre V (46a/16)
Beyt M N (47b/6): - V (46b/1)
“Acaba Âdem bu kıtlığı biliyor muydu / Ki cennetten buğday tanesi aldı”
‘iṣyān dāyire-i beyāndan ḫāric olup M N (47b/8-9): ‘iṣyāndan V (46b/2)
cānibden M N (47b/11): ṭarafdan V (46b/4)
fuḳarā-yı ehl-i ‘ıyāli M N (47b/12): żu‘afā-yı fuḳarāyı V (46b/5)
itmekle her ṭarafdan M N (47b/13): itmiş ve her cānibden V (46b/6)
idicek āteş-i M N (47b/15): idüp āteş-pāre-i V (46b/7-8)
ṣarṣar-ı ḥamiyyet keştī-i ṣabr u ḳarārın M N (47b/16): keştī-i ṣabr u ḳarārın ṣarṣar-ı ḥamiyyet V (46b/8-9)
irtifā‘ına ‘illet M N (47b/17): işti‘āline sebeb V (46b/10)
ḥikmet M N (47b/18): bā‘iẟ ü sebeb V (46b/11)
dīvānlarına M N (47b/19): dīvānına V (46b/11)
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dan [M51a] istifsār buyurduḳda her biri1 levāzım-ı du‘ā ve merāsim-i ẟenāya
ḳıyām gösterüp eyitdiler ki:
Naẓm:2

İy mīr-i Güstehem-ṣıfat u Sām-rūzgār
Üstüñde sāye-güster ola luṭf-i Kird-gār
Ecrām-ı rām u baḫt-bekām u felek-ġulām
Devlet muṭī‘-i hükmüñ ola rūzgār yār3

Neẟr: “Bundan aḳdem bu diyāra vālī olan Ferhād Beg tīşe-i bī-dādı bī-sütūn-ı
bilāda4 bir mertebe der-kār eyledi ki herkes çeşme-i cān-ı şīrīnden el yudı.
Ve vilāyet-i ḥusrevānīyi şebdīz-i ẓulme5 [V47a] ol deñlü çignetdi ki gülgūn-ı
eşk-i fuḳarā-yı siyeh-rūzān ṭutup ṭutulmaz oldı. Ḥicāb-ı ta‘addīsi dīde-i baṣīretin müşāhede-i rūy-ı ṣavābdan men‘ itmiş idi ve dest-i tasalluṭı maḥrūmān-ı
ġamm-dīde ve maẓlūmān-ı sitem-resīdeye ḫançer-i āzār çekmiş idi. Ẓulm ü sitemi bir ġāyete vāṣıl oldıydı6 ki ‘āmme-i ra‘iyyet her ān ve her sā‘at dest-i du‘āyı
ref‘ idüp aña nefrīn ü la‘net eylerlerdi.7
Beyt:

כאر روز אر
8
ﭙﺎ ار
و

א
א

Neẟr: Ve daḫi dāyimā bu diyāruñ der-enbār olan ġallesin [M51b] küffār-ı füccāra9 virdügiyçün nev-‘arūs-ı memleket böyle [N48b] ḳızlıġa uġradı. Ve ḥarāmī
vü eşirrāyı dām-ı şikenceden ḫalāṣ idüp ḳānūn-ı siyāset ü ḳıṣāṣ mer‘ī ḳılınmayup her düzd-i bed-fi‘ālüñ māl ü menālin alup ḳayd-ı10 siyāsetden ıṭlāḳ
itdügiyçün zebāne-i āteş-i fitne-i cān-güdāz gerden-i vilāyete dest-i ta‘addīyi
dırāz eylemişdür.”
Çün mīr-i ṣāḥib-tedbīr11 fuḳarā-yı ra‘iyyetden bu cevābı işitdiler, her birinüñ göñlin ele alup eyitdiler:12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

istifsār buyurduḳda her biri M N (48a/2): istifsār-ı mā-fi’l-bāl buyurıcaḳ V (46b/13)
Beyt M: Naẓm N (48a/3) / Şi‘r V (46b/14)
rūzgār-bār M: rūzgār yār N (48a/5) V (46b/16)
bilāda M N (48a/7): vilāyete V (46b/18)
ẓulme M N (48a/9): ẓulm ü i‘tisāfa V (47a/1)
vāṣıl oldıydı M N (48a/14): irişdiydi V (47a/6)
eylerlerdi M N (48a/16): iderlerdi V (47a/7)
Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “Devri kötü olan zalim, dünyada kalmaz / Ama üzerinde sonsuz lanetler kalır”
(Gülistan, s. 53).
füccāra M N (48a/19): ḫāk-sāra V (47a/10)
- M N (48b/4): şikenceden ḫalāṣ ve bend-i V (47a/14)
Çün mīr-i ṣāhib-tedbīr M N (48b/6): Mīr-i bülend-himmet V (47a/16)
cevābı işitdiler, her birinüñ göñlin ele alup eyitdiler M N (48b/7): gūne cevāb istimā‘ idicek buyurdılar ki V
(47a/17)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Beyt:
1

אر آ
و כאر آ

ا

ان و
روز
زده ام אل و

Neẟr: [V47b] “Niçe demdür2 ki simāṭ-ı ḳaḥṭ u ġalādan ġamm yerdüñüz ve3
toḫm-ı ṭaleb-i nān-pāreyi zemīn-i ṣabr u ḳarāra ekmek dilerdüñüz. Şimden
ṣoñra inşā’allāhu te‘ālā cām-ı reḫādan şerbet-i4 ḫōş-meze ve ḫvān-ı istirḫādan5
ni‘met-i bī-endāze tenāvül itmeñüz muḳarrerdür. Eger ecel emān virüp zamāne-i şūḫ-çeşmi şükr-i ḫvāb-ı zühūlde bulam ve kevkeb-i ta‘vīḳi ufḳ-ı üfūlde
görem, her-āyīne6 ra‘iyyet-perverlik maḳāmında ṣāfī-dem ve ma‘delet-güsterlik
rikābında [M52a] ẟābit-ḳadem olup7 ümmīddür ki min-ba‘d bir āferīdenüñ
ḥāline āteş-i eşrārdan şerer irmeye ve bir sitem-dīdenüñ [N49a] keff-i pāyı
ḫār-ı āzārdan żarar görmeye.”
Pes8 re‘āyā bu nevīd-i devlet-i cāvīdden ḥayāt-ı tāze ve rāḥat-ı bī-endāze
buldılar9 ve fuḳarā bu müjde ile ravża-i ümmīdlerinde ġonçe-i murādların şüküfte gördiler.10
Beyt:
11

אرك כ א אن آ
ل و ده אن آ

אر

ازا

Neẟr: Pes hemān-dem12 bārū-yı13 himmeti14 ḳavī idüp zencīr-i ‘adl ü dādı Kisrā-vār ṭāḳ-ı15 āsmāna çekmege niyyet ve tuḫm-ı naṣfet ü ‘adāleti zemīn-i ma‘delete16 ekmege himmet idüp17 evvelā voyvodaların18 maḳām-ı tenbīh ü tehdīde
[V48a] iḥżār itdiler ve her birinüñ gūş-ı hūşını cevāhir-i tenbīhātla pür idüp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Hicran gündüzüyle sevgilinin ayrılık gecesi sona erdi / Fala baktım, yıldız muvafık
düştü, iş sona vardı” (Hâfız Divânı, s. 196).
Niçe demdür M N (48b/10): Bunca zamāndur V (47b/1)
yerdüñüz ve M N (48b/10): yeyüp V (47b/1)
şerbet-i M N (48b/12): şarāb-ı V (47b/3)
istirḫādan M N (48b/13): istirāḥatden V (47b/4)
her-āyīne M N (48b/16): inşā’allāhu te‘ālā V (47b/7)
olup M N (48b/18): - V (47b/9)
Pes M N (49a/1): - V (47b/11)
buldılar M N (49a/3): buldı V (47b/12)
gördiler M: buldılar N (49a/4) / gördi V (47b/14)
“Bu mübarek haber ki ansızın geldi / Kalbe müjde ve cana huzur geldi”
 א نM:  א مN (49a/7) / - V (47b/15)
 אروىM:  אزوىN (49a/7) V (47b/15)
himmeti M N (49a/7): himmet-i sa‘ādet-nehmeti V (47b/15-16)
- M N (49a/8): nüh-ṭıbāḳ-ı V (47b/17)
ma‘delete M N (49a/9): ma‘delet ve ra‘iyyet-perverlige V (47b/18)
idüp M N (49a/10): buyurup V (47b/19)
voyvodaların M N (49a/10): voyvodalarını cemī‘an V (47b/19)
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eyitdiler:1 “Bundan aḳdem bu diyār-ı pür-inkisāra vālī olanlar ‘inān-ı iḫtiyārı2
her düzd-i bī-müzdüñ3 ḳabża-i iḳtidārlarına tevkīl ve merātib-i umūr-ı siyāseti
menāzil-i müsāhele vü müsāmaḥaya4 tenzīl eyledikleriyçün ḥālā re‘āyā5 böyle
[M52b] maġbūn ve aḥvāl-i fuḳarā6 çaḳ bu deñlü diger-gūn olmasına mü’eddā
olmışdur. İmdi ma‘lūmuñuz olsun ki sizden biriñüz ki bir ḥarāmī-i bed-kāmuñ veyā bir düzd-i bī-müzdüñ ‘inān-ı taṣarruf u tesḫīrine kendüde [N49b]
fi’l-cümle iḳtidār bulup ẕerrece istimāleti revā ve cüz’ī i‘āneti sezā göre, dām-ı
ġaḍaba pā-beste ve cümle-i umūrı tīġ-i siyāsete7 vābeste olması muḳarrerdür.
Ve daḫi8 enbār-ı diyārdan dār-ı küffār-ı ḫāk-sāra bir dāne ḥabbe iḫrāc olunduġına vāḳıf olup bu cānibe9 i‘lām eylemeye, bi’ẕ-ẕāt kendüm daḳīḳa fevt
itmeyüp cev be-cev teftīş idüp10 şöyle ki ol ḥuṣūṣda vāḳi‘ olan aḥvāl11 kimden
iḥtimāl olunursa dāne-i vücūd-ı bī-sūdı āsiyāb-ı ḳahrla un ve tīr-i pür-te’sīr-i
siyāsetden12 sīne-i sekīnesi mānend-i ġırbāl sūrāḫhā-yı firāvāndan13 diger-gūn
olmaḳ bi-ḥaḳḳ-ı Ḳāhir-i muṭlaḳ muḳarrer ü muḥaḳḳaḳdur. Ve bu minvāl üzre
ki te’kīdāt-ı [V48b] sābıḳa, tehdīdāt-ı sālifeyi müştemildür.”
Eṭrāf-ı diyār ve şehr ü bāzārda [M53a] nidā itdirüp bīm-i14 siyāsetlerinden eṭrāf u eknāfda olan ‘āṣī vü ḥarāmī nihān ve ṣavlet-i şīr-heybetlerinden15 16﴾﴿כאَ َّ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ ِ ٌة َ ْت ِ ْ َ ْ َ َر ٍة
her biri bir yere āvāre vü gürīzān
ْ َ
ٌ
َّ َ
olup mānend-i eşkāl-i aġvāl ḫāricde nümāyān olmaġa mecāl bulmayup dībā-yı
zībā-yı vilāyet evsāḫ-ı cināyetden pāk ve ḫāne-i dār u diyār ẓulām-ı cevr ü ‘udvān
ve ġāmām-ı [N50a] ġumūm u17 aḥzāndan pertev-i āfitāb-ı ‘adāletleriyle tāb-nāk
olmış idi. Ve ḥıyāż-ı18 eṭrāf ü eknāf çirkāb-ı ẓulm ü i‘tisāfdan ṣāf olup bārān-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

itdiler ve her ... eyitdiler M N (49a/11-12): idüp buyurdılar ki V (48a/1)
iḫtiyārı M N (49a/13): ‘iṣyānı V (48a/2)
müzdüñ M N (49a/14): emānuñ V (48a/2)
müsāhele vü müsāmaḥaya M N (49a/15): müsāmaḥa vü müsāheleye V (48a/4)
ḥālā re‘āyā M N (49a/16): ḥāl-i ra‘iyyet V (48a/4)
fuḳarā M N (49a/16): vilāyet V (48a/5)
siyāsete M N (49b/3): siyāsete ve çengāl-i ḥaşem-i bī-ġāyete V (48a/10-11)
Ve daḫi M N (49b/3): Ve yāḫūd V (48a/11)
bu cānibe M N (49b/5): ‘izz-i ḥużūruma V (48a/13)
idüp M: iderin N (49b/6) V (48a/15)
aḥvāl M N (49b/7): ihmāl V (48a/16)
siyāsetden M N (49b/9): ta‘ẕīrden V (48a/17)
firāvāndan M N (49b/10): gūn-ā-gūndan V (48a/18)
bīm-i M N (49b/13): tīr-i ḳażā-te’ẟīr-i V (48b/2)
heybetlerinden M N (49b/15): ‘adāletlerinden V (48b/4)
 כM V (48b/4):  כ ةN (49b/15). “Onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler.” (Müddessir, 74/50-51)
ġumūm u M N (50a/1): ġumūm-ı V (48b/8)
- M N (50a/2): riyāż-ı V (48b/10)

Cevâhiru’l-Menâkıb

in‘ām ü1 iḥsānlarından nām-ı ḳaḥṭ ve nişān-ı ġalā mānend-i sīmurġ-ı ‘anḳā emr-i
ma‘dūm mertebesin bulmış2 idi.
El-ḳıṣṣa: Eyyām-ı devlet ve hengām-ı3 ma‘deletlerinde aḥkām-ı pür-iḥkām-ı
‘adāletleri bir dāyireye vāṣıl olmış idi ki bere-i gūsfend-i müstmend şīr-i şīrden
behre-mend olup4 ḫargūşla tāzı bāzīde ittiḥād bulmışlaridi5 ve tezerv bir ḫānede bāzla enbāz ve şāhīn bir āşiyānede ḳazla6 dem-sāz olmışlar idi.
Ḳıṭ‘a:

7

אل
אل

8

אر

אه אر
ا ان

אز

ه

ز ل او
ز ا او

[V49a]
[M53b]

آن از د در
ا دراز כ در ز

Erbāb-ı fesāddan ba‘żı müfsid-i bed-nihād siyāset olunup ‘arṣa-i
memleket vücūd-ı pür-şaḳāvetlerinden pāk olduġıdur.9, 10
[N50b] Ol dem ki emīr-i ‘adālet-şemāyil ḥażretleri henüz livā-i mezbūra vāṣıl olmışlar idi,11 zümre-i sipāhdan bir gümrāhuñ12 vesāvis-i şeyṭāniyye
ve hevācis-i nefsāniyye dil-i pür-ġıllinde mekān ve ġurāb-ı13 ‘iṣyān zāviye-i
dimāġında āşiyān idüp Eflaḥ ṭā’ifesinden bir gürūh-ı bī-felāḥa14 ser-ḫayl ü ser1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14

bārān-ı in‘ām ü M N (50a/3): ifāża-i bārān-ı bī-pāyān-ı V (48b/11)
emr-i ma‘dūm mertebesin bulmış M N (50a/5): vāṣıl-ı verā-yı ḳāf-ı ‘adem ve dāḫil-i dāyire-i emr-i mübhem
olmış V (48b/12-13)
eyyām-ı devlet ve hengām-ı M N (50a/5-6): zamān-ı devlet ve evān-ı ma‘deletlerinde V (48b/14)
olup M N (50a/8): olmış idi ve V (48b/16)
bāzīde ittiḥād bulmışlaridi M N (50a/8-9): bāzī idüp ḳalem ü fāḳı şāḫ-ı ittifāḳa peyvend itmişleridi V (48b/17-18)
ve tezerv bir ḫānede bāzla enbāz ve şāhīn bir āşiyānede ḳazla M N (50a/9-10): tezerv bāzla bir ḫānede enbāz
ve şāhīn ḳazla bir āşiyānede V (48b/18-19)
M:  هN (50a/11) V (49a/1)
Abdülvâsi‘-i Cebelî’nindir. İranlı şair, Bedîuzzamân Abdülvâsi‘ b. Abdülcâmi‘ Garcistânî el-Cebelî hakkında
daha fazla bilgi için bk. Adnan Karaismailoğlu, “Abdülvâsi-i Cebelî”, TDV İA, c. I, İstanbul 1988, s. 283.
“Adaletinden ak şahin turnaya eş oldu / Emniyetinden siyah aslan çakala yâr oldu / Ne o gagasında havaya
uçuruyor / Ne bu pençesiyle yerlere seriyor”.
müfsid-i bed-nihād ... olduġıdur M: müfsid ü bed-nihād siyāset olunup ‘arṣa-i memleket vücūd-i şaḳāvetmenḳabetlerinden pāk olduġıdur N (50a/15-17) / bī-dād-ı bed-nihād pāy-ı cerā’et ü inbisāṭı dāyire-i edeb
ü iḥtiyāṭdan bīrūn itdüklerinde ‘arṣa-i zemīni vücūd-ı şaḳāvet-rehīnlerinden pāk itdükleridür ki ‘arūs-ı
kelām ḥulel ü ḥuliyy-i ibhām ü īhāmla ārāste ve nebāt-ı şīrīn-ḥarekāt-ı aḳlām vişāḥ-ı īżāḥ-ı tāmmla pīrāste
ḳılınmışdur. V (49a/3-5 ve derkenar)
V’de metin, 49a/5’den 49a/13’e atlamaktadır. Atlanan bölüm M’de 54a/4-10 arasında yer almaktadır.
Ol dem ki ... olmışlar idi, M N (50b/1-2): ‘Āḳıbetü’l-emr her biri ölüm eri olup sille-i siyāseti gülle-i bīdevletlerinde muḳarrer bilicek nāgāh elçilerinden V (49a/13-15)
zümre-i sipāhdan bir gümrāhuñ M N (50b/2): bir gümrāh zümre-i sipāhdan iken V (49a/15-16)
- M N (50b/4): ẓulmet-niḳāb-ı V (49a/17)
Eflaḥ ṭā’ifesinden bir gürūh-ı bī-felāḥa M N (50b/5): ol gürūh-ı bī-şükūha V (49a/18)
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dār olup muḳaddemā irsāl eyledikleri voyvodalardan Ḫıżr Voyvoda nām voyvodaların baṣup niçe kimesnesin tīr-i helāke āmāc ve cemī‘ māl ü menālin ġāret ü tārāc itmişleridi ve her cānibden eşrār-ı vilāyet ol bed-baḫtlaruñ girdār-ı
ma‘ṣıyyetlerine tābi‘ olup Celālī ṭabaḳasına yetmişleridi. Ve daḫi1 Ravne nām
yaylaḳda panayır cem‘iyyetin baṣup niçe [M54a] fitne-i ḫufte bīdār ve hezār
gūne ḳabāḥat iẓhār eylemişleridi.2
Vaḳtāki mīr-i gerdūn-iḳtidār ḥażretleri devlet ü sa‘ādet ile mekān-ı ma‘hūd
ve maḳarr-ı muḳarrerlerinde ḳarār idüp3 ‘arūs-ı aḥvāl-i4 ra‘iyyet ḥilye-i5 naṣfet ve pīrāye-i ‘adāletle6 aḥsen vech üzre cilve itmiş idi7 ve mir’āt-ı vilāyetden ṣayḳal-ı siyāsetle jengār-ı āzār gitmiş idi,8 mużāyaḳa-i teng-sāl ol ḥarāmī-i
bed-kāmlara9 intiḳāl idüp ne rāh-ı gürīze10 ṭāḳat ve ne tīġ-i sitīze muḳāvemetleri11 olup12 ṣaḥrā-yı hezīmete yüz ṭutmışlaridi ve itdükleri cesāret ecliyçün ṣūret-i [N51a] ḫasārete meyl itmişleridi.13 Āḫiru’l-emr mīr-i vālā-ḳadr ḥażretleri
mezbūr ḥarāmīleri ele getürmek bābında himmet-i vālā-nehmetlerin mebẕūl
buyurmışlaridi ve cümlesin bī-kem ü kāst ṭutup ele getürmişleridi. Lā-cerem
her birinüñ14 melce’ ü me’vāların [V50a] ve mu‘īn ü ẓahīr ve āşināların15 teftīş
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

olup muḳaddemā ... ṭabaḳasına yetmişler idi. Ve daḫi M N (50b/6-10): olmış idi. Ve ridā-yı hüdā-yı İslām’ı
ḳabā-yı [V49b] ḍalālet-sīmā-yı küfr ü ẓulāma tebdīl ve āfitāb-ı cihān-tāb-ı dīn-i Seyyidü’l-enāmı burc-ı
ẓulāma taḥvīl eylemiş idi. V (49a/19 - 49b/2)
baṣup niçe fitne-i ḫufte bīdār ve hezār gūne ḳabāḥat iẓhār eylemişleridi M N (50b/11-12): tārāc ve niçe
kimesneleri daḫi tīr-i helāke āmāc itmişler idi V (49b/3-4)
Vaḳtāki mīr-i ... idüp M N (50b/12-14): Çün V (49a/6)
aḥvāl-i M N (50b/14): ḥāl-i V (49a/6)
M:
N (50b/14) V (49a/6)
- M N (50b/15): mınaṣṣa-i ‘arṣa-i memleketde V (49a/7)
itmiş idi M N (50b/15): itdi V (49a/7)
gitmiş idi M N (50b/16): gitdi V (49a/8)
ḥarāmī-i bed-kāmlara M N (50b/17): ol vilāyetüñ ḥarāmī-i bed-kāmlarına V (49a/9)
 כ هM:  כ هN (50b/18) V (49a/10)
muḳāvemetleri M N (50b/18): ḳudret ü ḳuvvetleri V (49a/11)
- M N (50b/19): cāy-ı iḳāmetleri V (49a/11)
ṭutmışlaridi ve itdükleri ḥasāret ... itmişleridi (“cesāret” kelimesi “ḥasāret” şeklinde yazılmıştır.) M N (50b/19
- 51a/1): ṭutdı. Ve keffe-i mīzān-ı ḥasāretleri cānib-i ḫasārete meyl itdi (“cesāret” kelimesi “ḥasāret” şeklinde
yazılmıştır.) V (49a/12-13)
Āḫiru’l-emr mīr-i ... birinüñ M N (51a/1-4): Ve anda vāḳi‘ olan zindānda maḥbūs olan ḥarāmīleri ḫalāṣa
mübāşeret idüp zindān üzerine hücūm itdüklerinde mīr-i Rüstem-ṣalābet ādemlerinden niçe nām-dār ḫuṣūṣ-ı
kārdan ḫaberdār olıcaḳ tīġ-i hücūm-ı nuṣret-mevsūmı tārek-i nā-mübāreklerine ḥavāle ḳılup bārān-ı sihām-ı
dilāverān-ı ẓafer-peyāmdan ṣafḥa-i nehār ol melā‘īn-i bed-girdārlaruñ gözlerine şeb-i tār görinüp ba‘żısınuñ
ecsād-ı pür-fesādı āteş-i peykān-ı şihāb-nihāddan muḥarriḳ u mercūm ve cibāh-ı ḫabāẟet-iştibāh-ı ḥayātları
dāġ-ı memātla mersūm olup ġıdā-yı ḥüsām-ı ḫūn-āşām olmışlardı. Ve baḳiyye-i şemşīr ve pesmānde-i tīr-i
pür-te’ẟīr olanları ḥużūr-ı mīr-i Rüstem-naẓīre getürdüklerinde merāsim-i mevācib-i şükr-i ni‘am-ı mā-lākelāma ḳıyām gösterüp mübārizān-ı ma‘reke-cūyān olan ḫuddām-ı sidre-maḳāma iḥsān-ı tāze ve in‘ām-ı bīendāze ḳılduḳlarından ṣoñra muḳayyed ü maġlūl olan maḫẕūlleri meydān-ı siyāsete getürüp V (49b/4-19)
- M N (51a/6): ve zamān-ı cū‘ ve hengām-ı ‘aṭaşda maḥall-i ilticāların V (50a/1-2)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ü tefaḥḥuṣa cell-i himmetlerin maṣrūf ve1 ḥaḳīḳat-i ḥāle kemāl-i2 vuḳūf
taḥṣīl itdükden ṣoñra3 her birinüñ gerden-i iḳrārların ḳayd-ı sicill ile [M54b]
muḳayyed itdürmişleridi. ‘Āḳıbet
Beyt:4

د را כ د
5
آ אق زد

א

ادب
כ آ

Neẟr: mażmūnı ẓuhūra gelüp bu sevdā-yı kāsid a‘yān-ı vilāyetden niçe kimesnelere müstenid olıcaḳ her biri mīr-i ḫaṭā-baḫşa döşenüp mezbūr mücrimleri
ḫalāṣ içün māl-i bī-nihāye ‘arż itdüklerinde zaḫārif-i emvāl-i nā-pākla dāmen-i
‘ismetlerin ālūde6 itmege aṣlā rıżā virmeyüp
Beyt:7
8

ز אم כ ا
ٔ ا

از

כ

Neẟr:9 deyüp her birinüñ10 çehre-i şaḳāvet behre-i ḥayātların eẓfār-ı helākle
ḫırāş ve raḳabe-i pür-‘aḳabelerin tīġ-i ḫūn-pāş11 ile ḳalem-vār tırāş itmişleridi
ve12 sālifü’ẕ-ẕikr [N51b] olan sipāhīnüñ13 daḫi meydān-ı14 siyāsetde elin ayaġın
şikest idüp fermān-ı siyāset yerin bulmaġla ıṭlāḳ eylemişleridi. Ke-ḥareketi’l-meẕbūḥ15 ġalṭān ġalṭān ve üftān ü ḫīzān nekbet-ḫānesine düşdükde [V50b]
ol rū-siyāhuñ yüzine nigāh itmege ḳavm ü ḳabīlesi16 istikrāh idüp ḫvār u ẕelīl
ve mecrūḥ u ‘alīl maṭrūd ü merdūd [M55a] itmişleridi. Pes mücrim-i mezbūr
bu ‘ukūbet-i17 pür-ta‘ab ve bu siyāset-i18 bu’l-‘acebi müşāhede idicek levḥ-i sī1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ve M N (51a/6): buyurup V (50a/3)
kemāl-i M N (51a/7): kemāliyle V (50a/3)
taḥṣīl itdükden ṣoñra M N (51a/7): ḥāṣıl itdükde V (50a/4)
Beyt M V (50a/5): - N (51a/9)
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nindir. “Terbiyesiz, yalnız kendine kötülük etmez / Belki bütün ufukları ateşe
verir”
ālūde M N (51a/15): ālūde-i ḫār u ḫāşāk V (50a/11)
Beyt M V (50a/11): Naẓm N (51a/15)
Reşîdüddîn Vatvât’ındır. Fars şairi, münşi Reşîdüddîn Muhammed b. Muhammed b. Abdülcelîl el-Ömerî
el-Farûkî hakkında daha fazla bilgi için bk. Derya Örs, “Vatvât, Reşîdüddîn”, TDV İA, c. XXXXII, İstanbul
2012, s. 573-574. “Güzel namdan bir sahife bana / İyidir yüz inci hazinesinden”
Neẟr M V (50a/12): - N (51a/17)
deyüp her birinüñ M N (51a/17): deyü ḳabūl itmeyüp mezbūr mücrimlerüñ V (50a/13)
ḫūn-pāş M N (51a/19): ḫūn-pāş-ı demār V (50a/15)
itmişleridi ve M N (51a/19): idüp V (50a/15)
sipāhīnüñ M N (51b/1): sipāhīyi V (50a/16)
meydān-ı M V (50a/16): - N (51b/1)
“ke-ḥareketi’l-meẕbūḥ”: “Başı kesilen hayvanın hareketi gibi” manasına gelen Arapça ibare.
ḳavm ü ḳabīlesi M N (51b/5): ehl ü ‘ıyāli V (50b/1)
‘ukūbet-i M N (51b/7): siyāset-i V (50b/3)
siyāset-i M N (51b/8): muṣībet-i V (50b/4)
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ne-i bī-sekīnesinden āb-ı inābetle evsāḫ-ı cerāyimin1 pāk idüp2 çeşme-sār-ı dīdesinden3 ābdest alup cebhe-i tażarru‘ı secdegāh-ı niyāzda ālūde-i ḫāk itmiş idi.
Beyt:4

Ger ḳabūl olsun namāzım dir iseñ iy dil-şikest
Çeşme-sār-ı dīdeden almaḳ gereksin ābdest

Neẟr:5 Ve ol tebeh-rūzgār itdügi cerāyim-i bī-şumār6 lisān-ı i‘tiẕār7 ve zebān-ı
inkisārla istiġfār idüp dergāh-ı çāre-sāza hezārān8 ‘arż-ı niyāza āġāz idüp dir idi:
Şi‘r:9

Ne oldıysa baña bā‘iẟ ben oldum
Cezā-yı kār mıydı bu ki10 buldum
Hevā ġūlına uydum yoldan azdım11
Vefā ser-nāmesini egri yazdım

Neẟr:12 Pes bir müddet ke[n]düye müdāvā ile13 [N52a] müdāvemet idüp ol
ḥażret-i Ḥakīm-i Raḥīm ki tabīb-i rāḥat-efzā-yı luṭf-i ‘amīmi rūḥ-baḫş-ı ‘aẓm-i
ramīmdür, ol mecrūḥ-ı nādim ve ol mücrim-i āẟime dārü’ş-şifā-yı bī-pāyānından şerbet-i şifā ve dārū-ḫāne-i luṭf-i firāvānından merhem-i devā erzānī buyurup [V51a] şikeste olan [M55b] ‘ızāmı kemā-kān dürüst olmış idi. Ve14 leng-i
lengān ve üftān ü ḫīzān ol cenāb-ı Vāhibü’l-iḥsān15 türābına cebhe-i i‘tiẕārı
sūde ve çārūb-ı müjgān-ı inkisārı ḫāk-ālūde ḳılup mīr-i ḫaṭā-baḫşdan ‘afv-ı
cerāyim-i nā-mülāyimin der-ḫvāst eylemiş16 idi.
Beyt:17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cürmine mu‘terif olan miskīn
Yegdür andan ki ola ṭā‘at-bīn

levḥ-i sīne-i bī-sekīnesinden āb-ı inābetle evsāḫ-ı cerāyimin M N (51b/8-9): evsāḫ-ı cerāyimin āb-ı inābetle
levḥ-i sīne-i pür-sekīnesinden V (50b/4-5)
idüp M N (51b/10): ve V (50b/6)
dīdesinden M N (51b/10): dīde-i ġamm-dīdesinden V (50b/6)
Beyt M V (50b/7): Naẓm N (51b/11)
Neẟr M V (50b/9): - N (51b/14)
bī-şumār M: bī-şumāra N (51b/14) V (50b/10)
 ا ازM:  ا ارN (51b/15) V (50b/10)
hezārān M N (51b/16) : hezār V (50b/12)
Şi‘r M: Naẓm N (51b/17) / Beyt V (50b/12)
M:  כN (51b/18) V (50b/14)
V (50b/13-14) ve N (51b/18)’de 2. ve 3. mısra yer değiştirmişse de özel işaretlerle doğrusu belirtilmiştir.
Neẟr M V (50b/14): - N (51b/19)
müdāvā ile M: müdāvāya N (51b/19) V (50b/15)
olmış idi. Ve M N (52a/6): olup V (51a/1)
Vāhibü’l-iḥsān M N (52a/7): Ṣāḥibü’l-iḥsān V (51a/3)
eylemiş M N (52a/10): itmiş V (51a/5)
Beyt M V (51a/6): Naẓm N (52a/10)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr:1 Ve hemīn girye vü enīn ve2 āvāz-ı ḥazīnle eydürdi3 ki: “İy mīr-i
ṣāḥib-kerem! Eger dest ü pāyım hezār-bār seng-i siyāsetle4 inkisār bulursa da
ve ser ü dūşum niçe kerre şemşīr-i ġaḍabla şikeste olursa da5 yine dest-resim
‘urve-i vüẟḳā-yı dergāhuñdur. Ve eger biñ kerre çūb-ı ḫışm ve tīġ-i ḳahrla6 ḳapuñdan sürilsem, ‘āḳıbet penāhım dergāh-ı felek-iştibāhuñdur.
Şi‘r:7
دا

ا

د

ن

ه כאم ا
دادى כאم
אن כ

8

در

9

Neẟr:10 [N52b] Ḥālā bend-i faḳrla dest-i ma‘īşetim be-ġāyet teng ü seng, fāḳa
ile pāy-ı irādetim muḥkem lengdür. Günāhım dileyü ḳapuña ilticā itdüm ve
recā-yı nānla bāb-ı ‘aṭāña nidā itdüm. Mīr-i Ḥātem-żamīrden [M56a] bendesin ḳahrla sürmegi sezā görmezin ve sā’ilin bir ḳapuya daḫi muḥtāc itmegi ḥāşā
revā añlamazın.”
Beyt:11

Bendesin şāh-ı kerem āc itmez
Bir ḳapuya daḫi muḥtāc itmez

Neẟr:12 Mīr-i merḥamet-sīret daḫi13 ol14 şikeste-bālüñ bu gūne ḥālin ve bu
minvāl üzre sevālin göricek15 [V51b] şefeḳat-i aṣlī ve merḥamet-i cibillīleri16
ḥarekete gelüp taḥt-ı eyāletlerinde vāḳi‘ olan ḳılā‘dan Līn nām ḳal‘a17 dizdārlıġın18 alıvermişleridi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Neẟr M V (51a/6): - N (52a/11)
girye vü enīn ve M N (52a/11): - V (51a/7)
eydürdi M N (52a/12): dirdi V (51a/7)
dest ü pāyım hezār-bār seng-i siyāsetle M N (52a/12-13): hezār-bār seng-i siyāsetle dest-i pāyım V (51a/8)
ve ser ü dūşum ... olursa da M N (52a/13-14): - V (51a/9)
ḫışm ve tīġ-i ḳahrla M N (52a/16): ḳahr ve tīġ-i ġaḍabla V (51a/10)
Şi‘r M: Naẓm N (52a/17) / - (Şiir derkenardadır.) V (51a/11)
 כM N (52a/19):
(Şiir derkenardadır.) V (51a/11)
Göster hedefimi gücünün yettiği kadar / Gösterdin hedefimi artık diğerleri senin olsun / Bu dünyada can
atmamı çok beğenme / Bu bedbahtlığıma da çok sevinme”
Neẟr M: - N (52b/1) (Şiir derkenardadır.) V (51a/11)
Beyt M V (51a/16): - N (52b/5)
Neẟr M V (51a/17): - N (52b/7)
daḫi M N (52b/7): - V (51a/18)
- M N (52b/7): mürġ-i V (51a/18)
- M: bī-iḫtiyār N (52b/8) V (51b/1)
şefeḳat-i aṣlī ve merḥamet-i cibillīleri M N (52b/8-9): nevābıż-ı şefeḳat ve ‘urūḳ-ı merḥamet V (51b/1)
Līn nām ḳal‘a M: birisinüñ N (52b/10) V (51b/2)
- M N (52b/10): ‘arż idüp V (51b/2-3)
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Ḳıṭ‘a:1

2

א

כ دا

'
3

אا
' اכ

כ د

رم
اد د

כ

Melce’-i ‘abede-i eṣnām ve melāẕ-ı4 ‘anede-i ehl-i İslām5 olan
Ḫuryan nām ḳal‘a-i benāmuñ6 ṭış7 ḥiṣārı fetḥolınup ġāret olunduġıdur.8
Ol dem ki9 zamān-ı ma‘delet-‘unvānlarında sīne-i benī nev‘-i insān, mānend-i ṣavma‘a-i dil-i ‘ārifān nūr-ı ṣafāyla ṭolmış idi10 ve ḫavāṭır-ı11 ḫalāyıḳ ki12
vedī‘a-i ḥażret-i13 Ḫālıḳ u Rāzıḳ’dur, teṭāvül-i dest-i edānī vü erāzilden miẟāl-i
saṭḥ-ı felek [N53a] müberrā vü münfekk14 olmış idi. Lākin vilāyet-i Ḫırvat’uñ
[M56b] küffār-ı li’āmından ba‘żı ḥarāmī erbāb-ı15 İslām’a mıḫleb-i ta‘arruż ve
minḳār-ı te’eẕẕīyi dırāz idüp dest-i teṭāvülleri eṭrāf ü eknāfa tenāvül itmiş idi.
Ol nā-bekār-ı16 bed-girdārlaruñ cāy-ı ḳarār ve melce’-i üstüvārları Ḫuryan17
nām ḳal‘a-i benām18 idi ki, kemāl-i metānetde burūc-ı āsmān gibi muḥkem ve
nihāyet-i ḥaṣānetde kürre-i zemīn ile tev’em idi. Lā-cerem19 ol ḳal‘a-i menī‘a1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ḳıṭ‘a M: - N (52b/10) / Şi‘r V (51b/3)
 ا אشM:  ا אN (52b/11) V (51b/3)
“İkramı gör ki düşman etti iltica / Gönlümün muradı tamamen geçekleşti / Ne güzel ahlaktır, ne büyük
Allah / Ne lütf u keremdir, Allahu Ekber”
eṣnām ve melāẕ-ı M N (52b/13): Vedd ü Süvā‘ [Nuh Aleyhisselâm’ın kavminin taptıkları putlardan ikisi,
(Nûh, 71/23)] ve me’vā-yı V (51b/5)
İslām M N (52b/13): sünnet ü icmā‘ V (51b/6)
ḳal‘a-i benāmuñ M N (52b/14): ḳal‘ayı V (51b/6)
ṭış M: ṭaşra N (52b/14) / - V (51b/6)
ḥiṣārı fetḥolınup ġāret olunduġıdur M N (52b/15): bāzū-yı tedbīrle kemend-i tesḫīre çekdükleridür ki silk-i
beyāna gelmişdür V (51b/7)
Ol dem ki M N (52b/16): Beytü’l-ḳaṣīde-i kelām ve ḥāṣılü’l-cerīde-i merām oldur ki V (51b/8)
nūr-ı ṣafāyla ṭolmış idi M N (52b/17): ḫāşāk-i melālden pāk ü muṣaffā V (51b/10)
ḫavāṭır-ı M N (52b/18): ḫāṭır-ı V (51b/11)
- M N (52b/18): ḫāne-i bedende V (51b/11)
ḥażret-i M N (52b/18): - V (51b/11)
felek müberrā vü münfekk M N (52b/19 - 53a/1): eflāk ḫālī vü müberrā V (51b/12)
erbāb-ı M N (53a/2): ehl-i V (51b/14)
nā-bekār-ı M: nā-bekār u N (53a/5) V (51b/16)
Ḫuryan M V (51b/17): Furyan N (53a/6)
ḳal‘a-i benām M N (53a/6): ḳal‘a V (51b/17)
kemāl-i metānetde ... tev’em idi. Lā-cerem M: kemāl-i metānetde burūc-ı āsmān gibi muḥkem ve nihāyet-i
ḥaṣānetde kürre-i zemīn ile tev’emdür. Lā-cerem N (53a/6-8) / ḳuvvet-i idrāk-i naẓar ve kemend-i şu‘ā‘-ı
baṣaruñ şerefāt-ı burūcına ‘urūcı ‘ayn-ı ḫayāl ve şevk-i şevket-i dīvār-ı ġarīb-āẟārından ẕirve-i [V52a] ġurve-i
dīvārına vuṣūl dilīrān-ı şīr-şikāra maḥż-ı muḥāl idi. V (51b/17 - 52a/1)

Cevâhiru’l-Menâkıb

nuñ tesḫīri ve eṭrāfında olan nevāḥīnüñ nehb ü ġāreti1 ḫāṭır-ı şerīflerine ḫalecān itdükde2 taḥt-ı eyāletlerinde olan sipāh-ı nuṣret-penāh ve dilāverān-ı
ḳıyāmet-iştibāhı cem‘3 idüp bu gūne ḫiṭāb buyurdılar ki: “Ma‘lūm-ı eḳāṣī
vü edānī4 ve mefhūm-ı muḥsin ü cānīdür5 ki zamān-ı ma‘deletimde ‘aẕrā-yı
zībā-yı memlekete çenār-vār ne cānı var ki kimesne el uzada ve nergis-girdār
kimüñ zehresi var ki gāh ü bī-gāh egri nigāh ide? Velākin6 erbāb-ı tuġyān
ve aṣḥāb-ı ‘udvāndan niçe mel‘ūn-ı ḍalālet-nişān7 ḳal‘a-i Ḫuryan’ı8 mekān
idinmişlerdür ki ġālibā9 henüz çengāl-i ‘uḳūbet ve minḳār-ı10 siyāsetimden
gūş-māl bulmamışlardur [N53b] ve ṣıyt ü ṣadā-yı [M57a] mehābetimden daḫi11
bīdār olmamışlardur.
Beyt:12

כ از ا אن د
אن د
א

13

ا ا
و زا אن

Neẟr:14 İmdi ol ḳal‘a-i menī‘ayı tīr-i tesḫīre āmāc ve eṭrāfında olan nevāḥīyi
tārāc itmek ḫāṭırası ḫāṭıra ḫalecān virmişdür. İnşā’allāhu te‘ālā bu niyyet üzre
ṣāfī-dem ve rikāb-ı ‘azīmetde ẟābit-ḳademim.”15

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ve eṭrāfında olan nevāḥīnüñ nehb ü ġāreti M: ve eṭrāfında nevāḥīnüñ nehb ü ġāreti N (53a/8-9) / - V (52a/2)
şerīflerine ḫalecān itdükde M N (53a/9-10): şerīflerinde cāy-gīr olup V (52a/2-3)
nuṣret-penāh ve dilāverān-ı ḳıyāmet-iştibāhı cem‘ M N (53a/10-11): nuṣret-penāha fermān olunmış idi ki
herkes sāye-i livā-i gerdūn-sāyı ārāmgāh idine. Miẟāl-i ḳażā-timẟāle imtiẟāl olunup ‘asākir-i nuṣret-me’āẟir
bī-direng bir dernek eylediler ki de‘āyim-i ḫıyām ‘asākir-i İslām’a ‘arṣa-i ‘ālem teng ü endek olmış idi. Pes
serān-ı dilāverān ve re’īsān-ı hizebrānı dīvān-ı sa‘ādet-‘unvānlarına iḥżār V (52a/3-9)
eḳāṣī vü edānī M N (53a/12): edānī vü eḳāṣī V (52a/10)
muḥsin ü cānīdür M N (53a/12-13): muṭī‘ u ‘āṣīdür V (52a/10)
Velākin M N (53a/16): İllā ol V (52a/13)
‘udvāndan niçe mel‘ūn-ı ḍalālet-nişān M N (53a/16-17): ẓulm ü ‘udvān ki V (52a/14)
Ḫuryan’ı M V (52a/14): Furyan’ı N (53a/17)
ki ġālibā M N (53a/18): - V (52a/15)
‘uḳūbet ve minḳār-ı M N (53a/18): şīr-i V (52a/15)
ṣıyt ü ṣadā-yı mehābetimden daḫi M N (53b/1): minḳār-ı külüng-i ḳahr u ġaḍabımdan V (52a/15-16)
Beyt M: - N (53b/1) (Beyit derkenardadır.) V (52a/16)
“Bu mülkün yıkılması onlar yüzünden olur / Ve onlar yüzünden dünya perişan olur”
Neẟr M: - N (53b/3) (Beyit derkenardadır.) V (52a/16)
İmdi ol ... ẟābit-ḳademim M N (53b/3-6): Murād-ı eż‘afü’l-‘ibād oldur ki ol ḳal‘a-i menī‘anuñ küngüre-i
tesḫīrin kemend-i tedbīre giriftār, nīrū-yı ṭop-ı gerdūn-kūb-ı tevfīḳ-i ḥażret-i Bārī’yle burūc-ı memteni‘u’l‘urūcın tār-mār idem.
Şi‘r:

دا وار
در
دان و دان כאر

כ

[V52b]

دل و زور و ز ه כאر آور
و אر آور
و
אن
(Hâtifî’nindir. “Öyle gayret edelim savaşta yiğitler gibi / Allah’ın yardımıyla ve iş erleriyle / Yürek, güç ve
ruhumuzu ortaya koyalım / Cihanı düşmana karanlık ve dar edelim”) Neẟr V (52a/16 - 52b/2)

217

218

TENKİTLİ METİN - Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı

Müstemī‘-i kelām olanlar daḫi veẓāyif-i ikrāma1 ḳıyām gösterüp eyitdiler
ki: “El-ḥamdü lillāhi te‘ālā2 her naḳd-i emel ki pūte-i kān-ı imkānda mesbūk
ve ḍarb-ḫāne-i kevn ü mekānda sikke-i umūr-ı müte‘assiretü’ẓ-ẓuhūrla meskūk ola, her-āyīne3 tedbīr-i ḳażā-te’ẟīriñüzle bī-tesvīf ü te’ḫīr ḥavza-i teshīl ve
dāyire-i4 teysīrde ẓuhūr eylese gerekdür.”
Naẓm:5

אر

6

כאر

אر

7

دو

א
دا ر

آرد כ אن
ض قכ א

כا

ا ا

כت
در אرى

Neẟr:8 Pes bir vaḳt-i sa‘īdde küffār-ı ‘anīd ḳaṣdına ‘asker-i ẓafer-rehber9 çeküp naḳd-i niyyeti şāh-rāh-ı himmete maṣrūf10 ve ‘inān-ı ‘azīmeti cānib-i ehl-i
ḍalālete ma‘ṭūf11 buyurmışlaridi. [V53a] Ḳażā-i İlāhī [M57b] ol eẟnāda ‘asker-i
sermā ṣabr u ḳarār-ı germāyı [N54a] yaġma idüp kişver-i zemīni ḳaplamış12
idi ve cāme-i siyeh-fām-ı ġamām endām-ı eyyāmı tīre ve çehre-i rūzgārı bī-ḫıredlerüñ baṣar-ı baẟīretinden ḫīre eylemiş idi. Âsīb-i berf ü bārān ve ṣadmet-i
tegerg ü ṭūfāndan ṭabī‘at-i nev‘-i insān cūyā-yı13 āteş-i nīrān ve şiddet-i şitādan
āb-ı revān14 ḫāne-i yaḫ ve kāşāne-i berfe gürīzān olmış idi. Ve bir mertebe ḳış
1
2
3
4
5
6
7

8

Müstemī‘-i kelām olanlar daḫi veẓāyif-i ikrāma M N (53b/6-7): Her biri zānū-yı edeb üzre gelüp edā-i
veẓāyif-i du‘ā ve merāsim-i ẟenāya V (52b/3-4)
El-ḥamdü lillāhi te‘ālā M N (53b/7): El-ḥamdü lillāh V (52b/4)
her-āyīne M N (53b/10): - V (52b/7)
dāyire-i M N (53b/11): ḫayṭa-i V (52b/8)
Naẓm M V (52b/8): - N (53b/12)
M N (53b/12):  دوV (52b/8)
 אزىM:  אرىN (53b/15) V (52b/9)
“Her kimin bahtı uygun ve dertli olsa / Sonsuza kadar muzaffer olur her işinde / Tefekkür okunu tedbir
yayına koysa / Arzu hedefini tam iğne deliğinden vurur”
Neẟr M: - N (53b/15-16) / Neẟr:
Şöyle ki semend-i tāb u tüvānı meydān-ı füsḥat-i zamāna süresiz. Gūy-ı murād ṣavlecān-ı sa‘y ü ictihādıñuz
imdādıyla be-her-ḥāl rubūde ve naḳş-ı merām ṭās-ı fülk-i mīnā-fām ve taḫte-i sīmīn-i eyyāmda aḥsen vech
üzre nümūde olması muḳarrerdür.
Beyt:

9
10
11
12
13
14

ت

آ

در ش ش از راه
כ ا از ر دو روى

“Erişir can kulağına nusret yoluyla yüz müjde / Her kime ki devlet nurundan talihin yüzü ağarsa” Neẟr V
(52b/11-16)
ẓafer-rehber M N (53b/16-17): cerrārı V (52b/17)
maṣrūf M N (53b/17): münṣarif V (52b/18)
ehl-i ḍalālete ma‘ṭūf M N (53b/18): cānib-i ḳal‘a-i Ḫuryan’a dilīrāna mün‘aṭıf V (52b/19)
ḳaplamış M N (54a/1): istīlā ḳılmış V (53a/2)
cūyā-yı M N (54a/5): cūyān-ı V (53a/6)
revān M N (54a/5): muṣaffā V (53a/7)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ḳıyāmet olmış idi ki mānend-i rūz-ı maḥşer her şecer-i mināre-peyker gūyā
kefen-i sefīdle merḳad-i zemīnden ser-ber eylemiş idi.
Şi‘r:1

Eli düşmüşdi sermādan çenāruñ
Ayaġı ṭoñmışidi cūybāruñ2
Olup berd-i şitādan müncemid āb
Bu ḳorḳudan hevā geymişdi sincāb3

Neẟr:4 Çün şīrān-ı bīşe-i neberd hevānuñ bu gūne serdligin müşāhede idicek
her biri hevā-yı seferden sovudı ve hevānuñ ṣadā-yı bārid ve ġavġā-yı zevāyidinden bīnīleri ṭoñdı. Ve her biri5 bu beyti vird-i zebān ve ẕikr-i cenān idindi:6
Beyt:7

ا
8

را
כ

دزدى כ ده ا و כ
ا א ا وز ز אن

Neẟr:9 ‘Āḳıbetü’l-emr bir yere cem‘ olup [M58a] bu minvāl üzre ittifāḳ itdiler10
ki: “İzdiḥām-ı sihām-ı berf11 ü bārān [N54b] ve istīlā-i12 leşker-i zemistāndan
eẟer-i rāh peydā ve nişāne-i menzil hüveydā degildür. Bu eẟnāda naḳl ü ḥarekete ḳudret müyesser midür? Ve irtiḥāl-i eẟḳāle miknet mutaṣavver midür? Evlā
budur ki 13אو א א
 ا رmażmūnın ẓuhūra getürüp mīr-i ḫuceste-tedbī14
ri ḫuṣūṣ-ı kārdan ḫabīr idevüz ve bu menzilden dönüp cānib-i kāşānemüze gidevüz.” Bu ittifāḳla15 ḥużūr-ı mīre ḥāżır olup16 eyitdiler ki: “Bi-ḥamdil1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Şi‘r M V (53a/10): - N (54a/9)
cūybāruñ M N (54a/10): çeşme-sāruñ V (53a/11)
Tâcî-zâde Cafer Çelebi’nin Heves-nâme’sindendir. Osmanlı şairi, münşi ve devlet adamı Tâcî-zâde Cafer
Çelebi hakkında daha fazla bilgi için bk. İsmail E. Erünsal, “Tâcîzâde Câfer Çelebi”, TDV İA, c. XXXIX,
İstanbul 2010, s. 353-356.
Neẟr M V (53a/13): - N (54a/11)
her biri M N (54a/14): - V (53a/16)
idindi M N (54a/15): idinmişler idi V (53a/17)
Beyt M V (53a/17): - N (54a/15)
“Hırsızlık etmedik, kimseyi öldürmedik / Neden kış gününde sefere çıkalım?”
Neẟr M V (53a/18): - N (54a/18)
bu minvāl üzre ittifāḳ itdiler M N (54a/18-19): rişte-i küsiste-i vifāḳı enāmil-i ittifāḳla [V53b] peyvend idüp
eyitdiler V (53a/19 - 53b/1)
berf M: berḳ N (54a/19) V (53b/1)
 ا ءM: ء
 اN (54b/1) V (53b/2)
Emîr Sultân’a atfedilen “Her işin gerçekleşeceği bir vakit vardır.” manasındaki veciz söz. Bursalı meşhur
sûfî, Yıldırım Bayezid’in damadı Seyyid Şemseddin Muhammed b. Ali Buharî (ö. 833/1429?) hakkında
daha fazla bilgi için bk. Hüseyin Algül - Nihat Azamat, “Emir Sultan”, TDV İA, c. XI, İstanbul 1995, s.
146-148.
kārdan M N (54b/5): ḳażıyyeden V (53b/6)
- M N (54b/7): cemī‘an V (53b/8)
- M N (54b/7): cevāb-ı leng ve kelām-ı sebük-senge āheng idüp V (53b/9)
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lāhi’l-Ḫabīr1 żamīr-i münīr-i mīre2 maḫfī degildür ki eyyām-ı zemistān ve
hengām-ı sermāda erbāb-ı fiṭnat ḳaṭında ruḫṣat-ı ḥareket muḫtār ve ḫāṭıra-i
sefer sezā-vār degildür. Zīrā düzd-i şitā yolları baġlamışdur ve ‘asker-i sermā
cemī‘ vilāyeti ḳaplamışdur. Mübārizān-ı Rüstem-nişānuñ ḳabża-i3 kemāna elleri varmaz ve güft ü gūy-ı ceng ü cidāle aġızları yaḳışmaz. İnşā’allāhu te‘ālā ol
zamān ki nevrūz-ı sulṭānī kerr ü ferr-i cihān-bānīyle leşker-i ezhārı ma‘reke-i4
gül-zāra çeke ve pādişāh-ı encüm-sipāh-ı felek, ḳal‘a-i āsmānda ḥavālī-i burc-ı
ḥamele vālī [V54a] ve fermān-ı ḳażā-[M58b]cereyānı eḳālīm-i nāmiyyeye müstevlī ola, biz daḫi serv-āsā livā-i gerdūn-sāyı nīrū-yı bāzū-yı tevfīḳ-i Yezdānī’yle
[N55a] dikelüm ve süsen-i girdār-ı tīġ-i cevherdārı düşmen-i tebeh-rūzgāra
çekelüm. Ve rūzgār el virürse çenār-vār5 pence-i ‘adū-yı bed-rūyı buralum ve
benefşe-miẟāl külüng-i nīl-reng-i ḳıtāli düşmen-i bed-fi‘ālüñ tārek-i nā-mübārekine6 uralum.”
Çün mīr-i vālā-cenāb bunlardan bu cevābı işitdiler ve tebessüm-künān
cevāhir-i ḥikmet-me’āẟiri silk-i beyāna çeküp eyitdiler:7 “Belī, eyü dirsiz.8
Eyyām-ı şitāda hevā-yı sefer nā-mülāyim ve hengām-ı sermāda ṭarīḳ-i ḥażar
‘alā-külli ḥāl9 lāzımdur. Ammā erbāb-ı ġazel nev-‘arūs-ı10 meẟele bu gūne ḥulel
geyürmişlerdür ve meydān-ı11 naẓmda bu üslūb üzre cilve virmişlerdür ki:
Şi‘r:12

Tekāsül itseñ işe dest ṣunma
Dimişler gelme gelme dönme dönme
İletmek isteyen işini başa
Urır ṭaşı başına başı ṭaşa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bi-ḥamdillāhi’l-Ḫabīr M: El-ḥamdü lillāhi’l-Ḫabīr N (54b/8) / El-ḥamdü lillāh V (53b/10)
- M N (54b/8): ki ḫafāya-yı serāyir-i taḳdīrdür V (53b/10-11)
Mübārizān-ı Rüstem-nişānuñ ḳabża-i M N (54b/12-13): ‘Asker-i İslām’uñ ḳabża-i taṣarruf-ı V (53b/15)
- M N (54b/16): kār-zār-ı V (53b/18)
rūzgār el virürse çenār-vār M N (55a/2-3): çenār-vār rūzgār el virürse V (54a/5)
ḳıtāli düşmen-i bed-fi‘ālüñ tārek-i nā-mübārekine M N (55a/4-5): demārı tārek-i nā-mübārek-i küffār-ı sitīzekāra V (54a/7)
işitdiler ve ... eyitdiler M N (55a/6-7): gūş idicek buyurdılar ki V (54a/9)
dirsiz M N (55a/8): buyurursız V (54a/9)
‘alā-külli ḥāl M N (55a/9): - V (54a/11)
nev-‘arūs-ı M N (55a/10): ‘arūs-ı V (54a/11)
geyürmişlerdür ve meydān-ı M N (55a/10): geydürmişler ve mınaṣṣa-i V (54a/12)
Şi‘r M: Naẓm V (54a/13) / - N (55a/11)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr:1 Çünki2 bu yolda kemer-i ‘azīmeti miyān-ı cāna bend ve ṭavḳ-ı niyyeti3
gerden-i iẕ‘āna peyvend eyledük,
אی

Beyt:4, 5

6

כ

[ א א ادM59a]
א دوار در

Neẟr:7 be-her-ḥāl bu ḥareketden mürāca‘at emr-i muḥāldür. Şīrān-ı [V54b]
mestāna zemistāndan ḫaṭar müyesser midür? Ve āteş-i ceng ü cidāli işti‘āl iden
merdān-ı rūz-ı ḳıtāle8 [N55b] şiddet-i şitādan żarar mutaṣavver midür? Eger
şehriyār-ı bahār şedāyid-i sermādan āzār-ı bī-şumār görmeyeydi, fetḥ-i şehristān-ı gülistān aña cümle-i muḥālātdan olaydı. Ve eger gül-zār-ı dil-fürūz
ḫār-ı ciger-sūz-ı zemistāndan gūş-māl bulmayaydı, gonçe-i cüvān-baḫt diraḫt-ı
gül taḫt-ı zümürrüdin üzre vālī olmak maḳūle-i mümteni‘ātdan olaydı. Zīrā9
‘ādet-i ḥażret-i Bārī ber-herḥāl10 bu minvāl üzre cārīdür ki māye-i sermāye-i
maḳāṣıd u meṭālib bī-irtikāb şedāyid ü metā‘ib ḥāṣıl olmaz ve cevāhir-i zevāhir-i ġazv [ü]11 cihād bī-tīşe-i sa‘y ü12 ictihād kān-ı imkāndan ẓuhūr itmek
ḳābil olmaz.
Beyt:13

راه א
אورت אه אه א

14

ش אش ا
از

Neẟr:15 Pādişāh-ı bār-gāh-ı ezel -‘azze şānuhū ve cell-16 cānibinden ümmīd-i
vāẟıḳ ve recā-yı ṣādıḳ oldur ki āteş-i17 ḳahr u ġaḍabla [M59b] ḳal‘a-i Ḫuryan’a18
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Neẟr M V (54a/15): - N (55a/14)
Çünki M: Çünkim N (55a/14) V (54a/15)
niyyeti M N (55a/15): rıḥleti V (54a/16)
Beyt M: Şi‘r V (54a/17) / - N (55a/15)
“Ya arzuyla yüce maksat üzerine ayak basalım / Ya mertçe himmet üstüne baş koyalım”
- M N (55a/17):
در א و כ ه را ار و ر
و
آر
غ وار ز
“Denizi ve dağı bırakıp gidelim / Simurg gibi denizi karayı kanat altına alalım” V (54a/18)
Neẟr M V (54a/19): - N (55a/17)
ḳıtāle M N (55a/19): veġaya V (54b/2)
Zīrā M N (55b/6): - V (54b/8)
ber-herḥāl M N (55b/7): - V (54b/9)
ġazv-i M N (55b/9): ġazv ü V (54b/11)
sa‘y ü M N (55b/9): sa‘y-i V (54b/11)
Beyt M V (54b/12): - N (55b/10)
“Sana önce tasa geldiyse sevin / Yusuf kuyudan sonra krallığa geldi”
Neẟr M: - N (55b/13) / Neẟr: İnşā’allāhu te‘ālā V (54b/14-15)
“‘azze şānuhū ve cell”: “Onun şanı aziz ve yücedir.”
āteş-i M N (55b/14): nāyire-i V (54b/17)
Ḫuryan’a M V (54b/17): Furyan’a N (55b/15)

221

222

TENKİTLİ METİN - Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı

bir āteş uralum ki zebāne-i şerāre-feşānından ḳal‘a-i ṭārem-i çehārümde ḫūr
yana.”
Pes mübārizān-ı şecā‘at-nijād1 daḫi “Her çi bād-ābād gökden ne yaġdı ki yer
anı götürmedi, ditremege ṭurmışızdur ve rūzgāruñ niçe bunuñ gibi şiddetin
görmişizdür.”
Beyt:2

[N56a] Belā deryāsına fülk-i dil-i nā-şādımuz ṣaldıḳ
Muḫālif rūzgār olursa olsun her çi bād-ābād

Neẟr:3 deyüp cānib-i maḳṣūda gitmişleridi.4 Çün ‘asker-i cerrāruñ ḳudūmından a‘dā-yı küffār-ı füccār ḫaberdār olıcaḳ ol cānibde vāḳi‘ olan ḳal‘alardan
işāret ṭopları atılup eṭrāfında olan küffār rāh-ı hezīmete yüz ṭutup firār itmişleridi. Mīr-i ṣāhib-tedbīr daḫi bu aḥvālden ḫabīr olduḳda eyitdiler ki: “Çünki küffār-ı tebeh-rūzgār bizim hücūmumuzdan ḫaberdār olup üç gün üç gice
ılġar idüp firār eylemişlerdür, ol maḳṣūd fevt oldı. Bārī ḳal‘a-i Ḫuryan üzerine
düşelüm ve her cānibden zünbūr-veş küffāruñ başına üşelüm.” deyüp ḳal‘a-i
mezbūreye vuṣūl müyesser5 olmış idi ve her cānibi ‘asākir-i nuṣret-me’āẟirden6
ṭolmış idi. Vaḳtāki [M60a] emīr-i muḥteşem7 esbāb-ı muḥārebeye mübāşeretden muḳaddem ḳal‘a-i mezbūrenüñ8 irtifā‘ın her semtden muḳanṭara-i firāsete
urdılar9 ve metānet ü ḥaṣāneti ne derecededür, üsṭurlāb-ı kiyāsetle vezn eyleyüp
gördiler ki ḥiṣār-ı mezbūruñ iç ḳal‘asınuñ burūc-ı mümteni‘u’l-‘urūcına idrāk-i
naẓar ve kemend-i şu‘ā‘-ı baṣar vāṣıl olmaḳ ‘ayn-ı ḫayāl ve dīvār-ı ġarīb-āẟāruna
vuṣūl-i dīlīrān-ı [N56b] şīr-şikār maḥż-ı muḥāldür. Lākin bārū-yı bīrūnīsini

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Pes mübārizān-ı şecā‘at-nijād M N (55b/16-17): deyüp silsile-i vifāḳı muḥkem ve ser-rişte-i ittifāḳı [V55a]
müstaḥkem itmişlerdi. Bi’l-āḫire ġāzīler V (54b/17 - 55a/1)
Beyt M: - N (55b/19) / li-münşi’ihī V (55a/3)
Neẟr M V (55a/6): - N (56a/3)
cānib-i maḳṣūda gitmişleridi M N (56a/3): ḳal‘a-i mezbūre ṣavbına ‘inān-ı ‘azīmeti mün‘aṭıf ḳılmışlaridi V
(55a/6-7)
‘asker-i cerrāruñ ... eṭrāfında ... ḫaberdār olup üç gün üç gice ılġar idüp firār ... Ḫuryan ... müyesser M:
‘asker-i cerrāruñ ḳudūmundan a‘dā-yı küffār-ı füccār ḫaberdār olıcaḳ ol cānibde vāḳi‘ olan ḳal‘alardan
işāret ṭopları atılup eṭrāfda olan küffār rāh-ı hezīmete yüz ṭutup firār itmişler idi. Mīr-i ṣāhib-tedbīr daḫi
bu aḥvālden ḫabīr olduḳda eyitdiler ki: “Çünki küffār-ı tebeh-rūzgār bizim hücūmumuzdan ḫaberdār olup
firār eylemişlerdür, ol maḳṣūd fevt oldı. Bārī ḳal‘a-i Furyan üzerine düşelüm ve her cānibden zünbūr-veş
küffāruñ başına üşelüm.” deyüp ḳal‘a-i mezbūreye vuṣūl müyesser N (56a/3-12) / menzil-i maḳṣūda vuṣūl
müyesser olduḳda hāle-vār eṭrāf-ı ḥiṣār muḥāṣara V (55a/7-8)
‘asākir-i nuṣret-me’āẟirden M N (56a/12): de‘āyim-i ḫıyām ve ḳavāyim-i şi‘ār-ı ‘asker-i İslām’la V (55a/9)
Vaḳtāki emīr-i muḥteşem M N (56a/13): Pes emīr-i mu‘aẓẓam V (55a/10)
ḳal‘a-i mezbūrenüñ M: ḳal‘a-i mezbūre N (56a/14) / ḳal‘anuñ V (55a/11)
urdılar M N (56a/15): urdı V (55a/12)

Cevâhiru’l-Menâkıb

tesḫīr, muḥārebe vü ḳıtālle müyesser ve ẟaḳb-ı tedbīrle mutaṣavverdür.1, 2 Pes
mübārizān-ı meydān ve3 yelān-ı şecā‘at-nişānla ḥiṣār-ı mezbūra4 yüriyiş idüp
meymen ü meysere-i ḫiṣārdan resūl-i sihāmı kelimāt-ı demār ve peygām-ı cānşikār ile cānib-i ‘anede-i İslām’a irsāl ve ḳavs-i ḳuzaḥ-ı kemāndan ḳaṭarāt-ı
peykānı zemīn-i sīne-i müfsidāna ol gūne īṣāl eylemişler idi ki seylābe-i5 ḫūn
kefere-i dūndan ruḫsāre-i kūh u hāmūn gül-reng ve lāle-gūn olmış idi.

1

2

eyleyüp gördiler ki ḥiṣār-ı mezbūruñ iç ḳal‘asınuñ burūc-ı mümteni‘u’l-‘urūcına idrāk-i naẓar ve kemend-i
şu‘ā‘-ı baṣar vāṣıl olmaḳ ‘ayn-ı ḫayāl ve dīvār-ı ġarīb-āẟāruna vuṣūl-i dīlīrān-ı şīr-şikār maḥż-ı muḥāldür.
Lākin bārū-yı bīrūnīsini tesḫīr, muḥārebe vü ḳıtālle müyesser ve ẟaḳb-ı tedbīrle mutaṣavverdür M: eyleyüp
gördiler ki ḥiṣār-ı mezbūruñ iç ḳal‘asınuñ burūc-ı mümteni‘u’l-‘urūcına idrāk-i naẓar ve kemend-i şu‘ā‘-ı
baṣar vāṣıl olmaḳ ‘ayn-ı ḫayāl ve dīvār-ı ġarīb-āẟāruna vuṣūl-i dīlīrān-ı şīr-şikār maḥż-ı muḥāldür. Bārī
bīrūnīsini tesḫīr, muḥārebe vü ḳıtālle müyesser ve ẟaḳb-ı tedbīrle mutaṣavverdür N (56a/16 - 56b/2): eyledi.
Ma‘lūm idindi ki tesḫīr-i ḥiṣār, muḥārebe vü muḳātele ile emr-i muḥāldür. Velākin ẟaḳb-ı tedbīr ü iḥtiyāl
ve īẟār-ı māl ü menālle ḳābil-i iḫtilāldür V (55a/13-15)
- M N (56b/2):
Naẓm:
אه
اכ כ א
و אه
א وراى و
د
כ
א ا
ا כ دارد כ אده دو د
(“Her kim ki padişahın kumandanlarındandır / Muhakkak ki askeri ve gönlü zengindir / Asla kimsenin
önünde diz çökmez / Meğer ki onlar iki elini açanlar olsun”)
Neẟr: Hemān-zamān serān-ı yelānı dīvānına iḥżār idüp buyurdılar ki: “Bu ḳal‘a-i menī‘a ki ‘ulüvv-i ḳulel
ve istiḥkām-ı maḥall [V55b] vāsıṭasıyla mu‘ādil-i felek-i Züḥal ve aḥcār-ı mancanīḳ-i ra‘d-girdārı künende-i
dendān-ı sipihr ve şikenende-i kelle-i küngüre-i burc-ı Ḥamel’dür, mücerred zōr-ı bāzūyla şāhid-i tesḫīrin
ārzū muḫālif-i muḳteżā-yı ‘aḳl idügünde iştibāh yoḳdur. Ve umūr-ı fetḥi nīrū-yı tedbīre ve zōr-ı bāzū-yı
rāy-ı münīre vābestedür. Ve ‘uḳde-i ser-beste-i lā-yenḥall enāmil-i tedbīrle ḥall olunmaḳdan ġayrı çāre
mutaṣavver degildür. Zīrā binā-yı umūr vüfūr-ı ḳuvvet-i zōra ve esās-ı kār keẟret-i a‘vān u enṣāra mübtenī
degildür. Belki re’y-i rāst ve tedbīr-i dürüst bu cümleden muḳaddemdür.
ِ
ِ
Beyt:
אن
ْ ّ أي َ َ َ א ا
ُ ّ ا
ُ َ ّأو ٌل َو ا َ َ ُّ ا ّא
َ
(El-Mütenebbî’nindir. “Fikir, yiğitlerin cesaretinden önce gelir / O birinci, diğerinin yeri ise ikinciliktir”.)
Neẟr: Belī ol nesne ki re’y-i rezīn ve tedbīr-i güzīnle müyesser olur, ġālib budur ki zōr u ḳuvvet andan ‘āciz
ḳalur.
Beyt:

3
4
5

د

دا א

כ א
כאر א را
ار
כ
כ

(“İşleri düzeltir akıllı olan ve lafını bilen / Ki yüz savaşçı askerle müyesser olmaz”)
Neẟr: Pes ‘arūs-ı kāra pīrāye-i efkārla bu minvāl üzre ziynet buyurdılar ki sükkān-ı ḥiṣāra “Bizim ḥiṣārı
muḥāṣaradan ġarażımuz tesḫīr-i ḥiṣār degildür. Belki eṭrāf-ı diyārdan niçe eşrār firār idüp bunda ḳarār
eylemişlerdür. Şöyle ki ol kimesneler [V56a] aḥsen vech üzre gürgān-ı dilāverāna teslīmde te’ḫīr ü tesvīf
olunmaya. Niçe şühūr u sinīn bu ḥiṣār-ı ḥaṣīnde māl ü cānuñuza emīn olasız.” deyü iḫbār itdüklerinde ol
kilāb-ı ḍalālet-niḳābuñ bu gūne ḫvāb-ı ḫārgūşla ḫāṭırları ḫōş olup semend-i muḥāfaẓa-i ḥiṣārı bī-licām u
mehār ḳomışlar idi. V (55a/15 - 56a/6)
Pes mübārizān-ı meydān ve M N (56b/2-3): Bir gün mīr-i pür-iḥtişām küffār-ı li’āmı cām-ı ġafletle bī-hūş ve
cür‘a-i ferāġatle medhūş bulıcaḳ furṣatı ġanīmet bilüp ġāziyān-ı dilāverān V (56a/6-9)
ḥiṣār-ı mezbūra M N (56b/3): - V (56a/10)
seylābe-i M N (56b/8): seylāb-ı V (56a/14)
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ا و

Şi‘r: 1

כآ
را

از כ אن
2
آ אن

ز ب
و زان א

ى ز ر אر
ز آد

Neẟr:3 Ve4 ṣā‘iḳa-i tüfeng5 ve bāriḳa-i [M60b] şemşīr-i ḳażā-rengden meydān-ı6 zemīn ü zamān ṭūfān-ı ḫūn-ı [V56b] revāndan ṭolmış idi ve lisān-ı ‘abede-i evẟān7 el-amān-gūyān olup vāḳı‘a-i 8﴾אر ا َّ ُّ ُر
َ َ ﴿و
َ meşhūd-ı ‘uyūn-ı küffār-ı
maḳhūr olmış idi. ‘Āḳıbetü’l-emr ‘ināyet-i bī-gāyet-i Sübḥānī9 i‘ānetiyle ḳal‘a-i
mezbūrenüñ ṭaşra ḥiṣārı alınup maḳṣūd u murādları ḥāṣıl olmış idi10 ve11 ceyb
ü dāmen-i dilāverān ġanāyim-i bī-pāyāndan ṭolmış12 idi.
1

2

Şi‘r M V (56a/15): - N (56b/9)
“Hadenk ağacından ateş yakmışlar / Ve o ateşle bir âlemi yakmışlar / Görmedin mi ok ve yay yüzünden /
Yerdeki adam oldu gökteki melek”
ز ب כآ ا و
و زان א را
از כ אن
آ אن

ي ز ر אر
ز آد

M N (56b/10-11):

כ אن כ ده א א ه
وه
א כ אن
ى כ دى روان از כ אن
در آ כ از כא ان

3
4
5
6
7
8
9
10

(Nizâmî-i Gencevî’nin Şeref-nâme adlı eserindendir. “Yay kirişinin sesi canları yakan / Islıklar çıkaran oklar
her tarafa / Ne zaman bir ok yaydan ayrılsa / Hemen kâfirlerden biri yan yatar”) V (56a/16-17)
Neẟr M:V (56a/17): - N (56b/12)
Ve M N (56b/12): - V (56a/18)
- M N (56b/12): bārān-ı peykān V (56a/18)
ḳażā-rengden meydān-ı M N (56b/12-13): dilāverān-ı meydāndan V (56a/19)
ṭolmış idi ve lisān-ı ‘abede-i evẟān M N (56b/13-14): - V (56b/1)
“Nihayet emrimiz gelip, tandır kaynamaya başlayınca (sular coşup taşınca) ...” (Hûd, 11/40)
‘Āḳıbetü’l-emr ‘ināyet-i bī-gāyet-i Sübḥānī M N (56b/16): Pes tevfīḳ-i ḥażret-i Mūcid-i küll V (56b/2-3)
ḳal‘a-i mezbūrenüñ ... idi M N (56b/17-18): ki meş‘ale-i luṭfunuñ bir lem‘ası münevvir-i mesālik-i sübüldür,
rūz-ı ḳıtāl āḫir ve kār-ı cidāl tamām olup gülistān-ı merām ve bostān-ı behişt-nişān-ı İslām bārān-ı ġamām-ı
fetḥ ü ẓafer ve ezhār-ı gūn-ā-gūn-ı nuṣret-ẟemerden reşk-i gülistān-ı āsmān-ı mīnā-fām ḳılınmış idi.
Ḳıṭ‘a:

א

اؤه

وا

نا

و ا

א
כאن
ا ى ا אء אؤه

11
12

כ

(“Muzaffer ordu fetih için nereye gitmişse / Allah’ın yardımıyla bayrağını nereye dikmişse / Atlarının
ayaklarının bastığı her yer / Zulmün elinden kurtarılıp vatan oldu”) V (56b/3-9)
ve M N (56b/18): Mā-baḳiyye-i ġıdā-yı timsāḥ-rimāḥ ve pesmānde-i neheng-i tüfeng-i ra‘d-ṣıyāḥ olan
küffār-ı li’ām giriftār-ı kemend-i ehl-i İslām olup V (56b/10-12)
ṭolmış M N (56b/19): bir mertebe mele‘ān olmış idi ki taḳrīr-i dil-peẕīrinde zebān-ı tercemān-ı ḳalem lāl ü
ebkem V (56b/13-14)

Cevâhiru’l-Menâkıb

و

Şi‘r:1, 2
د

3

ا

ا

כ

اכ
د אرت

[N57a]

و א אن آ
زن و
و אراج כ د زود

Eyyām-ı nuṣret-encāmlarında a‘dā-yı nā-fercāmdan ba‘żısınuñ dīk-i
aḥvāli4 sevdā-yı ḫāmdan ḫālī olmayup vālī olduḳları vilāyetüñ ḥavālīsinde
envā‘-ı şaḳāvet iẓhār itdüklerinde ḥaḳlarından gelindügidür.5
Çün ġulġule-i fetḥ u ẓafer ol vilāyete ser-tā-ser6 güẕer7 itdi ve sāḥa-i sīne-i
vilāyetden gerd-i fitne ve ġubār-ı muḫālif gitdi. Ve devlet-i ‘Oẟmānī’de mānend-i mihr-i raḫşān8 rūy-ı dost ḫandān ve miẟāl-i9 ġamām çeşm-i a‘dā-yı İslām10 [M61a] giryān oldı ve meşāmm-ı erbāb-ı11 İslām fevāyıḥ-ı revāyıḥ-ı fetḥ-i
ferḫunde-peyāmdan ṭoldı. Lākin Ḫırvat ḳal‘alarından serḥadd-i Frenge ḳarīb

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Şi‘r M: Beyt-i Meẟnevī V (56b/14) / - N (56b/19)
“Her kim ki kılıç ve okla öldürülmedi / Götürdü yıkıcılar esir aldılar / Kadın, çocuk, değerli eşya ne varsa
/ Aldılar talan ettiler hemen”
- M N (57a/3): Neẟr: Çün nev-‘arūs-ı fetḥ u ẓafer mınaṣṣa-i eyyām-ı pādişāh-ı dīn-perverde muḳteżā-yı rıżāyı Ḥaḳḳ ve müsted‘ā-yı ḳażā-yı Ḥākim-i muṭlaḳ üzre cilve-ger olup aḥvāl-i [V57a] a‘dā-yı dīn mānend-i
mūy-ı jengī perīşān u pür-çīn olıcaḳ merdān-ı kārdān ve mübārizān-ı cihān-dīdegān ile ber-muḳteżā-yı
kelām-ı sa‘ādet-ḳadr-i ﴾ ِ ْ َ ْ ﴿و َ ِאو ْر ُ ِ ا
َ [“İş konusunda onlarla müşavere et.” (Âl-i ‘İmrân, 3/159)] “Bu
ْ
ḳal‘anuñ aḥvāli niçe olmaḳ gerekdür? Kemā-kān ābādān olup nefer tedārük olunmaḳ mı aḥsendür ve yāḫūd
mānend-i bünyād-ı i‘tiḳād-ı erbāb-ı fesād nekbā-yı nekbetle berbād olmaḳ mı müstaḥsendür? Gerden ü gūş
nev-‘arūs-ı kār-ı güzīni dürr-i ẟemīn re’y-i rezīnle ne vechile tezyīn idersiz?” deyü istifsār buyurduḳlarında
cevāhir-i ittifāḳa silk-i vifāḳda intiẓām virüp eyitdiler ki: “Żamīr-i münīr-i ḫūrşīd-esās u deḳāyıḳ-şinās-ı
ḥażret-i mīre maḫfī olmaya ki bu ḳal‘anuñ mādām ki noḳṭa-i nişānı dāyire-i ẓuhūrda nümāyān ola, berherhāl medār-ı erbāb-ı ṭuġyān ve melce-i aṣḥāb-ı ‘udvān olmasında iştibāh olunmaya. Egerçi dīvār-ı ḥiṣār-ı
ḳal‘a-i felek-vār muḥkem ü üstüvār ise de ṣarṣar-ı ḳahr-ı resteḫīz-eẟerle tār-mār olması evlā vü sezā-vārdur”.
Derḥāl emr-i ‘ālī bu minvāl üzre ṣudūr buldı ki cüyūş-ı pür-cūş-ı deryā-ḫurūş dīvār-ı ḥiṣārı ﴾﴿כא ْ ِ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ِش
َ
[“Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.” (Kāri‘a, 101/5)] [V57b] tār-mār ideler. Hemān-dem ‘asker-i
nuṣret-mevsūm ol ḳal‘aya hücūm idüp mānend-i beḳā-yı ṣabr-ı ‘āşıḳ-ı şeydā ve miẟāl-i miyān-ı
meh-rūyān-ı ġarrā ān-ı vāḥidde maẓhar-ı ﴾ً“[ )כאن( ﴿ َ َ ُכ ْ َ ـאً َ ْ ُכ راİnsan (henüz) anılır bir şey değilken
ْ
ْٔ
(yaratılmamışken) ...” (İnsân, 76/1)] eylemişler idi. V (56b/17 - 57b/4)
a/4
b/6
aḥvāli M: dimāġı N (57 ) V (57 )
ḥaḳlarından gelindügidür M N (57a/6): aḥvāl-i ḍalālet-me’ālleri şemşīr-i ḳıtāle ḥavāle ḳılınduġıdur V (57b/8)
ol vilāyete ser-tā-ser M N (57a/7): tamāmet-i baḥr ü berre V (57b/9)
 כ رM V (57b/9):  כ رN (57a/7)
ve sāḥa-i ... mihr-i raḫşān M N (57a/8-9): ve nevīd-i cāvīd-i devlet-i ‘Oẟmānī’den V (57b/10)
miẟāl-i M N (57a/10): mānend-i V (57b/11)
- M N (57a/10): her rūz u şām V (57b/11-12)
erbāb-ı M N (57a/11): ehl-i V (57b/12)
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Sin1 nām ḳal‘anuñ begi olan İsmulan nām mel‘ūn-ı ḍalālet-encām2 ẕikr olan
fütūḥāt u teġallübüñ istimā‘ından be-ġāyet perīşān3 olup evtār-ı vücūd-ı bī-sūdı nā-sāz edāya āġāz itdi. Ve mizāc-ı şaḳāvet-imtizācı ḳānūn-ı şifā-yı i‘tidālden4
dūr olup iḫtilāle [V58a] yüz ṭutdı. ‘Āḳıbet ṣarṣar-ı muṣībe diraḫt-ı5 ḥamiyyeti
taḥammül itmeyüp gāh berrden ve gāh baḥrden raṭb ü yābis ḥarekete mübāşeret [N57b] eyledi. Ve livā-i Klis6 serḥaddinde7 ḥadden bīrūn cür’et ü cesāret
gösterdi. Ḥattā a‘vān ü enṣār-ı şeyṭanet-şi‘ārıyle ḳavl ü ḳarār itmişleridi ki livā-i
mezbūr tevābi‘inden8 Nadin yāḫūd Ḳarin9 nām ḳal‘anuñ ‘ale’l-ġafle varoşın
nehb ü ġāret ideler ve bu üslūb üzre bir niçe varoşı daḫi tīr-i tārāca āmāc idüp
ṭarīḳ-i intiḳāma gideler. Pes emīr-i10 rūşen-żamīrüñ sem‘-i şerīflerine bu ḫaber
vāṣıl olıcaḳ enāmil-i tedbīri [M61b] taḥrīk idüp ‘uḳde-i kār-ı ser-besteyi ḥall
ve şem‘-i baṣīreti rāh-ı fikrete rūşen-meş‘al eyleyüp11 cemī‘-i ḥayl ü ḥaşem ve
sipāhiyāndan12 bīş ü kem her kim bulundıysa13 ḫuṣūṣ-ı kārdan ḫaberdār idüp14
bir şeb ol mel‘ūn-ı ḍalālet-meşḥūnı15 şebīḫūn itmege himmet buyurmışlaridi.
ارى ا אءا א
א ا א ا אة ا

Beyt:16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

M:  سٮكN (57a/13) V (57b/14) (Bütün bu nüshalarda belirsiz bir sin ve noktası konmamış bir harf ile
muğlak şekilde yazılmıştır.)
ḍalālet-encām M N (57a/14): bed-encām V (57b/15)
be-ġāyet perīşān M N (57a/15): ġāyetde müte’eẟẟir ü münfa‘il V (57b/16-17)
mizāc-ı şaḳāvet-imtizācı ḳānūn-ı şifā-yı i‘tidālden M N (57a/16-17): ḳānūn-ı şifā-yı i‘tidālden mizāc-ı ḫabāẟetizdivācı V (57b/18-19)
muṣībe diraḫt-ı M N (57a/18): ḳabāḥate kiyāh-ı V (58a/1)
livā-i Klis M N (57b/1): memālik-i ‘Oẟmāniyye V (58a/3)
ه
M N (57b/1): ه
V (58a/3)
livā-i mezbūr tevābi‘inden M N (57b/3): Klis sancaġına tābi‘ V (58a/6)
yāḫūd Ḳarin M: - N (57b/4) V (58a/6)
‘ale’l-ġafle ... varoşın … emīr-i M (“mīr-i” şeklinde yazılmıştır.) N (57b/4-6): varoşın ‘ale’l-ġafle nehb ü ġāret
eyleyeler. Mīr-i V (58a/7-8)
baṣīreti rāh-ı fikrete rūşen-meş‘al eyleyüp M N (57b/9): fikreti sūzān idüp rāh-ı baṣīrete rūşen-meş‘al
eylemişler idi.
Beyt:

12
13
14
15
16
17

א

א

د

כ دد א

כ از

در آ

(“Her nakşın sırrı gizlidir iyilerin gözünden / Tedbir aynasından başka yerde görülmez”)
Neẟr: Hemān-dem V (58a/10-12)
sipāhiyāndan M N (57b/10): erbāb-ı sipāhdan V (58a/12-13)
bulundıysa M N (57b/11): varsa V (58a/13)
idüp M V (58a/14): - N (57b/11)
şeb ol mel‘ūn-ı ḍalālet-meşḥūnı M N (57b/11-12): gice ol mel‘ūnı V (58a/14)
Beyt M V (58a/15): - N (57b/13)
“Gecelerin karanlıklarında tuhaflıklar görüyorum / Geceler tuhaflıklara gebe”

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr:1 Bir gice2 ol nā-bekār-ı bed-girdār pister-i ḫvāb-ı ġafletde ḳarār idüp3
bu vāḳı‘adan ḫaberdār degil iken mīr-i ṣāḥib-nuṣret raḫş-ı himmeti ol mel‘ūnuñ ser-vaḳtine sürüp ol la‘īn-i āteş-ḳarīnüñ varoşında4 zümre-i küffār [V58b]
ve fırḳa-i füccārdan ḫufte vü bīdār her kim bulundıysa5 ṭu‘me-i ẟü‘bān-ı sinān
ve loḳma-i ḍırġām-ı ḥüsām-ı intiḳām6 [N58a] olup keẟīr ü ḳalīl ve faḳīr ü
celīlden bir cān ḳurtulmayup cümlesi7 kemend-i helāke8 giriftār ve çengāl-i
cān-sikāl-i ācāle şikār olmışlaridi ve mübārizān-ı pür-hüner ve dilīrān-ı tārācger nehb ü ġāretden māl-i bisyār ve ġanāyim-i bī-şumār bulmışlaridi.
אم
אم

Şi‘r:9

כא
א

دآ

د
כ

[ زכ כ ل در زه א אم زرM62a]
10
دان אراج
د
Neẟr: Çün zülāl-i tevfīḳ-i ḥażret-i Bārī cedvel-i vefḳ-i merām11 üzre cārī ve
kevkeb-i baḫt-ı bed-ḫvāh ufḳ-ı nekbetde mütevārī oldı, ol tebeh-rūzgārı ehl ü
‘ıyāliyle elleri12 baġlı ġuzāt-ı ẓafer-āyāt mīr-i ṣāḥib-derecātuñ ḥużūr-ı şerīflerine
getürdiklerinde şāhid-i13 āmāli cāme-i ḫvāb-ı iḳbālde ḫufte ve gonçe-i şādmānı14
baġçe-i emānīde şüküfte göricek mevācib-i şükr-i Vāhibü’l-‘aṭāyāyı15 hezār-bār
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Neẟr M V (58a/16): - N (57b/14)
gice M N (57b/14): şeb V (58a/16)
idüp M V (58a/17): - N (57b/15)
ol la‘īn-i āteş-ḳarīnüñ varoşında M N (57b/17): - V (58a/19)
bulundıysa M N (57b/18): varsa V (58b/1)
ḥüsām-ı intiḳām M N (57b/19): ḥüsām V (58b/2)
cümlesi M N (58a/2): cemī‘an V (58b/3)
helāke M N (58a/2): bevāra V (58b/4)
Hâtifî’nindir. “İşlerine gelen her şeyi aldılar / Kırılacak ne varsa hep kırdılar / Dilencinin çanağından, altın
kadehe kadar / Götürdüler talancı adamlar”
Ve mübārizān-ı ... دان אراج כ
 دM N (58a/3-6):
כ
כد

11
12
13
14
15

ت د ان ر ز ٔه
ز אرك
آ

כ
כ

אن

אم
א אى

د

(Evhadüddîn Enverî’nindir. “Süngü dişinin hiddetinden zırhın mücevherleri döküldü / Gürz darbesinin
şiddetinden miğferin tepesi kırıldı / Başparmak ok sözüyle can sesini iptal etti / El kılıç işaretiyle minber
gövdesini kırdı”) V (58b/5-7)
cedvel-i vefḳ-i merām M N (58a/7): cedāvil-i āmāl V (58b/8)
ve kevkeb-i ... elleri M N (58a/9-10): olup ol tebeh-rūzgār giriftār olup ḳızı ve oġlı elleri ve boyunları V (58b/8-10)
- M N (58a/11): sīmīn-i sā‘id-i V (58b/12)
şādmānı M: şādmānīyi N (58a/11) V (58b/13)
Vāhibü’l-‘aṭāyāyı M N (58a/13): Vāhibü’l-‘aṭā ve Ṣāḥibü’l-hüdāyı V (58b/14)
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ma‘raz-ı edāya inhā itmişleridi1 ve ol maḥallden yine rikāb-ı devlet-intiṣābı
kerān idüp maḳarr-ı muḳarrerleri semtine mürāca‘at buyurup gitmişleridi.2
אر

Şi‘r:

3

د و دو
א
כאر
دا ر

אر

א

آرد כ אن
ض قכ

כا

ا ا

כت
در אرى

[N58b] Neẟr:4 [V59a] Pādişāh-ı bār-gāh-ı5 ezel, -tenezzehe şānuhū ‘ani’l-mekāni
ve’l-maḥall-6 ḥażretlerinden hemīşe7 mes’ūl ü me’mūl olunur ki8 ol ṣāḥib-sa‘ādet-i9 Ḥātem-ṭıynetüñ ḳavayim-i serīr-i ḥaşmeti mānend-i kürre-i arż ẟābit
ü rāsiḫ ve ol kān-ı luṭf ve menba‘-ı merḥametüñ10 rāyet-i fetḥ-āyeti miẟāl-i
‘alem-i āfitāb11 [M62b] ‘ālī ve şāmiḫ ola.
Beyt:
روز

12

ز

כ ا ا د אو
د
ئ
ل دل

ا

Neẟr: Vaḳtāki bu peyām-ı ferḥat-eẟer13 ve peyġām-ı fetḥ u ẓafer14 mānend-i
meẟel-i sāyir edānī vü eḳāṣī ve muṭī‘ u ‘āṣī miyānında15 ānen fe-ānen dāyir
olup bi’ẕ-ẕāt pādişāh-ı encüm-sipāh ḥażretlerinüñ sem‘-i şerīflerine müntehī
olmış idi ve16 kemāl mertebe sürūr ve nihāyet ṭabaḳada ḥubūr-ı mevfūr ẓuhūr
bulmış17 idi. Derḥāl mīr-i deryā-nevāl ḥażretlerine miẟāl-i ḳażā-timẟāl18 vārid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

itmişleridi M N (58a/14): buyurmışlaridi V (58b/15)
ve ol ... gitmişleridi. M N (58a/14-16): - V (58b/15)
“Her kimin bahtı uygun olsa ve devlete erse / Sonsuza kadar muzaffer olur her işinde / Tefekkür okunu
tedbir yayına koysa / Arzu hedefini tam iğne deliğinden vurur”
Neẟr M: - N (58b/1) V (59a/1)
Pādişāh-ı bār-gāh-ı M N (58b/1): Bār-gāh-ı pādişāh-ı V (59a/1)
“tenezzehe şānuhū ‘ani’l-mekāni ve’l-maḥall”: “Şânı mekân ve mahalden münezzeh”
hemīşe M N (58b/3): - V (59a/2)
- M N (58b/3): hemīşe V (59a/2)
ṣāḥib-sa‘ādet-i M N (58b/4): ṣāḥib-sa‘ādet ve V (59a/3)
kān-ı luṭf ve menba‘-ı merḥametüñ M: kān-ı luṭf-i menba‘-ı merḥametüñ N (58b/5-6) / mekremet-me’ābuñ
V (59a/4)
‘alem-i āfitāb M N (58b/6): ‘alem-i ṣubḥ ve mencūḳ-ı āfitāb V (59a/5)
- M:  دلN (58b/8) V (59a/7)
“Bu yakınma ve dua sebebiyle ümit var / Gönlün emeli halk gözüne gündüz gibi olur”
Vaḳtāki bu peyām-ı ferḥat-eẟer M N (58b/8): Bu peyām-ı şād-kāmı V (59a/7)
ẓafer M N (58b/9): nuṣret-i İslām’ı V (59a/8)
miyānında M N (58b/10): mābeyninde V (59a/9)
olmış idi ve M N (58b/12): olduḳda V (59a/11)
bulmış M N (58b/13): itmiş V (59a/12)
Derḥāl mīr-i deryā-nevāl ḥażretlerine miẟāl-i ḳażā-timẟāl M N (58b/13-14): Ve ol zamān mīr-i şecā‘at-unvān
ḥażretlerine fermān-ı ḳażā-cereyān V (59a/12-13)

Cevâhiru’l-Menâkıb

olup mażmūn-ı meymūnında “Eṭrāf-ı eyāletüñde vāḳi‘ olan kefereden, kefrede
yarar ḫancer-vār dilāver ve peykān-ı girdār-ı ciger-der birḳaç dil ele getürüp
dergāh-ı gerdūn-penāhuma irsāl ḳılasın.1 Ve bu bābda cān u dilden kemāl mertebe beẕl-i himmeti2 mūcib-i irtifā‘-ı āfitāb-ı devlet [N59a] ve sebeb-i ‘ulüvv-i
mertebet bilesin.”3 deyü buyurulmaġın ḫuddām-ı pür-iḥtişāmlarından4 [V59b]
‘Alī Voyvoda ve Sinān Voyvoda nām şecī‘ ü benām kimesneler5 ki her biri şīr-i
neberd ü ġazā6 ve sinān-ı cān-sitān-ı7 rūz-ı veġā idiler, seksen mıḳdārı nāmdār
ve8 mümteni‘u’l- [M63a] firār ve rāsiḫu’l-ḳarār mübārizānla Çetin nām ḥarbī-vaḳār ḥiṣārdan ki ġāyet çetin olduġından9 her bī-vaḳār anda ḳarār itmişleridi, dil ele getürmek ḳaṣdına irsāl buyurmışlaridi. Mezbūrlar daḫi bī-tevaḳḳuf
u tereddüd10 mānend-i seylāb-ı tünd aḳına revān olup ḳal‘a-i mezbūreye ḳarīb
vardıḳlarında11 ekẟer dilāverān-ı ceng-āyīn ḳal‘aya ḳarīb maḥallde kemīn idüp
kimin daḫi cānib-i ḳal‘aya segirdime göndermişleridi. İttifāḳ ol eẟnāda ḳal‘a-i
mezbūreye ṭaşradan dügüne gelmiş iki yüz mıḳdārı kāfir cemī‘an ḥāżır olup12
eyyām-ı sūr ve hengām-ı sürūrda her biri tünd-ḫū ve dest-ber-zānū maḳām-ı
i‘tilā ve ṣadr-ı iġtirārda oturmışlaridi ve kec-külāh-ı13 istikbārı ser-i ‘ucb u pindāra urmışlaridi. Ve14 lāf-ı güzāf-ı 15, 16ا ار א د אر
ve na‘ra-i nūş-ā-nūş
b
ve [N59 ] gülbāng-ı cūş u ḫurūşı sipihr-i bī-ḳarāra irgürmüşleridi.17 Ve bād-ı
bürūdet18 ile her birinüñ bıyıġın balta kesmez ve Türk’üñ yigirmisin [M63b]
otuzın kirpigine aṣmaz iken la‘īn-i āteş-ḳarīnden birisi ṭaşradan19 üftān ü ḫīzān
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ḳılasın M N (58b/18): idesin V (59a/17)
beẕl-i himmeti M N (58b/19): isti‘cāli V (59a/18)
devlet ve sebeb-i ‘ulüvv-i mertebet bilesin M N (58b/19 - 59a/1): iḳbāl mülāḥaẓa ḳılasın V (59a/18-19)
ḫuddām-ı pür-iḥtişāmlarından M N (59a/1-2): voyvodalarından V (59a/19)
şecī‘ ü benām kimesneler M N (59a/3): ḫuddām-ı pür-iḥtişāmların V (59b/1)
şīr-i neberd ü ġazā M N (59a/3): maẓhar-ı ‘acāyib-i وﻻ ﻔﺘﺎ
“( ﻻZülfikâr’dan başka kılıç, Hz. Ali’den başka
yiğit yoktur.” sözünün bir bölümü) V (59b/2)
- M N (59a/4): ma‘reke-i V (59b/3)
nāmdār ve M N (59a/5): nāmdār-ı V (59b/3)
ḥiṣārdan ki ġāyet çetin olduġından M N (59a/6): ḥiṣārda ki V (59b/5)
bī-tevaḳḳuf u tereddüd M V (59b/6-7): bī-tereddüd ü tevaḳḳuf N (59a/9)
ḳal‘a-i mezbūreye ḳarīb vardıḳlarında M N (59a/10): - V (59b/8)
olup M N (59a/15): idi V (59b/11)
ve ṣadr-ı i‘tizārda oturmışlaridi ve kec-külāh-ı M: ve ṣadr-ı iġtirārda oturmışlar idi ve kec-külāh-ı N
(59a/16-17) / vü iġtirārda oturup külāh-kec-i V (59b/13)
urmışlaridi. Ve M N (59a/18): urup V (59b/14)
“Evde (kâinatta) ev sahibinden (Allah’tan) başkası yoktur.” manasındaki tasavvufî söz.
- M N (59a/19): dāḫil-i ṣımāḫ-ı ṣıġār u kibār V (59b/15)
sipihr-i bī-ḳarāra irgürmüşleridi M N (59b/1): vāṣıl-ı sipihr-i devvār eylemişleridi V (59b/16-17)
bürūdet M: burūt N (59b/2) V (59b/17)
la‘īn-i āteş-ḳarīnden birisi ṭaşradan M N (59b/3-4): ṭaşradan birisi V (59b/19)
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[V60a] geldi. Ve1 “Ne ṭurursız? Türk ṭaşrasın aldı!”2 deyü feryād ü fiġān idicek kefrede yarar, dügüne varmalu üç yüz mıḳdārı küffār-ı cehennem-medār3
ḳıvām-ı şebāb ve keyfiyyet-i şarābla atlarına süvār olup şitāb itdiler ve4 ḳal‘aya ḳarīb varan ġāzīlerüñ üzerine yüriyiş idüp gitdiler.5 Anlar daḫi ol kilāb-ı
ḍalālet-niḳābla6 köpek ṣavaşın7 iderek ẕikr olunan kemīne uġratdılar. Pusuda
olan ġāzīler daḫi,8 her biri bī-hūşān-ı bāde-i ceng ü cidāl ve medhūşān-ı cür‘ai9 ḥarb ü ḳıtāl idiler, kemāndan tīr ve künāmdan şīr gibi ṣıçrayup bezm-i
rezmi bir mertebe tertīb ve bāzār-ı kār-zārı bir meẟābede tezyīn eylemişler idi
ki dilāverān-ı pür-cūş cür‘a-i ḥayātı ferāmūş idüp sāġar-ı gülgūn-ı miġferden
ḫūn-ı a‘dā-yı İslām’ı mānend-i şarāb-ı gül-fām pey-ā-pey nūş iderlerdi. Ve dellāl-ı ecel çārsū-yı ceng ü cedelde dībāc-ı ḥayātı [N60a] ḫarāc idüp yoḳ bahāsına
bey‘ eylerlerdi.10
Şi‘r:11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

و
ه

زده
[ هM64a]

geldi. Ve M N (59b/4): gelüp V (60a/1)
Türk ṭaşrasın aldı M N (59b/5): ṭaşrasın Türk gelüp tālān eyledi V (60a/1-2)
üç yüz mıḳdārı küffār-ı cehennem-medār M N (59b/7): birḳaç yüz kāfir-i V (60a/3)
şitāb itdiler ve M N (59b/8): - V (60a/4)
üzerine yüriyiş idüp gitdiler M N (59b/9-10): üzerlerine yüriyiş itdiler V (60a/5)
ḍalālet-niḳābla M N (59b/10): ḍalālet-ḥicābla V (60a/6)
ṣavaşın M N (59b/10): şavaşın V (60a/6)
daḫi M N (59b/12): ki V (60a/7)
- M N (59b/13): cām-ı V (60a/9)
bezm-i rezmi ... çārsū-yı … eylerlerdi M N (59b/14 - 60a/1): dār u gīre āġāz itdiler. Evvelā ṭarafeynden mürġ-i
nāvek-i cān-şikār ve peykān-ı ḫūn-ḫvār-ı dil-āzār der-kār oldı.
Beyt:

11

ه ن در
ن و אر

و אن
آ אن ژا ر

ز אر ن
ز

(“Okların peş peşe atılıp yağışından / Sanki yerlerde lâle biter, gökten dolu yağar”)
Neẟr: Her sihām-ı merg-peyāmuñ şiddet ü cür’etinden zehre-i cevşen derīde ve mātem-i küştegān-ı
merdāndan gīsū-yı ‘alem dem-ā-dem bürīde olmış idi. Āḫiru’l-emr resūl-i sihām ta‘ab-ı mā-lā-kelām-ı
ḥareketden ḳaldı ve bār-ı bevār-ı bī-şumārdan kemānuñ ṭāḳati ṭāḳ oldı. Bu ḥāli müşāhede idicek bī-iḫtiyār
şemşīr-i ṣā‘iḳa-girdār ef‘ā-vār sūrāḫ-ı ġılāfdan [V60b] ṭaşra olup bāzū-yı ġāzīlerle el bir eyleyüp küffār-ı ḫāksāra baş göz dimeyüp girişdi. Ve ḳaṣṣab-vār bāzār-ı kār-zārda niçesin nīme nīme ser-nigūn ve niçesin daḫi
ḳanāre köpegi gibi ālūde-i ḫāk ü ḫūn itdi. Germiyyet-i bezm-i ḳıtāl bir mertebe kemāl buldı ki dilāverān-ı
pür-cūş cām-ı encām-ı ḥayātı ferāmūş idüp sāġar-ı gülgūn-küleh-i ḫōddan ḫūn-ı a‘dā-yı İslām’ı mānend-i
şarāb-ı gül-fām pey-ā-pey nūş itmeden şīr-i ġarrān mest ü ḥayrān küffārla dest ü girībān olup yumruḳ
yumruḳa bī-kemān u tīr ve bī-nīze vü şemşīr bir dār u gīr oldı ki Behrām-ı pür-intiḳām manẓara-i felek-i
mīnā-fāmdan bu ḥāle nigerān olup kemāl-i ḥayretden engüşt be-dendān olmış idi. V (60a/10 - 60b/13)
Şi‘r M N (60a/1): Meẟnevī V (60b/13)
Hâtifî’nin Timur-nâme’sindendir. “Yiğitler hiç acımadan kılıç ve mızraklarla vurdular / Mızraklar kırmızı,
kılıçlar nar çiçeği oldu / Birini mızrak diğerini kılıçla vurdular / Ne o ah dedi ne diğeri aman” Hâtifî’nin
Timur-nâme’sindendir. “Yiğitler hiç acımadan kılıç ve mızraklarla vurdular / Mızraklar kırmızı, kılıçlar nar
çiçeği oldu / Birini mızrak diğerini kılıçla vurdular / Ne o ah dedi ne diğeri aman”

Cevâhiru’l-Menâkıb

ه כ زد د כ
رد ا س اى آن در
ا
1

2

Neẟr: ‘Āḳıbet nīrū-yı bāzū-yı tevfīḳ-i Rabbānī ve ‘ināyet-i bī-gāyet-i Sübḥānī’yle dilāverān-ı deryā-cūş-ı ra‘d-ḫurūş şāhid-i3 ẓaferi cāme-ḫvāb-ı4 naẓarda hemāġūş görmişleridi ve küffār-ı tebeh-rūzgāruñ niçesin girdāb-ı bevār ve mehleke-i helāke düşürüp5 ḳırḳ elli nefer dil ele getürmişleridi6. Egerçi meydān-ı dār
u gīrde7 küffār-ı bī-‘ār dilāverān-ı kerrāra envā‘-ı dil-āzārlıḳlar itmişleridi,8 ammā9 mübārizān-ı10 nuṣret-‘unvān daḫi a‘dā-yı ḍalālet-nişānuñ kemend-i kemān
ve füsūn-ı tīġ-i siḥr-nişānla11 dillerin ṭutmışlaridi.
El-ḳıṣṣa: Simāṭ-ı bezm-i rezm devşürülüp Ḳıvarna nām geçüde ṭoġrı gitmişleridi. Ve12 küffār-ı hezīmet-şi‘ārdan13 anlar ki baḳiyye-i şemşīr-i ḫūn-bār
olup firār itmişleridi, mezbūr geçüde ḳarīb olan Bihke ve Terşçe ve Ḳladoş ve
daḫi bunlara mu‘ādil ḳal‘a ahālīsine ḫuṣūṣ-ı vāḳı‘ayı14 ta‘bīr itdüklerinde her
bir ḳal‘adan altmışar ve15 yetmişer atlu Ḫırvat keferesi16 ve eṭrāfında [N60b]
olan ḳurādan daḫi birḳaç yüz17 tüfeng-endāz ve ḫarbe-bāz ḥarbī küffār [M64b]
geçüd ḥavālīsinde ḳarār itmişleridi. Ve18 “Türk’üñ mürġ-i rūḥı ḳuş olsa daḫi19
1
2

N (60a/2-3)’te 2. ve 3. mısra yer değiştirmişse de özel işaretlerle doğrusu belirtilmiştir.
ه כ زد د כ
س اي آن در
در
د
ن אر

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

رد ا
ه

ا

M N (60a/2-3):

אده در آن
א ا

(Hâtifî’nin Timur-nâme’sindendir. “O geniş düz ovaya düşmüşler / Tıraş olmamış kirpi gibi başlar”) V
(60b/15)
- M N (60a/6): fetḥ u V (60b/18)
cāme-ḫvāb-ı M N (60a/6): pister-i V (60b/18)
rūzgāruñ niçesin girdāb-ı bevār ve mehleke-i helāke düşürüp M N (60a/7-8): rūzgārdan V (60b/19)
ele getürmişleridi M N (60a/8): şikār eyleyüp [V61a] niçesin daḫi girdāb-ı bevāra düşürmişleridi V (60b/19 61a/1)
dār u gīrde M N (60a/9): kār-zārda V (61a/2)
itmişleridi M N (60a/10): eylemişleridi V (61a/3)
ammā M V (61a/3): emān N (60a/11)
mübārizān-ı M N (60a/11): dilīrān-ı V (61a/3)
siḥr-nişānla M N (60a/12): bürrānla V (61a/5)
gitmişleridi. Ve M N (60a/14): mürāca‘at itdüklerinde V (61a/6-7)
hezīmet-şi‘ārdan M N (60a/14): ḫāk-sārdan V (61a/7)
vāḳı‘ayı M N (60a/18): vāḳı‘a V (61a/10)
ve M N (60a/19): - V (61a/11)
keferesi M N (60a/19): kāfirleri V (61a/11)
daḫi birḳaç yüz M N (60b/1): bir niçe V (61a/12)
ḥavālīsinde ḳarār itmişleridi. Ve M N (60b/2): cānibine türktāza āġāz idüp V (61a/13)
daḫi M N (60b/3): da V (61a/14)
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bu vādīde pervāz müyesser midür? Ve bu cāy-ı teng ve memerr-i ṣa‘bdan ‘ubūr1
mutaṣavver midür?” deyü ẕikr olunan geçüdi ṭutmışlaridi.2 Çün mezbūr voyvodalar3 ḫuṣūṣ-ı kārdan ḫaberdār olup hem-āşiyānelerine ḫiṭāb idüp eyitdiler
ki: “Sipihr-i ġaddār-ı ‘ucb-kār āşikār eyledi ki düşmen-i tīre-rūzgār be-ġāyet
bisyār ve cāy-ı ‘ubūr nihāyet mertebede düşvārdur. Bu mıḳdār küffār-ı sitīze-kārile bī-kār sezā-v[ā]r degil ve ṭarīḳ-i firār iḫtiyār itmek daḫi be-ġāyet müşkildür.
د

ى
אن כ כ د

Şi‘r:

4

آر
ه ر אى

ا

رو א از ر
ن ان د אم

و
د

Neẟr: [V61b] Ve eger5 vāḳi‘-i ḥāl bu minvāl üzre olursa ki müşāhede iderüz,
min-ba‘d bu geçüdden ‘ubūr müte‘aẕẕir ve bu menzilde6 niyyet-i iḳāmet daḫi
be-ġāyet7 müte‘assirdür.
8

Mıṣrā‘:

روى ا א

כ دن و

راى

Neẟr: Mir’āt-ı rūzgār-ı zūr-kār9 bu ṣūreti āşikār itdi ki rāh-ı10 ḫaṭar-nāk-i
‘ālem-i ḫākda ki āb-ı fenā üzre ḳonmış [M65a] bir cisr-i [N61a] ḫarābdur,
geçüdimüz bu ola.
Mıṣrā‘:

11

ا

א

אن ا

כ آ

Neẟr: Be-her-ḥāl ‘ināyet-i Ḥaḳḳ’a tevekkül ve hidāyet-i Seyyidü’l-mürselīne
tevessül idüp12 bu güẕergāh-ı düşvāra13 uġramaḳdan ġayrı çāre mutaṣavver degildür.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Ve bu cāy-ı teng ve memerr-i ṣa‘bdan ‘ubūr M N (60b/4): Ve yāḫūd bu geçüdden geçmege cevāz V (61a/15)
ẕikr olunan geçüdi ṭutmışlaridi M N (60b/5): emān virmeyüp mezbūr geçüdi almışlaridi V (61a/16)
Çün mezbūr voyvodalar M N (60b/5-6): Müşārün-ileyh voyvodalar daḫi V (61a/16-17)
“Eğer saldırırsak, savaşa girersek / Dalgalı denize kim kızar / Eğer bu onurdan yüz çevirirsek / Artık
mertlikten nasıl söz ederiz?”
hem-āşiyānelerine ... bī-kār sezā-v[ā]r degil ... Ve eger M (“Ve eger” ibaresi “Eger” olarak yazılmıştır.) N
(60b/7-14): ġāzīler ile bir yere cem‘ oldılar ve ḥıcāre-i müşāvere ile dīvār-ı vifāḳı üstüvār ve esās-ı ittifāḳı berḳarār idüp eyitdiler ki V (61a/17 - 61b/1)
- M N (60b/16): daḫi ki emn ü emāndan ḫālī ve çirkāb-ı āzār-ı küffārdan mālīdür V (61b/3-4)
daḫi be-ġāyet MN (60b/16): - V (61b/4)
“Ne sefere onay, ne de kalmaya karar”
zūr-kār M N (60b/18): - V (61b/5)
rāh-ı M N (60b/18): ṭarīḳ-i V (61b/6)
Firdevsî’nindir. “Dünyaya gelen herkes yokluk ehli olabilir”
‘ināyet-i Ḥaḳḳ’a tevekkül ve hidāyet-i Seyyidü’l-mürselīne tevessül idüp M N (61a/2-3): ḫaṭavāt-ı ihtimām ve
saṭavāt-ı i‘tiṣām-ı Ḥayy-i ber-devām ile V (61b/8-9)
düşvāra M N (61a/3): nā-pāyidāra V (61b/9)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Beyt li-münşi’ihī:

Ṭarīḳ-i zindegānī āb-ı miḥnet üzre bir püldür
Hemīşe zādı ol rāh-ı ḥaṭar-nākuñ tevekküldür

Neẟr: Şöyle ki yekrān-ı tāb u tüvānı meydān-ı1 imtiḥāna sürevüz. Ḥāl ikiden
ḫālī degildür. Eger gūy-ı maḳṣūdı2 çevgān-ı sa‘y ü ictihādla uravuz ve naḳş-ı
merāmı3 biñ zār u zōrla ṭās-ı fülk-i mīnā-fām4 üzre görevüz, sikkeyi mermerde
ḳazdıḳ ve merdānelik nāmın ṣaḥīfe-i rūzgārda yazdıḳ. Ve eger aḥvāl-i rūzgār-ı
sitemkār5 ṣūret-i idbāra [V62a] yüz ṭuṭa, hele bārī6 dost u düşmen miyānında
ma‘ẕūr olup ‘adem-i ġayret ü ḥamiyyetle maṭ‘ūn u meşhūr olmazuz.”
Naẓm:7

ر

رى
8

כ د از اى د
כ ش ار

ورى

و

آ ت כאم ر
ه ز אن

اد

ا
و

Neẟr: Pes9 hemān-dem alayların baġlayup10 bī-tevaḳḳuf u tereddüd mānend-i
seylāb-ı tünd mezbūr11 geçüde ṭoġrı revān oldılar. Küffār-ı bī-ḥamiyyet12
[M65b] bu minvāl [N61b] üzre cür’et ve bu üslūb üzre bī-ḫavf ü ḫaşyet ḥareketlerin müşāhede idicek:
Mıṣrā‘:

אل אر

13

כ را

Neẟr: “Bu gürūh-ı enbūhı redd ve bu seylāb-ı pür-ıżṭırābuñ rāhını sedd emr-i
müsteb‘addür ve bunlar ile taṣavvur-ı muḳābele ve taḫayyül-i mücādele vü muḳātele ḫayāl-i ḫām ve sevdā-yı fāsiddür.”14 deyüp 15﴾﴿כאَ َّ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ ِ ٌۙة َ ْت ِ ْ َ ْ َ َر ٍة
ْ َ
ٌ
َّ َ

9
10
11
12
13
14

- M N (61a/7): füsḥat-i V (61b/11)
gūy-ı maḳṣūdı M N (61a/8): ṭop-ı murādı V (61b/14)
merāmı M N (61a/9): murādı V (61b/15)
- M N (61a/10): ve nükte-i sīmīn-eyyāmda aḥsen vech V (61b/16-17)
rūzgār-ı sitemkār M N (61a/12): iḳbāl-i mübārek-fāl V (61b/19)
hele bārī M N (61a/13): ve irtifā‘-ı sitāre-i ṭāli‘u’l-ḫaṣāṣa meyl ide V (62a/1)
Naẓm M: Ḳıṭ‘a N (61a/15) V (62a/3)
“Zararı def etmek için sana düşman oldu / Eğer aklınla meşhur isen ciddi ve candan gayret et / Eğer
maksadı ele geçirirsen amacına ulaşırsın / Ve eğer kavuşmazsa o zaman sen mazursun”
Pes M N (61a/17): - V (62a/8)
baġlayup M N (61a/17): müretteb idüp V (62a/8)
mezbūr M N (61a/18): ṣarp V (62a/9)
bī-ḥamiyyet M N (61a/19): ḫāk-sār V (62a/10)
“Serçenin şahin pençesine tahammülü yoktur”
muḳātele ḫayāl-i ḫām ve sevdā-yı fāsiddür” M N (61b/5): muḳābele

15

(“Ne tuhaf batıl tasavvur, ne tuhaf zor hayal”) Neẟr V (62a/15-16)
“Onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler.” (Müddessir, 74/50-51)

1
2
3
4
5
6
7
8

Mıṣrā‘:

אل

אل

ز

ر א

ز
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her biri bir yire perākende vü āvāre oldılar. Pes ġāzīler ol ḥālde geçüdi küffār-ı ḍalālet-şi‘ārdan1 ḫālī bulıcaḳ berḳ-ı ḫāṭıf-girdār ol ma‘berden güẕār itdiler ve dilīrān-ı ceng-āzmādan [V62b] bir niçesi daḫi2 firār iden ḫazelenüñ
ardına düşüp gitdiler. A‘dā-yı tebeh-rūzgārdan3 ba‘żısınuñ rūḥ-ı bī-fütūḥı
4
﴾ ﴿ ِْئ َ ا ْ َ ُارa firār ve ba‘żısı daḫi pence-i çengāl-miẟāl-i5 dilīrāna şikār olmışlaَ
ridi6 ve niçesi daḫi ḥarāret-i āteş-i ġaḍab-ı ġāziyāndan ṣūreti ṣuya urmışlaridi.7
El-ḳıṣṣa: Ġāzīler8 ġānimīn ü sālimīn ellerinde olan dilleri ve zōr-ı bāzūyla girift eyledikleri ġanāyimi9 mīr-i deryā-nevāl10 ḥażretlerine īṣāl eylediklerinde11
[M66a] kemāl mertebe sürūr-ı mevfūr ve nihāyet derecede ḥubūr-ı nā-maḥṣūr
ẓuhūr bulmış idi ve der-i12 ḫazāyin-i [N62a] luṭf ü kerem fetḥ olup ‘aṭiyye-i13
bisyār ve baḫşāyiş-i bī-şumārdan ṣudūr-ı dilīrān mesrūr u meşrūḥ14 olmış idi.
Şi‘r:15

אز כ د
زر אز
در
را אز כ د
ازوى زر
16

ز אن داد ران زن
כ د وزن
ر אی

Neẟr:17 Derḥāl ḳapu kedḫudāları olan Ḥasan Kedḫudā ile giriftār olan dilleri
der-i devlet-penāh18 semtine irsāl buyurup yoldaşlıḳ eyleyen19 dilīrāndan tīġ-i
küffārla zaḥm-nāk olana timar ve timarı olana merhem-i teraḳḳī-i bī-şumār
ve dil ele getüreni göñüllü bölügüne ve ḳal‘a-i bedenin ḍarbe-i ḥarbe-i küffāra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pes ġāzīler ol ḥālde geçüdi küffār-ı ḍalālet-şi‘ārdan M N (61b/7-8): Ġāzīler geçüdi V (62a/15-16)
daḫi M N (61b/10): - V (62b/1)
gitdiler. A‘dā-yı tebeh-rūzgārdan M N (61b/11): dār-ı bevāra çekmek ḳaṣd eyledüklerinde V (62b/2)
“... O ne kötü duraktır!” (İbrâhîm, 14/29; Sâd, 38/60)
pence-i çengāl-miẟāl-i M N (61b/12-13): çengāl-i rūyīn-miẟāl-i ‘uḳāb-timẟāl-i V (62b/4)
olmışlaridi M N (61b/13): - V (62b/5)
ṣūreti ṣuya urmışlaridi M N (61b/14-15): ṣuya urup tār-mār olmışlaridi V (62b/5-6)
ġāzīler M N (61b/15): ġāziyān V (62b/6)
girift eyledikleri ġanāyimi M: girift itdükleri ġanāyimi N (61b/16-17) / ḥavza-i ḳabża-i taṣarrufa getirdükleri
ġanāyim-i bī-şumārı V (62b/8)
deryā-nevāl M N (61b/17): ṣāḥib-nevāl V (62b/9)
eylediklerinde M: itdüklerinde N (61b/18) V (62b/9)
ẓuhūr bulmış idi ve der-i M N (61b/19): ẓuhūra gelüp buyurdılar ki “Derhā-yı V (62b/12)
fetḥ olup ‘aṭiyye-i M N (62a/1): münfetiḥ olup ‘aṭāyā-yı V (62b/13)
meşrūḥ M: münşeriḥ N (62a/2) V (62b/13)
olmış idi. Şi‘r M N (62a/2-3): oldı. V (62b/14)
“Hazinedar altın hazinesinin kapısını açtı / Altın tartan teraziyi ayarladı / Vahşi aslana ceylanın budu verildi
/ Karıncanın sırtı çekirge bacağını kaldırdı”
Neẟr M N (62a/5): - V (62b/14)
der-i devlet-penāh M N (62a/6): bāb-ı sa‘ādet-me’āb V (62b/16)
eyleyen M N (62a/7): iden V (62b/17)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ḳarşu [V63a] ṭutana ḥiṣār gedügi ‘arż olunup1 pādişāh-ı dīn-perver ṭaraflarından cemī‘ me’ārib ü maḳāṣıd muḳarrer ve cümle-i murādāt ṣuffe-i ṣudūr u
ẓuhūrda cilve-ger olup bezm-i kāmrānī ve meclis-i devlet-i ‘Oẟmānī’de sāḳī-i
sīmīn-sāḳ-ı devlet elinden ṣahbā-yı2 sa‘ādeti pey-ā-pey nūş ve ġamm-ı rūzgār-ı
kīne-sāzı3 ve ḳahr-ı dehr-i dūn-nevāzı ferāmūş [M66b] idüp iklīl-i iḳbāli berser ve şāhid-i cāh u celāli der-ber eylemişleridi.
شا
شا

Rubā‘iyye:

4

אب
شا

در אی ا
و آن زارى زار و א
و در

د
زא

[ درN62b]
אرغ ز

Ẕāt-ı sa‘ādet-ḳarīnlerine emārāt-ı livā-i Segedin taḳlīd ü ta‘yīn
olunduġıdur ki raḳam-zede-i ḫāme-i müşgīn-külāh ve netīce-i
izdivāc-ı sefīd ü siyāh5 olmışdur.
Ol zamān ki ḫudāvendigār-ı kūh-vaḳār Sulṭān Süleymān-ı kām-kār ḥażretlerinüñ ‘ahd-i meymūn ve eyyām-ı hümāyūnlarında gülşen-i devlet-i
‘Oẟmānī’de gonçe-i ma‘delet şüküfte ve ṣaḥn-ı sarāy-ı emṣār u bilāddan gerd-i
fitne vü fesād6 refte idi. Lākin ‘umūmen diyār-ı Budin [V63b] ve ḫuṣūṣan livā-i
Segedin fitne vü fesād-ı seg-i bī-dīn ve ẓulm ü ‘udvān-ı küffār-ı ḍalālet-āyīnden
ṭolmış idi ve7 esās-ı niẓām-ı memleket, şiddet-i nekbā-yı nekbetden vīrān ve
aḥvāl-i żu‘afā-yı ra‘iyyet zebāne-i āteş-i beliyyetden muḥteriḳ u sūzān olmış
idi. Bir ṭarafdan ḫār-ı āzār-ı ḥākim mütezāyid ü müterākim ve bir cānibden

1
2
3
4

5

6
7

olunup M N (62a/11): olunduḳda V (63a/1)
- M N (62a/15): ġamm-zedā-yı V (63a/5)
kīne-sāzı M N (62a/16): kīne-sāz V (63a/6)
 ش اM N (62b/1):
V (63a/10)
“Testinin dibinde içki sesi ne hoştur / Ve o neyin yakaran sesi ne hoştur / Gönül çelen güzelin yanında, içki
sofrasında / Zamanın tasasından uzak dolu kadeh ne hoştur”
Ẕāt-ı sa‘ādet-ḳarīnlerine emārāt-ı livā-i Segedin taḳlīd ü ... müşgīn-külāh … siyāh M: “emārāt-ı” ibaresi
“emāret-i” şeklinde yazılmıştır “livā-i” ve “taḳlīd ü” kelimeleri yazılmamıştır N (62b/2-4) / Cenāb-ı vālāniṣāblarıyla livā-i Segedin müşerref ve cevāhir-i zevāhir-i ‘adālet ve ḳurṭa-i eyāletlerinden dūş u gūş-ı vilāyet
müzeyyen ü müşennef olduġıdur ki raḳam-zede-i ḫāme-i cevād-ı fu’ād ve netīce-i izdivāc-ı Rūmī-nijād-ı
beyāż ve Hindī-nihād-ı sevād V (63a/11-14)
ṣaḥn-ı sarāy-ı emṣār u bilāddan gerd-i fitne vü fesād M N (62b/8): sāḥa-i felek-mesāḥa-i ‘adl ü dād gerd-i
fitne vü fesāddan V (63a/18-19)
ṭolmış idi ve M N (62b/11-12): māl-ā-māl olup V (63b/2)
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emvāc-ı tārāc-ı küffār-ı ḍalālet-minhāc1 mütevātir ü mütelāṭım olup nā’ire-i
fitne vü fesād [M67a] bir dāyire-i iştidād bulmış idi ki ṣıġār u kibār-ı pür-kārvār noḳṭa-i ḳarārdan2 ḳıyı çizmege āġāz itmiş3 ve ṭāyir-i ḫāṭır, ġāyib ü [N63a]
ḥāżır4 āşiyāne-i iḳāmetden hevā-yı rıḥlet ü müsāferete pervāz idüp5 berf ü
bārān-ı ‘iṣyān-ı düzdān6 yolları ṭutmış idi ve tāb-ı temmūz-ı fitne-i ‘ālemsūz nehr-i Ṭuna’yı ḳurutmış7 idi. Küffār-ı sitīze-kār ṭarafından olan aḳından
ḳarada āşūb ve nehr-i8 Ṭuna’da mevc-i belā ḥadden aşup vāḳi‘ olan şenā‘atüñ biñde birin lisān-ı aḳlām-ı serī‘u’l-beyānile i‘lān mānend-i şerīk-i9 Bārī
serā-perde-i imtinā‘da mütevārī olmış10 idi. Ḥattā livā-i mezbūr mużāfātından
Ḳalaça nām ḳażānuñ ḳāḍīsın küffār-ı Saḳar-maḳarr aḫẕ idüp bir ḳāḍīyı [V64a]
daḫi girdāb-ı helāke ilḳā eylemişleridi.11
Çün ṣıyt ü ṣadā-yı vāḳi‘-i ḥāli pādişāh-ı ‘adālet-āmāl12 ḥażretlerinüñ sem‘-i
şerīflerine ṣādır u vārid vāḥiden ba‘de vāḥid īṣāl eylediklerinde bir zamān ser-i
taḥayyüri zānū-yı tefekküre ḳoyup ve vüzerā-yı ḫuceste-rāya şeref-i ḫiṭāb erzānī ḳılup13 buyurdılar ki: “Kisrā-vār zencīr-i [M67b] ‘adl-i bī-şumārum, nührevāḳ-ı ‘aḳl-ı ‘āşirden çār-ṭāḳ-ı ‘ālem-i ‘anāṣıra ṣıyt ü ṣadā ṣalmış iken ve bāz-ı
bülend-pervāz-ı14 siyāsetüm, ḳāf-tā-ḳāf [N63b] ‘anḳā-miẟāl tilāl ü cibāli15 zīr-i
bāline almış iken ve mi‘mār-ı luṭf ü iḥsānum zamānında ḫarāb-ābād-ı ‘ālemde
gencīne-i dil-i ‘uşşāḳdan ġayrı vīrān ve bezm-i kāşāne-i rūzgārda āh-ı ‘āşıḳāneden özge feryād ü figān yoġiken16 būm-ı ẓulm ü ‘udvān ve cuġd-ı teġal-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ḍalālet-minhāc M N (62b/16): ḫāk-sār V (63b/7)
ṣıġār u kibār-ı pür-kār-vār noḳṭa-i ḳarārdan M N (62b/18): ṣaġīr u kebīr noḳṭa-i i‘tidālden pür-kār-vār V
(63b/9)
- M N (62b/19): idi V (63b/10)
ġāyib ü ḥāżır M N (62b/19 - 63a/1): bernā vü pīr V (63b/10)
idüp M N (63a/2): ḳılmış idi. V (63b/11)
düzdān M N (63a/2: ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳ V (63b/12)
tāb-ı temmūz-ı fitne-i ‘ālem-sūz nehr-i Ṭuna’yı ḳurutmış M N (63a/3-4): zencīr-i ṭuġyān-ı bī-pāyān nehr-i
Ṭuna’yı baġlamış V (63b/13)
nehr-i M N (63a/6): - V (63b/15)
- M N (63a/8): ḥażret-i V (63b/17)
olmış M N (63a/9): - V (63b/18)
Seḳar-maḳarr aḫẕ ... eylemişleridi M N (63a/11-12): nā-bekāra giriftār ve bir ḳāḍīyı daḫi üftād-ı girdāb-ı bevār
idüp Dergāh-ı ‘Ālī çavuşlarından birini ḫidemāt-ı pādişāhīde iken şikār itmişleridi V (63b/19 - 64a/2)
‘adālet-āmāl M N (63a/13): ‘adālet-iştiġāl V (64a/4)
şeref-i ḫiṭāb erzānī ḳılup M N (63a/16): - V (64a/7)
bülend-pervāz-ı M V (64a/9): bülend-vāz-ı N (63a/19)
‘anḳā-miẟāl tilāl ü cibāli M N (63b/1): tilāl ü cibāli anḳā-miẟāl V (64a/10)
vīrān ve bezm-i ... yoġiken M N (63b/3-5): bir vīrān ve bir ḫarābeden nām u nişān āşikārā vü ‘ayān degil iken
V (64a/12-13)

Cevâhiru’l-Menâkıb

lüb-i1 nākisān ṭāvus-ı rāḥat-me’nūs-ı vilāyetime miḥleb-i ta‘arruż ve minḳār-ı
te’eẕẕīyi dırāz ide. İmdi2 zamān-ı meymūn ve ‘ahd-i hümāyūnumda bu gūne aḥvāl-i ‘acībenüñ3 ṣudūrı ve bu maḳūle ef‘āl-i ġarībenüñ4 ẓuhūrı hemānā
sū’-i tedbīriñüze maḥmūl ve aḥvāl-i ‘āleme ‘adem-i ıṭṭılā‘ ve kemāl-i taḳṣīriñüze mevṣūldür.” deyü [V64b] ‘itāb itdüklerinde5 çünkim6 vüzerā-yı ṣāḥib-rā
vü memleket-ārā pādişāh-ı ‘adālet-penāh ḥażretlerinden7 bu gūne ḫiṭābı8 ki
kemāl-i bīm ü va‘īdi müştemildür, işitdiler ve bu muḳaddimāt-ı tedbīri tertīb
idüp eyitdiler:9 “Livā-i mezbūra bir mīr-i Rüstem-naẓīr ve10 Nūşirevān-tedbīr
lāzımdur ki çengāl-i ‘uḳāb-ı mehābetinden ġurāb-ı [M68a] a‘dā11 pür-‘iḳāb
ola12 ve bārān-ı bī-pāyān-ı ‘adāletinden çemen-i emn ü emān naḍret ü ḥuḍret
bula. İmdi ḥālā kemāl-i13 ‘adāletle mevṣūf ve nihāyet-i14 şecā‘atle [N64a] ma‘rūf
küberā-i ümerādan bi’l-fi‘l livā-i Klis begi olan Muṣṭafā Beg’dür.
Beyt:
15

دد כ א
دون אى او

ه אه א ا אل
א ا ازد אى

Neẟr:16 Şöyle ki livā-i Segedin emīr-i müşārün-ileyhe17 taḳlīd ü ta‘yīn oluna. İnşā’allāhu te‘ālā az zamānda ebvāb-ı18 bī-zevāl-i ‘adl ü re’feti ve envār-ı āẟār-ı şe1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

M:
N (63b/6) V (64a/14)
İmdi M N (63b/7): - V (64a/16)
aḥvāl-i ‘acībenüñ M N (63b/8): ef‘āl-i şenī‘anuñ V (64a/16-17)
ef‘āl-i ġarībenüñ M N (63b/9) aḥvāl-i beşī‘anuñ V (64a/17-18)
Vezīr-i a‘ẓam ‘Alī Paşa bu gūne ‘itābı işidüp “Çare nedür? Benüm ḥālim görürsiz, at arḳasında oturmaġa
mecālim yoḳdur. Mebādā ki pādişāh-ı ‘ālem-penāh sefer emr ide, benüm ḥālim nice ola?” deyü ġuṣṣa vü
ġamma düşüp “Hemān tedbīr gerekdür ki bir yarar beg tedārük idelüm. Ola ki ol serḥaddi ḥıfẓ eyleye.”
deyü ittifāḳ Klis begini cemī‘ vüzerā lāyıḳ görüp ‘arż iderler. Tārīḫ sene 969 (M’de derkenardaki not)
‘itāb itdüklerinde çünkim M N (63b/11-12): ‘ḫiṭāb-ı ‘itāb-āmiz buyurduḳlarında V (64a/19 - 64b/1)
vü memleket-ārā pādişāh-ı ‘adālet-penāh ḥażretlerinden M: vü memleket-ārālar pādişāh-ı ‘adālet-penāh
ḥażretlerinden N (63b/12-13) / pādişāh-ı ‘ālem-ārādan V (64b/1-2)
ḫiṭābı M N (63b/13): cevābı V (64b/2)
işitdiler ve bu muḳaddimāt-ı tedbīri tertīb idüp eyitdiler M: işitdiler ve muḳaddimāt-ı tedbīri tertīb idüp
eyitdiler N (63b/14-15) / gūş idicek V (64b/3)
- M N (63b/15): bir ḥākim-i V (64b/4)
a‘dā M N (63b/17): rūḥ-ı küffār V (64b/5)
ola M N (63b/17): - V (64b/5)
emn ü emān naḍret ü ḥuḍret bula. İmdi ḥālā kemāl-i M N (63b/18-19): emn-i vilāyet ser-sebz ü şādāb ola.”
deyü cümle-i żamīr-i ittifāḳı merci‘-i viẟāḳa ircā‘ idüp “Naṣfet ü V (64b/6-8)
nihāyet-i M N (63b/19): kemāl-i V (64b/9)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Devlet kuşunun cilvegâhı yapar, nereye / Gölge salarsa feleğe benzeyen Anka çadırın”
(Hâfız Divânı, s. 410).
Beyt:
אه א ا אل دد כ א
دون אي او
א ا ازد אي
Neẟr (“ ” ه אهkelimesi “אه
” olarak yazılmıştır.) M N (64a/2-3): - V (64b/10)
emīr-i müşārün-ileyhe M N (64a/4): mīr-i mezbūra V (64b/11)
ebvāb-ı M: āfitāb-ı N (64a/5) V (64b/12)
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cā‘at ü ṣalābeti mānend-i ḫūrşīd-i hevācir muḳīm ü müsāfire ẓāhir u bāhir olsa
gerekdür.”1 deyü pāye-i serīr-i a‘lā-yı pādişāhīye2 ‘arż olunduḳda bī-tevaḳḳuf
u temhīl zimām-ı3 livā-i Segedin mīr-i sa‘ādet-ḳarīne tevkīl4 buyurulmış idi.5
[V65a] Çünki6 livā-i mezbūr ‘ināyet-i Yezdānī ve ri‘āyet-i sulṭānī birle7 mīr-i
vālā-himem ḥażretlerine erzānī buyuruldı,8 āyīne-i cemāl-i istiḥḳāḳ-ı vezāret,
cām-ı cihān-nümā-yı ṣuver-i ‘āṭıfet, mütemmim-i merātib-i ma‘ḳūlāt-ı ‘aḳl-ı
‘āşir, ḫulāṣa-i te’ẟīr ü te’eẟẟür-i eflāk ü ‘anāṣır9 Meḥemmed Paşa ḥażretleri10 bu
sa‘ādet-i sermede birāder-zādelerin11 [M68b] nāmzed göricek12 derḥāl13 müşk-i
ezfer-i naṣīḥati, ṣafḥa-i kāfūr-gūn-ı14 mev‘iẓete derc idüp irsāl buyurmışlardur.15
Beyt:16
17

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

- M N (64a/7):
Beyt:

אر כ د א و א
د כ د אى א

دد כ א
دون אي او

כ ب

ه אه א ا אل
א ا ازد אي

[Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Devlet kuşunun cilvegâhı yapar, nereye / Gölge salarsa feleğe benzeyen Anka çadırın”
(Hâfız Divânı, s. 410).] Neẟr V (64b/14-16)
pāye-i serīr-i a‘lā-yı pādişāhīye M N (64a/7-8): pādişāh-ı ‘adālet-penāh ḥażretlerinüñ pāye-i serīr-i a‘lālarına
V (64b/16-17)
bī-tevaḳḳuf u temhīl zimām-ı M N (64a/8-9): bī-tereddüd ü tevaḳḳuf livā-i mezbūr V (64b/17-18)
sa‘ādet-ḳarīne tevkīl M N (64a/9-10): sāḥib-temkīne erzānī V (64b/18)
- M N (64a/10):
Beyt:
אن ا
כ
ت آ אن ا
אز
(“Ferahlatan gül açılmış ümit bağında / Sevinç şahini konmuş ümit yuvasına”) Neẟr V (64b/18-19)
Çünki M N (64a/10): Ol dem ki V (65a/1)
‘ināyet-i Yezdānī ve ri‘āyet-i sulṭānī birle M N (64a/10-11): - V (65a/1)
ḥażretlerine erzānī buyuruldı M N (64a/11-12): ḥażretlerinüñ keff-i kifāyetine tevkīl buyurulmış idi V (65a/1-2)
- M N (64a/14): vezīr-i a‘ẓam, müşīr-i efḫam V (65a/5)
ki vezīr-i ẟānī idi. Semīz ‘Alī Paşa vezīr-i a‘ẓam olup tārīḫ sene 969 (M’de derkenardaki not)
Metindeki pek çok yerde Mustafa Paşa’nın Sokollu Mehmed Paşa’nın amcazadesi olduğu belirtildiğinden,
burada sehven “birāderzāde” yazılmış olmalıdır.
- M N (64a/16): mir’āt-ı ḫayālde ṣūret-i aḥvāl-i ḫayru’l-me’āli bu minvāl üzre müşāhede buyurdılar ki fi’lḥaḳīḳa livā-i mezbūr mi‘yār-ı ġuẟẟ u semīn-i merātib-i manāṣıb ve meḥekk-i ḳalb ü ṣaḥīḥ-i tebrīz-i me’ārib
ü merātibdür. V (65a/7-10)
derḥāl M N (64a/16): fi’l-ḥāl V (65a/10)
kāfūr-gūn-ı M N (64a/17): kāfūr-ı V (65a/11)
buyurmışlardur M: buyurmışlaridi N (64a/18) V (65a/12)
“Yardan gelen mektup ki vefanın başlangıcıdır / Her bir noktası gözlerimizin bebeğidir”
- M N (64a/19):
Şi‘r-i ‘Arabī:
כ אب כ אل ا כ ام כ
و אد ا ق ا אم ز א
در
ّ
ا א אت א

כ

(“Öyle bir kitap ki büyüklerden bahseder / Dizgini büyüklerin ahlakına tabi olur / Onda ne kıymetli
dizilmiş inciler vardır / Öyle ki insanların gerdanlıklarının dizilişi utanır”) V (6٥a/13-15)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr: Fevāyıḥ-ı revāyıḥ-ı naṣāyıḥ [N64b] mīr-i sa‘ādet-‘unvān ḥażretlerinüñ
meşāmm-ı iẕ‘ānlarına bu minvāl üzre1 i‘lān buyurulmış idi ki: “Żamīr-i
münīr-i ḥażret-i mīre2 ki nümūdār-ı ḫūrşīd-i felek-i müstedīrdür, maḫfī olmaya3 ki çün ġāyet-i ri‘āyet-i üslūb-ı emāret ve nihāyet-i [V65b] ta‘mīr-i mebānī-i
devlet ü eyālet oldur ki cevāhir-i zevāhir-i umūr-ı enām silk-i mesālik-i intiẓāmı maḳām itmesidür. Lā-cerem ẕimmet-i himmetüñe lāzımdur ki dürer-i
rıżā-yı ḫāṭır-ı aḥrār u ebrārı, biḥār-ı zeḫḫār-ı rūzgārda ṣadef-i leyl ü nehārdan
bīrūn idüp dürretü’t-tāc-ı nāmūs u iḳbāl ve gūşvāre-i nev-‘arūs-ı ḥuṣūl-i āmāl
eyleyesin.
Rubā‘iyye:4

אدت ار ان כ م
א ار ارى

ار
ار א

ت אل
ار روزه אه و ار
5
א ى אزارى
ل א ا
Neẟr: Ve daḫi6 zamān-ı ‘adāletüñde binā-yı intiẓām-ı aḥvāl-i herkes mānend-i
ṭāḳ-ı muḳavves ve miẟāl-i [M69a] revāḳ-ı muḳarnas ol mertebe muḥkem ü
mü’esses7 ola ki nekbā-yı nekbet-i ẓulm ü ‘udvān ve ṣarṣar-ı resteḫīz-eẟer-i
ṭuġyān u ‘iṣyāndan iḥtimāl-i iḫtilāl emr-i muḥāl ola. Ve ḫavāṭır-ı ḫalāyıḳ ki
vedāyi‘-i ḥażret-i Ḫālıḳ’dur, kenef-i ḥimāyetüñde bir mertebe maḥfūẓ ve ‘ayn-ı
‘āṭıfet ü re’fetüñle bir meẟābede [N65a] melḥūẓ ola ki dest-i teṭāvül-i edānī vü
erāẕil aḥyānen vāṣıl olmaḳ dāyire-i imtinā‘da dāḫil ola.”8
Çün mīr-i ṣāḥib-ḳıyās [V66a] bu naṣāyiḥ-i bedī‘u’l-esāsı ki her biri ṭuġrā-yı
menāşīr-i devlet ve ‘unvān-ı ṣaḥāyif-i ‘izzet ü9 sa‘ādetdür, gūş-i hūşile ıṣġā bu1
2
3
4
5
6
7
8

minvāl üzre M N (64b/2): gūne V (6٥a/17)
mīr M N (64b/3): mīre V (6٥a/18)
olmaya M N (64b/4): buyurulmaya V (6٥a/18)
Rubā‘iyye M: Ḳıṭ‘a N (64b/11) V (6٥b/6)
“Bin saadet hazinesi bin kerem sofrası / Bin ibadet gecesi, bin uykusuzluk / Bin ay oruç, bin yıllık uzlet /
Zor kabul olur bir kalp kırarsan”
daḫi M N (64b/13): - V (6٥b/9)
mü’esses M N (64b/15): üstüvār V (6٥b/11)
- M N (65a/2): Şi‘r:
داد כ د
א
כ در
א داى د آ אد כ د
داد ى ط א ار
دو א زכ آزار

9

(“Kim ki evinde bir gece adaleti sağlasa / Yarınki evini abad eder / Adalet saltanatın şartıdır / Zulmü az olan
devlet baki kalır”) Neẟr V (6٥b/17-19)
ṭuġrā-yı menāşīr-i devlet ve ‘unvān-ı ṣaḥāyif-i ‘izzet ü M N (65a/4-5): bānī-i ḳaṣārā-yı devlet ve mi‘mār-ı
zevāyā-yı V (66a/1-2)
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yurup mevācib-i şükrān-ı1 ḥażret-i Mennān’ı taḳdīm itdiler ve dürc-i dehāndan cevāhir niẟār idüp eyitdiler:
رى از روزن ا אل در ا אد ا
ب آ אد ا
כ از و א دل

Şi‘r:2

3

אن را
از אد ا

د

آ אد د
כ
כآ א

Neẟr: Hemān-dem nesīm-i rāḥat-efzā-yı rıḥlet, revzene-i4 ṭabī‘atlarında vezzān
ve şāh-bāz-ı naḳl ü ḥareket āşiyāne-i iḳāmetden gürīzān olup esbāb-ı rıḥleti
kemā-yenbaġī müretteb itmişleridi ve5 bir vaḳt-i ferḫunde ve sā‘at-i [M69b]
ḫucestede kemāl-i6 [V66b] ḥaşmet ü cāh ve kerr ü ferr-i ḫayl ü sipāhla livā-i
Segedin’e gitmişleridi.7 Pes mānend-i māh-ı kāmil menzil be-menzil ṭayy-ı
merāḥil ve ḳaṭ‘-ı8 menāzil idüp maḥmiyye-i Segedin’e vāṣıl olup maḳām-ı
muḳarrerlerinde [N65b] ḳarār itdüklerinde9 sāz-ı vilāyetüñ düzenin yoḳlamaġa
āġāz itmişleridi.10 Gördiler ki evtār-ı mizāc-ı ra‘iyyet ve ḳānūn-ı intiẓām-ı vilāyet11 bozuḳ düzene dönüp12 herkes bir ḳıldan çalar ve büzürg ü kūçek ‘amel-i
nā-ṣavābdan münfekk olmayup13 her biri bir muḫālif hevāda pervāz eyler. Ve
1

2
3
4
5
6
7

buyurup mevācib-i şükrān-ı M N (65a/5-6): idüp yāre-i sā‘id-i nev-‘arūs-ı niyyet ve gūşvāre-i muḫaddere-i
ḥüsn-i sīret idüp tecdīd-i emāret-i gerdūn-menziletüñ ḥuṣūlinden ve berīd-i sa‘ādet-nevīd-i naṣīḥat ü
mev‘iẓetüñ vuṣūlinden tamām mertebe mesrūr ve nihāyet ṭabaḳada pür-ḥubūr olup mevācib-i şükr-i
ni‘am-ı bī-pāyān-ı V (66a/3-8)
itdiler ve dürc-i dehāndan cevāhir niẟār idüp eyitdiler: Şi‘r M N (65a/6-7): idüp buyurdılardı: Naẓm V (66a/9)
“İkbal penceresinden bir ışık düştü bana / Ki ondan gönül evim bahar gibi abad oldu / Gönlümün karanlık
evi öyle nurlandı ki / Sanki gökteki güneşi unutturdu bana”
revzene-i N (65a/12): mefāze-i V (66a/14)
rıḥleti kemā-yenbaġī müretteb itmişleridi ve M N (65a/15): rıḥlet kemā-kān mükemmel ü müretteb bulunup
cemī‘ ḫayl ü ḥaşem ve ḫuddām-ı sidre-maḳāmdan bīş ü kem V (66a/16-18)
kemāl-i M N (65a/16): yola girüp V (66a/19)
gitmişleridi. M N (65a/17): ‘azm itdiler. Ve eḥibbā vü aṣdiḳā ten-i bī-cān gibi tek ü tenhā ḳalup teb-i firāḳa
şifā ve zaḫm-ı iftirāḳa devā şerbet-i ıṣṭıbār ve merhem-i ṣabr u ḳarārdan ġayrı çāre bulmayup bu gūne
ebyātuñ mażmūnın vird-i zebān ve ẕikr-i cenān idinmişler idi:
Şi‘r:
כ او
خ א
اه از ا
ز אن אر د כ از אر ا
خ

8
9
10
11
12
13

כ
ا

א
אر

ا ا

دو אن
دو א ا ز

(Hilâlî-i Çağatâyî’nindir. “Ah bu sevimsiz dünyanın işi cefadır ki o / Her zaman yeni yâr edinir yârdan başka
/ Dostlar sohbetin kıymetini bilin ki dünya / Dostları birbirinden çok uzaklara atmıştır”) Neẟr V (66b/2-8)
ṭayy-ı merāḥil ve ḳaṭ‘-ı M N (65a/18): ḳaṭ‘-ı merāḥil ü V (66b/9)
olup maḳām-ı muḳarrerlerinde ḳarār itdüklerinde M N (65a/19 - 65b/1): olıcaḳ derḥāl V (66b/10)
itmişleridi M N (65b/2): itdiler V (66b/11)
evtār-ı mizāc-ı ra‘iyyet ve ḳānūn-ı intiẓām-ı vilāyet M N (65b/2-3): ḳānūn-ı niẓām-ı ‘ālem V (66b/12)
dönüp M N (65b/3): dönmüş V (66b/12)
‘amel-i nā-ṣavābdan münfekk olmayup M N (65b/4-5): - V (66b/13)

Cevâhiru’l-Menâkıb

zīr ü bem-i diyār zīr ü zeber olup perde-i1 iḫtilālde ḳarār itmiş ve āvāze-i fitne
vü fesād ve ṣavt ü ṣadā-yı ehl-i2 ‘inād maḳām-ı3 Ḥüseynī’ye çıḳmış, her bīnevā başḳa başına mehter ve her kimesne rāh-ı rāstdan çıḳmaġa āheng idüp
ṣoluna ṭabl çalar.
El-ḳıṣṣa: Kār-ı vilāyet [V67a] ḫarāb ve girdār-ı ra‘iyyet4 nā-ṣavāb bulunıcaḳ
misbār-ı endīşe ile ġavr-ı ḫuṣūṣa5 ıṭṭılā‘ ḳaṣd idüp ‘uḳalā-yı vilāyet ve rü’esā-yı
memleketden6 vāḳi‘-i ḥāli7 su’āl ve ḫuṣūṣ-ı kārı8 istifsār buyurduḳlarında her
biri çehre-i ḫużū‘ı zemīn-i ḫuşū‘a sūde itdiler [M70a] ve9 veẓāyif-i ḫidemāta ḳıyām gösterüp eyitdiler: “İy mīr-i pür-tedbīr! Ma‘lūm olsun ki bu bıḳā‘-ı
keẟīru’l-intifā‘uñ10 eṭrāfında Göle ve Egri ve Sigetvar11 nām ḥarbī ḳal‘alar vāḳi‘
olup dāyimā hāydūḳlarına12 bu diyāruñ [N66a] eşrārı ṣadīḳ-ı ṣadūḳ geçinürler.
Ve ḳaṭana ve vitözlerine13 rūz be-rūz refīḳ u hempā ve melce’ ü me’vā olurlar.
Ol ecilden çehre-i vilāyetden14 gerd-i ẓulm ü ‘udvān15 nā-rüfte ve her-bār dīde-i fitne16 bīdār ve baḫt-ı bilād17 ḫufte olmışdur ve daḫi18 dāyimā ḥukkām-ı
‘iẓām a‘dā-yı dīn-i İslām’ı19 muṭlaḳu’l-‘inān u zimām ḳabż u basṭ ve ḥall ü rabṭı
ḳabża-i iḳtidārlarında rāygān itdükleriyçün ḥavṣala-i vilāyet aġdiye-i fāside-i
şerbet20 ü şaḳāvetden [V67b] ṭolmışdur ve verd-i ḫandān-ı emn ü emān, tündbād-ı ḫazān-ı aḥzāndan ṣolmışdur.”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

perde-i M N (65b/7): maḳām-ı V (66b/15)
ehl-i M N (65b/8): ġavġā-yı erbāb-ı V (66b/16-17)
maḳām-ı M: - N (65b/8) V (66b/17)
ra‘iyyet M N (65b/11): memleket V (67a/1)
ḫuṣūṣa M N (65b/12): vuḳūfa V (67a/2)
memleketden M N (65b/13): memleketi dīvān-ı ‘adālet-‘unvānlarına cem‘ idüp V (67a/3-4)
ḥāli M N (65b/14): ḥālden V (67a/4)
kārı M N (65b/14): kārdan V (67a/4)
- M N (65b/16): mevācib-i V (67a/6)
İy mīr-i ... keẟīru’l-intifā‘uñ M N (65b/17-18):
Beyt:
اى אن אن כאر אزى
ازى
و آرا دل
(“Ey canım, cihan müdara iledir / Gönül rahatlığı gönül almakladır”)
Neẟr: Bu diyār-ı pür-inkisāruñ V (67a/7-9)
ve Sigetvar M: - N (65b/18) V (67a/9)
hāydūḳlarına M V (67a/10): hāydūtlarına N (65b/19)
“ḳaṭana” ile Macarca asker manasına gelen “katona”,“vitöz” ile şövalye manasına gelen “vitéz” kelimeleri
kastedilmiş olabilir.
çehre-i vilāyetden M N (66a/3): - V (67a/13)
- M N (66a/3): çehre-i vilāyetden V (67a/14)
fitne M N (66a/4): fitne vü fesād V (67a/14-15)
bilād M N (66a/4): şāhid-i ‘adālet V (67a/15)
daḫi M N (66a/5): - V (67a/16)
‘iẓām a‘dā-yı dīn-i İslām’ı M N (66a/5-6): bilād a‘dā-yı bed-nihād ve erbāb-ı fitne vü fesādı V (67a/16-17)
şerbet M N (66a/8): şirret V (67a/19)
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Çün emīr-i ṣāḥib-hūş1 re‘āyādan bu gūne aḫbārı gūş idicek bir zamān ser-i
taḥayyüri zānū-yı tefekküre ḳoyup buyurdılar ki: “Ẕimmet-i himmet-i ḥukkāma ki sāye-nişīnān-ı çetr-i ‘ināyet-i Ḥayy-i ber-devāmlardur, vācib ü lāzımdur
ki şemşīr-i ḳażā-te’ẟīri her-bār2 mefārıḳ-ı küffār-ı ḍalālet-şi‘āra3 [M70b] meslūl
ve himmet-i vālā-nehmetlerin4 dem-ā-dem ḳal‘ u ḳam‘-ı ‘uṣāt-ı ṣāḥib-i bid‘ate
mebẕūl buyuralar. Ve kemer-i5 cihādı miyān-ı sa‘y ü ictihāda muḥkem bend
idüp ḥarf-i ġamm, ḫavāṭır-ı a‘dāda6 müdġam ve sebze-zār-ı rāḥat-ı [N66b]
ra‘iyyet, bārān-ı7 naṣfet ü ‘adāletlerinden ser-sebz ü ḫurrem ola. Ḫuṣūṣā ki8
eşbāḥ-ı a‘dā-yı ḍalālet-sīmā mānend-i şihāb ve miẟāl-i9 şeb-tāb cā be-cā peydā
vü hüveydā olması hemānā ḥukkām-ı ‘ālī-maḳāmuñ ẓulām-ı şām-ı ‘adem-i
tedbīrlerinden10 nāşīdür. Ammā şöyle ki āfitāb-ı cihān-tāb-ı ‘adālet11 ve bāriḳa-i şemşīr-i gerdūn-işrāḳ-ı siyāset12 bi-‘ināyet-i ḥażret-i Ḫalıḳu’l-erzāḳ nühṭāḳ-ı sipihr ve13 revāḳ-ı āfāḳı münevver ide, mānend-i eşkāl-i aġvāl vücūd-ı
ḫāricīleri [V68a] emr-i muḥāldür.”
د

Beyt:
14

رو א

ا

א را
ارى را

א

Neẟr:15 Lā-cerem16 ‘inān-ı esb-i17 himmeti niẓām-ı umūr-ı memlekete18
mün‘aṭıf buyurup cemī‘an voyvodaların ve sāyir ḫuddāmların19 maḳām-ı ten-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

emīr-i ṣāḥib-hūş M N (66a/10-11): mīr-i pür-hūş V (67b/2)
ḳażā-te’ẟīri her-bār M N (66a/15): ṣā‘iḳa-i girdār-ı dimārı her dem V (67b/6-7)
küffār-ı ḍalālet-şi‘āra M N (66a/15): küffār üzre V (67b/7)
himmet-i vālā-nehmetlerin M N (66a/16): cümle-i nehmet ve heme-i himmetlerin V (67b/8)
kemer-i M N (66a/17): necād-ı ġazv ü V (67b/9)
ḫavāṭır-ı a‘dāda M N (66a/19): ḫāṭır-ı re‘āyā vü berāyādan V (67b/11)
bārān-ı M N (66b/1): miyāh-ı V (67b/12)
ki M N (66b/2): - V (67b/13)
- M N (66b/3): şerār u V (67b/14)
tedbīrlerinden M N (66b/4): tedbīrinden V (67b/15)
cihān-tāb-ı ‘adālet M N (66b/5): ‘ālem-tāb-ı ‘adāletüm V (67b/16)
işrāḳ-ı siyāset M N (66b/6): işrāḳ-ı siyāsetüm V (67b/17)
sipihr ve M N (66b/7): - V (67b/18)
“Aleve ışık tutmak neye yarar? / Aydınlıkta ışık yakmak neye yarar?”
- M N (66b/10): Ve pence-i āhenīn-şāhīn-i kīnimle daġdaġa-i muḳābele ve ḫāṭıra-i mücādele ne iḥtimāldür?
Beyt:

16
17
18
19

د

ا

آ

آ

در و א
ز

כ

כ

(“Evinin damı balçıktan olan kişi / Nasıl taş atar demir köşküme”) Neẟr V (68a/2-4)
Lā-cerem M N (66b/10): Derḥāl V (68a/5)
esb-i M N (66b/10): yekrān-ı V (68a/5)
umūr-ı memlekete M N (66b/11): intiẓām-ı vilāyet-i İslām’a V (68a/5-6)
ḫuddāmların M N (66b/12): ḫidem ü ḥaşemin V (68a/7)

Cevâhiru’l-Menâkıb

bīh ü te’kīde iḥżār itdiler ve dürc-i dehāndan niçe cevāhir niẟār idüp eyitdiler:1
“Ma‘lūm2 olsun ki taḥt-ı eyālet-i ‘adālet-‘alāmetimde3 bir kimesne ki [M71a]
pāy-ı āzın kilīm-i endāzeden dırāz ve dest-i ṭama‘ın bir zen-i bīvenüñ meyvesine firāz ide, dest ü pāyı gürz-i4 girān-ı siyāsetle şikeste ve dārū-yı ḳahr u
ġaḍabdan5 mizāc-ı şaḳāvet-imtizācı ḫaste olması muḳarrerdür.
Şi‘r:

אی
א כ ن در
و אی
א ازۀ آرزو د

[N67a]
خ
אدن در
א
אم اخ
כאم دل

6

Neẟr: Ve daḫi7 bāġ-ı eytāmdan8 bir dāne sībe ḫām diye, āsīb-i siyāsetle işi
tamām olur. [V68b] Ve yāḫūd bī-vehm ü bāk ser-i tākden bī-destūr ḫūşe-i
engūri9 ṣıḳa, mānend-i ṣurāḫī cefā-yı ‘aṣr ile baġrını pür-ḫūn görür. Ve eger
hevā-yı şarāb10 ile pür-cūş u ḫurūş olup11 bir nā-murād ẕimmīden bir ḳadeḥ
mey çekişdirüp mest ü medhūş ola, tīġ-i bürrānla12 ḳanı revān olup meyḫāne-i
‘ālemde peymānesi pür olmasında şübhe çekmeye. Ve çenār-vār bir nā-bekār
ki dāmen-i nā-maḥreme el ura, sikkīn-i kīnle eli kesilür. Ve bir ehremen ki her
encümende mānend-i çemen ötine uyup merd ü zene dil uzada, dās-ı cefāyla
ḥāṣıl-ı ömri biçilür.” Çün tenbīhāt-ı mezbūre üzre sipāriş serḥadd-i encāma
vāṣıl [M71b] olduḳda13 minvāl-i meşrūḥ üzre eṭrāf-ı diyār ve şehr ü bāzārda
nidā itdirüp ṣaġīr u kebīr ve bernā vü pīr ṣarṣar-ı siyāsetlerinden14 mānend-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

itdiler ve dürc-i dehāndan niçe cevāhir niẟār idüp eyitdiler M N (66b/13): idüp bu gūne ḫiṭāba müteṣaddī
oldılar ki V (68a/8)
Ma‘lūm M N (66b/14): Ma‘lūm-ı ḳarīb ü ba‘īd ve mefhūm-ı muṭī‘ u ‘anīd V (68a/9)
- M N (66b/14): ki cānib-i pādişāh-ı sa‘ādet-penāhīden maḥż-ı ‘aṭiyye-i İlāhī ve ‘ayn-ı mevhibet-i nāmütenāhīdür, V (68a/10-11)
gürz ü M N (66b/17): gürz-i V (68a/14)
ḳahr u ġaḍabdan M N (66b/18): ḳaṭṭāl-i celālden V (68a/15)
Ümmîdî-i Râzî’nin Sâkî-nâme’sindendir. “Belki uzatılmaz bu darlıkta / Gönlünce el ve ayak / Belki
bırakmazlar bu kayalıkta / Gönlünce rahat adımlar atasın”
daḫi M N (67a/2): - V (68a/18)
eytāmdan bir dāne sībe M: eytāmdan bir kimesne ki bir dāne sībe N (67a/2-3) / ra‘iyyetden bir kimesne ki
bir dāne sībe V (68a/18-19)
ḫūşe-i engūri M: ḫūşe-i engūr N (67a/5) / bir ḫūşe-i engūr V (68b/1-2)
şarāb M N (67a/6): bāde V (68b/3)
olup M N (67a/7): - V (68b/3)
- M N (67a/9): miẟāl-i şarāb-ı erġuvān V (68b/5)
olduḳda M N (67a/15): olıcaḳ V (68b/12)
ṣarṣar-ı siyāsetlerinden M N (67a/17): tünd-bād-ı siyāsetden V (68b/14)
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berg-i ḫazān lerzān ü hirāsān olmış1 idi ve bih-rūz-ı zamān ve ḳarār-ı emn ü
emān zamān-ı ‘adl-i ‘Ömer [N67b] ve dād-ı Nūşirevān maḳāmın bulmış idi.2
El-ḳıṣṣa: Def‘-i meẓālim-i ẓālimān ve ref‘-i fetret ü keẟret-i müfsidān bābında cidd ü cehdleri ve sa‘y ü ḳaṣdları serḥadd-i mübālaġaya yetişüp3 merāsim-i
‘adālet ü naṣfet müheyyā ve levāzım-ı dād u re’fet mü’eddā ḳılınmış idi.
Beyt:

אدى כ
אل
از

4

در ر אض כ و
אن כ را אزه

[V69a] Ḫuddām-ı bed-kāmdan ba‘żısı ṭama‘-ı ḫām ve sevdā-yı
nā-tamāmları vāsıṭasıyla aḳdām-ı iḳdāmı ṭarīḳ-i istiḳāmetden bīrūn
itdüklerinde fermān olunan siyāsetdür.5
Ol bānī-i mebānī-i cūd ve mi‘mār-ı ḥavālī-i ḳaṣr-ı vücūd ḥażretlerinüñ6
nefs-i Segedin’de vāḳi‘ olan sarāy-ı gerdūn-isti‘lāları Tisa nām nehrüñ kenārında bir mürtefi‘ maḥallde7 olmaġın medd-i baṣarı serḥadd-i iḳlīm-i ḫāvere vāṣıl
ve ḥayṭa-i şu‘ā‘-ı naẓara8 ancaḳ kürre-i gerdūn ḥāyil olmış idi. Bir gün sa‘ādetle
ol ḳaṣr-ı [M72a] bī-ḳuṣūruñ āb-ı revāna nāẓır olan kūşesinde ḳalmışlaridi ve
cereyān-ı āb-ı revān temāşāsında aḥvāl-i cihān-ı güẕerānı yād idüp tefekkür
baḥrine ṭalmışlaridi.
Beyt:
9

ىو ر
ا אرت ز אن ران א را

כא

[N68a] Neẟr: Meger nehr-i mezbūruñ ḳaṣr muḳābelesinde10 olan cānibine iki11
çāşnīgīrleri geçmişleridi ve12 bostāncınuñ birisinden başḳa başlarına ikişer baş
laḥana alup ikişer penz virmişleridi. Bostāncı daḫi, “Hāy çāşnīgīrler! Ṭatlucaḳ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

lerzān ü hirāsān olmış M N (67a/18): rīzān ü lerzān olmışlar V (68b/14-15)
ve bih-rūz-ı ... bulmış idi. M N (67a/19 - 67b/1): - V (68b/15)
yetişüp M N (67b/4): vāṣıl olup V (68b/17)
“Vatan ve millet bahçesinde sevinç gülü açıldı / Memleket bağında fidanlar yeni canlandı”
itdüklerinde fermān olunan siyāsetdür M N (67b/9): idüp aḥvāl-i umūr-ı ḥayātları şemşīr-i siyāsete ḥavāle
ḳılınduġıdur V (69a/3)
- M N (67b/10): ittifāḳ V (69a/5)
- M N (67b/12): vāḳi‘ V (69a/7)
naẓara M V (69a/8): baṣara N (67b/14)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Irmak kenarına otur da ömrün akışına bak! / Çünkü bu fani dünyanın geçiciliğine şu
işaret yeter” (Hâfız Divânı, s. 269).
nehr-i mezbūruñ ḳaṣr muḳābelesinde M N (68a/2): ol nehrüñ ḳaṣr-ı mezbūr muḥāzīsinde V (69a/15)
- M: nefer N (68a/3) V (69a/16)
geçmişleridi ve M N (68a/3): geçüp V (69a/16)

Cevâhiru’l-Menâkıb

oluñ. Bu diyārda ḥālā bir baş laḥana üç penzedür. [V69b] İkişer penze1 ḳande
baş ṭutar?”2 deyü cevāb virüp çāşnīgīrler daḫi3 “‘Abeẟ söyleme! Biz bilmez
miyüz bu diyārda biñ baş bir pula iken senüñ ḳaç başuñ var ki laḥananuñ bir
başın üç4 penze ṣatasın?” didiklerinde bostāncı daḫi eydür ki:5 “Siz bostāncıya kelek mi ṣatarsız? Mīr-i ‘ādil zamānında üç penzden eksige laḥana olmaz.6
Alursañuz ḫōş, almazsañuz yoḳ yere başıñuz aġrıtman.” Ammā7 çāşnīgīrler
kendü başlarına büyümüş kimesneler olmaġın fużūlluḳ idüp bostāncınuñ
[M72b] sözüne mültefit olmayup ikişer penzden ġayrı virmezler.8 Bī-iḫtiyār
bostāncı daḫi “Dün geldüñüz bugün bu gūne ẓulme başladuñuz. Siz böyle idicek ġayrı kimesneler başımuz almaḳ muḳarrerdür.” [N68b] deyü żucret-āmiz
kelimāt eyler.9
Bu üslūb üzre mu‘āmele ve bu minvāl üzre muḫāṭaba vü mükālemeleri
mīr-i rūşen-żamīr ḥażretlerinüñ10 sem‘-i şerīflerine vāṣıl olduḳda11 fi’l-ḥāl
ādem gönderüp çāşnīgīrleri ma‘raż-ı ḫiṭāb ve maḥall-i ‘itāba iḥżār itdiler ve
kemāl-i ġaḍab ve nihāyet-i şūr-ı şeġabdan eyitdiler:12 “Bre bed-baḫtlar! Ṣıyt
ü13 ṣadā-yı ‘adāletim eṭrāf-ı ‘āleme velvele ve gülbāng-ı ḥırāset ü14 ḥimāyetim
miyān-ı ādemiyāna15 ġulġule [V70a] ṣalmış iken ve tīr-i ḳażā-te’ẟīr-i16 siyāsetim
sehminden mürġ-i āfitāb tābe-i ıżṭırābda ḳalmış iken henüz vādī-i müsāmaḥada pūyānsız he mi? Ve ṣaḥrā-yı17 müsāhelede ser-gerdānsız eyle mi?” deyüp18
mezbūr çāşnīgīrlerüñ meẕāḳ-ı cān-ı şīrīnleri telḫ-bār ve şarāb-ı ‘aẕābdan çāşnīdār olup ṭu‘me-i şemşīr-i19 siyāsetden sīr olmaları fermān olunmış idi. Çün
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

- M N (68a/7): virilecek V (69b/1)
ṭutar M N (68a/8): dutar V (69b/1)
daḫi M N (68a/8): - V (69b/2)
laḥananuñ bir başın üç M N (68a/10-11): laḥanayı üçer V (69b/4)
eydür ki M N (68a/12): - V (69b/5)
- M N (68a/13): Üçer penze V (69b/7)
Ammā M N (68a/14): didikde V (69b/8)
olmayup ikişer penzden ġayrı vermezler M N (68a/16-17): olmazlar ve ikişer penz virüp alurlar giderler V
(69b/10-11)
eyler M N (68b/1): ider V (69b/14)
rūşen-żamīr ḥażretlerinüñ M N (68b/2-3): rūşenüñ V (69b/15)
olduḳda M N (68b/3): oldı V (69b/16)
itdiler ve ... eyitdiler M N (68b/5-6): idüp V (69b/18)
Ṣıyt ü M N (68b/7): - V (69b/18)
gülbāng-ı ḥırāset ü M N (68b/7-8): derā-yı V (69b/18)
ādemiyāna M N (68b/8): benī Ādem’e V (69b/19)
ḳażā-te’ẟīr-i M N (68b/9): ṣā‘iḳa-te’ẟīr-i V (70a/1)
ṣaḥrā-yı M N (68b/11): bevādī-i V (70a/3)
- M N (68b/12): bī-tevaḳḳuf u tereddüd V (70a/4)
şemşīr-i M N (68b/14): zehr-te’ẟīr-i V (70a/6)
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mezbūrlar cellād eline sipāriş ḳılınup maḥall-i siyāset ve meydān-ı ‘uḳūbete
irsāl olundılar, nüdemā-yı ḫidmet ve muḳarrebān-ı [M73a] ḥażret olan kimesneler nāyire-i ġaḍabuñ bu dāyireden1 işti‘ālin müşāhede idicek kendülerde
şefā‘ate aṣlā ḳudret ve isti‘fāya ḳaṭ‘ā furṣat [N69a] bulmayup kūşe-i kümūn ve
zāviye-i ḫumūlda müteḥayyir ḳalmışlaridi.
Āḫiru’l-emr şehrüñ a‘yānı ve ḳāḍīsı bu siyāset-i bī-sebeb ve bu ‘uḳūbet-i
bu’l-‘acebe vāḳıf olup üftān ü ḫīzān mānend-i āstīn ü dāmān mīr-i ṣāḥib-iḥsānuñ2 eline ve ayaġına düşüp eyitdiler ki:3 “İy mīr-i ṣāḥib-temkīn! Āb-ı ḥilmle
āteş-i ġaḍabı bir mıḳdār teskīn4 buyuruñ.
כ
א دارى

Ḳıṭ‘a:5

6

ا دارى

כ
دا
א
ت

روا כ
כ א
ان
از

را

[ اV70b]

ه اد
اد א כ

Neẟr: Egerçi ol derd-mendlerüñ cürmleri müteḥaḳḳıḳ, fe-emmā7 bu mertebe
cerāyimden bi-ḥasebi’ş-şer‘ çaḳ bu deñlü siyāsete müstaḥıḳḳ olmazlar. Şān-ı
merḥamet-nişānıñuza münāsib olan oldur ki def‘aten ser-rişte-i Şerī‘at’i rehā
itmeyüp şer‘an lāzım gelen ‘uḳūbeti icrā buyurmaġla dünyāda zimām-ı raḫş-ı8
devletiñüz keff-i kifāyet-i sa‘ādete mevkūl olup āḫiretde ol bī-günāhlar ecliyçün mes’ūl olmayasız.”
ا ان ار
אن ان آر

Şi‘r:9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

زدכאن אد כ
زدכ אد כ

אس دل
[ و آرزوىM73b]
א
وز

dāyireden M: dāyirede N (68b/18) V (70a/11)
ṣāḥib-iḥsānuñ M N (69a/5): pür-iḥsānuñ V (70a/16)
eyitdiler ki M: - N (69a/5) / eyitdiler V (70a/17)
Āb-ı ḥilmle āteş-i ġaḍabı bir mıḳdār teskīn M N (69a/6-7): Bir mıḳdār āteş-i ġaḍabı āb-ı ḥilmle teskīn ve
gerd-i siyāseti bārān-ı merḥametle temkīn V (70a/18-19)
Ḳıṭ‘a M N (69a/7): - V (70b/1)
“Halkın isteğini cömertçe yerine getir ki senin de / Belli içinde ümitlerin var / Lütfet ver fakirin dileğini,
sana da versin / Ki Hz. Allah’tan senin de dileklerin var”
fe-emmā M N (69a/11): līkin V (70b/5)
raḫş-ı M N (69a/15): beḳā-yı V (70b/10)
“Esirlerin kırık gönüllerini elde tut / Ve o fakirlerin canının istediklerini yerine getir / Dertlilerin gönlünü
hoş et / Ve o sıkıntılı geceyi hatırla”
Şi‘r: زدכ אد כ
 و ز... ا ان ار
 אس دلM N (69a/18-19):

Cevâhiru’l-Menâkıb

[N69b] Neẟr: Mīr-i vālā-cenāb daḫi1 cānib-i ḳāḍīya ḫiṭāb idüp2 buyurdılar ki:
“Belī eyü buyurursız. Buyurduġıñuz ‘ayn-ı rıżā-yı Şerī‘at ve maḥż-ı muḳteżā-yı
ḥaḳīḳatdür. Ammā ma‘lūm-ı ḥażretdür ki egerçi ki3 emti‘a-i umūr-ı siyāset bītamġā-yı Şerī‘at bī-revācdur, ammā ‘aẕrā-yı zībā-yı Şerī‘at daḫi ḥilye-i ḥikmet
ve pīrāye-i ḳānūn-ı siyāsete iḥtiyāc-ı tāmmla4 muḥtācdur. Ve5 bu ma‘nāda
aṣḥāb-ı ‘uḳūl müteṭābıḳ ve erbāb-ı nuḳūl mütevāfıḳlardur ki [V71a] dāyimā
dīn ü devlet tev’emān ve ḥımā-yı Şerī‘at bī-ḥimāyet-i şemşīr-i siyāset bī-emn ü
emāndur. Çün ‘ulemā-i mütebaḥḥirīn ve fuḳahā-yı müte’aḫḫirīn Şāri‘-i a‘ẓam-ı
Şerī‘at’den mā‘adā mesālik-i ḳānūn-ı siyāseti meslūk ve dāru’ḍ-ḍarb-ı ḥükūmetde dīnār-ı ṣaḥīḥu’l-‘ayār aḥkāmı ba‘żı zamānda sikke-i iḫtiyār-ı ḥukkāmla6
meskūk buyurduḳlarınuñ ‘ilel ü esbābında naẓar-ı daḳīḳ ve te’emmül-i ḥaḳīḳ
buyurulsa menşe’-i ḥālin bī-rayb ü meyn ẓāhir u bāhirdür. Zīrā her zamānuñ bir
gūne iḳtiżāsı [M74a] ve her iḳtiżānuñ bir cins teḳāżāsı olsa gerekdür. Lā-cerem
ḥukkām-ı ḫalāyıḳ mānend-i ḥakīm-i ḥāẕıḳ7 mizāc-ı ‘ālem ve imtizāc-ı eṣnāf-ı
benī Ādem’üñ umūr-ı intiẓāmında ihtimām-ı mā-lā-kelām [N70a] buyurmaḳ
murād idinicek beher-taḳdīr8 her derdüñ bir gūne ‘ilācın ve her marażıñ bir
dürlü devāya iḥtiyācın fehm idüp iḳtiżā-yı edvār ve müsted‘ā-yı emākin ü
emṣār ḥasebiyle her cürme mülāyim devā ve her ẓulme9 muvāfıḳ şifāda cell-i
himmetlerin maṣrūf ḳılsalar10 gerekdür. Tā ki nev-‘arūs-ı ıṣlāḥ-ı ‘ālem11 ḥarem-i himemlerinde ber-vech-i kemāl ‘arż-ı cemāl eyleye. Ve illā şöyle ki ıṣlāḥ-ı
ا

ا

ا

כ

כ
لا
א אه ر א و

א
א

ا
ا

آن
א
ا א
ا א

(“O İlâhî adalettir ki bir yol üstündesin / Hep dediğin oldu, bazen zorluk olur / Sitem etme yeri değildir,
sitem görsen de / Zulmetme yeri değildir, zorluk olsa da”)
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ى دارد
ى دارد

ع ز כ ار
כز ع

(“Hem şeriatın saltanattan üstünlüğü vardır / Hem saltanatın başı şeriatla yukarıdadır”) V (70b/11-12)
vālā-cenāb daḫi M N (69b/1): ‘ālī-cenāb V (70b/13)
ḫiṭāb idüp M N (69b/1): iltifāt idüp bu gūne cevāb ve bu minvāl üzre telvīn-i ḫiṭāb (satırda kalan “buyurup
ḫiṭāb” kelimeleri fazladır.) V (70b/13)
ki M: - N (69b/4) V (70b/16)
iḥtiyāc-ı tāmmla M N (69b/6-7): - V (70b/18)
Ve M N (69b/7): - V (70b/18)
ḥukkāmla M N (69b/13): ḥukkām-ı ‘ālī-maḳāmla V (71a/6)
ḥukkām-ı ḫalāyıḳ mānend-i ḥakīm-i ḥāẕıḳ M N (69b/17-18): ḥakīm-i ḥāẕıḳ ve ṭabīb-i ṣādıḳ ḥukkām V (71a/10-11)
beher-taḳdīr M N (70a/1): - V (71a/13)
iḳtiżā-yı edvār ... ẓulme M N (70a/3-4): herkesüñ derdine gör[e] devā ve her marażuñ mizācına V (71a/14-15)
- M N (70a/5): ve ‘inān-ı ‘azīmetlerin ma‘ṭūf V (71a/16)
- M N (70a/6): menāẓır-ı V (71a/17)
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mizāc-ı ‘āleme ṭālib ve ṣıḥḥat-i imtizāc-ı intiẓām-ı benī Ādem’e rāġıb olanlar
[V71b] mānend-i ḥakīm-i kāẕib maraż-ı vāḥide raṭb ü yābis ‘ilācda1 mücāhede
ide ve yāḫūd mevādd-ı müteḫālifetü’l-evżā‘ ve emrāż-ı mütebāyinetü’l-evcā‘a
‘aḳāḳīr-i mütteḥidetü’ṭ-ṭıbā‘la2 devāya āmāde ola, her-āyīne mizāc-ı ‘ālemi
ḥadd-i i‘tidālden munḳalib ve pister-i iḫtilālde mużṭarib göriserdür.3 Pes imdi
bu muḳaddimāt-ı vāżıḥu’l-beyyinātdan ẓāhir u bāhir olan oldur ki ḥālā bu rūzgār-ı ḥavādiẟ-diẟār ve4 veḳāyi‘-āẟārda ki [M74b] fitne vü fesād ber-pā ve żarar-ı
şerer-i āteş-i eşrār bī-intihādur, ḫuṣūṣan ‘uṣāt-ı dāru’l-ḥarble memzūc ü maḫlūṭ
olan diyārda mücerred dāmen-i me’men-i Şerī‘at’e teşebbüẟle ḳanā‘at ıṣlāḥ-ı
vilāyete5 [N70b] kifāyet itmez ve ancaḳ Şer‘-i şerīfüñ şerbet-i şifāsıyla mizāc-ı
‘ālemden emrāż-ı fesād ü fitne6 gitmez. Lā-cerem ḥukkām-ı rūzgār ḳatında
ḳānūn-ı [V72b] siyāset muḫtār ve ḫūn-ı eşrārdan şemşīr-i ‘uḳūbet7 lāle-reng
ve gül-nār olmaḳ be-her-ḥāl münāsib, belki vācibdür. Ammā şöyle ki merātib-i siyāset menāzil-i müsāmaḥata tenzīl oluna ve evāmir-i ‘uḳūbet maḳām-ı
müsāheletde ta‘ṭīl ḳılına, her ṭarafdan serv-āsā bāġīler baş ḳaldırup8 ve her
meclisden şem‘-sān yaġılar ayaġ üzre gelüp ḥużūr-ı re‘āyā berbād ve niẓām-ı
berāyā pür-fesād olması muḥaḳḳaḳ u muḳarrerdür.9 Lā-cerem cenāb-ı ḳāḍīdan10 mercūdur ki bu ḫuṣūṣda çūn ü çirādan dem urmaya ve dāyire-i lem-i
lemmāya ḳadem baṣmaya.”
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

‘ilācda M N (70a/10): ‘ilāca V (71b/2)
mütteḥidetü’ṭ-ṭıbā‘la M V (71b/3): müteḥassidetü’ṭ-ṭıbā‘la N (70a/11)
- M N (70a/13): Āyā itdügümüz da‘vāya delīl-i tāmm ve ḥuccet-i mā-lā-kelām yetmez mi ki ḥażret-i Ādem
-ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem- (“Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.”) dāyire-i vücūda ḳadem ḳoyaldan
beri tibyān-ı a‘ṣār ve teḫālüf-i rūzgār ḥasebiyle her milletüñ bir şerī‘ati ve her zamānuñ bir ṣāḥib-risāleti olup
gāhī şerī‘at-i lāḥiḳa aḥḳām-ı millet-i ṣābıḳayı nāsiḫ ve gāhī ba‘żısınuñ ebedü’l-ābād esās-ı şerī‘at-i merṣūṣu’lbünyādı ẟābit ü rāsiḫ olmışdur. Eger itmām-ı meṣāliḥ-i bilād ve intiẓām-ı nüfūs-ı ‘ibādda aḥkām-ı şerī‘at-i
vāḥide kāfī ve iḫtilāl-i mizāc-ı ‘āleme ancaḳ bir ṣāḥib-şerī‘atüñ dārū-yı devāsı şāfī vü vāfī olaydı, cümle-i
‘āleme ve heme-i benī Ādem’e şerī‘at-i vāḥide kifāyet ve cemī‘-i müsted‘ā-yı nüfūs-ı nāsa ṭarīḳat-i vāḥidenüñ
aḥḳām-ı bedī‘u’l-esāsı sirāyet ideydi. Ve daḫi Şerī‘at-i Aḥmedī ve millet-i dīn-i Muḥammedī’ye zīb ü zīnet
viren [V72a] e’imme-i Ḥanefiyye mābeyninde vāḳi‘ olan meẟā’ilüñ i‘tiḳādiyyāta mensūb olanında müftābih olan ḳavl-i üstād-ı mu‘aẓẓam ḥażret-i İmām-ı A‘ẓam olup mu‘āmelāta müte‘alliḳ olanında rāyic ü rāciḥ
ḳavl üstād-ı Rabbānī İmām-ı Muḥammed Şeybānī olmasına hemānā ‘illet ü bā‘iẟ imām-ı evvelüñ te‘āmül-i
nāsa ‘adem-i iḫtilāṭı ve imām-ı ẟānīnüñ zamānesinde ḳāḍī olup mu‘āmelāt-ı nāsa iḫtilāṭ u istīnāsıdur. Eger
iḳtiżā-yı ṭabāyi‘-i müteḫālife ve istid‘ā-yı te‘āmül-i mütebāyinenüñ daḫl-i tāmmı ve te’ẟīr-i mā-lā-kelāmı
olmayaydı, imāmeyn-i mezbūreynüñ aḥvālinde sebeb-i rücḥān mefḳūd ve ḳā‘ide-i buṭlān-ı tercīḥ bilāmüraccaḥ mevcūd olaydı. V (71b/5 - 72a/11)
- M N (70a/16): ve V (72a/13)
teşebbüẟle ḳanā‘at ıṣlāḥ-ı vilāyete M N (70a/19): teşebbüẟ niẓām-ı ‘āleme V (72a/17)
fesād ü fitne M N (70b/2): fitne vü fesād V (72a/18-19)
ḫūn-ı eşrārdan şemşīr-i ‘uḳūbet M N (70b/4): şemşīr-i ‘uḳūbet ḫūn-ı eşrārdan V (72b/1)
ḳaldırup M N (70b/8): ḳaldıra V (72b/5)
gelüp ḥużūr-ı ... muḳarrerdür M N (70b/9-11): gele V (72b/6)
cenāb-ı ḳāḍīdan M N (70b/11): ḳāḍī-i ‘ādilden V (72b/6)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Çün ḳāḍī-ı pür-hūş mīr-i rūşen-ṭaḳrīrden bu cevābı gūş itdi, merāsim-i
ḫidmete ḳıyām gösterüp eyitdi:
Beyt:
1

אن را
دوم א

ه כאر
ن

اى

ل

[M75a] Neẟr: “Cevāhir-i zevāhir-i kelimāt-ı ḥikmet-beyyināt ki ḥażret-i mīr
kilk-i zebānla silk-i taḳrīre2 çekmişdür, andan münezzehdür ki3 [N71a] şāyibe-i
şübhe pīrāmenine vāṣıl ve gerd-i ‘ayb u rayb gird-i dāmenine ḳonmaḳ ḳābil
ola. Zīrā ḥukemā buyurmışlardur ki bir ‘użvı bir nefsüñ ıṣlāḥıyçün fedā ve bir
nefsi bir ḳabīlenüñ intiẓāmıyçün itlāf ve bir ḳabīleyi bir vilāyetüñ niẓāmıyçün
ihlāk4 muraḫḫaṣ u münāsib,5 belki emr-i lāzım ü vācibdür. [V73a] Fe-emmā
atalardan bu meẟel be-ġāyet bī-bedel vāḳi‘ olmışdur: ‘Mürüvvet şerī‘ati yeñer
ve luṭf ü iḥsān6 āzādeleri bende eyler.’”
Beyt:7
8

ش

ش ار ازى ود
د
א
כ

כ

ۀ

Neẟr:9 Mīr-i rūşen-żamīr daḫi yine ḳāḍīya iltifāt idüp telvīn-i ḫiṭāb ve bu üslūb üzre cevāb buyururlar10 ki: “El-ḥaḳḳ bu mıḳdār cürm kendü ādemīlerümüzden ġayrı kimesneden ṣudūr itmiş olaydı ḫāṭır-ı şerīfiñüz için maḳām-ı
müsāmaḥa vü ihmālde mücerred te’dīb ü tehdīdle gūş-māl olunurdı. Ammā
bu bed-baḫtlar maḥżā kendü ādemlerimizden11 olmaları bu cezāyı iḳtiżā ve
bu siyāseti istid‘ā eylemişdür. Zīrā bizim [M75b] kendü ādemlerimizden12 bu
mıḳdār cürmiñ müsāmaḥası revā ola, sāyir eşḫāṣuñ āteş-i ṭama‘ları be-her-ḥāl
bir mertebe işti‘āl bula ki13 [N71b] duḫān-ı mażarratı żu‘afā-yı ra‘iyyeti14 iḫtilāle ilḳā eylese gerekdür.”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

“Ey kılıcı ile cihanı ok gibi doğrultan / İlim ve adaletindir ikinci sabah gibi âlemi aydınlatan”
taḳrīre M N (70b/19): beyāna V (72b/14)
- M N (70b/19): şemme-i V (72b/15)
- M N (71a/5): eylemek V (72b/19)
u münāsib, M N (71a/5): - V (72b/19)
ü iḥsān M N (71a/7): - V (73a/2)
Beyt M V (73a/2): - N (71a/8)
Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “Kulağı halkalı bir köleyi hoş tutmazsan o bile kaçar / Sen lütufkâr davran da bir
yabancı dahi kulağı halkalı kölen olsun” (Gülistan, s. 32).
Neẟr M: - N (71a/9) V (73a/5)
buyururlar M N (71a/11): buyurdılar V (73a/5)
ādemlerimizden M: ādemīlerimizden N (71a/15) / ādemīlerimden V (73a/9)
ādemlerimizden M N (71a/17): ādemīlerimizden V (73a/11)
eşḫāṣuñ āteş-i ... bula ki M N (71a/18-19): kimesnelerüñ āteş-i ṭama‘ı işti‘āl bulup V (73a/12-13)
- M N (71b/1): mehleke-i V (73a/13)
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Beyt:1
2

כ رد
ا ز אغ ر
از
אن او در
آور

Neẟr:3 Tekrār ḳāḍī maḳām-ı ibrāmda talṭīf-i kelām idüp eyitdiler4 ki: “Belī, buyurduġıñuz ‘ayn-ı dād-gerī ve maḥż-ı ma‘delet-güsterīden nāşīdür. Ṭutalum ki
ḥāl bu minvāl üzre ola.5 Ammā dāmen-i şefeḳat-ı aṣlī ve āstīn-i merḥamet-i cibillīñüze teşebbüẟ [V73b] idenler vādī-i ḥırmānda ser-gerdān ve bevādī-i ḫusrānda
hāyim ü ḥayrān olmaġı ḥāşā mīr-i cürm-pūş ḥażretlerinden6 revā görmezin. Ol
mücrim ü ‘āṣīlerüñ cināyetleri cemī‘ edānī vü eḳāṣīye sirāyet daḫi itse iḥsān-ı bīpāyān ve kerem-i firāvānıñuz ḳatında deryādan ḳaṭre ve ṣaḥrādan ẕerre degildür.
Şi‘r:7
ى
8

א

دى

ۀ א

כ از
ى

א
כאر א

از گ گر
ك ا אن ز

Neẟr:9 Ve ekābir-i selef daḫi buyurmışlardur ki; ‘Bir yigit ḳırḳ yılda ḥāṣıl
[M76a] olur.’ Bī-te’emmül ü iẕ‘ān cür‘a-i zindegānīsin ḫāke yeksān eylemek
ba‘de-mā ẟemere-i nedāmeti müẟmir ve şecere-i te’essüfi müntic olmaḳ iḥtimāli muḳarrerdür ki buyurmışlardur:10
Naẓm:11

1
2

3
4
5
6
7

8

9
10
11

אه כ

ا ت
כ ا ر

[N72a]

Beyt M V (73a/14): - N (71b/1)
M N (71b/2):
V (73a/15)
Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “Halkın bahçesinden padişah bir elma yerse / Kulları ağacı kökünden sökerler”
(Gülistan, s. 53).
Neẟr M V (73a/15): - N (71b/3)
eyitdiler M N (71b/4): buyurdılar V (73a/16)
üzre ola M N (71b/6): üzredür V (73a/18)
cürm-pūş ḥażretlerinden M N (71b/9): cürm-pūşdan V (73b/2)
Şi‘r M: - N (71b/13) / Naẓm V (73b/5)
“Biz birkaç boş kişi ki / İşimiz kötülükten başka bir şey değil / Günahtan işimiz kötülük olmuş / Senin
ihsanı terk etmen de aynı hatadır”
- M N (71b/15):
ورز ن
ز אر
ن
زכ م
ز
(“Ne bizim cefayla uğraşmak âdetimiz / Ne de senin iyilikten yüz çevirmen”) V (73b/8)
Neẟr M V (73b/8): - N (71b/15)
ki buyurmışlardur M N (71b/19): - V (73b/12)
Naẓm M V (73b/12): - N (71b/19)

Cevâhiru’l-Menâkıb

אن כ
1

אره

א د

כ

כ

Neẟr: Āḫiru’l-emr2 ḳāḍīnuñ kelām-ı dil-peẕīri mīr-i ḫuceste-tedbīre3 te’ẟīr idüp
mezbūrlaruñ ḳażā-i siyāsetleri te’ḫīr olunup ḥabs olunmaların muḳarrer itmişleridi4 ve5 “İrteye ḳalan ḳażādan ḳorḳmañ.” deyü mezbūrları mütesellī idüp
ḳāḍī sa‘ādet-ḫāneleri cānibine gitmişleridi. Ṣubḥ-dem yine ḳāḍī efendi [V74a]
mīr-i kāmrānuñ6 dīvānlarına ḥāżır olup üslūb-ı sābıḳ üzre mezbūrlaruñ ‘afv
olunmaların7 der-ḫvāst idicek buyururlar8 ki: “Mes’ele ma‘lūm efendi ḥażretleri. ‘İnāyet-i ḳāḍīya kim rāżī olmaz? Ki buyurmışlardur:9
Mıṣrā‘:10

11

اه

ار

از

א

כ כ א

Neẟr:12 Ammā meccānen ıṭlāḳ [olunmama]larıyçün13 yemīnüm vardur. Ḫāṭır-ı
şerīfiñüz içün siyāsetlerinden14 ferāġat eyledim. Ammā be-her-ḥāl15 te’dīb-i
belīġ lāzımdur.” deyü her birine [M76b] beşer yüz çep ü rāstile yemīnleri yirin
bulup dergāh-ı felek-iştibāhlarından sürmüşleridi.
Çün eṭrāf ü eknāfda olan re‘āyā bu aḥvāl-i bu’l-‘acebe vāḳıf ve16 siyāset-i
bī-sebebe ‘ārif olup “Bir baş laḥanadan [N72b] ötüri kendü ādemlerinüñ17 başın almaḳ cā’iz ola, āḫar kimesneler ḥaḳḳında āteş-i ḳahr u ġaḍab bā-vücūd-ı
cürm ü sebeb el-‘iyāẕü billāh ne mertebe iştidād bulsa gerekdür.” deyü ḫalḳ-ı
cihān berg-i ḫazān gibi lerzān olmış idi ve18 emn ü emān miyān-ı ādemiyānda
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “Bir kimsenin günahı üzerine hiddetlenirsen / Onu cezalandırmadan önce iyice düşün
taşın / Çünkü Bedahşan la‘lini kırmak kolaydır / Lakin kırılan bir şeyi sonradan eklemek imkânsızdır”
(Bostan, s. 27).
Āḫiru’l-emr M N (72a/2): Bi’l-āḫire V (73b/15)
ḫuceste-tedbīre M N (72a/3): ḫuceste-żamīre V (73b/15)
olunmaların muḳarrer itmişleridi M N (72a/4-5): olunmaları fermān olunmış idi V (73b/17)
ve M N (72a/5): - V (73b/17)
kāmrānuñ M N (72a/8): kāmrān ḥażretlerinüñ V (74a/1)
olunmaların M N (72a/9): olunmasın V (74a/2)
buyururlar M N (72a/10): buyurdılar V (74a/3)
Ki buyurmışlardur M N (72a/11): - V (74a/4)
Mıṣrā‘ M V (74a/4): - N (72a/12)
Dervîş-i Dihekî’nin Dîvân’ındandır. “Ki hâkimin bir lütfu iyidir bin şahitten”
Neẟr M V (74a/5): - N (72a/12)
ıṭlāḳlarıyçün M N (72a/13): ıṭlāḳ olunmamalarıyçün V (74a/5)
siyāsetlerinden M N (72a/14): ḳatl olunmalarından V (74a/6)
Be-her-ḥāl M N (72a/14): - V (74a/7)
- M: bu N (72a/18) V (74a/11)
ādemlerinüñ M N (72b/1): ādemīlerinüñ V (74a/12)
olmış idi ve M N (72b/4): olup V (74a/16)
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aḥsen vech üzre cereyān bulmış idi. Ve ḫār-ı pür-āzār-ı1 siyāsetden bostān-ı
re‘āyāya dīvārdan ġınā2 ve ġalle-i fuḳarāya anbārdan istiġnā gelüp [V74b]
‘āmme-i ra‘iyyet3 māl ü menāl ve esbāb u emlāklerin4 ḥıfẓ u ḥırāset dāyire-i
sefāhete yetmiş5 idi ve erbāb-ı ḥırāẟet mezra‘alarında6 ṣaban demürlerin7 bīḥıfẓ u ḥırāẟet terk itmiş idi. Zümre-i düzdān8 vādī-i ḥayretde9 ḥayrān olup
“Bunuñ zamānında ḥarāmīliḳ10 idüp demür çalmaḳ hemān yoḳ yere11 demür
dögmekdür. Hīçbir nesneye [M77a] bu zamānda diş ḳoyuramazız. Ṭaş yoḳ dişimüze, ṭopraḳ başımıza. Zemīn ü zamān12 ṭaş demür oldı.” deyü muḳaddemā
aldıḳları demürleri daḫi āteş-i ḫavfdan ḳızup13 ber-vefḳ-i Kelām-ı Mecīd-i14
15
16
﴾ ٌ ِ َ ﴿واَ ْ َ ْ َא ا ْ َ ِ َ ِ ِ َ ْ ٌس
َ ellerinden bıraġurlardı. Ve giceyle tarlasında bir
17
a
demür ḳoyup giden kimesneler [N73 ] ṣabāḥıla ikisin bulurlardı ve18 hīçbir
vechile iḫfāsına çāre bulmayup ḥużūr-ı mīre getürürlerdi. Ba‘dehū19 ne maḳūle kimesnenüñ demüridür ve ne zamānda seriḳa olunmışdur kemā-yenbaġī
teftīş olunduḳda20 ba‘żısınuñ sāriḳi ma‘lūm21 olup ser-i ḍalālet-maḳarrı şemşīr-i ḳażā-te’ẟīr-i22 siyāsetile ten-i pelīdinden23 ba‘īd ḳılınurdı ve ba‘żısınuñ daḫi
sāriḳi ma‘lūm olmayup ba‘de’ẟ-ẟübūt [V75a] ṣāḥibine teslīm olunurdı.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

aḥsen vech üzre cereyān bulmış idi. Ve ḫār-ı pür-āzār-ı M N (72b/5-6): bir mertebe cereyān bulmış idi ki ḫār-ı
āzār-ı (satırda kalan “buldıydı ki” kelimesi fazladır.) V (74a/17-18)
ġınā M N (72b/7): istiġnā (altına “ġınā” yazılmıştır.) V (74a/19)
‘āmme-i ra‘iyyet M N (72b/7-8): herkese V (74b/1)
emlāklerin M N (72b/8): emlākin V (74b/1)
yetmiş M N (72b/9): vuṣūl bulmış V (74b/2)
mezra‘alarında M N (72b/10): - V (74b/3)
- M N (72b/10): beyābānda V (74b/3)
ḥırāẟet terk itmiş idi. Zümre-i düzdān M N (72b/11): ḥırāset ḳoyup gider olmış idi. Düzdān-ı bī-merdān V
(74b/3-4)
- M N (72b/11): hāyim ü V (74b/5)
ḥarāmīliḳ M N (72b/12): ḫırsızlıḳ V (74b/6)
- M N (72b/13): ṣovuḳ V (74b/6)
Zemīn ü zamān M N (72b/15): ‘Ālem V (74b/8)
demürleri daḫi āteş-i ḫavfdan ḳızup M N (72b/16-17): demürler daḫi nāyire-i ḫavfdan āteş-pāre olup V (74b/9-10)
Mecīd-i M N (72b/17): Mecīd ve ṭıbḳ-ı Ḳur’ān-ı Ḥamīd-i V (74b/10-11)
“... kendisinde müthiş bir güç bulunan demiri yarattık. ...” (Hadîd, 57/25)
Ve M N (72b/18): - V (74b/12)
kimesneler M N (72b/19): kimesne V (74b/13)
bulurlardı ve M N (73a/1): bulup V (74b/13)
getürürlerdi. Ba‘dehū M N (73a/2): getürdükde V (74b/14)
kemā-yenbaġī teftīş olunduḳda M N (73a/4): muḥkem teftīş iderlerdi (üzerinde “olınurdı” yazılıdır.) V
(74b/16)
ب
M: م
N (73a/5) V (74b/17)
ḳażā-te’ẟīr-i M N (73a/6): ṣā‘iḳa-te’ẟīr-i V (74b/17)
pelīdinden M: belīdinden N (73a/6)

Cevâhiru’l-Menâkıb

El-ḳıṣṣa: Zencīr-i ‘adl ü dādları bir mertebe iştidād bulmış idi ki nām-ı
Nūşīrevān zāviye-i nisyānda ḳalmış idi ve tīr-i şecā‘at ü ṣalābetleri1 bir meẟābede sedād taḥṣīl eylemiş idi ki kemān-ı Rüstem’den nām u nişān2 gümān-ḫāne-i
‘ademde nihān3 olmış idi.4 Metā‘-ı dībāc-ı Şer‘-i şerīf-i pür-ibtihāc5 bāzār-ı rūzgārda bir mertebe revāc [M77b] bulmış idi ki niçe6 mercān cevāhir-i ‘ummāna
dest-dırāzlık itdügiyçün maḳṭū‘u’l-yed ve serv [ü]7 çenār nesīm-i nev-bahār
ve cāriye-i cūybārla hevādār olduġıyçün zencīr-i ābla8 pā-beste vü muḳayyed
olmış idi. Ṣaḥrālarda rūz u şebān9 gūsfende gürg şubān olup10 [N73b] ve leyl
ü nehār kebg-i kūh-sār bāz-ı bülend-pervāzı ḳafasında hevādār11 bulmış idi.
Beyt:12

1
2
3
4

Hīç yetīm olmadı devrinde meger dürr-i ‘Aden13
Ḳalmadı ‘ahdinde ḫūnīn-dil meger müşg-i Ḫoten

ḳalmış idi ve tīr-i şecā‘at ü ṣalābetleri M N (73a/11): münzevī ve tīr-i ḳażā-te’ẟīr-i şehāmet ü şecā‘atleri V
(75a/3-4)
kemān-ı Rüstem’den nām u nişān M N (73a/12): nām u nişān-ı kemān-ı Rüstem V (75a/5)
nihān M N (73a/13): muḫtefī V (75a/5)
- M N (73a/13):
אزه אن و אن
כ אى ا و ا אن

5
6
7
8
9
10
11
12

ل

و

ز
ز

(“Ne güzel devletine taze can ve mekân / Adalet feyziyle sağlam emniyet ve asayiş binası”) Neẟr V (75a/6-7)
pür-intihāc M N (73a/14): pür-ibtihāc V (75a/8)
M:
N (73a/15) V (75a/9)
serv-i M: serv ü N (73a/16) V (75a/10-11)
ābla M N (73a/18): enhārla V (75a/12)
Ṣaḥrālarda rūz u şebān M N (73a/18-19): Rūz u şebān ṣaḥrālarda V (75a/13)
olup M N (73a/19): olmış idi V (75a/14)
ḳafasında hevādār M N (73b/2): pāsbān V (75a/15)
- M N (73b/2):
א אن
ل
ا אن ز א אن

دى אى
دو
در

(“Adaletinin devamı insanlara hayır idi / Devletinin gölgesinde herkes emniyet içinde idi”)
Neẟr: Ve bi’l-cümle ‘ahd-i meymūn ve eyyām-ı hümāyūnlarında emrāż-ı ẓulm ü i‘tisāf a‘rāż-ı ‘adl
ü inṣāflarıyla mün‘adim [V75b] ve bünyād-ı cevr ü bīdād-ı erbāb-ı fesād tünd-bād-ı siyāset-i ḳıyāmetnihādlarıyla münhedim ḳılınmış idi. Tīġ-i bī-dirīġ-i ḳahr u ġaḍablarıyla ehl-i fesāduñ başı gidüp taṣḥīf-i
vücūd-ı bī-sūdından ‘ālem şād olmış idi ve şehd-i fāyiḳ-i ‘adāletlerinden şevk-i şevket-i zünbūr-ı belā
mużmaḥil olup manḥale-i cihān dādla ṭolmış idi.
Beyt:

13

כ م אره אره כ
از ز א آواره כ

(“Lütf u keremin dertlilere derman olur / Adaletinle bugün zulüm ortadan kalkar”)
Neẟr: Erāmil ü eytām ve żu‘afā-yı nā-kāma bir mertebe iḥtirām ü iltiyām üzre ḳılınmışlaridi ki
Mıṣrā‘ V (75a/15 - 75b/9)
- M N (73b/3): Neẟr:
Ve ḫāṭır-ı re‘āyā vü berāyāya bir meẟābede çāre-sāz ve dil-nüvāzlıḳlar eylemişleridi ki
Mıṣrā‘ V (75b/10-11)

253

254

TENKİTLİ METİN - Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı

Neẟr:1 Belī raḫş-ı devlet ü iḳbāl ve yekrān-ı2 cāh u celāl ol ṣāḥib-sa‘ādetüñ
rān-ı himmetinde3 tīz-kām ve zīr-i zeyn-i ḥaşmetinde4 muṭī‘ u rām olur ki
zimām-ı tedābīr külliyyāt-ı umūr ve ‘inān-ı5 ḳavānīn-i temhīdāt-ı cumhūr
keff-i kifāyet-i rāy-ı cihān-ārāsına mevkūl ve kefālet-i tamām-ı mehām ve kifāyet-i meṣāliḥ-i ekābir ü eṣāġir-i eyyām ḥüsn-i iltifāt ve yümn-i ihtimāmlarıyla6
şeref-i ḥuṣūle mevṣūl olmış ola.7

[V76a] Ẕāt-ı sütūde-ṣıfātlarına livā-i Hersek taḳlīd olunup
mi‘mār-ı ‘adāletleriyle esās-ı niẓām-ı [M78a] vilāyet mümehhed ve
müşeyyed ḳılınduġıdur.8, 9
‘Ārifān-ı zevāyā-yı aḳṭār ve vāḳıfān-ı ḫafāyā-yı esrār ḳatında ke’ş-şemsi
fi’ḍ-ḍaḥveti’l-kübrā10 ẓāhir u hüveydādur ki muḳaddemāt-ı ‘adl ü dād mevḳūfün-‘aleyh netīce-i meṭālib-i ġāliyye, ḳal‘ u ḳam‘-ı binā-yı ẓulm ü bīdād müstelzim-i merātib-i ‘āliyyedür. Çün mīr-i ḫuceste-tedbīr ki11 āfitāb-ı ‘ālem-tāb-ı
‘adāletleri meṭāli‘-i himmet-i vālā-nehmetlerinden [N74a] ṭāli‘ ve ẓıll-i ẓalīl-i
ṣıyānet ü ḥimāyetleri mefārıḳ-ı re‘āyā vü berāyāya vāḳi‘ olup vilāyet-i12 Segedin
sedd-i sedīd-i ‘adāletleriyle Ye’cūc ve Me’cūc-i13 fitne vü fesāddan emīn olup
1
2
3
4
5
6
7

Neẟr M V (75b/12): - N (73b/3)
- M N (73b/4): ‘izzet-i V (75b/12)
himmetinde M N (73b/5): ‘azīmetinde V (75b/13)
ḥaşmetinde M N (73b/5): himmetinde V (75b/14)
‘inān-ı M N (73b/7): licām V (75b/15)
ihtimāmlarıyla M N (73b/10): ihtimāmıyla V (75b/18)
-M N (73b/10):
Beyt:

8

9

10
11
12
13

א

כ از ا
כאر אى א را

ى כ رو
ز ك א

(“Sensin ki vatan adaletinle yücelir / Kaleminin ucuyla âlemin işi düzelir”) V (75b/19)
Ẕāt-ı sütūde-ṣıfātlarına ... ḳılınduġıdur M N (73b/11-13): Sāḥa-i levḥa-i livā-i Hersek mānend-i mürġ-zār-ı
felek nücūm-ı ḳudūm-ı sa‘ādet-rüsūmlarından müvaşşaḥ u müzehher ve aġṣān-ı pür-eşcān-ı emn ü emān-ı
vilāyet tevātür ü teḳāṭur-ı naṣfet ü ‘adāletlerinden müvaşşaḥ u münevver olduġıdur ki ḳaṣab-ı yerā‘ ma‘ṣara-i
iḫtirā‘da şeker-efşān, āhū-yı midād ṣaḥrā-yı ibdā‘ u īcādda müşk-rīzān ḳılınmışdur V (76a/1-5)
Livā-i Hersek maḥlūl düşüp vezīr-i a‘ẓam yine ‘Alī Paşa kendü aḳribālarından Sirem begi Ṭur ‘Alī Beg’e
Hersek’i ‘arż idüp Sulṭān Süleymān-ı zamān su’āl idüp “Ṭur ‘Alī Beg kimdür?” deyü “Yarar beglerden bir
ḳulıñuzdur.” deyü cevāb virüp “Segedin begine virdüm ki nāmı Muṣṭafā Beg’dür. Zīre ‘adl ü dādla ma‘rūf
ve hüner-i şecā‘atle mevṣūfdur.” Vezīr-i a‘ẓam ḫacīl ü şerm-sār olup “Emr pādişāhuñdur.” deyü ammā vezīr-i
ẟānī Meḥemmed Paşa ḥufyeten tedārük idüp Hersek sancaġın kendü ‘ammū-zādesine şefā‘at idüp virildi.
Tārīḫ sene 970 (M’de derkenardaki not)
“ke’ş-şemsi fi’ḍ-ḍaḥveti’l-kübrā”: “Dahve (kuşluk) vaktindeki güneş gibi” manasına gelen Arapça ibare.
ḫuceste-tedbīr ki M: ḫuceste-tedbīrüñ V (76a/10) / (sondaki “he” harfi müphem bırakılmıştır.) N (73b/18)
vilāyet-i M N (74a/2): livā-i V (76a/13)
ve Me’cūc-i M: - N (74a/3) V (76a/13)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ḳulūb-ı aḥrār u ‘ibād bend-i ġamm ve1 kemend-i elemden āzād olmış idi ve
hemīşe muḳīm ü müsāfir2 livā-i mezbūruñ menāḳıb-ı ‘aliyye ve maḥāsin-i seniyyesin mānend-i meẟel-i sāyir3 ānen fe-ānen ẕākir olup mesāmi‘-i enām ṣıyt
ü ṣadā-yı intiẓāmından ṭolmış4 idi.
‘Āḳıbet bu ḫaber-i behcet-eẟer pādişāh-ı dīn-perver ve şehin-şāh-ı heft-kişver ḥażretlerinüñ sem‘-i şerīflerine güẕer idicek āb-ı zülāl-i [V76b] du‘ā-yı icābet-iştimāli, yenbū‘-ı dil ü cāndan mecrā-yı lisāna icrā idüp mīr-i ṣāḥib-nevāl
[M78b] ḥażretlerinüñ5 ṭāvus-ı ‘ināyet-me’nūs-i i‘zāz ü iclālleri bī-daġdaġa-i
zevāl ve ‘ārıża-i6 intiḳāl riyāż-ı irtiḳā vü irtifā‘da cilveger olması maḳṣūd-ı
şerīfleri olup7 livā-i Hersek keff-i kifāyetlerine mevkūl buyurulmış8 idi. Çün
berīd-i nesīm-i şādmānī bu müjde-i devlet-i cāvidānı9 mīr-i rūşen-żamīr ḥażretlerine10 iḫbār eyledi,11 maşrıḳ-ı ümmīdlerinden ḫūrşīd-i sa‘ādet-nevīd-i
iḳbāli gördiler ve12 şeker-i şükr-i [N74b] ḥażret-i Vāhibü’l-‘aṭāyāyı ma‘ṣara-i
dehānda mükerrer idüp buyurdılar ki:13
Beyt:14
15

א روا
אن א

אن

ده
ده آ א

כ ا

Neẟr:16 Pes17 derḥāl bir sā‘at-i ferḫunde-fālde raḫş-ı18 intiḳāl ü irtiḥāle süvār
olup esbāb-ı şevket ü ḥaşmet ve pīrāye-i kerr ü ferr-i19 ‘aẓamet kemāl mertebe
nihāyet bulmış idi ve izdiḥām-ı20 iḥtişām-ı hümāyūn ḥadd-i ḥisāb ve feẕleke-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ve M V (76a/15): - N (74a/4)
- M N (74a/5): mānend-i meẟel-i sāyir- V (76a/16)
mānend-i meẟel-i sāyir M N (74a/6): - V (76a/17)
ẕākir olup mesāmi‘-i enām ṣıyt ü ṣadā-yı intiẓāmından ṭolmış M (“ṭolmış” kelimesi sehven iki defa
yazılmıştır.) N (74a/7-8): ẕākirler V (76a/17)
mīr-i ṣāḥib-nevāl ḥażretlerinüñ M N (74a/12): - V (76b/2)
‘ārıża-i M N (74a/14): ḫāṭıra-i V (76b/3)
- M N (74a/15): zimām-ı V (76b/5)
M:
 رN (74a/16) V (76b/6)
cāvidānı M N (74a/17): cāvidānīyi V (76b/7)
rūşen-żamīr ḥażretlerine M N (74a/18): rūşen-żamīre V (76b/7)
- M N (74a/18): ve V (76b/8)
sa‘ādet-nevīd-i iḳbāli gördiler ve M N (74a/19): ṣubḥ-nevīd bedīd oldı. V (76b/8)
ki M N (74b/2): - V (76b/10)
Beyt M V (76b/10): - N (74b/2)
Firdevsî’nindir. “Bu müjdeye can atsam revadır / Ki bu müjde canımıza huzurdur”
Neẟr M V (76b/11): - N (74b/3)
Pes M N (74b/3): - V (76b/11)
raḫş-ı M N (74b/4): semend-i V (76b/12)
ferr-i M N (74b/5): ferr ü V (76b/13)
kemāl mertebe nihāyet bulmış idi ve izdiḥām-ı M N (74b/6): bir mertebe müretteb ḳılınmış idi ki dāyire-i
iḳtidār-ı ümerā-i rūzgārdan bīrūn ve izdiḥām-ı esbāb-ı V (76b/13-15)
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şumārdan bīrūn olmış1 idi. Ol resme ki2 üç yüzden ziyāde ġāziyān-ı şīr-merd
ve dilīrān-ı rūz-ı neberd ile ki her birinüñ sinān-ı cān-sitān-ı rumḥı eyvān-ı
Simāk-i Rāmiḥ’e vāṣıl ve dāmen-i şuḳḳa-i livā-i [M79a] gerdūn-isti‘lāları bād-ı
heybet-i [V77a] mübārizān-ı3 rūzgārdan sūy-ı āsmāna māyil olmış idi.
ار
ا ار

Şi‘r:4, 5

אن ا
כ

در آ
אن

6

و

אى
وزان آ

Neẟr:7 Ve her birinüñ ḳolunda kebg-reftār ve şāhīn-şikār birer cılasın ḳonup
ve8 āyīne-i ḫāṭırları jeng-i ġammdan cilāsın bulup küleh-kūşe-i şādmānīyi
evc-i āsmāna yetişdirdilerdi9 ve bezm-i isti‘lādā10 her biri ḫurrem ü ḫandān ve
iḳlīm-i istiġnāda başḳa11 başına [N75a] sulṭān olup neşāṭ-ı tāmm12 ve inbisāṭ-ı
mā-lā-kelāmla eydürlerdi:13
Beyt:14

1
2
3
4
5
6

Şāh-ı dehre n’ola baş egmezisem15 dünyāda
Şimdi dīvāne göñül ‘ālem-i istiġnāda

bīrūn olmış M N (74b/7): efzūn V (76b/16)
Ol resme ki M N (74b/8): - V (76b/16)
mübārizān-ı M N (74b/11): dilāverān-ı V (77a/1)
Şi‘r M: - N (74b/12) / Ḳıṭ‘a V (77a/1)
“Kaplan postu giyinen, ceylan gibi süren / Dimdik ayakta, kemeri sımsıkı bağlı / Hep demir içinde taş
yürekler / Ve demir ve taştan hep vücutları”
ار
אن ا
כ ا ار
در آ
אن

و

אى
 وزان آM N (74b/13-14):

אرز و و د و ن آ אم
ار
د ور و رزم آز א و כ
از ﭙرو אل
و אر

7
8
9
10
11
12
13
14
15

د درع و

هو

כ ه در
כ ه

(“Herkes savaşçı, atik, cesur ve kan içici / Herkes yiğit, savaşkan ve kinci / Tüy ve kanattan zırhları
üzerlerinde / Pence ve gaga gibi mızrak ve hançerler çekilmiş”) V (77a/2-5)
Neẟr M V (77a/5): - N (74b/15)
ve M N (74b/16): - V (77a/7)
yetişdirdilerdi M N (74b/18): yetişdirüp V (77a/8)
isti‘lādā M N (74b/18): kāmrānīde (üstüne “isti‘lā” yazılmıştır.) V (77a/9)
başḳa M N (74b/19): - V (77a/9)
tāmm M N (75a/1): tamām V (77a/10)
eydürlerdi M N (75a/2): dirler idi V (77a/11)
Beyt M V (77a/11): - N (75a/2)
egmezisem M: egmezisem N (75a/2) / egmezseñ V (77a/11)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr:1 Üslūb-ı mezbūr ve şevket-i meşrūḥ üzre māh-ı şeb-ārā gibi her şeb bir
menzile dāḫil ve āfitāb-ı ‘ālem-tāb gibi her gün bir dereceye vāṣıl olup livā-i
mezbūra yetmişleridi ve sa‘ādetle2 maḳarr-ı muḳarrerlerinde ḳarār itmişleridi.3 Ba‘dehū aḥvāl-i re‘āyā nicedür ve eṭvār-ı berāyā ne gūnedür tecessüs4 buyurup görürler5 ki henüz silsile-i ‘adl ü dādı taḥrīke āġāz itmedin ve nevā-yı
ḳānūn ḳal‘ u ḳam‘-ı bīdāda6 [M79b] dem-sāz olmadın, ṭanṭana-i ‘adāletleri ki
ġulġule-endāz-ı ṭāsçe-i zemīn [ü]7 zamān ve debdebe-i kevkebe-i şöhretleri8
ki [V77b] velvele-sāz-ı ḫum-ı nīlgūn-gerdūn idi, ‘āmme-i re‘āyā vü berāyānuñ
pāy-ı iḫtiyārların dāmen-i inḳıyāda çekmiş ve ṭuḫm-ı naṣfet ü ‘adāleti zemīn ü
zamāna9 ekmiş, hevā-yı niẓām-ı10 ‘ālem11 mānend-i nesīm-i ṣubḥ-dem rāḥatefzā ve āb-ı zülāl-i ṣalāḥ-ı benī Ādem12 miẟāl-i çeşme-i ḥayvān ḥayāt-baḫş ve
cān-fezā olmış.
Beyt:13
14

כ ا ا אل أم آ از آ אز כאر
د ار
ل و داد
در او

Neẟr:15 [N75b] El-ḳıṣṣa: Livā-i mezbūrda egerçi beş hafta vālī olmışlaridi, ammā16 āvāze-i penc-nevbet-i ‘adāletleri heft-perde-i āsmāna ṣadā-yı bī-endāze17
ve ṭanṭana-i ṣıyt ü ṣadā-yı siyāsetleri mesāmi‘-i sükkān-ı rub‘-ı meskūna tāze tāze āvāze ṣalmış18 idi. Mir’āt-ı memleketde netīce-i ihtimām çihil19 sāle
nümāyān ve zamān-ı endekde vilāyet-i Hersek’de20 her seg-i bī-medār21 āsīb-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Neẟr M V (77a/12): - N (75a/3)
māh-ı şeb-ārā ... menzile dāḫil … dereceye vāṣıl ... sa‘ādetle M (“vāṣıl” kelimesi “vāfil” olarak yazılmıştır.) N
(75a/4-6): mānend-i māh-ı kāmil ḳaṭ‘-ı menāzil ve ṭayy-ı merāḥil iderek livā-i mezbūra vāṣıl olup V (77a/13-14)
maḳarr-ı muḳarrerlerinde ḳarār itmişleridi M: maḳarrlarında ḳarār itmişleridi N (75a/6-7) / maḳarr-ı
muḳarrerlerinde ḳarār eylemişler idi V (77a/14-15)
tecessüs M N (75a/8): teftīş V (77a/16)
görürler M N (75a/8): gördiler V (77a/16)
ḳal‘ u ḳam‘-ı bīdāda M N (75a/10): siyāsete V (77a/18)
zemīn-i M N (75a/11): zemīn ü V (77a/19)
şöhretleri M N (75a/12): siyāsetleri V (77a/19)
zemīn ü zamāna M: zemīn-i zamāna N (75a/15) / zemīn-i aḥvāl-i ra‘iyyete V (77b/3)
niẓām-ı M N (75a/15): intiẓām-ı V (77b/4)
- M N (75a/15): ve rūzgār-ı ṣalāḥ-ı benī Ādem V (77b/4)
ṣalāḥ-ı benī Ādem M N (75a/16): aḥvāl-i fuḳarā vü a‘yān V (77b/5)
Beyt M: - N (75a/17) / Beyt li-münşi’ihī V (77b/6)
“Her kimin işin başında şansı da birlikte gelse / Onun kapısında adalet ve eşitlik sürüsü karar bulur”
Neẟr M V (77b/7): - N (75b/1)
ammā M V (77b/9): - N (75b/1)
bī-endāze M N (75b/3): bīm ü be’s V (77b/10)
tāze tāze āvāze ṣalmış M N (75b/4): ṭanīn-i ru‘b u hirās virmiş V (77b/11)
çihil M N (75b/5): çil V (77b/12)
- M N (75b/6): eşḳıyādan V (77b/13)
bī-medāra M: bī-medār N (75b/6) V (77b/13)
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siyāsetden bīm-dār olmış idi ve gülistān-ı cenān-ı ra‘iyyet mānend-i gül-zār-ı
cennet1 ḫār u ḫāşāk-i eẕiyyetden pāk olup gülhā-yı şādmānī [M80a] ve ezhār-ı
kāmrānīden ṭolmış idi.2 [V78a] Ḥāṣıl-ı kelām eyyām-ı ma‘delet-niẓāmlarında3
naḫcīr şīrle bir künāmda muṣāḥib ve gürg mīşle emiş ḳırış olup bir maḳāmda
mülā‘ib olmış idi. Tāzī bāzīde hem-dem-i ḫargūş ve gürbe mūşla bir sūrāḫda
hem-āgūş ḳılınmış idi. Ḫoros-ı pür-ḫurūş rūbāh-ı peşmīne-pūşdan el almış idi
ve şāh-bāz-ı ṭayyār naḳş-ı nigār-ı ṭāvūsa bī-eẕiyyet ü ıżrār4 ḥayrān ḳalmış idi.5
Belī ḫil‘at-i devlet ü6 sa‘ādet ki añlarun7 ḳāmet-i ḥaşmetlerine rāst ola ve
nihāl-i iḳbālleri ki cūybār-ı tevfīḳ-i ḥażret-i Perverdigārla neşv ü nemā bula,
fāyide-i ‘uẓmā ve ‘ā’ide-i kübrā oldur ki [N76a] ṣavāmi‘-i ḳulūb-ı ra‘iyyet ve
cevāmi‘-i serāyir-i ahālī-i vilāyet, āfitāb-ı ‘ālem-tāb-ı ‘adāletlerinden münevver
ve gül-zār-ı aḥvāl-i eḳāṣī vü edānī ve sebze-zār-ı āmāl-i muḥsin ü cānī tevātür ü8 taḳāṭur-ı seḥāb-ı ‘adl-i bī-ḥisāblarından müzehher ola. Ammā şöyle ki
anlardan bu ḫaṣlet ẓuhūr ve bu menfa‘at ṣudūr itmeye, az zamānda āfitāb-ı
cihān-tāb-ı devleti şeref-i zevāle ire9 ve ẓıll-i ẓalīl-i sa‘ādeti mānend-i fey’-i zevāl
serī‘u’l-intiḳāl göre.10
[M80b]

1
2

3
4
5

Dilerseñ saña rām ola raḫş-ı devlet
Re‘āyāya11 ver dāyimā istimālet

mānend-i gül-zār-ı cennet M N (75b/8): - V (77b/14)
- M N (75b/10): Ve her dem pīr-i felek mesāmi‘-i ahālī-i vilāyet-i Hersek’e bu beyti inhā itmeden münfekk
olmazidi:
Beyt li-münşi’ihī:
א
را
אرك א כאن
א
א ن כאن راى و
(“Mübarek bir yer ki onun yöneticisi de öyle olur / Kutlu yönetici ki onun görüş ve tedbiri de öyle olur”)
Neẟr V (77b/16-19)
Ḥāṣıl-ı kelām eyyām-ı ma‘delet-niẓāmlarında M N (75b/10): Eyyām-ı hümāyūnlarında V (78a/1)
naḳş-ı nigār-ı ṭāvusa bī-eẕiyyet ü ıżrār M: naḳş u nigār-ı ṭāvusa bī-eẕiyyet ü ıżrār N (75b/16) / bī-eẕiyyet ü
ıżrār naḳş u nigār-ı ṭāvusa V (78a/5-6)
- M N (75b/17):
Naẓm:

اب
گ א
א
כ ده א

6
7
8
9
10
11

از

ز ل او
כ

دى

از د

ز

(“Onun adaletinden gece uyku vaktinde / Kaplandan uyuyan ava yatak olur / Gece gezen kurt oynar bulur
kendini / Koyunun kuyruğu ona yastık olur”) Neẟr V (78a/6-9)
devlet ü M V (78a/9): devlet-i N (75b/17)
ki anlaruñ M N (75b/17): anlaruñ ki V (78a/9)
tevātür ü M N (76a/4): tevātür-i V (78a/14)
zevāle ire M N (76a/7): zevālde bula V (78a/17)
- M N (76a/8): Şi‘r li-münşi’ihī V (78a/18)
Re‘āyāya M N (76a/9): Re‘āya V (78a/19)

Cevâhiru’l-Menâkıb

[V78b]

Medār-ı rusūm-ı sa‘ādet cihānda
‘Adālet ‘adālet ‘adālet ‘adālet

Me’mūl-i dīrīne ve ārzū-yı dil-i pür-sekīneleri olan livā-i Bosna ẕāt-ı
ḥamīde-ṣıfātlarına taḳlīd ü tevcīh olunduġıdur ki1 çehre-i muḥaẕẕire-i
kelām enāmil-i aḳlāmla güşāde2 ḳılınmışdur.
Ezelī kār-ı ‘ālem ve girdār-ı benī Ādem bu minvāl üzre cārī ve bu üslūb üzre
sārīdür ki dem be-dem aḥvāl-i beşer ḫum-ı ḳażā vü ḳaderden3 elvān-ı gūn-āgūnla mülevven ve eşkāl-i būḳalemūnla muṣavverdür. Ve Nigārende-i nuḳūş-ı
cihān ve Āferīnende-i zemīn ü zamānuñ ser-ḫāme-i [N76b] ḳażā-‘amāmesinden kār-nāme-i ‘ālemde nuḳūş-ı ‘acībe ve ṣuver-i ġarībe
Mıṣrā‘:4

Ḫālī degildür bir nefes ‘āṭıl degildür bir zamān
رت
כ س

Şi‘r:5

כ

ر
دورى
אن ا אده ر

6

ر א ى
ر א ى

7

را
در

در
ز
زا

ا א כد
א ا ار כאن

Neẟr:8 Ol zamān ki mīr-i rūşen-żamīr-i Nūşirevān-naẓīr ḥażretlerinüñ9 tedbīr-i ḳażā-te’ẟīrlerinden [M81a] kār-ı memleket revnaḳ-ı tamām ve bāzār-ı
mehāmm-ı ḫalāyıḳ revāc-ı mā-lā-kelām bulmış idi, ittifāḳ livā-i Bosna maḫlūl
olup [V79a] müstaḥıḳḳ u mülāzım ve ri‘āyet olunmaları vācib ü lāzım ümerā1

2
3
4
5
6
7

8
9

Bosna ẕāt-ı ḥamīde-ṣıfātlarına taḳlīd ü tevcīh olunduġıdur ki M: Bosna ẕāt-ı ḥamīde-ṣıfātlarına taḳlīd
olunduġıdur ki N (76a/12-13) / Bosna’da icrā-yı evāmir-i İlāhī ve irsā-yı ḳavā‘id-i nefy-i menāhī keff-i
kifāyetlerine mufavvaż u mevkūl ve temhīd-i merāsim-i ḫayrāt ve teşyīd-i mebānī-i meberrāt iltifāt-ı ḫāṭır-ı
‘āṭırlarıyla ḥavza-i ḥuṣūle mevṣūl olduġıdur ki ‘alem-i yerā‘ maṣāff-ı ibdā‘ u iḫtirā‘da āmāde ve V (78b/2-6)
 כ אدهM:  כ אدهN (76a/14) V (78b/6)
ḳaderden M N (76a/17): ḳaderde nigārende-i ḫayr ü şerr ḳıbelinden V (78b/9)
اع
M V (78b/13): - N (76b/2)
Şi‘r M: - N (76b/2) / Naẓm V (78b/14)
 ا אدM:  ا אدهN (76b/4) V (78b/15)
Molla Câmî’nindir. “Bu surete tapılan nöbet yerinde (dünyada) / Herkes nöbeti gelince var olur (varlık
davulunu çalar) / Her devirde bir hakikat zuhur eder / Bu esmâ-i İlâhiyye’den birinin cihan üzerine düşen
nurudur / Eğer âlem bir düzende kalsa idi / Birçok nurlar gizli kalır, tecelli etmezdi” (Beşinci Taht: Yûsuf ve
Züleyhâ, s. 22-23).
Neẟr M V (78b/16): - N (76b/6)
rūşen-żamīr-i Nūşirevān-naẓīr ḥażretlerinüñ M N (76b/6): Nūşīrevān-naẓīrüñ V (78b/17)
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yı pür-iḥtişāmdan1 niçe kimesneler ṭarīḳ-i ṭalebde hezārān ta‘abla ser-menzil-i ḥuṣūline2 ‘āzim olduḳlarında vüzerā-yı ḫuceste-rā, pādişāh-ı ‘ālem-ārā
ḥażretlerinüñ pāye-i serīr-i a‘lālarına ‘arż itdüklerinde bir zamān mütefekkir
olup3 buyururlar ki: “Livā-i mezbūruñ şāhid-i eyāletin her kimseye4 lāyıḳ
görmezin ve şerbet-i pür-menfa‘at-i emāretin her mizāca muvāfıḳ añlamazın.
Ol diyār-ı celīlü’l-i‘tibāra5 bir mīr-i Rüstem-şi‘ār-ı Ḥātem-īẟār6 lāzımdur ki
‘āmme-i7 re‘āyā vü berāyā ẓıll-i ẓalīl-i ‘adāletinde āsūde ve pister-i iḥsānında8
ġunūde ola. Vilāyet-i serḥadlerde iḫtilāl-i [N77a] ḥāl-i ra‘iyyet ve iżmiḥlāl-i
niẓām-ı milk ü millet9 aḥyānen sem‘-i şerīfime vāṣıl olmasına hemānā sebeb
ü ‘illet şāh-bāz-ı eyālet her cuġd-ı bī-baṣīretüñ keff-i bī-şerefine tevkīl olunmasıdur.10 Zīrā mir’ātü’z-zamān ve āyīne-i tevārīḫ-i cihān-ı güẕerānda bu ṣūret
müşāhedemdür ki bā‘iẟ-i intiḳāl-i devlet11 mülūk-i māżī merātib-i manāṣıb
[M81b] her nā-ehle münāsib görülmege rāżī olmaları olmışdur. İmdi livā-i
mezbūruñ zimām-ı taṣarrufın12 bi’l-fi‘l Hersek sancaġını mutaṣarrıf olan bizim
Muṣṭafā’nuñ13 keff-i kifāyetine tevkīl buyurdum.” deyü cevāb virüp sene iḥdā
ve seb‘īn ve tis‘a-mi’e Ṣafer’inüñ yedinci güninde nev-‘arūs-ı eyālet ḫufte-i cāme-ḫvāb-ı14 devletleri olmış idi.15
Beyt:16

د
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

د

ارزا
א

دو

כ

از ازل
א ا אم ادش

ri‘āyet olunmaları vācib ü lāzım ümerā-yı pür-iḥtişāmdan M N (76b/10): ümerā-yı ẕevi’l-iḥtişāmdan ri‘āyet
olunmaları vācib ü lāzım V (79a/1-2)
ḥuṣūline M N (76b/11): ḥuṣūl-i maḳṣūda V (79a/3)
mütefekkir olup M N (76b/14): ser-i tedebbüri zānū-yı tefekküre ḳoyup V (79a/5-6)
kimseye M: kimesneye N (76b/15) / kese V (79a/7)
diyār-ı celīlü’l-i‘tibāra M N (76b/16-17): vilāyete V (79a/8)
Rüstem-şi‘ār-ı Ḥātem-īẟār M N (76b/17): Rüstem-nijād ve Ḥātem-nihād V (79a/8-9)
‘āmme-i M N (76b/18): - V (79a/9)
iḥsānında M N (76b/19): iḥsān-ı bī-pāyānında V (79a/10)
milk ü millet M N (77a/1): memleket V (79a/12)
tevkīl olunmasıdur M N (77a/3): sipāriş ḳılınmasıdur V (79a/14)
devlet M N (77a/5): devlet ve sebeb-i irtiḥāl-i tirḥāl-i salṭanat-ı V (79a/16)
livā-i mezbūruñ zimām-ı taṣarrufın M N (77a/7-8): zimām-ı livā-i mezbūrı V (79a/18)
- M N (77a/9): ki [V79b] ṣadā-yı ‘adl ü dādı ve nidā-yı ḳal‘ u ḳam‘-ı ẓulm-i bīdādı mirāren gūş-i cāna vāṣıl
ve niçe def‘a ṣımāḫ-ı iẕ‘āna dāḫil olmışdur V (79a/19 - 79b/3)
ḫufte-i cāme-ḫvāb-ı M N (77a/11): mu‘āniḳ-i sā‘id-i pür-müsā‘id-i V (79b/5)
olmış idi M V (79b/6): olmışdur N (77a/12)
Beyt M: - N (77a/12) / Beyt li-münşi’ihī V (79b/6)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Kime ezelden devlet feyzi nasip olmuşsa / Ebede kadar murat kadehi, canına hemdem
olur” (Hâfız Divânı, s. 155).

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr:1 Çün ḫaber-i müjdegānī ki ‘illet-i ferḥat-i rūḥānīdür, vuṣūl buldı,2 mınaṣṣa-i lisān ve ḳaṣr-ı zebānı cevāhir-i zevāhir-i ḥamd-i bī-ḥadd ve nevādir-i
‘avāṭır-ı şükr-i bī-‘add ile müzeyyen buyurdılar3 ve aġṣān-ı erkān ü ebdānı
ẟimār ü ezhār-ı sitāyiş-i semā-ārāyişle müẟmir ü müzehher ḳıldılar.4 Çün
ahālī-i vilāyet mīr-i Ḥātem-himmetden niyyet-i rıḥleti5 [N77b] işitdiler ve
āheng-i naḳl ü ḥareketi6 gūş itdiler, duḫān-ı firāḳla giryān ve āteş-i iftirāḳla
sūzān olup gāh eyyām-ı bed-encāmdan şikāyet idüp dirlerdi:
اכ د
7
אכ د

Beyt:

ا אم ز
ا אم

[ א راV80a]

Neẟr: Ve gāh ṭāli‘-i bed-encām ve baḫt-ı nā-fercāmlarına ḫiṭāb [M82a] idüp
ġamm-ı hicrāndan8 bu gūne ḥikāyet ve elem-i dil-i sūzāndan bu üslūb üzre rivāyet iderlerdi:
Beyt:
9

ا

ا

אر
ان ر و
כאرى כ כ א را כאر

א اى

Neẟr: Ve gāh ‘urūż-ı ḥavādiẟ-i rūzgār ve ḥudūẟ-i ‘avārıż-ı sipihr-i kīne-güẕārdan çeng-sān feryād ü figān idüp eydürlerdi: “Dirīġ u derd ki bu ‘iyd-i sa‘ādet-nevīdle10 şeb-i ümmīdimiz rūz-ı sefīd oldıydı, rūze-i ġafletde ḳadrin bilmedik. Ve ḳāfile-i devlet ü sa‘ādet mihmān-sarāy-ı vilāyete nüzūl itdiydi, ḥayfā
ki ikrām11 u iḥtirāmın ṭoyunca itmedik. Eger sā‘id-i baḫt bize müsā‘id olaydı,
bu emīr-i12 ḫūrşīd-tenvīrüñ sāye-i ḥimāyeti başımızdan gitmeyeydi ve zamān-ı
ḳalīlde āheng-i rıḥlet ü ‘azīmet13 itmeyeydi.
1
2
3
4

Neẟr M: - N (77a/13) V (79b/8)
vuṣūl buldı M N (77a/15): meclis-i sāmī ve maḥżar-ı kirāmīlerine vāṣıl olduḳda V (79b/9-10)
buyurdılar M N (77a/17): ü mu‘aṭṭar V (79b/12)
ḳıldılar M N (77a/18): ḳılup buyurdılar:
و
כ כ د
כ در روز אر א

5
6
7
8
9
10
11
12
13

آن
כ ا وا

(“O Hakk’ın lütfu ki ne kimse görmüş ne de duymuş / Şükür vaciptir ki şimdi üzerimizdedir”) Neẟr V
(79b/13-15)
rıḥleti M N (77a/19): ḥareketi V (79b/16)
naḳl ü ḥareketi M N (77b/1): rıḥleti V (79b/17)
Selmân-ı Sâvecî’nin Dîvân-ı Eş‘âr’ındandır. “Bizi günlerin gamı senin gözünden ayırdı / Ne diyelim ki
günlerin kem gözü neler yaptı”
hicrāndan M N (77b/6): hicrānı V (80a/3)
“Ayrılık gecesi geldi, üzüntü tamamen ortaya çıktı / Gel ey baht, bir iş et ki işimiz arttı”
sa‘ādet-nevīdle M N (77b/13): sa‘ādet-cāvīdle V (80a/10)
ikrām M N (77b/16): in‘ām V (80a/13)
emīr-i M N (77b/17): mīr-i V (80a/14)
‘azīmet M N (77b/19): ‘azīmet-i naḳl ü ḥareket V (80a/16)
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א

ام ز
כ ام ز

א

כ
אم ز

Ḳıṭ‘a:1
א
2

א

د

[ اىN78a]

ز

Neẟr: Ḥālā bize ṭāḳat-i taṣavvur-ı vedā‘ mümteni‘dür, āyā taḥammül-i3 firāḳ
[V80b] ne keyfiyyetle mümkindür?”
دور

Beyt:
4

زا

א

ز و روآ ز
ر دورى
دل از

Neẟr: Mīr-i pür-raḥmet daḫi5 bunlardan [M82b] bu gūne ḥurḳat6 müşāhede
itdiler ve7 dil-nüvāzlıġa āġāz idüp eyitdiler:8 “Āyīn-i sipihr-i ġaddār ve ‘ādet-i
çarḫ-ı cefākār bu minvāl üzre ber-ḳarārdur ki her-āyīne keyfiyyet-i bāde-i vuṣlat9 dem be-dem ḫumār-ı firḳatile zāyil ve ḫūrşīd-nevīd-i şādmānī ḫaṭṭ-ı istivā-yı ḥaẓẓ-ı10 rūḥānīden zevāl-i ḥırmānile zāyil11 olsa gerekdür.
Beyt:

وى כאر و אرى
12
ا אزد ز אرى

כ را
כ אر ا

Neẟr: Hemān ‘ale’t-tevātür ve’t-tevālī ḫayr du‘ādan13 ḫālī olmañ.” deyü envā‘-ı
tesliye buyurduḳlarında14 her biri şerāyiṭ-i mübārek-bādı yerine getürdiler ve
bu beytüñ āvāzesin firāz-ı kāḫ-ı Keyvān’a yetürdiler:
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Eyledüñ ‘azm-i sefer luṭf-i Ḫudā yāruñ ola
Himmet-i ehl-i naẓar ḳāfile-sālāruñ ola

Ḳıṭ‘a M: Rubā‘iyye N (77b/19) V (80a/17)
Şems-i Tebrîzî’nin Dîvân’ındandır. “Ey sensiz haramdır yaşamak / Hem sensiz hangi yaşamak? / Her
yaşamak ki sensizdir / Ölümdür yaşamak adına”
- M N (78a/3): bār-ı V (80a/19)
 ارM:  ازN (78a/5) V (80b/2)
“Ne kadar yürüyen selvim gözden uzak olsa da / Kalp uzaktan hayalinden söğüt yaprağı gibi titrer”
daḫi M N (78a/6): - V (80b/2)
ḥurḳat M N (78a/6): ḥurḳat-i firḳat V (80b/3)
itdiler ve M N (78a/7): idicek V (80b/3)
eyitdiler M N (78a/7): buyurdılar V (80b/4)
vuṣlat M N (78a/9): muvāṣalat V (80b/6)
M:
N (78a/11) V (80b/7)
ḥırmānile zāyil M N (78a/11): ḥırmāna māyil V (80b/8)
“Dünyanın başka işi gücü yoktur / Ki işi yârı yârdan ayırmaktır”
‘ale’t-tevātür ve’t-tevālī ḫayr du‘ādan M N (78a/13-14): ‘ale’t-tevālī du‘ā-i ḫayrdan V (80b/9-10)
buyurduḳlarında M N (78a/15): buyurdılar ve V (80b/10-11)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr: Pes1 hemān-dem2 [V81a] bir sā‘at-i ferḫunde ve bir vaḳt-i ḫucestede
rāyāt-ı [N78b] nuṣret-āyātı firāz ve ṭabl ü naḳḳāreyi demdeme-sāz idüp livā-i
Bosna’ya müteveccih olmışlaridi. Çün3 ahālī-i vilāyet bu ḫaber-i pür-beşāretden ḫaberdār oldılar,4 kemāl mertebe ferḥat ve nihāyet ṭabaḳada behcet taḥṣīl
idüp ṣaġīr u kebīr ve bernā vü pīr ẕevḳ u şādīden [M83a] küleh-kūşe-i sürūrı
māh-ı feleke irgürdiler ve cebīn-i ḳuvvet-i5 nāṭıḳayı zemīn-i şükr ü sipās-ı ḥażret-i6 Ḫālıḳ’a sürdiler ve her birisi bu üslūb üzre tekellüm ve bu gūne ebyātla
terennüm eylediler:
Şi‘r:7

8

هر

ر ا כ دل ز
و ا وه را כ دل א در

ه אز

כ
دل از

آ د אن
ا اכ

Neẟr: Ol diyār-ı celīlü’l-i‘tibārdan merd ü zen ve bīmār u ṣaḥīḥu’l-beden ḥattā
eṭfāl-i mekteb envā‘-ı behcet ü ṭarabla mānend-i şāḫ-ı9 gül kelām-ı ḳadīm-i
Ḫālıḳu’l-külli başları üzre taḥammül idüp ol neyyir-i burc-iḳbāl ve āfitāb-ı
cāh u celāli envā‘-ı ta‘ẓīm ü iclālle istiḳbāl idüp ḥālet-i mülāḳātda bu naẓm-ı
dil-peẕīrüñ [N79a] āvāze-i bī-endāzesin [V81b] heft-perde-i āsmān ve mesāmi‘-i sükkān-ı eyvān-ı Keyvān’a yetürmişleridi:10
Şi‘r li-münşi’ihī: Merḥabā iy rūşenā-yı dīde-i ġamm-dīdemiz
Merḥabā iy rāḥat-efzā-yı dil-i şūrīdemiz
Merḥabā iy rūḥ-baḫş-ı ḳālıb-ı fersūde-ḥāl
Merḥabā iy Yūsuf-ı Ya‘ḳūb-ı cān-ı bī-mecāl
1
2

Pes M N (78a/18): - V (80b/15)
- M N (78a/18): cemī‘ ḫayl ü ḥaşem ve ḫuddām-ı sidre-maḳāmdan bīş ü kem dört yüz mıḳdārı nīze-keş ve
‘ādū-küş merdān-ı rūz-ı ḳıtāl ve dilīrān-ı hengām-ı ceng ü cidāl ki her biri
Beyt li-münşi’ihī:

3
4
5
6
7
8
9
10

Ḳahramān-ı Zāl-heybet Zāl-i Rüstem-menḳabet
Erdeşīr-i Güstehem-ḫaslet Nerīmān-ḫāṣṣiyet

Neẟr: dilāverlerle V (80b/15-19)
Çün M N (78b/3): Tamāmet-i V (81a/3)
pür-beşāretden ḫaberdār oldılar M N (78b/3-4): beşāret-eẟerden V (81a/4)
ḳuvvet-i M N (78b/7): - V (81a/7)
ḥażret-i M N (78b/8): - V (81a/8)
Şi‘r M (“li-münşi’ihī” ibaresinin üzeri çizilmiştir.) N (78b/9): Naẓm-ı Fārisī V (81a/10)
“O gitti üzüntü zulmetinden kalpler karardı / Ve sıkıntı gönül yurdumuza yüklendi / Sonunda ağzı gül gibi
şükür gülücükleriyle açıldı / O ki üzüntüden kalbi gonca gibi büzülmüştü”
şāḫ-ı M N (78b/16): nihāl-i V (81a/16)
buyurmışlaridi M: yetürmişleridi N (79a/2) / yetürdiler V (81b/2)
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Neẟr: Mīr-i pür-iḥtirām1 daḫi her birinüñ dehān-ı i‘zāz u ikrāmla2 aḥvālin
isti‘lām buyurup devlet ü sa‘ādetle3 maḳarr-ı muḳarrerlerinde ārām itmişleridi. Bir zamān aḥvāl-i [M83b] ra‘iyyet ve istikmāl-i umūr-ı vilāyete4 mübāşeret
buyurup çehre-i memleket ḥilye-i naṣfet ü ‘adāletden ḥālī5 ve sāḥa-i ma‘dilet-6mesāḥa-i memleket7 gerd-i fitne vü fesāddan ḫālī ḳılınup8 rūy-ı zemīn
ġayret-i çarḫ-ı berīn olmış idi.
Beyt:9

א
10

ورش כ
ر
א
ه را آ אن

אن

د

Neẟr:11 Çün kār-ı vilāyet kemāl-i ‘adāletleriyle12 muntaẓım ve esbāb-ı intiẓām-ı
ḥüsn-i ihtimāmlarıyla13 mülte’im oldı, hemīşe14 def‘-i ḫavāṭır içün ferāġ-ı
ḫāṭırla bezm-i ‘işretde kāmrān15 olup ḥurrem ü ḫandān rūzgār geçürürlerdi.
Ve hemvāre [N79b] meclis-i ma‘ārif-bār ve ‘avārif-niẟārlarında nüdemā-yı şi‘rşi‘ār ve fużalā-yı fażīlet-iştihār ḥāżır olurlardı ve maḥfil-i sa‘ādet-ḳarīnlerine16
pīrāye-i leṭāyif ve zīver-i ma‘ārifile [V82a] zīb17 ü zīver virürlerdi ve nām-ı
nāmīlerine her cānibden18 envā‘-ı ḳaṣāyidle mürġ-i iḥsānlarını ṣā’id ve celāyil-i
ḫaṣāyilleri19 ḥaḳḳında eṣnāf ü sā’il resāyil ile ṣıla-i in‘āmlarına vāṣıl olurlardı.
Hemīşe baḫt-ı tāze ve devlet-i cüvān gibi kāmrānlıḳ ve āfitāb-ı cihān-tāb20 gibi
dirhem-feşānlıḳ21 [M84a] itmeden ḫālī olmazlardı. Ḫulāṣa-i merām ve beytü’l-ḳaṣīde-i kelām, eyyām-ı sa‘ādet-encāmlarında ‘adl-i kāmilleriyle fāl-i re‘āyā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

pür-iḥtirām M N (79a/7): rūşen-żamīr V (81b/6)
her birinüñ dehān-ı i‘zāz u ikrāmla M N (79a/7): dehān-ı luṭf ü ikrāmla her birinüñ V (81b/6)
devlet ü sa‘ādetle M N (79a/8): hezār i‘zāz ü ikrāmla V (81b/7)
aḥvāl-i ra‘iyyet ve istikmāl-i umūr-ı vilāyete M: aḥvāl-i ra‘iyyet ve istikmāl-i vilāyete N (79a/9-10) / ḥimāyet-i
vilāyet ve selāmet-i ra‘iyyete V (81b/8-9)
 אM:  אN (79a/11) V (81b/10)
ma‘dilet M N (79a/12): felek V (81b/10)
memleket M N (79a/12): eyālet V (81b/11)
ḫālī ḳılınup M N (79a/12-13): bir ṭabaḳada ḫālī ḳılınmış idi ki V (81b/11-12)
Beyt M V (81b/12): Şi‘r N (79a/14)
“Öyle çevre karardı ki şahin etrafta / Sanki kaptırmış yuvasını düşmana”
Neẟr M N (79a/15): - V (81b/13)
kemāl-i ‘adāletleriyle M N (79a/16): - V (81b/14)
ḥüsn-i ihtimāmlarıyla M N (79a/16-17): - V (81b/14)
hemīşe M N (79a/17): dāyimā V (81b/15)
kāmrān M N (79a/18): kām-kār V (81b/15)
maḥfil-i sa‘ādet-ḳarīnlerine M N (79b/3): maḥżar-ı sa‘ādet-maḳarrlarına V (81b/19)
zīb M N (79b/4): zīnet V (82a/1)
cānibden M N (79b/5): ṭarafdan V (82a/1)
ḫaṣāyilleri M N (79b/6): ḫaṣāyil-i ḥamīdeleri V (82a/2-3)
cihān-tāb M N (79b/9): ‘ālem-tāb V (82a/5)
dirhem-feşānlıḳ M N (79b/9): her rūz derāhim-feşānlıḳ V (82a/5-6)

Cevâhiru’l-Menâkıb

hümāyūn ve beẕl-i şāmilleriyle ḥāl-i fuḳarā reşk-i ẟervet-i Ḳārūn olmış idi ve
nehr-i sā’il-i cūd-ı ‘aṭālarından ki nehr-i sā’ilden münezzeh ü müberrādur,1 zen
ü merd “Tevbe yoḫsulluġa!” deyüp ḳurı dünyāda genc bulmış idi.2
Şi‘r:

א ز כ م آ درم
4
در ر א ا כ כ م

3

‘Ādet-i aḫyār keremdür kerem5
Ḫaṣlet-i ebrār keremdür kerem
Ḳāfiledür mecd ü sa‘ādet hemīn
Ḳāfile-sālār keremdür kerem
[N80a] Livā-i Bosna’da vāḳi‘ olan ḫayrāt ü meberrātlarıdur ki
gülçehre-i tertīb-i muḳaddime-i nesīm ri‘āyet-i berā‘atle
mütenessim ḳılınmışdur.6
Ol neyyir-i evc-i iḥtirām7 bir şām-tā-bām eyyām-ı sa‘ādet-fercāmların
te’emmül ve rūzgār-ı [V82b] hidāyet-medārların tefekkür idüp buyurdılar ki:
“Şükr-i bī-ḳıyās8 ol Ḫālıḳu’l-cinni ve’n-nāsa ki bu bende-i şermendesi ḥaḳḳında ṣudūr u ẓuhūr bulan iḥsān-ı firāvān [M84b] ve elṭāf-ı bī-pāyān9 ḫāric-i
ḥavṣala-i10 yerā‘ ve dāḫil-i dāyire-i11 imtinā‘dur. Zīrā evvelā12 berāziḫ-i insā1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

müberrādur M N (79b/14): müberrā idi V (82a/10-11)
genc bulmış idi M N (79b/5): gence uġramışlaridi V (82a/12)
 آM:  اN (79b/16) /  آV (82a/12)
“Tül övgü ile ipeğe döner / Kafiye yolunda budur kerem”
- M: Şi‘r li-münşi’ihī N (79b/16) / li-münşi’ihī V (82a/13)
- (M84a’da 10, 11 ve 12. satırlar boş bırakılmıştır.) M: (Derkenarda yazılıdır. N79b’de 19 ve N80a’da 1 ve 2.
satırlara bir önceki bölüm başlığı yazılmış ve daha sonra üzeri çizilmiştir.) N (80a/1-2) / Livā-i Bosna’da vāḳi‘
olan ḫayrāt ü meberrātlarıdur ki gül-çehre-i tertīb-i muḳaddime-i nesīm ri‘āyet-i berā‘atle mütenessim ve
cemāl-i bā-kemāl-i temhīd-i ‘ilel ve teşyīd-i esbāb-ı şifāh ve elsine-i ḥurūf u nuḳūṭla mütebessim olmışdur.
V (82a/16-18)
Ol neyyir-i evc-i iḥtirām M N (80a/3): - V (82a/19)
bī-ḳıyās M N (80a/5): bī-ḳıyās-ı bedī‘u’l-esās V (82b/2)
bī-pāyān M N (80a/8): bī-pāyānı V (82b/4)
- M N (80a/8): taḳrīr-i V (82b/4)
- M N (80a/8): ḥadd-i V (82b/5)
- M N (80a/9): ḳabā-yı isti‘dād-ı heyūlānīmi ṭırāz-ı ṣuver-i nev‘iyye-i cismānīyle muṭarraz itdükde ḳaṭṭān-ı
emākin-i sākin ü ẟābit ve sükkān-ı eḳālīm-i ṣavāmitden dest-i eyādī-i sermedīsi imdādıyla mu‘azzez ü
mümeyyez ḳılınup ḳavāfil-i erkān-ı cism-i nā-tüvānı ser-menzil-i ‘ālem-i nāmiyyede iskān eyledi. Te‘ālallāh
luṭf-i tāmm ü kāmili ve iḥsān-ı mā-lā-kelām-ı şāmili ol dāyirede daḫi ferāmūş itmeyüp şehristān-ı tenüñ ve
ḳal‘a-i çār-dīvār-ı bedenüñ zimām-ı taṣarrufın şaḥne-i rūḥ-ı ḥayvānīnüñ keff-i kifāyetine tevkīl buyurdı.

265

266

TENKİTLİ METİN - Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı

niyyeden1 tīh-i ḍalālet ve hāviye-i ḥayvāniyyetde ḳomayup medār-ı sa‘ādet-i
dü-cihānī ve cevher-i nefīs-i kān-ı imkānī olan şeref-i İslām’ı2 bu faḳīr-i cānīye
erzānī buyurdı. Ba‘dehū3 kevākib-i ṭāli‘ ufḳ-ı iḳbālden ṭāli‘ ve Nesr-i Ṭāyir-i
meṭālib4 burc-ı cāh u celālde vāḳi‘ [V83b] olup ser-i ḥayāt-ı hidāyet-‘alāmetim

אده د
او ا ز
آزاده د
ز

Meẟnevī:
كردى

كردى

א را

از
آب و

ﭘﺎ

و א اא ر א ى
اא ر א ى

ز
ز אدا

(Molla Câmî’nindir. “Allah’ım varlıktan sade idik / Yokluk kaydından azade idik / Önce yoktan bizi var
ettin / Su ve toprak kaydına ayağımızı bağladın / Zayıflık ve yeteneksizlikten kurtardın / Cehaletten ilme
kavuşturdun”)
Neẟr: Lā-cerem memālik-i ṭabāyi‘-i erkān sulṭān-ı sa‘ādet-nişān-ı beşeriyyet-‘unvānsız şekl-i behāyimde
ḥayrān ü hāyim olmaġı nā-mülāyim görüp serīr-i dil ve ḳaṣr-ı [V83a] cenānı sulṭān-ı rūḥ-ı insānīnüñ ki
emr-i Raḥmānī ve laṭīfe-i Rabbānīdür, pāy-i taḫt-ı sa‘ādet-āşiyānı idüp ümerā vü muḳarrebān-ı ḥavāss-ı
bedī‘u’l-ḳıyās-ı nīrūyı ve ḫafiyyü’l-esās-ı derūnı ile eṭrāf ü eknāfın tezyīn ü tekmīl ve dūş-ı sa‘ādet-nuḳūşına
bār-ı emānet-i ezelīyi taḥmīl eyledi.
כ

Beyt:

ا
د ا زد

אن אر ا א
כאر אم

آ

[Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Gök bile emanet yükünü çekemedi de / Bu işi görmek için kura çektiler, bu divaneye
isabet etti” (Hâfız Divânı, s. 130).]
Neẟr: Ve tercemān-ı heftād-lisān-ı dili ki ṣadr-nişīn-i çār-ṭāḳ-ı āb u gildür, müdebbir-i umūr-ı denīyi
mu‘allim-i ‘ulūm-ı ledünnī ḳıldı.
Şi‘r:

د زدل
ض
ض

1
2
3

ا אو
אن

و
اران

د
ض

آ

(Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’sindendir. “Konuşmasız, imasız ve kayıtsız / Gönülden yüz
binlerce tercüman yükselir / Çünkü gönül cevherdir, söz söylemekse araz / Bu yüzden maksat cevherdir,
araz ise ona bağlıdır”) Neẟr: ve V (82b/5 - 83a/12)
- M N (80a/9): daḫi V (83a/12)
İslām’ı M N (80a/12): İslām ve ittibā‘-ı Şerī‘at-i Seyyid-i enāmı V (83a/14-15)
Ba‘dehū M N (80a/12):
Ḳıṭ‘a:
آد زاده ﻓﮥ
وز ان
وز
כ כ از
از آن
כ

4

زآ כ دل

ور ان

[Celâleddîn-i Devvânî’nindir. Eş‘arî kelâm âlimi Ebû Abdullâh Celâleddîn Muhammed b. Es‘ad b.
Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî hakkında daha fazla bilgi için bk. Harun Anay, “Devvânî”, TDV İA, c.
IX, İstanbul 1994, s. 257-262. “Âdemoğlu bir parça macundur / Melek ve hayvan karışımıdır / Eğer buna
meyletse bundan aşağı / Ve eğer ona meyletse ondan yukarı”]
Neẟr: Bu cümleden ṣoñra V (83a/15-18)
- M N (80a/13): ü me’ārib V (83a/19)

Cevâhiru’l-Menâkıb

efser-i1 bā-kerāmet-i emāretle muḥallā ve āyīne-i menāḳıb-ı ‘aliyyemi mıṣḳal-ı
‘adl ü dādla mücellā eyledi.
ا

Mıṣrā‘:2

ا

3

Naẓm ez-Subḥatü’l-Ebrār:4 ده אس
כ و אس
אى د
5

6

اى

7

د

אى د

د در
אى
אی

ا
د در
כ

כ
א

כ

د

כ آر
ئ ز

כ

א
[N80b]

ا
כ

Neẟr: Ve daḫi ṣarrāfān-ı dükkān-ı zamān ve cevheriyān-ı bāzār-ı kevn ü mekān
ḳatında bu daḫi āfitāb-ı ‘ālem-tābdan rūşen ü ‘ayāndur ki devlet-i dünyāya şīfte
olmaḳ [M85a] ḫilāf-ı ‘aḳl-ı ṣaḥīḥ ve māl ü menāle firīfte ḳılınmaḳ muḳteżā-yı
cehl-i ṣarīḥdür. Zīrā devlet-i rūzgār-ı nā-pāyidār8 bir metā‘-ı müste‘ārdur ki her

1
2
3

ḥayāt-ı hidāyet-‘alāmetim efser-i M N (80a/14-15): sa‘ādet-maḳarr-ı vücūdumı tāc-ı V (83b/1)
“Hamd olsun, yine hamd olsun, yine hamd olsun”
- M N (80a/17):
Rubā‘iyye:
ار ا כ د
ا אن ا אر ا כ د
ا כد

4
5
6

7

8

د

ار

ز אن
از

כ
כ כ

(Ebû Sa‘îd Ebü’l-Hayr’ındır. Okuduğu âşıkâne rubaileriyle tanınan Horasanlı mutasavvıf Ebû Sa‘îd
Fazlullâh b. Ebü’l-Hayr Ahmed b. Muhammed el-Meyhenî hakkında daha fazla bilgi için bk. Tahsin Yazıcı,
“Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr”, TDV İA, c. X, İstanbul 1994, s. 220-222. “Ben senin lütfun olmadan bir an karar
kılamam / Senin ihsanlarını tek tek sayamam / Bedenimdeki her kıl gelse de dile / Şükrünün binde birini
yapamam bile”) V (83b/3-5)
Naẓm ez-Subḥatü’l-Ebrār M: Şi‘r N (80a/17) / Şi‘r V (83b/6)
 دM:
 دN (80a/19) V (83b/7)
- M N (80b/1):
אز כ
ا ا
ده از ى و כ אزכ
{Molla Câmî’nindir. “Sonsuza dek konuşup / Yeni ve eski üzerindeki perdeyi açsalar da” [İyilerin Tesbihi
(Subhatu’l-Ebrâr), s. 27].} V (83b/9)
 ئM:
V (83b/10) /
N (80b/2)
Molla Câmî’nindir. “İncelikleri bilen kimsenin gözünde / Şükür ve hamd zincirinin son bulmasına imkân
var mı? / Onun fazlına şükür yeni bir ihsan olduğundan / Yeni bir şükür ve senaya sebeptir / Bir bedende
bir can olur da / O bedenin her kılının ucu bir ağza dönüşürse / Allah’ın ihsan ettiği bir tüyün bile şükrünü
/ Yerine getiremezler” [İyilerin Tesbihi (Subhatu’l-Ebrâr), s. 27].
devlet-i rūzgār-ı nā-pāyidār M N (80b/6-7): bu V (83b/14)
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gün fersūde-i dest-i āḫar ve bir pīre-zāl-i1 ġaddārdur ki her şeb2 hem-ḫāvbe-i
şevher-i dīgerdür.
دو د א כ א כ
אכ و א כ د כ א א כ

Şi‘r:3

4

ان
در ا
אכ ان
در

وא
ى آ אن

Neẟr: Zīrā bu dehr-i ġaddār ve bu sipihr-i nā-sāz-kār cāyizdür ki sehl müddetde [V84a] ṭomār-ı ‘ahd-nāme-i kām-kārīyi 5﴾ ِ ُ ﴿כ َ ِ ا ِّ ِ ّ ِ ِ ْ ُכ
ṭayy idüp
ّ َ
6 v
7
meẕellet-i ḫ ārīye tebdīl ḳıla ve ṣaḥīfe-i baḫtiyārīye nevmīdlik raḳamın çeküp
āfitāb-ı devleti burc-ı nekbete taḥvīl eyleye.
Beyt:
8

אر

ور אل و אه د א
כ د א אد دارد ن

Neẟr:9 Ehl-i tecribe vü ḥāl olanlar ‘Manṣıb elde dest-māldür.’ dimişlerdür. ‘Āḳıl
u cāzim olana be-her-ḥāl10 lā-büdd ü lāzımdur ki [N81a] ellerden örnek alup
dest-māl elde iken dīde-i11 baṣīretden ġubār-ı ġafleti sile ve ḳadr-i cāh u ‘izzeti
ve ḳıymet-i manṣıb u devlet ü sa‘ādeti12 bile.
Beyt li-münşi’ihī: [M85b] Ḳadrini bil Ḥaḳḳ saña virdiyse cāh u devleti
Her ḫar-ı nādāna lāyıḳ görme cell-i himmeti
Neẟr: Ve bu daḫi ma‘lūmdur13 ki ‘alāmet-i nüfūs-ı ‘ālī-i maḥall ve emāret-i ḫōşnūdī-i Pādişāh-ı bār-gāh-ı ezel oldur ki her devletüñ ‘āḳıbeti let ve her leẕẕet
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

pīre-zāl-i M N (80b/8): pīr-zāl-i V (83b/16)
şeb M N (80b/9): gice V (83b/16)
Şi‘r M: Naẓm N (80b/9) V (83b/16)
Nizâmî-i Gencevî’nindir. “Dünya devletini özleyen kimdir? / O kime vefa gösterdi ki bize de göstersin / Bu
kemiklerde vefa iliği yoktur / Bu toprak üstünde kurtuluş kokusu yoktur” (Mahzen-i Esrâr, s. 78, 116).
“Yazılı kâğıt tomarlarının dürülmesi gibi [göğü düreceğimiz günü düşün].” (Enbiyâ, 21/104)
meẕellet-i M N (80b/15): meẕellet ü V (84a/2)
ḳıla M N (80b/15): - V (84a/2)
 دارM:  داردN (80b/17) V (84a/5)
Ferîddüdîn-i Attâr’ın Esrâr-nâme’sindendir. İranlı meşhur şair ve mutasavvıf Ferîddüdîn-i Attâr hakkında
daha fazla bilgi için bk. M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Ferîddüdîn”, TDV İA, c. IV, İstanbul 1991, s. 95-98.
“Olma mağrur dünyanın mal ve makamına / Ki dünya senin gibisini çok gördü”
Neẟr M V (84a/5): - N (80b/18)
be-her-ḥāl M N (80b/19): - V (84a/7)
debdebe-i M: dīde-i N (81a/1) V (84a/8)
manṣıb u devlet ü sa‘ādeti M N (81a/3): manṣıb-ı devleti V (84a/9)
ma‘lūmdur M N (81a/6): ma‘lūm-ı eḳāṣī vü edānī ve mefhūm-ı muḥsin ü cānīdür V (84a/12-13)

Cevâhiru’l-Menâkıb

taḳallübāt-ı eṭvārla ẕillet olıcaġın ẕevḳ idüp rāh-ı ġaflete gitmemek gerekdür
ve1 ḳāfile-i furṣatı2 evḥāl-i baṭāletle ‘avḳ itmemek gerekdür.
د

Şi‘r:

א

اכ ز

כ د
دو

زان
در

ا כ ه و د אر
از
آر
ى כ ود

3

Neẟr: [V84b] Bi-ḥamdillāhi te‘ālā4 metā‘-ı dünyādan ol mıḳdāra iḳtidārım
vardur ki andan ziyādeye iftiḳārım yoḳdur. Ḥālā bu emri lāyıḳ ve bu şerbeti
mizācıma muvāfıḳ görürin ki eger bu bende-i şermendeye tevfīḳ-i ḥażret-i Bārī
yār olursa baḳiyye-i ‘ömr-i girān-māyeyi tevfīr-i ḫayrāt ve tekẟīr-i ḥasenāta ṣarf
idüp ẕikr-i cemīl ve ecr-i cezīlimi ṣafḥa-i rūzgārda yādigār ḳoyam [N81b] ve
fā’ide-i in‘āmımı ḫāṣṣ u ‘āmma ‘āmm ve ‘ā’ide-i5 cāhımdan nevāle-i feyżimi
‘ale’d-devām eyleyem, ki bu ma‘nāda buyurmışlardur:6
Ḳıṭ‘a-i Ḥāfıẓ:7
א
8

آور

“ א

ر

ا
ا

ا

را
درم

ا دل درو
ن زر و

כم

رواق ز
כ ا

ا

כ

[M86a]

כ

Neẟr: Ṣubḥ-dem ki āfitāb-ı nūrānī mānend-i yāḳūt-ı rummānī ufḳ-ı küngüre-i9 āsmānīden āşikār olup āẟār-ı10 envārını eṭrāf-ı ‘āleme niẟār itdi, mīr-i rūşen-żamīr daḫi ḫāl-i ḫayāl-i şebāneyi miyāne getürüp derḥāl cidd-i vāfī ve sa‘y-i
kāfī ile cell-i himmetlerin te’sīs-i mebānī-i11 ḫayrāta maṣrūf ve ‘inān-ı yekrān-ı
niyyetlerin12 taḥṣīl-i menāfi‘-i meberrāt semtine ma‘ṭūf buyurmaḳ maḳṣūd-ı
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12

idüp rāh-ı ġaflete gitmemek gerekdür ve M N (81a/9-10): itdükden soñra V (84a/16)
- M N (81a/10): ser-menzil-i vuṣūl-i sa‘ādetden V (84a/16-17)
M:  دN (81a/13) V (84a/19)
“İlk önce dünya sâkîsinin eli / Devlet şerbetine zehir koyar / Ayır başından bu kavuğu ve sarığı / Gayret et
ve gönül kazan”
Bi-ḥamdillāhi te‘ālā M N (81a/13): Bi-ḥamdillāh ki V (84b/1)
- M N (81b/1): mā’ide-i V (84b/8)
ki bu ma‘nāda buyurmışlardur ( אدolarak yazılmıştır.) M N (81b/2): - V (84b/8)
Ḳıṭ‘a-i Ḥāfıẓ M: Ḳıṭ‘a N (81b/3) V (84b/9)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Zengin kişi, yoksulun gönlünü ele al / Çünkü altın mahzeniyle gümüş hazinesi ebedî
kalmaz / Bu zeberced kemere altınla yazdılar / Kerem ehlinin iyiliğinden başka her şey fani” (Hâfız Divânı,
s. 120).
 כ כM N (81b/8):  כ כ ۀV (84b/14)
āẟār-ı M N (81b/8): ‘āyide-i V (84b/14)
 אM:  אN (81b/11) V (84b/17)
yekrān-ı niyyetlerin M N (81b/12): ‘azīmetlerin V (84b/18)
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şerīfleri olup1 livā-i mezbūr tevābi‘inden Bosna [V85a] Sarāyı dimekle ma‘rūf
şehr-i cennet-ābādda ki mā-ṣadaḳ-ı kelām-ı Ḫālıḳu’l-‘ibād-ı ِ ﴿ َ ُ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ א
ْ
2 ِ
﴾ ا ْ ِ َ دve ḫāl-i çehre-i memālik ve sarāy-ı3 ḥıyāż u ġıyāż-ı seb‘-erā’ikdür, hevāyı rūḥ-baḫşından dem-i ‘Īsā ber-nefes ve çeşme-i āb-ı ḥayāt cūybār-ı şīrīn-ḥarekātından4 muḳtebesdür.
ز

[N82a] Şi‘r:

5
6

یכ
ا
غ
אن כ ش אغ از د ار

א ا
و כ ر אر

7

ا

آب و
אت א و

زا
ز
כ

Neẟr: Dāyimā āb-ı revān-ı gülistānı cihān-ı güẕerānda8 āsīb-i tāb-ı [M86b]
āfitābdan gürīzān olup sāye-i eşcārında ḫōş geçer ve her zamān bīḫ-ı diraḫşān-ı
sidre-maḳāmı kenār-ı cūybārda āb-ı revānından şerbet-i zülāl içer. Ve dem bedem nesīm-i esḥār ki tercemān-ı erkān-ı gül-zārdur, diraḫt-ı bīdle cūybār miyānında bu gūne mükāleme vü müsāmereyi gūş-ı hūş-ı ulü’l-ebṣāra īṣāl eyler:9
Ḳıṭ‘a:

Bīd āba didi ki feyżiñden
Dāyimā şerbet-i zülāl içerüz
Āb da bīde didi biz de siziñ
Dem be-dem sāyeñüzde ḫōş geçerüz

Neẟr: Nüzhet-i sebze-zārı reşkinden bāġ-ı Ḫavernaḳ vīrān ve leṭāfet-i eşcār-ı
şükūfe-dārı ḥasretinden ezhār-ı ẟevābit ü [V85b] seyyār ser-gerdāndur. Dāye-i ġādiye benāt-ı nebātuñ10 hemşīresi ve meşāṭṭa-i nāmiye ebkār-ı ezhārınuñ
ḳadīmī cāriyesidür. Aġṣān-ı bānı mānend-i bālā-yı cüvānān ḳabā-yı lāle-gūn
geymişdür ve ṣanavber-i nevberi11 ‘Alevīler gibi [N82b] sebz-‘amāme ṣarınmış-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

buyurmaḳ maḳṣūd-ı şerīfleri olup M N (81b/13-14): buyurup V (84b/19)
“Şehirler içinde benzeri kurulmamış [olan]” (Fecr, 89/8)
sarāy-ı M N (81b/17): sevād-ı nüsḫa-i V (85a/3)
āb-ı ḥayāt cūybār-ı şīrīn-ḥarekātından M N (81b/19): ẓulümāt-ı āb-ı ḥayāt mużāhātından V (85a/5)
 כ شM:  כ شN (82a/2) V (85a/6)
آب ا
M N (82a/3): و آب و ا
V (85a/7)
“İsa kuşu gibi olsa balçıktan heykel / İmtihanla düşürürler duvardan bağa / Hayret edilmez su ve hava
lütfundan olsa / Biri onunla hayat verir diğeri huylar”
āb-ı revān-ı gülistānı cihān-ı güẕerānda M N (82a/5): cihān-ı güẕerānda āb-ı revān-ı gülistānı V (85a/9)
eyler M N (82a/11): ider V (85a/15)
nebātuñ M: nebātınuñ N (82a/16) V (85b/1)
ṣanavber-i nevberi M N (82a/19): ser-i sehīsi V (85b/4)
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dur. Ṣaḥīfe-i1 kitāb-ı ābı āyet-i kerāmet-meşḥūn-ı 2﴾﴿و َ َّ َא ِ َ א ِ َ ا ْ ُ ِن
ile
ُ
ْ َ
3
4 ِ
ِ
ٓ
ِ
muḥaşşā ve levḥa-i zümürrüdin sebze-zārı ﴾ ّٰ  ﴿ َ א ْ ُ ا ٰ ٰا َאرِ َر ْ َ اāyetiyle
ْ
muḥallā olmışdur.5 Gāhī şāh-zāde-i berg-i gül [M87a] temāşā-yı eṭrāf içün ṭaraf-ı gül-zāra açılsa
Mıṣrā‘:

6

א

از אد

را כ

אغ אزد گ

Neẟr: ve gāh nihāl-i serv-bālā ‘ālem-i ṣıbāda bād-ı ṣabāya baş ḳoşup hevāya
yeltenmesün deyü
Mıṣrā‘:

7

د

و از آب

אی

א אن

Neẟr: her nihāl-i miyānınuñ8 eẟḳāl-i eẟmārdan ḳāmeti dāl ve her meyve-i şekker-āmīzi ḥasretinden şehd-i bī-miẟāl-i münkesirü’l-bāldür.9 Eẟmār-ı rebī‘ī vü
ḫarīfī ve şitevī vü ṣayfī ile dükkān-ı gülşen10 ol gūne müzeyyendür ki sīb-i
bī-āsībi ġabġab dilberler gibi būy-ı ḥīle ve niçe rengle dil-i ‘uşşāḳı almadadur. Ve her emrūd-ı şekker-ālūdı [V86a] ḳatar-ı nebātdan birer rūddur11 ve
yāḫūd āb-ı ḥayātla memlū birer ṣurāḥī-i zer-endūddur. Ḥāṣılı her meyvesi
birer baş mükerrer12şekker ammā ayva-yı ābdārı cümlesinden bihterdür. Ve
daḫi13 ḥavālīsinde vāḳi‘ olan her kūh-ı pür-şükūhı ḳımme-i himmeti ḳubbe-i14
āsmāna degürmiş ve tīġ-i sebz-fāmı sipihr-i mihr ü māha yetürmiş. Ġāyet-i
[N83a] ‘ulüvv ve nihāyet-i15 irtifā‘dan mülāṣıḳ-ı ẞüreyyā ve mu‘āniḳ-ı ẕürrā‘ ve
terākim-i eşcār ve tezāḥim-i şāḫ-sārından [M87b] ḳımme-i ḳullelerine ittiṣāl
1
2
3
4
5

Ṣaḥīfe-i M N (82b/1): Ṣafḥa-i V (85b/5)
“... ve içlerinde pınarlar fışkırttık.” (Yâsîn, 36/34)
levḥa-i M N (82b/2): levḥ-i V (85b/6)
“Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! ...” (Rûm, 30/50)
- M N (82b/3):
Naẓm:
כ درو
اران
درو
ه ار و آب
از ر

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ه

ر

ى

(Nizâmî-i Gencevî’nin Heft Peyker adlı mesnevisindendir. “Yüz binlerce gül onda açılmış / Otlar yeşil, su
duru / Her gül çeşit çeşit renklerde / Her gülün kokusu bir fersah uzaklığa ulaşır”) Neẟr V (85b/7-9)
“Gül yaprağını bağa çevirir esen sabâ rüzgârı”
“Bağcı baş gözle düzenli sulasa”
miyānınuñ M N (82b/8): meyyālinüñ V (85b/14)
- M N (82b/10): Envā‘-ı V (85b/16)
gülşen M N (82b/12): bostān (Üzerine “gülşen” yazılmıştır.) V (85b/17)
rūddur M N (82b/14): rūd V (86a/1)
birer baş mükerrer M N (82b/16): mükerrer birer baş V (86a/2)
daḫi M N (82b/17): - V (86a/3)
himmeti ḳubbe-i M N (82b/18): himmeti ẕirve-i V (86a/4)
nihāyet-i M N (83a/1): - V (86a/6)
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naẓar-ı ‘aḳl u ḫayālde mevṣūf-ı ṣıfat-ı imtinā‘dur.1 Cāme vü ‘amāmeleri ebr2 u
ḳar, gūyā birer şeyḫ-i pür-vaḳārdur3 ki ber-mūcib-i 4﴾ً﴿وا ْ ِ َאل اَ ْو َאدا
pāy-ı ẟebāَ َ
tı dāmen-i temkīne çekmiş ve ‘uyūn-ı gūn-ā-gūnından5 seyl-i sirişk-i lāle-gūnı
ruḫsāre-i deşt-i6 hāmūna dökmiş. Ve ol şehr-i cennet-āsānuñ7 leṭāfet-i hevā ve
ṭarāvet-i ābı te’ẟīrinden kemāl-i ‘iffetle ārāste ve ġāyet-i ‘aḳl u kiyāsetle pīrāste,
mümtāz-ı zamān ve nādire-i devrān ehl-i ṭab‘ ādemīleri hüveydā ve serv-ḳadd ve
lāle-ḫadd8 cüvānları peydā olur ki her biri bu ebyāta mā-ṣadaḳ olmaġa elyaḳdur:9
Şi‘r:10 [V86b]

Rāḥat-efzā-yı cān u dil ġāret-gerān-ı ‘aḳl u dīn
Dām-ı ġazālān-ı Çigil reşk-i nigāristān-ı Çīn
Ḳāmetde şāḫ-ı müntehā pehlūda sīm-i bī-bahā
Ruḫsārı mir’ātü’ṣ-ṣafā reftāra gelse nāzenīn
Her bir cüvān-ı serv-ḳadd ġonçe-dehān ü lāle-ḫadd
Rūyında ḳonmış bī-‘aded Hindū-yı ḫāl-i ‘anberīn

Neẟr:11 Ḫulāṣa-i maḳāl12 ol şehr-i bī-miẟāl-i13 cennet-timẟālüñ [N83b] vaṣf-ı
menāḳıb ve ẕikr-i ‘acāyib ü ġarāyibi bī-şekk ü irtiyāb14 ḫāric-i ḥavṣala-i kitāb-ı
müşgīn-niḳābdur. Evlā budur ki dīde-i meşşāṭa-i ḫāṭır, cemāl-i nev-‘arūs-ı
1

- M N (83a/3):
Şi‘r:

ازش
א
אرب

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

כ وا

را אن د در ف
وى در כא ان כ

א
د
ز

(“Kartal Takımyıldızı yükseklerde görünse / Tâyir Yıldızı’na arkadaş yoktur / Zühal kar kütlesi içinde
gizlenir / Bir beneğin samanlıkta kaybolması gibi”) V (86a/8-10)
 اM:  اN (83a/4) V (86a/11)
pür-vaḳārdur M N (83a/4-5): pür-vaḳār ve taḳvā-şi‘ārdur V (86a/11-12)
“... dağları da birer kazık yapmadık mı?” (Nebe’, 78/7)
‘uyūn-ı gūyā-gūnından M: ‘uyūn-ı gūn-ā-gūnından N (83a/6) / çeşm-i giryānından V (86a/13)
deşt-i M N (83a/7): - V (86a/14)
Ve ol şehr-i cennet-āsānuñ M N (83a/8): Ol diyār-ı celīlü’l-i‘tibāruñ V (86a/14-15)
- M N (83a/11): biri birinden müstesnā V (86a/18)
ebyāta mā-ṣadaḳ olmaġa elyaḳdur M N (83a/12-13): ebyātıñ mā-ṣadaḳıdur V (86a/19)
Şi‘r M: Şi‘r li-münşi’ihī N (83a/13) / Naẓm li-münşi’ihī V (86b/1)
- M N (83a/19): Ve ba‘żı dilin bilmeyüp dil-dāde ve dām-ı zülf-i ‘anber-fāmına üftāde oldıġum dilrubālarından sebeb-i ülfet ve bā‘iẟ-i muṣāḥabet olsun deyü vilāyetlerin ṣorduḳda vāḳi‘ olan ḥāl rişte-i
maḳālle bu üslūb üzre keşīde ḳılınmışdur.
Beyt:

12
13
14

ى
א

ا اد א
ذاك ا
ئ א
א אل א א א
א ضو

(“Bizi edeplendiren o asil a‘cemîye milletini sorduk / Bize kızarak yüzünü çevirdi ve dedi ki”) Neẟr V (86b/7-12)
maḳāl M N (83a/19): me’āl V (86b/13)
bī-miẟāl-i M N (83a/19): bī-miẟāl ve V (86b/13)
bī-şekk ü irtiyāb M N (83b/1): bī-irtiyāb V (86b/14)
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mā-hüve’l-maḳṣūda1 nāẓır [M88a] ola. Pes mīr-i rūşen-żamīrüñ şehr-i mezbūra
kemāl-i maḥabbetleri ve ḫalḳıyla nihāyet derecede ülfetleri olmaġın ba‘żı ḫayrāt-ı lāzime ve ḥasenāt-ı mühimme iḥdāẟ itmek ḫāṭırası ḫāṭır-ı ḫayr-endīşlerine
ḫalecān [V87a] itdükde2 eḥibbālarından bir merd-i Ḫıżr-sīmā sebīl-i ḥasenāta
rāh-nümā3 olup şehr-i mezbūruñ4 birḳaç mevżi‘de māya māye-i iḥtiyācın5 īmā
ve ḥużūr-ı şerīflerine6 mā-hüve’l-maḳṣūdı çeşme-sār-ı dehāndan7 icrā itdi ve cānib-i ḫayra ḫāṭır-ı deryā-maḳāṭırların ṣu gibi aḳıtdı. Pes8 hemān sā‘at himmet-i
vālā-nehmetlerin mā-vaża‘a lehūsına9 ṣarf idüp şehrüñ māya żarūret-i tamām ve
iḥtiyāc-ı mā-lā-kelāmı olan mevāżi‘e10 cāy-ı ba‘īdden māl-i mevfūr beẕl11 idüp
āb-ı ḥayātile mālī çeşmeler12 binā itmişler idi13 ki tāb-ı āfitābdan ḥarāret-i māsı
olup cūyān-ı āb olanlara her çeşme āb-ı ḥayātdan bir eşme olup14 kelām-ı kerāmet-meşḥūn-ı 15﴾ ﴿ َ אً َ ْ ُب ِ َ א ا ْ ُ َ ُ َنmefhūmın ‘ayān eylerdi. Ve ẓulemā-yı
ْ
َ
َّ
germā ve yaġmā-yı ‘aṭaşdan [N84a] gürīzān olanlara her ser-i mā, şiddet-i sermāda16 vāye-i ḥayāt-ı tāze ve sermāye-i [M88b] ẕevḳ-i bī-endāze baġışlayup kelām-ı
bedī‘u’l-intiẓām-ı 17﴾ ٍ َ ﴿و َ َ ْ َא ِ َ ا ْ َ ٓ ِאء ُכ َّ َ ٍء
َ tefsīrin bi’t-tamām lūle-i dehānّ
ْ
dan revān eylerdi. Ve daḫi şehr-i mezbūr ḫalḳınuñ tefhīm-i ādāb-ı dīn ve ta‘līm-i
Ḳur’ān-ı Mübīn18 içün bir mu‘allim-ḫāneye [V87b] kemāl-i iḥtiyācların19 şehrde
olan ḫulefā vü ḫvāce mīr-i sa‘ādet-minhāca i‘lām20 itdüklerinde bir laṭīf maḥallinde21 bir mu‘allim-ḫāne binā itmişler idi ki bütün dünyāya mu‘ādil, belki iki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

mā-hüve’l-maḳṣūda M N (83b/3): maḳṣūda V (86b/16)
“mā-hüve’l-maḳṣūd”: “istenilen şey” manasına gelen Arapça ibare.
itdükde M N (83b/7): itmiş idi V (87a/1)
rāh-nümā M N (83b/8): reh-nümā V (87a/2)
şehr-i mezbūruñ M N (83b/9): şehrüñ V (87a/2)
iḥtiyācın M N (83b/9): iḥtiyācların V (87a/3)
ḥużūr-ı şerīflerine M N (83b/10): - V (87a/3)
- M N (83b/10): ḥużūr-ı şerīflerine V (87a/4)
Pes M N (83b/12): - V (87a/5)
“mā-vaża‘a lehū”: “kendisine tayin olunan” manasına gelen Arapça ibare.
mevāżi‘e M N (83b/14): mevāżi‘den yedi sekiz maḥallde V (87a/8)
beẕl M N (83b/15): ḫarc V (87a/9)
çeşmeler M N (83b/15): çeşme-sārlar V (87a/9)
itmişler idi M N (83b/16): itdiler V (87a/10)
çeşme āb-ı ḥayātdan bir eşme olup M N (83b/17-18): çeşmesi eşme-i āb-ı ḥayātdan nişān virüp V (87a/11-12)
“Bir pınar ki Allah’a yakın olanlar ondan içerler.” (Mutaffifîn, 83/28)
şiddet-i sermāda M N (84a/1): şiddet-i sermādan V (87a/14-15)
“... ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi ...” (Enbiyâ, 21/30)
Ḳur’ān-ı Mübīn M N (84a/5): kelām-ı Rabbü’l-‘ālemīn V (87a/19)
iḥtiyācların M N (84a/6): iḥtiyācları var idügin V (87b/1)
sa‘ādet-minhāca i‘lām M N (84a/7): sa‘ādet-dībācenüñ sem‘-i şerīflerine ilḳā V (87b/2)
laṭīf maḥallinde M N (84a/7-8): mürtefi‘ maḥallde ki mu‘āniḳ-i eyvān-ı Keyvān ve mülāṣıḳ-ı küngüre-i bām-ı
Züḥal idi, V (87b/4)
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‘āleme muḳābil olsa ḳābil idi. Ve mu‘allim-ḫānede atası ve anası olmayan yigirmi
yetīme ‘āḳıl ü bāliġ olunca yılda bir çuḳa ve altı ayda birer çift ṭon göñlek ve ḳuşaḳ ve bābūç ve ‘araḳiyye virilmege şarṭ idüp1 her gün niçe ḫūrşīd-rūyān ġurūb
ve her şeb hezārān ḳamer-çehregān ṭulū‘ eylerdi.2
Beyt li-münşi’ihī:

Mu‘allim-ḫāne şimdi bir ‘aceb ‘ālemdir iy ḫvāce
Seḥer-geh ṭolunur mihr-i diraḫşānı ṭoġar aḫşam

Neẟr:3 Ve daḫi şehr-i mezbūr ḳażāsına tābi‘ Ġorajde4 nām ḳaṣabada5 Drin nām
nehr-i benāmuñ iskelesi olup gelüp geçenler ve ḳonup göçenler ḳaṣaba-i mezbūre ḫalḳınuñ ḫānelerine6 vaḳtlü vaḳtsüz ḳażā-yı āsmānī ve belā-yı nāgehānī
gibi nāzil ve dāyimā fuḳarā vü mesākīn içün7 [M89a] ıṣrār-ı ıżrāra māyil olduḳlarıyçün ve ahālī-i8 ḳaṣaba kendü [N84b] nefsleri ve ehl ü ‘ıyālleriyçün iddiḫār
itdükleri ẕaḫīrelerin tālān ḳıldıḳlarıyçün9 fuḳarā-yı muḥtācān10 [V88a] dem bedem giryān ü nālān olmışlaridi. Ve ekẟerinüñ ṭāyir-i ḫāṭırı āşiyāne-i iḳāmetden
hevā-yı rıḥlete pervāz ve terk-i diyār ve celā-yı vaṭan itmege āġāz idüp11 ḳaṣaba-i
mezbūre ḫarāb ve āşiyāne-i būm u ġurāb olmış idi. Ve ebnā-yı sebīl daḫi envā‘-ı
żucret ve hezārān ta‘ab u meşaḳḳat çeküp fi’l-cümle rūzgār muḫālif12 olsa mezbūr iskelenüñ13 gemileriyle ‘ubūr ġayr-i meysūr olup haftalarca ol ḳaṣabada ḳarār
ve ḳıllet-i zād ve ḳaḥṭ-ı14 kesād cānlarına kār idüp ḳonduḳları menzilde15 āc u
muḥtāc ve arpa ve otluġa hezār iḥtiyācla ẟemene ṣaman bulunmazdı Ve cevherle

1
2
3

Ve mu‘allim-ḫānede ... idüp M: - N (84a/10) V (87b/5)
eylerdi M N (84a/11): iderdi V (87b/7)
- M N (84a/13): Tilāvet-i Kelām-ı Mecīd ve ḳırā’et-i ḳavā‘id-i tecvīdden velvele-i ḳāriyān ve ġulġule-i ṣıbyān
mesāmi‘-i Kerūbiyān’a ve ṣımāḫ-ı Simāk’e dāḫil olurdı.
Beyt:

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ا כ א

א ا وز درس
אد

כ در

(Hilâlî-i Çağatâyî’nindir. “Sanki öğretmen bugün aşk dersi veriyor / Ki çocukların feryadını duyuyorum
okullarda”) Neẟr V (87b/8-12)
 را ﮋدهM:  را ﮋدهN (84a/14) / ارﮋدهV (87b/13)
ḳaṣabada M: ḳaṣaba N (84a/15) V (87b/13)
ḫānelerine M N (84a/17): evlerine V (87b/15)
dāyimā fuḳarā vü mesākīn içün M N (84a/18): her dem V (87b/16)
olduḳlarıyçün ve ahālī-i M N (84a/19): olup ehl-i V (87b/17)
ḳıldıḳlarıyçün M N (84b/2): idüp V (87b/18)
muḥtācān M N (84b/2): nās bu aḥvāl-i pür-melālden pür-mātem ü yas olup V (87b/19)
vaṭan itmege āġāz idüp M N (84b/5): vaṭana dem-sāz olmadın V (88a/3)
rūzgār muḫālif M N (84b/8): muḫālif rūzgār V (88a/6)
iskelenüñ M N (84b/8): nehrüñ V (88a/7)
ḳaḥṭ-ı M N (84b/10): ḳaḥṭ u V (88a/8)
menzilde M N (84b/11): maḥallde V (88a/9)

Cevâhiru’l-Menâkıb

cev herkese naṣīb olmazdı. Bu ḫuṣūṣdan niçe müsāfir1 hāyim ü ḥāyir ol ḳaṣaba
ḥavālīsinde dāyir olurlardı. Ne ‘ubūra furṣat ve ne ḥużūra ḳudretleri olup2 ebnā-yı sebīl zebūn u ẕelīl ḳalurlardı. Ve gāhī rūzgār el virüp ‘ubūr müyesser olduḳda cānib-i mīrīye ‘ā’id olan resm-i ‘ubūr bī-ḳuṣūr ve lā-küsūr3 alındıḳdan ṣoñra
[M89b] “Ḫıżr-İlyās aḳçası ve başuñ [N85a] gözüñ ṣadaḳası.” deyü gemiciler bir
yaña başlu başlarına re’īs olup ve kürekçiler bir yañadan [V88b] çekişdirüp derdmend yolcılar yolunup ve olanca4 ḫarclıḳları daḫi5 alınup eydürlerdi:
Beyt:

Bize bu6 deñlü cefā eyledi dünyā-yı denī
Hāy bunuñ adın añup bir daḫi bunda geleni

Neẟr: Bu nā-mübārek iskeleden geçdik deyüp mānend-i ṣırāṭ bir geçen bir daḫi
geçmez ve bir gören bir daḫi yöresine uġramaz7 ve eşegin yavı ḳılan varmaz
olmış idi. Çün ṣūret-i aḥvāl mīr-i deryā-nevāl8 ḥażretlerinüñ āyīne-i żamīrlerinde9 cilve-ger olıcaḳ himmet-i şerīfleri ẓuhūr bulup10 [V89a] nehr-i mezbūr
üzerine ḥasbeten lillāhi te‘ālā11 bir cisr-i ‘ālī12 binā idüp müddet-i mütemā1
2

- M N (84b/13): niçe gün V (88a/11)
- M N (84b/15):
אى ا א

Mıṣrā‘:
3
4
5
6
7
8
9
10

כ دن و

روى

(“Ne sefere onay, ne de kalmaya karar”) Neẟr V (88a/14)
ve lā-küsūr ( כ رyazılmıştır.) M ( כ رyazılmıştır.) N (84b/18): - V (88a/17)
- M N (85a/3): yol V (88b/2)
- M N (85a/4): ellerinden V (88b/2)
bu M: ol N (85a/4) / şol V (88b/3)
- M N (85a/7): olup V (88b/6)
deryā-nevāl M N (85a/9): ṣāḥib-nevāl V (88b/7)
żamīrlerinde M N (85a/9): żamīr-i münīrlerinde V (88b/8)
himmet-i şerīfleri ẓuhūr bulup M N (85a/10): bir zamān ser-i tedebbüri zānū-yı tefekküre ḳoyup buyurdılar
ki: “Ḥażret-i Vāhib-i bī-minnet -cellet ni‘metuhū ve ‘alet- (“nimetleri bol ve yüksek olan”) bu bende-i
şermendesinüñ mebānī-i manāṣıb-ı ‘aliyyesin mu‘āniḳ-i eyvān-ı Keyvān ve ḳaṣārā-yı himmet-i vālānehmetin ma‘mūr u ābādān itdi ve gerden-i vücūdumı ḥilye-i ‘aliyye-i cūdla ḥālī idüp kendü vilāyetime vālī
eyledi.
Beyt:

ا

כ دم از
ﭽﮫ
د כא ان م

اכ
כ
אى

[Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Allah’a şükür ki Hak’tan ne istediysem oldu / Himmetimin son haddine kadar
muradıma eriştim” (Hâfız Divânı, s. 340).]
Neẟr: [Ḥ]ālā ahālī-i vilāyet zamān-ı eyāletimde bārān-ı bī-pāyān-ı iḥsānımdan mesrūr ve eṭrāf u eknāf-ı
memleket mi‘mār-ı ḫayrāt ü ḥasenātımdan ma‘mūr olmamaḳ himmet-i bülend-mertebeme münāfīdür.”
Beyt:

11
12

او

ا אر

دار

ر

א

(İbn Yemîn’indir. “Himmetini yüksek tut Allah ve millet önünde / Himmetin kadar olur senin itibarın”.)
Pes V (88b/8 - 89a/1)
te‘ālā M N (85a/11): - V (89a/1)
‘ālī M N (85a/11): - V (89a/1)
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dīden berü1 cānib-i mīr içün2 alınan rüsūm-ı ‘ādī def‘3 olunup āyende vü revende içün bir kārbān-sarāy daḫi4 binā olunmaġla mezbūr ḳaṣaba kemā-kān
ma‘mūr u ābādān olıcaġın pāye-i serīr-i pādişāh-ı cihāngīre5 ‘arż itdüklerinde
murād-ı şerīfleri üzre emr-i ‘ālī-şān fermān olunmış idi. Pes6 hemān sā‘at ol
kār-ı ḫaṭīre mübāşeret buyurup [M90a] ḫuṣūṣ-ı kār ecliyçün7 eṭrāf-ı diyārdan
niçe nāmdār mi‘mārlar iḥżār olunup8 [N85b] nehr-i mezbūrı her semtden
üsṭurlāb-ı firāsete ururlardı9 ve ‘arż u ‘umḳı ne derecededür ma‘lūm10 idinüp11
engüşt-i tefekküri dendān-ı taḥayyüre ḳoyup eydürlerdi:12 “Bu nehr-i ‘aẓīmüñ
ki13 mānend-i zamān-ı kāmrānī ve miẟāl-i eyyām-ı şādmānī şiddet-i cereyānına göz irmezdi14 ve ġavvāṣ-ı endīşe ġavr-ı ḳa‘rına vuṣūl bulmazdı, üzerinde15
iḥdāẟ-ı temel ‘aḳlen muḥtemel degildür.” deyüp dāyire-i ‘acz ü ḳuṣūrdan ṭaşra
gitmezlerdi ve ol şuġl-i ‘aẓīme iḳdām gösterüp mübāşeret itmezlerdi. ‘Āḳıbet-i
kār16 hezār sa‘y ve cehd-i bisyārla17 bir mühendis-i nāmdār ve bir mi‘mār-ı
bedī‘u’l-āẟār bulundı ki endāze-i firāset ve hendese-i18 mesāḥatde bir derecede
idi ki, eger Mi‘mār İḳlidis19 ve Arşimidis20 [V89b] mühendis görelerdi, āẟār-ı
‘acīb ve girdār-ı ġarībinden21 engüşt-i ḥayreti dendān-ı reşk ü ġayretle ıṣıralardı ve defter-i ṣınā‘at-i mesāḥati iḳrār-ı ‘acz ve iẓhār-ı22 ḳuṣūrla dürelerdi. Ol
şuġl-i ‘aẓīm ve kār-ı ḫaṭīre şürū‘ idüp [M90b] bir cisr-i ‘ālī binā eylemiş idi ki
kāḫ-ı kehkeşān bir muḳavves ḥaceri23 ve ṭāḳ-ı muḳarnas-ı çarḫ-ı çenberī bir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

berü M N (85a/12): beri V (89a/2)
mīr içün M: mīrī içün N (85a/12) / mīrīye V (89a/2)
def‘ M: ref‘ N (85a/13) V (89a/3)
daḫi M N (85a/14): - V (89a/4)
cihāngīre M N (85a/16): ‘ālemgīre V (89a/5)
Pes M N (85a/17): - V (89a/7)
ol kār-ı ḫaṭīre mübāşeret buyurup ḫuṣūṣ-ı kār ecliyçün M N (85a/18-19): nevābıż-ı himmet semt-i ḥarekete
gelüp nehr-i mezbūruñ üzerine bir cisr-i ‘ālī binā eylemege mübāşeret buyurmışlar idi. V (89a/7-9)
nāmdār mi‘mārlar iḥżār olunup M N (85a/19): mi‘mār-ı nāmdārlar gelüp V (89a/9-10)
ururlardı M N (85b/1): urdılar V (89a/11)
ب
M: م
N (85b/2) V (89a/11)
idinüp M N (85b/2): idindiler. Āḫiru’l-emr V (89a/12)
ḳoyup eydürlerdi M N (85b/3): urup eyitdiler ki V (89a/12-13)
nehr-i ‘aẓīmüñ ki M N (85b/4): bu maḳūle nehr üzerinde ki V (89a/13)
irmezdi M: irmezdür N (85b/5) / irmez V (89a/14)
bulmazdı, üzerinde M: bulmazdur, üzerinde N (85b/6) / bulmaz. V (89a/15)
deyüp dāyire-i ..… kār M N (85b/7-9): ‘Āḳıbetü’l-emr V (89a/16)
cehd-i bisyārla M N (85b/10): meşaḳḳatle V (89a/17)
endāze-i firāset ve hendese-i M N (85b/11): kiyāset ü firāset ve hendese vü V (89a/18)
Öklit: (Yunanca: Eukleides) (ö. MÖ 275) İskenderiyeli matematikçi.
Arşimet: (Yunanca: Archimedes) (ö. MÖ 212) Sirakuzalı matematikçi ve mühendis.
ġarībetden M: ġarībinden N (85b/13) V (89b/1)
iḳrār-ı ‘acz ve iẓhār-ı M N (85b/15): hezār ‘acz ü V (89b/3)
muḳavves ḥaceri M N (85b/18): gözi V (89b/5)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ednā1 kemeri idi. Cihān ṣuların sū be-sū gözden geçüren2 [N86a] seyyāḥān-ı
baḥr ü berr hīçbir yerde3 naẓīrin görmemişler idi. Bi-‘ināyet-i Ḫalıḳu’l-ḳuvā
ve’l-ḳader, ol ‘ālī eẟer ki maḳdūr-ı nev‘-i beşer degil idi, ol menba‘-ı cūd u4
‘aṭā ve ser-çeşme-i luṭf ü5 seḫā ḥażretlerine müyesser olmış idi. Ḫuṣūṣā6 bu
ecr-i cezīlüñ nev-‘arūs-ı7 taḥṣīlin niçe kimesneler ṭaleb-kār olup pāy-ı iḳtidārları seng-i ḳuṣūrla8 leng ve semend-i himmetlerine meydān-ı vüs‘at ü kifāyet9
be-ġāyet teng olmış idi ve her biri ḫāyib ü ḫāsir10 vādī-i ḥayretde11 ḥāyir ve
ser-gerdān u dāyir ḳalmış idi. Ḥattā zamān-ı sābıḳda12 Bosna begi olan Ḫusrev Beg, Ferhād-vār naḳd-i cān-ı şīrīni bu13 yolda īẟār eylemiş idi14 ve ‘inān-ı
şebdīz-i himmeti ol cānibe mün‘aṭıf ḳılmış idi.15 ‘Āḳıbet ol kār-ı ḫaṭīr dāyire-i
imtinā‘da cāy-gīr [V90a] idügine16 cāzim olup pāy-ı ‘azīmeti dāmen-i ferāġate
çekmiş idi.17
Beyt:
18

و
כ כ د
כ در روز אر א

[ آنM91a]
כ ا وا

Neẟr: Çün binā-yı cisr tamām oldı ve āġāz-ı kār bi-tevfīḳ-i ḥażret-i Perverdigār
ḫayrla encām buldı,19 ol cisrüñ başında bir ‘ālī kārbān-sarāy binā eylemişler idi
ki [N86b] ġāyet-i vüs‘atden20 ḳāfile-i ḫalḳ-ı cihān bir kūşesinde nihān21 olurdı.
Çün ahālī-i ḳaṣaba22 bu aḥvāl-i ḫayru’l-me’āli müşāhede itdiler ve ḫānelerine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ednā M N (85b/18): - V (89b/6)
- M N (85b/19): sebbāḥān-ı baḥr-i sefer ve V (89b/7)
hīçbir yerde M N (86a/1): - V (89b/8)
cūd u M N (86a/3): - V (89b/10)
luṭf-i M: luṭf ü N (86a/4) / cūd u V (89b/10)
Ḫuṣūṣā M N (86a/4): - V (89b/11)
nev-‘arūs-ı M N (86a/5): şāhid-i V (89b/11)
seng-i ḳuṣūrla M N (86a/6): - V (89b/12)
semend-i himmetlerine meydān-ı vüs‘at ü kifāyet M N (86a/7): meydān-ı vüs‘at ü kifāyet semend-i
himmetlerine V (89b/13)
her biri ḫāyib ü ḫāsir M N (86a/8): ḫāyib ü ḫāsir her biri V (89b/14)
- M N (86a/9): hāyim ü V (89b/15)
- M N (86a/10): livā-i V (89b/16)
bu M N (86a/11): ol V (89b/17)
idi M N (86a/11): - V (89b/18)
idi M N (86a/12): - V (89b/19)
- M N (86a/13): ‘ālim ü V (90a/1)
idi M N (86a/14): - V (90a/2)
“O Hakk’ın lütfu ki ne kimse görmüş ne de duymuş / Şükür vaciptir ki şimdi üzerimizdedir”
ve M: - N (86a/18) V (90a/5)
vüs‘atden M N (86b/1): vüs‘atinden V (90a/7)
nihān M N (86b/1): pinhān V (90a/8)
Çün ahālī-i ḳaṣaba M N (86b/2): Ahālī-i ḳaṣaba çün V (90a/8)
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vaḳtli vaḳtsiz müsāfirler ḳonup ve zād ü zevādları1 alınmaḳdan emīn olup kūşe-i
ḥużūra yetdiler.2 Mīr-i ṣāḥib-ḥasenāt3 ḥażretlerinüñ ẓıll-i ḥimāyet ve eyyām-ı
sa‘ādetlerinde kemāl4 mertebe āsūde olup celā-yı vaṭan ve terk-i mesken5 idenler daḫi girü ‘avdet idüp kemā-kān6 ma‘mūr ve ahālīsi nihāyet derecede mesrūr
olmışlaridi. Ve kārbān-sarāycı, zamānında ‘alef ve şa‘īrin bī-tesvīf ü te’ḫīr7 tedārük idüp ebnā-i sebīl zādlerin keẟīr ü ḳalīl8 mānend-i ḫvān-ı Ḫalīl ḥāżır u
müheyyā bulurlardı ve her şām u ṣabāḥ9 bī-daġdaġa-i keştī vü mellāḥ ol cisr-i
bī-naẓīrden [M91b] ‘ubūr idüp ḫōş-ḥāl olurlardı.10 [V90b] Ārī, ‘ināyet-i ḥażret-i
Bārī ol kimesnenüñ ki yārı olsa11 ‘āmme-i fuḳarā ve kāffe-i ġurabā ḫvān-ı iḥsānında āsūde ve pister-i ni‘metinde12 ġunūd[e] vü ḫvāb-ālūde olurlar.
ا

Rubā‘iyye:

13

دد

כאر و כ

و دون و
اى כ را

א

د
אج אو

دو

Neẟr:14 [N87a] Ve daḫi Budin ve Ṭımışvar ve Belġrad nām bilāddan15 ve sāyir
şehrlerden şehr-i Sarāy’a ve diyār-ı Bosna’ya16 sefer iden tüccār ve sāyir ṭā’ifeden bī-şumār kimesneler menāzil ü merāḥilde maḫṣūṣ kārbān-sarāylar olmamaġın fuḳarā-yı vilāyet ve żu‘afā-yı ra‘iyyetüñ ḫānelerine nüzūl eyleyüp
fuḳarānuñ cebren ve ḳahren17 “Arpaların semendümüze ve buġdayların ken-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

zevādları M: zevādeleri N (86b/4) V (90a/10)
olup kūşe-i ḥużūra yetdiler. M N (86b/4-5): oldılar. Ol V (90a/10-11)
ṣāḥib-ḥasenāt M N (86b/5): ṣāḥib-ḥasenātuñ V (90a/11)
ḥażretlerinüñ ẓıll-i … kemāl M N (86b/5-6): eyyām-ı sa‘ādet ve ẓıll-i ḥimāyetlerinde tamām V (90a/11-12)
ve terk-i mesken M N (86b/7): - V (90a/12)
kemā-kān M N (86b/8): kemāl mertebe V (90a/13)
‘alef ve şa‘īrin bī-tesvīf ü te’ḫīr M N (86b/10): arpasın ve otluġın ve müsāfir-i mühim olıcaḳ me’ākil ü
meşāribi bī-ḳuṣūr V (90a/15-16)
keẟīr ü ḳalīl M N (86b/11): ḳalīl ü keẟīr V (90a/17)
bulurlardı ve her şām u ṣabāḥ M N (86b/12-13): bulup V (90a/18)
ol cisr-i bī-naẓīrden ‘ubūr idüp ḫōş-ḥāl olurlardı M N (86b/13-14): ve bī-ḫāṭıra-i ġarḳ u ḫavf-ı āb felāḥ bulup
ol cisrden ‘ubūr iderlerdi V (90a/19)
olsa M: ola N (86b/15) V (90b/2)
ni‘metinde M N (86b/16): ḫayrātında bī-ḫavf ü ḫaşyet V (90b/3)
Âlem hep tecrübeli efendi avucu nokta / Hatlar birleşir noktanın etrafında / Hep ona muhtaçtır ay da gün
de zorlukta / Allah kimsenin başına yanlış efendi vermez”
Neẟr M V (90b/6): - N (87a/1)
bilāddan M N (87a/1): bilād-ı benāmdan V (90b/7)
ve diyār-ı Bosna’ya M N (87a/2): - V (90b/7)
ve ḳahren M V (90b/11): - N (87a/6)

Cevâhiru’l-Menâkıb

dümüze.” deyüp ta‘addī ḳılurlardı.1 Ve her bī-emānlar mākiyānların2 alup
ṣāḥibine dīk gelürlerdi. Ve beyżanuñ ḫod3 fuḳarāya ḳarasın göstermeyüp4 ve
her meleme derd-mendüñ bere vü5 gūsfendin yiyüp anasıyla bile aġlarlardı.
Ve her6 bīve-i bī-mecālüñ lebenin7 anaları südünden ḥelāl bilürlerdi.8 Her
miskīnüñ [M92a] nān-ı cevīni dendān-ı ṭama‘larına zişt ü ḫaşīn gelüp “Beher-ḥāl [V91a] kendümiz içün buġday boġaçası al.” deyü cefā itmek isterlerdi.
El-ḳıṣṣa: Bu gūne aḥvāl-i şenī‘a ol diyāruñ9 fuḳarāsına müstevlī olup ekẟer
ḳurānuñ ḫalḳı10 perākende vü āvāre ḳalup11 niçe ḳarye ḫarāb ve me’vā-yı būm
u ġurāb olmış idi. Çün ḫuṣūṣ-ı kār mīr-i ṣāḥib-āẟār [N87b] ḥażretlerinüñ
ḫāṭır-ı şerīflerine kār eyleyüp şehr-i Sarāy12 ḳażāsına tābi‘ memerr-i ‘āmmda
vāḳi‘ olan13 Moḳra nām ḳaryed[e] iki kārbān-sarāy-ı bedī‘u’l-bünyān binā eylemişler idi ki kemāl-i vüs‘at ve nihāyet-i füsḥatlerinden ḫāne-i şeşder-i felek
sāḥalarına nisbet teng ü endek olmış14 idi. Ve daḫi ol diyār-ı keẟīru’l-intifā‘uñ15
lāzım olan menāzil ü merāḥilinde niçe kārbān-sarāylar binā eylemişler idi ki
kārbān-sarāycıları vaḳtinde mühimm ü münāsibi ve lāzım olacaḳ16 me’ākil
ü meşāribi ebnā-yı sebīl içün17 müstevfā taḥṣīl idüp āyende vü revende ṭoġrı ḫānlara giderlerdi ve18 fuḳarā-yı ḳurā daḫi mevcūd olan me’kūlātdan ne19
olursa [M92b] müsāfirlere iḥżār20 idüp aḳçalarile iştirā21 iderlerdi. Ve herkes
1
2
3
4
5
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7
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14
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17
18
19
20
21

deyüp ta‘addī ḳılurlardı M N (87a/7-8): deyü ġaḍab idüp çekerlerdi ve tuḫm-ı ‘anāyı zemīn-i cevr ü cefāya
ekerlerdi V (90b/12-13)
her bī-emānlar mākiyānların M N (87a/8): mākiyānların her bī-emān V (90b/14)
ḫod M N (87a/9): - V (90b/15)
göstermeyüp M N (87a/10): göstermezlerdi V (90b/15)
bere vü M N (87a/11): bere-i V (90b/16)
her M N (87a/12): - V (90b/17)
- M N (87a/12): alurlardı ve V (90b/17)
- M N (87a/13): Ve V (90b/18)
- M N (87a/16): ḳurāsınuñ V (91a/3)
- M N (87a/17): ﴾“[ ﴿ َك )اَ َّ ُ ( ُ ُ ُ ْ َ ْ ِ ٌة َ ْت ِ ْ َ ْ َ َر ٍةOnlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler.”
ْ
ٌ
َّ َ
(Müddessir, 74/50-51)] her biri bir diyāra V (91a/4)
ḳalup M N (87a/17): olup V (91a/5)
ṣāḥib-āẟār ... Sarāy M N (87a/19 - 87b/1): ṣāḥib-āẟāruñ sem‘-i şerīflerine īṣāl olunduḳda bī-tevaḳḳuf u ihmāl
şehr-i mezbūr V (91a/6-8)
vāḳi‘ olan M N (87b/2): - V (91a/8)
olmış M N (87b/5): - V (91a/11)
keẟīru’l-intifā‘uñ M N (87b/6): ‘azīzü’l-i‘tibāruñ V (91a/12)
eylemişler idi ki ... olacaḳ M (“ebnā-yı sebīl içün” ibaresinin üzeri çizilmiştir.) N (87b/7-9): idüp ebnā-yı sebīl
içün vaḳtinde kārbān-sarāycıları arpasın ve ṣamanın ve yolcılara lāzım ü mühim olacaḳ V (91a/13-15)
meşāribi ebnā-yı sebīl içün M N (87b/9): meşāribin V (91a/15)
giderlerdi ve M N (87b/11): nāzil olup V (91a/17)
- M (“mevcūd” kelimesinin üzeri çizilmiştir.) N (87b/12): mevcūd V (91a/18)
iḥżār M N (87b/12): ḥāżır V (91a/18)
iştirā M N (87b/13): bey‘ u şirā V (91a/19)
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pāy-ı āzın [V91b] kilīm-i endāzeden dırāz itmeyüp fuḳarā-yı ṣāḥib-‘iyāl daḫi
bu mu‘āmele1 ile ḫōş-ḥāl ve mübārek-fāl olmışlaridi. Ve zamān-ı ümerā-yı sābıḳda2 gürīḫte vü ābıḳ olan re‘āyā bu gūne istimāleti müşāhede3 ve bu minvāl
üzre ḥimāyet ü ‘adāleti mu‘āyene4 idicek, her biri:
Mıṣrā‘:

א כא ى כא ا

5

ا אم ان

Neẟr:6 [N87b] mıṣdāḳınca yine yerlü yerine gelüp7 her ḳarye bir ḳaṣabaya
mu‘ādil ve her ḳaṣaba bir sevād-ı a‘ẓama muḳābil olmış idi ve zemīn ü zamān
ve ḫāne-i çār-ṣuffe-i cihān8 emn ü emān ve ni‘met-i bī-kerāndan9 ṭolmış idi.
Ve daḫi livā-i Bosna tevābi‘inden Banaluḳa nām ḳaṣabada10, 11 bir cāmi‘-i şerīf
binā eylemişler idi ki [V92a] cāmi‘-i ḥüsn ü behcet ve menzil-i raḥmet-i Rabbü’l-‘izzet olmış12 idi. Ve ṣıbyān-ı Müslimīn içün daḫi13 bir mu‘allim-ḫāne binā
eylemişler14 idi ki her bām-tā-şām ta‘līm-i kelām-ı Ḫālıḳu’l-enām15 ve tefhīm-i
ādāb-ı dīn-i İslām olunmaġla ahālī-i ḳaṣaba ehl-i Ḳur’ānla [M93a] memlū ve
āyīne-i sīneleri jeng-i cehālet ve reng-i belādetden meclüvv olmış idi. Ve daḫi
ḳaṣaba-i mezbūrenüñ16 çārsūsı içinde17 binā eyledikleri18 cāmi‘-i şerīf19 öñünde
merḥūm ‘Alī Paşa binā itdügi cisrüñ20 vaḳf-ı mu‘ayyeni olmamaġın ṣaded-i
zevāl ve şeref-i zilzālde olmış idi. Ol ẕāt-ı ‘amīmü’l-iḥsān ḥażretleri cisr-i mezbūruñ21 aḥvāline nigerān olduḳlarında tekrār ta‘mīr idüp mā-ṣadaḳ-ı kelām-ı
1
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- M N (87b/15): vü mücāmele V (91b/2)
ve mübārek-fāl ... sābıḳda M N (87b/15-16): olmış idi ve her birinüñ sā‘id-i sevdāsını şāhid-i ẟervet ü ġınāyī
mu‘āniḳ bulmış idi. Ve ümerā-yı sābıḳ zamānında V (91b/2-4)
müşāhede M N (87b/17): - V (91b/5)
mu‘āyene M N (87b/18): müşāhede V (91b/6)
 כא اM N (87b/19):  כאV (91b/7)
“Umulur ki o kavim üzerine eski günler geri gelir”
Neẟr M V (91b/7): - N (87b/19)
gelüp M N (88a/1): gelmekle V (91b/8)
ve ḫāne-i ḫār-ṣuffe-i cihān M: ve ḫāne-i çār-ṣuffe-i cihān N (88a/3) / - V (91b/10)
bī-kerāndan M N (88a/4): bī-pāyāndan V (91b/10)
Ve daḫi livā-i Bosna tevābi‘inden Banaluḳa nām ḳaṣabada M N (88a/4-5): - V (91b/10)
V nüshasında metin, bu noktada V (91b/19)’a atlamaktadır.
olmış M N (88a/7): - V (92a/1)
daḫi M N (88a/8): - V (92a/2)
eylemişler M N (88a/8): itmişler V (92a/2)
Ḫālıḳu’l-enām M N (88a/9): Rabbü’l-enām V (92a/3)
ḳaṣaba-i mezbūrenüñ M N (88a/12): mezbūr Banaluḳa’nuñ V (92a/6)
- M N (88a/12-13): pādişāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretlerinüñ V (92a/7)
binā eyledikleri M N (88a/13): - V (92a/7)
şerīf M N (88a/13): şerīfleri V (92a/7)
itdügi cisrüñ M N (88a/14): eyledigi köprinüñ V (92a/8)
ḥażretleri cisr-i mezbūruñ M N (88a/16): mezbūr cisrüñ V (92a/10)

Cevâhiru’l-Menâkıb

bedī‘u’n-niẓām-ı 2﴾ ُ ْ א ٌن َ ُ ٌص1 ُ َّ َ﴿כא
olup niçe evḳāfı anuñ ta‘mīr ü termīَ ْ َ
ْ
b
mine maḫṣūṣ [N88 ] buyurmışlaridi. Ve daḫi ḳaṣaba-i mezbūrede binā itdükleri3 cāmi‘-i şerīf4 ḳurbında bir ḥammām-ı laṭīf5 binā eylemişler idi ki cāmi‘-i
behcet ü6 maḥāsin ve mā’uhū ġayri āsin7 idi. Ve daḫi ḳaṣaba-i mezbūrenüñ
bir şerīf maḳāmında8 ki mecma‘-ı ‘aṭşān ve memerr-i teşnegān idi, bir laṭīf9
çeşme iḥdāẟ eylemişler idi ki teşnegān-ı pür-żucret [V92b] ve güm-geştegān-ı
tebeh-ḥarāret10 olanlara kelām-ı Īzid-i bī-çūn-ı11 12﴾ ﴿ َ ْ ُب ِ َ א ا ْ ُ َ ُ َنtefsīrin
َ
َّ
insicām-ı tāmmla lūle-i dehāndan taḳrīr eylerdi.13, 14
Ve daḫi ḳaṣaba-i mezbūre15 [M93b] ḳażāsına tābi‘ Ṭırn nām iskeleden gemilerle geçülüp resm-i ‘ubūr deyü alınan aḳçadan mā‘adā aḥvāl-i nā-hemvār bīḥadd ü bī-şumār idi. Anda daḫi16 bir laṭīf kārbān-sarāy ve bir bī-mānend cisr-i
bī-naẓīr17 binā eylemişler idi ki dīde-i ḳuvvet-i müteḫayyile taḫayyülünden ‘āciz
ve ḥīṭa-i mütevāhime pīrāmen-i ẓuhūrını ġayr-i ḥā’iz idi. Resm-i ‘ubūr ref‘ olunmaġla ve eṭrāf u eknāfdan re‘āyā ḳonmaġla el-ān18 bir ‘aẓīm ḳaṣaba olup anda
daḫi bir cāmi‘-i şerīf ve ḳurbında bir mekteb-i laṭīf binā buyurmışlaridi.19, 20
Ve daḫi Brod ḳażāsına21 tābi‘ Maġlay nām ḳaryede bir ‘ālī mescid ki rahmet-i Raḥmān’a mevrid olmış idi, binā eylemişleridi. [N89a] Ve menba‘-ı
1
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 כאM N (88a/18): - V (92a/12)
ْ ُ َّ َ َ
“... duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi ...” (Saff, 61/4)
mezbūrede binā itdükleri M N (88b/1): mezbūrenüñ bir cāmi‘i- şerīfe kemāl mertebe iḥtiyācın mi‘mār-ı
luṭf-i bī-şumārlarına ahālī-i ḳaṣaba iş‘ār itdüklerinde bī-te’ḫīr ü tesvīf bir V (92a/13-15)
- M N (88b/2): ve anuñ V (92a/16)
laṭīf M N (88b/2): naẓīf V (92a/16)
behcet ü M N (88b/3): - V (92a/17)
“ġayri āsin”: Muhammed, 47/15’te geçen “bozulmayan (su)” manasındaki ifade.
daḫi ḳaṣaba-i mezbūrenüñ bir şerīf maḳāmında M N (88b/4): yine ol ḳaṣabanuñ bir münāsib maḥallinde V
(92a/17-18)
laṭīf M N (88b/5): - V (92a/19)
ارت
M: ارت
N (88b/7) V (92b/1)
Īzid-i bī-çūn-ı M N (88b/7): - V (92b/1)
“... Allah’a yakın olanlar ondan içerler.” (Mutaffifîn, 83/28)
ن
ب אا
(Sehven “ ” ِ َ אyerine “ ” אyazılmıştır. P nüshasında doğrusu yazılıdır.) M N (88b/7-8):
﴾ َ ِ“{ ﴿ َ َّ ٍة ِ َّ אر... içenlere lezzet veren [kadehler dolaştırılır].” (Sâffât, 37/46)} V (92b/1)
taḳrīr eylerdi M N (88b/9): icrā iderdi V (92b/2)
V nüshasında metin, bu noktada 91b/10’a atlamaktadır.
ḳaṣaba-i mezbūre M N (88b/9): Banaluḳa V (91b/11)
- M N (88b/12): mīr-i mükerrem, ṣāḥibü’l-eyādī ve’n-ni‘am V (91b/13-14)
bī-naẓīr M N (88b/13): muḥkem V (91b/15)
- M N (88b/16): dört beş yüz ḫānelü V (91b/18)
anda daḫi ... buyurmışlaridi M N (88b/16-17): - V (91b/19)
V nüshasında metin, bu noktada 92b/3’e atlamaktadır.
Brod ḳażāsına M N (88b/18): ḳażā-i mezbūra V (92b/3)
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ġuzāt-ı ṣāḥib-derecāt olan Ḳostaniça1 nām ḳal‘a öñünde bir cisr-i bī-naẓīr binā
idüp cāy-ı ba‘īdden getürdükleri ṣu içün binā itdükleri ser-çeşme āb-ı ḥayātdan2 bir eşme idi. Ve daḫi Nüvasin3 ḳażāsına tābi‘ Ḳozarnençe4 nām ḳarye
ḳurbında bir kārbān-sarāy binā eylemişler idi ki ġāyet-i iḥtiyācdan az ḳalup
mezbūr5 ḳarye ḳuruya ḳalaydı. [M94a] Ve ol ḥażret-i ṣāḥib-ḥasenātuñ egerçi
ki mi‘mār-ı meberrāt ve bennā-yı ḫayrātlarından6 ‘umūmen vilāyet ma‘mūr
olmışidi ve ṣıyt ü ṣadā-yı ḥasenātlarından zemīn ü zamān ve ḫāneḳah-ı devrān7 ṭolmış idi. Ammā ḫāṣṣaten kendülerüñ mevlūdi8 olan Ṣoḳol nām ḳaryenüñ ahālīsi daḫi mā’ide-i in‘ām-ı ‘āmmlarından dūr ve ḳā’ide-i9 iḥsān-ı
mā-lā-kelāmlarından maḥrūm u mehcūr olmaġı revā görmeyüp anlar10 daḫi
bārān-ı bī-kerān-ı11 iḥsānlarından behre-mend ve ‘ā’ide-i12 ‘izz ü cāhlarından
sūd-mend itmek maḳṣūd-ı şerīfleri olup13 ḳarye-i mezbūre mekān-ı aṣlīsinden daḫi evsa‘ maḥalle [V93a] ḳaldırılup haftada bir bāzār14 olmaġla15 dāyire-i
vüs‘ate16 vāṣıl ve ahālīsi17 ḥavza-i ġınāya dāḫil olması [N89b] ma‘lūm-ı şerīfleri
olduḳda ḫuṣūṣ-ı kārı pāye-i serīr-i şehriyār-ı gerdūn-medāra ‘arż buyurduḳlarında murād-ı şerīfleri üzre emr-i şāhī ve fermān-ı şehin-şāhī18 müyesser olup
nev-‘arūs-ı maḳṣūdları vech-i meşrūh üzre ṣuffe-i ẓuhūrda19 cilve-ger ḳılınmış20
idi. Fi’l-vāḳi‘ mezbūr ḳarye maḥall-i tengden mekān-ı evsa‘a [M94b] ref‘ olunup haftada bir bāzārı olmaġla fuḳarā-yı zāruñ faḳrları21 ġınāya ve şiddetle-
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 אM V (92b/5):
 אN (89a/1)
ḥayātdan M N (89a/4): ḥayvāndan V (92b/7)
Ve daḫi Nüvasin M N (89a/4): Ve Nüvasil V (92b/8)
 زارM:
 زارN (89a/5) /
 زراV (92b/8)
mezbūr M N (89a/6): - V (92b/10)
ki mi‘mār-ı ... ḫayrātlarından M N (89a/8): mi‘mār u ḫayrāt u meberrātlarından V (92b/11)
ve ḫāneḳah-ı devrān M N (89a/10): - V (92b/13)
mevlūdi M N (89a/11): mevlūdleri V (92b/14)
ḳā’ide-i M: fā’ide-i N (89a/13) V (92b/15)
anlar M: anları N (89a/14) V (92b/16)
bī-kerān-ı M N (89a/14): bī-pāyān-ı V (92b/17)
‘ā’ide-i M N (89a/15): māye-i sa‘ādet-vāye-i V (92b/17-18)
olup M N (89a/16): olıcaḳ V (92b/19)
bāzār M: bāzārı N (89a/18) V (93a/1)
- M N (89a/18): ḳarye-i mezbūre V (93a/1)
vüs‘ate M N (89a/18): tevsī‘e V (93a/2)
- M N (89a/19): kemāl mertebe V (93a/2)
murād-ı şerīfleri ... şehin-şāhī M N (89b/3): murād u maḳṣūdları V (93a/5)
olup nev-‘arūs-ı ... ẓuhūrda M N (89b/4-5): ve nev-‘arūs-ı merāmları bi’t-tamām mınaṣṣa-i ḳabūlde V (93a/5-6)
ḳılınmış M N (89b/5): olmış V (93a/6)
faḳrları M N (89b/7): faḳrı V (93a/8)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ri1 reḫāya mübeddel olmış idi ve mükedderü’l-aḥvāl2 olan ehl-i ‘ıyālüñ fāli
hümāyūn olup ḥāli ẟervet-i Ḳārūn ṭabaḳasın bulmış idi. Ḥālā dört beş yüz3
ḫāne ḳonup ve ekẟeri ehl-i İslām olup izdiyād-ı devlet-i sa‘ādet-encāmlarına
fi’ṣ-ṣubḥ ve’ş-şām iştiġāl-i mā-lā-kelām göstermişlerdür. Hemīşe ol ẕāt-ı sütūde-ṣıfāt ḥażretlerinüñ4 ẓıll-i ẓalīl-i ḥimāyetlerinde fuḳarā vü żu‘afā ḫōş-ḥāl ve
ceyb ü dāmen-i zemīn ü zemen ‘aṭiyye-i iḥsānlarından5 māl-ā-māl olmadan
Beyt:

Olmaya hīçbir nefs ḫālī
Ve’n-Nebiyyi6 ve ālihi’l-‘ālī

Neẟr: Ḥāṣıl-ı kelām ol ṣāḥib-i in‘ām-ı nīk-nām ḥażretlerinüñ7 [V93b] ekẟer-i
eyyāmı ve aġleb-i şühūr u a‘vāmı ta‘mīr-i mebānī-i ḥasenāt [N90a] ve te’sīs-i
ḳaṣārā-yı meberrāta maḳṣūr olup ḫayrāt u ṣadaḳātına ġāyet ve aḥsen-i meẟūbātına nihāyet8 olmayup mülhim-i ġayb ki meşūb-ı rayb-ı ‘ayb degildür, gūş-ı
cān ve ṣımāḫ-ı cenāna inhā eyledi ki:
[M95a] Mıṣrā‘:

9

ا ا

اذا

Neẟr: Lā-cerem bu mıḳdārla ki deryādan ḳaṭre ve ṣaḥrādan ẕerre degildür,10
raḳam-zede-i kilk-i müşgīn-külāh ve netīce-i izdivāc-ı sefīd ü siyāh olmışdur.
Nedret-āyīn-i ḥāl11 ve ‘acebterīn-i aḥvāl budur ki nihāl-i berū-mend-i iḳbālleri āb-ı seḥāb-ı cāh u celālle şādāb ve sebze-zār-ı devlet ü sa‘ādetleri cūybār-ı
iltifāt-ı şehriyārla12 sīrāb iken yine her ān ve her sā‘at13 rişte-i cānları ṭā‘at-i
Raḥmān’a beste ve mürġ-i dil-i ‘ārifleri dām-ı zaḫārif ve ḳayd-ı ten-perestīden
reste olmışdur. Ve kenār-ı deryā-yı keff-i ‘aṭā-baḫşlarında dürr-i Necef mānend-i pāre-i ḫazef bī-ḳadr ü14 bī-şerefdür ve āyīne-i ḳalb-i ṣafā-āyīnleri muḳābelesinde libās-ı aṭlas u dībā15 miẟāl-i ḳabā-yı16 ‘abā bī-i‘tibār u bī-bahādur.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

şiddetleri M N (89b/8): şiddeti V (93a/9)
mükedderü’l-aḥvāl M N (89b/9): aḥvāli perākende V (93a/9-10)
- M N (89b/11): mıḳdārı V (93a/12)
sütūde-ṣıfāt ḥażretlerinüñ M N (89b/14): ṣāḥib-ḥasenātuñ V (93a/15)
zemīn ü zemen ‘aṭiyye-i iḥsānlarından M N (89b/16): kūh u hāmūn mānend-i evrāḳ-ı ḫazān gūn-ā-gūn
iḥsān-ı bī-pāyānlarından V (93a/16-17)
Ve’n-Nebiyyi M N (89b/17): Bi’n-Nebiyyi V (93a/18)
in‘ām-ı nīk-nām ḥażretlerinüñ M N (89b/18): in‘ām u nīk-nāmuñ V (93a/19)
ṣadaḳātına ġāyet ... nihāyet M N (90a/2): ḥasenātına ġāyet ve aḥsen-i meẟūbātına nihāyet V (93b/3)
“Bir işin üstesinden gelemiyorsan onu terk et”. Ashâb-ı Kirâm’dan Amr b. Ma‘dîkerb’e aittir.
degildür M N (90a/6): meẟābesindedür V (93b/7)
Nedret-āyīn-i ḥāl M N (90a/7-8): - V (93b/8)
şehriyārla M N (90a/11): ḥażret-i pādişāh-ı Cem-ḥaşmetle V (93b/11)
her ān ve her sā‘at M N (90a/11): dāyimā V (93b/11)
bī-ḳadr ü M N (90a/15): - V (93b/15)
aṭlas u dībā M: aṭlas-ı zībā N (90a/16) V (93b/16)
- M N (90a/17): nemed ü V (93b/16)
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Beyt:
1

م כ در
و ت درو א

ا

ۂآ
رت

Neẟr: [N90b] El-ḥaḳḳ ‘ahd-i meymūn ve eyyām-ı hümāyūnlarında mi‘mār-ı
luṭf ü iḥsānları [V94a] bir mertebe der-kārdur ki ḫarāb-ābād-ı ‘ālemde bir
ḫarābeden ḫaber ve bir vīrāneden eẟer [M95b] mānend-i genc-i sīm ü zer nāyāb ve nā-peydādur.2
Ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ metā‘-ı fetḥini ḫırīdār ve nev-‘arūs-ı tesḫīrin ṭaleb-kār
olduḳlarıdur3 ki ‘arāyis-i ma‘ānī sāḥıretü’l-liḥāẓ ve şāḫ-ı īżāḥ-ı elfāẓla
müteḥallī olmışdur.4
אى ا ار
כ ز אر
אن
5

ا أى
אدا א

א

א ده دار

اאز

א را כ כ א
6
א و אر

1

2

 درو אM V (93b/18):  درو אN (90a/19)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Zamanın Âsaf ’ının nazarına kulum / Sureti zengin ama sireti dervişlerin sireti”
(Hâfız Divânı, s. 26).
ve nā-peydādur M N (90b/4): olmışdur.
אن
אن
ر

ا
אن
دور

ا

اى ز אرى
و ا
ا

از وى آ אر

در כ ر
ه א אب
ا

3

4
5
6

כ

(“Ey adalet mimarisi, dünyada / Ne gizli ne de açık virane yoktur / Dünya tuğla tuğla mamurdur / Ondan
yıkımın eserleri uzaktır / Memlekette baykuş varsa üzül / Ki harabe ona bulunmaz hazine gibidir”) V (94a/2-5)
Ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ ... olduḳlarıdur M N (90b/5-6): Bi-‘ināyet-i bī-ġāyet-i ḥażret-i Mūcid-i küll ve bi-yümn-i
ittibā‘-ı sālār-ı hādiyān-ı sübül ḳal‘a-i Ḳurpa fetḥ olunup şarṭ-ı ‘illet-i selāmet-i dīn ve şaṭr-ı istiḳāmet-i
millet-i metīn ekmel-i ṭarīḳ ve ecmel-i tensīḳ üzre ḥāṣıl oldugıdur V (94a/6-9)
olmışdur M N (90b/7): olup sürür-i müteḳābile-i asṭarda cilve virilmişdür V (94a/10)
 ﭙردارM V (94a/12):  دارN (90b/9)
א را כ כ א
א و אر
M N (90b/10):

Cevâhiru’l-Menâkıb

آر
אر
1

אر

ه
ان

را אط
از د ه ا כ
ا وه
د אى

د
אن

ازو
وزو

Neẟr: Ol zamān ki āyīne-i cemāl-i2 ḫilāfet, cām-ı cihān-nümā-yı [V94b]
ṣuver-i salṭanat, feyyāż-ı riyāż-ı 3اود او ا ا
ّ  ب, sāye-nişīn-i çetr-i ْ َ ﴿ ٰا ٰ ُכ ْ َ א
4
5
6
﴾ً ُ ْ ِت اَ َ ا, mütemmim-i māhiyyet-i sulṭānī, muḳavvim-i merātib-i Süleymānī, merḥūm-ı7 mebrūr Sulṭān Süleymān -eskenehullāhu te‘ālā8 bi-a‘lā ġurafi’l-cinān-9 ḥażretlerinüñ tamāmet-i enām fermān-ı ḳażā-cereyānlarına10 rām
olmışlaridi. Ve ḫavāḳīn-i nāmdār ve selāṭīn-i ẕevi’l-iḳtidār11 [N91a] taḥt-ı nigīn-i ḥükmünde ārām itmişleridi. Ve sāḥa-i gerdūn-misāḥa-i12 [M96a] memleketi gerd-i fitne vü fesāddan tehī ve ḥudūd-ı ḫıṭṭa-i vilāyeti serḥadd-i iḳlīm-i
‘ademe müntehī olmış idi.
Beyt li-münşi’ihī:

Cihānı ṭutmış idi tīġ-i fetḥi13 ser-tā-ser
Hemān diyār-ı ‘adem ḳalmışidi ḫālī yer

Naḥīfī ḥaḳḳ budur aḥsente aḥsent
Nedir bu ṭab‘-ı gevher-bār-ı seḥḥār
Derūnında olan genc-i nihānı
Dirīġ itme cihāna eyle īẟār
Cihān enfās-ı müşgīnüñle ṭolsun
Mu‘aṭṭar ḳıl cihānı hem-çü ‘aṭṭār
כ א

را כ
א و אر

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ز

“Papağan tabiatlıyı öyle tatlı söylet ki / İnci gibi verimli Kurpa’nın fethinden” V (94a/13-16)
 אىM:  د אىN (90b/12) V (94a/18)
“Ey sırları söyleyen papağan dikkat et / Sakın gagandan şeker eksik olmasın / Üstü kapalı konuştun
rakiplerle / Allah’ım bu muammadan perdeyi kaldır / Nahîfî kalemi tatlı söylet / İnci gibi verimli Kurpa’nın
fethi için / Bazen dudaklara sevinç gülüşü gelir / Bazen gözlerden üzüntü yaşı akar / Dertlilerin dudağı
şundan güler / Ve ondan ağlar çoğu gönüller”
- M N (90b/13): istīhāl-i V (94a/19)
“Öyle kalpler var ki severim, öyleleri de var ki düşman olurum”
“... ve (diğer) toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti.” (Mâ’ide, 5/20)
- M N (90b/15): imām-ı mescid-i aḳṣā-yı pādişāhī, sebbāḳ-ı meydān-ı rihān-ı şehin-şāhī V (94b/2-3)
- M N (90b/15): kemāl-i V (94b/4)
merḥūm-ı M N (90b/16): merḥūm u V (94b/4)
te‘ālā M N (90b/17): - V (94b/5)
“eskenehullāhu te‘ālā bi-a‘lā ġurafi’l-cinān”: “Allah onu yüksek cennet odalarında yaşatsın.”
tamāmet-i enām fermān-ı ḳażā-cereyānlarına M N (90b/18): ins ü cinn emrine V (94b/6)
ẕevi’l-iḳtidār M N (90b/19): rūzgār V (94b/7)
gerdūn-misāḥa-i M N (91a/1): felek-mesāḥa-i V (94b/8)
fetḥi M N (91a/4): ḳahrı V (94b/10)

285

286

TENKİTLİ METİN - Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı

Neẟr: Dergāh-ı felek-iştibāhı rūy-ı niyāz-ı ekāsire ve izdiḥām-ı cibāh-ı ḳayāṣıradan bir meẟābede idi ki faġfūr-ı Çīn kāse-līsi ve debīrān-ı dīvānınuñ Müşterī ve ‘Uṭārid re’īsi idi. Ḫavf-ı āteş-i1 dem-ā-deminden şāh-ı ‘Acem’üñ başında od yanardı, iġlāṭ-ı ḥissiyyeden ünās efser-i sürḫ ḳıyās eylerdi. Ve ḳurūm-ı
Freng’üñ derūn-ı tengine urduġı āteşüñ tütüni depesinden çıḳardı, evhām-ı
ẓulmāniyyeden ‘avām bī-intibāh külāh-ı siyāh ẓann iderdi.
א אر כ د از
ز
א ش از آب

Şi‘r:2
ر
3

ا

א

ز אران אن
א از אن

Neẟr:4 Ve zebāne-i āteş-i ceng ü cidālinüñ işti‘ālinden ḳral-ı bed-fi‘āl daḫi
[V95a] āb-ı ‘afv ve zülāl-i5 luṭfların penāh idünüp ‘inān-ı inḳiyādı dest-i taṣarruflarına virmiş idi ve6 memālik-i ḫusrevāniyyede olan ehl-i ẕimmet gibi sāl besāl7 bāc u ḫarāc [M96b] irsāline [N91b] raġbet göstermişdi. Aña binā’en bermuḳteżā-yı ri‘āyet-i pādişāhī ve mübteġā-yı ‘ināyet-i şehin-şāhī, mezbūr ḳrala
emān virüp ve ‘ahd-nāmeler irsāl8 idüp buyurmışlar idi ki: “Nāṭūr-ı nāḳūr-ı
dīn-i ‘Īsā ve kürsī-nişīn-i āyīn-i millet-i Mesīḥā sen ki ḳralsın, ma‘lūm ola ki
çünki tāb-ı āfitāb-ı saṭvet-i ṣavlet-i ḳażā-ḫāṣṣiyyetimden sāye-i livā-i luṭf ü
merḥametüme ilticā eyledüñ, senüñ ḥaḳḳuñda envā‘-ı ‘āṭıfetüm ki merāsim-i
şāhānem ve levāzım-ı ḫusrevānemdür, ẓuhūra getürüp buyurdum ki, mādām
ki9 senüñ ṭarafıñdan10 aḥvāl-i şenī‘a ve evżā‘-ı beşī‘a meclā-yı ṣudūrda ẓuhūr
itmeye, ehl-i11 ‘iyāl ve māl ü menālüñe sāyir re‘āyāñla emīn olup ẓıll-i ẓalīl-i
ḥimāyetimde āsūde ve pister-i merḥametimde ġunūde olasın.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

- M N (91a/8): ġaḍab-ı V (94b/14)
Şi‘r M N (91a/13): - V (94b/18)
 אنM N (91a/15): ( אرDerkenardadır.) V (94b/18)
“Her yerden bir toz kalktığını görse / Keskin kılıcın suyundan olamaz / Zırh delici okların yağışından /
Muhalif nişandan bir eser kalmaz”
Neẟr M N (91a/15): - V (94b/18)
zülāl-i M N (91a/17): cūy-ı V (95a/1)
‘inān-ı inḳiyādı ... ve M N (91a/17-18): hezār iftiḳār u iḥtiḳārla emān-ḫvāh olup sāl be-sāl V (95a/1-2)
sāl be-sāl M N (91a/19): - V (95a/3)
irsāl M N (91b/3): iḥsān V (95a/6)
- M N (91b/10): bi’ẕ-ẕāt V (95a/11)
- M N (91b/10): ve yāḫūd bi’l-vāsıṭa a‘vān-ı pür-ḫusrānuñdan (Derkenardadır.) V (95a/12)
ehl-i M N (91b/12): ehl ü V (95a/13)
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כ دا
آ א

Ḳıṭ‘a:
ا אب
א
1

از

א

כ

א

אدت از
آכ
ازو وغ د آ אب א אب

Neẟr:2 Ve illā şöyle ki bu ‘ahd-nāmeye muḫālif eṭvār ve bu sevād-ı ‘anberīn-fāma mübāyin āẟār bi’ẕ-ẕāt senden ve yāḫūd bi’l-vāsıṭa a‘vān-ı pür-ḫusrānuñdan ẓāhir u āşikār3 ola, [M97a] inşā’allāhu’l-Melikü’l-Ḳahhār [N92a] hücūm-ı
nehengān-ı ādemī-reng ve āheng-i pelengān-ı pīşe-i cengden tārek-i nā-mübāreküñe4 füsḥat-sarāy-ı cihān-ı fesīḥ be-çār-bāliş-i ḥażret-i Mesīḥ5 [V95b]
mānend-i sūrāḫ-ı seng be-ġāyet endek ü teng6 ola.” Ve ḳral-ı ḍalālet-fi‘āl7 ṭarafından daḫi bu minvāl üzre ‘ubūdiyyet-nāme irsāl olunmış idi ki “Ḥāmī-i
ḥımā-yı dīn-i Aḥmedī ve rāfi‘-i rāyāt-ı nuṣret-āyāt-ı Şerī‘at-i Muḥammedī
olan pādişāh-ı baḥr ü berr ve şehin-şāh-ı heft-kişversin. Mādām8 ki cenāb-ı
vālā-niṣābuñdan işti‘āl-i āteş-i ceng ü cidāl ve iḥtimāl-i iẟḳāl-i ḥarb ü ḳıtāle
mübāşeret ve taḫrīb-i ḳılā‘-ı keẟīru’l-intifā‘ıma9 mübāderet ṣādır u ẓāhir olmaya, bi-ḥaḳḳ-ı münzil-i İncīl-i mükerrem ve bi-rūḥ-ı ‘Īsā bin10 Meryem
11

Mıṣrā‘:

م

د

א

א

Neẟr: müzd-ver-i12 ḳaṣr-ı celālüñ ve fermānber-i miẟāl-i ḳażā-timẟālüñ olmaġı
vāye-i ‘aẓamet ve ser-nāme-i ‘ulüvv-i mertebet bilürin.”
Mıṣrā‘:
1
2

از راه

13

כ

“Dünya her kime inayet gözüyle baksa / Öyle sevgi buldu bu eşikte fetih kapısından / Her kim saadet
feyzine bu görüşle kavuşur / Cihanı aydınlatan güneş ondan utanır”
Ḳıṭ‘a:
כ دا
א
כ
ا אب
א از آ א
א

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

א

אدت از
اכ
ازو وغ د آ אب א אب

Neẟr M N (91b/14-16): - V (95a/15)
bi’ẕ-ẕāt senden ... āşikār M N (91b/18-19): āşikārā vü nihān peydā vü ‘ayān V (95a/16-17)
tārek-i nā-mübāreküñe M N (92a/2): bi-rūḥ-ı pāk-i Mesīḥ V (95a/19)
be-cār-bāliş-i ḥażret-i Mesīḥ M: be-cār-bāliş-i mesned-i ḥażret-i Mesīḥ N (92a/3) / naẓar-ı şaḳāvet V (95a/19)
be-ġāyet endek ü teng M N (92a/4): teng ü endek V (95b/1)
ḍalālet-fi‘āl M N (92a/4): bed-fi‘āl V (95b/1)
Mādām M N (92a/9): Şöyle V (95b/5)
taḫrīb-i ḳılā‘-ı keẟīru’l-intifā‘ıma M N (92a/11): ıżrār-ı milk ü milletime V (95b/7)
bin M N (92a/12): ibn V (95b/9)
Nizâmî-i Gencevî’nindir. “Her saat, her zaman”
- M N (92a/13): mi‘mār-ı V (95b/10)
“Her kim bir yere varırsa, hizmet yoluyla varır”
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Neẟr:1 Pes ṭarafeynden bu gūne rāsiḫu’l-bünyān ve şāmiḫu’l-erkān ‘ahd-nāmelerüñ mefhūm-ı ṣadāḳat-merḳūmı eṭrāf-ı diyārda2 mānend-i meẟel-i sāyir
ānen fe-ānen dāyir olup herkes [N92b] silsile-i ‘adāveti taḥrīkden pür-ḥaẕer
[M97b] ve rişte-i ‘ahdi infiṣālden biñ bezerdi.
Beyt:
א

3

دد
ا

כ

آن ا אس
ا אل او ا

ا

Neẟr: Ol ecilden serḥadd-i İslāmiyye’de4 olan ümerā-yı kirāma5 küffār-ı ḫāk-sār
uvaḳlu şikār iken yine mezbūr ‘ahd-nāmeler mūcibince ‘amel idüp [V96a] pāy-ı
taḥammüli dāmen-i taṣabbura çekmişleridi. Velākin livā-i Bosna serḥaddinde
vāḳı‘6 küffār-ı tebeh-rūzgāruñ iskelesi olan Ḳurpa nām ḳal‘anuñ7 ṣāḥibi olup
ḳal‘a-i Sigetvar’da ḳarār iden Zirinoġlı8 nām mel‘ūn-ı ḍalālet-encām9 ser-rişte-i ‘ahdi infiṣāle mübāşeret ve āteş-i fitne vü fesādı işti‘āle mübāderet ḳılmış10
idi ve eşrār-ı küffārı ḳal‘a-i Ḳurpa’da cem‘ idüp taḫrīb-i bilād ve ıżrār-ı ‘ibādı
ehemm-i mühimmātdan bilmiş idi.11 Sebeb-i cür’et ve bā‘iẟ-i ‘adem-i iṭā‘at
daḫi12 bu idi ki, merḥūm-ı mebrūr pādişāh-ı mezbūr ḥażretlerinüñ13 āfitāb-ı
‘ömr-i şerīfleri14 ḥādd-i vasaṭ-ı i‘tidālden cānib-i zevāle māyil olup muḳaddeme-i sipāh-ı ża‘f-ı ḳuvvet ve ḳuvvet-i ża‘f memleket-i nihādlarına el uzatmış idi
ve ṭılāye-i leşker-i mūy-ı sefīd15 ḫıṭṭa-i vücūdların [M98a] iḥāṭa itmiş idi. Ve16
muḳarrer bilmişler idi ki [N93a] ‘an-ḳarīb kūs-i raḥīl urulsa gerek ve sermāye-i

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mıṣrā‘:
از راه
 כ אNeẟr M N (92a/15-16): - V (95b/12)
‘ahd-nāmelerüñ mefhūm-ı ... diyārda M N (92a/7-18): ‘ahd-nāmeler eṭrāf u eknāfda V (95b/13)
 اوM N (92b/3):  و اوV (95b/17)
Selmân-ı Sâvecî’nin Dîvân-ı Eş‘âr’ındandır. “Zarar görecek temel değildir bu / Dağlar sarsıldığında veya gök
yarıldığında”
Ol ecilden serḥadd-i İslāmiyye’de M N (92b/3): Ve cemī‘ serḥadlerde V (95b/18)
kirāma M N (92b/4): İslāmiyye’ye V (95b/18)
- M N (92b/7): olup V (96a/2)
- M N (92b/8): ki ḳıdem ü aṣāletde ḳal‘a-i ẕātü’l-burūc-ı āsmānla tev’em ve metānet ü ḥaṣānetde
mānend-i ḳulle-i Demāvend üstüvār u muḥkem idi, (Demâvend bugün İran’ın Tahran eyaletinde bir
şehirdir. Firdevsî’nin Şehnâme’sinde çokça bahsedilen İran’ın en yüksek tepesi Demâvend dağı bu şehrin
yakınındadır.) V (96a/3-5)
olup ḳal‘a-i ... Zirinoġlı M N (92b/8-9): olan porḳolabı Baḳik (Matija Bakić) V (96a/5-6)
ḍalālet-encām M N (92b/10): bed-encām V (96a/6)
ḳılmış M N (92b/11): eylemiş V (96a/8)
ve eşrār-ı ... idi M N (92b/12-13): - V (96a/8)
daḫi M N (92b/14): - V (96a/9)
mezbūr ḥażretlerinüñ M N (92b/15): mezbūruñ V (96a/9)
‘ömr-i şerīfleri M N (92b/15): ‘ömrleri V (96a/10)
- M N (92b/18): ḥudūd-ı V (96a/13)
Ve M N (92b/19)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ḥayāt ki ḫāne-i bedende mūda‘ bir metā‘-ı müste‘ārdur, be-her-ḥāl istirdād itse gerekdür.1 Lā-cerem rūy-ı teveccühlerin ṭaraf-ı salṭanat-ı mecāz-iştibāhdan
münḥarif idüp [V96b] dergāh-ı Pādişāh-ı ḥaḳīḳī ṣavbına,2 ki
Beyt:
3

د א
אم אه

א

او ا א
כ و ب אرۀ

Neẟr4: dur, tevcīh idüp muḥārebe-i a‘dā-yı İslām’ı mücādele-i nefs-i bed-encāma taḥvīl ve temennā-yı seyr-i ṣaḥrāyı temāşā-yı mele’-i a‘lāya tebdīl eylemişleridi. Mel‘ūn-ı mezbūr5 bu aḥvāli istīlā-yı emrāż ve isti‘lā-yı a‘rāż ḥasebiyle naḳl
ü ḥarekete ‘adem-i istiṭā‘atlerine ḥaml eyleyüp zu‘m-ı fāsid ve efkār-ı kāsidince
mülāḥaẓa eyleyüp eydürdi ki: “Bir ḳavmüñ serdārı6 vādī-i ḥayretde bu minvāl
üzre, ki müşāhede idersin, ser-gerdān olmış ola ve bir ṭā’ifenüñ ser-çeşmesi
beyābān-ı saḳāmetde bu üslūb üzre, ki temāşā ḳılursın, hāyim ü ḥayrān ḳalmış
ola, peydādur ki ol ṭā’ife-i ḫā’ife7 ṣavlet-i ‘adū-yı dürüşt-rūya [M98b] ne ḳadar
pāyidār olsa gerekdür? Ve8 nīrū-yı bāzū-yı zōr-āzmūya ne derecede muḳābele
[N93b] eylese gerekdür? Min-ba‘d żamīr-i nuṣret bize ‘ā’id ve sā‘id-i furṣat bize
müsā‘iddür. Hemān furṣatı ġanīmet ve ża‘f-ı ‘adūyı devlet ü sa‘ādet bilelüm.
Ve Türk’den geregi gibi9 intiḳām alalum ve kemā-yenbaġī ḥaḳāret10 ḳılalum.”
Muttaṣıl dīg-i dimāġı bu gūne ḫayāl-i ḫāmla [V97a] ḳaynadırdı ve rūz u şeb
dīvāne-vār bu gūne māliḫūlyāya döşenür yürürdi.
Şi‘r:

د

ز כ س درد
شد و
م

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

ی
د از

از ا آرد אم
از گ ر א

دل
ى

(Emîr Hüsrev-i Dihlevî’nin Matla‘u’l-Envâr isimli mesnevisindendir. Hindistan’da yaşamış Türk asıllı şair,
tarihçi ve mutasavvıf Ebü’l-Hasan Emîr Hüsrev b. Emîr Seyfeddîn Mahmûd-ı Dihlevî hakkında daha fazla
bilgi için bk. Rıza Kurtuluş, “Emîr Hüsrev-i Dihlevî”, TDV İA, c. XI, İstanbul 1995, s. 135-137. “Yaşlılık
nöbetini hastalık kösü çalar / Gönül şenlikten, can rahattan ayrılır / Beyaz saç ecelden haber verir / Sırtın
bükülmesi ölümden getirir selam”) Neẟr V (96a/13-16)
gerekdür M V (96a/18): gerek N (93a/3)
ṣavbına M N (93a/5): semtine V (96b/1)
 כ وM N (93a/6):  دوV (96b/1)
Molla Câmî’nindir. “Ondan başkasına şahlık yakıştırmak şunun gibidir ki / Satrançta bir iki odun parçasına
da şah derler”
Neẟr M N (93a/6): - V (96b/2)
- M N (93a/9): pādişāh-ı mebrūrdan V (96b/5-6)
- M N (93a/13): ki V (96b/9)
ṭā’ife-i ḫā’ife M: ṭā’ife N (93a/17) / ḳavm V (96b/13)
- M N (93a/19): ol ṭā’ife V (96b/14)
- M N (93b/4): aḫẕ-i V (96b/18)
ḥaḳāret M N (93b/4): ḥaḳāret-i mā-lā-kelām V (96b/18-19)
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Mıṣrā‘:

1

אل

אل

ز

ر א

ز

Neẟr: Āḫiru’l-emr bu gūne taṣavvurāt-ı bāṭıla ile ġurāb-ı2 ṭuġyān zāviye-i
dimāġında āşiyān idüp naḳż-ı ‘ahdi kendüye pīşe ve taḫrīb-i bilād-ı İslām’ı
dem-ā-dem endīşe idinmiş idi.3 Dest-i ta‘addī vü tasalluṭı eṭrāfında olan re‘āyānuñ4 girībān-ı ḥayātın çāk itmiş idi ve ḳadem-i ṭuġyānı cādde-i ‘ahd-nāmeden
ṭaşra gitmiş idi. Bāzū-yı ‘iṣyānı re‘āyā-yı ġamm-dīde ve żu‘afā-yı miḥnet-resīdeye ḫançer-i āzār çekmiş idi ve ḳalem-tırāş-ı naḳż-ı ‘ahdile erḳām-ı ‘ahd ü ḳarārı
defter-i i‘tibārdan ḥakk itmiş idi. Ġurūr-ı dimāġ-ı pür-şürūrı bir dereceye
vāṣıl olmış idi ki [M99a] dāyimā eyyām-ı ġurūr ve hengām-ı sürūrda tündḫū ve dest-ber-zānū [N94a] maḳām-ı i‘tilā5 vü iġtirārda oturup ve külāh-ı
istikbārı ser-i ‘ucb-ı6 pindāra urup7 lāf u güzāf-ı 8א د אر
ا ار
’dan
9
günbed-i gerdūn ṭolmış idi ve bād-ı burūtile bıyıġın balta kesmez ve tamāmet-i vilāyet-i10 İslām’ı [V97b] kirpigine aṣmaz olmış idi. Ammā mel‘ūn-ı ebter
bu ma‘nādan bī-ḫaber idi11 ki
Şi‘r:12

د ى دا
ه ا و
13
אزد כ رى دا

כ
כ آ

כ ف כ כ אد و
ورى دا
כ ه دارى آ

14

Neẟr: Lā-cerem bu üslūb üzre fitne vü fesāddan ḫālī olmayup yevmen fe-yevmen ol ḍalālet-sīmānuñ āteş-i ṭuġyānı izdiyāda meyl itdi ve ṣarṣar-ı ‘adāveti
iştidāda yüz ṭutdı. Ve eṭrāfında vāḳi‘ olan ḳurānuñ ekẟerini vīrān ve niçe varoşı tālān idüp ol diyārdan tüccāra güẕār ve żu‘afā-yı re‘āyāya ḳarār dāyire-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

“Ne tuhaf batıl tasavvur, ne tuhaf zor hayal”
ġurāb-ı M N (93b/8): ḍalālet-ḥicāb-ı V (97a/3-4)
- M N (93b/11): Ve raḫş-ı rehvār-ı vifāḳdan piyāde ve ḳāmet-i sīreti ḫil‘at-i ittifāḳdan sāde olup V (97a/6-7)
 ر א א כM:  ر א א כN (93b/12) V (97a/8)
i‘tilā M V (97a/15): i‘tilāl N (94a/1)
‘ucb-ı M: ‘ucb u N (94a/2) V (97a/16)
pindāra urup M N (94a/2): pindārda kec idüp V (97a/17)
“Evde (kâinatta) ev sahibinden (Allah’tan) başkası yoktur.” manasındaki tasavvufî söz.
dan günbed-i gerdūn ṭolmış M N (94a/3): ı vāṣıl-ı ṣımāḫ-ı ṣıġār u kibār eylemiş V (97a/18)
- M N (94a/4): ehl-i V (97a/19)
idi M N (94a/6): - V (97b/2)
Şi‘r M N (94a/6): Naẓm V (97b/2)
 آM:  آN (94a/7) V (97b/3)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Yüzünü parlatan, kendisine çekidüzen veren herkes dilberlik nedir bilmez / Her ayna
yapan İskenderlikten anlamaz / Külahını yana yıkıp sert oturan herkesin / Padişahlıktan, ululuktan haberi
yoktur” (Hâfız Divânı, s. 122-123).

Cevâhiru’l-Menâkıb

imtinā‘da dāḫil ve mekān-ı1 imkāndan dūr be-merāḥil olmış idi. Pes mīr-i
pür-ġaḍab ol mel‘ūn-ı2 bī-edebden bu gūne aḥvāl-i bu’l-‘acebe muṭṭali‘ oldılar
ve bu kār-ı düşvār3 sāḥa-i müsāmaḥada ḳarār idicek olursa ehl-i İslām [M99b]
ve küffār-ı li’ām miyānında bīdār olan [N94b] fitne vü fesāduñ indifā‘ı maḳdūr-ı beşer olmayacaġın dīde-i yaḳīnle müşāhede buyurdılar. Derḥāl ahālī-i
vilāyetden maṣlaḥat-dīde ve kār-āzmūde niçe kimesneleri4 iḥżār idüp bu gūne
ḫiṭāb buyurdılar ki: “Ma‘lūmuñuzdur ki henüz pādişāh-ı dīn-perver ve şehin-şāh-ı heft-kişver [V98a] ḥażretlerinüñ bi-ḥamdillāhi’l-Ġaffār noḳṭa-i vücūd-ı şerīfleri dāyire-i ṣıḥḥatde ber-ḳarār ve erkān-ı rāsiḫu’l-bünyānları kürre-i
zemīn ve aḳṭāb-ı çarḫ-ı berīn gibi5 ẟābit ü üstüvār iken būsitān-ı saṭvet ve gülistān-ı salṭanatlarında6 nergis-vār kimüñ cānı var ki nev-‘arūs-ı7 memlekete
egri nigāh ide? Ve sünbül-girdār kimüñ ḳaç başı var ki dāmen-i ra‘iyyete ḫār-ı
pür-āzār8 gibi el uzada? İllā meger ki9 serḥadd-i eyāletimde vāḳi‘ olan ḳal‘a-i
Ḳurpa’nuñ10 ṣāḥibi olan mel‘ūn dest-i tasalluṭı ‘āmme-i vilāyete dırāz ve her
gün bir11 fitne ve her vaḳt bir dürlü fesāduñ īcādına āġāz itmişdür. Bā-ḫuṣūṣ ki
pādişāh-ı deryā-nevāl ḥażretlerinüñ12 ḳral-ı bed-fi‘ālle mābeynlerinde13 muḳteżā-yı mu‘āhede üzre silsile-i vidād muḥkem ve ser-rişte-i [M100a] ittiḥād
mübrem iken ol mel‘ūn-ı merdūd mezbūr ‘ahde aṣlā vücūd virmeyüp14 [N95a]
levāzım-ı ‘ahd-i pādişāhīyi ber-ṭaraf ve yevmen fe-yevmen cür’et ü cināyeti
iż‘āf ü mużā‘af itmişdür ve ol mel‘ūn-ı ḍalālet-nihāddan15 mirāren gūş-ı fu’ād-ı
16
واد
واد و ا
ḫiṭābın işitmişdür. İmdi, şöyle ki ol la‘īn-i ḍalālet-rehī17
nüñ def‘-i mażarratında şitāb ve şerer-i żararından ictināb olunmaya, [V98b]
muḳarrerdür ki18 bu gūne ṭuġyānuñ ḳabāḥati eṭrāfında olan küffār-ı sitīze-kāra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

mekān-ı M N (94a/15): maḳām-ı V (97b/10)
mel‘ūn-ı M N (94a/16): la‘īn-i V (97b/11)
- M N (94a/17): eger V (97b/13)
- M N (94b/3): dīvān-ı hümāyūnlarına V (97b/17)
kürre-i zemīn ve aḳṭāb-ı çarḫ-ı berīn gibi M N (94b/8): mānend-i kürre-i arż V (98a/2-3)
salṭanatlarında M N (94b/9): ḫilāfetlerinde V (98a/4)
nev-‘arūs-ı M N (94b/10): ‘arūs-ı V (98a/5)
ḫār-ı pür-āzār M N (94b/12): çenār V (98a/6)
İllā meger ki M N (94b/12): Ammā V (98a/7)
olan ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ M N (94b/13): Ḳurpa nām ḳal‘anuñ V (98a/7)
- M N (94b/14): gūne V (98a/9)
deryā-nevāl ḥażretlerinüñ M N (94b/16): ṣāḥib-nevālle V (98a/10-11)
bed-fi‘ālle mābeynlerinde M N (94b/17): bed-fi‘ālüñ mābeyninde V (98a/11)
- M N (94b/19): başḳa başına kelle geçinmek isteyüp V (98a/14)
ḍalālet-nihāddan M N (95a/3): bed-nihāddan V (98a/16)
“Biz hangi vadideyiz, sen hangi vadidesin?”
ḍalālet-rehīnüñ M N (95a/5): bī-dīnüñ V (98a/18)
muḳarrerdür ki M N (95a/6): bī-şübhe V (98b/1)
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daḫi sirāyet idüp bi’ẕ-ẕāt ḳral-ı bed-fi‘āle müntehī olduḳda bī-şübhe1 anuñ
daḫi maġāra-i dimāġında dīv-i ‘iṣyān mekān idüp taḫrīb-i bilāda mübāşeret ve
naḳż-ı ‘ahde mübāderet itse gerekdür.
Beyt:
2

از و ع א כ د
ر כאر از د

ص وا
د ارد
در

Neẟr: ‘Āḳıl u cāzime beher-hāl lā-büdd ü lāzımdur ki3 düşmen-i ża‘īfi terāzūyı ḫayālde ḳavī taṣavvur itmek gerekdür. Tā ki mīzān-ı4 imtiḥānda nā-būd ve
meydān-ı merdānda5 bī-[vü]cūd6 buluna.
را
כ او

Ḳıṭ‘a:7

د ا אق
8

دي و

א

ر אن را
ز אن را را

Neẟr: Ve9 bir kār-ı düşvār ki10 [M100b] henüz āşikār olmadın misbār-ı endīşe ile ġavrına ire ve ġayrılar ḫātimesinde ma‘lūm [N95b] idinmedüklerin
ol dīde-i ‘aḳlla fātiḥasında11 göre ve evāḫir-i umūrı evāyilinde tedbīr idüp
12
 اول ا כ ا اmefhūmın żamīr-i vaḳḳāddına pīş-nihād idine.”
د

Beyt:
13

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

אر
אد אد כ

در
از

bī-şübhe M N (95a/8): muḳarrerdür ki V (98b/3)
Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “Bir işin çaresini evvelden düşünmek gerek / İş işten geçtikten sonra hayıflanmak fayda
etmez”
Neẟr: ‘Āḳıl ... ki M N (95a/12-13): - V (98b/8)
 انM:  انN (95a/14) V (98b/9)
 دانM N (95a/15):  ادانV (98b/9)
bī-cūd M: bī-vücūd N (95a/15) V (98b/9-10)
Ḳıṭ‘a M V (98b/10): Şi‘r N (95a/15)
 ز אنM N (95a/17):  ژ אنV (98b/12)
Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “Sivrisinekler çok olunca file saldırırlar / Bunca şiddetlerine rağmen / Karıncalar da
birleştiler mi / Kükremiş arslanın postunu yırtarlar” (Gülistan, s. 160).
Ve M N (95a/18): ‘Āḳıl u cāzim olana be-her-ḥāl vācib ü lāzımdur ki V (98b/12-13)
ki M N (95a/18): - V (98b/13)
ḫātimesinde M N (95b/1): fātiḥasında V (98b/16)
“Önce düşünce, sonra amel”
M N (95b/4):  رV (98b/19)
“Akıl ırmağında baht yükselirse / Sert esen poyraz ne zaman zarar verir”

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr:1 Çün ḥużżār-ı meclis bu kelimāt-ı ḥikmet-āyātı gūş itdiler, merāsim-i
du‘āya ḳıyām gösterüp eyitdiler:
Beyt:
2

از ان א آ ه
از او د آدم آ ه
ّ

اى
وى

Neẟr: “Bir kār-ı düşvār ki pertev-i āfitāb-ı3 ‘ālem-ārāñuzla ṭolmış ola ve bir
‘uḳde-i ser-bestede ki enāmil-i efkār-ı ṣāyibeñüz ‘uḳde-güşā olmış ola, bu bendelerüñ ḫāṭır-ı fātır ve ẕihn-i ḳāṣırları ḳande vāṣıl olıcaḳdur? Ammā bu mertebe ‘ālimüz ki bu aḥvāl-i mażarrat-me’āl ber-herḥāl pāye-i serīr-i pādişāh-ı
Süleymān-miẟāl ḥażretlerine4 ‘arż olunmaḳ lāzım ve bu āteş-i fitne āb-ı tedbīrle
söyündürülmek ehemm-i mühimdür. Ve illā birḳaç gün daḫi cüz’ī müsāmaḥa
revā ve ednā müsāhele sezā görüle, ẓannımız budur ki [M101a] seylāb-ı fesād5
bir mertebe izdiyād6 bula ki dest-i tedbīr dāmen-i indifā‘ından ḳāṣır ve ‘aḳl-ı
pīr ki ḫulāṣa-i te’ẟīr ve te’eẟẟür-i [V99b] felek-i müstedīrdür, vādī-i tedārükünde mānend-i mürġ-i hāyim, ḥāyir ü dāyir ola.”
Mīr-i rūşen-żamīr daḫi buyurdılar ki: “Belī eyü buyurursız. Benim daḫi
[N96a] āyīne-i ḳalbimde bu ṣūret ‘ayān ve revzene-i ḫāṭırımdan bu maṣlaḥat
nümāyāndur. Ḫuṣūṣ-ı vāḳı‘ayı der-i devlete ‘arż itmedin bu kār-ı düşvāruñ
indifā‘ına mübāşeret ve irtifā‘ına mübāderet reviş-i erbāb-ı ḥazma muġāyir
ve dāniş-i aṣḥāb-ı bīnişe mübāyindür. Bu maḳūle umūr-ı keẟīru’l-maḫāṭır
ve ḫaṭīru’l-‘avāḳıbda dāmen-i te’ennī vü tedebbüre teşebbüẟ lāzım, belki
vācibdür.”
آر
כאر א
آ
א כאر
כ در כאر

Şi‘r:7

و
8

1

2
3
4
5
6
7
8

وا

اغ ار
د را

- M N (95b/4): Egerçi dimişlerdür ki hengām-ı [V99a] nüzūl-i belāda nihāl-i re’y ü tedebbür ol ḳadar
bār-ver olmaz ve zamān-ı emṣār-ı ḳażāda beẕr-i tefekkür çendān ẟemer vermez. Ammā bu cümle ile yine
merd-i ḫıredmend menāfi‘-i dānişden dūr ve ḫaṣāyıṣ-ı bīnişden mehcūr olmaġı hīçbir vaḳt revā görmemek
gerekdür. V (98b/19 - 99a/5)
“Ey himmette dünya krallarından üstün olarak gelen / Ve ey Âdemoğlunun üstün mücevheri olarak gelen”
- M N (95b/7): rāy-ı V (99a/9)
Süleymān-miẟāl ḥażretlerine M N (95b/12): gerdūn-miẟāle V (99a/13-14)
fesād M N (95b/15): belā V (99a/17)
- M N (95b/16): ve ṣarṣar-ı fitne vü fesād bir derecede iştidād V (99a/17-18)
Şi‘r M N (96a/7): Naẓm ez-Gence[vī] V (99b/9)
 واM N (96a/9):  وا راV (99b/11)
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1

א را כ
אن

آورد
ه را כ

כ
כ

Neẟr: Pes minvāl-i meşrūḥ2 üzre vākı‘-ı ḥāli pādişāh-ı deryā-nevāl ḥażretlerinüñ
dergāh-ı ‘adālet-penāhlarına3 ‘arż buyurmışlaridi.4 ‘Ahd-i mezbūrda5 vezīr-i
a‘ẓam, müşīr-i efḫam, merḥūm-ı mebrūr6 [M101b] ‘Alī Paşa idi -nevverallāhu
ḳabrehū bi-luṭfihi’l-cesīm ve eskenehū bi-a‘lā ġurafi’l-cināni bi-iḥsānihi’l-‘aẓīm-.7
Merḥūm-ı mezbūr ‘illet-i cesāmete bir mertebe mübtelā idi ki zaḥmet-i dā’ü’lfīl ṭopuġuna çıḳmazdı ve cüsse-i pīl-i demān miyānına gelmezdi. Ve8 istisḳā-i
ṭablī baṭnına nisbet maraż-ı hüzāl [V100a] ve kūh-ı Demāvend süvār olduġı
ester ü semende göre bir miẟḳāl idi. Merḥūm ġarīb aḫlāḳa [N96b] mālik ve
‘acīb semte sālik idi ki esb ü estere süvār olmaġa on kişi isterdi.9 Velākin göñül
alçaḳlıġı idüp cüz’ī bahāne ile yere10 inerdi ve yerden11 beş kişinüñ iḳdāmıyla
tekellüfle ḳalḳardı. Ammā kemāl-i tevāżu‘undan ednā işāretle,
Mıṣrā‘:

12

دن ازان כ

ز

ا

Neẟr: mefhūmına maẓhar düşerdi. Pes vezīr-i mezbūr seyr-i sefer münāfī-i
ḥużūr-ı ḥażar olmaḳ ḫavfından 13 ل را
 ا כ آ واmażmūnın14 meşrebine muvāfıḳ ve mizācına15 muṭābıḳ bulup bu gūne ‘arżları ki mūcebi naḳl ü
ḥareketdür, pādişāh-ı milk ü16 millet ḥażretlerinüñ pāye-i serīr-i a‘lālarına ‘arż
eylemekden17 ibā iderdi ve dāyimā rāh-ı18 muḳteżāsından çıḳmayup [M102a]
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nizâmî-i Gencevî’nin Şeref-nâme adlı eserindendir. “Dünya işini yumuşaklıkla yürüt / İş yaparken kızmaya
gerek yok / Mum eğer ateşle yanmasaydı / Ne kendi ne de pervane yanardı / Her engelin anahtarı sabırdır,
inan / Sabırlı kimseler olmaz hiç pişman”
Pes minvāl-i meşrūḥ M N (96a/10): Bu ittifāḳ V (99b/13)
pādişāh-ı deryā-nevāl ḥażretlerinüñ dergāh-ı ‘adālet-penāhlarına M N (96a/11-12): dergāh-ı ‘ālīye V (99b/13)
- M N (96a/12): Çün V (99b/14)
ki M N (96a/12): - V (99b/14)
merḥūm-ı mebrūr M N (96a/13): merḥūm V (99b/15)
“nevverallāhu ḳabrehū bi-luṭfihi’l-cesīm ve eskenehū bi-a‘lā ġurafi’l-cināni bi-iḥsānihi’l-‘aẓīm”: “Allah onun
kabrini çok lütfederek nurlandırsın ve bol bol ihsan ederek onu yüksek cennet odalarında iskân etsin”
Ve M N (96a/17): - V (99b/19)
esb ü estere süvār olmaġa on kişi isterdi M N (96b/1-2): esb-i rehvāra on nefer kişi süvār idemezdi V (100a/3-4)
yere M N (96b/3): - V (100a/5)
yerden M N (96b/3): yerinden V (100a/5)
 دن ازان כM N (96b/5):
 دان ازان כV (100a/7)
Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “Zaten tevazu büyüklerden gelirse iyidir” (Bostan, s. 13).
“Hareket afettir, tembellik rahatlıktır.” manasına gelen Arapça ibare.
- M N (96b/8): cān u dilden V (100a/10)
mizācına M N (96b/8): marażına V (100a/10)
milk ü M V (100a/12): milk-i N (96b/9)
eylemekden M N (96b/10): itmekden V (100a/13)
rāh-ı M N (96b/11): ṭarīḳ-i V (100a/13)

Cevâhiru’l-Menâkıb

giderdi. Ol1 ecilden ki pādişāh-ı ‘ālem-penāh aḥvāl-i memleketden ẕerrece
āgāh olmazlardı. Kār-ı vilāyet yap yap ḫarāb olmaġa nāẓır ve dest-i tedbīr te’sīs-i
mebānīsinden ḳāṣır olmış idi. Çün mīr-i ḫuceste-tedbīr bu aḥvāl-i pür-melāle
‘ārif ve bu esrār-ı ġarībü’l-āẟāra vāḳıf oldılar,2 [V100b] ser-i3 tefekküri zānūyı4 taḥayyüre ḳodılar5 ve vezīr-i mezbūruñ ṣaḥīfe-i ḥālinden kelām-ı belāġatmeşḥūn-ı 6﴾ ﴿ َ ِْئ َ َ א َכא ُ ا َ ْ َ ُ َنmefhūmın oḳudılar.7 ‘Āḳıbetü’l-emr ṣarṣar-ı
ḥamiyyet iştidāda [N97a] meyl i[t]di ve seylāb-ı ġayret izdiyāda yüz ṭutdı. Ve
kārd üstüḫvāna ve seylāb-ı ıżṭırāb8 dehāna yetişdi ve duḫān-ı āteş-i inḳılāb9
evc-i āsmāna irişdi.
Beyt:10

Aġardı berf-i ġammdan baş meyl itdi gözüñ yaşa
Sefer yaraġını gör kişi çünkim düşdi iş başa

Neẟr:11 deyüp dīvānlarına12 serān-ı yelān ve hizebrān-ı şīr-merdānı iḥżār
idüp buyurdılar ki: “Bu muḳaddime-i müselleme ma‘lūm-ı eḳāsī vü edānī
ve mefhūm-ı muṭī‘13 u cānīdür ki her kimüñ ki raḫş-ı himmeti meydān-ı
kār-zārdan firār idüp 14 ل را
 اāsāyişin ṭaleb-kār ola, āb-ı15 rūdan el
b
16
yuyup dāyimā [M102 ] muḳīm-i zāviye-i ẕillet ve mücāvir-i kūşe-i denā’et
olsa gerekdür.17 Ve ol kimesnenüñ ki mer‘ā-yı āmāli ve mesraḥ-ı himmeti
ancaḳ ṭu‘me vü ḳuvvetdür, kişt-zār-ı ‘ālemde zümre-i behāyimden maḥsūb u
ma‘dūddur. Görmez misiz ki kelb-i cāyi‘ bir pāre üstüḫvānla ḳāni‘ [V101a] ve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ol M N (96b/12): Bu V (100a/14)
oldılar M N (96b/16): oldı V (100a/19)
ser-i M N (96b/17): engüşt-i V (100b/1)
zānū-yı M N (96b/17): dendān-ı V (100b/1)
ḳodılar M N (96b/17): ḳodı V (100b/1)
“... Yapmakta olduḳları şey ne kötüdür.” (Mâide, 5/62)
oḳudılar M N (96b/19): oḳudı V (100b/3)
ıżṭırāb M N (97a/2): belā V (100b/5)
āteş-i inḳılāb M N (97a/3): kānūn-ı ġaḍab V (100b/6)
- M N (97a/3): li-münşi’ihī V (100b/6)
Neẟr M V (100b/8): - N (97a/5)
dīvānlarına M N (97a/6): hemān-dem dīvānına V (100b/9)
muṭī‘ M N (97a/8): muḥsin V (100b/11)
“Tembellik rahattır.”
āb-ı M V (100b/13): āb u N (97a/10)
muḳīm-i M V (100b/14): müstaḳīm-i N (97a/11)
- M N (97a/12):
Beyt:
ا ب ق
כ
א
ا
(El-Mütenebbî’nindir. “Harpte bütün kahramanlar alnı üzeredir / Alınları kılıç uçlarıyla yazılmış bir satır
gibidir”) Neẟr V (100b/16)
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gürbe-i ḫasīs-nijād bir loḳma nānla ḫurrem ü şāddur, ammā şīr-i ‘ālī-himmet
ve şāh-bāz-ı bülend-ṭıynet āsāyiş-i ten ve istirāḥat-i beden ecliyçün mānend-i
zāġ u zaġan saḳaṭāt-ı arāżīye rāżī olmayup1 ġıdā-yı ṣubḥ u şāmları āhū-yı
müşk-būy ve2 [N97b] kebg-i ḫōş-ḫırāmdur.
Beyt:

او

3
4

دار

ا אر

ر

א

Neẟr: Ve daḫi5 her kimesne ki himmet-i bülende teraḳḳī ḳıla, her çend mevsim
gül gibi müddet-i beḳāsı ḳalīl ola, ammā ẕikr-i cemīli sebebiyle ‘uḳalā ḳatında
aṣḥāb-ı ‘ömr-i ṭavīlden maḥsūbdur. Ve ol kimesne ki dūn-himmet ve denī-ṭabī‘at ola, egerçi mānend-i ḫār gül-zār-ı rūzgārda baḳī vü pāyidār ḳala, fużalā
i‘tibārında defter-i emvātda merkūm u mektūbdur.
Beyt:
6

د
כ

א د כ אم
כ א
ده آ

Neẟr: Pes imdi ḳal‘a-i Ḳurpa’ya [M103a] ‘azīmet dā‘iyyesi ile ‘inān-ı iḫtiyār7
ḳabża-i iḳtidārdan gitmişdür8 ve bu hevā-i dimāġda ve bu sevdā-i süveydāda
muḥkem yer itmişdür.9 Bu günden ṣoñra ḳal‘a-i mezbūrenüñ10 fetḥine mübāşereti cezm ü11 niyyetime żamm idüp mānend-i farż-ı ‘ayn ve edā-i deyn ve
ẕimmet-i himmetime lāzım, belki vācib bilem ve dāmen-i nāmūs u ‘ārı ‘ināyet-i ḥażret-i Bārī ile elden ḳomayam.12 Bi-ḥamdillāhi te‘ālā şemşīr-i āteş-fām-ı
İslām ‘ināyet ü nuṣret-i Ḥayy-i ber-devāmla āb-āşām iken bu mel‘ūn-ı bī-dīn
iẓhār-ı ‘adāvet ü kīn idüp çaḳ bu mertebe ḥaddinden ziyāde ḳılınmaḳ ve mel‘ū1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

āsāyiş-i ten ... olmayup M N (97a/17-19): cīfe-i nā-pāke raġbet itmeyüp V (101a/2-3)
müşk-būy ve M N (97a/19): müşk-bū ve V (101a/4)
M V (101a/5):  כN (97b/1)
İbn Yemîn’indir. “Allah ve kullarına himmetini yüksek tut / Senin itibarın himmetin kadar olur”
daḫi M N (97b/2): - V (101a/6)
Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “Ey Sa‘dî, iyi ad bırakan insan asla ölmez / Ölü odur ki adı iyilikle anılmaz”
ile ‘inān-ı iḫtiyār M N (97b/9-10): ‘inān-ı iḫtiyārı V (101a/13)
gitmişdür M N (97b/10): bīrūn ḳılmışdur V (101a/14)
bu hevā-i ... itmişdür. M N (97b/10-11): dimāġıma bu hevā ve süveydāya bu sevdā düşmişdür ki V (101a/14-15)
mezbūrenüñ M N (97b/12): Ḳurpa’nuñ V (101a/15)
cezm ü M: cezm-i N (97b/12) V (101a/16)
- M N (97b/15):
Naẓm li-münşi’ihī:
آ כ א ت אم و כ
כ
ان در آ زم آ
[V101b]
د ىכ
و ىכ

آכ
כ
כ رو אه א

(“Ben oyum ki şöhret ve namusumun gücüyle / Aslanlara harp sanatını öğretirim / Benim karşıma çıkmaya
cesaret eden / Ki tilki iken arslanlık taslar”) Neẟr V (101a/19 - 101b/2)

Cevâhiru’l-Menâkıb

na bu mıḳdār istimālet virmek ġayret-i İslāmiyye’ye lāyıḳ ve ḥamiyyet-i [N98a]
dīn-i Seyyidü’l-enāma muvāfıḳ degildür.”
Beyt:
1

م روا
אم כ
כ را
ا אم א כ

Neẟr: Anlar daḫi zānū-yı edeb üzre gelüp merāsim-i du‘āyı taḳdīm itdükden
ṣoñra eyitdiler:2 “Cevāhir-i zevāhir-i kelām ki mīr-i pür-iḥtişām silk-i ifhām
ü i‘lāma3 çekmişdür, hemīşe rezānetle mevṣūf ve peyveste-i iṣābetle ma‘rūfdur. Ammā lāyıḳ olan oldur ki evvelā mel‘ūnuñ mizāc-ı şaḳāvet-[M103b]imtizācına şerbet-i naṣīḥati işrāb ve cūybār-ı4 tenbīhātla sebze-zār-ı āmālin5 sīrāb
buyurasız.6 Eger ol tebeh-rūzgār hezār meskenet ü i‘tiẕārla7 itdügi şenā‘ate inābet iderse fe-bihā ve ni‘me.8 Ve illā dāmen-i fesād ve ‘inān-ı ‘inādı kemā-kān
elden ḳomayup [V102a] aḥvāl-i mużırrasına muṣırr olursa ‘asker-i cerrār ve
dilāverān-ı mümteni‘u’l-firārla ol nā-bekāruñ başına çarḫ-ı devvārı dar ve gözlerine rūz-ı fīrūz-ı ḥayātı şeb-i tār eyleyelüm. Yā budur9 ki tūde-i ḫāk vücūd-i
endīşe-nākden10 pāk ola ve yāḫūd dāmen-i firāra teşebbüẟ idüp raḫt-ı iḳāmeti
bir vādīye daḫi döndürüp bādiye-i11 ḥayret ve zāviye-i meẕelletde zār u ser-gerdān ḳala.” Mīr-i rūşen-żamīre bu tedbīr-i dil-peẕīr be-ġāyet te’ẟīr idüp muḳaddemā ol12 mel‘ūna niçe tenbīhātı [N98b] müştemil13 ḫaber-i ru‘ūbet-eẟer irsāl
buyurmaġı muḳarrer eylemişleridi.14

1
2

 כ راM:
 כ اN (98a/2) /  כ اV (101b/8)
Firdevsî’nindir. “İyi namla ölsem revadır / Bana nam yeter, ceset herkeste var”
- M N (98a/3): ki
Beyt:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

אد را
وا א

אدت
اى כ
از
د دل

(“Ey saadet bineği, sağlam dur terbiyenle / Muradına erersin gayret ve ihtimamınla”) Neẟr V (101b/10-11)
ifhām ü i‘lāma M N (98a/4): / beyān ü intiẓāma V (101b/12)
cūybār-ı M N (98a/8): āb-ı seḥāb-ı V (101b/12)
sebze-zār-ı āmālin M N (98a/8): mezāri‘-i aḥvālin V (101b/16)
buyurasız M N (98a/8): buyurula V (101b/16)
tebeh-rūzgār hezār meskenet ü i‘tiẕārla M N (98a/9): tebeh-rūzgāruñ ‘ināyet-i Bārī yārı olup V (101b/17)
“fe-bihā ve ni‘me”: “ne âlâ, ne güzel olur” manasına gelen Arapça ibare.
budur M N (98a/14): bu V (102a/3)
endīşe-nākden M: endīşe-nākinden N (98a/15) V (102a/4)
bāde-i M: bādiye-i N (98a/17) V (102a/6)
ol M N (98a/19): - V (102a/8)
- M N (98b/1): bir V (102a/9)
Neẟr M: - N (98b/1) V (102a/9)
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Zirinoġlı nām1 mel‘ūn-ı ḍalālet-encām2 āb-ı seḥāb-ı nuṣḥ u pendle3
sīrāb olunduḳda zemīn-i pür-şūr-ı ġurūrundan ḫār u ḫāşāk-i
‘ināddan ġayrı nesne ẓuhūr itmedügidür.4
[M104a] Mücerrebān-ı rūzgār ve dānendegān-ı eṭvār-ı edvār ḳatında muḳarrerdür ki mārdan tiryāk ve tiryākden semm-i sehm-nāk gelmez ve gülden āzār-ı
ḫār ve ḫārdan būy-ı nefīs-i gül-zār umulmaz.5 Mīr-i deryā-nevāl ḥażretleri6 ol
mel‘ūn-ı perīşān-aḥvāle bu gūne ḫaber irsāl buyurmışlar idi ki: “Sen ki ḳal‘a-i
Ḳurpa ṣāḥibi ve ḥiṣār-ı Sigetvar ḥāfıẓı7 olan Zirinoġlı8 nām mel‘ūn-ı bed-encāmsın. Ma‘lūm ola ki pādişāh-ı ‘adālet-iştiġāl9 ḥażretlerinüñ ḳraluñuz ile mābeynlerinde esās-ı ‘ahd ü ḳarār merṣūṣu’l-bünyān ve üstüvār10 iken nāṣıye-i
aḥvāl-i nedāmet-me’ālüñi ‘alāmet-i naḳż-ı ‘ahdle [V102b] mevsūm idüp bu
deñlü fitne vü fesād ve bu mertebe11 ‘iṣyān ü ‘inād ki senden bu zamāna gelince
ṣudūr itmişdür, āşiyāne-i dimāġuñdan bu hevāyı uçur ve süveydā-yı ḳalbüñden bu sevdāyı göçür ki yanuña ḳalmaḳ iḥtimāl ve ḥażm itmege mecāl ola.
Beyt:12

Mühmelātı cem‘ idüp yanuña itdiñ çoḳ fiten
Yanuña ḳalur mı iy mel‘ūn-ı bed seyr eyle sen

[N99a] Neẟr:13 Bu zamāna gelince irḫā-yı ‘inānı cenāb-ı vālā-nişānumdan ża‘f
u fütūr ve kemāl-i ḳuṣūra ḥaml eylemeyesin. Belki def‘-i şerer-i [M104b] żararuñ bir niçe muḳaddimātuñ temhīdine muḥtāc idi. Ol daḫi bi-ḥamdillāhi’l-Ḳadīr14 meclā-yı ẓuhūrda cāy-gīr olmışdur.15 İnşā’allāhu’l-Melikü’l-Ḳahhār
senüñ emrüñ ber-ṭaraf idecek mıḳdār cüyūş-ı deryā-cūş ve şīrān-ı ra‘d-ḫurūş
ḥavża-i16 ḥuṣūle mevṣūldür.
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Zirinoġlı nām M N (98b/2): Ol V (102a/10)
ḍalālet-encām M N (98b/2): ḍalālet-ḥicāb V (102a/10)
nuṣḥ u pendle M N (98b/3): pend ü naṣīḥatle V (102a/10)
- M N (98b/4): ki sāz u ġınā-i ma‘nā reşk-i naġme-i mürġān-ı ﴾ ٰ ْ َ ٍ َ ِ ْ َ“{ ﴿اُو۬ ٓ ا... [melekleri] ikişer, [üçer,
dörder] kanatlı [elçiler] yapan ...” (Fâtır, 35/1)} olmışdur. V (102a/12-13)
Mücerrebān-ı rūzgār ... tiryākden ... umulmaz. M N (98b/5-8): - V (102a/14)
deryā-nevāl ḥażretleri M N (98b/8): hümāyūn-fāl V (102a/14)
ṣāḥibi ve ḥiṣār-ı Sigetvar ḥāfıẓı M: ṣāḥibi ve ḥiṣār-ı Sigetvar muḥāfıẓı N (98b/10) / muḥāfıẓı V (102a/15)
Zirinoġlı M N (98b/10-11): Baḳyik V (102a/16)
‘adālet-iştiġāl M N (98b/12): ṣāḥib-nevāl V (102a/17)
mābeynlerinde esās-ı ... üstüvār M N (98b/13): mābeyninde merāsim-i ittifāḳ mersūm V (102a/18)
mertebe M N (98b/15): mertebede V (102b/1)
Beyt M: N (98b/19): Beyt li-münşi’ihī V (102b/5)
Mühmelātı cem‘ ... Neẟr M V (102b/5-6): Neẟr (Beyit yazılıp sonra üzeri çizilmiştir.) N (98b/19 - 99a/1)
bi-ḥamdillāhi’l-Ḳadīr M N (99a/4-5): bi-ḥamdillāhi te‘ālā V (102b/10)
cāy-gīr olmışdur M N (99a/5): ṣudūr eylemişdür V (102b/10-11)
ḥavża-i M: ḥavza-i N (99a/8) V (102b/13)
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Neẟr:3 Ammā eger min-ba‘d zāviye-i dimāġuñdan ġurāb-ı ẓulm ü i‘tisāf pervāz
idüp mürġ-i isti‘fā vü inṣāf āşiyān-sāz olursa bu zamāna gelince senden ṣudūr
u ẓuhūr bulan evsāḫ-ı ‘iṣyān ve çirkāb-ı ṭuġyān zülāl-i4 iḥsānımla be-ser-i pādişāh-ı dīn-perver pāk olmaḳ muḥaḳḳaḳ u5 muḳarrerdür.
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Neẟr:8 Ammā şöyle ki üslūb-ı sābıḳ üzre a‘vān-ı [V103a] ḍalālet-‘unvānuñuñ
ṣavlet-i kāẕibe ve şecā‘at-i ġāyibelerine i‘timād ve lāf u güzāf-ı cemā‘at-i evbāşlara ki ‘Her cā [N99b] aş ān-cā başlardur’, i‘tiḳād idüp ‘inān-ı ‘inādı elden ḳomayasın, bi-tevfīḳ-i ḥażret-i Mūcid-i küll ve bi-yümn-i ittibā‘-ı [M105a] sālār-ı
hādiyān-ı sübül zaḫm-ı ḍarb-ı mübārizān-ı kerrārla günbed-i çarḫ-ı devvārı
tārek-i nā-mübāreküñe9 dar ve mürġ-i rūḥ-ı bī-fütūḥuñı temettü‘-i ḥayātdan
bīzār iderin. Ve kemend-i nīrūmend-i ḳahr u ġaḍabımla mizāc-ı şaḳāvet-imtizācuña bir şerbet baġların ki netīcesi ḳālib-i mecrūhuñdan rūḥ-ı bī-fütūḥuñı
ishāl ü istifrāġ ola. Ve zehr-āb-ı10 şemşīr-i ṣā‘iḳa-te’ẟīrimle ḥayāt-ı bī-ẟebātuñuñ
eline bir piyāle yandırırın ki āẟār-ı ḥumārı tā-bezm-i şumār bāḳī vü pāyidār
ḳala.11 Ve i‘timād itdügüñ12 ḥiṣār-ı süst-esāsı daḫi13 ḳal‘a-i menī‘a ḳıyās idüp
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Beyt M N (99a/8): - V (102b/13)
“Ben saldırırım diye endişe etme / Demedin ki bir arslan var bu ormanda”
Neẟr M N (99a/9): - V (102b/13)
zülāl-i M N (99a/13): āb-ı revān-ı luṭf ü V (102b/17-18)
muḥaḳḳaḳ u M N (99a/14): - V (102b/19)
Naẓm M: Şi‘r N (99a/14) / - (Şiir sonraki sayfada derkenardadır.) V (102b/19)
“Bir mumdan iki ışık var avucumda / Biri barış ışığı, diğeri savaş ateşi / Barış ışığım karanlık geceyi
aydınlatır / Ama savaş ateşim evler yakar”
Neẟr M N (99a/17): - V (102b/19)
tārek-i nā-mübāreküñe M N (99b/4): başuña V (103a/5)
- M N (99b/8): āteş-tāb-ı V (103a/10)
- M N (99b/10):
ا א ا אر ش
א
ش
تآ
כ از
(“Bu tantanandan yandım, bu defa dinle / Ki sarhoşluktan akla kibir gelir”) V (103a/12)
i‘timād itdügüñ M N (99b/10): sākin olduġuñ V (103a/12-13)
daḫi M N (99b/11): - V (103a/13)
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sebeb-i necāt ve bā‘iẟ-i ḫalāṣ ṣanmayasın ve muḥkem ü üstüvār ẓann idüp1 der
ü dīvārına çendān ṭayanmayasın.
ه از ق و
ّ
وا
כ آن כ אכ

Şi‘r:2, 3
כ

را כ د آب ق אك
4
אك
אن א را ز در א
Neẟr:5 Bi-‘ināyet-i Ġāfirü’ẕ-ẕünūb muṣādeme-i dest-i ṭop-ı gerdūn-kūbla6 sīne-i merd-i7 derd-nāk ve girībān-ı ‘āşıḳ-ı ġamm-nāk gibi8 niçe yerden çāk çāk
olmamaḳ müyesser midür? Ve bārān-ı sihām ve tegerg-i tüfeng-i ḫūn-āşāmdan9 burc u10 [N100a] bārūsı mānend-i dīvār-ı türāb ḫarāb u yebāb [V103b]
ḳılınmamaḳ [M105b] mutaṣavver midür?
م
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Neẟr:13 Ve sen daḫi vücūd-ı bī-sūduñdan14 zu‘m-ı fāsid ve re’y-i kāsidüñce15 bir
şevket ü ṣalābet ve istiḳlāl ü mehābet taṣavvur itmeyesin. Saṭvet-i ẕāt-ı celādet-simātıma16 nisbet bir ḥiṣār dizdārı, belki neferāt-ı kemterīnden17 ḳuvvet ü
ḳudretden berī ḥiṣār erlerinden birisin.18
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sebeb-i necāt ... idüp M N (99b/12-13): - V (103a/14)
Şi‘r M: - N (99b/14) V (103a/14)
“Hendek ve surlarına mağrur olma / Ki biri çukurdur diğeri yüksek / Senin hendeğin eğer su dolu ise /
Bizim timsahlarımız denizden neden korksun?”
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M (“
“ ”و
” şeklinde yazılıdır.) N (99b/14-15): - V (103a/14)
Neẟr M N (99b/16): - V (103a/14)
- M (“mānend-i” kelimesi yazılmış, sonra üzeri çizilmiştir.) N (99b/17): mānend-i V (103a/16)
merd-i M N (99b/17): - V (103a/16)
gibi M N (99b/18): - V (103a/17)
ḫūn-āşāmdan M N (99b/19): ḫūn-āşāmla V (103a/18)
burc-ı M: burc u N (99b/19) V (103a/18-19)
Beyt M N (100a/2): - V (103b/1)
M:  زN (100a/3) (Derkenardadır.) V (103b/1)
“Gerçi dağlar sabit durur / Ama kıyamet geldiğinde birbirine vurur”
Neẟr M N (100a/3): - V (103b/1)
vücūd-ı bī-sūduñdan M: vücūd-ı bī-sūduñda N (100a/3) / vücūduñda V (103b/1)
fāsid ve re’y-i kāsidüñce M N (100a/4): fāsidüñce V (103b/1)
ẕāt-ı celādet-simātıma M N (100a/6): şān-ı celālet-nişānıma V (103b/3)
kemterīnden M N (100a/7): kemterīden V (103b/4)
erenlerinden birisini M: erlerinden birisin N (100a/8) V (103b/5)
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Neẟr: Ṣormaḳ ‘ayb olmasın ne ḳadar ḳudret ü ḳuvvetüñ4 ola ki çaḳ bu deñlü
cür’ete mübāşeret ve bu mertebe ḥadden ziyāde ḥarekete mübāderet eyleyesin?
Şevket ü saṭvet-i ehl-i İslām ḫod ne mertebededür bilürsin ve bīş ez-bīş5 sille-i
āzmāyişleri kelle-i bī-devletüñüzden ḫālī olmadıġına defa‘ātle6 vāḳıf olup durursın. Pes ne vechile tehdīd ve ne şükūh u şevketüñle muḳābele vü mücādele
muḳaddimātın temhīd eylersin?
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Neẟr: İmdi ser-i ḍalālet-[N100b]maḳarruñda ẕerre ḳadar dāniş ü bīnişden
[M106a] eẟer varsa pāy-ı ārzūyı kilīm-i endāzeden8 dırāz [V104a] ve dest-i
şaḳāvet-siriştüñi vuṣūli mümteni‘ olan meyve-i ḫayāl-i ḫāma firāz itmeyesin.”
Şi‘r:
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Neẟr: Çün bu üslūb üzre tenbīhāt10 ol mel‘ūn-ı ḍalālet-simāta11 vāṣıl olduḳda ser-i ‘ucb u pindārda külāh-ı istikbārı12 kec idüp cevāb virür ki: “Her-bār
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Şi‘r M: Beyt N (100a/8) / Naẓm V (103b/5)
 אىM N (100a/9):  כאرV (103b/6)
Nizâmî-i Gencevî’nin Şeref-nâme adlı eserindendir. “Ayağını haddinden fazla uzatma / Ki her cevherin
gözde bir değeri vardır / Yağma için baskın yapsan / Serçe iken şahinlik etsen”
ḳudret ü ḳuvvetüñ M N (100a/11): ḳuvvet ü ḳudretüñ V (103b/8)
bīş ez-bīş M N (100a/14): mirāren V (103b/11)
defa‘ātle M N (100a/16): ki şerḥ u vaṣfdan müstaġnīdür, V (103b/13)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Ey sinek, Simurg’un arsası senin uçup dolaşacağın yer değil / Hem kendi namusunu
berbad etmekte, hem de bize zahmet vermektesin” (Hâfız Divânı, s. 442).
pāy-ı ārzūyı kilīm-i endāzeden M N (100b/2): kilīm-i endāzeden pāy-ı ārzūyı V (103b/19)
Ümmîdî-i Râzî’nin Sâkî-nâme’sindendir. “Belki bırakmazlar bu kayalıkta / Gönlünce rahat adımlar atasın /
Belki uzatılmaz bu darlıkta / Gönlünce el ve ayak”
bu üslūb üzre tenbīhāt M N (100b/6-7): ḫaber-i merḳūm V (104a/4)
ḍalālet-simāta M N (100b/7): ḍalālet-mevsūma V (104a/5)
ser-i ‘ucb u pindārda külāh-ı istikbārı M N (100b/8): külāh-ı istikbārı ser-i ‘ucb u pindārda V (104a/5-6)
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pādişāhla1 ḳral mābeyninde mu‘āhede vü muṣālaḥa vardur dir yürü[r]sin.
Ben merāsim-i ittiḥād neden ‘ibāretdür bilmezin ve levāzım-ı vidād ne nesneden kināyetdür añlamazın. Serḥadd-i eyāletüñde vāḳi‘ olan ḳal‘a-i menī‘ama2
Ḳurpa dirler ki ‘ulüvv-i ḳulel ve istiḥkām-ı maḥall vāsıṭasıyla mu‘ādil-i felek-i
Züḥal ve muḳābil-i küngüre-i burc-ı Ḥamel’dür,3 eger fi’l-meẟel cüyūş-ı deryā-cūşla mānend-i Baḥr-i Muḥīṭ idāre olunsa ve ilā inḳırāżi’z-zamān telāṭum-ı
emvāc-ı efvāc-ı ‘asker-i bī-kerānuñ muṣādemesinden ḫālī olmasa bī-pervā ve
bī-bāk mānend-i kürre-i ḫāk ẟābit ü üstüvār olup [V104b] irti‘āş-ı zemīnden
[M106b] bir ṭaşı yerinden gitmeye ve istiḥkām-ı [N101a] esāsı ol mertebede4
ḳıyās oluna ki ṣadme-i ṭop-ı ṣā‘iḳa-āẟār çehre-i dīvār-ı üstüvārına nisbet5 sille-i
nesīm-i esḥār ḳadar gelmeye.
Beyt:
א
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כ כ دد
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Neẟr: Ve irtifā‘-ı burūc-ı kūh-şükūhı enbūhından eṭrāf-ı fesīḥu’l-eknāfı mesīr-i
ḳadem-i e‘āẓım-ı selāṭīn ve memerr-i mevākib-i kevākib-i āyīn-i pādişāh-ı7 dīn
olmamışdur. Ḫuṣūṣā ki senden aḳdem erbāb-ı hevesden Ḥusrev Beg ve Ulama
Paşa nām niçe kes bu ḥiṣār-ı üstüvāruñ şāhid-i tesḫīrin ṭaleb-kār olup vādī-i
ḥayretde serāsīme oldılar8 ve rūz u şeb cüyūş-ı deryā-cūş ve ṭophā-yı ra‘d-ḫurūş
ile ceng ü cidāl itdiler ve hezārān meşaḳḳatle var ḳuvveti bāzūya getürdiler.
‘Āḳıbetü’l-emr dişlerine ṭaş9 olmayacaġın ma‘lūm idinüp ṭaş10 yerine niçe baş
ḳoyup gitdiler. Sen daḫi bildügüñden ḳalmayasın ve elüñden geleni dirīġ eylemeyesin.”
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pādişāhla M N (100b/9): pādişāhımızla V (104a/7)
Serḥadd-i eyāletüñde vāḳi‘ olan ḳal‘a-i menī‘ama M N (100b/12-13): Zīr-i destimde olan ḳal‘a-i menī‘aya V
(104a/10)
- M N (100b/14): Kemend-i şu‘ā‘-ı baṣarla ḳuvvet-i idrāk-i naẓaruñ ṭāḳ-ı burūcına ‘urūcı ‘ayn-ı ḫayāl ve
şevket ü heybet-i tīġ-i kuhsārından ẕirve-i ġurve-i dīvārına vuṣūl-i dilīrān-ı şīr-dilān maḥż-ı muḥāldür. V
(104a/12-15)
mertebede M N (101a/1): meẟābede V (104b/2)
ṣadme-i ṭop-ı ṣā‘iḳa-āẟār çehre-i dīvār-ı üstüvārına nisbet M: ṣadme-i ṭop-ı ṣā‘iḳa-āẟār çehre-i dīvār-ı
üstüvārına N (101a/1-2) / çehre-i dīvār-ı üstüvārına ṣadme-i ṭop-ı ṣā‘iḳa-āẟār V (104b/2-3)
 وM:  اوN (101a/4) V (104b/4)
Selmân-ı Sâvecî’nin Dîvân-ı Eş‘âr’ındandır. “Zarar görecek temel değildir bu / Dağlar sarsıldığında veya gök
yarıldığında”
pādişāh-ı M: pādişāhān-ı N (101a/6) V (104b/7)
- M N (101a/10): ve bū-yı fetḥinden şemīme ṭuymadılar V (104b/10-11)
- M N (101a/13): ḥāṣıl V (104b/14)
ṭaş M N (101a/14): ṭaşı V (104b/14)
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Neẟr: Ol mel‘ūn-ı bed-ḫūnuñ bu mıḳdār2 fitne vü fesādı [M107a] ber-ser
iken [V105a] bu minvāl üzre cür’eti ve bu üslūb üzre ḫaber irsāl eylemege
[N101b] cesāreti ser-ber olup ma‘lūm idindiler ki ol mel‘ūn-ı ḍalālet-şemāyil3 ḥālā daḫi iḳtidār-ı bī-mıḳdārından ġāfil ve cām-ı is[t]ikbār ve cür‘a-i
pindārla mest ü4 lā-ya‘ḳıldür,5 bī-iḫtiyār dīk-i6 ġaḍab āb-ı şūr u şeġabdan
ṭaşdı ve seylāb-ı ġayret ü ḥamiyyet başdan aşdı.7 Hemān-dem taḥt-ı eyāletlerinde olan sipāh-ı nuṣret-penāha8 tenbīh itdiler ve tamām yat u yaraġların
yoḳladup eyitdiler:
Beyt li-münşi’ihī: Miyānın cüst ü cūda iy göñül düş ḫançer-i yāra
Sipāhīsin yaraġ üstine ol çünkim sefer düşdi9
Neẟr: Ve kendü ḫuddām-ı pür-iḥtirāmlarından daḫi10 mübārizān-ı ṣaff-şiken ve
dilīrān-ı düşmen-efkene11 mükemmel cebe vü cevşen üleşdirdiler. Ve Ḳoçyan
inhizāmında alınup Ġradişḳa nām ḳal‘ada maḥfūẓ olan beş12 pāre ejder-ġırīv
ve ra‘d-āvāz ve āteş-niẟār13 ve ṣā‘iḳa-sāz olan ṭop-ı gerdūn-kūbları ve altı ḳıṭ‘a
şāhī ḍarb-zenleri iḥżār idüp kemer-i ‘azīmeti [V105b] miyān-ı cāna bend ve
ser-rişte-i niyyeti engüşt-i himmete peyvend idüp ol la‘īn-i bī-dīne
Beyt li-münşi’ihī: Görsün felekde nice olur aḫẕ-i intiḳām
[M107b]
Āyīn-i ḥarbi göstereyin düşmene tamām
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“Evinin damı balçıktan olan kişi / Nasıl taş atar demir köşküme”
mıḳdār M N (101a/18): ḳadar V (104b/19)
mel‘ūn-ı ḍalālet-şemāyil M N (101b/1-2): bāṭıl V (105a/3)
mest ü M: mest-i N (101b/3) V (105a/4)
- M N (101b/3): baṣar-ı baṣīreti sebel-i ġafletle beste ve mizāc-ı şaḳāvet-imtizācı emrāż-ı aġrāżla ḫastedür. V
(105a/4-6)
dīk-i M N (101b/4): cūy-ı V (105a/6)
- M N (101b/5): Duḫān-ı āteş-i ḫışm ẕirve-i āsmāna vāṣıl ve zaḫm-ı şemşīr-i ḳahr püşt-i gāv-ı māhīye nāzil
olup V (105a/8-9)
nuṣret-penāha M N (101b/6): ṣāḥib-intibāha V (105a/10-11)
Bu ikinci mısra Meşâmî’nindir. (Bu not, N nüshasında derkenarda “Mıṣrā‘-ı ẟānī Meşāmī merḥūmuñdur.”
şeklinde yazılıdır).
pür-iḥtirāmlarından daḫi M N (101b/10): pür-iḥtirāmından V (105a/10-11)
ṣaff-şiken ve dilīrān-ı düşmen-efkene M N (101b/10-11): düşmen-efken ve ṣaff-şikene V (105a/14-15)
beş M N (101b/13): pes V (105a/17)
āteş-niẟār M N (101b/14): āteş-bār V (105a/17)
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Neẟr: deyü [N102a] ḫaber irsāl eylemişleridi. Ve cümle1 ‘asker bīş ü kem zīr-i2
‘alem-i hidāyet-tev’eme cem‘ olsunlar deyü muḥkem tenbīh olunup3 bī-direng zamān-ı ḳalīlde bir dernek eylemişler4 idi ki ‘arṣa-i cihān dilāverān-ı
6
ِ
şüc‘ān-ı 5﴾אن
َ ْ َ ْ ’﴿ َ ْ َم ا ْ َ َ اa teng ü endek olmış idi.
Livā-i Bosna’da alaybegi olan Memi Şāh Beg Vezīr-i a‘ẓam
‘Alī Paşa merḥūma7 olan binā-yı intisāb-ı süst-esāsa istīnāsen mīr-i
ḫuceste-tedbīrle vāḳi‘ olan mu‘ārażasıdur.8
‘Ahd-i mezbūrda livā-i Bosna alaybegisi9 olan Memi Şāh Beg dimekle ma‘rūf
kimesne vezīr-i a‘ẓam merḥūm10 ‘Alī Paşa’ya11 mensūb ve zümre-i eḳāribinden
maḥsūb olup cām-ı12 ġurūrla bī-hūş ve şarāb-ı [V106a] intisāb-ı dūr-ā-dūrile
mest [ü]13 medhūş olup cūybār-ı tünd-reftār ve seylāb-ı ḥavādiẟ-i rūzgār gibi
uġraduġı yerleri ḫarāb ve ṭoḳunduġı maḥalleri ġarḳ-āb eylerdi.14
دى ه ز د
ّ
ه

Şi‘r:15

16

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

ر
ر

א
ا

دود د ار
אد د

eylemişler idi. Ve cümle M N (102a/1): idüp cemī‘an V (105b/5)
- M N (102a/1): sāye-i V (105b/6)
olunup M N (102a/2): ve nihāyet derecede te’kīd ü tehdīd ḳılınmış idi. Ber-muḳteżā-yı fermān V
(105b/7-8)
eylemişler M N (102a/3): olmış V (105b/8)
“İki topluluğun karşılaştığı gün ...” (Âl-i ‘İmrân 3/155; Enfâl, 8/41)
- M N (102a/5): ‘Ahd-i mezbūrda V (105b/11)
Paşa merḥūma M N (102a/6): Paşa’ya V (105b/12)
süst-esāsa ... mu‘ārażasıdur M N (102a/7-8): süst-intisāba i‘timāden külāh-ı istikbārı ser-i ‘ucb u pindārda kec
idüp kendü zu‘mı gibi bu efkār-ı iṣābet-vurūdı fāsid ve bu bāzār-ı pür-sūdı kāsid ẓann itdügidür ki ṣūret-i
ḥaḳīḳat-i ḥāl āyine-i maḳālden ‘arż-ı cemāl eylemişdür V (105b/12-15)
‘Ahd-i mezbūrda livā-i Bosna alaybegisi M N (102a/9): Ol zamānda livā-i Bosna’da alaybegi V (105b/16)
merḥūm M N (102a/10): müşīr-i efḫam V (105b/17)
Paşa’ya M N (102a/10): Paşa ḥażretlerine V (105b/18)
olup cām-ı M N (102a/11-12): olmaġla cür‘a-i V (105b/19)
mest-i M N (102a/13): mest ü V (106a/1)
eylerdi M N (102a/15): iderdi V (106a/4)
Şi‘r M V (106a/6): Naẓm N (102a/15)
M:  ارN (102a/17)) V (106a/6)
“Hayırsız mağrur kendini bilmez / Ayıbı sevip üzmeyi hüner bilen / Dimağa gelse duman olur / Muma
gelse yel olur”

Cevâhiru’l-Menâkıb

[M108a] Neẟr: Ẕāt-ı cebānet-simātı ki1 mevṣūf-ı ṣıfat-ı ẕemīm-i ٍ﴿ َ َّ אز
2 ٍ ِ
b
ٍ ٓ َّ ve mevsūm-ı semt-i 3﴾ ٍ َ ٰذ ِ َכ َز
﴾ َ ِ אء
َ
ْ َ ٍ ّ ُ ُ ﴿ idi. [N102 ] Kemāl-i
ġurūrundan ṭurduġı, oturduġı yeri bilmez ve a‘yān-ı vilāyetden bir eḥadı kirpigine ṣalındırmazdı. Dāyimā ḫod-bīn ve ḫod-re’y ve ḫod-pesend ve hemīşe
kendü fikr-i fāsidiyle ḫursend olmış idi. Erbāb-ı devlete muḫālefeti pīşe ve
dem be-dem var yoḳ yire mücādeleyi endīşe idinmiş idi. Ol maḥallde ki mīr-i
ḫuceste-tedbīrüñ ḥużūrlarında bu kār-ı ḫaṭīrüñ teshīl ü teysīri ḫuṣūṣında herkes ḫāṭırına lāyiḥ olan aḥvāli ma‘rūż-ı re’y-i ‘ālī ḳılurdı,4 mezbūr alaybegi daḫi
kemāl-i ‘ucb ve nihāyet-i kibrinden ‘unfile cevāb virüp eyitdi5 ki: “Hāy beg
ḥażretleri! ‘Aceb kār ḳılduñ ve ġarīb6 fitne-i ḫufte bīdār eyledüñ.7 Evvelā nāṣıye-i ḥālüñi ġaddārlık raḳamıyla [V106b] merḳūm ve ẟāniyen pādişāh-ı ‘ālempenāh ḥażretlerini naḳż-ı ‘ahdle mevsūm eyledüñ.8 Ve küffār-ı nā-fercām ile
‘asākir-i İslām miyānına9 bir āteş-i fitne bıraḳduñ ki niçe dühūr u ezmān10 āb-ı
seylāb-ı bārān ve bārān-ı seḥāb-ı bahārānla [M108b] sükūt bulması dāyire-i
imkāndan ḫāric ve ḥavza-i imtinā‘a dāḫil ola. Zīrā pādişāh-ı Süleymān-ḥaşemle a‘dā-yı ḍalālet-tev’em miyānında ḥālā11 āẟār-ı iḫtilāf mürtefi‘ ve esbāb-ı ītilāf
müctemi‘ iken ḥarbī ḳal‘aya ṭop çeküp [N103a] cenge mübāşeret ve bī-emr-i
pādişāhī bu kār-ı düşvāra mübāderet reviş-i ‘aḳldan dūr ve dāyire-i dānişden
be-ġāyet mehcūrdur.
Beyt:
12

א כאر
אش و אى אر אر

و

אى

Neẟr: Bā-ḫuṣūṣ ki ol ḳal‘a-i menī‘anuñ esās-ı felek-mümāssı metānet ü ḥaṣānetde mānend-i kūh-ı Demāvend muḥkem ve ḳıdem ü aṣāletde burūc-ı āsmān ile
tev’emdür. Ve binā-yı metīn ve pāy-ı temkīnine nisbet ıżṭırāb-ı aḳṭāb-ı çarḫ-ı
berīn ve irti‘āş-ı kürre-i zemīn dāyire-i imkāna ḳarīndür. Pes bu maḳūle ḥiṣār-ı
üstüvāruñ şāhid-i tesḫīrin ārzū, ḫayāl-i ḫām ve taṣavvur-ı nā-tamāmdan nāşīdür.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

cebānet-simātı ki M N (102a/18): cebānet-ṣıfātı V (106a/6)
“Dâimâ kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan” (Kalem, 68/11)
“Bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan” (Kalem, 68/13)
ḳılurdı M N (102b/8): ḳılurlardı V (106a/16)
cevāb virüp eyitdi M N (102b/10): bu gūne cevāba müteṣaddī oldı V (106a/17-18)
ḳılduñ ve ġarīb M N (102b/10-11): ve ‘aẓīm V (106a/18)
eyledüñ M N (102b/11): itdüñ V (106a/19)
eyledüñ M N (102b/13): ḳılduñ V (106b/2)
miyānına M N (102b/14): mābeynine V (106b/2)
niçe dühūr u ezmān M N (102b/4): - V (106b/3)
ḥālā M N (102b/18): - V (106b/6)
Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “Yersiz savaş ve barış işe yaramaz / Gül yerinde gül ol, diken yerinde diken”
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Beyt li-münşi’ihī:1

و

و

2

כא

א

אכ

ا

כ

כאم ازآن
כאر אכא אن

Neẟr: [V107a] Ḳorḳum oldur ki ‘āḳıbet bu kār-ı düşvāruñ3 netīcesi mūcib-i
şemātet-i a‘dā ve bā‘iẟ-i şe’āmet-i eḥibbā ola. Zīrā bundan aḳdem ümerā-yı
vālā-himemlerden [M109a] ba‘żısı ḳal‘a-i mezbūreyi mirāren ‘asker-i bī-şumārla muḥāṣara idüp her kūşesinden ṭop-ı ejder-ġırīv ü ra‘d-dem ve ṣā‘iḳa-te’ẟīr
ü āteş-fem çeküp rūz u şeb hezār miḥnet ü ta‘abla dögmişlerdür ve vāḳı‘a-i
fetḥin düşlerinde daḫi görmemişlerdür.4 Āḫiru’l-emr5 [N103b] netīce-i kārları
ẟemere-i ḥırmānı müẟmir olup vādī-i ḥayretde hāyim ü ḥāyir ve ser-gerdān
u dā’ir olmışlardur.6 El-‘iyāẕü billāh eger bu kār-ı nā-ṣavāb7 pādişāh-ı Süleymān-cenāb8 ḥażretlerinüñ sem‘-i şerīflerine vāṣıl olursa muḳarrerdür ki evvelā
seni manṣıb-ı emāretden nā-kām ve ẟāniyen bu ḫuṣūṣda saña tābi‘ olanlara
temettü‘-i zindegānīyi9 ḥarām eylese gerekdür. Eyle olsa bu ḫuṣūṣda benim
cānibimden mürāfaḳat ṭarīḳ-i ṣalāḥdandur ve mütāba‘at ü muvāfaḳat dāyire-i
ḥazm ü iḥtiyāṭdan be-ġāyet mehcūrdur.”
Ḳıṭ‘a:

10
11

آ
دو כאر
כ ام א כ د

[ آ כ دروىV107b]
د
آ

12

ام א כ د
א
13

1
2
3
4
5
6

فو
אم א כ د

وآכ
א

Beyt li-münşi’ihī M N (103a/10): Beyt V (106b/18)
“Zafer yakınında iken sıkıntıdan kurtulmayı ne kadar düşüneceksin, yeter / Arzusuna ulaşamayanların işi
ham fikirdir, bu yeter”
düşvāruñ M N (103a/13): nā-hencāruñ V (107a/1)
daḫi görmemişlerdür M N (103a/19): bile seyr itmemişlerdür V (107a/8)
Āḫiru’l-emr M N (103a/19): Bi’l-āḫire V (107a/8)
- M N (103b/2):
Beyt:

7
8
9
10
11
12
13

د را
دا

א
אول

را
ا

ا
א

ا

ا
وأ

(“Elini yıldıza doğru kaldırıyor, ama boşuna / Süreyyâ nerede, uzanan el nerede”) Neẟr V (107a/10-11)
nā-ṣavāb M N (103b/3): düşvār V (107a/12)
Süleymān-cenāb M N (103b/3-4): Süleymān-vaḳār V (107a/12)
zindegānı M: zindegānīyi N (103b/6) V (107a/15)
دو כאر
M N (103b/10):  ن دو כאرV (107a/19)
 داM:  داN (103b/10) V (107a/19)
 دروىM N (103b/11):  دردلV (107b/1)
Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “Adamın önüne iki iş gelse / Eğer bilemezse hangisini yapacağını / Birinde tehlike zannı
varsa / Onu kendisine haram eylesin / Ve öbüründe korku ve tehlike yoksa / Bunun üzerinde kesin dursun”

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr: Çün mīr-i rūşen-żamīrüñ sem‘-i şerīflerine1 bu gūne kelimāt-ı kibrāmīz ve türrehāt-ı ‘unf-engīz2 vāṣıl olıcak buyururlar ki: [M109b] “Fi’l-vāḳi‘
senüñ cevābuñ kemāl-i bīm ve nihāyet-i iḥtiyāṭdan nāşīdür. Zīrā3 barışıḳlıḳ zamānında ḥarbī ḳal‘aya ṭop çekmek ṭarīḳ-i iḥtiyāṭdan bīrūn ve dāyire-i
‘adem-i taḥarrīye maḳrūndur. Ammā bu muḳaddime ol zamānda müsellemedür ki ḫuṣūṣ-ı kāra mübāşeret muḳaddemā bizim cānibimizden nāşī [N104a]
olmış olaydı bu ḫuṣūṣuñ4 vaḫāmet-i ‘āfiyetinden5 teḥāşī olunsa olurdı. Ammā
ma‘lūm-ı ṣıġār u kibārdur6 ki ol mel‘ūn-ı tebeh-rūzgār eyyām-ı mu‘āhede ve
hengām-ı7 muṣālaḥada ne mertebe fitne-i ḫufte bīdār ve ne derecede ġubār-ı
āzār āşikār eylemişdür. Her-bār ki bu cānibden ne ḳadar ki tenbīhāt ü te’kīdāt
ṣudūr itdiyse ve istimālet-i bī-nihāyet serḥadd-i aṭnāba yetdiyse ol deñlü ‘adāvet
ü ihānetin ziyāde ḳılmışdur. Çünki pādişāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretlerinüñ ṭaraflarından vāḳi‘ olan ‘ahd-nāmenüñ ḫulāṣa-i mażmūn-ı meymūnı [V108a] a‘dāyı bed-liḳā8 ṭarafından naḳż-ı ‘ahdi müş‘ir aḥvāl-i şenī‘anuñ ‘adem-i ẓuhūrıyla
meşrūṭdur, muḳaddemā naḳż-ı ‘ahde mübāşeret9 ve silsile-i ‘adāveti taḥrīke
mübāderet10 a‘dā cānibinden vāḳi‘ olıcaḳ, inşā’allāhu te‘ālā çün me’mūl dāyire-i11 ḥuṣūle mevṣūl [M110a] ola. Pādişāh-ı encüm-sipāh ṭarafından mes’ūl
olmazın, belki āsitāne-i gerdūn-rif‘atlerinde derece-i āfitāb-ı devletim bir mertebe irtifā‘ bula ki pāy-ı mübāhātı farḳ-ı Ferḳadān’a ḳoyam ve māhçe-i rāyāt-ı
‘izz12 ü sa‘ādeti ser-menzil-i13 Keyvān’a yetürem. Ve ammā ḳal‘a-i mezbūrenüñ
teblīġ-i metānet ve [N104b] taġrīb-i ḥaṣānetiyle ‘inān-ı yekrān-ı himmetim cānib-i ‘azīmetimden mün‘aṭıf ḳılmaḳ ḫayāl-i ḫām ve evhām-ı mā-lā-kelāmdan14
nāşīdür. Maḥż-ı füsūn u fesāne ile bu kārı terk itmezin ve mücerred ḳīl ü ḳālle
bu ḫayālden geçmezin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

sem‘-i şerīflerine M N (103b/13): şaḫṣ-ı mezbūrdan V (107b/3)
- M N (103b/14): sem‘-i şerīflerine V (107b/4)
- M N (103b/16): egerçi V (107b/6)
ḫuṣūṣuñ M N (104a/1): maṣlaḥatuñ V (107b/11)
‘āfiyetinden M N (104a/1): ‘āḳıbetine ḥükm olunup V (107b/11)
ṣıġār u kibārdur M N (104a/2): ṣaġīr ü kebīrdür V (107b/12)
mel‘ūn-ı tebeh-rūzgār eyyām-ı mu‘āhede ve hengām-ı M N (104a/2-3): mel‘ūn zamān-ı mu‘āhede ve evān-ı
V (107b/13)
a‘dā-yı bed-liḳā M N (104a/10): a‘dā V (108a/1)
mübāşeret M N (104a/12): mübāderet V (108a/2)
mübāderet M N (104a/12): mübāşeret V (108a/3)
dāyire-i M N (104a/14): - V (108a/4)
‘izz M: ‘izzet N (104a/18) V (108a/8)
ser-menzil-i M N (104a/18): menzil-i V (108a/9)
mā-lā-kelāmdan M N (104b/2): nā-tamāmdan V (108a/12)
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Mıṣrā‘:

د

1

و א

سد

Neẟr: Zīrā Feyyāż-ı Vāhibü’n-Nevvāl ḥażretlerinden2 şāyibe-i buḫl emr-i
muḥāldür. Benden muḳaddem olanlar şāhid-i tesḫīrine ṭālib ve nev-‘arūs-ı
fetḥini3 ḫāṭıb olup anlara müyesser olmadıysa ne var? 4אو א א
ا ر
mażmūn-ı şerīfi5 üzre cā’iz ki bu faḳīre muḳadder olmış ola.
اى א כאر א כ در א
[ رود و א زV108b]

Naẓm:

6

آن و ان א
در
در آن א
ّכ

Neẟr: Egerçi ki bu kār-ı düşvārda ta‘ab-ı bī-pāyān ve meşaḳḳat-ı bī-girān
muḳarrerdür, ammā rāḥat-ı ten ve āsāyiş-i beden sevdāsıyla [M110b] medāric-i ‘āliyyeden menāzil-i dāniyyeyi a‘lā taṣavvur itmek7 benim himmet-i bülend-mertebeme8 münāfīdür.
Ḳıṭ‘a:

و رأى در
אن ا כ
9

آ

ف

כ א از
ان ا כ

כאرى

د ۀ دل
ى א

ان כ
و

Neẟr: Zīrā heves-i istirāḥat, muḳaddeme-i ḫısset ü denā’etdür ve irtikāb-ı
muḫāṭara nişāne-i [N105a] sehm-i10 devlet ü sa‘ādetdür.
Ḳıṭ‘a:
אد כ د

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

و را

آ כ آ ده
دل د را ز

د
 س د و אM N (104b/5):
و
“( א از ا כBiz bu zirveden rüsvaylığa gitmeyelim”) V (108a/14)
ḥażretlerinden M N (104b/6): ḥażretlerinde V (108a/15)
nev-‘arūs-ı fetḥini M N (104b/7): ‘arūs-ı fetḥin V (108a/16-17)
Emîr Sultân’a atfedilen “Her işin gerçekleşeceği bir vakit vardır.” manasındaki veciz söz.
mażmūn-ı şerīfi M N (104b/9): mażmūnı V (108a/18)
“Bu âlemde nice nice işler vardır / Gider âlemi birbirine düşürür / Gözüne o çok fena görünür / Bütün
hayırlar hep ondadır”
sevdāsıyla medāric-i ... dāniyeyyi a‘lā ... itmek M N (104b/14-15): ārzūsıyla mānend-i zāġ u zaġan saḳaṭāt-ı
arāżīye rāżī olmāk V (108b/4-5)
bülend-mertebeme M N (104b/15-16): bülendime V (108b/5)
“Önderlikte iyi akıl ve doğru rey / Başarsa tasarruf kemendini göğe atar / Ve eğer himmetle kalp gözünü
açsa / Baş kaldırıp göğe bakamaz”
sehm-i M N (105a/1): - V (108b/11)

Cevâhiru’l-Menâkıb

אر

از אى
وآכ
1
ح אدۀ اد رد

Neẟr: Merd-i bülend-himmet tūşe vü kūşe ile ḳanā‘at ḳılmaz ve pāye-i bülende irmeyince2 mesned-i ferāġatde rāḥat olmaz. Gülistān-ı cihānda3 gül-i ṭarab
ḫār-ı ta‘aba müsned4 ve fetḥ-i der-i genc kilīd-i rencle muḳayyeddür.5 Ammā bu
ḫuṣūṣdan6 ben ẕimmetim [V109a] berī eylerin.7 Pādişāh-ı ‘ālem-penāh cānibinden mes’ūl olduḳda cevāb-ı nā-ṣavābım maḳbūl olmayup bī-şek mu‘āteb olurın
didügüñ ne kelām-ı ḫām ve ne makūle endīşe-i8 bī-encāmdur bilür misin?
از כ א
ّ
Neẟr: Ṣormaḳ ‘ayb olmasun āyā ne ḳadar ḳuvvet ü ḳudretüñle kendüñde bir
vücūd taṣavvur idersin? Ve ‘acabā ne vechile kendüñi [M111a] mümtāz ü
mu‘ayyen ẓann idüp ādem yerinde ṭutarsın? Kendü ḥaddinden ta‘addī ehl-i
ḫırede lāyıḳ ve ṭavrından ziyāde kelimāt erbāb-ı inṣāfa muvāfıḳ degildür. Her
rūbāh-ı bī-intibāhdan kār-ı şīr ḥāṣıl olmaz ve her āhen-pāreden girdār-ı şemşīr
olmaz. Her kāruñ bir ehli ve her ṣan‘atuñ bir ṣāḥibi vardur.
Mıṣrā‘:

9

زכ א

כ

Beyt:
10

א

د راه و
אز ورد
ۀ ر ان כ
[ אN105b]

Neẟr: Aṣāleten mīr-i livā ṭururken alaybegi ne şaḫṣdur ki andan aḥvāl-i memle-

1
2
3
4
5

“Rahat ve huzuru bulan kimse / Gönlünü hoş edip bahtını güldüremez / Ve mahmurluk cefasından korkan
kişi / Murad içkisinin kadehini çekemez”
irmeyince M N (105a/4): irişmeyince V (108b/15)
Gülistān-ı cihānda M N (105a/5): - V (108b/15)
ḫār-ı ta‘aba müsned M N (105a/6): bī-ḫār-ı ta‘ab müyesser midür? V (108b/16)
kilīd-i rencle muḳayyeddür M N (105a/6): bī-kilīd-i renc mutaṣavver midür?
Ḳıṭ‘a:

א

ود ر د

رد د
ن כد

د د راه رو
א
دو

6
7
8
9
10

אدت
ر

ن

א

در א
داغ

(“Bir insan gam çekmediği sürece insanın kadri artmaz / Çünkü kanamayan ciğerin kıymeti yoktur / Saadet
çizginde yürü ey insan / Zahmette yanmadan devlet rakamı yoktur”) Neẟr V (108b/16-19)
bu ḫuṣūṣdan M N (105a/7): buradan V (108b/19)
berī eylerin M N (105a/7): istibrā iderin V (109a/1)
endīşe-i M N (105a/10): evhām-ı V (109a/4)
“Sen nerede, memleket sırrını söylemek nerede”
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Nazla, nimetle yetişen sevgiliye yol bulamaz / Âşıklık, bela çeken rindlerin harcıdır”
(Hâfız Divânı, s. 207).
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ket ve rumūz-ı vilāyet tefaḥḥuṣ oluna?1 İmdi ẕāt-ı cebānet-simātuñda merkūz2
olan bīm-i hirāsuñı bu gūne türrehāt ile setr idemezsin ve bu feşārātla ‘inān-ı
teveccühüm cānib-i maḳṣūddan döndüremezsin.
3

Mıṣrā‘:

و

Beyt:

כ

4

م
5

ا ئ

ا

אن ان ا
ا

א از
ىا
[ و כV109b]

Neẟr: Hemānā6 ḫuṣūṣ-ı kārda ta‘allül ü teḥāşī maḥżā7 cebānetüñden nāşīdür.
Merd-i vehhām ‘ālemde ālāmdan ġayrı nesne görmek müyesser midür ve beddil-i tersendeden cerā’et ü mürüvvet mutaṣavver midür ki bu ḫuṣūṣda daḫi
senden mürāfaḳati revā ve i‘āneti sezā görem? Bārī muhārebe-i keferede8 kefrede yaramazsın, [M111b] seyrci daḫi mi olımazsın?9
Beyt:
10

ردن
אن آى

دا כ ا ت
אرى א א ى

Neẟr:11 Ḥāṣıl-ı kelām ol maḳāmda tevbīḫāt-ı mā-lā-kelām tamām olup miyān-ı
cihāda kemend-i ictihādı urmışlaridi ve12 ḳal‘a-i mezbūre ṣavbına ‘inān-ı13 ‘azīmeti mün‘aṭıf14 buyurmışlaridi.

1

- M N (105b/3):
Beyt:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

وش

وان دا
א א

כ

ر ز
اى

[Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Memleketi idare işini padişahlar bilir / Hafız, sen bir bucakta oturan yoksulun
birisin, coşma, kendine gel...” (Hâfız Divânı, s. 288).] Neẟr V (109a/15-16)
merkūz M N (105b/3): - V (109a/17)
Mıṣrā‘: و
 א از ا כM N (105b/6): - V (109a/19)
“Biz bu zirveden rüsvaylığa gitmeyelim”
م
 ى ا אن ان اM N (105b/7): م
 ى ا אن ان اV (109a/19)
El-Mütenebbî’nindir. “Korkaklar korkmayı bir marifet bilirler / Halbuki bu alçak tabiatın bir aldatmasıdır”
Hemānā M N (105b/8): Ve V (109b/1)
maḥżā M N (105b/8): hemānā V (109b/2)
 כ دهM:  כ ه دهN (105b/12) V (109b/5)
mi olımazsın M N (105b/13): mi olmazsın V (109b/6)
“Bilirim ki sende içki içme gücü yok / Bari sarhoşları seyretmeye gel”
Neẟr M V (109b/8): - N (105b/14)
Ḥāṣıl-ı kelām ... cihāda kemend-i ictihādı urmışlaridi ve M N (105b/15-16): deyüp kemend-i ictihādı miyān-ı
cihāda muḥkem bend idüp V (109b/8)
‘inān-ı M N (105b/17): - V (109b/9)
mün‘aṭıf M N (105b/17): muḳarrer V (109b/9)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Ḳal‘a-i Ḳurpa’ya teveccühden evvel nehr-i Una üzerinde vāḳi‘ olan cisri
ḫarāb eylemege [N106a] ba‘żı kimesneler irsāl buyurduḳlarıdur.1
Bir ṣubḥ-dem2 ki mīr-i encüm-sipāh-ı çarḫ-ı müdevver, taḫt-ı kāfūr-gūn-ı3
ṣubḥ-gāhı maḳarr idüp pertev-i envārıyla4 zevāyā-yı ‘ālemi münevver eylemiş
idi.
Beyt:
5

آ ر
زژ

א

رخ آ

א

Neẟr: Mīr-i ḫuceste-tedbīr daḫi a‘yān-ı vilāyetden bir niçe rūzgār-dīde ve
kār-āzmūde kimesneleri6 cem‘ idüp meydān-ı ‘āḳılede yekrān-ı nāṭıḳaya
[V110a] bu üslūb7 üzre ‘inān virmişler idi ki: “Ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīrdür ki
cemāl-i nev-‘arūs-ı meḳāṣıd-ı żamīr āyīne-i celiyye-i ḥüsn-i tedbīrden manẓūr
ve maḳāle-i re’y-i ṣā’ib risāle-i tecāribde [M112a] muḥarrer ü mesṭūrdur. Ol
kimesne ki gerden-i efkār-ı iṣābet-te’ẟīrin pīrāye-i ḥüsn-i tedbīrle8 müzeyyen
ve menşūr-ı re’y-i ṣā’ibin tevḳī‘-i refī‘-i tecārible müberhen eyleye, her-āyīne
kemend-i bāzū-yı ictihādı āhūvān-ı maḳṣūd u murādı
Mıṣrā‘:

Bir nefes olmaya ḫālī ṣayddan

Neẟr: Pes bu muḳaddimāt-ı vāżıḥu’l-beyyinātdan maḳṣūd u murād oldur ki bu
cihād-ı nuṣret-bünyāda ki9 tīr-i maḳṣūdı rāst ve Pādişāh-ı bār-gāh-ı ezel
cānibinden şāhid-i tesḫīrin der-ḫvāst itmişizdür, ber-feḥvā-yı [N106b]
11
ِ
ِ
ġamm-zedā-yı 10﴾ب
ٌ ُ ُ  ﴿ َ َ َ ُّ َא َ א َ َ ٌ َو َ َ َ ُّ َא َ אbī-meşaḳḳat ü kürūb
inşā’allāhu te‘ālā ḥavza-i ḥuṣūle mensūb olsa gerekdür. Siz daḫi12 muḳaddeme-i

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

nehr-i Una ... buyurduḳlarıdur M N (105b/18 - 106a/1): Una nām nehr üzerinde vāḳi‘ olan cisrüñ iḥrāḳ
olunması içün dilāverāndan ba‘żısın irsāl idüp aḥvāl-i cisri ber-ṭaraf itdükleridür ki ‘arāyis-i tertīb-i ḥulel-i
ḥurūf ve ḥuliyy-i terkībde cilve-ger olmışdur V (109b/10-13)
ṣubḥ-dem M N (106a/2): ṣubḥ V (109b/14)
kāfūr-gūn-ı M N (106a/2): zerrīn-i V (109b/14)
pertev-i envārıyla M N (106a/3): rāy-ı pür-envārıyla V (109b/15)
 ژ כM V (109b/17):  ر כN (106a/5)
“Ayna renkli kubbe safa buldu / Sevinçten yüzü sırlı ayna oldu”
- M N (106a/7): dīvānına V (109b/19)
üslūb M N (106a/8): minvāl V (110a/1)
gerden-i efkār-ı iṣābet-te’ẟīrin pīrāye-i ḥüsn-i tedbīrle M N (106a/12): pīrāye-i ḥüsn-i tedbīrle gerden-i efkār-ı
iṣābet-te’ẟīrin V (110a/4-5)
ki M V (110a/10): - N (106a/17)
“… Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez.” (Fâtır, 35/35)
meşaḳḳat M N (106b/1): miḥnet V (110a/14)
Siz daḫi M N (106b/3): Ber-muḳteżā-yı re’y-i ṣāyib ve mübteġā-yı fikr-i ẟāḳıb ol nesne ki V (110a/15-16)
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umūr-ı ḳıtāl ve mevḳūfün-‘aleyh-i ceng ü cidāl olan nesneleri1 taḳrīr eyleñ
görelüm. Şöyle ki meḥekk-i i‘tibārda tamām ‘ayār ola, pūte-i iḫtiyārda mesbūk
[V110b] ve sikke-i ḳabūlle meskūk idelüm.”
א

Beyt:
2

א

כאرى

אى כאر

כ

Neẟr: Anlar daḫi zānū-yı edeb üzre gelüp3 eyitdiler ki:
אن د آن כ
כאر د ار آ אن כ

Şi‘r:4

وا
وא
د را ز در אی

5

[M112b]
כ

Neẟr:6 “İnşā’allāhu te‘ālā küffār-ı sitīze-kāra kifāyet idicek mıḳdār ‘asker-i cerrār dāyire-i ḥuṣūle mevṣūldür. Ammā rāy-ı ‘ālem-ārāya pūşīde7 buyurulmaya
ki ḳal‘a-i mezbūre muḥāṣara olunduġından Zirinoġlı didikleri nā-bekār ḫaberdār ola. Be-her-ḥāl a‘vān ü enṣār-ı hezīmet-me’āliyle ve daḫi niçe Ḫırvat begleriyle ḳal‘a-i mezbūrenüñ8 i‘ānetine mübāderet eyleseler gerekdür. Lā-cerem9
anlaruñ [V111a] memerr-i maḫṣūṣları10 nehr-i Una üzerinde vāḳi‘ olan cisrdür.
1
2
3
4

cidāl olan nesneleri M N (106b/4): cidāldür, bī-tesvīf ü te’ḫīr her ne ise ḥużūrumda V (110a/17-18)
“İşin başı tedbir üzere olmaktır / Ki tedbirsiz hiçbir iş olmaz”. N’de derkenarda “Bu beyt terk olunsa olur.”
yazılıdır.
- M N (106b/8): merāsim-i ẟenāyı taḳdīm idüp V (110b/3-4)
Şi‘r M N (106b/8):
Beyt:

5
6

9
10

و
اى
כ ده

(“Ey güneş ve ay, senin aydın görüşünün sonucu / Varlığın dünyanın düğümünü çözdü”) Neẟr V (110b/4-5)
“Neyi emredersen biz onu yapalım / Bütün zorlukları kolaylaştıralım / Sen mumsun, biz pervane gibi
topluca / Ki kendimizi yakarız ışık uğruna”
Neẟr M N (106b/11): El-ḥamdü lillāh her naḳd-i emel ki kān-ı imkānda mündemic ve nihān-ḫāne-i umūr-ı
müte‘assiretü’ẓ-ẓuhūrda müstetir ü münderic ola, ārā-i nuṣret-ārāñuz mu‘āvenetiyle ḥavza-i teysīr ve ḥayṭa-i
teshīlde müyesser ü müsehheldür. Şöyle ki yekrān-ı tāb u tüvānı meydān-ı füsḥat-i zamāna süresiz, gūy-ı
merām çevgān-ı sa‘y ü ihtimāmıñuz ile rubūde ve naḳş-ı murād ṭās-ı fülk-i ‘ālī-nihādda aḥsen vech üzre
nümūde olsa gerekdür.
Beyt:

7
8

راى
אى א ا

ا و
ف א

אر

א

ر

ان

א

(“Şecaat meydanına ilim yayılana kadar / Kadr atı şeref dersinde yenildi”) Neẟr V (110b/5-13)
pūşīde M N (106b/13): maḫfī V (110b/15)
Zirinoġlı didikleri ... mezbūrenüñ M (“mezbūrenüñ” kelimesi yerine “maḥṣūrenüñ” yazılmıştır.) N (106b/1416
): Ḫırvat begleri ki ḫaberdār olalar, muḳarrerdür cemī‘īsi kemer-i vifāḳı miyān-ı ittifāḳā muḥkem bend
idüp ol ḍalālet-pīşe ve şaḳāvet-endīşenüñ V (110b/16-18)
Lā-cerem M N (106b/17): Be-her-ḥāl V (110b/19)
maḫṣūṣları M N (106b/17): maḫṣūṣı V (111a/1)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Eyle olsa bu kār-ı ḫaṭīre mübāşeretden muḳaddem1 mezbūr cisri2 vīrān ve
eẟer-i bināsın bī-nām ü [N107a] nişān eylemek gerekdür. Tā ki ‘asker-i3 nuṣret-āyet bī-ḫavf ü ḫaşyet tesḫīr-i ḳal‘aya raġbet göstereler.”
ِ
ِ
אن
ْ ّ أي َ َ َ א ا
ُ ّ ا
ُ َ ّأو ٌل َو ا َ َ ُّ ا ّא
َ
Neẟr:5 Pes bu re’y-i rezīn mīr-i rūşen-żamīrüñ mīzān-ı i‘tibārlarında be-ġāyet
sencīde bulınup6 derḥāl ḫuddām-ı sidre-maḳāmdan Süleymān nām kedḫudālarınuñ7 ve ‘Alī Voyvoda ve dīger Arnavud ‘Alī Voyvoda nām bendelerinüñ8
keff-i kifāyetlerine ḫuṣūṣ-ı mezbūrun zimām-ı taḥṣīlini9 tevkīl [M113a] buyurmışlaridi. Ve10 ḫuddām-ı lāzımü’l-iḥtirāmdan Behrām-intiḳām ve Keyvān-iḥtişām niçe dilāverleri11 ve göñüllü ṭā’ifesinden pür-dil ve şīr-şemāyil dört beş
yüz mıḳdār dilīrān-ı kerrār ve hizebrān-ı mümteni‘u’l-firārı12 Venvi ve Ḳostence
nām ḳal‘alaruñ ḥarbe-bāz ve tüfeng-endāz ferzāne piyādelerini refīḳ idüp göndermişleridi. Anlar13 daḫi tevfīḳ-i İlāhī’yi refīḳ-i rāh idinüp14 bir şeb-i tīrede ki
bī-ḫıredlerüñ baṣar-ı baṣīretlerinden15 ḫīre idi, kār-ı mezbūr niyyetine ‘azīmet
itmişleridi.16 Ol zamān ki māh-ı şeb-ārā ḥādd-i vasaṭ-ı ḫaṭṭ-ı istivāya vāṣıl ve
menzil-i dāyire-i nıṣfü’l-leyle dāḫil olmış idi, cisr-i mezbūra ḳarīb maḥalle vāṣıl
olduḳlarında şem‘-i fikreti sūzān ve meş‘ale-i [N107b] firāseti fürūzān idüp
eyitdiler ki: “Bu cisrüñ17 orta yerinde vāḳi‘ olan ḳaravul-ḫānesinde18 niçe küfBeyt:

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

muḳaddem M N (106b/19): evvel V (111a/2)
- M N (106b/19): ‘ale’l-ġafle V (111a/3)
‘asker-i M N (107a/1): ‘asākir-i V (111a/4)
El-Mütenebbî’nindir. “Fikir, yiğitlerin cesaretinden önce gelir / O birinci, diğerinin yeri ise ikinciliktir”
Neẟr M V (111a/6): - N (107a/3)
Pes bu re’y-i ... bulınup M N (107a/4-5): Bu re’y-i dil-peẕīr mīr-i rūşen-żamīre be-ġayet te’ẟīr idüp V (111a/6-7)
ِ
- M N (107a/6): ki şīr-i ma‘ārik-i şüc‘ān ve dilīr-i meydān-ı ﴾אن
َ ْ َ ْ  ﴿ َ ْ َم ا ْ َ َ اidi, [“İki topluluğun karşılaştığı
gün, ...” (Âl-i ‘İmrân, 3/155; Enfâl, 8/41)] V (111a/8-9)
ve ‘Alī ... bendelerinüñ M: ve ‘Alī Voyvoda nām bendelerinüñ N (107a/6) / - V (111a/9)
taḥṣīlini M N (107a/7): taḥṣīlin V (111a/10)
buyurmışlar idi. Ve M N (107a/8): buyurup V (111a/11)
niçe dilāverleri M N (107a/9): dilāverleriyle V (111a/12)
mümteni‘u’l-firārı M N (107a/11): mümteni‘u’l-firārla V (111a/14)
piyādelerini refīḳ idüp göndermişleridi. Anlar M N (107a/13-14): piyādeleriyle irsāl eylemişleridi. Mezbūr
Süleymān Ketḫudā V (111a/16)
idinüp M: idüp N (107a/14) V (111a/17)
bī-ḫıredlerüñ baṣar-ı baṣīretlerinden M N (107a/15): bī-ḫıredler baṣar-ı baṣīretinden V (111a/18)
kār-ı mezbūr niyyetine ‘azīmet itmişler idi M N (107a/15-16): ẕikr olunan dilāverān-ı şecā‘at-ṭıbā‘ ve nuṣretiltimā‘la [V111b] aḥvāl-i cisri ber-ṭaraf itmek niyyetine ‘inān-ı ‘azīmeti ma‘ṭūf ḳılmışlaridi V (111a/18 111b/2)
cisrüñ M N (107b/1): köbrinüñ V (111b/6)
- M N (107b/2): ki V (111b/7)
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fār-ı li’ām her şām-tā-bām çeşm-i ẟevābit ü seyyār ve dīde-i ‘āşıḳ-ı bī-ḳarār gibi
nā-ḫufte vü bīdārdur. Şöyle ki cisr-i mezbūrı taḫrīb ve sütūnların minşār ile
taḳṭī‘a mübāşeret idevüz,1 bāriḳa-i şemşīr ve ṣā‘iḳa-i kemān ü tīr sehminden2
bī-şübhe3 cānib-i āḫara yüz ṭutup ve4 dāmen-i [M113b] firāra el urup selāmet
yaḳasında ḳarār itseler gerekdür. Pes imdi re’y-i rezīn ve fikr-i güzīn oldur ki
nehr-i mezbūruñ ötesinden berü5 gelüp yoldaşlardan birḳaç nefer bu nehri
güẕer idüp iki başdan bir cān ḳurtarmayup bildigimiz üzre cisrüñ ‘amūdların
kesevüz ve hünerverlik ḳılıcın çarḫ-ı berīne aṣavuz.”6
Bu re’y-i iṣābet-āẟār [V112a] her birinüñ meḥekk-i i‘tibārında ṣaḥīḥu’l-‘ayār
gelüp nehr-i mezbūrdan bu ṭarīḳle ‘ubūr eylemişler idi ki günden bir niçe keştīler peydā idüp7 ḳırḳ elli nefer kimesne nehrüñ cānib-i āḫarına geçmişleridi
ve ḳaravul-ḫānesini baṣup cisr-i mezbūrı iki başdan minşārlar ile biçmişleridi.
Ḳaravul-ḫānede bulunan8 [N108a] küffār-ı siyeh-rūzgārdan bir dil çıḳmayup
ba‘żısı şemşīr-i ābdāra buluşmış idi9 ve ba‘żısı daḫi10 ḥarāret-i āteş-i ceng ü cidāle ṭāḳat getürmeyüp11 12﴾ ِ ْ  ﴿ َ אَ ْ ْ َא ُ ِ اmażmūn-ı şerīfine maẓhar düşmüş
َّ
ْ
َ
idi.13 Çünki yüz aḳlıġıyla ḳaravul-ḫāne aḥvālin beyāża çıḳardılar ve mezbūr
cisri a‘mār-ı küffār-ı sitīze-kār gibi ḳaṭ‘ idüp āteşe urdılar.14 Ḳal‘ada olan a‘dā
[M114a] bu aḥvāl-i bu’l-‘acebi temāşā itdüklerinde girībān-ı ġayreti pence-i
ḫayretle çāk itdiler ve ġurāb-ı ‘aḳlları āşiyāne-i taṣarrufdan pervāz idüp eyit-

1
2

cisr-i mezbūrı ... idevüz M N (107b/4-6): cisrüñ berü cānibine vāṣıl olavuz V (111b/9-10)
tīr sehminden M N (107b/6): tīrden ḫaberdār olduḳlarında
Beyt:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

د
ا
رو א

א

א را
ار ا

(“Aleve ışık tutmak neye yarar / Kıvılcıma aydınlık olsa neye yarar”) Neẟr V (111b/10-12)
- M N (107b/7): muḳābeleyi emr-i muḥāl bilüp V (111b/12-13)
āḫara yüz ṭutup ve M N (107b/7): āḫardan V (111b/13)
berü M N (107b/10): beri V (111b/16)
bir cān ... aṣavuz M N (107b/12-13): mel‘ūnuñ ḳaravul-ḫānesin baṣup köbriden bir dil çıḳarmayup cümlesin
ḳılıcdan geçürmek gerekdür V (111b/17-19)
- M N (107b/16): miyāh-ı maḳṣūd cedāvāl-i ‘ināyet-i Ḫālıḳ-ı ma‘būd üzre cārī ve sefāyin-i murād u kām
riyāh-ı rıżā-yı Ḥayy-i ber-devām ile sārī olup V (112a/3-5)
ve ḳaravul-ḫānesini ... bulunan M N (107b/18-19): Pes köprinüñ iki cānibinden ḳaravul-ḫāneyi baṣup
ḳaravulda olan V (112a/6-8)
buluşmış idi M N (108a/2): buluşdı V (112a/9)
- M N (108a/2): gördi ki, V (112a/9)
getürmeyüp M N (108a/3): maḳūle-i mümteni‘ātdandur, ṣuya urup āb-ı bā-kerāmet-i V (112a/10-11)
“... kendilerini denizde boğduk.” (A‘râf, 7/136)
düşmüş idi M N (108a/4): düşdi V (112a/12)
ve mezbūr ... urdılar M N (108a/5-6): hemān sā‘at mezbūr cisre iki başdan bir āteş urdılar ki ġurāb-ı şeb-tār
mānend-i tāvus-ı nıṣfü’n-nehār zerrīn-bāl ü sīmīn-minḳār olmış idi V (112a/13-16)

Cevâhiru’l-Menâkıb

diler:1 “Nār u nūr bizim derūnımızı2 ne ‘aceb yaḳdı3 ve4 aḥvāl-i diger-gūnımıza ne ġarīb5 āteş bıraḳdı. Bize ḫod temettü‘-i ḥayāt bu cisrüñ beḳāsına [V112b] beste ve rūz u şeb geçinmemiz bu geçidüñ bināsına vābeste6 idi.
Şimden ṣoñra bize iḥtimāl-i ḥayāt maḳūle-i mümteni‘ātdandur.” deyü baḥr-i
ḥayrete ṭalmışlaridi7 ve girdāb-ı miḥnetde ser-gerdān ḳalmışlaridi.
Ba‘dehū āhen-ġıdā ve āteş-bār ṭopların her cānibden mefārıḳ-ı ehl-i İslām’a
niẟār idüp ġurāb-ı şebi ṭāvūs-düm ve sāḥa-i şāmdan gerd-i ẓulmeti güm itdüklerinde cünūd-ı İslām’a kemāl mertebe ḫavf ve nihāyet derecede ḫaşyet müstevlī olup [N108b] inhizām vāḳi‘ olıcaḳ demde yine dāmen-i ġayrete el urup
ṭop altına girmişleridi. Çün ḳal‘a-i mezbūrede Baḳik olan mel‘ūn-ı bed-liḳā
dilāverān-ı kerrār ne mıḳdār idügin temāşā itdükde8 bi’ẕ-ẕāt mīr-i sa‘ādet-derecāt9 ḥażretlerin ẓann idüp ġāyet-i ġurūr ve nihāyet-i sürūrından a‘vān-ı ḍalālet-‘unvānına [M114b] aḥvāl-i derūnın bu minvāl üzre i‘lān eyleyüp eyitdi10 ki:
“Türk’üñ nādānlıġın hīç temāşā ider misiz ki11 bu mıḳdār ‘askerle bu ḥiṣār-ı
üstüvāruñ12 ki sīmurġ-ı ‘aḳl-ı ḳavī bāl-i şeh-per-i13 fikr ü ḫayālle zirve-i dīvārına14 pervāz emr-i muḥāldür, şarāb-ı tesḫīrin nūş ve15 nev-‘arūs-ı fetḥin derāġūş16 itmek ister.
Mıṣrā‘:17

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

18

راى א

ز

כ א

ز

itdüklerinde ... eyitdiler M N (108a/7-9): itdükde V (112a/17)
derūnımızı M N (108a/10): derūnımız V (112a/17)
yaḳdı M N (108a/10): od urdı V (112a/18)
- M N (108a/10): ḫāne-i V (112a/18)
‘aceb M: ġarīb N (108a/11) V (112a/18)
- M N (108a/13): dir (Fazladan yazılmıştır.) V (112b/1)
ṭalmışlaridi M N (108a/14): ṭalmışlar V (112b/3)
Ba‘dehū āhen-ġıdā ... ḳal‘a-i mezbūrede Baḳik olan ... idügin temāşā itdükde M (“idügin” kelimesi
“idügini” olarak yazılmıştır.) N (108a/15 - 108b/4): Çün ‘ayn-ı ‘ināyet-i Sübḥānī ve yümn-i hidāyet-i Yezdānī
birle mezbūr cisri iḥrāḳ itdükden ṣoñra ḳal‘a-i Ḳurpa’yı muḥāṣara eylemişler idi. Mezbūr Baḳik bu mıḳdār
ādemle ḥiṣār muḥāṣara olunduġın müşāhede idicek V (112b/4-7)
sa‘ādet-derecāt M N (108b/4): sa‘ādet-serīr V (112b/8)
eyitdi M N (108b/7): diridi V (112b/11)
ki M N (108b/8): - V (112b/11)
üstüvāruñ M N (108b/9): üstüvārı V (112b/12)
şeh-per-i M N (108b/10): ḳavādim ü ḫavāfī-yi V (112b/13)
dīvārına M N (108b/10): tesḫīrine V (112b/13)
muḥāldür, şarāb-ı tesḫīrin nūş ve M N (108b/10-11): muḥāl iken muḥāṣara idüp V (112b/14)
der-āġūş M N (108b/11): kenār V (112b/14)
“Ne tuhaf fasid düşünce, ne tuhaf batıl görüş”
כ א ز راي א
 زM N (108b/12): אل אل
ر א ز
“( زNe tuhaf batıl tasavvur, ne tuhaf zor
hayal”) V (112b/15)
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Neẟr: Bī-şübhe cānib-i a‘dādan bu gūne ḥareket ma‘nen bize luṭf ü mürüvvetdür1 ki cemī‘ mā-meleklerin ḫāk-pāyımıza2 niẟār ve mürġ-i rūḥları şāh-bāz-ı
devletimize şikār olsa gerekdür ve3 hemīşe ṣaḥīfe-i eyyāmda rüsūm-ı devletimiz4 bāḳī ve ‘iḳāb-ı nuṣret-intisābımız5 [V113a] cibāl-i iḳbāle rāḳī olup
kemālin bulsa gerekdür.”6
אכ و
ّ

Şi‘r li-münşi’ihī:
ر
אن
7

אن

כ و

از د

در

ا

כ

روز و
א بآ
כ

[N109a] Mīr-i ṣāḥib-hūş ḥażretleri cüyūş-ı pür-ḫurūş-ı
deryā-cūşla ḳal‘a-i Ḳurpa’yı muḥāṣara buyurduḳlarıdur.8
Bir ṣubḥ-dem ki hümā-yı zerrīn-beyża-i ṣabāḥ ve şāh-bāz-ı mülemma‘-bāl-i
[M115a] muraṣṣa‘-cenāḥ9 āşiyāne-i ḳal‘a-i düvāzdeh-burc-ı āsmāna pervāza
āġāz itmiş idi. Mīr-i Rüstem-naẓīr daḫi merāsim-i kerr ü ferr-i iḥtişām ve levāzım-ı ‘aẓamet ü şevket-i mā-lā-kelāmı bir mertebe itmām buyurmışlar idi ki
verā-yı ḳuvā-yı mīrān-ı ‘Oẟmānī ve bīrūn-ı iḳtidār-ı sükkān-ı ḫıṭṭa-i imkānī
idi. Ol resme ki ḫuddām-ı pür-iḥtişāmdan
Beyt:10

Rüstem-i Dārā-mehābet Zāl-i Rüstem-menḳabet
Erdeşīr-i Sām-himmet Sām-ı Behmen-ḫāṣṣiyet

Neẟr: olan şīrān-ı pīşe-ḳahr ve pelengān-ı ādemī-çehrle ki serāpā miġfer-i mücellā ve cevşen-i muṭallā ile ārāste ve kemer-bend-i zerrīn ve şemşīr-i11 mülemma‘ ve zeyn-i zer-endūd ve ḫançer-i12 muraṣṣa‘la pīrāste olmışlaridi.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

mürüvvetdür M N (108b/14): iḥsāndur V (112b/16)
mā-meleklerin ḫāk-pāyımıza M: mā-melekleri ḫāk-pāyımıza N (108b/14/ mālikleri ḫāk-pāyıma V (112b/17)
devletimize şikār olsa gerekdür ve M N (108b/15): devletime şikār olmamaḳ ne iḥtimāldür? V (112b/18)
devletimiz M N (108b/16): devletim V (112b/19)
nuṣret-intisābımız M N (108b/16-17): nuṣret-intisāb-ı cenābım V (112b/19)
olup kemālin bulsa gerekdür M N (108b/17): olmasına rūşen-delīldür V (113a/1)
“Tekrar tekrar saldırıp savaşta gayret edelim / Zararsız düşmandan ne kaygı bize / Hep gece gündüz baş ve
beyinlerine / Vuralım ateş saçan toplar ile”
cüyūş-ı pür-ḫurūş-ı deryā-cūşla ḳal‘a-i Ḳurpa’yı muḥāṣara buyurduḳlarıdur M (Derkenardadır.) N
(109a/1-3): ‘asākir-i nuṣret-ḫurūş-ı deryā-cūşla ḳal‘a-i Ḳurpa’yı muḥāṣara itdükleridür ki çehre-i maḳṣūddan
niḳāb-ı irtiyāb, eyādī-i suṭūr-ı ḫiṭāb ve enāmil-i ḥurūf-ı kitābla mefḳūd ḳılınmışdur V (113a/4-6)
muraṣṣa‘-cenāḥ M N (109a/5): revāḥ V (113a/8)
- M: li-münşi’ihī N (109a/10) V (113a/13)
şemşīr-i M N (109a/14): ḫançer-i V (113a/16)
ḫançer-i M N (109a/14): şemşīr-i V (113a/17)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Şi‘r:1
ا

כ כ ه آ از آن
כ ه را
او א

دوش دان כאر
כ
زر אى داودى زر אر
2

ج

ن ج ج
يز

ر א
אن

Neẟr: Ve sancāġı sipāhīlerinden daḫi ġāziyān-ı şecā‘at-ṭıbā‘ [V113b] ve dilīrān-ı
nuṣret-iltimā‘la [N109b] ki yelān-ı āhen-dilānuñ elinde3 her nīze-i serv-ḳadd al
bayraḳlarla4 birer cüvān-ı lāle-ḫadd olmış idi ve her dilīr-i şīr-gīr serāpā silāḥ-ı
āhen-[M115b]bünyāddan birer kūh-ı pūlāda dönmüşleridi.
Şi‘r ez-Ẓafer-nāme:5, 6 ران دون כ ه
نز א ىכ ه
א آ אن
אن
כ رو

7

1
2

ن
אن
ه

א آ אن

“Bir demir dağ ki ondan her aslan / Dağın tepesinde kara bulutlar / Yiğitlere görev verilmiş / Dâvûdî
zırhları yaldızlı / Yollarda yiğitler güruh güruh / Dalganın altında timsahlar oynar”
Şi‘r: ...
زر אى داودى زر אر
ر אى ن ج ج
ج
يز
אن
(“ ”داودىkelimesi “ ”اودىşeklinde yazılmıştır.) M (“ر אى
(109a/15-18):
Beyt li-münşi’ihī:

3
4
5
6
7

” ibaresi “زر אى

” şeklinde yazılmıştır.) N

و ش ا رآ
ززر כ ه ا ز و در אى آ

(“Üzüm ve suyu kaynayınca geldi hareket / Elburz Dağı ve demir denizinin altınından”) V (113a/13)
elinde M N (109b/1): ḳolunda V (113b/1)
al bayraḳlarla M N (109b/1): vālā-yı alla V (113b/2)
Şi‘r ez-Ẓafer-nāme M: Şi‘r N (109b/4) / Naẓm V (113b/4)
“Yiğitler şan ve şerefle bineklerinde / Kaplanlar hızla dağdan indiler / Cilve ile her tarafa kaftan demirler /
Kaftan demirler değil ki nazik tenler”
ران دون כ ه
 ن... אن
 א آ אن כ روM N (109b/4-5):
ن אن
ه وارى
ز אب אی
אى
د در آ

ز وا ى
از ز
قآ
رכ

ن

(“Gül renkli mızrakların yüksekliğinden faydalanıp / Yerden mızrak gibi yükselen şafak / Yiğitler demire
boğulmuş baştan ayağa / Sanki yüzün aynaya sığması gibi”) V (113b/4-6)
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Neẟr: Emīr-i1 hidāyet-rehber daḫi miġfer-i2 mücevherlerini mānend-i ġonçe-i3
gül ber-ser ve zirih-i pür-girihlerini miẟāl-i ḳabā-yı çeşm-i bülbül der-ber idüp
temīme-i ‘avn-i İlāhī’yi pīrāye-i gerden ü dūş ve yetīme-i4 luṭf-i nā-mütenāhīyi āvīze-i gūş-ı hūş ḳılmışlaridi ve5 bād-ḥareket ve berḳ-sür‘at bir semend-i
nīrū-mende6 ‘inān-ı ‘azīmeti ber-ser ve zeyn-i himmeti zīver idüp süvār olmışlaridi.
Ḳıṭ‘a:7

8

آور

ز א ى
ى

د

ت
כ אد

د دا
نכ هآ
כ

ان
9

א دو

Neẟr: Lā-cerem mürġ-i rāyet-i nuṣret-āyet-i şāhī ki muḳaddeme-i leşker-i ẓafer-peyker-i mevhibet-i İlāhī’dür, [V114a] pervāza āġāz itdi ve gürūh-ı sa‘ādet-şükūh-ı nā-mütenāhī ki ṭalī‘a-i ‘asākir-i nuṣret-me’āẟir-i ‘aṭiyye-i şehin-şāhīdür, cünbiş ü ḥarekete dem-sāz oldı, ṭūġ-ı ‘alemi mānend-i kākül-i mehveşān
perīşān [N110a] ve dāmen-i şuḳḳa-i livā-i gerdūn-isti‘lāyı āstīn-feşān idüp
[M116a] ṣadā-yı ṣūrnāy ve āvā-yı kerrenāy zemīn ü zamāna velvele ve ġırīv-i
kūs mānend-i10 nefīr-i nāḳūs dīr-i dīrīne-i11 āsmāna ġulġule salmış idi.

1
2
3
4
5
6

Emīr-i M N (109b/6): Mīr-i V (113b/6)
- M V (113b/7): N (109b/6)
- M N (109b/7): pür-jāle-i V (113b/7)
tetīme-i M: yetīme-i N (109b/9) V (113b/9)
ḳılmışlaridi ve M N (109b/10): ḳılup V (113b/10)
- M N (109b/11): ki
Şi‘r:
כ ش ان ى از ب א ق
ی م ل ق
כ
אره

אره

ی در כ و دو
ن

7
8
9
10
11

אه ش
خا ر

ز
ا

(“Eğer ona meydan olsan batıdan doğuya / Bir harekette gidersin meğer şimşek gibi / Zehir yarasına granit
taşı ararsan / Her yeni ayından gezegen ararsan / Eğer nalınından düşse tek ve çift / Dön yerinde yeni ay
gibi”) Neẟr V (113b/11-14)
Ḳıṭ‘a M N (109b/12): Şi‘r V (113b/16)
 وM Şi‘r V (113b/16):
N (109b/13)
“Sen kendin ve zırhınla atından aşağı / Düşman sürüsüne saldırır gibi insen / İyiler hayretle parmak ısırır /
Çünkü demir dağ çeker kasırgayı”
mānend-i M N (110a/3): çün V (114a/7)
dīr-i dīrīne-i M N (110a/4): ḫum-ı nīlgūn (Bu ibarenin etrafı işaretlenmiş, derkenara “dīr-i dīrīne-i” ibaresi
yazılmıştır.) V (114a/7)

Cevâhiru’l-Menâkıb

دم כ ه א ر א آ אن
ّ
د ز و ز אن
ز

Şi‘r:1

א ر
ز
ّ
ش כ و אن כ כ
ّ
Neẟr: Üslūb-ı mersūm üzre sipāh-ı ḳıyāmet-hücūm3 seyl-i tünd-rū gibi devān
ve şīr-i ‘unf-reftār gibi revān4 olup5 ḳal‘a-i Ḳurpa’ya vāṣıl olmışlaridi ve6 hāle-vār idāre7 ve kehkeşān-girdār muḥāṣara idüp eṭrāf-ı ḥiṣārı mevāḳi‘-i de‘āyim-i ḫıyām ve mevāżi‘-i şi‘ār-ı İslām eylemişler idi. Pes8 ser-ḫayl-i kilāb-ı ḍalālet-ḥicāb9 mūmā-ileyh Porḳolab, sipāh-ı10 nuṣret-rikāb her ṭarafdan11 ḳal‘ayı
istī‘āb itdüklerin müşāhede itdi, hemān-dem ġurāb-ı ta‘aḳḳul12 şāḫ-sār-ı tedebbürden uçdı ve ḳāfile-i taṣarruf ser-menzil-i13 tefekkürden göçdi. Ma‘lūm
idindi ki ne maḳūle derd-i sere giriftār [V114b] olmışdur ve ne mertebe ġubār-ı belā āşikār eylemişdür. Cür‘a-i cām-ı ġurūruñ ḫumārı ne keyfiyyetdedür
fehm itdi [N110b] ve i‘lā-i livā-i istikbār [M116b] ne mertebe alçaḳ idügin
cezm itdi. Ammā yine a‘vān-ı şaḳāvet-‘unvānına eẟer-i infi‘ālini peydā ve rāyiḥa-i ıżṭırābını hüveydā itmeden ibā14 idüp ve15 mehār-ı ġayret-i cāhiliyyeyi
elden ḳomayup bu minvāl üzre iġvā eylerdi ki “Olmasun ki feżā-yı ḫāṭırıñuzda
mürġ-i ḫaşyet ṭāyir ve ṭāyir-i żamāyirüñüz16 bādiye-i ḥayretde hāyim ü ḥāyir
ola.17 Ḳorḳmañ, nuṣret bizimdür ve furṣat bizim cānibimizdedür. Sākin ol2

1
2
3
4
5

Şi‘r M N (110a/4): - V (114a/8)
“Kerrenâyın nefesi ta göğe ulaştı / Titredi yer ve gök kendiliğinden / Süreyyâ’ya varan borunun gücünden
/ Kerûbiyân meleklerinin kulakları hep sağır oldu”
 دم כ ه א ر א آ אن... ḳıyāmet-hücūm M N (110a/5-7): Bu gūne şevket ü ḥaşmetle cüyūş-ı deryā-cūş V (114a/8)
revān M N (110a/8): ḫırāmān V (114a/9)
- M N (110a/9):
Beyt:

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

را

א ى
نا

دو ز ران
و
ت
و

ا

(“Devlet atı, başının üstündeki zafer çadırının direği altında / Fetih ve yardımı önünde, ardında avn-i İlâhî
rehber”) Neẟr V (114a/10-11)
olmışlaridi ve M N (110a/9-10): olduḳlarında V (114a/12)
idāre M N (110a/10): iḥāṭa V (114a/12)
Pes M N (110a/12): - V (114a/15)
ḍalālet-ḥicāb M N (110a/13): ḍalālet-niḳāb V (114a/15)
sipāh-ı M N (110a/13): çünki süvārān-ı V (114a/15-16)
ṭarafdan M: cānibden N (110a/14) V (114a/16)
ta‘affül M: ta‘aḳḳul N (110a/15) V (114a/17)
ser-menzil-i M N (110a/16): menzile-i V (114a/18)
ibā M N (110b/3): ībā V (114b/5)
ve M N (110b/3): - V (114b/5)
ve ṭāyir-i żamāyirüñüz M N (110b/6): olup V (114b/8)
ola M N (110b/7): olasız V (114b/9)
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duġumuz ḳal‘aya Ḳurpa derler. Bī-ṭop u tüfenk1 bir niçe yıla dek ḳapanırsaḳ
da Türk bizim ḳaramız göremez ve bu sevdānuñ sevād-ı me’ālin beyāża çıḳaramaz. Ammā hele bārī biz de tehī-dest ṭurmayalum ve var ḳuvveti bāzūya getürelüm ve āzmāyiş-i zōr-ı bāzū nicedür a‘dāya gösterelüm.” deyüp her ṭarafdan
ejdehā-fem2 ve ṣā‘iḳa-dem ṭopların der-kār ve benādıḳ-ı tüfeklerin mefārıḳ-ı
‘asākir-i3 İslām’a niẟār itmege mübāşeret itmişleridi. ‘Asker-i İslām4 daḫi küffār-ı li’āmuñ bu gūne ihtimāmların müşāhede itdüklerinde her biri [V115a]
siper gibi gögsün gerüp ve merdāne meydāna girüp ve ‘alem gibi baş açup
a‘dā-yı dīne ṭoġrı yürürlerdi [M117a] ve bu beytüñ āvāzesin [N111a] günbed-i
gerdūna degürürlerdi:
Şi‘r:5
6

ار א
אر א

ز
כ

ب
نز

ون

Neẟr: Mīr-i ḫuceste-tedbīr daḫi ḥiṣār-ı mezbūruñ7 cemī‘ cevānibin gördiler ve
her semtden üsṭurlāb-ı ‘aḳla ve endāze-i fikre urdılar. Ve ḥaṣānet ü istiḥkāmı ne
dāyirededür ve metānet ü iltiyāmı ne derecededür bilüp8 ve i‘tikād itdükleri dāyirenüñ rub‘ı degil idügin tamām mertebe fehm itdükden ṣoñra nīrū-yı bāzūyı nuṣret ne ṭarafdan el virmek mümkindür ve cemāl-i nev-‘arūs-ı9 fetḥ u ẓafer
ne cānibden yüz göstermek ḳābildür ol maḥallere10 meterisler sürilüp ve11 beş
yerden beçaluşḳalar ve altı yerden şāhī ḍarb-zenler ḳurılup her gün ikişer yüz
mıḳdārı pūlād-miẟāl ve āhen-timẟāl ṭop urılurdı ve12 ṭanīn-i ṭop u tüfenk13 ve
enīn-i kemān-ı zenberek ġulġule-sāz-ı ḫum-ı āsmān ve velvele-endāz-ı zemīn ü
zamān olurdı. Ve dehān-ı ṭop-ı ejdehā-heykel14 gūyā ki manḥale-i zünbūr-ı ecel
idi. Her seng-i āteş-reng ki derūn-ı küffāra düşerdi, şevk-i [V115b] şevketinden
başlarına yüz yerden [M117b] zünbūr-ı belā üşerdi. Ve her tüfeng-i berḳ-āheng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

tüfenk M: tüfek N (110b/9) / tüfenk ve muḥārebe vü ceng V (114b/11)
ezdehā-fem M: ejdehā-fem N (110b/14) V (114b/16)
‘asākir-i M N (110b/15): ehl-i V (114b/17)
‘Asker-i İslām M N (110b/16): ‘Asākir-i nuṣret-peyām V (114b/18)
Şi‘r M: Beyt N (111a/1) V (115a/3)
Seyyid İsmâîl Belhî’nindir. “Savaş kılıcı mezar taşından keskindir bize / Savaş meydanından yarasız ayrılmak
utançtır bize”
ḥiṣār-ı mezbūruñ M N (111a/2-3): mezbūr ḥiṣāruñ V (115a/5)
bilüp M N (111a/6): - V (115a/8)
nev-‘arūs-ı M N (111a/9): bā-kemāl ‘arūs-ı V (115a/11)
maḥallere M N (111a/10) maḥallerden V (115a/12)
sürilüp ve M N (111a/10): ḳurılup V (115a/12)
urılurdı ve M N (111a/13): ṭaşları perrān olup V (115a/15)
tüfenk M V (115a/15): tüfek N (111a/14)
ezdehā-heykel M N (111a/16): ejdehā-heykel V (115a/18)

Cevâhiru’l-Menâkıb

[N111b] pey-ā-pey bir niçe ḥabblar atışdırup üti ḳıvāmında ol ḳadar lāf u
güzāf çatladırdı ki1 küffār-ı hezīmet-nişān deng ü ḥayrān ḳalurdı. Ve her ṭop-ı
sengīn küffār-ı ḍalālet-rehīn2 ḳaṣdına güllesin meydāna ḳoyup ve başı ṭaşa ṭaşı
başa urup ‘asker-i İslām uġrına ḳal‘a-i küffāra atulurdı ve bāzār-ı kār-zārda her
ḍarb-zen birer ser-ḫāne ḳazġānına dönüp ṣubḥ u şām niçe kelleler ṣatılurdı.
Ve rūz-ı rezmüñ3 her şebi sipāh-ı4 manṣūre5 şeb-i sūr ve hengām-ı6 sürūr
olmış7 idi. Ol resme ki meydān-ı mübārizān ‘arṣa-i āteş-bāzān olup kūt-ā-kūt8
ḥiṣār dögüşi olurdı. Ve dem-ā-dem ṭop-ı hevāyī du‘ā-yı müstecāb gibi çaḳup
mānend-i belā-yı āsmānī evbāş-ı edānīye9 nāzil olup başlarına niçe yerden10
ṭarrāḳalar11 ḳoparırdı. Ve ḳoc yigitlerüñ şerāre-i muṣādemelerinden12 a‘dā-yı
siyeh-rūzuñ13 yıldızı düşüp ve niçe yerden papasları ṭutuşup hāviye-i hevān-ı
14
﴾’﴿ ِْئ َ ا ْ َ ُارa firār iderlerdi. Ve cā be-cā15 meş‘aleler sūzān ve kūşe kūşe yel
َ
mūmları16 fürūzān olup zaḫm-ı tüfeng-i ṣā‘iḳa-rengle17 [V116a] gāzīlerüñ her
şebi fındıḳ gicesine [M118a] [N112a] dönmüş idi.
Pes bu minvāl üzre mezbūr ḥiṣārda18 dört gün dört gice ceng oldı.19 ‘Āḳıbet
‘adū-yı dīnüñ20 ḳalb-i sengīnleri āteş-i ḫavfdan nerm olup āteş-i ḳıtāl21 ve
sihām-ı ceng ü cidālden hedef-i rūḥ-ı bī-fütūḥları ṭoldı.22 “‘Acabā āyīne-i rūzgār ne ṣūret göstere ve āfitāb-ı devlet ne yüzden ṭulū‘ ide?23 Bu girdāb-ı ıżṭırāb-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

رد
M:
رد
N (111b/2) V (115b/3)
ḍalālet-rehīn M N (111b/3): bī-dīn V (115b/5)
rezmüñ M N (111b/8): ḳıtālüñ V (115b/9)
sipāh-ı M N (111b/8): ‘asker-i V (115b/10)
- M N (111b/8): gūyā ki V (115b/10)
hengām-ı M N (111b/9): eyyām-ı V (115b/10)
olmış M N (111b/9): - V (115b/10)
kūt-ā-kūt M N (111b/10): gūn-ā-gūn V (115b/12)
edānīye M N (111b/13): küffāra V (115b/14)
yerden M N (111b/13): - V (115b/15)
 اM N (111b/13):
V (115b/15)
muṣādemelerinden M N (111b/14): nāre-i ḳıtālinden V (115b/16)
a‘dā-yı siyeh-rūzuñ M N (111b/15): a‘dānuñ V (115b/16)
“... O ne kötü duraktır!” (İbrâhîm, 14/29; Sâd, 38/60)
cā be-cā M N (111b/17): yer yer V (115b/18)
mūmları M N (111b/18): mūfları V (115b/19)
tüfeng-i ṣā‘iḳa-rengle M N (111b/18-19): tüfengle V (115b/19)
ḥiṣārda M N (112a/1): ḥiṣār V (116a/2)
ceng oldı M N (112a/2): dögülüp V (116a/3)
‘adū-yı dīnüñ M N (112a/3): küffār-ı bī-dīnüñ V (116a/3)
āteş-i ḳıtāl M N (112a/4): nāyire-i ḳıtāl cānlarına te’ẟīr V (116a/5)
cidālden hedef-i rūḥ-ı bī-fütūḥları ṭoldı M N (112a/5): cidāl hedef-i ḫāṭırlarında yir itdi V (116a/6)
ṭulū‘ ide M N (112a/7): ṭoġa V (116a/8)
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dan ḫalāṣ müyesser midür? Ve1 ġark-āb-ı belādan necāt mutaṣavver midür?”
deyü2 güft ü gūda iken Ḫırvat vilāyetinüñ yarar beglerinden ve iti seglerinden
Erdelek Ban3 nām mel‘ūn-ı ḍalālet-encām4 mālik olduġı ‘asker ile ve Lesenc5
oġlı ve Uslun begi oġlı ve Ferḳaş nām melā‘īn-i ḍalālet-rehīnler6 cemī‘ ‘askerleriyle ki piyāde ve süvār yigirmi iki7 biñ mıḳdār küffār-ı hezīmet-şi‘ār ḳal‘a-i
maḥṣūrenüñ i‘āneti8 niyyetine ‘azīmet idüp gelmişleridi ve nehr-i Una’nuñ
cānib-i āḫarında ‘asker-i İslām’a ḳarşu ḳonmışlaridi. Çünki mel‘ūnlar ṣu üzerinde olan9 cisr-i her-sūdın āteş-i belāyile10 bād-ı fenāya varduġın müşāhede
itdüklerinde11 tārek-i nā-mübāreklerine ḫāk-i siyāh [N112b] [V116b] ṣaçup
ve ḳal‘a-i Ḳurpa her cānibden muḥāṣara [M118b] olunup ‘asker-i İslām elinde
zebūn olduġın temāşā itdüklerinde kemāl-i infi‘āllerinden12 mānend-i maḳāl-i
yāve-gūyān cümlesinüñ aḥvāli perīşān olup engüşt-i ḥayretleri13 dendān-ı tefekkürde14 ve ser-i ‘ucb u pindārları15 zānū-yı taḥayyürde ḳalmış idi ve16 şedāyid-i ālām-ı rūz-ı ḳıyām mecārī-i aḥvāl-i bed-encāmlarında cārī ve lisān-ı
şenā‘at-eẟerleri 17﴾  ا م ﴿ا ْ َ َ ُع ا ْ َ ْכmefhūmını ḳārī olmış idi. Ammā yine18
َُ
ẓāhiren aḥvāl-i felāket-me’āllerin19 ifşā ve keyfiyyet-i20 infi‘āllerin hüveydā
itmeyüp göñüllü göñülsüz aşırıdan lāflar ve ḥadden ziyāde güzāflar idüp ol
maḥallde raḫt-ı nüzūli inzāle ve ālāt-ı cengi21 isti‘māle mübāşeret itmişler idi.
Mıṣrā‘:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

22

ِ
ِ
אن
ْ ّ أي َ َ َ א ا
ُ ّ ا

- M: bu N (112a/8) V (116a/9)
- M N (112a/9): birbiriyle V (116a/9)
ban M N (112a/11): - V (116a/11)
ḍalālet-encām M N (112a/11): ḍalālet-rehber V (116a/11)
Lesenc M: Lesaḥ N (112a/12) V (116a/12)
ḍalālet-rehīnler M N (112a/13): şaḳāvet-rehīnler V (116a/13)
iki M: - N (112a/14) V (116a/14)
küffār-ı hezīmet-şi‘ār ḳal‘a-i maḥṣūrenüñ i‘āneti M N (112a/14-15): kilāb mezbūr Porḳolab’a i‘ānet V (116a/15)
üzerinde olan M N (112a/17-18): üzerindeki V (117a/17)
belāyile M N (112a/18): ġaḍabla V (117a/18)
itdüklerinde M N (112a/19): eyledüklerinde V (117a/19)
infi‘āllerinden M N (112b/3): infi‘ālden V (116b/3)
ḥayretleri M N (112b/5): ḥayreti V (116b/4)
tefekkürde M N (112b/5): tefekküre V (116b/4)
pindārları M N (112b/5): pindārı V (116b/5)
taḥayyürde ḳalmış idi ve M N (112b/6): taḥayyüre ḳoyup V (116b/5)
“Bu en büyük korku günüdür.” (“feze‘u’l-ekber”: “en büyük korku” ifadesi, “En büyük korku bile onları
tasalandırmaz ...” Enbiyâ, 21/103’te geçer.)
Ammā yine M N (112b/9): Egerçi V (116b/8)
felāket-me’āllerin M N (112b/9): żucret-me’āllerin V (116b/9)
keyfiyyet-i M N (112b/10): eẟer-i V (116b/9)
cengi M N (112b/12): ḫuṣūmeti V (116b/12)
El-Mütenebbî’nindir. “Fikir, yiğitlerin cesaretinden önce gelir”

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr: mażmūnı üzre mīr-i Rüstem-şebīh ḥażretleri1 daḫi ẓavāhir-i umūrla
‘amelde isti‘cāl itmeyüp2 ‘asker-i İslām’a bu minvāl üzre tenbīh buyurmışlar
idi ki: “Ol ġurāb-ı ḍalālet-ḥicāb cemī‘an ḳonmayınca3 ve yerlü yerine çadırların ḳurmayınca ol kimesne ki bī-düstūr tīr ü kemāna el ura,4 bār-ı siyāsetle
ḳaddin kemān ve tīr-i pür-te’ẟīr-i ‘aẕāba5 hedef-i vücūdını [N113a] nişān iderin. [M119a] Ve ol kimesne ki geh ü bī-gāh6 sipāh-ı küffāra7 egri nigāh ide
ve ötine uyup8 [V117a] tüfeng ata, boġazına ḳurşun döküp ḳālıbın rūḥından
tehī ve iḳlīm-i vücūdın serḥadd-i ‘ademe müntehī eylerin.”9
Pes bu tenbīhāt serḥadd-i ġāyete vāṣıl olduḳda10 keẟret-i küffār-ı tebeh-rūzgārdan ḳulūb-ı mübārizān-ı kerrār bī-mıḳdār11 olmasun ve ẕeyl-i ṣalābet ve
dāmen-i celādetlerine gerd-i ḫavf12 ḳonmasun deyü taḳviyet-i ḳulūb içün13 bu
gūne ta‘bīr buyurmışlar idi ki cem‘iyyet-i ḫaṣmā ve keẟret-i gürūh-ı14 a‘dādan
dilīrān-ı şīr-dilāna rāyiḥa-i bīm ve iḥtimāl-i ḫavf ṭārī olmasun. Belki keẟret-i
‘adū-yı dürüşt-rūy nīrū-yı bāzū-yı dilīrāna bā‘iẟ ve işti‘āl-i āteş-i ceng ü cidāl
hücūm-ı ‘adū-yı ḍalālet-mevsūmdan15 ḥādiẟ olur. Zīrā mübārizān-ı meydān-ı
şecā‘at ki16 ḫaṣmların keffe-i17 kifāyetde tamām ‘ayār bulmayalar, vezne almazlar ve ‘adū-yı bī-mıḳdāra ḳuvvet ü şevket iẓhār eylemezler.
Mıṣrā‘:

18

א آ

هכ

אز از

Neẟr: Bād-ı ṣarṣar egerçi giyāh-ı ża‘īfe żarar itmez, ammā binā-yı rāsiḫ ve diraḫt-ı şāmiḫi zīr ü zeber eyler.19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ḥażretleri M N (112b/14): - V (116b/14)
ẓavāhir-i umūrla ‘amelde isti‘cāl itmeyüp M N (112b/14-15): - V (116b/14)
ḳonmayınca M N (112b/17): ḳomayınca V (116b/15)
 اورهM N (112b/18):  اوزرهV (116b/17)
‘aẕāba M N (112b/19): ġaḍaba V (116b/17)
- M N (113a/1): ötine uyup V (116b/19)
küffāra M N (113a/2): küffār-ı gümrāha V (116b/19)
ide ve ötine uyup M N (113a/2): idüp V (116b/19)
eylerin M N (113a/4: iderin V (117a/2)
olduḳda M N (113a/5): olup V (117a/3)
bī-mıḳdār M: bīm-dār N (113a/7) V (117a/4)
ḫavf M N (113a/8): ḫaşyet V (117a/6)
taḳviyet-i ḳulūb içün M N (113a/8): enāmil-i tedbīri taḥrīk idüp ḳulūb-ı şüc‘ān-ı ḳażā-te’ẟīre taḳviyet
ecliyçün V (118a/6-7)
gürūh-ı M N (113a/10): cüyūş-ı V (117a/8)
ن
M: ن
N (113a/13) / ن
V (117a/12)
ki M N (113a/14): - V (117a/13)
keffe-i M N (113a/15): tā ki keff-i V (117a/13)
 כM V (117a/15): N (113a/17)
“Kuyruksallayan kuşunun arkasından şahin ne zaman görünür”
- M N (113a/19):
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Çün dilīrān-ı deryā-cūş1 mīr-i ṣāḥib-[N113b]hūşdan [M119b] bu tenbīhāt-ı ḥikmet-āyātı işitdiler2 ve her biri pāy-ı taḥammüli dāmen-i taṣabbura3
çeküp “Görelüm verā-yı taḳdīrden ne ẓuhūr ider.” deyü kūşe-i ḫumūlde ḳarār
itdiler.4 Küffār-ı hezīmet-şi‘ār5 ‘asker-i İslām’uñ bu gūne süstlüklerin müşāhede idicek her biri şarāb-ı ġurūrla mest olup6 eydürlerdi ki: “Türk’üñ ‘askerin
seyr ider misiz, iki biñ ancaḳ vardur.7 Bir zamān şehd ü şekker-i vilāyeti bīġavġā-yı meges ve bezm-i ṣafā-güster-i memleketi bī-endīşe-i ‘ases görmişleridi
ve meydānı ḫālī bulup birḳaç gün ḳahḳaha-i ġurūrdan8 bu vādīyi [V118a]
ṭoldurmışlaridi.9 Çünki10 terāzū-yı zōrımızuñ11 keffe-i kemāline göre kend[ü]12
ḳollarında vücūd ve dillerinde sevdā-yı mücādeleden13 sūd bulmadılar, lā-cerem her biri girībān-ı ḫumūlden baş çı[ḳ]armaz ve meteris ḫufrasından yüz
Naẓm-ı Hātifī rāst:

אر

دا وار

از د

در

ا

כ

دل و زور و ز ه כאر آور
و אر آور
و
אن
(Hâtifî’nindir. “Gelin gayret edelim savaşta yiğitler gibi / Sayısız düşmandan kaygı duymadan / Yürek, güç
ve ruhumuzu ortaya koyalım / Cihanı düşmana karanlık ve dar edelim”)
Neẟr: [V117b] Bā-ḫuṣūṣ ki dilāverān-ı şecā‘at- ṭıbā‘ ve nuṣret-iltimā‘ mānend-i ḳulle-i kuhsār ẟābit ü üstüvār
olmaḳ gerek. Tā ki esās-ı fu’ād-ı āhen-bünyādları her bādla mütezelzil olmaya ve her bārān-ı bī-sāmāndan
inhidām bulmaya.
Ḳıṭ‘a:
כ از א ود
مآ
د א
כ
د دز
אن د از א
غכ
م و אد כ
ככ ا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

(İbn Yemîn’indir. “Sözünde duran yiğit odur ki yerinden ayrılmaz / Toprağın tozunun gökler gibi başı da
dönse / Simurg gibi ki tufan yerinden oynatamaz / Serçe gibi değil ki düşsün yel ve tüfek önüne”) Neẟr V
(117a/17 - 117b/8)
deryā-cūş M N (113a/19): pür-cūş V (117b/9)
işitdiler M N (113b/1): gūş itdiler V (117b/10)
taṣabbura M N (113b/2): tedebbüre V (117b/11)
- M (“Çün” kelimesi önce yazılmış, daha sonra üzeri çizilmiştir.) N (113b/3): Çün V (117b/12)
hezīmet-şi‘ār M N (113b/4): hezīmet-encām V (117b/13)
şarāb-ı ġurūrla mest olup M N (113b/5): külāh-ı ‘ucb u pindārı ser-i istikbārda kec idüp kemāl mertebe
ġurūrlarından V (117b/14-15)
iki biñ ancaḳ vardur. M: - N (113b/6) V (117b/16)
ḳahḳaha-i ġurūrdan M N (113b/9): ḳahḳaha-i ġurūr ve āvāze-i sürūr u ḥubūrla V (117b/19)
- M N (113b/10):
Beyt:
כ כ ا אن א
د آن
د
א א
א
כ ز
[Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Hâfız, o salınan kekliğin kahkahasını duymuştun ya... / Kaza ve kader şahininin
pençesinden nasıl da gafildi!” (Hâfız Divânı, s. 143).] Neẟr V (118a/1-2)
Çünki M N (113b/10): Çün V (118a/2)
zōrımızuñ M: zōr-ı bāzūmızuñ N (113b/10) V (118a/2)
 כM N (113b/11):  כ وV (118a/3)
mücādeleden M N (113b/12): muḳābeleden V (118a/4)

Cevâhiru’l-Menâkıb

göstermez oldılar.”1 Fi’l-ḥaḳīḳa ‘asker-i ẓafer-rehberde tamām mertebe fütūr
ve nihāyet derecede ḳuṣūr fehm idüp bu gūne lāf ü güzāfla2 i‘lām-ı şevket ve
‘arż-ı mehābet3 içün ‘asker-i İslām’a ḳarşu bir ‘ālī cem‘iyyet idüp ḫuṣūṣ-ı kāruñ
müşāveresine mübāşeret4 itmişleridi.
Çün mīr-i ḫuceste-tedbīr a‘dā-yı5 ḍalālet-mesīrden bu aḥvāli [M120a]
[N114a] gördiler ve6 peyām-ı furṣat ve peyġām-ı nuṣreti7 i‘lām idüp buyurdılar ki: “Biñ yıluñ bir başıdur ve furṣat u8 ġanīmetdür. Netīce-i kār zamānı ve
ẟemere-i şecere-i efkār-ı iṣābet-āẟār avānıdur.” deyüp9 ‘ale’l-ġafle altı pāre şāhī
ḍarb-zenlere bir yerden10 ot virdiler. Mürāfaḳat ü11 muvāfaḳat-ı ḥażret-i Rabbü’l-‘izzetle küffār-ı pür-nifāḳ ṭop-ı āhenīnden12 soḳaḳ soḳaḳ olup niçe biñ
küffār-ı ḫāk-sāruñ ervāḥ-ı le’īmesine [V118b] dāru’l-‘aẕāb-ı caḥīme gūyā altı
yerden yol oldı ve nuḳūd-ı ervāḥ-ı ḫabīẟe-i küffār dāru’ḍ-ḍarb-ı 13﴾’﴿ ِْئ َ ا ْ َ ُارa
َ
vuṣūl buldı.14 Dām-ı helākden ḫalāṣ olan15 melā‘īn ṭuracaḳ ṭuraḳ ve oṭuracaḳ
bucaḳ bulmayup16 serāsīme ve āvāre 17﴾﴿כאَ َّ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ ِ ٌة َ ْت ِ ْ َ ْ َ َر ٍة
her
ْ َ
ٌ
َّ َ
18
19 20 ٍ ِ
ِ
biri bir yere ḳarār idüp
﴾ َ
َ אر
َ َّ ُ ْ ﴿وا َّن ا
َ mıṣdāḳınca bir maḥall-i
vaḫīmde ḳarār itmişleridi ve bu aḥvāl-i ḳıyāmet-‘alāmetden pīr ü bernā ve ḍarīr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

- M N (113b/14): Bu gūne lāf ü güzāfla V (118a/6)
bu gūne lāf ü güzāfla M N (113b/16): - V (118a/8)
mehābet M N (113b/16): şehāmet V (118a/9)
ḫuṣūṣ-ı kāruñ müşāveresine mübāşeret M N (113b/18): ‘avāḳıb-ı umūr ve netāyic-i şürūr endīşesine şürū‘ V
(118a/10-11)
a‘dā-yı M N (113b/19): küffār-ı V (118a/11)
gördiler ve M N (114a/1): müşāhede buyurduḳlarında V (118a/12)
- M N (114a/1): ‘asākir-i İslām’a V (118a/13)
furṣat-ı M N (114a/3): furṣat u V (118a/14)
evānıdur.” deyüp M N (114a/4): āvānıdur.” deyü V (118a/16)
yerden M N (114a/5): uġurdan V (118a/17)
Mürāfaḳat ü M N (114a/6): Mürāfaḳat-i V (118a/17)
ṭop-ı āhenīnden M N (114a/7): - V (118a/18)
“... O ne kötü duraktır!” (İbrâhîm, 14/29; Sâd, 38/60)
nuḳūd-ı ervāḥ-ı ... buldı M N (114a/9-10): bu ṭarīḳle nüfūs-ı ḍalālet-şāmileleri ser-menzil-i Sa‘īr’e vuṣūl buldı.
Şi‘r:

אر

אر

15
16
17
18
19
20

د و دو
א
כאر
دا ر
آرد כ אن
ض قכ א

כا

ا ا

כت
در אرى

(“Her kimin bahtı uygun olur ve devlete ererse / Sonsuza kadar muzaffer olur her işinde / Tefekkür okunu
tesir yayına koyarsa / Arzu hedefini tam iğne deliğinden vurur”) Neẟr: Ve V (118b/2-5)
olan M N (114a/11): bulan V (118b/6)
bulmayup M N (114a/12): bulamayup V (118b/7)
“Onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler.” (Müddessir, 74/50-51)
ḳarār M N (114a/13): firār V (118b/8)
- M N (114a/13): ser-geşte vü ḥayrān ve bī-ser ü sāmān V (118b/8-9)
“Şüphesiz, günahkârlar da cehennemdedirler.” (İnfitâr, 82/14)
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ü bīnā küffār-ı ḍalālet-sīmādan1 2﴾ ﴿ َא َو ْ َ َא َ ْ َ َ َ َא ِ ْ َ َ ِ َאۢ ٰ َ اnidāsın3 işitmişْ
leridi. Ammā yine ol melā‘īn-i hezīmet-fütūḥ4 ke-ḥareketi’l-meẕbūḥ cānların
dişlerine alup iki yerden üçer ḍarb-zenler ḳurmışlaridi [M120b] [N114b] ve
rūz u şeb ceng ü cidāl ve ḥarb ü ḳıtāle ṭurmışlaridi. Mīr-i şīr-dil daḫi erbāb-ı
ḍalāletüñ5 bu6 gūne cür’etlerin görüp
Mıṣrā‘:

7

כ خ ا از را אداش

Neẟr: mefhūmın ẓuhūra getürüp a‘dānuñ8 ḍarb-zenlerine muḳābil iki yerden
üçer ḍarb-zenler ile küffār ve beş pāre [V119a] ṭop-ı pür-āşūb ile ḥiṣār dögilürdi. Rūz u şeb ‘ale’t-tevālī bir ān cengden ḫālī olunmayup9 bāriḳa-i tüfeng ve ṣā‘iḳa-i ṭop-ı ra‘d-āhengden zelzele-i bī-pāyān ve ṭūfān-ı ḫūn-revāndan
zemīn ü zamān el-amān gūyān olup vāḳı‘a-i 10﴾ ِ َ ْ  ﴿ َٓא اَ ْر ُض اve maẓanne-i ﴿ َא
11
﴾ ِ ِ ْ َ َ َ ٓ ُאء اmeşhūd-i ‘uyūn-ı 12﴾ ِ ﴿اُو ِ ا َْ ْ َ אرve manẓūr-ı naẓar-ı ṣıġār u kibār13 olmış idi. Ve ṣafḥa-i sīm-i ḫām-nehār küffār-ı bed-girdārlaruñ gözlerine14
mānend-i ḫarīṭa-i şeb-i tār ve15 sevād-ı Zeng-bār16 görinürdi. Ve ekẟerinüñ
ecsād-ı pür-fesādı āteş-i şerāre-feşān-ı tüfengden muḥteriḳ ve niçesi daḫi
muṣādeme-i ṭop-ı ejdehā-sīmādan bī-ser ü pā olup lisān-ı inkisārile17
18
﴾ ُّ ُّ )و( ﴿ َ َّ َא َو َا ْ َ َא ا
َ mefhūm-ı şerīfin nāṭıḳ olmış idi.
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Zümrüde fütāde hezār encümen
Ne tābūt u nī nevḥa ger nī kefen19

küffār-ı ḍalālet-sīmādan M N (114a/16): nidā-yı V (118b/11)
“...Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı?...” (Yâsîn 36/52)
nidāsın M N (114a/17): yı V (118b/12)
hezīmet-fütūḥ M N (114a/18): bī-fütūḥ V (118b/13)
erbāb-ı ḍalāletüñ M N (114b/2): ol kilāb-ı pür-ḍalāletüñ V (118b/16)
bir M: bu N (114b/2) V (118b/16)
Nizâmî-i Gencevî’nindir. “Kerpiç attığın kişi taş atar sana” (Hüsrev ve Şirîn, s. 215-216).
a‘dānuñ M N (114b/4): anlaruñ V (118b/18)
olunmayup M N (114b/7): olunmayup altı pāre ṣaff-şiken ḍarb-zenlerüñ merdāneliginden küffār-ı pürmiḥen ḍarbī-zenler olmışlaridi ve V (119a/2-4)
“Ey yeryüzü! Yut ...” (Hûd, 11/44)
“Ey gök! Tut ...” (Hûd, 11/44)
“... basîret sahibi olanlar ...” (Nûr, 24/44)
ve manẓūr-ı naẓar-ı ṣıġār u kibār M N (114b/11): - V (119a/8)
bed-girdārlaruñ gözlerine M N (114b/12-13): bed-girdāruñ gözine V (119a/9)
ve M: - N (114b/13) V (119a/10)
Zeng-bār M N (114b/13): jeng-bār V (119a/10)
inkisārile M N (114b/17): pür-inkisārla V (119a/13)
“... bize [ve ailemize] darlık ve sıkıntı dokundu. ...” “... ُّ ُّ  َ َّ َא َواَ ْ َ َא ا...” (Yûsuf, 12/88)
Zümrüde fütāde hezār encümen
Ne tābūt u nī nevḥa ger nī kefen M N (114b/8):

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr: Ve ‘asker-i hidāyet-rehberden [M121a] daḫi niçesinüñ girībān-ı
[N115a] ḥayātı dest-i şevḳ ile çāk ve sīne-i feraḥ-nāki hevā-yı şehādetle
ḫāk olup dībā-yı zībā-yı şehādet ḳāmet-i sa‘ādet-menḳabetlerine rāst gelüp
[V119b] zümre-i1 şühedāya vāṣıl ve rūḥ-ı pür-fütūḥları2 maḳām-ı3 aṣḥāb-ı
Uḥud’a4 dāḫil olmış idi.
Bir şeb-i tīrede ḳal‘a-i Ḳurpa’ya küﬀār müstevfā ẕaḫīre ve
kifāyet mıḳdārı cenkci idḫāl eyledikleridür.5
Bir şeb ki mellāḥ-ı felek-i nīlgūn keştī-i hilāli deryā-yı Ḳīrgūn’a sürmüş idi
ve emīr-i6 gerdūn-būḳalemūn ẓıll-i maḫrūṭīden ḫayme-i vāzgūn ḳurmış idi.
Cüyūş-ı deryā-cūş cām-ı ḳıtālle bīhūş ve cür‘a-i ceng ü cidālle mest ü7 medhūş
iken ol fırḳa-i ḍalālet-pīşe ve şaḳāvet-endīşe eṭrāf-ı diyārdan8 ‘arabalarla çırnıḳlar ve naṣādlar9, 10 getürüp hengām-ı şām-ı tīrede ḳal‘a içine müstevfā ẕaḫīre ve
kifāyet mıḳdārı cenkci idḫāl eylemişleridi. Ṣubḥ-dem ki āfitāb-ı nūrānī11 ufḳ-ı
āsmānīden ẓāhir olup perde-i ḥicāb-ı ẓulmānīyi cemāl-i nev-‘arūs-ı rūzgārdan ref‘ itdi, ḳal‘a içinde maḥṣūr olan ‘anede-i İslām12 ‘asker-i nuṣret-peyāma
[N115b] nidā idüp eyitdiler13 ki: “İy nādānlar [M121b] ve iy hāviye-i ḥırmānda ser-gerdānlar! Yoḳ yere başıñuz aġrıdırsız [V120a] ve şimden ṣoñra ṣovuḳ
demür dögersiz. Bu ḳal‘a-i menī‘a ṭop u tüfengle ḫalel-peẕīr olmaḳ dāyire-i imtinā‘da cāy-gīrdür. Şimdiye dek ḳıllet-i ẕaḫīreden rūz u şebimiz14 tīre ve çeşm-i

در
د
ه ن אر

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

אده در
א ا

(Hâtifî’nin Timur-nâme’sindendir. “O geniş düz ovaya düşmüşler / Tıraş olmamış kirpi gibi başlar”) V
(119a/15)
zümre-i M N (115a/4): fırḳa-i V (119b/1)
bī-fütūḥları M: pür-fütūḥları N (115a/4) V (119b/1)
- M N (115a/4): ervāḥ-ı zümre-i V (119b/2)
 ا هM:  ا هN (115a/5) V (119b/2)
ḳal‘a-i Ḳurpa’ya ... eyledikleridür M: ḳal‘a-i Ḳurpa’ya küffār müstevfā ẕaḫīre ve kifāyet mıḳdārı cenkçi idḫāl
itdükleridür N (115a/6-7) / ki baṣar-ı baṣīret-i erbāb-ı ḍalālet gibi ḫīre idi, keştīlerle ḳal‘aya müstevfā ẕaḫīre
idḫāl itdükleridür ki iḳdām-ı aḳlām bisāṭ-ı basṭ u rabṭ-ı kelāma münbasıṭ ḳılınmışdur V (119b/3-5)
emīr-i M N (115a/9): mīr-i V (119b/7)
mest ü M N (115a/12): - V (119b/9)
eṭrāf-ı diyārdan M N (115a/13): eṭrāfdan V (119b/11)
naṣādlar M: naṣātlar N (115a/14) V (119b/11)
nasad veya nasat: (Macarca: naszad) küçük gemi.
-M N (115a/16): mānend-i yāḳūt-ı rummānī kenāre-i V (119b/14-15)
‘anede-i İslām M N (115a/19): ‘abede-i eṣnām V (119b/17)
eyitdiler M N (115b/1): eydürlerdi V (119b/18)
rūz u şebimiz M: rūz-ı rūşenimiz N (115b/5) V (120a/3-4)
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dānişimiz ḫīre idi. Ammā bu gice ḳal‘a içine1 naṣādlar ve çırnıḳlarla2 bī-nihāye
ẕaḫīre ve müstevfā ‘asker ḳoyduḳ. Şimden ṣoñra ṣavlet-i bī-mażarratıñuz ve ḥareket-i bī-bereketüñüz3 hemānā4 fi’l-meẟel manḥale-i bī-‘aselden şehd-i fāyiḳ
ümmīd eylemekdür5 ve zemīn-i şūreden naḫl-i bāsıḳ recā eylemekdür.”6 Keẕālik ṭaşrada olan melā‘īn-i cehennem-ḳarīn7 ḳal‘ada maḥṣūr olan ‘anede-i ḫāsirīne taḳviyet-i ḳalb içün ṣadā-yı bülendle eydürlerdi ki: “Ġāfil olmañ, nādānlıḳ
idüp ḳal‘a[y]ı Türk’e virmeñ!8 Ve dāmen-i vehmi gerd-i bīm-i9 sehmden pāk
ve ḳabā-yı teng-ıżṭırābı dest-i ṣafā-yı ḫāṭırla çāk eyleyüp ġamm u ġuṣṣadan dūr
ve daġdaġa-i ıżṭırābdan mehcūr oluñ. Bunca begler müstevfā ‘asker ile mevcūd
olduġından10 mā‘adā Sigetvar’dan11 Zirinoġlı daḫi12 yigirmi biñ mıḳdār ‘askerle13 üç güne ḳalmaz gelür. Cümleten14 ḳırḳ elli biñ [N116a] [V120b] ‘asker
[M122a] cem‘ olmaḳ muḳarrerdür. Bā-ḫuṣūṣ ki Türk’üñ yararları15 ve merd-i
pür-hünerleri16 düşmüşdür.17 Ve Bosna alaybegisi ḫod bizüm zōr-ı bāzūmıza ve keff-i kifāyet-i terāzūmıza göre kendülerde vücūd iḥtimāli emr-i muḥāl
idügine cāzim olup tuḫm-ı ḫavf ü hirāsı zemīn-i ḳalb-i sehm-kīne ekmişdür
ve sipāhīleriyle tenhā ḳonup18 ceng ü cidālden el çekmişdür.” Hemīşe19 zu‘m-ı
fāsidlerince20 bu gūne lāflar ve bu minvāl üzre güzāflar iderlerdi ve niçe mühmelāt ü türrehātı bī-bāk ve bī-pervā söylerlerdi. Ve āyīn-i bāṭılları üzre ‘asker-i

1
2
3
4
5
6

gice ḳal‘a içine M N (115b/6): şeb ḳal‘aya V (120a/4-5)
naṣādlar ve çırnıḳlarla M: çırnıḳlar ve naṣātlar ile N (115b/6-7) V (120a/5)
 כ כ زM V (120a/7):  כ כN (115b/8)
 א אM N (115b/9):  אV (120a/7)
ümmīd eylemekdür M N (115b/9): - V (120a/8)
recā eylemekdür M N (115b/10): ümmīd itmekdür

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(“Ne tuhaf batıl görüş, ne tuhaf fasit düşünce”) Neẟr V (120a/9)
cehennem-ḳarīn M N (115b/11): - V (120a/10)
virmeñ! M N (115b/14): teslīm eylemeñ! V (120a/13)
gerd-i bīm-i M N (115b/14): gerd-i bīm ü V (120a/13)
olduġından M N (115b/18): olduġımızdan V (120a/17)
Sigetvar’dan M N (115b/18): ḳal‘a-i Sigetvar begi olan V (120a/17-18)
daḫi M N (115b/18): nām nāmdār V (120a/18)
‘askerle M N (115b/19): ‘asker-i cerrārla V (120a/19)
Cümleten M N (115b/19): Cemī‘an V (120a/19)
yararları M N (116a/1): yarar dilāverleri V (120b/1-2)
ى
M V (120b/2): دى
N (116a/2)
- M N (116a/2): ve her ṭarafdan başlarına zünbūr-ı belā üşmüşdür. V (120b/3-4)
- M N (116a/6): dāmen-i V (120b/8)
Hemīşe M N (116a/7): Dem be-dem V (120b/8)
fāsidlerince M N (116a/7): fāsid ve re’y-i kāsidleri üzre V (120b/8-9)

Mıṣrā‘:

כ א

ز

رأى א

ز
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İslām’a ḳarşu tanca1 oynayup2 “Elbette Türk’e mıḳdārların bildürürüz ve ayaġımıza gelmiş ḥāżır şiḳārımızdur, cemī‘an öldürürüz.” deyü külāh-ı ġurūrı āsmān-ı sürūra atarlardı ve nehr-i mezbūruñ üzerine köprüler3 peydā itmek sevdāsıyla ḳazıḳlar ḳaḳarlardı. Ve bir niçe keştī peydā4 idüp nehri nıṣfına gelince
döşemişlerdi.5 Mezbūr alaybegi küffār-ı ḫāk-sāruñ bu gūne temvīhāt-ı denī ve
türrehāt-ı bī-ma‘nīlerin gūş idicek pāy-ı ẟebātı cāy-ı ḳarārdan dūr [V121a] ve
mürġ-i ‘aḳlı āşiyāne-i aṣlīsinden6 mehcūr olup evvelde bahāne isterdi. [N116b]
“Gücile gelen [M122b] seg süriye ḫayr itmez” laṭīfesi ve “Muḥanneẟden erlik
gelmez” ḳıṣṣası hemān-dem7 merd-i sūg-nāk gibi8 yaḳasın dāmenine dek çāk
idüp āh-ı vāveylā “Giceler ṣabāḥa dek seyr itdügüm ḳara düşlere dūş oldum
ve gündüz aḫşama degin9 ḫayāl itdügüm evhāmı bir bir buldum. Ben dimez
miydim ki bu maḳūle ḳal‘a-i menī‘anuñ fetḥin murād idinmek tedbīr-i kārda
‘adem-i iftikārdan nāşīdür ve tefekkür-i ‘avāḳıb-ı umūrda ġaflet-i mā-lā-kelāma
rāci‘dür. Ol ḳadar naṣīḥat itdim, sözüm diñlenmedi ve ḥadden ziyāde ‘arż-ı
merām ḳıldım,10 murādım añlanmadı.
כ دم

Beyt:
11

אد
وزه כ

و אد ر
א כ در

Neẟr: Hīç bu mıḳdār küffārla kār-zār müyesser midür? Ve yāḫūd bu ḥiṣār-ı üstüvāruñ şāhid-i tesḫīrin kenār12 mutaṣavver midür? El-‘iyāẕü billāh eger küffār-ı
tebeh-rūzgār13 berü cānibe güẕār iderse bizim ḥālimiz mükedder ve ṭoplar ve14
ḍarb-zenler alınup cümlemiz ‘alef-i şemşīr olmamuz muḳarrerdür. Biz ḫod olduḳ olıcaḳ, [V121b] ammā kendü elümüz ile oġlancıḳlarımız15 öksüz ḳoduḳ.
Hīç ‘āḳıl bu kār-ı düşvāra rıżā gösterir miydi? Ve nev‘-i āferīdeden bir ferd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 אM:
N (116a/10) /
 אV (120b/12)
tanca, tantsa: (Macarca: tánca) dans.
oynayup M N (116a/10): oynarlardı ve V (120b/12)
köprüler M N (116a/13): köpri V (120b/15)
bir niçe keştī peydā M N (116a/14): niçe keştīler cem‘ V (120b/16)
- M: Çün N (116a/15) V (120b/17)
- M N (116a/19): bi’l-külliyye V (121a/1)
- M N (116b/2): mānend-i V (121a/4)
gibi M N (116b/2): - V (121a/4)
degin M N (116b/5): dek V (121a/7)
ḳıldım M N (116b/9): eyledim V (121a/12)
“O kadar feryat ettim, imdadıma koşan yok / Sanki bu gök kubbede hiç kimse yok”
kenār M N (116b/12): kenāre V (121a/16)
tebeh-rūzgār M N (116b/13): ḫāk-sār V (121a/17)
- M N (116b/14): ve V (121a/18)
kendü elümüz ile oġlancıḳlarımız M N (116b/16): oġlancıḳlarımız kendü iḫtiyārımızla V (121b/1)
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bu girdār-ı [M123a] nā-hencārı1 revā görür miydi?” deyüp kemāl-i vehm ve
nihāyet mertebe [N117a] sehminden ḫalṭ-ı kelām idüp 2 اذا ئ ا אن אل א
mefhūmı üzre3 iṭāle-i lisān ve türrehāt-ı bī-pāyāna başlamış idi. Mīr-i ṣāḥibḥazm şaḫṣ-ı pür-vehmden bu gūne kelimāt-ı cebānet-simātı gūş idicek nāyire-i
ḳahr u ġaḍab dāyire-i ḥadd ü ḥisābdan tecāvüz idüp buyurdılar ki: “Behey
mel‘ūn! Niçe bir herzeñ yersün. Kendü ẕāt-ı cebānet-simātuñı ḳāẕūrāt-ı ḫaṭarāta ilḳā itdügüñden mā‘adā dem be-dem ‘asākir-i İslām’a ża‘f-ı ḳalb virmekden4
ḫālī degilsün. Pādişāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretlerinüñ ‘azīz başıyçün evvel ġazām
oldur ki5 kelle-i nā-mübāreküñ sille-i tīġle tırāş ve çehre-i ḥayāt-ı ẕemīme-ṣıfātuñ nāḫun-ı helākle ḫırāş idem.6 Ba‘dehū aḫẕ-i intiḳām-ı ‘adū-yı İslām semtine
gidem.7 Merd-i ṣāḥib-ferheng olanlar her-bār ki pāy-ı ‘azīmeti meydān-ı cenge
ḳoyalar, mütevekkilen ‘alallāhi’l-Müte‘āl ḫizāne-i bāl ve nihān-ḫāne-i ḫayāllerin
vesvese-i ta‘alluḳ-ı ḥayāt [V122a] ve8 taḫayyül-i taṣavvurāt-ı leẕẕāt ü müş[t]eheyātdan9 tehī ve ḥudūd-ı ġayret ü ḥamiyyeti serḥadd-i nāmūs u nāma müntehī idüp çehre-i ḥālleri ḫāl-i cebānetle [M123b] siyāh ve umūr-ı cumhūr-ı
ḫayālleri tefriḳa-i ḫıyānetle tebāh olmaya.10 Bā-ḫuṣūṣ ki ‘āḳıbet-i kār [N117b]
ve nihāyet-i girdāra Ḫudā-yı Kird-gār’dan ġayrı kimesne vāḳıf olmaḳ müyesser
midür?11 Ve bu naḳş-ı ‘acīb ve nigār-ı ġarīb ki ṣaḥīfe-i ṣudūrda ṭarḥ eylemişizdür, kār-gāh-ı bār-gāh-ı taḳdīrde ne ṣūret virecegine Āferīnende-i cihān ve Ni1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nā-hencārı M N (116b/18): nā-be-hencārı V (121b/3)
“İnsan üzgün olduğu zaman uzun dilli olur.” manasına gelen Arapça cümle.
mefhūmı üzre M N (117a/2): mefhūmınca V (121b/6)
virmekden M N (117a/8): virmeden V (121b/13)
oldur ki M N (117a/10): - V (121b/14)
idem M N (117a/12): itmekdür V (121b/16)
gidem M N (117a/12): gitmekdür V (121b/17)
ta‘alluḳ-ı ḥayāt ve M N (117a/15-16): ta‘alluḳ u V (121b/19 - 122a/1)
müşehhiyyātdan M: müşteheyātdan N (117a/16) V (122a/1)
olmaya M N (117a/19): olmaya. Şīrān-ı pīşe-i veġā ve dilīrān-ı meydān-ı ġazā olanlar nām u neng sevdāsıyla
ḥufre-i ḳabrde teḳā‘üdi manṣıb u cāh hevāsıyla derece-i ‘ulyāya teṣā‘üdden ‘ālī fehm eylerler. Şerḥa-i şemşīr-i
ḫūn-bārı mānend-i ḳāmet-i dildār sīne-i bī-kīneye çekmegi būs-ı nev-‘arūs-ı ‘ālī-mihr ve mu‘ānaḳa-i ḫūrşīdçihrden ‘ālī taṣavvur eylerler.
Ḳıṭ‘a:
ُ

11

א
او ا
א
אا

ا אس
ّ
ور دون ا א
א ا א
אء
ا

אا
ن

و

و

(Ebû Firâs el-Hamdânî’nindir. Hamdânî hanedanına mensup Arap şairi ve kumandanı Ebû Firâs el-Hâris
b. Sa‘îd b. Hamdân et-Tağlibî el-Hamdânî hakkında daha fazla bilgi için bk. Mustafa Kılıçlı, “Ebû Firâs
el-Hamdânî”, TDV İA, c. X, İstanbul 1994, s. 125-126. “Biz öyle insanlarız ki bizim için ortası yoktur /
Liderlik, köşe başı bizimdir ve ölüm / Bize daha kolaydır, nefislerimiz yüksektedir / Güzele talip olana onun
mehri ağır gelmez”) Neẟr V (122a/4-13)
olmaḳ müyesser midür M N (117b/2): - V (122a/15)

Cevâhiru’l-Menâkıb

gārende-i zemīn ü zamāndan özge kes ‘ārif olmaḳ mutaṣavver midür?1 Ve daḫi
yaḳīnen bilmek gerekdür ki bī-mu‘āvenet-i [V122b] luṭf-i ezel ve muẓāheret-i
feyż-i Lem-yezel sehm-i sa‘ādet hedef-i murāda vuṣūl bulmaz2 ve bī-ābyārī-i
ḳażā vü ḳader nihāl-i kūşiş ü hünerden hīçbir ẟemer ḥāṣıl olmaz.
Beyt:
3

و
אכ אب
א כאم א و ر

دو
وا

Neẟr: Gāh olur ki ḫaṭā taṣavvur olunan meṣāliḥuñ ‘āḳıbeti ṣalāḥa rāci‘ ve gāhī
ṣavāb ḳıyās olunan umūruñ netīcesi4 ḫaṭā vāḳi‘ olur.”5
اى א כאر א כ در א
رود و א ز
6

آن و ان א
در
در آن א
ّכ

Mīr-i pür-ḫıred mübārizān-ı rūz-ı neberde dürr-i şāhvār gibi fā’iḳ
ve āvīze-i gūş-ı hūş olmaġa lāyıḳ birḳaç naṣīḥat-i ḥikmet-menḳabet
buyurduḳlarıdur.7
[M124a] Bir şeb ki mīr-i encüm-sipāh-ı māh-ı tābān, meydān-ı āsmānda
mübārizān-ı ẟevābit ü seyyārla dīvān idüp [N118a] rāy-ı pür-envārıyla zevāyā-yı
felek münevver ve tedbīr-i rūşen-te’ẟīriyle8 ḥiṣār-ı şeb-i tār müsaḫḫar olmış idi.
Mīr-i rūşen-żamīr daḫi ḳal‘a-i maḥṣūrenüñ9 tesḫīri ḫuṣūṣıyçün yelān-ı ṣāḥibrā ve dilīrān-ı ma‘reke-ārāyla dīvān idüp cevāhir-i [V123a] zevāhir-i kelimāt-ı
ḥikmet-āyāta silk-i i‘lāmda bu üslūb üzre intiẓām virmişler idi ki: “Ḳuṭṭān-ı
çār-ṭāḳ-ı kevn ü mekān ve sükkān-ı ḫāne-i şeş-revzene-i zemīn ü zamān olan
erbāb-ı ‘irfān ve aṣḥāb-ı iẕ‘āna ke’ş-şemsi fī evḳāti’l-hevācir10 ẓāhir u bāhirdür
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

olmaḳ mutaṣavver midür M N (117b/5): degildür. V (122a/19)
vuṣūl bulmaz M N (117b/7): vāṣıl V (122b/2)
“Devlet, fazilet ve sanatın kazanılmasıyla değil / Kaza ve kaderin hükümleriyledir”
umūruñ netīcesi M N (117b/12): umūr V (122b/6)
- M V (122b/6): Şi‘r N (117b/12)
“Bu âlemde nice nice işler vardır / Gider âlemi birbirine düşürür / Gözüne o çok fena görünür / Bütün
hayırlar hep ondadır”
neberde dürr-i ... buyurduḳlarıdur M N (117b/15-17): neberdi maḳām-ı vaṣıyyete iḥżār idüp bir niçe naṣīḥat
ki her biri dürr-i şāhvār gibi fāyiḳ ve āvīze-i gūş-ı hūş olmaġa lāyıḳ idi, gūş-ı iẕ‘ānlarına inhā ve ṣaḥīfe-i
ḫāṭırlarına imlā buyurduḳlarıdur ki kemend-i berā‘at küngüre-i kāḫ-ı fesāḥate endāḫte ve nihāl-i kelām
bostān-ı muḳteżā-yı maḳāma kāşte ḳılınmışdur V (122b/9-13)
rūşen-te’ẟīriyle M N (118a/1-2): iṣābet-te’ẟīriyle V (122b/16)
maḥṣūrenüñ M N (118a/3): mezbūrenüñ V (122b/18)
“ke’ş-şemsi fī evḳāti’l-hevācir”: “Tam öğle vaktindeki güneş gibi” manasına gelen Arapça ibare.
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ki ‘ādet-i ḥażret-i Bārī bu minvāl üzre cārīdür ki çehre-i cemāl-i maḳāṣıd u
me’ārib bī-irtikāb-ı şedāyid ü metā‘ib ḥāṣıl olmaz ve cevāhir-i zevāhir-i cihād1
bī-tīşe-i sa‘y ü ictihād kān-ı imkāndan ẓuhūr bulmaz.2 Mübārizān-ı ẟevābit ü
seyyār meydān-ı kār-zār-ı çarḫ-ı devvārda3 niçe rūzgār ḳarār4 itmek gerekdür.
Tā ki te’ẟīr-i ābā-i ‘ulvī ve te’eẟẟür-i ümmehāt-ı süflī vāsıṭasıyla erḥām-ı ṭabāyı‘dan bir merd-i ṣāḥib-ḳırān ‘ayān olup raḍī‘-i lebān-ı pādişāhī ve perverde-i
mehd-i mesned-i şehin-şāhī ola. [M124b] Gül-i aḥmer nükhet-i cān-perveri tengnā-yı ġonçede taḥṣīl ḳılmışdur5 [N118b] ve müşk-i ezfer şemmāme-i
‘ıṭr-güsteri maḥbes-i nāfede dem-bestelikden tekmīl eylemişdür.
د

Beyt:6, 7

ر
א

8

د כ

در
כ

Neẟr:9 Bu muḳaddimāt-ı vāżıḥu’l-beyyinātdan maḳṣūd u murād10 oldur ki
[V123b] bu cihād-ı lāzımü’l-ictihādda ki kemer-i himmeti miyāne-i cāna11
muḥkem bend itmişizdür.
אی

Beyt:
12

כ

א א اد
א دوار در

Neẟr:13 Bu şeb ġāziyān-ı rūz-ı veġā ve dilīrān-ı meydān-ı ġazāya tenbīhdür ki
ṣubḥ-dem ki āfitāb-ı gītī-sitān ḳal‘a-i düvāzdeh-burc-ı āsmāna yüriyiş idüp tīġ-i
şu‘ā‘-ı14 āteş-iltimā‘ıyla yek-ser zevāyā-yı ‘ālemi fetḥ eyleye, biz daḫi kemer-i
himmeti miyān-ı niyyete15 bend idüp bu ḳal‘a-i menī‘aya yüriyiş idelüm ve bu
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

cihād M N (118a/12): murād V (123a/8)
bulmaz M N (118a/13): itmek ḳābil olmaz V (123a/9)
çarḫ-ı devvārda M N (118a/14): āsmānda V (123a/10)
ḳarār M: ḳırān N (118a/15) V (123a/10)
ḳılmışdur M N (118a/19): - V (123a/15)
Beyt M: Naẓm N (118b/2) / Meẟnevī V (123a/16)
Molla Câmî’nindir. “Bu eski mabette (dünyada) öteden beri usul budur / Acı tatmadan insan, tatlı bir
hayata nail olamaz” (Beşinci Taht: Yûsuf ve Züleyhâ, s. 127).
- M:
در
כ
א
ر در א د ر
כ
(“Lâl taşı bile çakıllar arasında çok zorluk çeker / Ki parlak güneşi ona renk verir”) N (118b/3-4) V (123a/18)
Neẟr M N (118b/4): - V (123a/19)
murād M N (118b/5): merām V (123a/19)
miyāne-i cāna M: miyān-ı cāna N (118b/6) / miyān-ı ‘azīmete V (123b/1)
“Ya arzuyla yüce maksat üzerine ayak basalım / Ya mertçe himmet üstüne baş koyalım”
Neẟr M V (123b/3): - N (118b/6)
şi‘ār-ı M: şu‘ā‘-ı N (118b/11) V (123b/6)
miyān-ı niyyete M N (118b/12): merdāne miyān-ı cāna V (123b/7)

Cevâhiru’l-Menâkıb

yolda şāhid-i şehādet ārzūsıyla ḳurbān olmaġa cānlar virelüm. Her kimüñ ki
derūnında eẟer-i şecā‘atden ẕerre deñlü1 ‘alāmet ve dimāġında rāyiḥa-i ġayret ü
ḥamiyyetden bir şemme leẕẕet ola, her-āyīne pīşe-i merdān-ı merd ve endīşe-i
şīrān-ı mīşe-i neberdi żamīr-i celādet-nijādına pīş-nihād idinüp zaḫm-ı tīr ve
şerḥa-i şemşīri i‘rāb-ı suṭūr-ı şecā‘at [N119a] ve i‘cām-ı ḫuṭūṭ-ı celādet idinür
[M125a] ve sīne-i ‘uryānında zaḫm-ı sinān-ı cān-sitān sū-yı ravża-i rıḍvāna
revzene-i rūşen görinür.
Beyt:
2

ب ق
א

ا

ا

כ

Neẟr: Ol kimse ki rūz-ı fīrūz-ı3 cengde ṣadme-i tüfeng-i ṣā‘iḳa-rengi dest-i
sāḳī-i ‘ālem-i bāḳīden [V124a] merḥabā bilmeye, cür‘a-i cām-ı raḥmet ve ṣahbā-yı4 şehādet aña ḥarām ola ve anuñ ki çār-erkān-ı ḫāne-i cism-i nā-tüvānı
āteş-i ṭop-ı pür-āşūbdan muḥteriḳ u sūzān ola, bī-şübhe ‘aẕāb-ı elīm-i nār-ı
caḥīmden necāt ve ḳaṣr-ı bī-ḳuṣūr-ı bāġ-ı na‘īmde derecāt-ı ‘āliyāt bula. Ve ḳabā-yı şehādetden ‘ārī olanlardan anuñ ki sīne-i ṣad-pāresi şemşīr ü tīr-i5 küffār-ı
sitīze-kārdan pür-yāre ola, ḥāline göre dirlikle derdine tīmār olmaḳ muḳarrerdür ve erbāb-ı timardan dilāverān-ı kerrār-ı mümteni‘u’l-firār ki6 zaḫm-ı
sehm-i ‘adūdan derhem ola, yāre-i ḫāṭır-ı āvāresine teraḳḳīyle merhem müyesserdür. Ve nīreng-i tüfeng-i ḳażā-rengle dil-teng olanlara yeñiçerilik ve ḳal‘a-i
bedenin ṭop-ı pür-āşūba ḳarşu ṭutanlara ḥiṣār erilik, be-ser-i pādişāh-ı dīn-perver, muḥaḳḳaḳ u muḳarrerdür. Ve ‘adū-yı dürüşt-rūdan [N119b] dil [M125b]
getürene göñüllü bölügi ve yüriyiş gününde burc [u]7 bārū-yı ḳal‘a-i ‘adūya
bayraḳ dikene sancaḳ ‘arż olunmaḳ, bi-ḥaḳḳ-ı Vāhibü’l-muṭlaḳ, muḳarrer ü
muḥaḳḳaḳdur.” Çün ‘asker-i İslām mīr-i pür-iḥtişāmdan bu gūne peyām u
peyġāmı istimā‘ idicek her biri8 ḫurrem ü [V124b] ḫandān mekān ü me’vālarına revān olup esbāb-ı ḳıtāl ve muḳaddemāt-ı ceng ü cidāle mübāşeret idüp ol
gice ṣabāḥa dek kimi şemşīr ü peykānını tīz ve kimi sinān-ı cān-sitānını ser-tīz
1
2

3
4
5
6
7
8

ẕerre deñlü M N (118b/15): ẕerrece V (123b/10)
 אM:
 אN (119a/4) V (123b/18)
El-Mütenebbî’nindir. “Harpte bütün kahramanlar alnı üzeredir / Alınları kılıç uçlarıyla yazılmış bir satır
gibidir”
fīrūz-ı M N (119a/4): - V (123b/18)
- M: bezm-i N (119a/7) V (124a/1)
M V (124a/7):  وN (119a/12)
- M N (119a/14): cefā-yı V (124a/9)
burc-ı M: burc u N (119b/1) V (124a/16)
- M N (119b/5): ṣafā-yı [ḫā]ṭırla V (124a/19)
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eylemege āġāz eylemiş idi. Ve kimisi daḫi bī-ḫavf ü ḫaşyet ıṣlāḥ-ı esliḥaya ve
ba‘żı āḫar1 feryād ü nevḥaya dem-sāz olmış idi ve kimisi daḫi ḥayrān ü hāyim
bir cānibe cāzim olmayup “Āyā ‘āḳıbet-i kār ne maḳāmda ḳarār ide ve ‘acabā
netīce-i ser-encām neyle encām bula?” deyü ḥayrān ü deng,2 vālih ü dil-teng
ḳalmış idi.
Meẟnevī li-münşi’ihī: 3 O şeb itdi her biri tā ṣubḥ-dem
Mükemmel silāḥını hep bīş ü kem
Kimi tīġ-i ‘uryānın eylerdi tīz
Ki ola kelle bürrende rūz-ı sitīz
Kimisi dil-tengin eylerdi şād
İdüp zōr-ı bāzūsına i‘timād
Diridi ki āyīn-i ceng ü cidāl
Nice olur göre ḫaṣm rūz-ı ḳıtāl
[M126a]

İde tīġ-i tīzim öñünde hemīn
‘Adū-yı dürüşt-rūy ser ber-zemīn

[N120a]

Kimi derdi benden dem-i kār-zār
Ẓuhūr ide girdār-ı İsfendiyār
Ḥadīẟ-i ḳıtālimle olsun tamām
Ferāmūş efsāne-i Zāl ü Sām
د
د

כ هآ

ا

ا

ا

אرك כאف
وى
4
אف
ز אرك כאف آور

1
2
3
4

- M N (119b/10): hicrān-ı yārān ve iftirāḳ-ı ḫvīşānı yād idüp V (124b/6-7)
- M N (119b/14): ve V (124b/11)
Meẟnevī li-münşi’ihī M V (124b/11): Şi‘r li-münşi’ihī N (119b/14)
V’de bu Farsça dörtlük derkenarda yazılıdır. “Düşman baştan aşağıya zırhlı olsa / Bu zırh demirden dağ da
olsa / Tepe delen kılıcımızın gücüyle / Tepesinden delik açarız ta göbeğine”

Cevâhiru’l-Menâkıb

Kimi derdi nīrū-yı bāzū-yı ceng
Niceymiş göre ḫaṣm-ı bī-nām u neng
[V125a]

Derūnına şemşīr-i āteş-dimāġ
Şu resme ura nār-ı miḥnetle dāġ
Ki ḳalmaya min-ba‘d mā-lā-kelām
‘Adūnuñ dimāġında sevdā-yı ḫām
Kimi derdi idüp hezār āh u zār
Ne toz ḳoparur1 bilmezem rūzgār
Şehādet2 şarābını kim nūş ide
Ġamm-ı rūzgārı ferāmūş ide
Sitāremde cāy-ı3 ten-i derd-nāk
Yā4 rūy-ı zemīn ola yā zīr-i ḫāk
Kimi yād idüp yār u ḫvīş ü tebār
Bütün gice olmışidi bī-ḳarār

Neẟr: Herkes yārānıyla ḥelāllaşmaġa mübāşeret ve evlād ü ensābına esbāb-ı
vaṣıyyete mübāderet idüp “Libās-ı şehādet kimlere naṣīb ola ve tāc-ı ṣıḥḥat ü
selāmet kimüñ başına rāst gele?” deyü ‘asker-i İslām tā-hengām-ı bām5 ṣaḥīfe-i sevād-ı şāmı bu kār ile tamām ve bu üslūb üzre itmām eyleyüp [M126b]
beyāż-ı ṣubḥa çıḳarmışlardı.
Beyt:6, 7
8, 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

אو א
ّ ورا
ا אرا

א را ا א
ا ّن ا ّ ارق

ḳoparur M: ḳopar N (120a/8) / ḳopara V (125a/3)
 אدتM V (125a/3):  אدتN (120a/9)
cāy-ı M V (125a/5): - N (120a/10)
 אM: N (120a/10) V (125a/5)
bām M V (125a/11): - N (120a/16)
Beyt M V (125a/12): Beyt-i ‘Arabī N (120a/18)
“Ey gecenin ilk saatlerinde sevinerek yatağa uzanan / Belki de seher vakti kapını çalıp seni rahatsız edecekler”
- M V (125a/14): Neẟr N (120a/19)
 ا ّ راقM:  ا ّ ارقN (120a/19) V (125a/13)
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[N120b] İḳdām-ı dilīrān-ı İslām ve ihtimām-ı mübārizān-ı
nuṣret-peyāmla ebvāb-ı fetḥ miftāḥ-ı rimāḥla meftūḥ ve müşkilāt-ı
merdān-ı meydān lisān-ı sinān-ı cān-sitān ile meşrūḥ olduġıdur.1
Ṣubḥ-dem ki mīr-i kevākib-i mevākib-i āfitāb burūc-ı ḳal‘a-i āsmān-ı
nüh-ḳıbāba şitāb idüp yüriyiş itmiş idi. [V125b] Emīr-i ẞüreyyā-ḥazm ve Ḳamer-‘azm ve Nāhīd-bezm2 ve Behrām-rezm daḫi dilīrān-ı3 ‘asker-i İslām’a nidā
itdirüp buyurmışlar idi ki: “Dem bu demdür ve gün bu günki gündür. Dīn-i
İslām uġruna pūyān olıcaḳ ān ve ‘adūyla dest ü girībān olıcaḳ zamāndur. Meydān-ı kār-zārda cān u baş oynayacaḳ dem ve bezm-i rezmde ḫūn-ı a‘dādan
cām-ı dem-ā-dem çekecek ‘ālemdür. Āyā bugün ṣavlecān-ı şemşīrden4 kimüñ
kellesi ṭop ve ‘acabā meydān-ı merdānda kimüñ müjgān-ı ḫūn-pālāsı ḫāk-rūb
ola? Ve gürūh-ı enbūh-ı a‘dā kimüñ ṣavlet-i ḍarbetinden gürīzān ve binā-yı
süst-bünyād-ı ehl-i fesād kimüñ ṣarṣar-ı ḳahrından vīrān ola?
Şi‘r li-münşi’ihī: [M127a] Bezm-i rezmde kim çeke cām-ı şehādeti
Yā kim kenāra çeke ‘arūs-ı selāmeti
Kim ola tīġ-i ḳahrı çeküp kār-zārda5
Ḫāke berāber eyleye ehl-i ḍalāleti
Neẟr:6 Merd-i ṣāḥib-ferheng-i Ḳahramān-reng oldur ki [N121a] bugün meydān-ı cengde ṣafḥa-i levḥa-i ḫayālin vesvese-i evlād ü ensāb ve ta‘alluḳ-ı aḳribā vü
eḥibbādan7 āyīne-āsā muṣaffā vü mücellā eyleyüp ṣaḥīfe-i şemşīr-i pür-te’ẟīrinde8 āyet-i Kelām-ı Mecīd-i9 [V126a] 10﴾ ٌ ِ َ ﴿و َا ْ َ ْ َא ا ْ َ ِ َ ِ ِ َ ْ ٌس
َ naḳşını taḥrīr
ve ṣafḥa-i sīne-i āyīne-i āyīninde mefhūm-ı beşāret-inşā-i ﴿ا ْ َ ِ ُ ا ِא ّٰ ِ َوا ْ ِ وا ِا َّن
ُ
11
﴾ ا ْ َ ْر َض ِ ّٰ ِ۠ ُ رِ ُ َ א َ ْ َ َ ٓ ُאءṣūretin taṣvīr eyleye.” Çün ġāziyān-ı şecā‘at-ṭıbā‘ bu
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

İḳdām-ı dilīrān-ı ... olduġıdur M N (120b/1-3): Nevbet-i ūlāda şīrān-ı rūz-ı veġā ve pelengān-ı kūh-ġazā
ḳal‘a-i Ḳurpa’ya yüriyiş itdüklerinde ‘arūs-ı fetḥ-i ferruḫ-fāl ‘arż-ı cemāl itmedügidür ki şecere-i maḳāl
cūybār-ı berā‘at-i istihlālle bār-ver ve çemen-i kelām nesīm-i muḳteżā-yı maḳāmla maḥżar ḳılınmışdur V
(12٥a/14-17)
م
 אM V (12٥b/1): م
 אN (120b/6)
- M N (120b/7): şīr-dilān-ı V (12٥b/2)
şemşīrden M N (120b/12): şemşīr-i bürrāndan V (12٥b/8)
kār-zārda M N (120b/18): dār u gīrde V (12٥b/14)
Neẟr M V (12٥b/15): - N (120b/19)
eḥibbādan M: aḥbābdan N (121a/2) V (12٥b/18)
pür-te’ẟīrinde M N (121a/4): ḳażā-te’ẟīrinde V (12٥b/19)
- M N (121a/4): ve Furḳān-ı Ḥamīd-i V (126a/1)
“... kendisinde müthiş bir güç bulunan demiri yarattık. ...” (Hadîd, 57/25)
“... Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Ona dilediğini mirasçı kılar. ...”
(A‘râf, 7/128)

Cevâhiru’l-Menâkıb

nidāyı istimā‘ itdüklerinde merd-i maḥrūr āb-ı zülāle ve ‘āşıḳ-ı mehcūr rūz-ı
viṣāle şitāb eyler gibi sür‘atle1 ġulġule-i tekbīr-i Muḥammedī2 ve velvele-i gülbāng-ı āyīn-i dīn-i Ahmedī ile3 ṣımāḫ-ı Keyvān ve eyvān-ı4 heft-perde-i5 āsmān
ṭolmış idi ve6 ḳal‘a-i mezbūrenüñ her cānibinden bārān-ı sihām7 mānend-i
resūl-i ecel8 der-‘amel olmış idi. Ve9 der ü dīvār-ı ḥiṣār-ı üstüvār tekāẟür-i
seylāb-ı bükā ve taḳāṭur-ı ḫūn-ı10 zümre-i ḍalālet-ittikādan mevṣūf-ı ṣıfat-ı
11
b
12
﴾﴿د ًّכא َد ًّכא
َ olup birḳaç yerden ‘ālī raḫneler āmāde [M127 ] ve der-i nuṣret-rūy
‘asker-i ẓafer-menḳabete13 küşāde olıcaḳ mīr-i sa‘ādet-mesīr14 [N121b] daḫi
mübārizān-ı rūz-ı veġāya rehnümā olup bi’ẕ-ẕāt15 bile yüridükde maṣlaḥat-dīde16 niçe kimesneler mīr-i ḳażā-ḳadrden bu aḥvāl-i münkeri17 görüp “Serdār-ı
‘asker18 [V126b] olanlar cüyūş-ı deryā-cūşla yüriyiş gününde mānend-i seyl-i
revān raḫş-ı ‘azīmete ‘inān virmek ḫāṭırası be-ġāyet19 muḫāṭaradur. Belki anlara kemāl-i şecā‘at ve nihāyet mertebe himmet20 sāye-i hümā-pāye-i ‘alemde
muḥkem ve noḳṭa-vār dāyire-i ḳarārda ẟābit-ḳadem olmaḳdur.” deyü envā‘-ı
pend ü naṣīḥat itdüklerinde kār-ger olmayup
Mıṣrā‘:

Her ḳuluñ başına yazılan gelür devrāndur

Neẟr: deyü cümleden evvel raḫne-i21 ḳal‘aya vāṣıl ve ḳāmet-i ‘alem gibi hevā-yı
veġāya māyil olmışlaridi. Ḥattā bir def‘a zīr-i ḳal‘aya vardıḳlarında22 a‘dā-yı
hezīmet-nişān bir seng-i girānı perrān idüp ḳażā-yı āsmānī ve belā-yı nāgehānī
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

sür‘atle M N (121a/11): - V (126a/6)
Muḥammedī M N (121a/11): Muḥammedī’yi V (126a/7)
Ahmedī ile M N (121a/12): Ahmedī’yi dāḫil-i V (126a/8)
eyvān-ı M N (121a/12): vāṣıl-ı V (126a/8)
- M N (121a/13): kāḫ-ı V (126a/9)
ṭolmış idi ve M N (121a/13): eyleyüp V (126a/9)
- M N (121a/14): ve tegerg-i ṭop u tüfeng-i ṣā‘iḳa-fām fi’l-meẟel V (126a/10-11)
- M N (121a/14): bir mertebe V (126a/11)
Ve M N (121a/15): ki V (126a/12)
bükā ve taḳāṭur-ı ḫūn-ı M N (121a/16): bükā-i V (126a/13)
“... parça parça ...” (Fecr, 89/21)
nuṣret-rūy M N (121a/18-19): nuṣret-rū V (126a/15)
M:
N (121a/19) V (126a/15)
sa‘ādet-mesīr M N (121a/19): sa‘ādet-serīr V (126a/16)
bi’ẕ-ẕāt M N (121b/1): bi-nefsihī yüriyişe V (126a/17)
- M N (121b/2): ve kār-āzmūde V (126a/18)
aḥvāl-i münkeri M N (121b/3): aḥvāli emr-i münker V (126a/19)
‘asker M N (121b/3): ‘asker-i pür-ḫurūş V (126a/19)
ḫāṭırası be-ġāyet M N (121b/6): ġāyetde V (126b/3)
nihāyet mertebe himmet M N (121b/6-7): nihāyet-i celādet V (126b/3-4)
raḫne-i M N (121b/10): - V (126b/8)
vardıḳlarında M N (121b/12): vardıḳları eẟnāda V (126b/9-10)
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gibi cism-i şerīflerine vāṣıl olup şiddet-i ḍarbetinden1 bī-mecāl olup ve taṣavvur-ı ḥayātdan ber-ḫayāl ḳalup serāsīme ve ża‘īfü’l-ḥāl olmışlaridi. Ammā yine ḥablü’l-metīn-i ġayret-i dīn-i mübīne i‘tiṣām idüp ‘asker-i İslām’a [M128a]
iḫtilāl iḥtimāli olmasun deyü elem-i derūnīlerin iẓhār ve veca‘-ı cismānīlerin
āşikār itmeyüp [N122a] “Nesnem yoḳdur, benimle muḳayyed olmañ. Hemān
a‘dā-yı dīn aḥvālin görelüm ve küffā[r]-ı ḫāk-sāra2 yüriyelüm!” deyü ‘asker-i
İslām’a taḳviyet virürleridi.3
א אن א
כم
כ م او אر אن א

[V127a] Şi‘r:4

و زر
5

אه در م
אه אم رزم

Neẟr: Bu minvāl üzre ḥiṣār-ı mezbūra yedi sekiz kerre yüriyiş olup taḳdīr-i İlāhī ile hīçbir yüriyişde6 nev-‘arūs-ı fetḥ yüz göstermeyüp ḳınā‘-ı imtinā‘da mestūru’l-ḥāl ve ḥicāb-ı ıżṭırābda7 maḫfiyyü’l-cemāl olmış idi. Ammā
zamān-ı fetḥ u nuṣret birḳaç gün mümted olmasında Ḫudā-yı Vāhidü’l-Eḥad
ḥażretlerinüñ ba‘żı ḥikmet-i ġāmıża ve ‘ināyet-i ḫafiyyeleri ẓuhūr eylemişdür.
İnşā’allāhu te‘ālā tetimme-i8 fetḥ-i sa‘ādet-‘unvānda silk-i beyāna keşīde ve
cerīde-i tibyāna resīde olsa gerekdür. Ḥażret-i Rabbü’l-enāmdan murād u
merām-ı ḫāṭır-ı fātır-ı eḳall-i ḫuddām oldur ki ḫayrla encām ve ṣıḥḥat ü
‘āfiyetle ser-encām bula.9

1
2
3
4
5

6
7
8
9

ḍarbetinden M N (121b/15): ḍarbından bī-ṭāḳat ü V (126b/12-13)
ḫāk-sāra M N (122a/2): hezīmet-āẟāra V (126b/19)
deyü ‘asker-i İslām’a taḳviyet virürleridi M N (122a/3): dirlerdi V (126b/19)
- M N (122a/2): li-münşi’ihī V (127a/1)
M V (127a/2):  زرN (122a/5)
“Halkın cömertliği ev ve eşya ile olur / Onun cömertliği canını feda ile olur / Bazen rahatta altın ve gümüş
verir / Bazen savaş meydanında baş verir”
hīçbir yüriyişde M N (122a/7): hīçbirinde V (127a/4)
ḥicāb-ı ıżṭırābda M N (122a/9): - V (127a/5)
- M N (122a/13): temīme-i V (127a/9)
- M N (122a/16):
Beyt:

شا

אن

א رب ا آرزوي
آرزو ا

(“Ya Rabbî bu benim arzum ne güzeldir / Sen beni bu arzuma kavuştur”)
Bi-‘ināyet-i İlāhī ve ferr-i devlet-i pādişāhī iḳdām-ı dilīrān-ı İslām ve ihtimām-ı mübārizān-ı nuṣretpeyāmla ebvāb-ı fetḥ miftāḥ-ı rimāḥla meftūḥ ve müşkilāt-ı nuṣret lisān-ı sinān-ı cān-sitān ile
meşrūḥ olduġıdur ki siyeh kümeyt-i aḳlām meydān-ı kelāmda tīz-kām ḳılınmışdur. V (127a/13-18)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Bir ṣubḥ-dem ki yine Ḳahramān-ı meydān-ı āsmān şemşīr-i şu‘ā‘-ı1
[V127b] fīrūz-iltimā‘ıyla2 ḳal‘a-i refī‘a-i ẕātü’l-burūc-ı āsmānı fetḥ itmiş idi,
mīr-i pür-iḥtişām-ı [M128b] Behrām-intiḳām [N122b] daḫi ṣalāt-ı ṣubḥı edā
idüp dest-i niyāzı dergāh-ı bī-niyāz-ı çāre-sāza merfū‘ ve ser-i tażarru‘3 u ibtihāli ḫāk-i4 teẕellül ü su’āle mevżū‘ idüp cān-ı5 āgāh ve dil-i pür-intibāhdan hezār
āh-ı vāhla ḳal‘a-i mezbūrenüñ nev-‘arūs-ı6 fetḥin ḫāvhān olmışlaridi.
Rubā‘ī:7

در ا اه
כא
אه دد از آه
א
8

א

כ آه
دل د

ا
כآ
و
زآ

Neẟr:9 Hemān sā‘at küffār-ı pür-ḍalālet niyyetine mübārizān-ı ṣāḥib-ḳadr ve
şīrān-ı ādemī-çehrle ḳal‘a-i mezbūreye yüriyiş idüp her cānibden ḍarb-ı tüfeng-i
ṣā‘iḳa-reng ve ṣadme-i ṭop-ı ra‘d-āhengden der ü10 dīvār-ı ḥiṣār-ı kār-gīr mānend-i
keffe-i kefgīr sūrāḫhā-yı bī-pāyāndan ṭolmış idi ve bārān-ı sihām-ı ‘asākir-i İslām
ve seylāb-ı ḫūn-ı küffār-ı li’āmdan bünyād-ı āsmān-nihād-ı ḥiṣār11 ber-feḥvā-yı
kelām-ı belāġat-şi‘ār-ı12 13 ﴾ ﴿ َ َ َ ْ َא َ א ِ َ א َ א ِ َ َ אhāmūn-ı ḫākle yeksān olmış idi. Ve
َ
mübārizān-ı meydān mānend-i reng-i rezzān rūy-ı zemīni14 ḫūn-ı a‘dādan15 aḥmer-i [V128a] fānīye16 boyamışlaridi ve libās-ı sipihr-i berīni [M129a] duḫān-ı
ṭop u tüfeng-i ra‘d-āhengden17 [N123a] āsmānīye çekmişleridi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

şücā‘-ı M: şu‘ā‘-ı N (122a/17) V (127a/19)
iltimā‘ıyla M N (122a/18): iltimā‘la yek-sere V (127b/1)
M: ع
N (122b/2) V (127b/4)
ḫāk-i M N (122b/3): āsitāne-i V (127b/5)
cāh-ı M: cān-ı N (122b/3) V (127b/5)
nev-‘arūs-ı M N (122b/5): - V (127b/7)
Rubā‘ī M: Rubā‘iyye N (122b/5) / Naẓm V (127b/7)
“Bu kıssa ağızlarda bir hikâyedir / Ki ayna kararır âhtan / Ve bu an ki seherin âhı / Gönül aynasından siler
siyahı”
Neẟr M N (122b/8): - V (127b/10)
der ü M N (122b/11): - V (127b/13)
bünyād-ı āsmān-nihād-ı ḥiṣār M N (122b/14-15): der ü dīvār-ı ḥiṣār-ı āsmān-āẟār V (127b/16)
belāġat-şi‘ār-ı M N (122b/15): ‘aẓīmü’ş-şān-ı V (127b/17)
“Hemen onların altını üstüne getirdik. ...” (Hicr, 15/74)
rūy-ı zemīni M N (122b/17): - V (127b/19)
- M N (122b/18): rūy-ı cihānı V (127b/19)
fānīye M: ḳānīye N (122b/18) V (128a/1)
ra‘d-āhengden M N (122b/19): ra‘d-āheng ve ṣā‘iḳa-rengden V (128a/2)
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ز دم כ אن ش زد א
درכאر دم כ
ا

Naẓm:1, 2

ا
כ ا

رود
אن

از
אن

ا

כ

ارا ون در
ا א אن ی

د אى م
د
3
م
ان از د ۂ
Neẟr: Şāh-bāzān-ı4 tīr ü tüfeng mānend-i ġamzhā-yı ḫūbān-ı şeng5 āşiyān-ı
kemān ve nişīmen-i āhenden pervāza āġāz idüp küffār-ı nā-pākuñ ġurāb-ı cān-ı
sehm-nāklerin giriftār-ı çengāl-i helāk ḳılmışlaridi ve deryā-yı veġā-yı ẓafer-iḫtitāmda timsāḥ-rimāḥ ve ṣamṣām-ı Behrām-intiḳām ḥayyāt-ı ḥayāt-ı ‘anede-i
İslām’ı ṭu‘me-i ṣubḥ u şām itmişleridi.6 Ḥāṣıl-ı maḳāl bir mertebe ceng ü cidāl ve
ḥarb ü7 ḳıtāl olmış idi ki derūn-ı ḳal‘ada kelle-i küffār-ı ḫāk-sār seng-i ṣaḥrā8 gibi
bī-şumār ve Ebū Cehl ḫarbuzesi gibi bī-i‘tibār olup füsḥat-i sāḥat-i ḥiṣār küffār-ı
1
2

3

Naẓm M: Şi‘r N (123a/1) V (128a/3)
“Katillerden fışkırdı dert sıkıntı verme işi / Korkudan katilliğe başlarlar / Ölüm korkusu ağır basar / Ki
hangisine yaklaşsınlar / Müdara cihandan kaçıp ağaca çıkmış / Kıl gibi melekler gizlenmiş / Çelik gibi
katmış yumuşak yürekler / Utanç halkın gözünden kaçmış”
 ز دم כ אن ش زد א... م
ان از د ه
M N (123a/1-5):
כ אن כ ده א א ه
وه
א כ אن
כ دى روان از כ אن
در آ כ از כא ان

4
5
6

(Nizâmî-i Gencevî’nin Şeref-nâme adlı eserindendir. “Yay kirişinin sesi canları yakan / Islıklar çıkaran oklar
her tarafa / Ne zaman bir ok yaydan ayrılsa / Hemen kâfirlerden biri yan yatar”) V (128a/3-5)
Şāh-bāzān-ı M N (123a/5): Ve şāh-bāz-ı V (128a/5)
mānend-i ġamzhā-yı ḫūbān-ı şeng M N (123a/6): - V (128a/6)
- M N (123a/11):
Şi‘r:

ه

ه

ا وي א אن
אن
אر
ه ن در
ن و אر

و אن
د ن

7
8

כ ده

כ אن
ز
و
ه
אن

زده
ه
اد

(Hâtifî’nin Timur-nâme’sindendir. “Bükülmüş yay sevgilinin kaşı gibi oldu / Her taraftan canımıza yağmacı
oldu / Yiğitler hiç acımadan kılıç ve mızraklarla vurdular / Mızraklar kırmızı, kılıçlar nar çiçeği oldu /
Zulmü âdet edinmiş kılıç ve mızraklar / Gümüş kalplilerin kan dökücü kirpiği gibi”) V (128a/11-13)
ceng ü cidāl ve ḥarb ü M N (123a/11-12): - V (128a/14)
ḫāk-sār seng-i ṣaḥrā M N (123a/13): füccār seng-i beyābān V (128a/15)

Cevâhiru’l-Menâkıb

nā-bekāruñ gözlerine beyāż-ı mīmden teng ve sīne-i le’īmden endek görünmekle
günbed-i çarḫ-ı devvār tārek-i nā-mübāreklerine dar olup [V128b] feryād-künān
maḥbes-i ḥiṣārdan gürīzān olup1 [M129b] niçesi kendülerin dīvār-ı ḥiṣārdan perrān itmiş idi ve niçesinüñ daḫi mürġ-i ‘aḳlı āşiyāne-i aṣlīsinden
[N123b] gitmiş idi.2 Bu aḥvāl-i ferḥat-me’āli ġāziyān-ı nuṣret-āmāl müşāhede idicek her biri mānend-i şīr-i ġarīn pür-kīn ü ḫışm-gīn olup3 ﴿ر َّ َٓא اَ ْ ِ ْغ
َ
4
﴾ َ ِ ِ  َ َ َא َ ًا َو َ ِ ْ َا ْ َ ا َ َא َوا ْ ُ َא َ َ ا ْ َ ْ ِم ا ْ َכאāyetin temīme-i gerden-i cān ve
ّ
ْ
ْ
ْ
[y]etīme-i gūş-ı iẕ‘ān idinüp ṣavlet-i dilīrān-ı rūz-ı ḳıtāl ve ḥamle-i şīrān-ı ceng ü
cidālden ve ḍarbe-i teber-zīn ü ḥarbe ve ṣadme-i ṭop-ı ḫūrşīd-ḳubbeden cebīn-i
ekẟer-i melā‘īn dāġ-ı helak[l]e mevsūm5 ve eşbāh-ı şeyāṭīn-iştibāh-ı küffār āteş-i
tüfeng-i şihāb-girdārdan muḥteriḳ u mercūm olmış idi. Ve ol ḳal‘a-i menī‘anuñ burūc-ı mümteni‘u’l-‘urūcundan ki vuṣūl-i dilīrān6 vehm ü ḫayāl maḥż-ı
muḥāl idi, mübārizān-ı7 şīr-şikār ve hizebrān-ı ādemī-şi‘ār ḳoyulup mesāmi‘-i
küffār-ı tebeh-rūzgāra āyet-i ẓafer-kerāmet-i ُ ْ ت َو َ ْ ُכ
ُ ْ َ ْ ﴿اَ ْ َ َ א َ ُכ ُ ا ُ ْ رِ ْכ ُכ ُ ا
ْ
8 ٍ
﴾وج ُ َ َ ة
mefhūmın
inbā
ve
ḳulūb-ı
pür-kürūb-ı
a‘dā-yı İslām’a, kelām-ı
ٍ ُُ
َّ
9 10
ِ
belāġat-meşḥūn-ı ﴾َن
 ﴿ و ا ا اب ِ א כ כmażmūnın inhā eylemişleridi.
ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْa ُ ُ َ
a
[M130 ] Bī-hūşān-ı bāde-i ceng [V129 ] ve medhūşān-ı cür‘a-i nām ü neng
olan dilīrān, dār u gīre bir mertebe ḳoyulmışlar idi11 ki her sihām-ı [N124a]
merg-peyām ve tüfeng-i ṣā‘iḳa-fāmuñ12 ṣavlet ü cür’etinden zehre-i cevşen derīde
ve mātem-i küştegān-ı merdān-ı meydāndan13 gīsū-yı ‘alem bürīde olmış idi.14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

maḥbes-i ḥiṣārdan gürīzān olup M N (123a/16-17): ve giryān ü nālān V (128b/1)
ve niçesinüñ ... idi. M N (123a/19 - 123b/1): - V (128b/2)
ġarīn pür-kīn ü ḫışm-gīn olup M N (123b/2-3): ġarrān cūşān u ḫurūşān V (128b/4)
“... Ey Rabbimiz! (Üzerimize sabır yağdır,) ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım
et.” (Bakara, 2/250)
helāke mevsūm M: helākle mevsūm N (123b/8) / helākle mersūm V (128b/9)
dilīrān M N (123b/11): ṭāyirān V (128b/13)
mübārizān-ı M N (123b/12): niçe yerden dilīrān-ı V (128b/13-14)
“... Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır.”
(Nisâ, 4/78)
belāġat-meşḥūn-ı M N (123b/16): nuṣret-peyām-ı (üzerinde “meşḥūn” kelimesi yazılıdır.) V (128b/18)
“... Artık kazanmış olduğunuz şeylere karşılık, azabı tadın derler.” (A‘râf, 7/39)
ḳoyulmışlar idi M N (123b/19): āġāz itmişleridi V (129a/2)
ṣā‘iḳa-fāmuñ M N (124a/1): ra‘d-fāmuñ V (129a/3)
merdān-ı meydāndan M N (124a/2-3): merdāndan V (129a/4)
- M N (124a/3):
Şi‘r li-münşi’ihī:
ر כ ده از زر א אن
ان
ز
כ אد از
א אر و אر
اران زار
ى

نכ

ه

כ

(“Öyle geçmiş ki oklar zırhlardan / Ki rüzgâr düşmandan gümüş zülüfü alır / Tuğların püskülleri tarumar
olmuş / Acılı kadının saçları gibi”) Neẟr V (129a/5-8)
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Āḫiru’l-emr resūl-i sihām ḥareketden ḳaldı ve bār-ı bevārdan1 kemānuñ ṭāḳati
ṭāḳ oldı. Bu ḥāli müşāhede idicek bī-iḫtiyār şemşīr-i ṣā‘iḳa-girdār ef‘ā-vār sūrāḫ-ı
ġılāfdan firār idüp bāzū-yı ġāzīler ile el bir eyledi ve baş göz dimeyüp küffā[r]-ı
ḫāk-sāra ḳoyuldı ve2 bāzār-ı kār-zārda niçe küffār3 pāre pāre ve niçesi4 daḫi seg-i
ḳanāre gibi ser-nigūn u āvāre oldı.5 Germiyyet-i bezm-i rezm bir mertebe kemālin bulmış6 idi ki dilāverān-ı pür-cūş7 encām-ı ḥayātı ferāmūş idüp cām-ı gülgūn-ı küleh-i ḫūddan ḫūn-ı a‘dā-yı İslām’ı mānend-i şarāb-ı gül-fām pey-ā-pey
nūş idüp ḳan-mest ve küffār-ı ḫāk-sārla girībān u dest [V129b] olup bir ceng
olmış idi ki Behrām-ı ḫūn-āşām manẓara-i felek-i mīnā-fāmdan bu ḥāle nigerān
olup kemāl-i ḥayretden 8﴾  ا م ﴿ا ْ َ َ ُع ا ْ َ ْכkelāmın vird-i zebān [M130b] ve
َُ
ẕikr-i dehān eylemiş9 idi.
Şi‘r ez-Ẓafer-nāme:10, 11
رد
آن در

وش כ آ
رد ه כ

آ

[ כN124b]

ه כ زد د כ
رد ا س و
ا

כ א ا כ א אن د
כ ه آن د א آ אن د

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

bevārdan M N (124a/4): bevār-ı bī-şumārdan V (129a/8-9)
ve M N (124a/9): - V (129a/13)
niçe küffār M N (124a/9): niçesin V (129a/13)
niçesi M N (124a/9): niçesin (satırda kalan “daḫi” kelimesi fazladır.) V (129a/14)
ser-nigūn u āvāre oldı M N (124a/10): āvāre eylemiş idi V (129a/14)
kemālin bulmış M N (124a/11): germ olmış V (129a/15)
pür-cūş M N (124a/12): pür-cūş-ı ra‘d-ḫurūş V (129a/16)
“Bu en büyük korku günüdür.” (“feze‘u’l-ekber”: “en büyük korku” ifadesi, “En büyük korku bile onları
tasalandırmaz ...” Enbiyâ, 21/103’te geçer.)
vird-i zebān ve ẕikr-i dehān eylemiş M (“ ”د אنkelimesi “ ” انolarak yazılmıştır.) N (124a/18-19): ezber itmiş
V (129b/3)
Şi‘r ez-Ẓafer-nāme M: Şi‘r N (124a/19) V (129b/4)
“Yükseldi tut ha tut sesleri / Biri ok yedi diğeri mızak / Biri mızrakla vurur diğeri kılıç / Ne o hayıflanır ne
de bu acır / Biri can almaya soyunur / Diğeri baş almak için miğfer giyer”
آ
وش
 آ...  כ ه آن د א آ אن دM N (124a/19 - 124b/3):
ه اوان آو
ز א ن آ
ن

و
آ

و

כ

ان
כ

כ אن
כ

ان

و آو
ا
دכ

אده

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr: Ol zamān ki rāyet-i āfitāb-ı1 gerdūn-menzilet firāz-ı ḳal‘a-i āsmāna dikildi ve ḥādd-i vasaṭ-ı nıṣfu’n-nehārdan cānib-i diyār-ı şāma çekildi, ṣarṣar-ı
ḳahr-ı ‘asker-i İslām’dan rāyet-i2 küfr ü ẓulām derk-i esfele nāzil ve bi-‘ināyet-i
bī-ġāyet-i ḥażret-i Mūcid-i küll ve bi-yümn-i ittibā‘-ı sālār-ı hādiyān-ı sübül
şarṭ-ı ‘illet-i selāmet-i dīn ve şaṭr-ı istiḳāmet-i3 millet-i metīn ekmel-i ṭarīḳ ve
ecmel-i tensīḳ üzre ḥāṣıl olup ‘asker-i ẓafer-rehber-i İslām ḳal‘a-i küffār-ı hezīmet-encāmuñ her ṭarafdan bām-ı gerdūn-maḳāmına bayraḳlar dikmişleridi ve
4
“ از آن א
” deyüp yer yer eẕānlar oḳumışlaridi.
Beyt:5

א

او

و

روز

ن

[ دورV130a]
כ

Neẟr:6 Çün ber-muḳteżā-yı Kelām-ı Mecīd ve mübteġā-yı7 Furḳān-ı ḥamīd-i
8
9
﴾ ٌ ِ َ ﴿واَ ْ َ ْ َא ا ْ َ ِ َ ِ ِ َ ْ ٌس
َ bu fetḥ-i cedīd ḥuṣūl buldı, ber-feḥvā-yı āyet-i
a
ẓafer-iḥtivā-yı10 11﴾ ُ َ ْ َ﴿و َ ِאد ْ ُ ِא َّ ِ ِ ا
َ ber-vech-i ebyen [M131 ] her naḳş-ı
ْ
َ
12
murād ki naḳş-bend-i ḫayāl-i ṣaḥīfe-i bāle taḥrīr ve ṣūret-i her emr ki dest-i
endīşe ve kilk-i fikr ṣafḥa-i levḥa-i ṣadra taṣvīr [N125a] eylemiş idi, bi-‘ināyet-i
İlāhī ve bi-yümn-i devlet ü sa‘ādet-i13 şehin-şāhī dāyire-i ḥuṣūle mevṣūl oldı.14
Belī ol kimesnenüñ ki āfitāb-ı cihān-tāb-ı ṭāli‘i ‘ināyet-i bī-ġāyet-i Rabbānīyle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(Firdevsî’nin Şâh-nâme’sindendir. “Çoğunu mızrağa dizdiler / Hem de kanlarına zehir kattılar / Yay ok
alıp zırhları giydiler / Birbirlerine karşı kaplan gibi oldular / Savaşan aslanlar gibi kükrediler / Hem de
birbirlerinin kafalarına vurdular / Yaya olup birbirine girdiler / Bunu yapmakla kini yaydılar”.) V (129b/4-7)
rāyet-i āfitāb-ı M N (124b/3): mencūḳ-ı āfitāb-ı V (129b/8)
rāyet-i M N (124b/6): rāyāt-ı V (129b/11)
- M N (124b/9): ḳāmet-i V (129b/14)
“Devir bizim devrimizdir.” manasındaki Farsça deyim.
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Mecnun’un devri geçti, şimdi nöbet bizim / Bu âlemde herkesin beş günceğiz bir
nöbeti var!” (Hâfız Divânı, s. 18).
Neẟr M N (124b/14): - V (130a/1)
mübteġā-yı M N (124b/15): - V (130a/2)
“... kendisinde müthiş bir güç bulunan demiri yarattık. ...” (Hadîd, 57/25)
ber-feḥvā-yı M N (124b/16): ve ber-mübteġā-yı V (130a/4)
iḥtivā-yı M N (124b/16): nümā-yı V (130a/4)
“... ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. ...” (Nahl, 16/125)
bāle M N (124b/18): fu’āda V (130a/6)
bi-yümn-i devlet ü sa‘ādet-i M N (125a/1-2): ferr-i devlet-i V (130a/8)
- M N (125a/2):
Beyt:
א כ כ آن אش אن ا אن כ
دش אردا
כ
[Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Kalk, o nakkaşın kalemine canımızı feda edelim / Bütün bu şaşılacak nakışları,
pergeliyle o meydana getirdi” (Hâfız Divânı, s. 57).]
Neẟr: Lā-cerem bu fetḥ-i nuṣret-peyāmdan bostān-ı behişt-nişān-ı İslām ve çemen-i zemen-i Seyyidü’lenām bārān-ı ġamām-ı şādmānī ve ezhār-ı gūn-ā-gūn-ı kāmrānīden reşk-i gülşen-i āsmān-ı mīnā-fām ve
ġayret-i riyāż-ı ġıyāż-ı Dārü’s-selām olmış idi.
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ufḳ-ı ‘izzet ü sa‘ādetden [V130b] lāmi‘ ola,1 nīrū-yı ‘adū-yı dürüşt-rūyla zevāl
bulmaḳ muḥāldür ve bünyān-ı ‘ālī-şān-ı Heremān-nişān-ı baḫtı ki ber-āverde-i
dest-i luṭf-baḫşende-i tāc ü taḫt ola, tīşe-i ḫaṣm-ı bed-endīşden2 ḫalel-peẕīr
olmaḳ ne iḥtimāldür.
כ را כ او כ د وز
و כ ر و אج و
א

Şi‘r:3

د א
4

ش ار
א و آ אب

Neẟr: Baḳıyye-i timsāḥ-rimāḥ ve pesmānde-i ṭop u tüfeng-i ra‘d-ṣıyāḥ olan
küffārdan ṣaġīr u kebīr ve bernā vü pīr bend-i kemende esīr olmışlaridi.5 Bu
ḥālet eẟnāsında6 serdār-ı ḫayl-kilāb mūmā-ileyh Porḳolab zaḥm-ı tüfengle bītāb olup ḳuvvet [ü]7 ṣatvet-i cüyūş-ı deryā-cūş ne meẟābededür müşāhede itdi ve mürġ-i ṣabr u ḳarārı āşiyāne-i taḥammülden8 gitdi. Ve9 ḥarāret-i nār-ı
intiḳām-ı ‘asker-i İslām’a ṭāḳat [M131b] getürmeyüp ṣūreti ṣuya urdı. Ve bir
iki ġavṭa ile 10﴾ ِ ْ [ ِ اV131a] ُ  ﴿ َ אَ ْ ْ َאmażmūn-ı şerīfine11 [N125b] düşdi
َّ
ْ
َ

در ش ش از راه
آ
כ ا از ر دو روى
“Erişir can kulağına nusret yoluyla yüz müjde / Her kime ki devlet nurundan talihin yüzü ağarsa” Neẟr V
(130a/9-17)
ola M N (125a/4): ola, mücerred V (130b/1)
bed-endīşden M N (125a/7): bed-endīşeden V (130b/4)
Şi‘r M: Meẟnevī N (125a/8) / Naẓm V (130b/4)
M:  وN (125a/10) /  اوV (130b/6)
Firdevsî’nin Şâh-nâme’sindendir. “Her kime ki o iyi baht verse / Elbet ona kalır ülke, taç ve taht / Eğer onu
horlasa kalır yırtık elbise ile / Parlamaz ona tepedeki güneş”
olmışlaridi M N (125a/13): olup sā‘id-i müsā‘id-i ġāziyān bir mertebe mu‘āniḳ-i nev-‘arūs-ı ġanāyim-i bīpāyān olmışlar idi ki taḳrīr-i dil-peẕīri ḫāric-i diḳḳat-i ṭıbā‘ ve dāḫil-i dāyire-i imtinā‘ idi.
Şi‘r:
و
כ
اכ
د אرت ا ا
Beyt:

1
2
3
4

5

ت

د

6
7
8
9
10
11

و א אن آ
زن و
و אراج כ د زود

(“Her kim ki kılıç ve okla öldürülmedi / Götürdü yağmacılar esir aldılar / Kadın, çocuk, değerli eşya ne
varsa / Aldılar talan ettiler hemen”) Neẟr V (130b/9-14)
- M N (125a/13): ol V (130b/14)
ḳuvvet-i M V (130b/15): ḳuvvet ü N (125a/15)
ṣabr u ḳarārı āşiyāne-i taḥammülden M N (125a/16-17): ṣabrı āşiyāne-i ḳarārdan V (130b/17)
- M N (125a/17): żırām-ı V (130b/18)
“... kendilerini denizde boğduk.” (A‘râf, 7/136)
- M N (125a/19): maẓhar V (131a/1)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ve rūḥ-ı ḍalālet-şi‘ārı siyeh kümeyt-i ẓulāma süvār olup dāru’l-bevār-ı1
﴾’﴿ ِْئ َ ا ْ َ ُارa yetişdi.3
َ

2

Mıṣrā‘:

Billāhi māni‘ olma ḳo gitsün cehenneme4

Neẟr: İbtidā-yı ṭomār-ı beyāż-ı nehārdan tā intihā-yı sevād-ı menāşīr-i şeb-i tār
dergāh-ı Ḳādir-i Perverdigār’dan mes’ūl-i dil-zār5 oldur ki hemīşe ol güzīde-i
cerīde-i vücūd ve vālī-i ḥavālī-i kerem ü cūd ḥażretlerinüñ ḳavāyim-i ḫıyām-ı
ḥaşmeti mānend-i şāḫ-ı sidre ẟābit ü rāsiḫ ve rāyet-i fetḥ-āyetleri miẟāl-i ‘alem-i
ṣubḥ ve mencūḳ-ı āfitāb ‘ālī vü şāmiḫ ola.6
ّ

7

1
2
3
4

אب
ا ئכ

و ا د אء
اذا د א ا

dāru’l-bevār-ı M N (125b/2): - V (131a/2)
“... O ne kötü duraktır!” (İbrâhîm, 14/29; Sâd, 38/60)
yetişdi M N (125b/2): firār itdi V (131a/3)
- M N (125b/3):
Beyt:

כ

دل د ر
כ د
א آ
آ
ز
כ از روى ل

(“Galip odur ki kendi gönül elini çeker / Ki herkes dünya yüzünden demiri tırmalar”)
Neẟr: Bu nuṣret-i ferḥat-eẟer mīr-i ẓafer-rehber ḥażretlerine müyesser olıcaḳ mülhimān-ı ‘ālem-i ġayb ki
meşūb-ı rayb-ı ‘ayb degildür, mesāmi‘-i sükkān-ı ḫıṭṭa-i ḫāk ve bālā-nişīnān-ı ‘ālem-i eflāke bu naẓm-ı dilpeẕīrüñ ṣadāsın ānen fe-ānen īṣāl ü inhā eylerlerdi:
Ḳıṭ‘a:

א
دو

5
6

راز כ د

ى א
وس

כ روى آورى
אك א
אن و

(“Yolcunun biri gelip fetih süsleyicisini ödedi / Zafer gelinini fısıldadı askere / Bir yöne devletin gözü yüz
gösterirse / Kirpikle süpürürler ayağının tozunu”) V (131a/3-11)
dergāh-ı Ḳādir-i Perverdigār’dan mes’ūl-i dil-zār M N (125b/5): mes’ūl-i dil-zār-ı dergāh-ı Ḳādir-i
Perverdigār’dan V (131a/13)
vü şāmiḫ ola M: vü ola. Beyt N (125b/9-10) / vü şāmiḫ olmadın.
Beyt:

7

א

Olmaya hīçbir nefes ḫālī
Bi’n-nebiyyi ve ālihi’l-‘ālī

Beyt V (131a/17-18)
- M N (125b/10): [V131b]
Beyt:
د אو ز
د روز

כ ا ا

ل دل

ا

(“Bu yakınma ve dua sebebiyle ümit var / Gönlün emeli halk gözüne gündüz gibi olur”) V (131b/1)
“Bu müstecap bir duadır çünkü / Bu duayı ettiğimizde melekler ona âmin derler.”
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Nev-‘arūs-ı fetḥ u ẓafer mücellā-yı ẓuhūrda cilveger olduḳdan ṣoñra
küﬀār-ı füccārdan ba‘żı nā-bekār siyāset olunduġıdur ki mürġ-i yerā‘
hevā-yı iḫtirā‘da ṭāyir olmışdur.1
Çün sefāyin-i āmāl-i ferḥat-me’āl rūzgār-ı2 ‘ināyet-i Ḳādir-i ber-kemālle sārī
ve iltimā‘-ı sinān-ı ġazv [ü]3 cihād ve şu‘ā‘-ı ḥüsām-ı sa‘y ü ictihād4 imdādıyla
ẓulām-ı küfr ü ‘inād maġrib-i ‘ademde mütevārī oldı. Ve gūş-ı hūş-ı cüyūş-ı
ِ resīderyā-cūşa melā’ik-i erā’ik-i felekden [M132a] nevīd-i cāvīd-i 5﴾﴿ا َّא َ َ ْ َא َ َכ
de ve ḫvān-ı6 eṣāġir u [N126a] ekābire bi-‘ināyet-i Īzid-i bī-çūn ni‘met-i ْ َ ْ ﴿ ِ ّٰ ِ ا
ُ
7
﴾ ِ ْ َ ُ َو ِ ْ َ ْ ُ َو َ ْ َ ِئ ٍ َ ْ ُح ا ْ ُ ْ ِ ُ َنkeşīde ḳılındı. Hemān-dem mīr-i ferḫunْ
َ
de-ḳadem ḥażretlerinden fermān-ı ḳażā-tev’em bu minvāl üzre ṣudūr bulmış idi
ki küffār-ı ḫāk-sārdan baş baş beş altı8 serdārı, Ḫırvat beglerinüñ ḳarşusında tīz
ölmeyecek yerlerinden ḳazuḳa urdılar. Ve mel‘ūnları rüsvāy eylemek ve cerāḥat-i
derūnların tāzelemek içün ḳazuḳ üzerinde9 söyledüp [V132a] su10 aşurısından
bāng-ı bülend ile çaġırdurlardı. Ve anlar daḫi telḫ-i cāndan eydürlerdi:11 “İy Ḫırvat begleri geçinen segler ve bizim içün mu‘āvenet hevāsında yelen mel‘ūnlar! Her
biriñüz ḳaradan ālet oñarmaḳda pehlüvānlar ve su āşurusından12 ḳurı yayḳarada
dilīr-i cihānlar idüñüz. Ve ırāḳdan Türk’e şetm idüp13 körlük içün tanca14 oynarduñuz. Gelüñ görüñ15 körlük nice olur ve temāşā idüñ ki oyun oynamak ne
gūne olur! Türk’üñ oyunı hezār la‘bla düşmeni16 ḳazuḳdan söyletmekdür17 ve
çiraḳmaya çıḳmış maymūn gibi ḳazuḳ [N126b] üzerinde oynatmaḳdur.18 Sizüñ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

küffār-ı füccārdan ... olmışdur M N (125b/12-13): küffārdan ba‘żı nām-dār-ı nā-bekār siyāset olunduġıdur ki
mürġ-i yerā‘ feżā-yı iḫtirā‘da ṭāyir ve şehsüvār-ı ..... meydān-ı beyān ve ‘arṣa-i tibyānda sāyir olmışdur V
(131b/2-5)
rūzgār-ı M N (125b/14): riyāḥ-ı V (131b/6)
‘izz ü M: ġazv-i N (125b/15) / ġazv ü V (131b/7)
sa‘y ü ictihād M N (125b/16): ḥüsn-i niyyet-i fu’ād V (131b/8)
“Şüphesiz biz sana [apaçık bir fetih] verdik.” (Feth, 48/1)
- M N (125b/19): żamāyir-i V (131b/11)
“... Önce de sonra da emir Allah’ındır. O gün [Allah’ın zafer vermesiyle] mü’minler sevinecektir.” (Rûm,
30/4)
- M: re’s-i N (126a/5) V (131b/16)
üzerinde M N (126a/9): üzerinden V (131b/19)
M V (132a/1):
N (126a/9)
Ve anlar daḫi telḫ-i cāndan eydürlerdi M N (126a/10-11): ki V (132a/1)
 آ رو نM: آ رو ن
N (126a/13-14) / آ ر نV (132a/4)
şetm idüp M N (126a/15): sögüp V (132a/5)
 אM:
 אN (126a/15) /
 אV (132a/6)
- M N (126a/16): ki V (132a/6)
düşmeni M V (132a/8): düşmenini N (126a/18)
söyletmekdür M N (126a/19): söyletmedür V (132a/9)
oynatmaḳdur M N (126b/1): oynatmadur V (132a/10)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Türk’ile [M132b] söyleşürüz deyü laflarıñuz ve mıḳdārların Türk’e bildirürüz1
deyü2 güzāflarıñuz fi’l-meẟel peşşe-i muḥāl-endīşe pīl-i demānla muḳābeleyi pīşe3 ve mūş-ı bī-hūş şīr-i jiyānla mücādelede cūş u ḫurūş itmekdür.4
Beyt:

5
6

ران
ّ אن و אل
אن כא زردوز و ر א א

Neẟr: Behey muḥanneẟ lekeler ve her zamān biribirin lekeler! Gözüñüz ḳarşusında döge döge ḥiṣārıñuz aldılar ve niçe ḳavm ü ḳabīleñüz ḳılıçdan geçürdiler.
Neye ḳādir olduñuz? Her biriñüz kendü hevāñuzda uçarsız ve beyhūde da‘vāda şāh-bāz [V132b] geçersiz.7 Ne ḳuş ṭutduñuz? Birer bölük nekbetī evbāşlarsız8 ki her cā aş ān-cā başlarsız. Ve rūz-ı rezmde Türk cān u baş oynarlar,9 siz10
edebde tanca11 oynamaġa başlarsız. Ḳorsañuz ḫayāl-i ḫāmla aḫẕ-i intiḳām sevdāsın itdüñüz ammā Ḫırvat beglerinüñ nāmūs-ı hezār-sālesin pāy-māl idüp
gitdüñüz. Zōr-ı bāzū-yı ‘adū nice olur görüñ ve düşmenden aḫẕ-i intiḳām bu
üslūb üzre olur ögrenüñ ki her birimüz āvīze-i fitrāk-i helāk itdiler ve ṣūret-i
[N127a] bed-sīretimiz gibi vücūd-ı bī-sūdımız ḫāk-i siyāha12 ḳatdılar.13 Ehl-i İslām’a [M133a] atduġumuz sihām-ı kīne āḫiru’l-emr arḳamızdan çıḳdı ve ṭop-ı
pür-āşūbları çañumuza otlar14 ṭıḳdı.” Ve’l-ḥāṣıl15 cānları acısından niçe bunuñ
gibi teşnī‘āt u tevbīḫātı mūcib kelimāt eylerlerdi.16 Serdār olan melā‘īn17 bu
muṣībet-i bu’l-‘acebi temāşā itdüklerinde kemāl-i ıżṭırāblarından iḥticāb idüp
her birinüñ nāṣıye-i aḥvāl-i kerīhlerinde mażmūn-ı 18﴾ ِ ِ َ﴿ َ ْ َم َ ِ ُّ ا ْ َ ُء ِ ْ ا
ْ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

 ورزM:  رورزN (126b/2) /  رزV (132a/11)
- M N (126b/2): beyhūde V (132a/11)
muḳābeleyi pīşe M N (126b/3): muḳābele V (132a/12)
jiyānla mücādelede ḫūş u ḫurūş itmekdür M: jiyānla mücādelede cūş u ḫurūş itmekdür N (126b/4-5) /
ġarrānla mücādele da‘vāsına dönmişdür V (132a/13)
ران
M V (132a/14): اران
N (126b/5)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Şairlik taslayanların laflarıyla bizimle aynı derecede olan şairlerin şiirleri / Hasır
örenlerle altın sırmalı kumaş dokuyanların hikâyesinin aynıdır” (Hâfız Divânı, s. 28).
uçarsız ve beyhūde da‘vāda şāh-bāz geçersiz M N (126b/10-11): şāh-bāz-ı bülend-pervāz geçinürsiz V (132a/19
- 132b/1)
evbāşlarsız M N (126b/12): evbāşlar V (132b/1)
rūz-ı rezmde Türk cān u baş oynarlar M N (126b/13): Türk rūz-ı ḳıtāl ve hengām-ı cidālde cān u baş
oynayalar V (132b/2-3)
- M N (126b/13): ṣu aşurısından V (132b/3)
 אM:
 אN (126b/14) /
 אV (132b/4)
ḫāk-i siyāha M N (127a/1): ḫāke V (132b/10)
- M N (127a/1): Ve V (132b/10)
odlar M: otlar N (127a/3) V (132b/12)
Ve’l-ḥāṣıl M N (127a/4): Ḥāṣıl-ı kelām V (132b/12)
eylerlerdi M N (127a/5): iderlerdi V (132b/15)
melā‘īn M N (127a/6): mel‘ūnlar daḫi V (132b/15)
“Kişinin kardeşinden, [annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından] kaçacağı gün ...” (‘Abese, 80/34)
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ِ
ِ ُ ْ ﴿ا َّن ا ْ َ م ا
merḳūm ve ṭomār-ı idbārlarında ma‘nā-yı 1﴾ ِ َ ُ ُ ْ َ אدوا
ُ َو َכ
َ َْ َ ْ
a
mersūm olup cesāretleri taṣḥīf-i nekbetle [V133 ] ḫasārete mübeddel ve cür’etleri āteş-i ḳasāvetden ḥarārete muḥavvel olmış idi.2 Dest-i taṣarrufları bār u
ben-gāhdan3 kūtāh olup sefīd ü siyāh her4 neye mālikler ise siper-i cān ve sebeb-i emān mülāḥaẓa idüp terk itmişleridi ve ḳusḳuna5 ḳuvvet ve kümündürüñe bereket deyüp6 gitmişleridi. Ve7 kemāl-i ḫavflarından gitdükleri ṣaḥrālarda her giyāh-ı nā-tüvān bir sinān-ı cān-sitān görinürdi ve her ẓıll-i şebaḥ bir
merd-i müsellaḥ gelürdi.8 Sevād-ı küfr ü ẓulāmı şirk gibi9 [N127b] süveydā-yı
ḳalblerinde mestūr10 olan sevdā-yı ḫāmı beyāża çıḳarup yüz aġartmaḳ naṣīb olmayıcaḳ ḫāyib ü ḫāsir [M133b] “Vāy işümüze ṭopraḳ başumuza!” deyü ṭabanı
ḳarada ve cemī‘ mā-meleklerin ol arada ḳoyup firār itmişleridi.11
Beyt li-münşi’ihī:

Görüp şikence-i ḳahruñ ṭutup reh-i ṣahrā
Eger firār iderse ‘adū cehennem-rā

Ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ fetḥ-i sa‘ādet-āẟārı şehriyār-ı ‘ālī-tebār ḥażretlerinüñ
pāye-i serīr-i a‘lālarına ‘arż olunduḳda vuḳū‘ bulan aḥvāldür.12
Çünkim nesīm-i13 ‘ināyet-i Pādişāh-ı bār-gāh-ı ezel ve şimāl-i nuṣret-iştimāl-i hidāyet-i14 Sulṭān-ı eḳālīm-i15 [V133b] lem-yezel ile ‘asker-i İslām gülistān-ı merāmlarında ġonçe-i ümmīdlerin şüküfte gördiler ve sāḥa-i sīne-i
bī-kīnelerin16 gerd-i ġuṣṣa ve ḫāşāk-i ġammdan17 rüfte buldılar, lā-cerem velve1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

“... Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. ...” (A‘râf, 7/150)
- M: Ve N (127a/13) V (133a/2)
ben-gāhdan M N (127a/13): ben-gāhlarından V (133a/2)
her M N (127a/14): - V (133a/3)
M N (127a/15):
V (133a/5)
deyüp M N (127a/16): deyürek V (133a/5)
Ve M N (127a/16): - V (133a/6)
- M N (127a/19): Mānend-i V (133a/8)
ẓulāmı şirk gibi M N (127a/19): ẓulām V (133a/8)
mestūr M N (127b/1): merkūz V (133a/9)
ḳoyup firār itmişleridi M N (127b/4): ḳomışlaridi V (133a/12)
Ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ ... aḥvāldür M: Ḳal‘a-i Ḳurpa fetḥ olunduġı şehriyār-ı ‘ālī-tebār ḥażretlerinüñ pāye-i
serīr-i a‘lālarına ‘arż olunduḳda vuḳū‘ bulan aḥvāldür N (127b/6-8) / Aḥvāl-i tesḫīr-i ḥiṣār şehriyār-ı ‘ālī-tebār
ḥażretlerinüñ dergāh-ı felek-medārlarına ‘arż olunup ol eẟnāda Süheyl-i şādmānī mānend-i kevkeb-i Yemānī
maṭla‘-ı kāmrānīden ṭulū‘ itdügidür ki kümeyt-i aḳlām miżmār-ı kelāmda münḫali‘u’l-licām ḳılınmışdur V
(133a/14-17)
- M N (127b/9): bī-gāyet-i V (133a/18)
- M N (127b/10): bī-nihāyet-i V (133a/19)
eḳālīm-i M N (127b/10): - V (133b/1)
sīne-i bī-kīnelerin M N (127b/12): sīnelerin V (133b/2)
ġuṣṣa ve ḫāşāk-i ġammdan M N (127b/12-13): ġuṣṣadan V (133b/2)

Cevâhiru’l-Menâkıb

le-i ḥubūr-ı mevfūr-ı kāmrānī ve ġulġule-i behcet ü sürūr u şādmānī ile rūy-ı
zemīn enīnden ve günbed-i çarḫ-ı berīn ṭanīnden ṭolmış idi ve1 her birinüñ
lisān-ı ḥāli bu naẓm-ı ferḥat-me’āli gūyā olmış idi:
Şi‘r:2
ا
3

ا

اא

ا
א

כا
و כا
א כ א א رداء ا כ م

Neẟr: Ḥażret-i mīr-i ‘ālī-şān daḫi [N128a] ḫurrem ü ḫandān [M134a] ‘asker-i
hidāyet-burhānla ḳal‘a-i mezbūre ḥavālīsinde vāḳi‘ bir ṣaḥrāda4 ḳonmışlaridi ki
sāḥa-i felek-mesāḥası mānend-i meydān-ı emel-i bī-pāyān ve miẟāl-i zamān-ı
ezel-i bī-ḥadd ü bī-kerān ve leṭāfet-i āb u hevāda nümūdār-ı mürġ-zār-ı cinān
ve nüzhet-i eşcār-ı behcet-ezhārda hevādār-ı ravża-i rıḍvān idi. Mürġān-ı
ḫōş-elḥānı āşiyāne-i ‘aġṣānında tīr ü kemān-ı ḥadeẟāndan fāriġu’l-bāl ve āhū-yı
müşk-būyı merāti‘-i sebze-zārında küşād-ı ḫadeng-i nīreng-i zamāndan emnü’l-ḥāl idi. Dīde-i nergisi çeşm-i dildār gibi ḫvāb-dīde ve gīsū-yı müşk-būy-ı
sünbüli zülf-i nigār gibi tāb-resīde olmış,5 reyḥān-ı nemmāmı esrār-ı revāyıḥ-ı
gül-zārı bāzār-ı ‘āleme fāş itmiş [V134a] ve gülbāng-ı bülbül-i nālānı mesāmi‘-i
sükkān-ı6 gülistān-ı āsmāna yetmiş, ṣafḥa-i rūy-ı āb-ı revānı çaġlı güzeller ‘iẕārı
gibi muṣaffā ve encümen-i çemen-zārında7 berg-i giyā otı yetişmiş yārān-ı ṣafā
gibi gūyā olmış, bostān-ı āsmānuñ her aḫter-i sa‘di gülistān-ı cennet-nişānınuñ ezhār-ı pür-envārı ḳatında bī-nūr ve bezm-i bahāristānında sürilen cāmı
ṣafāsından ke’s-i mā-i ma‘īn-i [N128b] ḫuld-i berīn [M134b] perde-i ḥayāda
mestūr ḳalmış.8 Çün ‘asker-i nuṣret-şümūl ol feżā-yı dil-güşāda9 nüzūl idüp
ġamm-ı rūzgārdan ḫālī ve vilāyet-i10 şādmānīye vālī oldılar,11 yer yer cām-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

rūy-ı zemīn ... ve M N (127b/14-16): zemīn ü zamānı pür-enīn, ḫum-ı nīlgūn-āsmānı pür-ṭanīn eyleyüp V
(133b/4-5)
Şi‘r M N (127b/17): Naẓm V (133b/7)
“Ona hamd olsun ve yine ona hamd olsun / Nimet yolları üzerine bizi hidayete erdirdiği için / Ona şükür
olsun ve yine ona şükür olsun / Bize kerem elbisesini giydirdiği için”
vāḳi‘ bir ṣaḥrāda M N (128a/2): bir ṣaḥrāya V (133b/10)
olmış M N (128a/11): - V (133b/18)
sükkān-ı M N (128a/13): - V (134a/1)
- M N (128a/15): zebān-ı V (134a/3)
- M N (128b/1): idi. V (134a/7)
‘asker-i nuṣret-şümūl ol feżā-yı dil-güşāda M N (128b/1-2): ‘asākir-i nuṣret-me’āẟir ol feżā-yı cennetmeẓāhirde V (134a/8)
- M N (128b/3): behcet ü V (134a/10)
oldılar M N (128b/4): olup V (134a/10)

349

350

TENKİTLİ METİN - Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı

ṣafā-encāmlar sürilürdi ve meclis be-meclis ṣahbā-yı ġamm-zedā-yı kāmrānīler1
görilürdi.
Şi‘r li-münşi’ihī:

Dilā ‘işret-ābād bezm-i2 cihānda
Muḥaṣṣıl budur ḥāṣıl-ı dehr-i fānī
Nevīd-i feraḥ-baḫş-ı eyyām-ı şādī3
Zamān-ı dil-fürūz rūz-ı cüvānī
Dem-i vuṣlat-ı nev-‘arūs-ı emānī
Ṣadā-yı ġavānī mey-i erġuvānī
Müyesser olursa dilā elf ni‘me
Zihī kāmrānī zihī şādmānī

Neẟr: Belī cihān-ı güẕerān-ı būḳalemūnda ki maḥall-i ḥavādiẟ-i gūn-ā-gūn ve
menba‘-ı vekāyi‘-i diger-gūndur, bu demden ferḫunde ān ve bu vaḳtden ḫurrem zamān olur mı ki herkes meydān-ı furṣat u nuṣretde ḫırāmān4 [V134b] ve
kelle-i bed-sigālān ḫāk ve ḫūn-ı meẕelletde ġalṭān ola.
Beyt:
5

آ

آ

دا

قا
از
אب ض را

ا

Neẟr: Pes ol zamān-ı ferḫunde-demde mīr-i sa‘ādet-tev’em ḥażretleri bu
fetḥ-i hümāyūnı ki rūz-nāme-i devlet anuñla müzeyyen ü müraşşaḥ ve bu ẓafer-i mübārek ü meymūnı ki kār-nāme-i sa‘ādet anuñla muṭarraz u müvaşşaḥ
olmış idi ve ṣafaḥāt-ı eyyām-ı [N129a] sa‘ādet-fercāmları bu dībāce-i ma‘ālī
[M135a] ve bu ser-nāme-i ‘ālī ile ṭolmış idi, derḥāl pādişāh-ı deryā-nevāl6
ḥażretlerinüñ dergāh-ı felek-iştibāhları türābına mübārizān-ı meydānuñ
istiḥḳāḳlarına göre murādların7 ‘arż idüp küffār-ı tebeh-rūzgārdan bir niçe
yarar dilleri8 ile ḫuddām-ı pür-iḥtirāmdan birḳaç kimesne bu ḫidmet içün
1
2
3
4
5

6
7
8

kāmrānīler M N (128b/5): kāmrānī V (134a/12)
bezm-i M N (128b/6): ṣaḥn-ı V (134a/12)
eyyām-ı şādī M N (128b/7): fetḥ-i mübārek V (134a/13)
- M N (128b/13): olup V (134b/1)
 آM:  آN (128b/15) V (134b/2)
Selmân-ı Sâvecî’nin Dîvân-ı Eş‘âr’ındandır. “Zafer güneşi ümit doğusundan çıkar / Aşk ateşi savaş
arkadaşlarının başına çıkar”
deryā-nevāl M: ṣāḥib-nevāl N (129a/2-3) V (134b/8-9)
mübārizān-ı meydānuñ istiḥḳāḳlarına göre murādların M (Sonradan derkenara yazılmıştır.) N (129a/3): - V
(134b/9)
dilleri M N (129a/5): diller V (134b/11)

Cevâhiru’l-Menâkıb

bāb-ı sa‘ādet-me’āb ṣavbına gitmişleridi. Ve mīr-i rūşen-żamīr1 daḫi “‘Acabā2
serā-perde-i taḳdīrden ṣuffe-i3 ṣudūra ne gūne ṣūret4 gele ve āyā çarḫ-ı şu‘bede-bāz ḫayme-i rāzdan ne maḳūle lu‘bet5 ibrāz ide?” deyü şāh-rāh-ı intiẓārda
çeşm-i teraḳḳub u taraṣṣudı çār itmişleridi ve ‘inān-ı iḫtiyārı dest-i ḳażā ve
bārū-yı rıżāya tefvīż idüp eyitmişleridi:6
Beyt:

אن اراد
7
כ

א
א כ م او

در د
ا

Neẟr: Ammā8 ezelī kār-ı rūzgār-ı ḥavādiẟ-diẟār9 bu minvāl üzre ber-ḳarār10
ve girdār-ı sipihr-i şu‘bede-bāz bu üslūb üzre üstüvārdur11 ki her gün ḫum-ı
nīlgūn-gerdūndan [V135a] bir gūne reng āşikār ve çetr-i maḫrūṭı şām-ı siyeh-fāmdan her şeb bir dürlü ṣūret be-dīdār olur.
Beyt:
12

א

اري ا אء ا א
א ا א ا אت ا

Neẟr: Ol zamān ki ‘arżlar ile [M135b] irsāl olunan [N129b] kimesneler ṣıḥḥat
ü selāmet ile İstanbul’a ḳarīb varmışlaridi, merḥūm-ı mebrūr13 vezīr-i a‘ẓam,
müşīr-i efḫam ‘Alī Paşa -eskenehullāhu fī ḳuṣūri’l-cināni ḥayẟü yeşā’-14 ḥażretlerinüñ eẟḳāl-i ‘ālem-i cismānīye merkeb-i ḥayātları taḥammül ve a‘bā-i müşkile-i vezāreti dūş-i ḳudretleri taḳabbül itmeyüp āfitāb-ı ‘ömrleri maġrib-i
16
zevālde müstetir olmış idi ve 15﴾﴿כ ُّ َ ْ ٍ َ ٓذ ِائ َ ُ ا ْ َ ْ ِت
ُ bādesiyle peymāne-i
zindegānīleri ṭolmış idi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

- M N (129a/7): ḥażretleri V (134b/12)
‘Acabā M N (129a/7): - V (134b/12)
ṣuffe-i M N (129a/7): ṣafḥa-i V (134b/13)
ne gūne ṣūret M N (129a/8): ‘acabā ne naḳş-ı ‘acīb V (134b/13-14)
şu‘bede-bāz ... lu‘bet M N (129a/8-9): lu‘bet-bāz ne ṣūret V (134b/14)
ve ‘inān-ı ... eyitmişleridi M N (129a/11-12): - V (134b/16)
Evhadüddîn-i Merâgî’nindir. “Elimizde irade dizgini yoktur / Bıraktık onu ki keremi bize ne yapar”.
Ammā M N (129a/13): - V (134b/17)
rūzgār-ı ḥavādiẟ-diẟār M N (129a/13-14): ‘ālem-i fitne-sāz V (134b/17)
ber-ḳarār M N (129a/14): cārī V (134b/18)
üstüvārdur M N (129a/15): sārīdür V (134b/19)
“Gecelerin karanlıklarında tuhaflıklar görüyorum / Geceler tuhaflıklara gebe”
mebrūr M N (129b/2): maġfūr V (135a/6)
“eskenehullāhu fī ḳuṣūri’l-cināni ḥayẟü yeşā’ ”: “Allah onu Cennet köşklerinde dilediği şekilde iskân etsin”
“Her canlı ölümü tadacaktır. ...” (Âl-i ‘İmrân, 3/185; ‘Ankebût, 29/57)
bādesiyle M N (129b/7): bādesinden V (135a/11)
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כאر אن
ازى אده

Naẓm:1

ا

ا دا אن از אن
م אن
א
2

از و אره
راه אره

כ
ا אم

Neẟr: Merḥūm-ı mezbūrdan ṣoñra3 bi-‘ināyet-i ḥażret-i Vāhibü’l-‘aṭāyā mertebe-i vezāret-i ‘uẓmā ve menzilet-i vekālet-i kübrā cenāb-ı ṣāḥib-i ṣāḥibu’l-eyādī,4 delīl-i sebīlü’s-sa‘āde ve’l-hādī, āyīne-i cemāl-i 5﴾ًَوز ا
ْ َ ْ ﴿وا
َ maẓhar-ı
6
7
ِ
ِ
kemāl-i ﴾ًۢ﴿ َ א ْ ُ َ ِّ ات اَ ْ ا, merkez-i dāyire-i ﴾﴿اُو َ ُ ْ َ َכ, āfitāb-ı āsmān-ı
ْ
َ
8
﴾[ ِذ ْכ َكV135b] ﴿و َر َ ْ َא َ َכ,
semiyy-i
Ḥabīb-i
Veliyyü’l-ibdā‘
ve’l-inşā9 ḥażret-i
َ
َ
10
Meḥemmed Paşa’nuñ ẕāt-ı şerīfleriyle müşerref olup ḫātem-i mühimmāt-ı
dīn ü devlet ḫınṣır-ı şerīflerine teslīm ve zimām-ı niẓām-ı umūr-ı milk ü
[N130a] millet [M136a] keff-i kifāyetlerine tevkīl buyurulmış idi.11

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Firdevsî’nin Şâh-nâme’sindendir. “Şöyledir yalan dünyanın işi / Her yokuşun vardır inişi / Duymuşum bu
masalı büyüklerden / Ne olursan ol buna mahkûmsun sen / Sonu ölümdür, çaresi yoktur / Bana da bu
yoldan başka iftira yoktur”
 אنM:  אرهN (129b/10) V (135a/14)
Merḥūm-ı mezbūrdan ṣoñra M N (129b/11): - V (135a/15)
Ṣāḥib-i evvelden murād vezīrüñ laḳabı olan “Ṣāḥib”dür. Laḳab ḳullanduġınuñ sebebi daḫi oldur ki Āl-i
Büveyh’den Mü’eyyedü’d-devle’nüñ vezīri olan İsmā‘īl bin el-Ḥasen el-‘Abbād bin el-‘Abbās bin ‘Abbād
bin Aḥmed bin İdrīs eṭ-Ṭāleḳānī feżāyil ü mekārimde nādire-i dem ve u‘cūbe-i ‘aṣr idi. Ebü’l-Fażl İbn el‘Amīd’le keẟret-i ṣoḥbet ve vefret-i mücāleseti olduġıyçün mezbūra Ṣāḥib İbn el-‘Amīd dirler idi. Ba‘dehū
mezbūr Mü’eyyedü’d-devle’ye vezīr olıcaḳ “Ṣāḥib” deyü laḳab itdiler. Ṣoñradan her vezīr olana bu laḳab
ġalebesi ḥasebiyle ıṭlāḳ olunur oldı. [V (135a)’da derkenardaki açıklamadır.] [Es-Sâhib Ebü’l-Kāsım İsmâîl
b. Abbâd b. el-Abbâs b. Ahmed b. İdrîs el-Tâlekānî (ö. 385/995), Büveyhîler’in veziri İbn Amîd’e kâtiplik
yapmış, o vefat ettikten sonra da vezirliğe tayin edilmiştir. “Sâhib” lakabı ona İbn Amîd ile olan yakın
dostluğundan dolayı verilmiştir.]
“Bana [ailemden] birini yardımcı yap.” (Tâ-Hâ, 20/29)
“Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz.)” (Nâzi‘ât, 79/5)
“... istediğin sana verildi. ...” (Tâ-Hâ, 20/36)
“Senin şanını yükseltmedik mi?” (İnşirâh, 94/4)
“veliyyü’l-ibdā‘ ve’l-inşā”: “Yoktan yaratma ve inşa etmenin sahibi”
ẕāt-ı M N (129b/17): vücūd-ı V (135b/2)
- M N (130a/1):
Beyt:

اى
אى

آ

ر
ا
ن رود د

כ

(Firdevsî’nindir. “Bu fani sarayın âdeti budur / Biri gider, diğeri onun yerine gelir”) V (135b/5-6)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ا

Şi‘r:1, 2
ا ك
3
אك

و زود כ
اכאروى ا
ر

ככ د
در

ن
ن א

כ را כ
כ را ا כ

Neẟr: Çün fetḥ-i meymūn ve ġazā-yı ġarrā-yı hümāyūn ḥaḳḳında vāḳi‘ olan
‘arżlar Meḥemmed Paşa ḥażretlerine teslīm olunduḳda4 ḫātime-i fetḥ u ẓafer
1
2

3

Şi‘r M: Naẓm N (130a/1) V (135b/6)
Molla Câmî’nindir. “Felek ki sevgisini çok geç, kinini de çok çabuk gösterir / Ve bu mahrumiyet yeri olan
dünyada işi gücü budur / Birini güneş gibi göklere çıkarır / Birini gölge gibi yere vurur” (Beşinci Taht: Yûsuf
ve Züleyhâ, s. 129).
- M N (130a/3):
ش آن دا א כאرى و אرى
د ا אرى
כ از כאرش
از ا אل او دن ازد
از اد אر او א כ ازد

4

(“Ne mutlu o işini ve yerini bilene / Ki işindeki itibarıyla böbürlenmez / Ne ikbali sebebiyle başını göğe
tutar / Ne talihsizliğinden dolayı canını yakar”) V (135b/8-10)
fetḥ-i meymūn ... olunduḳda M N (130a/4-5): müşārün-ileyh vezīr-i a‘ẓam devāyir-i felek-i emānīyi ḳuṭb-ı
murād üzre dāyir ve felek-i şādmānī vü kāmrānīyi ‘ummān-ı iḥsān-ı Sübḥānī üzre sārī göricek hemān-dem
bu müjde-i ferḫunde-demi ḥażret-i mīr-i sa‘ādet-tev’em cānibine īṣāl buyurmışlar idi. Bu ḫaber-i meserreteẟer ve sa‘ādet-ẟemer bir vaḳt-i ferḫunde ve bir sā‘at-i ḫucestede ufḳ-ı teraḳḳub u intiẓārdan ṭāli‘ ve Nesr-i
Ṭāyir-i ḫavāṭır-āşiyāne-i te’emmül ü tevaḳḳu‘da vāḳi‘ olduḳda küleh-kūşe-i behcet ü şādmānī evc-i āsmāna
resīde ve erḳām-ı sürūr u ḥubūr-ı mevfūr cerīde-i zemīn ü zamāna [V136a] keşīde olup nihāl-i şükr-i
ḥażret-i Vāhibü’l-‘aṭāyāyı mu‘āniḳ-i şāḫ-ı ṭūbā ve binā-yı sipās-ı bedī‘u’l-esās-ı Ḫālıḳu’l-cinni ve’n-nāsı
mümāẟil-i nüh-revāḳ-ı felek-i a‘lā idüp buyururlardı:
Beyt:

א روا
ده
אن א
ده آ א

כ ا

(Firdevsî’nindir. “Bu müjdeye can atsam revadır / Ki bu müjde canımıza huzurdur”)
Neẟr: Ol bām tā-hengām-ı şām şevḳ u sürūrdan āfitāb-ı raḫşān gibi zer-efşānlıḳ ve baḫt-ı tāze ve iḳbāl-i bīendāze gibi kāmrānlıḳ idüp niçe nā-murādları ber-murād ve hezārān dil-i ġamm-gīn ve ḫāṭır-ı endūh-gīni şād
idüp kesilen ḳurbān ve i‘ṭā olunan ṣadaḳa-i bī-pāyān ḥadd-i ḥisābdan bīrūn ve feẕleke-i bī-şumārdan efzūn
olmış idi ve bu Şi‘r-i dil-güşānuñ āvāze-i bī-endāzesinden erbā‘-ı rūy-ı zemīn ve aṣḳā‘-ı çarḫ-ı berīn ṭolmış idi:
Şi‘r:

رى از روزن ا אل در ا אد ا
ب آ אد ا
כ از و א دل
אن را
از אد ا

د

آ אد د
כآ אب כ

(“İkbal penceresinden bana bir ışık düştü / Ki ondan gönül evim bahar gibi abad oldu / Gönlümün karanlık
evi öyle nurlandı ki / Sanki bana gökteki güneşi unutturdu”)
Neẟr: El-ġaraż vāḳi‘ olan esbāb-ı sürūr ve küşāde olan ebvāb-ı behcet ü ḥubūruñ taḳrīr-i dil-peẕīr [V136b]
ve taḥrīr-i bī-naẓīrinden lisān-ı tercemān-ı ḳalem lāl ü ebkem olmış idi.
ش آن א
از
כ
ا وز اغ אد א
ر א א از داغ א
(“Ne mutlu o neşeli ana / Saadet meyvesini kim toplarsa / Sevinç meşalesini yakar / Yalnızlık derdinden
kurtulur”) V (135b/10 - 136b/6)
Şi‘r li-münşi’ihī:

ه א
אدت
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ve tetimme-i nuṣret-i hidāyet-rehbere bu devlet ü sa‘ādet ber-ser1 olmış idi
ki ḳal‘a-i mezbūrenüñ nev-‘arūs-ı fetḥi beş on gün tutuḳ-ı te’ḫīrde muḫtefī2
olmasında Īzid-i bī-çūn3 ḥażretlerinüñ meclā-yı ẓuhūrda ṣudūr iden elṭāf-ı behiyye ve esrār-ı ḫafiyyelerinde iḳtiżā-yı rıżā ve istid‘ā-yı ḳażāları bu olmış idi ki
müşārün-ileyh4 vezīr-i a‘ẓam5 ḥażretlerinüñ pāye-i serīr-i şehin-şāh-ı ‘ālem-gīre6 umūr-ı mu‘ẓamāt-ı kāyinātdan muḳaddem ‘arż itdükleri pādişāh-ı İslām
ḥażretlerinüñ7 eyyām-ı sa‘ādet-encāmlarında ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ fetḥ olunduġı
ve eyyām-ı muṣālaḥada8 ḳal‘a-i mezbūrenüñ [V137a] fetḥ olunmasına ‘illet barışıḳlıḳ bahānesiyle küffār-ı ḍalālet-nişānuñ9 ṭuġyān-ı bī-pāyānları serḥadd-i
mübālaġaya vāṣıl10 olduġı olmış idi.11 Çün ḫaber-i12 fetḥ-i [M136b] mübārek
ü meymūn [N130b] ve daḫi13 serḥadd-i diyārda küffār-ı sitīze-kār,14 dest-i tasalluṭ u taġallübi serḥadd-i muṣālaḥadan efzūn itdükleri pādişāh-ı ‘ālem-penāh
ḥażretlerinüñ sem‘-i şerīflerine vāṣıl olıcaḳ mīr-i Rüstem-naẓīr-i Āṣaf-tedbīrüñ15 bu kifāyetin ve āẟār-ı şehāmet ve aḫbār-ı ġayret ü ḥamiyyetin ma‘lūm
idindiklerinde bir zamān ser-i tedebbüri zānū-yı tefekküre ḳoyup buyurdılar
ki: “Belī taḳlīd-i umūr-ı manāṣıb ve teslīm-i zimām-ı raḫş-ı me’ārib ü16 merātib
ol kimesneye münāsibdür ki hemīşe17 himmet-i bülend ve niyyet-i ercmendle

Neẟr: Ḥażret-i vezīr-i a‘ẓam cemī‘ mühimmāt-ı umūr-ı cumhūrdan muḳaddem pāye-i serīr-i şehriyār-ı
Cem-ḥaşeme ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ fetḥ olunduġın ‘arż itdükleridür ki sefīne-i yerā‘ baḥr-i ibdā‘u
iḫtirā‘da cārī olmışdur.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

ber-ser M N (130a/7): ser-ber V (136b/8)
- M N (130a/9): ve serā-perde-i ta‘vīḳde münzevī V (136b/10)
- M N (130a/9): -celle ‘ani’ş-şükūk ve’ẓ-ẓunūn- V (136b/11)
müşārün-ileyh M N (130a/12): - V (136b/14)
- M N (130a/12): ṣāḥibü’l-eyādī ve’n-ni‘am V (136b/15)
şehin-şāh-ı ‘ālem-gīre M N (130a/13): şehriyār-ı Süleymān-naẓīre V (136b/16)
İslām ḥażretlerinüñ M N (130a/14): İslām’uñ V (136b/17)
muṣālaḥada M N (130a/16): muṣālaḥa ve hengām-ı muṣāfaḥada V (136b/19)
ḍalālet-nişānuñ M N (130a/17-18): ḫāk-sāruñ V (137a/2)
- M N (130a/18): ve her cānibden a‘dā-yı İslām’uñ ṭama‘-ı ḫāmları vāsıṭasıyla ẓuhūra gelen cesāret-i pürḫasāretleri dāyire-i ġāyete dāḫil V (137a/3-5)
- M N (130a/19):
Beyt:
כ ا ا אل ام آ از آ אزכאر
د א א ش دم א روز אر
(“Her kimin ki işin başında şansı yaver gitse / Koluyla her an işi kolay olur”) V (137a/5-7)
ḫaber-i M N (130a/19): bu V (137a/8)
daḫi M N (130b/1): - V (137a/8)
- M N (130b/1): pāy-ı cür’et ü inbisāṭı dāyire-i edeb ü iḥtiyāṭdan bīrūn ve V (137a/9-10)
Rüstem-naẓīr-i Āṣaf-tedbīrüñ M N (130b/4): Rüstem-naẓīrüñ V (137a/13)
raḫş-ı me’ārib ü M N (130b/8): - V (137a/17)
hemīşe M N (130b/9): - V (137a/18)

Cevâhiru’l-Menâkıb

bu mıḳdār külfet ü zaḥmete taḥammül idüp1 āsāyiş-i sitem-dīde-gān-ı ra‘iyyet
[V137b] ve ārāmiş-i miḥnet-resīde-gān-ı vilāyet ecliyçün2 bu mertebe eṣnāf-ı
meşaḳḳat ü beliyyeti teḳabbül eylemiş ola.
אن دا
ان دا

Şi‘r:3

د
4

آ
כ آ
د

اى
כ
א
ۂ א

Neẟr: El-ḥamdü lillāhi te‘ālā ‘amme nevāluhū ve tevālā5 ġayret-i milk6 sevdāsın
eyler ve ṣıyānet-i ‘arż-ı salṭanat hevāsında yeler bizim de bir emīr-i ṣāḥib-tedbīrimiz var imiş. Hemīşe nihāl-i iḳbāl-i sa‘ādet-me’āli bāġ-ı devletde berḫūrdār
[M137a] ve noḳṭa-i ẕāt-ı sütūde-ṣıfātı7 dāyire-i beḳā ve maḳām-ı [N131a]
irtiḳāda8 ẟābit ü üstüvār olsun.” deyü ḫayr du‘ālar idüp ‘ināyet-i bī-ġāyet-i
pādişāhī ve ri‘āyet-i bī-nihāyet-i şehin-şāhī ẓuhūra gelüp emr-i şerīf-i ‘ālī bu
minvāl üzre ṣudūr bulmış idi ki: “Mīr-i pür-iḥtişāma elli biñ aḳçe teraḳḳī ola.
Ve ḳal‘a-i mezbūrenüñ muṣādeme-i ṭop-ı pür-āşūbdan yaḳılan yerleri ta‘mīr
olunup muḥāfaẓası için beş yüz nefer yazıla. Ve dizdārına yevmī otuz aḳçe
‘ulūfe ta‘yīn ola.9 Ve daḫi eṭrāf-ı eyāletüñde vāḳi‘ olan küffār-ı siyeh-rūzgāruñ nehb ü ġāreti ve fetḥ-i nuṣret-[V138a]menḳabeti10 dāyire-i imkānda olan
ḳılā‘uñ taḫrīb ü tesḫīri ḫuṣūṣında müstaḳill olup tekrār emr-i şerīfime muḥtāc
olmayasın.” deyü fermān olunup cenāb-ı vālā-niṣāblarından11 ‘arż getüren kimesneler ile irsāl buyurulmış idi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

idüp M N (130b/10): ve V (137a/19)
ecliyçün M N (130b/11): içün V (137b/1)
Şi‘r M N (130b/12): Naẓm V (137b/2)
“Ey hoşluktur mülkü idare etmek / Mülk böyle tutulur elde ancak / Fidanın köküne suyunu verirsen /
Dalının meyvesi güzel yaprak olmaz”
“El-ḥamdü lillāhi te‘ālā ‘amme nevāluhū ve tevālā”: “Hamd, nimetleri herkesi ve her şeyi kaplayan ve devamlı
olan yüce Allah’a mahsustur.”
- M N (130b/15): ü millet V (137b/6)
ẕāt-ı sütūde-ṣıfātı M N (130b/19): vücūd-ı hümāyūn-ı mev‘ūdı V (137b/9)
irtifāda M: irtiḳāda N (131a/1) V (137b/10)
ola M N (131a/8): oluna V (137b/18)
nuṣret-menḳabeti M N (131a/10): sa‘ādet-menḳabeti V (137b/19 - 138a/1)
fermān olunup cenāb-ı vālā-niṣāblarından M N (131a/13): emr-i şerīf virilüp cenāb-ı sa‘ādet-me’āblarına V
(138a/3-4)
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Beyt:1

د
2

د

ارزا
א

دو

در ازل כ
א ا אم ادش

Neẟr: Ol dem ki mīr-i ḫuceste-tedbīr, zamān-ı muṣālaḥada emr-i pādişāhī ve
fermān-ı şehin-şāhī yoġiken ḥarbī ḳal‘a alınması ḫuṣūṣında “Āyā erkān-ı devletden ne ḥādiẟe ẓuhūr ide [N131b] ve ‘acabā revzene-i ḥavādiẟ-[M137b]diẟār-ı
rūzgārdan ne maḳūle aḥvāl ṣudūr ide? Mizāc-ı sa‘ādet-izdivāc-ı pādişāha3 pesendīde gele mi? Ve yāḫūd cerīde-i āmāle ḫaṭṭ-ı ḫaṭā ve ḳalem-i redd keşīde
ola mı?” deyü dīde-i teraḳḳub4 şāh-rāh-ı intiẓārda nāẓır ve dīde-bān-ı taraṣṣud
u tevaḳḳu‘ ser-kūy-ı bīm ü ümmīdde ḥāżır iken mānend-i peyk-i şimāl ‘arżlar
ile irsāl olunan kimesneler gelüp şeref-i taḳbīl-i enāmil-i deryā-şemāyilleriyle
müşerref olduḳlarında eyitdiler ki:
Beyt:

Re’yiñüñ her şemmesi5 pīrāye-i mihr-i münīr
Fikriñüñ her nüktesi6 sermāye-i çarḫ-ı eẟīr

Neẟr: [V138b] “Şükr-i Īzid-i bī-çūn ki7 sāḥa-i levḥa-i bürūz u kümūn mānend-i ṣaḥīfe-i gerdūn cevāhir-i mevāhib-i sulṭānīyle müvaşşaḥ ve ġuṣūn-ı
eyyām-ı sa‘ādet-fercām tevātür ü taḳāṭur-ı ‘ināyet-i ḥāḳānīyle müraşşaḥ olup
tedbīr-i iṣābet-peẕīriñüz8 meclā-yı ḳabūlde cilve-ger ve cemī‘an ‘arż olunan
aḥvāl ‘alā-vechi’l-kemāl9 müyesser ü muḳadder10 oldı.” deyü iḫbār itdüklerinde11 mencūḳ-ı rāyet-i meserret evc-i ‘ayyūḳa resīde ve ṭāyir-i ġamm u nedem
āşiyāne-i dilden ketm-i ‘ademe perīde olup pāy-ı mübāhātı12 [N132a] farḳ-ı
Ferḳadān’a lāḥıḳ ve13 esās-ı ḥamd ü sipāsı14 saṭḥ-ı āsmāna15 mülāṣıḳ itmişleridi.
[M138a] Ba‘dehū ḳal‘a-i mezbūrenüñ, ber-mūcib-i fermān-ı ḳażā-te’ẟīr, ḫarāb
olunan yerlerin ta‘mīr idüp ẕikr-i sābıḳ üzre beş yüz ‘aded ḥiṣār eri taḥrīr ve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Beyt M V (138a/5): Beyt li-münşi’ihī N (131a/14)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Kime ezelden devlet feyzi nasip olmuşsa / Ebede kadar murad kadehi, canına
hemdem olur” (Hâfız Divânı, s. 155).
pādişāha M N (131b/2): şehriyāra V (138a/12)
- M N (131b/4): u tevaḳḳuf V (138a/14)
şemmesi M N (131b/9): nüktesi V (138a/19)
nüktesi M N (131b/10): şemmesi V (138a/19)
Şükr-i Īzid-i bī-çūn ki M N (131b/11): Bi-ḥamdillāhi te‘ālā V (138b/1)
iṣābet-peẕīriñüz M: iṣābet-tedbīriñüz N (131b/15) / iṣābet-te’ẟīr-i ḥażret-i mīr V (138b/4-5)
“‘alā-vechi’l-kemāl”: “tam olarak, en üst seviyede” manasına gelen Arapça ibare.
muḳadder M: muḳarrer N (131b/16) V (138b/6)
- M N (131b/17): tekrār V (138b/7)
pāy-ı mübāhātı M N (131b/19): māhçe-i ‘alem-i şükr-i Ḫālıḳ’ı V (138b/10)
- M N (132a/1): ẕirve-i V (138b/11)
sipāsı M N (132a/1): sipās-ı ḥażret-i Rāzıḳ’ı V (138b/11)
āsmāna M N (132a/2): semāya V (138b/12)

Cevâhiru’l-Menâkıb

dizdārına yevmī otuz aḳçe1 tedbīr olunup merāsim-i küfr ü bid‘at munḳaṭı‘ u
münḥasim ve me‘ālim-i şirk-i şenī‘at münḫali‘ u münhedim olup kenāyis ü
ma‘ābid-i eṣnām u evẟān medāris-i ‘ulemā-i ‘ālī-şān2 ve mesācid-i cibāh-ı ehl-i
īmān [V139a] olmış idi. Ve şe‘āyir-i ẓulām-ı3 ḍalāl şerāyi‘-i Ḥabīb-i Ẕü’l-celāl’e
mübeddel ve tūrvīn-i ḍalālet-rehīn-i melā‘īn-āyīn, dīn-i Seyyidü’l-mürselīne
muḥavvel ḳılınmış idi.4 Ve eṭrāf u eknāfı ki ẓuhūr-ı a‘lām-ı İslām’dan ilā hāẕihi’l-eyyām ḥavāfir-i ḫuyūl-i selāṭīnle müzeyyen ve leme‘āt-ı süyūf-ı ḥavāḳīnle rūşen olmamış idi, bi-ḳudret-i te’yīd ü tevfīḳ-i5 İlāhī ve saṭvet-i ‘ināyet-i
bī-ġāyet-i nā-mütenāhī mesken ü maḥall-i ehl-i īmān ve maḳarr [u]6 mavṭın-ı
fużalā-yı zamān oldı.
Şi‘r:7

8

כ

ن

ر

ر
دم

د
אن ا
ا

آ لכ
כ ز אن

د آرزوى
از اي

כآ
وآ

[N132b] Ġuzāt-ı ṣāḥib-derecātla ba‘żı nevāḥī nehb ü ġāret [M138b]
olunduġıdur ki sefāyin-i āmāl sevāḥil-i vāḳi‘-i ḥāle vāṣıl olmışdur.9
Çünki ‘asākir-i nuṣret-me’āẟir miyānında ġonçe-i şādmānī şüküfte ve dīde-i
baḫt-ı ehl-i İslām bīdār ve ṭāli‘-i küffār-ı li’ām ḫufte oldı, cemī‘an ġuzāt mīr-i
ṣāḥib-derecāt ḥażretlerinüñ ḥużūr-ı şerīflerine10 cem‘ olup merāsim-i ḫidemā1
2
3
4

- M N (132a/6): ‘ulūfe V (138b/16)
‘ālī-şān M N (132a/9): kirām V (138b/19)
ẓulām-ı M: ẓulām u N (132a/10) V (139a/1)
ḳılınmış idi M N (132a/12): ḳılındı.
Beyt:
ا ى
ا כ אر
א

5
6
7
8

9

10

ا

و
אن

(“Kâfirler hidayeti gördükten sonra bildiler ki / Hanif dini için neshedilmek yoktur”) V (139a/3-4)
tevfīḳ-i M N (132a/16): te’bīd-i (Üzerine “tevfīḳ-i” yazılmıştır.) V (139a/8)
maḳarr-ı M N (132a/17): maḳarr u V (139a/9)
Şi‘r M N (132a/18): Naẓm V (139a/10)
 از اM (Derkenardadır.) N (132a/19):  از اى اV (139a/12) (M180b’de aynı manzumedeki bu mısra
V’deki gibidir.)
“Gonca olan o gönlüm gül gibi açıldı / Emret diyen bülbül dilim şunu dedi / Ki sonunda gönül arzusuna
kavuştu / Allah’tan ne dilediysem bana ulaştı”
Ġuzāt-ı ṣāḥib-derecātla ... olmışdur M N (132b/1-2): Bu sürūr u ḥubūr-ı bī-ġāyāt e[ẟ]nāsında iltimās-ı
ġuzātla ba‘żı nevāḥīyi nehb ü ġāret itdükleridür ki sefāyin-i āmāl sevāḥil-i muḳteżā-yı ḥāle vāṣıl olmışdur V
(139a/13-15)
ḥużūr-ı şerīflerine M N (132b/6): maḥżarlarına V (139a/19)
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ta [V139b] ḳıyām gösterüp eyitdiler ki “Bi-ḥamdillāhi te‘ālā pādişāh-ı milk
ü millet ḥażretlerinüñ eyyām-ı sa‘ādetlerinde terbiyet-i āfitāb-ı kifāyetiñüzle
bāġ-ı kāmda bir meyve ḫām olmamışdur ve mezāri‘-i merāmda bir ser-i ḫūşe
nā-tamām ḳalmamışdur.
د

Beyt:
1

ه אم א

אرش ز آب

אغ א כ
ر
ز אب

Neẟr:2 Ve ġāziyān-ı şīr-dilānuñ daḫi henüz semend-i nīrū-mend-i himmetleri meydān-ı kār-zārda zebūn u leng ve yekrān-ı ṣavletlerine meydān-ı merdān
mānend-i sīne-i merd-i cebān endek ü teng olmamışdur ve tīr ü kemān-ı
ḳażā-nişānları ‘adū-yı bed-kīşle keş-ā-keşde olmaḳ hevāsında menzilin bulmamışdur. Ve deşne-i dilīrān ḫūn-ı a‘dāya teşne olup tīġ-i bürehnelerinüñ
dimāġından ‘adū-yı dürüşt-rūyla sīne be-sīne olmaḳ [N133a] ārzūsı gitmemişdür.
Beyt:

Teşnedür ḫūn-ı ‘adūya tīġ-i ḫūn-āşāmımız
Dehre bārān-ı belādur tīr-i bī-ārāmımız

[M139a] Neẟr: Pes imdi ḥażret-i mīr-i Rüstem-nihāddan maḳṣūd u merām3 oldur ki meydān-ı ‘azīmetde diraḫş-ı4 himmete ‘inān virevüz ve5 vilāyet-i erbāb-ı
ḍalāleti6 tālān idüp7 esās-ı ḥayātların tünd-bād-ı ḳahrla [V140a] ḫāke yeksān
görevüz.8 Bā-ḫuṣūṣ ki pādişāh-ı deryā-nevāl9 ḥażretlerinüñ ṭaraflarından10 bu
maḳūle aḥvālde istiḳlāliñüzde11 fermān-ı ḳażā-cereyān daḫi vāḳi‘ olmış ola.
Ne maḳām-ı tereddüd ve ne maḥall-i tevaḳḳufdur.” Pes bu maḳūle12 kelimāt-ı
ḥikmet-simātla mīr-i ṣāḥib-himmetüñ13 silsile-i ġayretlerin taḥrīk itdüklerinde ḫuṣūṣ-ı kāra14 mübāşeretde nihāyet mertebe15 kifāyet iẓhār buyurup livā-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

“Can bağına ki baharı senin lütuf suyundandır / Levazım güneşinin ışığıyla hiçbir meyve ham kalmaz”
Neẟr M N (132b/12): - V (139b/6)
Rüstem-nihāddan maḳṣūd u merām M N (133a/3): Rüstem-nijāddan murādımız V (139b/17)
diraḫş-ı M: raḫş-ı N (133a/4) V (139b/18)
virevüz ve M N (133a/4-5): virüp V (139b/18)
erbāb-ı ḍalāleti M N (133a/5): küffārı V (139b/19)
idüp M N (133a/5): - V (139b/19)
görevüz M N (133a/6): eyleyüp V (140a/1)
deryā-nevāl M N (133a/7): ‘ālem-penāh V (140a/1)
ṭaraflarından M N (133a/7): ṭarafından V (140a/2)
istiḳlāliñüzde M N (133a/8): istiḳlāliñüze V (140a/2)
Pes bu maḳūle M N (133a/10): Bu gūne V (140a/4)
ṣāḥib-himmetüñ M N (133a/10): ṣāḥib-ḥamiyyetüñ V (140a/5)
 כאنM:  כאرهN (133a/11) V (140a/6)
- M N (133a/12): kemāl-i V (140a/6)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Pojega begi olan Naṣūḥ Beg1 ve Zacesne sancaġı begi olan Ferhād Beg2 daḫi
da‘vet olunup3 ser-rişte-i muẓāhereti muḥkem ve silsile-i mürāfaḳati mübrem
itmişleridi ve4 Uslun nāḥiyesin nehb ü ġāret itmek niyyetine ‘azīmet idüp
gitmişleridi.5 Devlet ü sa‘ādet ve kerr ü ferr-i6 ḥaşmetle Baḳarça7 nām nehr-i
benāmuñ8 ḥavālīsinde vāḳi‘ olan bīşe-zāra ki terāküm ü teṣādüm-i [N133b]
eşcārdan kevkebe-i ḍaḥve-i nehār ol bīşe-zār-ı9 ġarīb-āẟārda ġayāhib-i şeb-i
tār derecesin bulmış idi ve mażāyıḳ-ı ṭuruḳ-ı maṭmūsından mürġān-ı evhām
[M139b] ü ḫayāl duḫūlünden10 maḥrūm u me’yūs olmış idi, vāṣıl olmaḳsızın11
on biñ mıḳdār kāfir12 Zacesne sancaġın nehb ü ġāret itmege niyyet13 itmişleridi. Ve ‘asker-i İslām’uñ uġurlarında vāḳi‘ olan ṭarīḳı ḳaṭ‘ idüp gitmişleridi
ve ol14 eẟnāda ‘asker-i İslām’uñ ḳudūmından15 ḫaberdār olıcaḳ “Türk bizim
tedārükümüze vāḳıf16 olup bizim niyyetimize gelmişlerdür.” deyü ol17 bīşe-zārda pinhān olmışlaridi. ‘Asākir-i18 nuṣret-me’āẟir daḫi ol maḥalle vāṣıl olduḳlarında19 āẟār-ı ni‘āl-i ḥavāfirle20 küffār-ı hezīmet-āẟārdan ḫaberdār olmışlaridi.
Velākin ẕikr olunan mıḳdār küffār ḳıyās olunmayup beş on nefer hāydūḳ ẓann
olunup ṭarīḳ-i müsāmaḥa ile ol mīşe-zār-ı ġarīb-āẟāra duḫūl itdüklerinde mīr-i
iṣābet-pīşe21 misbār-ı endīşe ile mezbūr mīşede22 pinhān olan küffār-ı reẕīlüñ
kemāl-i keẟretlerine vuḳūf taḥṣīl idüp mezbūr beglere ḫiṭāb idüp buyurdılar ki:
“Bu maḥallde23 ḫaberdār [N134a] olduġumuz küffār-ı ḍalālet-esās birḳaç at1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Beg M N (133a/13): Beg’i V (140a/7)
Beg M N (133a/14): Beg’i V (140a/8)
olunup M N (133a/14): idüp V (140a/9)
itmişleridi ve M N (133a/16): buyurup V (140a/10)
itmek niyyetine ‘azīmet idüp gitmişleridi M N (133a/17): itmege ‘azīmet buyurmışlaridi V (140a/11)
ferr-i M N (133a/18): ferr ü V (140a/12)
Baḳarça M: Baḳra N (133a/18) V (140a/12)
nehr-i benāmuñ M N (133a/18): nehrüñ V (140a/12)
bīşe-zār-ı M N (133b/1): bīşe-i V (140a/14)
duḫūlünden M N (133b/4): duḫūlden V (140a/16)
olmaḳsızın M N (133b/5): olduḳları eẟnāda V (140a/17-18)
mıḳdār kāfir M N (133b/5): mıḳdārı kāfir ki V (140a/18)
itmege niyyet M N (133b/6): itmek niyyetine ‘azīmet V (140a/19)
Ve ‘asker-i İslām’uñ uġurlarında vāḳi‘ olan ṭarīḳı ḳaṭ‘ idüp gitmişleridi ve ol M N (133b/7-8): Maḥall-i
mezbūra geldikleri V (140b/1)
İslām’uñ ḳudūmından M N (133b/8-9): İslām’dan V (140b/1)
-M N (133b/9): ve ġāyet-i ‘azīmetimize ‘ārif V (140b/2-3)
ol M N (133b/10): Baḳarsa nām ḥiṣāra ḳarīb V (140b/3-4)
‘Asākir-i M N (133b/11): ‘Asker-i V (140b/5)
ol maḥalle vāṣıl olduḳlarında M N (133b/11-12): - V (140b/5)
ḥavāfirle M N (133b/12): ḥavāfirden V (140b/5)
iṣābet-pīşe M N (133b/16): celādet-bīşe V (140b/9-10)
mīşede M N (133b/17): bīşede V (140b/10)
maḥallde M N (133b/19): mīşe-zārda V (140b/13)
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lu1 ḳıyās olunup ṭarīḳ-i müsāmaḥaya gitmeyelüm ve dāmen-i ġaflete teşebbüẟ
itmeyelüm. Ve bu fikr-i nā-tamām ve ḫayāl-i ḫām ḥavālīsinde ḳalmayalum.
Ẓannım budur ki ḫayl-i melā‘īn [M140a] bu maḥallde kemīn idüp bizden
muḫtefī olmışlardur. Furṣatı ġanīmet bilmek gerek ve dīde-i baṣīretden ġubār-ı
ġafleti silmek gerek.”2 Anlar daḫi [V141a] eyitdiler ki: “Hāy beg ḥażretleri!
Ḳorḳmañ, kāfir azdur. Olur olmaz evhāmı īhām eyler sevdādan ferāġat eyleñ3
ve aḍġāẟ-ı aḥlām-miẟāl vesāvis-i ḫayāl ve hevācis-i iḥtimāle vücūd virmeñ.”
deyüp kelām-ı ṣavāb-encāmuñ ıṣġāsından ṭarīḳ-i müsāmaḥayı revā görmüşleridi ve ol maḥallden raḫş-ı ‘azīmeti derūn-ı bīşe-zāra4 sürmüşleridi. Pes mīr-i
rūşen-żamīr mezbūr beglerüñ āyīne-i ḥāllerinde 5ار
ا
اذا כא ت ا ال א
mefhūmın6 müşāhede idüp ḫilāf-ı rıżā ve naḳīż-ı muḳteżāları üzre ḫvāh7 nāḫvāh dāmen-i muḫālefetden dest-i irādeti8 kūtāh itmişleridi.9 Çün gürūh-ı
küffār ‘asker-i cerrāruñ güẕer itdüklerinden10 ḫaberdār olıcaḳ pusudan çıkup
pesmānde-i [N134b] ‘asker olan dermāndelere ḳoyulup ba‘żı esbābı ġāret ve bir
mıḳdār cenge mübāşeret itmişleridi,11 muḳaddim-i ‘asker bu aḥvālden bī-ḫaber iken ṭarīḳ-i firārı ṭutup gitmişleridi.12, 13 Belī ḥaḳāyıḳ-şināsān-ı rūzgār ve
deḳāyıḳ-āmūzān-ı sipihr-i ġaddār olan merdān-ı kārlardan [M140b] bu nükte-i ḥikmet-şi‘ār yādigār [V141b] ve āvīze-i gūş-ı ṣıġār u kibārdur ki tefriḳa-i
rü’esā-yı ‘asākir-i cem‘iyyet,14 esbāb-ı āsāyiş-i a‘dāyı15 müstelzim ve serān-ı
yelān miyānında vāḳi‘ olan perīşānlıḳ, intiẓām-ı mehāmm-ı düşmen-i nā-fercāmı mūcibdür. Ve bu ma‘nāda buyurmışlardur:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

atlu M N (134a/1): hāydūḳlar V (140b/14)
ve dīde-i baṣīretden ġubār-ı ġafleti silmek gerek M N (134a/6): ve ġubār-ı ġafleti dīde-i baṣīretden silmek
gerek V (140b/19)
eyler sevdādan ferāġat eyleñ M: eyler sevdā-yı ḫāmdan ferāġat eyleñ N (134a/8-9) / ider sevdā-yı ḫāmdan
vazgelüñ V (141a/2-3)
bīşe-zāra M N (134a/13): mīşe-zāra V (141a/7)
“Söz çoğalınca hareketlerdeki yanlışlıklar da artar.” manasına gelen Arapça deyim.
mefhūmın M N (134a/15): mażmūnın V (141a/9)
- M: u N (134a/16) V (141a/10)
dāmen-i muḫālefetden dest-i irādeti M N (134a/17): dest-i irādeti dāmen-i muḫālefetden V (141a/11)
itmişleridi M N (134a/17): buyurmışlaridi V (141a/12)
güẕer itdüklerinden M: güẕār itdüklerinden N (134a/18) / geçdüklerinden V (141a/13)
ba‘żı esbābı ġāret ve bir mıḳdār cenge mübāşeret itmişleridi M: ba‘żı esbāb ġāret ve bir mıḳdār cenge
mübāşeret itmişleridi N (134b/1-2) / bir mıḳdār ḳıtāl olunduḳda V (141a/15)
gitmişleridi M N (134b/4): kūşe-i selāmetde ḳarār eylemişleridi V (141a/16-17)
- M N (134b/4): Tenbīh (Satırın üzerinde yazılıdır.) V (141a/17)
rü’esā-yı ‘asākir-i cem‘iyyet M N (134b/7-8): ḫavāṭır-ı rü’esā-yı ‘asākir V (141b/1-2)
a‘dāyı M N (134b/8): a‘dā cem‘iyyetini V (141b/2)
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Ḳıṭ‘a:

1

2

و א دو אن آ ده
אن د אن
כزא
אره

כ א
و
כ א ا زه כ و

Neẟr: Lā-cerem ḥażret-i mīr-i mükerrem mezbūr beglerüñ ṣaḥīfe-i sīmālarında3 īmā-yı burhān-ı ‘azīmü’ş-şān-ı 4﴾אن ِ ِ َ ٓ א
َ ’﴿ َ ْ َכyı ḳārī ve sefāyin-i efkār-ı
iṣābet-āẟārları muḳteżā-yı riyāḥ-ı yektāyī üzre sārī olup beglerden bi’ż-żarūre5 cüdālık iḫtiyār itmişleridi ve tenhā ‘askerleriyle Çetin nām ḳal‘anuñ Lukaç
nām nāḥiyesin nehb ü ġāret itmek niyyetine6 gitmişleridi. [N135a] Bi-tevfīḳ-i
ḥażret-i Bārī7 şāhid-i ṭāli‘ yārı8 ve sā‘id-i baḫt sāz-kārı9 olup nāḥiye-i mezbūreyi dilāverān-ı şīr-ḫaṣlet ve dilīrān-ı pür-şecā‘atle bir mertebe ġāret itmişler
idi ki her gedā-yı bī-nevāya düşen payla10 ẟervet-i Ḳārūn el virmiş idi11 ve herkes bāġ-ı ārzūdan hezār12 ġonçe-i murād dermiş [V142a] idi.13 Ol maḥallden
yine [M141a] devlet ü sa‘ādet ve kerr ü ferr-i ḥaşmetle14 maḳżıyyü’l-vaṭar
ve marżıyyü’l-eẟer olup ve sāġar-ı bāl-i ferḥat-me’ālleri15 ḥumeyyā-yı
16
﴾ً ﴿ َو َ ْ َ ِ ُ ِا ٰ ٓ اَ ْ ِ ِ َ ْ وراve 17﴾ًאء ه ﴿ َ ْ ًة َو ُ ورا
ile ṭolup maḳarr-ı
َ
ُ
ُ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 آ دهM N (134b/11):  آزادهV (141b/5)
İbn Yemîn’in Dîvân’ındandır. “Git dostlarınla rahatça otur / Düşmanlar arasında cenk gördüğünde / Ama
eğer dillerinin bir olduğunu görürsen / Yayını ıslat, torbanı taş doldur”
sīmālarında M N (134b/14): sīmālarından V (141b/8)
“Eğer yerde ve gökte [Allah’tan başka ilahlar] olsaydı ...” (Enbiyâ, 21/22)
bi’ż-żarūre M:  א وىN (134b/17) V (141b/11)
niyyetine M N (134b/19): niyyetiyle V (141b/13)
Bi-tevfīḳ-i ḥażret-i Bārī M N (135a/1): Tevfīḳ-i ḥażret-i Bārī’yle V (141b/14)
yārı M N (135a/1): yārları V (141b/14)
baḫt sāz-kārı M N (135a/2): pür-müsā‘id-i baḫt sāz-kārları V (141b/15)
düşen payla M N (135a/5): tenhā payı ile V (141b/18)
idi M N (135a/5): - V (141b/18)
hezār M N (135a/6): hezārān V (141b/19)
- M N (135a/6):
Ḳıṭ‘a:
א
وا
و ا
اؤه
نا
א
כאن
ا ى ا אء אؤه

14
15
16
17

כ

(“Muzaffer ordu fetih için nereye gitmişse / Allah’ın yardımıyla bayrağını nereye dikmişse / Atlarının
ayaklarının bastığı her yer / Zulmün elinden kurtarılıp vatan oldu”) Neẟr V (142a/1-3)
-M N (135a/7): maḳarr-ı ma‘hūd ve mesken-i mes‘ūdlarına V (142a/4-5)
olup ve sāġar-ı bāl-i ferḥat-me’ālleri M N (135a/8-9): ve cām-ı cihān-nümā-yı bālleri (“olup” kelimesinin
üzeri çizilmiştir.) V (142a/6)
“Sevinçli olarak ailesine dönecektir.” (İnşikāk, 84/9)
“O seferinde, güler yüz ve sevinçle karşılaştı.” [“… güler yüz ve sevinç …” (İnsân, 76/11)]
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ma‘hūd ve mesken-i mes‘ūdlarına1 müteveccih olmışlaridi ve ḫār-ı āzār-ı a‘dādan fāriġu’l-bāl ve endīşe-i2 ẓulm [ü]3 ‘udvāndan emnü’l-ḥāl olup tekrār sāz-ı
ḳānūn-ı ‘adālete el urmışlaridi. Ve bezm-i devletde şādān ve bāġ-ı sa‘ādetde
ḫurrem ü ḫandān olup pister-i rāḥatda ārāmiş ve bālīn-i ferāġati girde-bāliş
eylemişleridi.4
از دن אن د
אت
د
א ز א
אن כ ز

Ḳıṭ‘a:

5

ان כ دن
ا

ز

א

اغ ز د

گ

د

[N135b] Merḥūm u maġfūr Sulṭān Süleymān ḥażretlerinüñ Sigetvar
Seferlerine ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ fetḥi bā‘iẟ olup teveccüh-i hümāyūn
buyurduḳlarıdur ki nev-‘arūs-ı kelām ḥulel-i īhām ü ibhāmla ārāste
ḳılınmışdur.6
[V142b] Ol zamān ki pādişāh-ı encüm-sipāh-ı çār-bāliş, mesned-i noḳṭa-i
i‘tidālde ārāmiş idüp ḥavālī-i Ḥamel’e vālī ve fermān-ı ḳażā-cereyānı eḳālīm-i
nāmiyeye müstevlī olmış idi ve nevrūz-ı sulṭānīye daḫi eyālet-i ‘adālet-i
zamānı erzānī buyurulup [M141b] ma‘reke-i gül-zār ‘asākir-i ezhār-ı
bī-şumārdan ṭolmış idi. Pādişāh-ı Cem-vaḳār ve şehin-şāh-ı Süleymān-iḳtidār
ḥażretlerinüñ daḫi gül-zār-ı ruḫsār-ı zībāsın şükūfe-i mūy-ı maḥāsin ṭutmış
idi ve maşrıḳ-ı cemāl-i pür-ṣabāḥatlerinden ṣubḥ-ı ṣādıḳ-ı sa‘ādet ṭulū‘
ِ
itmiş idi.7 Her mūy-ı sefīd ḳıl ḳalemlerle ṣaḥīfe-i8 levḥa-i ruḫsārların ٓ ِ ِ ﴿ا ْر
9
﴾ ِا ٰ َر ّ ِِכmefhūmıyla muḥallā ve āyīne-i cemāl-i bā-kemāllerin mıṣḳal-i
1
2
3
4
5
6

7
8
9

ṭolup maḳarr-ı ma‘hūd ve mesken-i mes‘ūdlarına M N (135a/10-11): māl-ā-māl olup (“ṭolup” kelimesinin
üzeri çizilmiştir.) V (142a/7)
- M N (135a/12): tīşe-i V (142a/9)
ẓulm-i M: ẓulm ü N (135a/12) V (142a/9)
eylemişleridi M N (135a/16): itmişleridi V (142a/13)
“Ölümden sonra az bir hayat nasıl bir felakettir / Yüz yaş ömrü çok iyi zannetme / Düşmanın ölümü bile
alaya alınmaz / Düşmandan az bir ayrılık her şeyden güzeldir”
Merḥūm u maġfūr ... ḳılınmışdur. M N (135b/1-3): Merḥūm-ı maġfūr Sulṭān Süleymān -‘aleyhi’r-raḥmetü
ve’r-rıḍvān- ḥażretleri ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ fetḥi bā‘iẟ olup Sigetvar Seferi’ne müteveccih olduḳlarıdur ki ‘arūs-ı
kelām ḥulel ü ḥuliyy-i īhām ü istiḫdāmla ārāste ve nebāt-ı şīrīn-ḥarekāt-ı aḳlām vişāḥ-ı efṣāḥ-ı tāmmla
pīrāste ḳılınmışdur. V (142a/16-19)
- M N (135b/13): Ve V (142b/10)
ṣaḥīfe-i M N (135b/14): ṣafḥa-i (Derkenarda ayrıca yazılıdır.) V (142b/11)
“... Rabbine dön.” (Fecr, 89/28)
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2
﴾ً﴿وا ْ َ َ َ ا ْأ ُس َ א
َ ile mücellā eylemiş idi. Sefīne-i ḥayāt-ı sa‘ādet-simātları
ْ
َّ
3
aḳ bādbānlar açmış idi ve deryā-yı ‘ömr-i nāzenīnlerinüñ ḳaraları yaḳlaşmış
idi.4 Nihāl-i ḳāmet-i pür-i‘tidālleri şāḫ-ı meyve-miẟāl [N136a] inḥinā bulmış
idi ve hedef-i cism-i şerīfleri sihām-ı esḳāma nişān olup burhān-ı ‘aẓīmü’ş-şān-ı
5 ٍ
﴾‘﴿כ ُّ َ ْ َ َ َ א َ אنa
dāll olmış idi.
ُ
ْ
Şi‘r:
ی ز כ س درد
د
دل د از ش د و
1

6

م

از ا آرد אم
از گ ر א

ى

Neẟr: Ol eẟnāda ki7 ḳal‘a-i Ḳurpa’nuñ fetḥ olunduġı pāye-i serīr-i a‘lālarına
‘arż olunmış idi, ol fetḥ-i sa‘ādet-[M142a]menḳabete8 bā‘iẟ ü ‘illet ne idügi
ma‘lūm-ı şerīfleri olduḳda serḥadd-i vilāyetde [V143a] olan a‘dā-yı dīnüñ
ḥadden ziyāde ta‘addī vü te’eẕẕīleri ḫāṭır-ı şerīflerine kemāl mertebe te’ẟīr eylemegin şān-ı şecā‘at-nişānlarında pinhān olan ġayret-i sulṭānī ve ḥamiyyet-i
cihān-bānī ẓuhūra gelüp bir gün dīvān-ı hümāyūnlarında rāfi‘-i rāyāt-ı keyfiyyāt-ı sulṭānī ve bānī-i mebānī-i ḳavānīn-i ‘Oẟmānī vezīr-i a‘ẓam müşīr-i
efḫam Meḥemmed Paşa9 ḥażretlerini şeref-i ḫiṭābla müşerref idüp buyurdılar ki: “Ma‘lūm-ı ḳarīb ü ba‘īd ve mefhūm-ı muṭī‘ u ‘anīddür ki nev-bahār-ı
rūzgārım eyyāmında sāḥa-i zemīn ü zamān mānend-i gül-zār-ı cinān nesīm-i
rāḥat-efzā-yı şevket ü şehāmetle ṭolmış iken ve nevā-yı sāz-ı ‘adāletim ve ṣadā-yı ḳānūn-ı [N136b] siyāsetim dāyire-i nihāyet ve derece-i10 ġāyetde ḳarārın
bulmış iken ne ḥāletdür ki11 a‘dā-yı devletimden niçe eşḫāṣ-ı kem-furṣat bād-ı
şitā gibi bārid hevāya yelteneler ve ẓāhirā ḳānūn-ı ṣulḥ u ṣalāḥı medār-ı dāyire-i12 felāḥ mülāḥaẓa idüp pes-perdeden nā-sāz edāya āġāz ideler. [M142b] İm1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

“... Saçım sakalım ağardı. ...” (Meryem, 19/4)
- M N (135b/16): Ve V (142b/13)
idi M N (135b/18): - V (142b/14)
- M N (135b/19): Ve (Derkenardadır.) V (142b/15)
“Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.” (Rahmân, 55/26)
Emîr Hüsrev-i Dihlevî’nin Matla‘u’l-Envâr isimli mesnevisindendir. “Yaşlılık nöbetini hastalık kösü çalar
/ Gönül şenlikten, can rahattan ayrılır / Beyaz saç ecelden haber verir / Sırtın bükülmesi ölümden selam
getirir”
Ol eẟnāda ki M N (136a/5): Pes V (142b/18)
olunduġı pāye-i ... sa‘ādet-menḳabete M N (136a/6-7): olunmasına V (142b/18)
Meḥemmed Paşa M: - N (136a/14) V (143a/7)
derece-i M N (136b/1): maḳām-ı V (143a/13)
ne ḥāletdür ki M N (136b/2): - V (143a/13)
- M N (136b/4): necāt ü V (143a/16)
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di1 āyīn-i hidāyet-rehīn-i ḥimāyetim bu meẟābede ẓann olunmasun ki kālā-yı
girān-bahā-yı vilāyetim mānend-i metā‘-ı müste‘ār [V143b] fersūde-i dest-i
āḫar ola ve ḳānūn-ı celālet-meşḥūn-ı ḥamiyyetim ol dāyirede taṣavvur ḳılınmasun ki ‘arūs-ı rāḥat-me’nūs-ı memleketim hem-ḫvābe-i şevher-i dīger ola.
Şi‘r:2

3

ب

و
ب

آ כ در ۂ
ان در آ زم آ

ن د ىכ
اכ

4

ا

כا
כ

Neẟr: Egerçi ki muḳaddeme-i leşker-i ecel memleket-i nihādıma el uzatmaġa
āmāde ve ebvāb-ı ża‘f-ı ḳuvvet ve ḳuvvet-i5 ża‘f rūy-ı ḥayātıma her cānibden6
küşādedür,
Beyt:7
8

دش گ رد

א

م

د

Neẟr:9 ammā henüz çerāġ-ı şevḳ mürde ve āteş-i hevā vü heves efsürde degildür.
İnşā’allāhu te‘ālā pīrāne-ser-i ‘adū-yı hezīmet-rehbere ‘asker çeküp ber-mūcib-i
a
fermān-ı ‘aẓīmü’ş-şān-ı 10﴾﴿و َ א ِ ُ وا ِ ا ّٰ ِ َ َّ ِ َ ِאده
َ tāc-ı vehhāc-ı cihādı [N137 ]
hāme-i himmet ü ictihāda mevżū‘ ve mencūḳ-ı ‘alem-i nuṣret-tev’emi evc-i ‘ayyūḳa merfū‘11 buyurup sāḳī-i nār-ı12 ḳahr u ġaḍabım elinden ḳral-ı bed-fi‘āle
bir piyāle yandırayın ki tā rūz-ı nüşūr [M143a] ḫumārınuñ fütūrını def‘ itmeye ve kemend-i nīrū-mend-i himmet-i vālā-nehmetim ile mizāc-ı şaḳāvet-imtizāc ve ḍalālet-izdivācına bir şerbet baġlayayın ki tā-hengām-ı ḳıyām [V144a]
çāşnī-i zehr-fāmı meẕāḳ-ı cān-ı ḫabāẟet-nişānından13 gitmeye.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

İmdi M N (136b/5): - V (143a/17)
Şi‘r M N (136b/10): Naẓm V (143b/3)
M V (143b/4):
N (136b/10)
“Ben öyleyim ki savaş ve dövüş usullerinde / Aslanlara harp sanatını öğretirim / Benim karşıma çıkmaya
cesaret eden / Kendi ayağıyla tuzağıma düşer”
- M: ḳuvvet-i N (136b/14) V (143b/9)
rūy-ı ḥayātıma her cānibden M N (136b/14): her cānibden rūy-ı ḥayātıma V (143b/10)
Beyt M N (136b/14): - V (143b/10)
Molla Câmî’nindir. “Şerefli ömrün kafiyesi kıt hâle geldi / Anbean ölüm ona redif olmaktadır” [İyilerin
Tesbihi (Subhatu’l-Ebrâr), s. 279].
Neẟr M N (136b/16): - V (143b/10)
“Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. ...” (Hacc, 22/78)
ve mencūḳ-ı ‘alem-i nuṣret-tev’emi evc-i ‘ayyūḳa merfū‘ M N (137a/1-2): - V (143b/15)
nār-ı M N (137a/2): - V (143b/15)
ḫabāẟet-nişānından M N (137a/7): şaḳāvet-nişānından V (144a/1)
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Şi‘r:1

در
از د

כ
ا

دل و زور و ز ه כאر آور
و אر آور
و
אن

2

Neẟr: Bā-ḫuṣūṣ ki esās-ı ‘ömr-i bī-bünyāda ol deñlü i‘timādım ve beḳāsına çendān i‘tiḳādım yoḳdur. Zīrā egerçi mānend-i ‘Īsā niçe şühūr u sinīn ārām-gāhuñ
çarḫ-ı berīn ve mesned-i çārumīn olursa da ‘āḳıbet menzil ü me’vā zīr-i zemīn olmamaḳ müyesser midür? Ve eger ḥayāt-ı pür-fütūḥ miẟāl-i ‘ömr-i Nūḥ hezār-sāl
olsa daḫi yine merci‘ ü me’āl cenāb-ı Ẕü’l-celāl3 ḳılınmamaḳ mutaṣavver midür?
د

Naẓm:4
د

ی

آ ت
آ ت

ز אدر اد آ כ آ
אورده
د
ت ح
אل

آ

ا

כ
آن אره
כ אدى و ا כ ر

5
6

ن א אن در
אك אن در د

7

[N137b]

[M143b] Neẟr: Çün me’āl-i ḥāl bu minvāl üzre olıcaḳ baḳıyye-i ‘ömr-i
girān-māyeyi8 i‘lā-yı livā-i dīn ve ikẟār-ı9 ümmet-i [V144b] ḥażret-i Seyyi1
2
3
4
5
6

Şi‘r M: Naẓm N (137a/8) V (144a/2)
Hâtifî’nindir. “Öyle gayret edelim savaşta yiğitler gibi / Sayısız düşmandan kaygı duymadan / Yürek, güç ve
ruhumuzu ortaya koyalım / Cihanı düşmana karanlık ve dar edelim”
Ẕü’l-celāl M N (137a/16): Rabbü’l-‘ālemīn V (144a/10-11)
Naẓm M: Şi‘r N (137a/16) / Meẟnevī V (144a/11)
 درM V (144a/14): N (137a/19)
- M N (137a/19):
ا

כ
د

7

8
9

د

א

א

آن אخ
دار از
آن כ در
אرض د

(“Her ardıç dalı ki gül bahçesinin üzerinde / Gümüş gibi endamın göstergesidir / Her gül ki gülistandadır
/ Gönül yarasının ilacıdır”) (V (144a/15-16)
“Daha sonra ölmeyecek hiç kimse anadan doğmaz / Hiçbir şeyi kendisi beraberinde getirmemiştir /
Eğer sana Nûh peygamberin ömrü dahi verilse / Sonunda bu hâlle hâllenirsin / Her kerpiç parçası ki o
anıtlardadır / Keykubad ve İskender’in sırrıdır / Bu tasta şahların kanından başka bir şey yoktur / Bu çölde
de iyilerin toprağından başka bir şey yoktur”
girān-māyeyi M N (137b/3): girān-māyemi V (144a/19)
iksār-ı M V (144a/19): ikẟār-ı N (137b/3)
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dü’l-mürselīn1 içün ṣarf itmegi sermāye-i devlet-i āḫiret ve ser-nāme-i menşūr-ı sa‘ādet-i ‘āḳıbet bilürin.
ردن

Beyt:

2

ا
ى آوردن

ن א

در
א ق

Neẟr: İnşā’allāhu’l-Melikü’l-Müte‘āl3 bu günden ṣoñra ḳral-ı bed-fi‘ālüñ üzerine ‘asker-i deryā-miẟāl çeküp keştī-i vücūdın ġarḳ-āb-ı seylāb-ı helāk ve ser-i
ḍalālet-maḳarrını āvīze-i bend-i fitrāk idüp tūde-i ḫāki vücūd-ı endīşe-nākinden4 pāk eylemege kemer-i ‘azīmeti miyān-ı cāna bend ve ṭavḳ-ı himmeti
gerden-i iẕ‘āna muḥkem peyvend itmişindür. Bu ḫuṣūṣda tedābīr-i külliyyāt-ı
umūr ve ḳavānīn-i temhīdāt-ı cumhūrı, re’y-i cihān-ārāña ve tedbīr-i meymenet-te’ẟīrüñe tefvīż eyledim. Sen daḫi bu bābda geregi gibi daḳīḳa fevt itmeyüp levāzım-ı sefer-i hümāyūnuma mübādereti5 ve merāsim-i ‘azm ü rezm-i6
meymūnuma mübāşereti7 mānend-i8 edā-i farż ẕimmet-i himmetüñe vācib
bilesin.” deyü fermān eylemişler idi. Vezīr-i [N138a] ḫuceste-tedbīr daḫi pāy-ı
edeb üzre ḳıyām idüp [M144a] şarṭ-ı ta‘ẓīm ü tekrīm ve farṭ-ı tevḳīr ü tefḫīmi
edā idüp buyururlar9 ki:
Beyt:
10

א ى
وا ى

[ اى אى אد א راV145a]
אج دو را وغ از

Neẟr: “Niçe zamān idi ki göñülde bu hevā yir ve süveydāya bu sevdā te’ẟīr
eylemiş idi. Ammā pāye-i serīr-i gerdūn-naẓīre11 ‘arż eylemekde ‘inān-ı iḳtidār
elde olmamaġın zamāne-i şūḫ-çeşmi māni‘ bulurdum ve sā’iḳ-i taḳdīr-i Ḫālıḳ’ı

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Seyyidü’l-mürselīn M N (137b/4): Ḥabīb-i Rabbü’l-‘ālemīn V (144b/1)
Mecdüddîn el-Bağdâdî’nindir. Kübreviyye tarikatı şeyhi Ebû Saîd Mecdüddîn Şeref b. Müeyyed b. Ebü’lFeth el-Bağdâdî hakkında daha geniş bilgi için bk. Reşat Öngören, “Mecdüddîn el-Bağdâdî”, TDV İA, c.
XXVIII, Ankara 2003, s. 230-231. “Büyük Okyanus’a dalmak isterim / Ya boğulurum ya da bir cevahir
getiririm”
İnşā’allāhu’l-Melikü’l-Müte‘āl M N (137b/7-8): İnşā’allāhu te‘ālā V (144b/4)
endīşe-nākinden M N (137b/11): cīfe-nākinden V (144b/8)
mübādereti M N (137b/17): mübāşereti V (144b/14)
‘azm ü rezm-i M N (137b/17-18): ‘azm-i V (144b/14)
mübāşereti M N (137b/18): mübādereti V (144b/15)
- M N (137b/18): īfā-i ḳarż ve V (144b/15)
buyururlar M N (138a/3): buyurdılar V (144b/15)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Padişahım, padişahlık tam senin hakkın, sultanlık elbisesi boyuna posuna göre biçilmiş
/ Padişahlık tacı senin eşsiz bir mücevhere benzeyen zatından ziyalanmakta” (Hâfız Divânı, s. 409-410).
gerdūn-naẓīre M N (138a/6): a‘lāya V (145a/4)

Cevâhiru’l-Menâkıb

dem be-dem ‘ā’iḳ görürdüm.1 Bi-ḥamdillāhi’l-Kerīm2 ḥālā bu emr-i ‘aẓīm,
pādişāh-ı heft-iḳlīm ḥażretlerinüñ bī-ta‘allül ü teḥāşī fermān-ı ḳażā-cereyānlarından nāşī olmışdur.
Fi’l-ḥaḳīḳa bu şuġl-i3 mühimme mübāşeret ve bu kār-ı ḫaṭīre4 ṣarf-ı himmet münāsib, belki vācib olmışdur. Zīrā şöyle ki bir iki gün daḫi bu kār-ı düşvārda ednā müsāmaḥa revā görile, muḳarrerdür ki işti‘āl bulan fitne vü fesād
dāyire-i ḥisāb ve feẕleke-i ta‘dāddan5 bīrūn olup def‘inde āb-ı seḥāb-ı tedbīr-i
ẕevi’l-elbāb vücūd bulmasa gerekdür ve pāy-ı deḳāyıḳ-ı idrāk6 meydān-ı ḥaḳāyıḳ-ı infikākinde7 pāyidār olmasa [N138b] gerekdür.
Beyt:
8

شر א
ب در ر
כ

از آن

כ

[ آ כV145b]

Neẟr: Bā-ḫuṣūṣ ki küffār-ı sitīze-kāruñ [M144b] çaḳ bu deñlü ḥareketlerine ‘illet
ve bu mertebe9 cür’etlerine ḥikmet, mizāc-ı sa‘ādet-izdivāc-ı pādişāhīde rāyiḥa-i
fütūr ve şāyibe-i ḳuṣūr iḥtimāli olmışdur. El-ḥamdü lillāhi te‘ālā vücūd-ı şerīf-i
sulṭānī dāyire-i ṣıḥḥat ü kāmrānīde mānend-i aḳṭāb-ı çarḫ-ı devvār ẟābit ü üstüvār iken ne cāy-ı tereddüd ve ne maḥall-i tevaḳḳufdur. Ve10 egerçi bu ‘azm-i
meymūn ve bu sefer-i hümāyūnda irtikāb-ı şedāyid ve izdiyād-ı maṣā’ib ü
nevāyib daḫi muḳarrerdür, ammā żamīr-i münīr-i ḫūrşīd-tenvīr-i şehin-şāhīye
ِ
ِ
ki nüsḫa-i11 esrār-ı ġayb ve nümūdār-ı envār-ı 12﴾ َ ْ אب َ َر
ُ َ ’﴿ ٰذ َכ ا ْ כdür, maḫfī
vü pūşīde degildür ki tā ki dāmen-i ‘işret-i selāṭīn giriftār-ı ḫār-ı eẕiyyet olmaya,
żu‘afā-yı ra‘iyyet içün gülistān-ı ferāġatde gül-i refāhiyyet şüküfte olmaz ve pāy-ı
himmet-i ḫavāḳīn-i13 ‘adl-āyīn bādiye-peymā-yı beliyyet olmaya, dervīş-i dil-rīşlerüñ ser-i pür-teşvīşleri bālīn-i rāḥat ü āsāyiş bulmaz.”
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

- M N (138a/9):
Beyt:

א
כ
כאر د
ون ز כ א

[Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Gözümden bu dikeni çıkarmaya çalışıp çabalamaktayım ama kaza ve kader demekte
/ Bu senin başaramayacağın bir iş” (Hâfız Divânı, s. 541).] Neẟr V (145a/7-8)
Bi-ḥamdillāhi’l-Kerīm M N (138a/9): Bi-ḥamdillāhi te‘ālā V (145a/8)
şuġl-i M N (138a/12): emr-i V (145a/11)
- M N (138a/13): bī-tesvīf ü te’ḫīr V (145a/12)
ta‘dāddan M N (138a/16): ‘idāddan V (145a/16)
idrāk M N (138a/19): efkār-ı ṣāyibe V (145a/18)
infikākinde M N (138a/19): enẓār-ı ṣābıḳada V (145a/19)
“O kimse ki öğüde akılla kulak asar / Sel gelmeden köprüyü sağlam yapar”
mertebe M N (138b/4): mıḳdār V (145b/4)
üstüvār iken ... tevaḳḳufdur. Ve M N (138b/8-9): üstüvārdur. V (145b/8)
- M N (138b/12): kitāb-ı V (145b/11)
“Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. ...” (Bakara, 2/2)
ḫavāḳīn-i M N (138b/16): mülūk-i V (145b/15)
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Beyt:
1

و

כ
ا

א א ا ر د אر
כ آ א

Neẟr:2 [N139a] Pādişāh-ı ‘ālem-penāh ve şehin-şāh-ı [V146a] Cem-sipāh ḥażretleri daḫi vezīr-i ḫuceste-tedbīrden bu kelimāt-ı ḥikmet-simātı gūş idicek āb-ı
zülāl-i du‘āyı ser-çeşme-i [M145a] dehāndan icrā idüp buyurdılar ki:3 “İmdi
bī-tesvīf ü te’ḫīr bu kār-ı ḫaṭīre4 mübāşereti5 lāzım, belki vācib bilüp serḥadd-i
vilāyet-i cenūbī vü şarḳīde olan mīr-i mīrānlarım ḫvāb-ı ġafletden bīdār ve
şarāb-ı müsāmaḥatdan hüşyār olup taḥt-ı eyāletlerinde vāḳi‘ olan vilāyetlerüñ6
ḥimāyetinde, kemāl mertebe baṣīret üzre olmaları ḫuṣūṣında ihtimām-ı mā-lākelām idüp her birine müstaḳill miẟāl-i vācibü’l-imtiẟālim irsāl olunsun.” deyü
fermān olunmış idi.
Evvelā ḥāfıẓ-ı Ka‘be-i ‘ulyā ve ḥāmī-i vilāyet-i Yesrib ü Baṭḥā olan Şerīf Ḥasan’a
tenbīhāt-ı maḳāṣıd bu minvāl üzre vārid olmış idi ki: “Riyāż-ı zāhire-i siyādet ve
ِ ve maṭḥadāyıḳ-ı bāhire-i vilāyet, netīce-i Sulṭān-ı tāc-ı vehhāc-ı 7﴾ َ َ ﴿ا ْذ َر
ْ
8 9 ِ
10
la‘-ı āfitāb-ı ﴾ ْ ﴿ ِ ْ ِ َ َ ْ ُכ ا ِ ْ َ اَ ْ َ ا, ‘umde-i istiḳrār-ı zemīn ü zemen,
َْ
ُ
ّ ُ
hāmī-i vilāyet-i Ḥicāz olan Şerīf Ḥasan [N139b] yarlıġ-ı belīġ-i meymūnum ve
tevḳī‘-i refī‘-i hümāyūnum vuṣūl bulduḳda ma‘lūm ola ki memālik-i ḫusrevāniyyeden serḥadd-i şimālīde ba‘żı a‘dā-yı bed-fi‘āl11 fitne vü fesāddan ḫālī olmayup
żu‘afā-yı ra‘iyyeti rencīde [M145b] ve fuḳarā-yı vilāyeti remīde itdükleri sem‘-i
şerīfime vāṣıl olduḳda ol ki muḳteżā-yı şāhānem ve müsted‘ā-yı ḫusrevānemdür
ki ber-mıṣdāḳ-ı ḥadīẟ-i Nebī-i ra’ūf-ı 12, 13ل ا ف
 اşemşīr-i ḳażā-te’ẟīr-i
ġazv-i cihādı mefārıḳ-ı erbāb-ı ḍalālete meslūl ve himmet-i vālā-nehmetim ḳal‘ u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

“Senin diyarında kimse rahat etmez / Ki sen kendi rahatınla yetinensin”
Neẟr M V (145b/19): - N (138b/19)
- M N (139a/4): Pes V (146a/4)
bī-tesvīf ü te’ḫīr bu kār-ı ḫaṭīre M N (139a/5): bu kār-ı ḫaṭīre bī-tesvīf ü te’ḫīr ve bī-‘öẕr ü taḳṣīr bu günden
ṣoñra V (146a/4-5)
- M N (139a/5): ẕimmet-i himmet-i vālā-menḳabetüñe V (146a/5-6)
vilāyetlerüñ M N (139a/9): vilāyetüñ V (146a/10)
“... Attığın zaman da ...” (Enfâl, 8/17)
āfitāb-ı M N (139a/17): Mihr ü Bercīs-sipihr-i V (146a/18)
“... Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”
(Ahzâb, 33/33)
ِ
ِ
- M N (139a/18): mevṣūf-ı ṣıfāt-ı ‘aliyye-i ﴾אء
َ َّ “( ﴿اَ ْ ُ َ א َא ِ ٌ َو َ ْ ُ َ א ا... kökü sağlam, dalları göğe yükselen
[bir ağaç gibidir.]” (İbrâhîm, 14/24) ve men‘ūt-ı simāt-ı behiyye-i ﴾ ٍ ِ َّ [“ ﴿ ُ ْ ِ أُ ُכ َ َ א ُכBu ağaç Rabbinin
izniyle] her zaman meyvesini verir.” (İbrâhîm, 14/25) V (146a/19 - 146b/1)
a‘dā-yı bed-fi‘āl M N (139b/3): küffār-ı tebeh-rūzgār V (146b/5-6)
ber-mıṣdāḳ-ı ḥadīẟ-i Nebī-i ra’ūf-ı “ل ا ف
 ”اM N (139b/7-8): - V (146b/9)
“Cennet kılıçların gölgeleri altındadır.” manasındaki hadîs-i şerîf (Buhârî, “Cihâd ve Siyer”, 22).

Cevâhiru’l-Menâkıb

ḳam‘-ı1 āẟār-ı küfr ü bid‘ate mebẕūl buyuram. Lā-cerem ber-muḳteżā-yı ri‘āyet-i
dīn ve mürteżā-yı ‘illet-i2 millet-i metīn pāy-ı inbisāṭı dāyire-i iḥtiyāṭdan bīrūn
iden küffār-ı ḍalālet-şi‘ār semtine ‘inān-ı ‘azīmetim ma‘ṭūf ve nuḳūd-ı himmetim maṣrūf buyurulmaġı ehemm-i mühimmātdan3 gördüm. Sen daḫi4 mücāvirān-ı Beytullāh ve mu‘tekifān-ı pür-intibāhla Ḥarem-i muḥteremde iḥrām-ı
lāzımü’l-iḥtirām-ı ḥācāta bel baġlayup nuṣret-i [V147a] ‘asākir-i5 İslām içün
ṣubḥ u şām du‘ā-yı icābet-encāma meşġūl olup ḥaṭīm-i vācibü’t-ta‘ẓīm münācātda [N140a] mütelebbiẟ ve dāmen-i pāk-i Ka‘betullāh’a dest-i inābetle müteşebbiẟ olasın. Ve ıṣlāḥ-ı ra‘iyyet ve intiẓām-ı vilāyete ṣafā-yı ḫāṭırla bir mertebe sa‘y
idesin ki terviye-i āb-ı seḥāb-ı ‘adāletüñde6 ṭāyife-i ‘Arab bī-meşaḳḳat ü ta‘ab ḥubūr-ı mevfūr bula7 ve remy-i ḥıcāre-i siyāsetüñden [M146a] eşbāḥ-ı şeyāṭīn-iştibāh-ı ḳuṭṭā‘-ı rāh mercūm u maḳhūr ola. Ve daḫi Ḥarem-i muḥteremde bi-ġayri
ḥaḳḳın irāḳa-i demden ḥaẕer idüp ṭarīḳ-i ḥuccāc-ı ẕevi’l-ibtihācda ḥacerü’l-esved
olan ḥarāmīlerüñ kemā-yenbaġī ḥaḳlarından gelesin. Tā ki Beyt-i Rabbü’l-‘ālemīne dāḫilīn olan mü’minīn envā‘-ı eẕiyyet ve eṣnāf-ı beliyyetden sālimīn ü āminīn
olalar. Ve ‘urve-i vüẟḳā-yı rıżā-yı Ḫudā’yı elden ḳomayup Beytü’l-Ḥarām’ı iḥtirāmda bir mertebe cidde sa‘y idesin ki Ḥarem-i muḥteremi mānend-i āb-ı zemzem pāk ṭutup Ka‘betullāh’uñ üzerinden ḳuş uçurmayasın.”
Şi‘r li-münşi’ihī:8 Ka‘betullāh’a iḥtirām idesin
İḥtirāmında ihtimām idesin
Fuḳarāsına luṭf idüp her-bār
Ẓulm ü cevri saña ḥarām idesin9
Neẟr:10 Ve daḫi Mıṣr paşasına irsāl olunan cerīde silk-i [N140b] taḥrīre bu
üslūb üzre [V147b] keşīde olmış idi ki: “Sen ki vālī-i vilāyet-i zāhire ve ḥāmī-i
memleket-i Ḳāhire paşa-yı pür-iḥtişām maḥmiyye-i11 Mıṣr ḥāfıẓısın, fermān-ı ḳażā-cereyānım ve miẟāl-i vācibü’l-imtiẟāl-i ‘ālī-şānım vuṣūl bulduḳda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ḳal‘ u ḳam‘-ı M N (139b/10): ḳal‘-ı V (146b/11)
‘illet-i M N (139b/12): - V (146b/12)
ehemm-i mühimmātdan M N (139b/15): lāzım ü vācib V (146b/15-16)
- M N (139b/15): cüz’ī vü küllī umūrda bīdār-dil ve āgāh-żamīr olup V (146b/16-17)
‘asākir-i M N (139b/18): ‘asker-i V (147a/1)
‘adāletüñde M: ‘adāletüñden N (140a/4) V (147a/6)
ḥubūr-ı mevfūr bula M N (140a/5): ḫandān u mesrūr V (147a/7)
Şi‘r li-münşi’ihī M: Şi‘r N (140a/16) / - V (147a/18)
Ka‘betullāh’a iḥtirām idesin ... Ẓulm ü cevri saña ḥarām idesin M N (140a/17-18): - V (147a/18)
Neẟr M: - N (140a/18) V (147a/18)
maḥmiyye-i M N (140b/3): diyār-ı V (147b/2)
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ma‘lūm ola ki merzübūm-ı vilāyet-i Rūm’da ‘anede-i İslām ve ‘abede-i eṣnām
olan [M146b] küffār-ı cehennem-maḳāmdan ba‘żı li’āmuñ1 bir iki gün kelle-i
pür-ġurūrlarından2 sille-i şemşīr-i3 ḳahr u ġaḍabım dūr olmaġla bī-edebāne4
aḥvāl-i şenī‘a ve ef‘āl-i beşī‘a serḥadd-i ġāyete vāṣıl olmaġın5 ‘inān-ı yekrān-ı
‘azīmetim ol cānibe ma‘ṭūf ve himmet-i vālā-nehmetim ol semte maṣrūf buyurmışındur. Gerekdür ki sen daḫi şarāb-ı ġafletden żamīr-i pür-tedbīrüñi
hüşyār ve şāh-rāh-ı ‘adāletde dīde-i baṣīreti çār idüp6 tedābīr-i umūr-ı külliyyede misbār-ı endīşe ile her nesnenüñ ġavrı ma‘lūmuñ ola ve sāz-ı ḳānūn-ı ‘adālet
tamām mertebe ḳarārın bula. Ve daḫi7 eşref sā‘atde ṣalāḥu’d-dīn olan meşāyıḫ-ı
‘iẓām ve ṣuleḥā-yı kirāmla cāmi‘-i ezher-i ḥācātda ḳāyim ve ḳurāfe-i münācātda
rūz u şeb [N141a] dāyim olup rūy-ı ‘asker-i ẓafer-rehbere bābu’n-naṣr meftūḥ
olmaḳ bābında tilāvet-i En‘ām ve ḳırā’et-i kelām-ı Rabbü’l-enāma iştiġālde
kemāl mertebe ihtimām gösterüp dergāh-ı ḥażret-i Rabbü’l-‘izzete8 ser-i ḫużū‘
[V148a] u ḫuşū‘ı mevżū‘ ve sūy-ı āsmān-ı icābete dest-i inābeti merfū‘ ḳılasın.
Ve binā-yı ḳavā‘id-i ‘adālet ve esās-ı ḳānūn-ı Şerī‘at’i9 mānend-i bāb-ı āhen
[M147a] muḥkem ü müstaḥsen idüp siyer-i selāṭīn-i ‘adl-āyīni ḳabā-yı kāruña
miḳyās ve aḫlāḳ-ı ṣuleḥā-yı ṣāḥib-felāḥı endāze-i girdāruña10 ümmü’l-ḳıyās
idinesin. Tā ki neyl-i Nīl-āmāl ḫalīc-i rıżā-yı Melik-i Müte‘āl üzre cārī olmaḳ
müyesser ve şekker-i şükr-i ḫalāyıḳ ma‘ṣara-i muḳteżā-yı Ḫālıḳ u11 Rāzıḳ’da
mükerrer olup Mıṣr vilāyetinde12 ‘azīz ve naẓar-ı ‘āṭıfetimde maḥmūd13 olasın.”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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cehennem-maḳāmdan ba‘żı li’āmuñ M N (140b/7): li’āmdan ba‘żısınuñ V (147b/6)
kelle-i pür-ġurūrlarından M N (140b/8): ser-i ḍalālet-maḳarrlarından V (147b/6)
- M N (140b/8): ḳażā-te’ẟīr V (147b/7)
- M N (140b/9): ba‘żı V (147b/8)
serḥadd-i ġāyete vāṣıl olmaġın M N (140b/10): ẓuhūr eylemegin V (147b/8-9)
şarāb-ı ġafletden ... idüp M N (140b/13-14): āgāh-żamīr ve bīdār-dil olup V (147b/11)
ola ve sāz-ı ... daḫi M N (140b/16-17): olup V (147b/13)
Rabbü’l-‘izzete M N (141a/4): el-‘izzete V (147b/19)
Şerī‘at’i M N (141a/7): siyāseti V (148a/3)
girdār-ı M: girdāruña N (141a/10) V (148a/6)
Ḫālıḳ u M N (141a/13): Ḫālıḳ-ı V (148a/9)
vilāyetinde M N (141a/13): vilāyetde V (148a/9)
‘Ahd-i mezbūrda maḥmiyye-i Mıṣr’da paşa Maḥmūd Paşa idi ki ba‘dehū ḳatl olundı. (M’de derkenardaki
not)

Cevâhiru’l-Menâkıb

אى
אى

Beyt:1

ا
א

2

כ روى
אدت

Neẟr: Ve daḫi melikü’l-ümerā-i3 Şām’a irsāl olunan nāme4 bu üslūb üzre encāma vāṣıl olmış idi ki: “Sen ki vālī-i ḥavālī-i Şām ve nāẓır-ı arāżī-i muḳaddese-i lāzımü’l-iḥtirāmsın, menşūr-ı ḳażā-cereyān5 ve fermān-ı [N141b] vācibü’l-iẕ‘ānım vuṣūl bulduḳda ma‘lūm ola ki serḥadd-i vilāyet-i Engürüs’de ba‘żı
küffār-ı menḥūs ve a‘dā-yı ḍalālet-me’nūs [V148b] ṭāvus-ı6 vilāyetime mıḫleb-i te’eẕẕī ve minḳār-ı tasalluṭı dırāz itdüklerini sem‘-i şerīfime ṣādır u vārid
vāḥiden ba‘de vāḥid inhā itdüklerinde ol ki muḳteżā-yı ġayret-i şāhānem ve
müsted‘ā-yı ḥamiyyet-i ḫusrevānemdür, ẓuhūra getürüp ol semte raḫş-ı ‘azīmetime7 [M147b] ‘inān virmişindür. Sen daḫi ber-muḳteżā-yı ġayret-i dīn ve
mürteżā-yı ri‘āyet-i millet-i metīn meşāyıḫ-ı ‘iẓām ve ṣuleḥā-yı kirāmla ṣubḥ u
şām emākin-i müteberrike-i Şām ve cevāmi‘-i müteyemmine-i pür-iḥtirāmda
nuṣret-i ‘asākir-i İslām ve isti‘lā-yı8 livā-yı dīn-i9 Seyyidü’l-enām içün tilāvet-i
En‘ām’a bir vechile10 ihtimām idesin ki envār-ı āẟār-ı icābet-şi‘ārı muḳīm ü
müsāfir11 ḳatında mānend-i ḫūrşīd-i hevācir ẓāhir u bāhir ola. Ve hemīşe himmet-i vālā-nehmetüñ ri‘āyet-i ra‘iyyete12 mebẕūl ve şemşīr-i pür-te’ẟīr-i siyaseti,
mānend-i tīġ-i Dimaşḳī tārek-i ‘adū-yı şaḳīye meslūl ḳılasın. Tā ki ḳuneyṭı1
2

“Gayret et, adaletin yüzünü göster / Yer olarak saadet ülkesi sana yeter”
Beyt:
אى
כ روى ا
אى
א
אدت
M N (141a/14-15):
Naẓm:

ى

ا כ رى
درو

آ

ز א א
ى ى ازوى ر
כ
כ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ما

رخ

כ

א

روى
ژ

כ وزى ز
وز

(“Mülk İskender’in aynası oldu / Ki sen onda yüzünü göresin / Gerçi o yüzünü güzel göstermez / Küstahlık
pasını ondan sil / Mülkü genişletmeyi erkenden düşün / Sabahki nefesinden endişe et”) V (148a/10-13)
melikü’l-ümerā-i M N (141a/16): mīr-i mīrān-ı V (148a/14)
nāme M N (141a/16): nāme-i müşgīn-‘amāme V (148a/14-15)
ḳażā-cereyān M N (141a/19): ḳażā-cereyānım V (148a/17)
menḥūs ve a‘dā-yı ḍalālet-me’nūs ṭāvus-ı (M “ ”ا اىkelimesi “  ”ا اşeklinde yazılmıştır.) M N (141b/2-3):
bī-nāmūs ṭāvus-ı rāḥat-me’nūs V (148a/17 - 148b/1)
raḫş-ı ‘azīmetime M: raḫş-ı ‘azīmete N (141b/7) / yekrān-ı ‘azīmete V (148b/5)
isti‘lā-yı M N (141b/11): istīlā-yı V (148b/10)
- M N (141b/11): ḥażret-i V (148b/10)
 وM:
 وN (141b/12) V (148b/11)
muḳīm ü müsāfir M (“dānendegān-ı ḫavāṭır ve bīnendegān-ı żamāyir” ibaresi üzeri çizilerek iptal edilmiştir.)
N (141b/14): dānendegān-ı ḫavāṭır ve bīnendegān-ı żamāyir V (148b/12-13)
ra‘iyyete M N (141b/16): ‘adālete V (148b/15)
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ra-i dünyādan ‘ālem-i ḳuds-i şerīf-i ‘uḳbāya1 rıḥlet itdükde biḳā‘-ı ravża-i
[N142a] rıḍvān ve ḳuṣūr-ı bī-ḳuṣūr-ı bāġ-ı2 cinān, ‘ināyet-i3 raḥmet-i Yezdān’la ārām-gāhuñ ola.”
Şi‘r:4

اى

داده
ل אى

א ها
א ها
5

אכ

[V149a]

כאورى א ۀ
ش را א ا
ع را אئ ه ز

א אه א ا א
א א
آ כ אو

Neẟr: Ve Baġdād paşasına daḫi irsāl olunan miẟāl-i gülbün-miẟālde ‘andelīb-i
ḳalem-i ‘Abbāsī-‘alem bu nevāyla pür-naġam olmış idi ki: “Bāġbān-ı bāġ-ı6 dād
ve dīde-bān-ı [M147Aa]7 aḥvāl-i ‘ibād sen ki mīr-i mīrān-ı Baġdād’sın, emr-i
şerīf-i vācibü’t-teşrīfim vuṣūl bulduḳda ma‘lūm ola ki bī-şübhe a‘ẓam-ı dāru’l-ḥarb-i küffār ve ekber-i vilāyet-i fesede-i nā-bekār diyār-ı Macar’dur,8 şöyle
ki sihām-ı ‘asākir-i İslām gözlerine diken ve şerāre-i ni‘āl-i ḥavāfir ve nāyire-i
cidāl-i cüyūş-ı mütekāẟir9 ḫān-mānlarına āteş-efken olmaya, fitne vü fesāddan
infiṣālleri emr-i muḥāldür. Lā-cerem ‘amāme-i10 cihādı hāme-i himmet-i fu’āda melfūf ve ‘inān-ı yekrān-ı ihtimāmı tesḫīr-i ḳılā‘-ı ‘anede-i İslām’a ma‘ṭūf
buyurup ol cānibe sefer-i hümāyūnum muḳarrer olmışdur. Sen daḫi ḫvāb-ı
ġafletden bīdār ve şarāb-ı ferāġatden11 hüşyār olup meşāyıḫ-ı kibār ve ‘ulemāyı celīlü’l-i‘tibārla meşhed-i İmām-ı A‘ẓam [N142b] ve emākin-i muḥteremde
[V149b] her sā‘at ve her dem nuṣret-i ‘asākir-i ẓafer-tev’em içün eẕkār-ı ed‘iye-i
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

Ḳuneyṭıra Ḳuds-i mübārekde bir mevzi‘üñ ismidür ki bu maḥallde “ḳunṭıra”nuñ taṣġīri murād olunmışdur.
(M’de derkenardaki not)
bāġ-ı M N (142a/1): - V (148b/18)
‘ināyet-i M N (142a/1): i‘ānet-i V (148b/19)
Şi‘r M N (142a/2): Naẓm V (148b/19)
Molla Câmî’nindir. “Allah hâkimiyet makamını vermiş / Ki adalet kaidesini yerine getir / Arşın duruşu bu
kaidedendir / Şeriat bu sofranın faidesindendir / Makam peşinde koşanın sonu fenadır / Sonsuz kalacak
olan iyi namdır”
bāġ u M N (142a/7): bāġ-ı V (149a/6)
M’de sonradan Latin rakamları ile yapılan varak numaralaması dört adet varakta atlandığı için metinde
orijinal numaralama kullanılmıştır. Bu numaralamada da 148 olarak numara alması gereken varak tekrar
147 olarak numaralanmıştır. Karışıklığa sebep olmaması için ikinci defa 147 olarak numaralanan varak,
metinde 147A olarak gösterilmiştir.
ki M N (142a/11): - V (149a/10)
nāyire-i cidāl-i cüyūş-ı mütekāẟir M N (142a/12-13): çehende-i ni‘āl-i ḫuyūl-i mütevāfir V (149a/11-12)
- M N (142a/14): ġazv ü V (149a/13-14)
ferāġatden M N (142a/18): müsāmaḥatden V (149a/18)

Cevâhiru’l-Menâkıb

icābet-me’āle bi’l-ġudüvvi ve’l-āṣāl1 bir mertebe iştiġāl gösteresin ki sem‘-i cān
ve ṣımāḫ-ı bāl,2 mesā‘ī-i bī-pāyānuñla māl-ā-māl ola ve bāġ-ı3 dād-ı ‘adālet
reşḥa-i fürāt-ı4 kifāyetüñle dāru’s-selām olup aḥvāl-i enām şaṭṭ-ı5 ḥimāyetüñle
intiẓām-ı tāmm ve revnaḳ-ı6 mā-lā-kelām bula.”
Şi‘r:

داد כ د
א
כ در
א داى د آ אد כ د
7

[M147Ab]

داد ی ط א ار
دو א زכ آزار

Neẟr: Ve daḫi pādişāh-ı gerdūn-cenāb ḥażretleri ‘asākir-i nuṣret-intisābla
ḫıṭṭa-i Rūm-ı sa‘ādet-mersūmı8 istī‘āb itmeleri muḳarrer olıcaḳ rūy-ı deryā
daḫi ḫālī ḳalmayup tamāmet-i baḥr ü berr mesīr-i ‘asker-i hidāyet-rehber olmaḳ ḫāṭırası ḫāṭır-ı deryā-maḳāṭırlarına ḫalecān itdükde ṣadr-nişīn-i kāmrānī
ve meclis-ārā-yı bezm-i devlet-i cāvidānī bi’l-fi‘l vezīr-i ẟānī olan Piyāle Paşa
ḥażretlerini ki9 ‘ahd-i mezbūrda ḳapudanlıḳ manṣıbı ẕāt-ı sütūde-ṣıfātlarıyla
müşerref idi,10 maḳām-ı naṣīḥate iḥżār idüp birḳaç vaṣıyyet ki ṭırāz-ı libās-ı
salṭanat ve esās-ı ḳavā‘id-i ma‘delet idi, gūş-ı hūşına ilḳā ve ṣaḥīfe-i [V150a]
żamīrine imlā eyleyüp [N143a] buyurdılar ki:11 “Merzübūm-ı Rūm’a sipāh-ı
ḳıyāmet-hücūmla sefer-i hidāyet-mevsūmum muḳarrer olmışdur. Rūy-ı deryāda şūr-ı fitne ve mevc-i belā girdāb-ı12 iḥticābda nā-peydā olmaḳ ehemm-i
mühimmātdan olmaġın ḥālā üç yüz pāre kūh-şevket ve ṣarṣar-ḥareket13 ḳaṭırġa
ve elli14 biñ mıḳdārı cüyūş-ı deryā-cūş-ı rūz-ı veġā15 keff-i kifāyetüñe [M148a]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

bi’l-ġudüvvi ve’l-āṣāl (Nûr, 24/36’da geçen “sabah akşam” manasındaki ifade) M N (142b/2-3): - V (149b/2)
sem‘-i cān ve ṣımāḫ-ı bāl M N (142b/3-4): ṣımāḫ-ı cān ṣadā-yı V (149b/3)
bāġ u M N (142b/4): bāġ-ı V (149b/4)
reşḥa-i fürāt-ı M N (142b/5): şaṭṭ-ı V (149b/4)
şaṭṭ-ı M N (142b/6): fürāt-ı V (149b/5)
tāmm ve revnaḳ-ı M N (142b/6): - V (149b/5)
“Kim ki evinde bir gece adaleti sağlasa / Yarınki evini abad eder / Adalet saltanatın şartıdır / Zulmü az olan
devlet baki kalır”
Rūm-ı sa‘ādet-mersūmı M N (142b/10): Rūm’ı V (149b/9)
ṣadr-ı nişīn-i ... ḥażretlerini ki M N (142b/113-15): - V (149b/13)
idi M N (142b/17): olan menzil-i riḥāl-i kāmrānī ve mevrid-i vurūd-ı su‘ūd-ı cāvidānī, bi’l-fi‘l vezīr-i ẟānī
olan Piyāle Paşa -ṣānehullāhu ‘ani’l-münkeri ve’l-faḥşā- (“Allah onu yasaklardan ve haramlardan korusun.”)
ḥażretlerini V (149b/14-17)
ki M N (143a/1): - V (150a/1)
- M N (143a/3): ıżṭırābda ser-gerdān ve ġarḳ-āb-ı V (150a/3-4)
ṣarṣar-ḥareket M N (143a/5): bād-ḥareket V (150a/5)
elli M N (143a/5): yigirmi V (150a/6)
veġā M N (143a/6): veġāyla aḥvāl-i deryāyı V (150a/6-7)
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sipāriş ḳılınmışdur.1 Senüñ daḫi ẕimmet-i himmetüñe lāzım, belki vācibdür
ki her ḥālde bīdār-dil ü hūş-mend ve āgāh-żamīr ü ḫıred-mend olup ḳa‘r-ı2
mühimmāta ġavvāṣ-ı endīşe ile vuṣūl ve lücce-i külliyyāt ü cüz’iyyāta ḳuvvet-i
ẕihn ve vüfūr-ı derkle iḥāṭa vü şümūl ḳaṣd eyleyüp kār-ı cihānı rūzgārına göre ḳullanasın. Şöyle ki muḳteżā-yı maḳām ḳahr u ġaḍab-ı tāmm3 ve şūr u
şeġab-ı mā-lā-kelām ola, bī-tevaḳḳuf u tereddüd deryālar gibi cūş idesin. Ve
eger sevāḥil-i ḥuṣūle keştī-i emānī bādbān-ı tedebbür ü te’ennī birle vuṣūl bula,
deryā-dil olup ṣaḥrālar gibi ḫāmūş olasın.
Beyt:

Rūzgārına göre ḳullan cihānı ḫāveri
Gāh ḫāmūş ol gehī pür-cūş deryālar gibi

Neẟr: [V150b] Ve daḫi4 sevāḥil-i deryāda vāḳi‘ olan re‘āyā-yı ṣāḥib-[N143b]
‘ıyālüñ māl ü menālin5 bir yañadan gemiciler başlu başına re’īs olup aḫẕ itmeyeler ve bir cānibden6 kürekçiler daḫi rencīde idüp çekişdirmeyeler. Ve rūz-ı
veġāda mānend-i mevc-i deryā ḳıyı çizen kimesneleri numūne-i ‘ibret olmak
maṣlaḥatıyçün deryā-yı bevāra finṭa7, 8 idesin. Ve göreyin seni bir ṭarīḳle Freng-i
ḍalālet-rengüñ Ṣaḳız’ın çeküp küffār-ı siyeh-rūzgāra Aḳdeñiz’üñ [M148b]
ḳarasın göstermeyesin.”9
Ve daḫi mecma‘-ı ‘ulemā-yı dīn ve menba‘-ı fużalā-yı Şerī‘at-āyīn olan dāru’s-salṭanati’s-seniyye maḥmiyye-i Ḳosṭanṭiniyye’yi ki ḥasretü’l-mülūk-i rūzgār ve ġayret-i heşt-revzene-i dāru’l-ḳarārdur, merḥūm İskender Paşa’ya sipāriş
buyurup maḳām-ı naṣīḥat ve maḥall-i vaṣıyyetde birḳaç kelimāt-ı ḥikmet-āyātı
ki dürretü’t-tāc-ı iklīl-i sa‘ādet ve pīrāye-i ‘arūs-ı nāmūs-ı salṭanat idi, rişte-i
beyāna bu üslūb üzre keşīde buyurmışlar idi ki: “Ḥālā bu sevād-ı a‘ẓamı ki ḫāl-i
ruḫ-ı rub‘-ı meskūn ve merdümek-dīde-i cihān-ı būḳalemūndur, keff-i kifāyetüñe teslīm buyurdum. Senüñ daḫi [V151a] ẕimmet-i himmetüñe lāzımdur ki
dāmen-i emn ü emānın evsāḫ-ı aḥzāndan pāk ve sāḥa-i felek-mesāḥasın mānend-i āyīne-i [N144a] İskenderī jeng-i ta‘addīden berī idüp reşk-i ḳuṣārā-yı
1
2
3
4
5
6
7
8
9

sipāriş ḳılınmışdur M N (143a/6): tevkīl buyurdum V (150a/7)
ḳa‘r-ı M N (143a/9): ġavr-ı (Altında “ḳa‘r” yazılıdır.) V (150a/10)
ġaḍab-ı tāmm M N (143a/12): ġaḍab V (150a/14)
daḫi M N (143a/19): - V (150b/1)
menālin M N (143b/1): menāllerin V (150b/2)
cānibden M N (143b/2: yañadan V (150b/2)
M V (150b/7):
N (143b/5)
finta veya fonta: Gemiler için demir atma komutu manasına gelen İtalyanca “fonda” kelimesi olabilir.
“‘Ahd-i mezbūrda ḳal‘a-i Ṣaḳız alınmışdur.” (M’de derkenardaki not)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ḫāk ve ġayret-i1 sīne-i2 eflāk eyleyesin. Ve derūn-ı şehri ḳaḥṭ u ġalādan ḳorıdup āteş-i āh-ı ciger-sūḫt[e]gānuñ3 żarar-ı şererinden muḥkem ḥıfẓ u ḥırāset
üzre olasın. Ve cenāḥayn olan deryālarda ṭuġyān iden erbāb-ı ‘udvāna aḳdan
ḳaradan vücūd virmeyesin. Ve tīşe-i bīdādla boġaz kesen olan [M149a] ehl-i
fesāda yol virmeyüp4 bu şehr-i cennet-āsā mānend-i mülk-i Ḳayṭafā5 ġarḳāb-ı baḥr-i belā olmaḳdan ḥaẕer idesin. Ve maḳarr-ı muḳarrerüñde6 sedd-i
İskender olup oturasın ve7 her ṭarafdan Ye’cūc-i fitneyi8 redd ve rāh-ı erbāb-ı
ḍalāleti tīġ-i bī-dirīġ-i9 siyāsetüñle muḥkem sedd eyleyüp ṭurasın.”10
Şi‘r:

ا כ رى
ى
درو
11

آ

ز א א
ى ى از وى ر

رخ

כ

א

روى
ژ

Neẟr: Ve daḫi memālik-i ḫusrevāniyyeden sāyir diyārlarda olan mīr-i mīrān ve
ümerā-yı ‘ālī-şānlara “Taḥt-ı eyāletleriñüzde12 vāḳi‘ olan cüyūş-ı deryā-cūş-ı
seyl-ḫurūşla [V151b] sa‘y-i tāmm ve cidd-i mā-lā-kelām gösterüp zīr-i livā-i
gerdūn-isti‘lāma cem‘ olasız.” deyü [N144b] berḳ-sür‘at ve bād-ḥareket çavuşān-ı sürūş-veşān13 ile eṭrāf-ı fesīḥu’l-eknāf-ı rub‘-ı meskūna emrler irsāl
olunmış idi.
El-ḳıṣṣa: Her diyārdan ‘asākir-i nuṣret-şükūh fevç fevc ve gürūh gürūh cem‘
olup ‘arṣa-i cihān ve sāḥa-i zemīn ü zamān ‘asker-i bī-pāyāndan ṭolmış idi ve
mānend-i rūz-ı maḥşer gūyā ebnā-yı nev‘-i beşer bir yere cem‘ olup vāḳı‘a-i
14
b
﴾ۙ ﴿ َ ْ َم ُ ْ َ ُ ِ ا ُّ رِ َ َ ْ ُ َن َا ْ َ ا ًאve maẓanne-i 15﴾ّ[﴿כ َّ ٓ ِا َذا ُد َّכ ِ ا َْ ْر ُض َدכאًّ َدכאM149
]
َ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ḳuṣārā-yı ḫāk ve ġayret-i M N (144a/2): - V (151a/4)
- M N (144a/2): dīrīne-i V (151a/4)
ciger-sūḫtgānuñ M N (144a/4): ciger-sūḫtegānuñ V (151a/5-6)
virmeyüp M N (144a/8): virüp V (151a/10)
Kaydafa: İskender-i Zülkarneyn’in denizi kazdırıp ülkesini sular altında bıraktığı, Makedonya ve İzmir’e
hükmeden kadın hükümdar.
muḳarrerüñde M N (144a/10): ma‘hūduñda V (151a/12)
oturasın ve M N (144a/10-11): - V (151a/13)
fitneyi M N (144a/11): fitne-i V (151a/14)
bī-dirīġ-i M N (144a/12): - V (151a/15)
eyleyüp ṭurasın M N (144a/12-13): eyleyesin V (151a/15)
“Mülk İskender’in aynası oldu / Ki sen onda yüzünü görürsün / Gerçi o yüzünü güzel göstermez / Küstahlık
pasını ondan sil”
eyāletleriñüzde M N (144a/17): eyāletiñüzde V (151a/18)
çavuşān-ı sürūş-veşān M N (144b/1): - V (151b/3)
“Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.” (Nebe’, 78/18)
“Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman” (Fecr, 89/21)
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manẓūr-ı naẓar-ı erbāb-ı ẕekā olmış idi. Ve ‘arṣa-i rūy-ı ḫāk dilīrān-ı fettāk
ve mübārizān-ı hettāke beyāż-ı mīm ve sīne-i le’īm gibi ġāyet teng ve nihāyet mertebe1 endek olup ṣadr-ı zemīn, enīn-i kūs-i rıḥlet ve ṭanīn-i sümm-i
sütūrān-ı bād-sür‘atden renc-i ra‘şa ve maraż-ı ḫafaḳāna uġramış idi ve muṣādeme-i ru’ūs ve müzāḥame-i nüfūsdan kürre-i hevā żīḳu’n-nefese mübtelā
olmış idi.
ن آن אه
ان א ان

Şi‘r:2, 3

ار

ل כאر

4

ان ز
ز واز אزان
ز و ز אن

Neẟr:5 Debdebe-i kūs-i şāhī basīṭ-i ḫāke zelzele ve zemzeme-i ṭabl-ı şehin-şāhī
ḳubbe-i eflāke velvele bıraġup pādişāh-ı [N145a] Süleymān-cünūd6 ḥażretleri
[V152a] daḫi devlet ü sa‘ādet-i kāmrānī ve ferr-i kerr-i ‘aẓamet-i gītī-sitānī ile
rikāb-ı sa‘ādet-intisābı kerān idüp ve yekrān-ı ‘azīmete ‘inān virüp ṣadā-yı
çavuşān ve gülbāng-ı dilīrān-ı ṣā‘iḳa-nişāndan7 çār-ṭāḳ-ı8 kevn ü mekān ve ḫāne-i şeş-revzene-i zemīn ü zamān ṭolmış idi ve ḥālet-i āyet-i kerāmet-şi‘ār-ı
9
10 11
﴾﴿و ُ ِ ِ ُ َ ٰ َ ُ ُ ُد ُه
﴾ ِ ﴿اُو۬ ِ ا َْ ْ َ אرolmış idi.
َ manẓūr-ı naẓar-ı
ْ
َ

1
2
3
4

mertebe M: mertebede N (144b/11) V (151b/13)
Şi‘r M: Naẓm N (144b/15) / - V (151b/17)
“O ağır ordunun hareketiyle / Kımıldadı dünya ağır ağır / Tuğrul avcısı şahinler uçar uçmaz / Yer ve zaman
baştan başa tedirgin olur”
- M N (144b/17):
כ

5
6
7

8
9
10
11

ان

ن
אه אو ز

را
כ

(Derkenardadır. “Sarhoş aslanlar gibi şaha itaat / Öküzün beli toprağı yarardı”) V (151b/17)
Neẟr M N (144b/18): - V (151b/17)
Süleymān-cünūd M N (145a/1): Süleymān-menḳabet V (151b/19)
sa‘ādet-i kāmrānī ... çavuşān ve gülbāng-ı dilīrān-ı ṣā‘iḳa-nişāndan M N (145a/1-4): sa‘ādet ü kāmrānī ve
kerr ü ferr ve ‘aẓamet-i cihān-bānī ile ‘inān-ı sa‘ādeti ṭarīḳ-i ‘azīmete mün‘aṭıf buyurup ṣadā-yı hāy u hūy-ı
dilīrān ve ġavġā-yı ṭıraḳū-ı çavuşāndan V (152a/1-4)
ṭār-ı (Satırın üzerine yazılmıştır.) M: - N (145a/5) (Derkenardadır.) V (152a/4)
“Süleyman’ın, [cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen] orduları onun önünde toplandı.”
(Neml, 27/17)
naẓar-ı M N (145a/7): ‘uyūn-ı V (152a/6)
אر
 او ااM: אر
 او اN (145a/7) / אر
 او اV (152a/6)
“... basiret sahipleri ...” (Âl-i ‘İmrân, 3/13; Haşr, 59/2)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Şi‘r:1

از כ
ان כ زآن
از כ
אن ز אخ در

[M150a]

2

ج
ج ج

3

ه

آ

مآ
כ
אن در و

Neẟr:4 Ḫıred-i ḫurde-dān ki ṣarrāf-ı bāzār-ı memālik-i imkāndur, bu cem‘iyyete nigerān ve5 bu ḥālete bisyār ḥayrān olup bu ebyātla tekellüm ve bu naġamātla terennüm eylerdi:
Ḳıṭ‘a:6

אن ﭙرورت را
ه אه
'
7

אا
' اכ

כ
אن

א

ز
و כ

אه
ככ

Neẟr: Pes8 bu mertebe cāh u celāl ve ṭumṭurāḳ-ı devlet ü iḳbālle āfitāb gibi
her gün bir dereceye vuṣūl ve māh gibi her şeb bir menzile nüzūl idüp çehre-i
menāzil ü merāḥil sāye-i bār-gāh-ı felek-iştibāhdan pür-ḫāl ve cenāḥayn-i şāhrāh ‘alāyim-i güẕergāh-ı şehin-şāhīden [N145b] felek-miẟāl ḳıbāb-ı bī-ḥisābla
māl-ā-māl olurdı.
Livā-i Tırhala begi olan Meḥemmed Beg’i Şiḳloş nām ḳal‘a ḳurbında
hāydūḳlar şebīḫūn itdüklerinde mīr-i rūşen-żamīr “‘Ale’l-‘acele maḥall-i
mezbūra yetişesin.” deyü fermān olunduġıdur.9, 10
Pādişāh-ı Süleymān-iḳtidār ḥażretleri mevākib-i kevākib-i şumārla [M150b]
teveccüh-i hümāyūn buyurduḳlarında müzāḥame-i sipāh ü cüyūş ve muṣāde1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

Şi‘r M N (145a/8): - V (152a/6)
M N (145a/9):  نV (152a/6)
 در وM N (145a/10):  در انV (152a/6)
“Feleğin borusundan kaçan melekler / Ağaç dalından uçan kuşlar gibi, tüfekten / Biri dalgadan demir deniz
oldu / İçindeki timsahlar güruh güruh cilveye başladı”
Neẟr M N (145a/10): - V (152a/6)
bu cem‘iyyete nigerān ve M (“bu cem‘iyyete nigerān” ibaresi derkenara yazılmıştır.) N (145a/11): - V
(152a/7)
Ḳıṭ‘a M N (145a/12): Naẓm li-muḥarririhī V (152a/9)
“Ne tuhaf canını seven hatem / Olmuş Süleyman’ın yeri mülkü de ele geçirilmiş / Ne ulu makamdır, ne
büyük Allah / Ne geniş mülktür, Allahu Ekber”
Pes M N (145a/15): - V (152a/11)
Şiḳloş nām ... rūşen-żamīr “‘Ale’l-‘acele maḥall-i mezbūra yetişesin.” deyü fermān olunduġıdur M (“rūşenżamīr” ibaresi “rūşen” olarak yazılmıştır.) N (145b/2-4): hezār mekr ü ḥīle ile hāydūḳlar şebīḫūn itdüklerinde
ḥażret-i veliyy-i ni‘mete “Bu vāḳı‘a-i ġāyileye ‘ale’l-ġafle yetişesün.” deyü fermān olunduġıdur ki kemāl-i
iştiġāl-i basṭ-ı maḳāl i‘lān-ı keyfiyyet-i ḥāle maṣrūf ḳılınmışdur V (152a/18 - 152b/2)
“Sigetvar Seferi’ne giderken tārīḫ sene 974 vāḳi‘ olmışdur.” (M’de derkenardaki not)

377

378

TENKİTLİ METİN - Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı

me-i devābb-ı ḳıyāmet-ḫurūşdan1 menāzil ü merāḥilde zād ü ẕaḫīre endek ve
mevāżi‘-i ḫıyām mānend-i ḥavṣala-i li’ām be-ġāyet teng olup żarūret ġāyetde
ve mużāyaḳa nihāyetde2 olmaġın herkes gürūh-ı enbūh-ı bī-şumārdan cüdālık
iḫtiyār idüp bi’ż-żarūre3 tenhālık lāzım ve4 cümleden muḳaddem ser-menzil-i maḳṣūda ‘āzim olmış idi. Ol ecilden livā-i Tırhala begi olan Meḥemmed
Beg5 rikāb-ı pādişāh-ı gerdūn-cenābdan6 dūr olup ba‘żı nühūrdan tenhā
‘ubūr itmegi istiṣvāb itmiş idi ve7 zōr-ı bāzūsına i‘timād8 ve şevket ü şehāmetine i‘tiḳād idüp rāh-ı maḳṣūdı ṭutup gitmiş9 idi. Çün ber-muḳteżā-yı rıżāyı Ḥākim-i ezel ḫafāyā-yı aḥkām-ı aḥvāl-i beşer [N146a] dāru’l-ḳażā-i ḳażā
vü ḳaderde müseccel olmış ola ve raḳam-ı ceffe’l-ḳalem10 defter-i ser-nüvişt-i
benī11 Ādem’de12 [V153a] ṣudūr u ẓuhūr bulmış ola, her-āyīne ‘āḳıbet-i kār ve
ser-encām-ı13 girdār anuñla encām bulsa gerekdür.
Beyt:
14

א ز آ אن ن و כ د
وכ
ز כאن כ ر

Neẟr: Pes mīr-i mezbūr nehr-i Drava’da Otu İskelesi nām ma‘berden15 ‘ubūr
idüp cemī‘an ḫadem ü ḥaşemleriyle16 [M151a] Şiḳloş nām ḳal‘a ḳurbında ḳonmışlaridi. Ol dem ki gürūh-ı enbūh-ı nücūm, emīr-i rūza hücūm idüp meydān-ı kār-zār-ı āsmānda muḥkem17 ḳırān olmış idi ve18 dāmen-i gerdūn-ı nīlgūn şafaḳ-ı19 lāle-gūndan ṭolmış idi,20 ‘asker-i mīrden herkes başını21 girībān-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

teveccüh-i hümāyūn ... ḳıyāmet-ḫurūşdan M N (145b/13-15): ‘azm-i rāh iḫtiyār itdüklerinde izdiḥām-ı
‘asākir-i İslām ve ictimā‘-ı ḳabāyil-i enāmdan V (152b/4-5)
olup żarūret ġāyetde ve mużāyaḳa nihāyetde M N (145b/9-10): - V (152b/7)
bi’ż-żarūre M: bi’ż-żarūrī N (145b/11) V (152b/9)
ve M (“olduġıyçün” kelimesi üzeri çizilerek iptal edilmiştir.) N (145b/12): olduġıyçün V (152b/9)
- M N (145b/14): zu‘m-ı fāsid ve re’y-i kāsidince V (152b/11-12)
pādişāh-ı gerdūn-cenābdan M N (145b/14-15): pādişāhīden V (152b/12)
idi ve M N (145b/16): idüp (Alt satırda “itmiş idi” ibaresinin üzeri çizilmiştir.) V (152b/13)
i‘timād M N (145b/17): i‘timāden V (152b/14)
i‘tiḳād idüp rāh-ı maḳṣūdı ṭutup gitmiş M N (145b/17-18): i‘tiḳāden ḥareket-i bī-bereketine mübāşeret idüp
yekrān-ı ‘azīmete ‘inān virmiş V (152b/15-16)
raḳam-ı ceffe’l-ḳalem M N (146a/1-2): - V (152b/19)
- M N (146a/2): benī V (152b/19)
- M N (146a/2): raḳam-ı ceffe’l-ḳalem V (153a/1)
 ا אمM V (153a/2): אم
N (146a/3)
“Kaza gökten başını aşağı saldığı gibi / Bütün uyanıklar kör ve sağır oldu”
İskelesi nām ma‘berden M N (146a/6): iskelesinden V (153a/5)
ḥaşemleriyle M N (146a/7): ḥaşem ve sipāhīlerinden bīş ü kem V (153a/6-7)
muḥkem M N (146a/9): bir mertebe V (153a/10)
ve M N (146a/10): ki V (153a/10)
gerdūn-ı nīlgūn şafaḳ-ı M N (146a/10-11): gerdūn ḫūn-ı şafaḳdan V (153a/11)
- M N (146a/11): Ve V (153a/11)
herkes başını M N (146a/11-12): daḫi her biri başların V (153a/11-12)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ḫvāba çekmiş idi ve düzd-i1 ecel dīde-i baṣīretlerine ġubār-ı ġaflet ve ḫākister-i
ferāġat ekmiş2 idi. Ol ḥavālīde olan3 küffār-ı siyeh-rūzgār4 mīr-i mezbūruñ
ẕikr olunan maḥallde nüzūlünden ḫaberdār olıcaḳ furṣat bulup ve furṣatı ġanīmet bilüp iki üç yüz5 mel‘ūn-ı ḍalālet-meşḥūn ol gice mīr-i mezbūrı [V153b]
şebīḫūn idüp mīri zaḥm-nāk ve ‘askerinüñ niçesin6 helāk eylemişleridi.7 Çün
ḫuṣūṣ-ı kār şehriyār-ı ‘ālī-tebār [N146b] ḥażretlerinüñ sem‘-i şerīflerine vāṣıl
olduḳda kemāl mertebe8 ıżṭırāb ve nihāyet derecede9 infi‘āllerinden bir zamān
ser-i taḥayyüri zānū-yı tefekküre ḳoyup buyurdılar ki: “Velvele-i10 kūs-i rıḥletim ṭāsce-i āsmāna ṣadā-yı bīm ü be’s ve ṭanṭana-i şükūh-ı şevket ü11 ḥareketim
mesāmi‘-i kerr ü beyāna12 ṭanīn-i ru‘b u hirās virmiş iken henüz a‘dā-yı bed-encām13 ġā’ile-i intiḳāmımdan ġāfillerdür he mi? İnşā’allāhu’l-Mennān [M151b]
eger14 ecel emān ve zamāne raḫş-ı himmetime meydān15 virürse melā‘īnüñ bir
vechile ḥaḳlarından geline ki ‘ibret-nümā-yı16 ‘ālem ve ḍarb-ı meẟel-i17 benī

1
2
3

düzd-i M N (146a/12): ṣayyād-ı V (153a/12)
baṣīretlerine ġubār-ı ... ekmiş M N (146a/13): baṣīretlerin sūzen-i ġafletle dikmiş V (153a/13)
Ol ḥavālīde olan M N (146a/14):
Beyt:

4
5
6
7

ورا אو א
ا אرا

א را ا א
ا א ارق

(“Ey gecenin ilk saatlerinde sevinerek yatağa uzanan / Belki de seher vakti kapını çalıp seni rahatsız
edecekler”) Neẟr V (153a/14-15)
- M N (146a/14): daḫi V (153a/16)
yüz M N (146a/16): biñ V (153a/19)
- M N (146a/18): esīr ve niçesin daḫi şemşīr-i kīnle V (153b/2)
- M N (146a/19):
Şi‘r:
د دا א כ را אس
כאر د را )ا( אس
כ
כ
א را כ
אن
در

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

א

آورد
ه را כ
د

را כ

כ
כ
אى

כ

(Nizâmî-i Gencevî’nin Şeref-nâme adlı eserindendir. “Akıllı ve bilgili o kişiyi bil / Ki işini sağlam yapar /
Her engelin anahtarı sabırdır, inan / Sabırlı kimseler olmaz hiç pişman / Temelini sağlam yapmayan kişinin
/ Mühim binası çok gevşek olur”) Neẟr V (153b/3-6)
kemāl mertebe M N (146b/1): kemāl-i V (153b/8)
nihāyet derecede M N (146b/2): nihāyet-i V (153b/8)
Velvele-i M: Debdebe-i N (146b/4) V (153b/10)
şevket ü M N (146b/5): şevket-i V (153b/11)
kerr ü beyāna M N (146b/5): cihāniyāna V (153b/12)
bed-encām M N (146b/6): bī-encām V (153b/13)
İnşā’allāhu’l-Mennān eger M N (146b/7-8): İnşā’allāhu te‘ālā V (153b/14)
meydān M N (146b/8): ‘inān V (153b/15)
‘ibret-nümā-yı M N (146b91): nümūne-i ‘ibret-i V (153b/16)
ḍarb-ı meẟel-i M N (146b/10): ünmūẕec-i ḥayret-i V (153b/16)
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Ādem ola.” Pes hemān sā‘at ḥażret-i mīr-i şecā‘at-menḳabete1 ḫiṭāben fermān-ı
ḳażā-cereyān vārid olup ḫulāṣa-i mażmūn-ı meymūnı cevāhir-i evāmirle bu
üslūb üzre meşḥūn olmış2 idi ki: “Sen ki livā-i Bosna [V154a] begisin, ma‘lūm
ola ki Şiḳloş nām ḳal‘a ḳurbında Tırhala begini3 ba‘żı hāydūḳlar şebīḫūn idüp
envā‘-ı fitne ẓuhūr eylemişdür. Miẟāl-i vācibü’l-imtiẟālim vuṣūl bulduḳda bir
ān4 te’ḫīr itmeyüp mevżi‘-i5 mezbūra yetişesin.”6 Ol zamān ki mīr-i pür-ḥaşmet
maḳarr-ı muḳarrerlerinden naḳl ü ḥareket idüp nehr-i Drava [N147a] kenārında Valpova nām iskelede ḳonmışlaridi, emr-i sulṭānī şeref-vuṣūl-i erzānī eyleyüp münderic olan evāmir-i sa‘ādet-nuḳūş āvīze-i gūş-ı hūşları olduḳda nehr-i
mezbūrdan ‘ubūr ḳaṣd olunmış idi. Ammā ol nehr-i deryā-miẟālüñ bir mertebe ṭuġyānı zamānı idi7 ki ġavvāṣ-ı endīşe ‘umḳuna vuṣūlden dūr ve sebbāḥ-ı
efkār-ı deḳāyıḳ-pīşe kenārına ittiṣālden [M152a] mehcūr olmış8 idi. Hemīşe
dīvāne-sān kef-zenān ve cūşān u ḫurūşān revān9 olup cihān ṣuları topuġına
çıḳmazdı ve10 mānend-i eyyām-ı cüvānī ve miẟāl-i hengām-ı11 şādmānī şiddet-i

1
2
3
4
5
6

mīr-i şecā‘at-menḳabete M N (146b/11): veliyy-i ni‘mete V (153b/17)
olmış M N (146b/13): - V (153b/19)
begini M N (146b/15): begi olan Meḥemmed Beg’i V (154a/2)
- M N (146b/17): ve bir sā‘at V (154a/4)
mevżi‘-i M N (146b/18): mīr-i V (154a/5)
- M N (146b/18): Ve bu ḫuṣūṣda ṣudūr u ẓuhūr bulan cidd-i tāmm ve sa‘y-i mā-lā-kelāmuñı ol meẟābede
sebeb-i devlet ve bā‘iẟ-i rif‘at mülāḥaẓa eyleyesin ki āsitāne-i gerdūn-rif‘atimde āfitāb-ı devletüñ bir derecede
irtifā‘ bula ki pāy-ı mübāhātı farḳ-ı Ferḳadān’a ḳoyasın.” Çün miẟāl-i vācibü’l-imtiẟāl mīr-i ḫuceste-fāl
ḥażretlerine vuṣūl bulup nümāyiş-i āfitāb-ı maṭla‘dan ārāmiş-i ḫāme-i maḳṭa‘ına dek münderic olan
evāmir-i mev‘idet-nuḳūş āvīze-i gūş-ı hūşları olduḳda cemī‘ eşrāf u e‘ālīyi dīvānlarına cem‘ idüp buyurdılar
ki: “Fermān-ı ḳażā-cereyān-ı sulṭānī ki bu bende-i cānīye şeref-vuṣūl-i erzānī ḳılmışdur, ḫulāṣa-i mażmūn-ı
sa‘ādet-maḳrūnı bu minvāl üzredür ki dūş-ı iḫtiyārı libās-ı baṭālet [V154b] ve kesāletden ‘ārī ve ḫvāb-ı ġaflet
ü müsāmaḥati dīde-i iḳtidārdan mütevārī idüp semend-i ‘azīmete süvār olavuz ve mānend-i berḳ-ı Yemānī
bī-tekāsül ü tüvānī vuṣūli fermān olunan maḥallde ḥāżır bulunavuz.
ر

7

8
9
10
11

و

ار و
آر

در א و כ ه را
א אل ز

(“Denizi ve dağı bırakıp gidelim / Anka gibi denizi, karayı kanat altına alalım”)
Pes hemān-dem cemī‘ ḫayl ü ḥaşem ve sipāhīlerinden bīş ü kem esbāb-ı rıḥlete mübāşeret ve muḳaddemāt-ı
‘azīmete mübāderet idüp levāzım-ı şevket ü şehāmet ve merāsim-i ‘ulüvv-i mertebet bir mertebe nihāyet
bulmış idi ki verā-yı ḳuvā-yı ümerā-yı ‘iẓām, bel bīrūn-ı eḳālīm-i iḳtidār-ı vüzerā-yı fiḫām idi, devlet ü
sa‘ādet ve kerr ü ferr-i ‘aẓametle rikāb-ı sa‘ādet-intisābı kerān idüp ḳal‘a-i mezbūre ṣavbına yekrān-ı ‘azīmete
‘inān virmişleridi. V (154a/5 - 154b/12)
Ol zamān ki ... āvīze-i gūş-ı hūşları ... zamānı idi M N (146b/18 - 147a/5): Ve niçe menāzil ü merāḥil ḳaṭ‘ idüp
Drava nām nehr-i benāmda vāḳi‘ olan Otu iskelesine vāṣıl olduklarında (Üzerinde “olmışlaridi” yazılıdır.)
nehr-i mezbūruñ bir mertebe ṭuġyānın müşāhede eylediler V (154b/12-15)
olmış M N (147a/8): - V (154b/17)
revān M N (147a/9): - V (154b/18)
cihān ṣuları topuġına çıḳmazdı ve M N (147a/9-10): şiddet-i cereyānı V (154b/18)
eyyām-ı cüvānī ve miẟāl-i hengām-ı M N (147a/10-11): zamān-ı V (154b/19)

Cevâhiru’l-Menâkıb

cereyānına1 göz [V155a] irmezdi. Her rūdı seylāb-ı belā ve her kūşesi deryā-yı
‘anā olmışdı. Esrār-ı güẕerānında pīr-i ‘aḳl ḥayrān ve rūyında2 nümāyān olan
girdābında fülk-i felek ser-gerdān ḳalmışdı.3 Ḥāṣıl-ı kelām4 nehr-i mezbūruñ
bu mertebe ṭuġyānın seyrān itdüklerinde herkes güẕer itmek hevāsından geçüp
“Eger ḥāl bu minvāl üzre mürūr iderse5 bu nehrden ‘ubūr niçe eyyām u şühūr
iḥtimāl-i ‘aḳlīden dūr olsa gerekdür.” deyü ser-i taḥayyüri zānū-yı tefekküre
[N147b] ḳomış idi.
Bu vāḳı‘a-i ġā’ileden6 mā‘adā Rūm-ili beglerbegisi Aḥmed Paşa7 ve Ḳaraman beglerbegisi Süleymān Paşa8 ‘askerleriyle maḥall-i mezbūrda9 cem‘ olup
herkes gemiye girmekde müsābaḳat ve muḳaddem geçmekde kemāl-i müsāra‘at iẓhār idüp vāḳi‘ olan fitne vü fesād ḥadd-i a‘dāddan efzūn [M152b] ve
dāyire-i ḥisābdan bīrūn olmış idi. Çün mīr-i vālā-nişān bu aḥvāl-i bu’l-‘acebe
nigerān olduḳda mezbūr10 paşalara ḫiṭāb idüp buyurdılar ki: “Eger11 bu kār-ı
düşvārda12 ‘asākir-i İslām münḫali‘u’l-licām olup herkes ‘ubūra iḳdām iderse13
evvelā niçe nüfūsuñ iżā‘asına bā‘iẟ oluruz. Ve ẟāniyen14 bu ma‘berden [V155b]
güẕer zamān-ı ḳalīlde15 müyesser olmayup bī-şübhe pādişāh-ı heft-kişver16
ḥażretleri ṭarafından mu‘āteb olmamız muḥaḳḳaḳ u17 muḳarrerdür. Pes imdi
re’y-i rezīn ve fikr-i güzīn oldur ki muḳaddemā birimiz tenhā ‘askerleriyle18
‘ubūrı ta‘ahhüd eyleye. Ba‘dehū ẟümme ve ẟümme herkes19 ‘askeriyle ‘ubūrda
mebẕūlü’l-himme20 ola. Şöyle ki ḥāl bu minvāl üzre ola, bī-ḫavf ü ḫaṭar bu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

şiddet-i cereyānına M N (147a/11): bir meẟābede idi ki sür‘at-i ḥareketine V (154b/19)
irmezdi. Her rūdı ... rūyında M (136a/11-13) (“ ”دورىkelimesi “ ”رودىolarak yazılmıştır.) N (147a/11-14): irmek
vehm ü ḫayāl ve rūy-ı ābda V (155a/1)
girdābında fülk-i felek ser-gerdān ḳalmışdı M N (147a/14-15): girdāblardan mürġ-i ‘aḳl-ı tīz-bāl cān ḳurtarmaḳ
emr-i muḥāl olmış idi V (155a/2-3)
- M N (147a/15): ‘asker-i İslām V (155a/3)
mürūr iderse M N (147a/17): olursa V (155a/6)
Bu vāḳı‘a-i ġā’ileden M N (147b/1): Bundan V (155a/8)
Aḥmed Paşa M: - N (147b/2) V (155a/9)
Süleymān Paşa M: cemī‘ N (147b/2) V (155a/9)
mezbūrda M N (147b/2): mezbūra V (155a/10)
mezbūr M N (147b/7): ẕikr olunan V (155a/15)
Eger M N (147b/8): Hāy ṣāḥib-i sa‘ādetler! V (155a/16)
- M N (147b/8): eger V (155a/16)
iḳdām iderse M N (147b/10): hücūm idicek olursa V (155a/17-18)
- M N (147b/11): rūzgār-ı ḳalīlde V (155a/19)
zamān-ı ḳalīlde M N (147b/11): - V (155b/1)
heft-kişver M N (147b/12): ‘ālem-penāh V (155b/1)
muḥaḳḳaḳ u M N (147b/13): - V (155b/2)
‘askeriyle M: ‘askerleriyle N (147b/15) V (155b/4)
herkes M N (147b/15): her kimse V (155b/5)
 ول اM:
 ول اN (147b/16) V (155b/5)
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girdāb-ı pür-ıżṭırābdan1 güẕer az zamānda2 müyesser olmasında şübhe çekilmeye.” Pes3 bu tedbīr-i dil-peẕīr her birinüñ göñlünde4 yir idüp [N148a]
buyurdılar ki: “Bu tedbīr-i5 ṣā’ib be-ġāyet ma‘ḳūl ü münāsibdür. Lākin6 nehrüñ cānib-i āḫarı küffār-ı ḫāk-sāruñ ḫavfından ḫālī degildür. Pes muḳaddemā
iḥtimāl-i ‘ubūr7 bizim ṭarafımızdan meysūr8 degildür.” Çün mīr-i pür-hūş
mezbūrlardan bu gūne cevāb-ı sebük-sengi ve bu minvāl üzre [M153a] ‘öẕr-i
lengi işitdiler ve maḳām-ı i‘tiẕārda9 şeref-i icāzet ṭaleb eyleyüp eyitdiler: “Eger
icāzet-i şerīf10 erzānī buyurılursa muḳaddemā ben geçeyin.” Anlar daḫi mīr-i
ṣāḥib-temkīnüñ himmet-i vālā-menḳabetine āferīn idüp şeref-i icāzeti revā buyurup11 ‘ubūra şürū‘ olunduḳda12 ol nehr-i deryā-miẟālden güẕer yigirmi günde ancaḳ müyesser olup [V156a] bī-tesvīf ü te’ḫīr Şiḳloş ḳurbına vuṣūl bulup13
küffār-ı tebeh-rūzgāra ḳarşu bī-ḫavf ü ḫaṭar mānend-i siper gögüs gerüp nüzūl
buyurmışlaridi.
Ḳıṭ‘a:14, 15

כ

د
د

16
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س א ا
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כ
כ
آرزو و
آ

girdāb-ı pür-ıżṭırābdan M N (147b/17): varṭadan V (155b/6-7)
- M N (147b/18): sühūletle V (155b/7)
Pes M N (147b/18): - V (155b/8)
göñlünde M N (147b/19): nihān-ḫāne-i ḳabūllerinde V (155b/8-9)
tedbīr-i M N (148a/12): fikr-i V (155b/9)
Lākin M N (148a/2): Velīkin V (155b/10)
‘ubūr M N (148a/3): güẕer V (155b/12)
meysūr M N (148a/4): müyesser V (155b/12)
işitdiler ve maḳām-ı i‘tiẕārda M N (148a/6): gūş itdükde V (155b/14-15)
ṭaleb eyleyüp eyitdiler: “Eger icāzet-i şerīf M N (148a/7): - V (155b/15)
Anlar daḫi ... buyurup M N (148a/8-9): Hemān naẓar-ı himmeti rehber eyleñ.
Beyt:
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(“Bilirim ki sende içki içme gücü yok / Bari sarhoşları seyretmeye gel”)
Neẟr: deyüp V (155b/16-18)
olunduḳda M N (148a/10): buyurduḳlarında V (155b/18)
Şiḳloş ḳurbına vuṣūl bulup M N (148a/12): vuṣūli fermān olunan mekāna vāṣıl olup V (156a/1-2)
Ḳıṭ‘a M N (148a/14): - V (156a/3)
“Kişi arzu boynuna eliyle sarılırsa / Bela oklarının önünde siper olacağını sanır / Arzu ve hevesle ele geçmez
bu mana /Ancak demirden bir yürekle ve başından vazgeçmekle elde edilir”
د
ا
آ و א ك
M N (148a/16): د
ا
“( آب د ه و نAncak gözyaşı ve kanlı bağırla elde
edilir”) (Derkenarda “د
ا
آ و א ك
bu mıṣrā‘ maḥalle münāsibdür” yazılıdır.) V (156a/5)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Merḥūm Arslan Paşa tedbīrinde ḫaṭā idüp bī-fermān-ı pādişāhī Polata
nām ḳal‘ayı muḥāṣara idüp ba‘dehū küﬀār-ı hezīmet-āẟārdan firār
itmekle bir niçe [N148b] ḳal‘a aldurduġıdur ki rişte-i beyāna çekilmişdür.1
‘Ahd-i mezbūrda2 Budin melikü’l-ümerāsı3 olan merḥūm Arslan Paşa ki
şecā‘at-i ġāyibesine mu‘teḳid ve celādet-i pür-şāyibesine be-ġāyet müstenid olmaġla şarāb-ı ġurūrdan [M153b] lā-ya‘ḳıl ve evżā‘-ı ġarībesinden ġāfil olup
baṣar-ı baṣīreti perde-i4 ġafletle beste ve mizāc-ı saḳāmet-imtizācı emrāż-ı
aġrāżla ḫasta idi. Dāmen-i aḥvāli levẟ-i hevāyla bir mertebe ālūde ve kālā-yı
ef‘āli dest-i ḫabṭ u ḫaṭāyla bir meẟābede fersūde idi ki gāh mücrimān-ı lāzımü’l-‘uḳūbete iḫlāṣ-ı muḫliṣīne lāyıḳ cezāyı sezā görürdi5 ve gāh hüner-mendān-ı vācibü’r-ri‘āyete erbāb-ı ḫıyānetüñ [V156b] ḫıyānetine6 münāsib eẕāyı7
revā buyururdı.8 ‘Ayn-ı i‘tibārı cānib-i istiḥḳāḳ müşāhedesinden dūr olup9
hemvāre iştiġāl-i lehv ü ṭarabı taḥṣīl-i kemāl-i edebden10 evlā ve intisāb-ı nesebi iktisāb-ı ḥasebden a‘lā görürdi11 ve dāyimā12 “Ben fülān ibn13 fülānın.” deyü
efsār-ı istikbārı ser-i ‘ucb u pindāra urur yürürdi.14
را
را
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[ ز ه כN149a]
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idüp ba‘dehū ... çekilmişdür M N (148a/18 - 148b/1): itdükden ṣoñra küffār-ı hezīmet-āẟārdan firār itdügidür
ki kemend-i beyān küngüre-i tibyāna endāḫte ḳılınmışdur V (156a/6-93)
- M N (148b/2): diyār-ı V (156a/10)
melikü’l-ümerāsı M N (148b/2): beglerbegisi V (156a/10)
perde-i M N (148b/6): sebel-i V (156a/14)
görürdi M N (148b/11): - V (156a/18)
ḫıyānetine M: cināyetine N (148b/12) V (156b/1)
eẕāyı M N (148b/13): ‘aẕābı V (156b/1)
buyururdı M N (148b/13): görüp V (156b/1)
olup M N (148b/14): ve ādāb-ı ri‘āyet mülāḥaẓasından mestūr idi V (156b/2-3)
 ا نM:  اد نN (148b/15) / ( و اد نDerkenardadır.) V (156b/3)
görürdi M N (148b/16): görüp (Öncesindeki “meẕheb-i nesebi meşreb-i ḥasebden tercīḥ idüp” ibaresinin
üzeri işaretlenmiş ve yerine derkenardaki yeni ibare konulmuştur.) V (156b/3)
ve dāyimā M N (148b/16): ābā vü ecdād-ı māżiyyeye tevessüli zīver-i ḥāli ve pīrāye-i maḳāli idünüp V (156b/4-5)
ibn M N (148b/17): bin V (156b/6)
ser-i ‘ucb u pindāra urur yürürdi M N (148b/17-18): başından çıḳarmazdı V (156b/6-7)
Şi‘r M N (148b/18): Naẓm V (156b/7)
Emîr Hüsrev-i Dihlevî’nindir. “Kendi başarınla aç göğsünü / Eski yakınlıklarını esas alma / Ölenlerle yaşama
ey aciz / Geçmişlerinin adını diriltme / Ey civan, ölen babanla öğünme / Kemiğe sevinen bir köpek değilsen”
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Neẟr: Bā-īn cümle-i erbāb-ı dil ve aṣḥāb-ı ma‘rifetden olmaḳ da‘vāsın eylerdi ve meydān-ı suḫan-rānlıkda şehsüvārlık hevāsında yelerdi. [M154a] Ammā
meẕāḳ-ı iẕ‘ānına keyfiyyet-i müdām-ı kelām-ı siḥr-peyām1 ve neşāṭ-ı cām-ı
eş‘ār-ı mu‘ciz-niẓām2 ḫayālāt-ı rekīk ve endīşe-i ḫām gelürdi. Ol ecilden meclisine erbāb-ı ma‘ārif ve aṣḥāb-ı leṭāyifden kimesne uġramayup “Toḳ yoḳdan ise
torluḳ yeg.” deyü bezm-i ḫāṣṣı dostān-ı piyāle ve ḥarīfān-ı nevāle olan mefred
abdāllardan ṭolmış idi ve3 nesc-i kelāmı mizācına muvāfıḳ ve hevāsına muṭābıḳ
[V157a] ṭarz üzre ṭarḥ idüp “Güzel şāhım ẓāhir u bāṭın ḳulıñuz.” Deyü ḳulluḳ
çeken ışıḳlara ṣıḳ ṣıḳ eyvallāhcı olmış idi.4 Bezm-i ḫāṣṣ ve cem‘iyyet-i ḫavāṣṣda şetm-i ġalīẓ idüp bī-edebāne evżā‘ iden eşḫāṣ ṣıla-i bī-pāyān ve ‘aṭiyye-i
firāvānla5 iḫtiṣāṣ bulurdı. Ammā şehsüvārān-ı ma‘reke-i ‘irfān ve şüc‘ān-ı
6 ِ
﴾ ﴿ َ ْ َم ا ْ َ َ ا ْ َ ْ َ אنḥaḳḳında hengām-ı ‘āṭıfet ü neyl ve eyyām-ı iltimās-ı
7
﴾ َ ’﴿ َ אَ ْو ِف َ َא ا ْ َכde vücūh-ı ‘ābise ve eyādī-i yābise ile [N149b] ْ ِ ْ ُ﴿כאَ َّ َ א ا
َ
ْ
َ
8
9
ِ
ِ
﴾ ِ َّ َ אً َ ا
 وmefhūmı ẓuhūr bulurdı.
ْ
ُُْ ُ ُ
Ol dem ki pādişāh-ı rub‘-ı meskūn a‘dā-yı dīn üzerine teveccüh-i hümāyūn
buyurmışlaridi, paşa-yı mezbūr daḫi10 i‘tiḳād-ı fāsidi gibi re’y-i kāsidine
[M154b] tābi‘ olup 11اد
اد ا
 و ئ اmefhūmın12 ẓuhūra getürüp kendüsini13 ḳāzūrāt-ı ḫaṭarāta atmış idi ve bī-emr-i pādişāhī Polata nām ḥarbī ḳal‘a
üzerine ṭop çeküp gitmiş idi.14
ر
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siḥr-peyām M N (149a/5): siḥr-beyān (“beyān”ın üzerine “peyām” yazılmıştır.) V (156b/13)
mu‘ciz-niẓām M N (149a/6): mu‘ciz-nişān (“nişān”ın altına “niẓām” yazılmıştır.) V (156b/14)
- M N (149a/11): hemvāre V (156b/19)
- M N (149a/14): Ve (Derkenardadır.) V (157a/2)
firāvānla M N (149a/16): girānla (Derkenardadır.) V (157a/2)
“İki topluluğun karşılaştığı gün, ...” (Âl-i ‘İmrân, 3/155; Enfâl, 8/41)
“... Zahiremizi tam ölç, ...” (Yûsuf, 12/88)
“... Sanki yüzleri, karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. ...” (Yûnus, 10/27)
ẓuhūr bulurdı M N (149b/1): ẓuhūra gelürdi (Derkenardadır.) V (157a/2)
a‘dā-yı dīn ... daḫi M N (149b/2-3): ḥażretlerinüñ diyār-ı a‘dā-yı dūna teveccüh-i hümāyūnların gūş itdükde
V (157a/3-4)
“En kötü alışkanlık istibdattır.” manasında Arapça bir ibare.
mefhūmın M N (149b/5): mażmūnı V (157a/6)
getürüp kendüsini M N (149b/5-6): gelüp kendü nefsini V (157a/7)
idi M N (149b/8): - V (157a/9)
Beyt M N (149b/8): Şi‘r V (157a/9)
 אدانM:  אداN (149b/9) V (157a/10)
- M N (149b/9):
“Sultanın başına her nerede bir bela gelse / Cahilden kılavuzluk teklifi gelir”

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr: Ḥāṣıl-ı kelām1 ḥadd-i ḥisābdan bīrūn2 ḥazīne-i pādişāhīyi ma‘raż-ı itlāfa ilḳā3 idüp ḳal‘a-i mezbūreyi muḥāṣara itdükde şāhid-i fetḥ āyīne-i ẓaferden yüz gösterecek maḥallde “Küffār-ı ḫāk-sār ‘asker-i4 bī-şumārla yetişdi ve
ḳılā‘-ı İslāmiyye’den Tata nām ḳal‘a üzerine düşdi.”5 deyü ḫaber vāṣıl olıcaḳ6
mürġ-i ‘aḳlı şāḫ-sār-ı taṣarrufdan uçdı ve ‘asker-i7 idrāki ser-menzil-i tedārükden8 göçdi. Serāsīme-vār ḥayrān ü zār olup bī-iḫtiyār rāh-ı firārı ṭutmış idi ve9
ol maḳāmda ārāmı [V157b] kendüye ḥarām idüp gitmiş idi.10 Yelān-ı ‘asker ve
merdān-ı pür-hüner olan dilīrān-ı şīr-dilān mūmā-ileyh [N150a] paşadan bu
maḳūle ḥarekāt-ı cebānet-simātı müşāhede itdüklerinde11 eyitdiler ki: “Hāy
paşa ḥażretleri! Ḳorḳmañ, kāfir azdur. Bu itdügüñüz12 tedārük ne maḳūle fikr-i
bed [M155a] ve ne gūne endīşe-i müsteb‘addur bilür misiz? Bu kār-ı düşvāruñ
vaḫāmet-i ‘āḳıbetinden iḥtirāz münāsib,13 belki emr-i14 vācibdür. Zīrā şüc‘ān-ı
pür-hüner ‘umūmen ve serān-ı ‘asker ḫuṣūṣan mānend-i kūh-ı şāmiḫ ẟābit ü
rāsiḫ olmaḳ gerekdür. Tā ki erkān-ı dil ve eyvān-ı ḫāṭırları her bād-ı bī-bünyādla mütezelzil olmaya.
Ḳıṭ‘a:
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(“Olmasın kimse dünyada yâ Rab / Sonu kötü olan cahile arkadaş”) V (157a/10)
Ḥāṣıl-ı kelām M N (149b/9): Ve’l-ḥāṣıl V (157a/11)
- M N (149b/10): ve feẕleke-i şumārdan efzūn V (157a/11-12)
ma‘raż-ı itlāfa ilḳā M: ma‘raż-ı itlāfa N (149b/10) / telef V (157a/12)
- M N (149b/12): hezīmet-şi‘ārla Tata nām ḳal‘ayı muḥāṣara itdügi ḫaberi istimā‘ itdükde (Nereye gireceği
belirtilmeden derkenarda yazılıdır.) V (157a/14)
yetişdi ve ... düşdi M N (149b/13-14): geldi V (157a/15)
ḫaber vāṣıl olıcaḳ M N (149b/14): ṣıyt ü ṣadā-yı bī-me’ālle gūş-ı iẕ‘ānı māl-ā-māl olduḳda V (157a/15-16)
uçdı ve ‘asker-i M N (149b/15): uçdı ve ḳāfile-i V (157a/17)
tedārükden M N (149b/16): taṣarrufdan V (157a/18)
ṭutmış idi ve M N (149b/17): ṭutup V (157a/19)
idüp gitmiş idi M N (149b/18): eyleyicek V (157b/1)
- M N (150a/1): cem‘ olup V (157b/4)
itdügüñüz M: itdügüz N (150a/3) V (157b/5)
münāsib M N (150a/5): lāzım V (157b/7)
emr-i M N (150a/5): - V (157b/8)
İbn Yemîn’indir. “Sözünde duran yiğit odur ki yerinden ayrılmaz / Toprağın tozunun gökler gibi başı
da dönse / Simurg gibi ki tufan yerinden oynatamaz / Serçe gibi değil ki tüfek yelinden kuyruğu üstüne
düşsün”
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Neẟr: Bā-ḫuṣūṣ ki1 bu mertebe zaḥmetden ṣoñra bu ḳal‘ayı bıraġup gitdügümüzden ki2 küffār-ı tebeh-rūzgār ḫaberdār ola,3 el-‘iyāẕü billāh bu aḥvāl-i hezīmet-nişānı4 ‘asker-i İslām’uñ ḳuṣūr-ı şānından5 fehm idüp şerer-i şu‘le-i iḫtilāl
bir mertebe irtifā‘ u işti‘āl bula ki hezār-sāl āb-ı tedbīrle sükūt bulmaḳ [V158a]
emr-i muḥāl olsa gerekdür. Çünki bu emr-i ḫaṭīre mübāşeret ḳılınmamaḳ gerek idi. Bārī şürū‘ olundı, bu dāyireye vāṣıl [N150b] olıcaḳ ḫvār u zār meydān-ı
kār-zārda ḫāk-sār olmaḳ ḥayāt-ı hezār-sāleden yegdür ve dost u düşmen miyānında gülgūne-i ḥicābla ḳızarmaḳdan meydān-ı ‘adū-yı dürüşt-rūda6 ḫūn-ı
[M155b] şehādetle sürḫ-rū olmaḳ yüz aḳlıġıdur.
دارى ى
אزوى
ى כ א وى
ا

Şi‘r:

و
رده
7

دارى ز
אره א د

ا
ا

ا

دو

زא س א ا
ا ز د אر

Neẟr: Ve daḫi demişlerdür ki:8
Şi‘r:

Tekāsül itseñ işe dest ṣunma
Demişler gelme gelme dönme dönme
İletmek isteyen işini başa
Urır ṭaşı başına9 başı ṭaşa

1
2
3
4
5
6
7

8

Bā-ḫuṣūṣ ki M N (150a/13): Ḫuṣūṣan V (157b/14)
ki M N (150a/14): - V (157b/15)
ola M N (150a/14): olıcaḳ V (157b/16)
hezīmet-nişānı M N (150a/15): perīşānı V (157b/16)
ḳuṣūr-ı şānından M N (150a/13): kemāl-i fütūr ve nihāyet-i ḳuṣūrundan V (157b/17)
dürüşt-rūda M N (150b/4): bed-ḫūda V (158a/6)
 ا ز د אنM (V’de bu şiir yoktur.):  ا ز د אرN (150b/8)
“Kılıç gibi güçlü pazuların var / Neden kaçıyorsun, nereye gidiyorsun / Ne endişen var kılıçtan ve oktan /
İki üç parça başkasının ekmeğini yiyeni tut / Eğer baş isminin şerefinden iyi ise / Başına örtü sarıktan iyidir”
Şi‘r: دارى ى
אزوى
…
ا
ا ز د אر
Neẟr: Ve daḫi dimişlerdür ki M N (150b/5-8):
Ḳıṭ‘a:
ُ

9

א
او ا
א
אا

ا אس
ّ
ور دون ا א
א ا א
אء
ا

אا
ن

و

و

[Ebû Firâs el-Hamdânî’nindir. “Biz öyle insanlarız ki bizim için ortası yoktur / Liderlik, köşe başı bizimdir ve
ölüm / Bize daha kolaydır, nefislerimiz yüksektedir / Güzele talip olana onun mehri ağır gelmez”] V (158a/7-9)
ṭaşı başına M V (158a/11): ṭaşa başını N (150b/10)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr: Ve eger muḥāṣara itdügümüz ḥiṣārdan ferāġat be-her-ḥāl lāzım olursa1
bārī küffār-ı füccār muḥāṣara itdügi ḥiṣār üzerine düşelüm ve her cānibden zünbūr-veş a‘dā-yı dīnüñ2 başına üşelüm. Ola ki ḥiṣār-ı mezbūrı ‘asker-i manṣūrla
küffāruñ elinden ḫalāṣ müyesser ola,3 ba‘dehū re’y-i ‘ālī4 ne cānibe teveccühi evlā
görürse ṣudūr u ẓuhūr bula. Zīrā5 ḥiṣār-ı İslāmiyye’ye ḳapanup zebūn olan6 ehl-i
İslām’a7 ‘adem-i i‘ānet bī-şübhe ḫıyānet ve ‘adem-i8 diyānetden nāşīdür.”
א

Şi‘r:9

ح
اא

د
د

دم ز د א
دم ز א

10
11

כ در و
[ د وى ازN151a]
כ

[M156a] Neẟr:12 Ammā paşa-yı mezbūruñ ṭabī‘atine dārū-yı ḫavf ü ḫaṭar nihāyet mertebede eẟer itmiş idi ve13 aṣlā bir eḥadüñ re’y-i iṣābet-nişānına nigerān
olmayup ṭarīḳ-i firārı iḫtiyār idüp gitmiş idi.
Beyt li-münşi’ihī:

14

سا

ا

در

אد در

כ ورزش
א

כ

Neẟr: Āḫiru’l-emr muḥāṣara itdügi15 ḥiṣārı ve ‘asker-i cerrārı bıraġup İstolni
Belġrad’a geldikde16 anda maḥż-ı taḳlīd ile tecdīd eyledügi17 mescidi, “Be-her1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Ve eger ... olursa M N (150b/11-12): - V (158a/11)
zünbūr-veş a‘dā-yı dīnüñ M N (150b/13-14): a‘dā-yı dīnüñ zünbūr-veş (Derkenardadır.) V (158a/11)
küffāruñ elinden ḫalāṣ müyesser ola M N (150b/15): küffār-ı maḳhūruñ zōr-ı bāzūsından ḫalāṣ idevüz
(Derkenardadır.) V (158a/11)
re’y-i ‘ālī M N (150b/16): ….. rāh-ı maḳṣūd (Derkenardadır.) V (158a/11)
ne cānibe teveccühi evlā görürse ṣudūr u ẓuhūr bula. Zīrā M N (150b/16-17): her ne cānibe ise gidevüz
(Derkenardadır.) V (158a/11)
zebūn olan M N (150b/17): ḳalan (Derkenardadır.) V (158a/11)
- M N (150b/18): göz göre (Derkenardadır.) V (158a/11)
‘adem-i M N (150b/18): bī- (Derkenardadır.) V (158a/11)
Şi‘r M N (150b/19): - (Derkenardadır.) V (158a/11)
 دمM N (151a/1): ( دىDerkenardadır.) V (158a/11)
“Her kimin ki fikri hıyanetliktir / Onun dini emanet ahdinden uzaktır / İnsanın altını diyanetten oldu /
İnsanın sahtesi hıyanetten oldu”
Neẟr M N (151a/2): - (Derkenardadır.) V (158a/11)
nihāyet mertebede eẟer itmiş idi ve M N (151a/3-4): bir mertebe kār-ger olmış idi ki V (158a/12-13)
M:
N (151a/6) V (158a/15)
İkinci mısra Sa‘dî-i Şirâzî’nindir. “Kimin ki gayreti, aşkı hep hevestedir / Bütün âlemin nasihati kafesteki
yel gibidir”
itdügi M N (151a/8): olunan V (158a/17)
İstolni Belġrad’a geldikde M: Üstürġon’a (ن
 )اN (151a/9) / Esterġon (ن
 )اnām ḥiṣāra firār itmiş idi.
رود א
ى رو

17

از

א

ت دو

ا

(“Devletin ansızın başından giderse / Aslansan tilki olursun”) V (158a/18)
anda maḥż-ı taḳlīd ile tecdīd eyledügi M N (151a/9): ve anda binā itdügi V (158a/18-19)
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ḥāl ḳral-ı bed-fi‘āl1 bu ḳal‘ayı daḫi almamaḳ [V158b] ne iḥtimāldür. Bārī kend[ü] elimle ḫarāb ideyin.” deyüp i‘tiḳād-ı bī-bünyādı gibi binā-yı süst-esāsın
berbād eylemiş idi. Ve ol maḥallden yıḳılup ḳal‘a-i Budin’e geldikde “Şimden
ṣoñra Budin’e ḫalel geldi.” deyü ‘alā-mele’i’n-nās2 ehl-i İslām’a kemāl-i bīm ü
hirās virüp “Hemān tedārüküñüz görüñ. Küffār-ı ḍalālet-rehber bu diyārı almaḳ muḳarrerdür.” deyü dīvāne-vār bu gūne güftārdan ḫālī olmazdı.
Beyt:3
4

ت دو از رود א
ى رو
א
ا

Neẟr: Belī ol kimesnenüñ ki pehlū-yı cibilleti5 dībā-yı zībā-yı [N151b] devletden ‘ārī ve āfitāb-ı iḳbāli maġrib-i6 zevālde mütevārī ola, [M156b] her-āyīne
dest-i tedbīri dāmen-i tedārükden ḳāṣır ve bārān-ı nekbet seḥāb-ı felāketden7
mütevātir8 ü müteḳāṭır olsa gerekdür.
כ را כ او כ د وز
و כ ر و אج و
א

Şi‘r:9

د א
10

ش ار
א و آ אب

Neẟr: Vaḳtāki küffār-ı cehennem-medār11 paşa-yı mezbūruñ firārından ḫaberdār oldılar12 her biri mūriken mār ve māriken ejder-i13 āteş-bār olup küleh-kūşe-i ġurūrı [V159a] evc-i āsmāna vāṣıl ve ṣadā-yı 15 د אر14ا ار א
’ı
1
2
3
4

ḳral-ı bed-fi‘āl M N (151a/10): ‘asker-i ḳral V (158a/19)
“‘alā-mele’i’n-nās”: “herkesin önünde, herkesin huzurunda”
“Devletin ansızın başından giderse / Aslansan tilki olursun”
ت دو از رود א
ى رو
א
 اM N (151a/18):
ى

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ورى
א

כאر
א را
در אن כ

כ

א
و

(“Böyle himmetle yürümez ağalık işi / Ve böyle bir kişi dünyada asla üstünlük bulamaz”) V (158b/8-9)
cibilleti M N (151a/19): devleti V (158b/10)
- M N (151b/1): nekbet ü V (158b/11)
seḥāb-ı felāketden M N (151b/3): ü nevāyib maṣabb-ı maṣāyibden V (158b/13-14)
 اM:  اN (151b/3) V (158b/14)
Şi‘r M: Naẓm N (151b/4) / Meẟnevī V (158b/14)
Firdevsî’nin Şâh-nâme’sindendir. “Eğer o birine iyi baht verirse / Elbet ona kalır ülke, taç ve taht / Eğer onu
horlarsa yırtık elbise ile kalır / Tepedeki güneş ona parlamaz”
Vaḳtāki küffār-ı cehennem-medār M N (151b/6): Çünki küffār-ı hezīmet-āẟār V (158b/17)
oldılar M N (151b/7): olıcaḳ V (158b/18)
ejder-i M N (151b/8): ejderhā-yı V (158b/19)
M: א
N (151b/10) V (159a/1)
“Evde (kâinatta) ev sahibinden (Allah’tan) başkası yoktur.” manasındaki tasavvufî söz.

Cevâhiru’l-Menâkıb

ṣımāḫ-ı Keyvān’a1 dāḫil eylemişleridi ve2 şīri bīşeden nihān ve şübbān-ı vilāyeti reme-i ra‘iyyetden gürīzān görüp ḳılā‘-ı İslāmiyye’den Pespirim ve Tata ve
Kestoş ve Viṭan nām ḳal‘aları3 alup zen ü merdden bir ferd ḳomayup esīr-i
bend ve giriftār-ı ḳayd-ı kemend ḳılmışlaridi.4
א

Beyt:5

6

ى
א دا א

כ ا ء ف
او ئא و ا א

Merḥūm Arslan Paşa’nuñ şīşe-i7 vücūdīsinüñ siyāsetle şikest8
olup bezm-i fenāda cür‘a-i cām-ı9 ecel ile bī-hūş ve şarāb-ı10
ġaḍab-ı pādişāhīden mest ü medhūş olduġıdur.11
[N152a] Ol dem ki şehriyār-ı deryā-şemāyil12 ḥażretleri mānend-i māh-ı kāmil [M157a] ḳaṭ‘-ı derecāt ve ṭayy-ı13 menāzil iderek Ösek nām ḳal‘aya vāṣıl
olduḳlarında hemvāre çeşm-i intiẓārları şāh-rāh-ı teraḳḳubda çār ve “Budin
serḥaddinden yarar diller gele.” deyü mutaraṣṣıd-ı aḫbār iken nāgāh paşa-yı
mezbūruñ ḫayāl-i ḫām ve endīşe-i nā-tamāmı vāsıṭasıyla ṣudūr u [V159b]
ẓuhūr bulan kār-ı fāḥiş ve ḫaber-i mūḥiş sem‘-i şerīflerine vāṣıl olduḳda
‘ulüvv-i āteş-i ḳahr u ġaḍab kānūn-ı āsmāna vāṣıl ve dūd-ı kebūd-ı ḥayret ü
żucret çeşm-i ẞüreyyā’ya dāḫil olup buyurdılar ki: “Āsāyiş-i sitem-dīde-gān-ı
ra‘iyyet içün ‘ālem-i pīrīde bu deñlü külfet ü zaḥmete taḥammül ve ārāmiş-i
1
2
3
4

Keyvān’a M N (151b/10): ṣıġār u kibāra V (159a/2)
eylemişleridi ve M N (151b/10-11): idüp V (159a/2)
ve Kestoş ve Viṭan nām ḳal‘aları M N (151b/13): nām ḳal‘a-i benāmları V (159a/5)
ḳayd-ı kemend ḳılmışlaridi M N (151b/15): kemend eylemişleridi
Ḳıṭ‘a:

כ כ
اب ا ر
ز

ن

زא

ا

ا ا א

ان ا ا אب ا ر

5
6
7
8
9
10
11
12
13

(Firdevsî’nindir. “Kötülük edersen karşılığını sen çekersin / Ne dünyanın gözü uykudadır / Köşklerde
Bîjen’in nakışı hâlâ durur / Efrâsiyâb’ın zindanındadır”) V (159a/6-8)
Beyt M V (159a/9): - N (151b/15)
Cahiliye devri Arap şairlerinden Ümeyye ibn Ebi’s-Salt es-Sakafî’nindir. “Her insan yaptığı güzel işlerin
karşılığını alacaktır / Ve kötü işlerinde de, nitekim birini kötülediğinde kendi de kötülenir”
şīşe-i M N (151b/17): ābgīne-i V (159a/10)
şikest M N (151b/18): şikeste V (159a/11)
cām-ı M N (151b/18): - V (159a/11)
şarāb-ı M N (151b/19): cām-ı V (159a/11)
- M N (151b/19): ki sāġar-ı kelām müdām-ı īhām u ibhāmla hem-ber ḳılınmışdur (“müdām-ı īhām u ibhām”
ibaresinin üzeri çizilmiştir.) V (159a/12-13)
şehriyār-ı deryā-şemāyil M N (152a/1): sulṭān-ı gītī-sitān V (159a/14)
ṭayy-ı M N (152a/2): seyr-i V (159a/15)
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miḥnet-resīde-gān-ı memleket ecliyçün bu meẟābede meşaḳḳat ü beliyyeti teḳabbül itmekden mücerred ġaraż, efrād-ı ra‘iyyetden bir ferdüñ pāy-ı
ḳarārı ḫār-ı āzār-ı sitem-kārlardan rencīde olmamaḳ idi. Bu ḳande ḳaldı ki
ol Arslan didikleri tersān eyyām-ı hümāyūn ve zamān-ı meymūnumda ḥadd
ü ḥisābdan bīrūn ḫazīneyi ma‘raż-ı itlāfa ilḳā itdüginden mā‘adā ḥumā-yı
ḥimāyet ve ḥavza-i ṣıyānetimde dāḫil olan [N152b] ḳılā‘-ı keẟīru’l-intifā‘ım1
alınmasına sebeb2 [M157b] ve żu‘afā-yı ra‘iyyet pāy-māl-i erbāb-ı ḍalālet3
olmasına bā‘iẟ ola. İnşā’allāhu’l-‘Azīz ol bī-ḥamiyyet ü ġayrete4 sāḳī-i siyāsetim eliyle bir cām-ı muṣībet-encām5 yandırayın ki tā rūz-ı6 nüşūr ḫumār-ı
pür-fütūrı rūḥ-ı bī-fütūḥından dūr olmayup bu deyr-i mükāfātda itdügi
şenā‘atüñ ṣūret-i mükāfātın bula ve ‘ālem-i7 ‘ālemiyāna numūne-i ‘ibret ve
enmūẕec-i8 ḥayret ola.”9
[V160a] Beyt:
10

אى

כ כ او
روز אر

اى

از د

Neẟr: Ol ḥīnde emīr-i sa‘ādet-mesīr ḥaḳḳında ri‘āyet-i pādişāhī ve ‘ināyet-i
nā-mütenāhī ẓuhūra gelüp11 ber-muḳteżā-yı re’y-i ‘ālem-ārā12 fermān-ı ḳażāimżā bu üslūb üzre ṣudūr13 itmiş idi ki: “Cenāb-ı şecā‘at-niṣāb ve besālet-intisāb çāpük-süvār-ı14 miżmār-ı veġā ve ḥayret-fezā-yı15 ṣufūf-ı ṣunūf-ı16 a‘dā,
sen ki livā-i Bosna begi olan faḫru’l-ümerāsın,17 ma‘lūm ola ki senüñ ḥaḳḳuñda ri‘āyet-i bī-ġāyet-i şāhānem ve ‘ināyet-i bī-nihāyet-i ḫusrevānem ẓuhūra ge1
2
3
4
5
6
7
8
9

ḳılā‘-ı keẟīru’l-intifā‘ım M N (152b/1): ḳal‘a-i menī‘alarım V (159b/13)
sebeb M N (152b/1): - V (159b/13)
erbāb-ı ḍalālet M N (152b/2): a‘dā ve giriftār-ı kemend-i belā V (159b/13-14)
bī-ḥamiyyet ü ġayrete M N (152b/3): bed-baḫt u bī-ġayrete V (159b/15)
cām-ı muṣībet-encām M N (152b/4): piyāle V (159b/15)
rūz-ı M N (152b/4): rūz u V (159b/16)
‘ālem-i M N (152b/7): ‘ālem ü V (159b/18)
enmūzec-i M V (159b/19): enmūẕec-i N (152b/7)
- M N (152b/7):
Beyt:

10
11
12
13
14
15
16
17

א

ا

ا

א

כ

ا

(“Yılanın deliğine parmağını sokana / Parmağın çektiği acı ona yeter”) V (160a/1)
“Her uçarı olan ki yerinde durmaz / Kendi liyakatini dünyadan bilir”
Ol ḥīnde ... gelüp M N (152b/10-11): Pes hemān-dem V (160a/4)
- M N (152b/12): emr-i ‘ālī şeref-ṣudūr bulup V (160a/4-5)
ṣudūr M N (152b/12): iḳtiżā V (160a/6)
çāpük-süvār-ı M N (152b/14): muḳaddim-fersān-ı V (160a/7)
ḥayret-fezā-yı M N (152b/14): müferriḳ-i V (160a/8)
ṣunūf-ı M N (152b/14): - (Altta “hücūm” kelimesi yazılıdır.) V (160a/8)
faḫru’l-ümerāsın M N (152b/15): faḫru’l-ümerā Muṣṭafā’sın V (160a/9)

Cevâhiru’l-Menâkıb

lüp livā-i Budin beglerbegiliginüñ zimām-ı taḳlīdin keff-i kifāyetüñe tevkīl
eyledim. Ve buyurdum ki ‘asker-i cerrār ve hizebrān-ı şīr-şikāruñla [N153a]
ılġar idüp nāmūs-ı hezār-[M158a]sāle-i İslāmiyye’yi i‘tiḳād-ı bī-bünyādı gibi
berbād eyleyen Arslan nām rūbeh-i cebānet-fercāmı da‘vet idesin ve ser-i şaḳāvet-maḳarrını beden-i belādet-perverinden dūr idüp mir’āt-ı kāyinātda itdügi
fesādātuñ ṣūret-i cezāsın gösteresin.” deyü [V160b] emr-i ‘ālī-şān ve berāt-ı
sa‘ādet-nişān erzānī buyurulmış idi.1
Beyt li-münşi’ihī:
2

כ ا ا אل ام آ از آ אزכאر
כאر دون אزכאر
אر ا אل

Neẟr: Ol dem ki mīr-i ḫuceste-peyām pādişāh-ı İslām ḥażretlerinüñ ġubār-ı
mevākib-i kevākib-şumārlarıyla dīde-i cānı rūşen idüp selāmlıḳ recāsına üç3
yüzden ziyāde pelengīne-pūş ve4 āhū-süvār ve gürgīne-külāh ve5 düşmen-şikār
ḫuddām-ı pür-iḥtirāmla ve sāyir taḥt-ı livālarında vāḳi‘ olan sipāh-ı nuṣret-intibāhla cem‘an biñ beş yüzden ziyāde ṣarıḳlı ile6 kerr ü ferr-i iḥtişāmı serḥadd-i
mübālaġaya yetişdirüp muntaẓır-ı ḳudūm-ı pādişāhī iken Bāb-ı ‘Ālī çavuşlarından iki nefer çavuş ẕikr olunan berāt-ı sa‘ādet-āyātla emr-i pādişāhīyi īṣāl
idüp münderic7 olan [N153b] müjde-i sa‘ādet-me’āẟir8 ve cevāhir-i zevāhir-i
evāmir9 ma‘lūm-ı şerīfleri olmış idi.10 Ba‘dehū ol esrārı iş‘ār ve ol güftārı
[M158b] bir ferde iḫbār itmeyüp11 12ار
ار را
ورا
mażmūnı ẓuhūr
13
bulmış idi. Ve peyk-i vehmi ki maḥrem-i esrār-ı ḫayāl ve gencūr-ı ḫazāyin-i
ḳīl ü ḳāldür, bu rāzdan bī-ḫaber ve bu kişver-i esrārdan dūrr-ter itmişleridi ve
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

“Ve mīr-i mükerreme irsāl olunan emr-i şerīfde ‘Elbette elbette Arslan Paşa’nuñ başın kesüp bāb-ı sa‘ādetme’āba irsāl idesin.’ deyü mīr-i ṣāḥib-tedbīr bu işe girmege aṣlā rıżā virmeyüp ‘İbtidā ġazāmız Müslimāna
olmaḳ lāyıḳ degildür.’ deyü der-i devlete ‘arż idüp ve Meḥemmed Paşa ḥażretlerine başḳa ‘arż-ı ḥāl idüp
‘āḳıbet çār-nā-çār iki nefer çavuşlar ḳoşup sebeb-i ḳatl olalar deyü rāz āşikār olduḳda firārı ḳarāra tebdīl
idüp āsitāne-i sa‘ādete yüz dutup gitdi.” (M’de derkenardaki not)
“Her kimin ki şansı da tutsa işin başında / Bahtı yâr, ikbali hizmetkâr, dünya uğurlu olur”
üç M N (153a/12): beş V (160b/6)
pelengīne-pūş ve M N (153a/13): pelengīne-pūş-ı V (160b/7)
ve M N (153a/13): - V (160b/7)
ve sāyir taḥt-ı ... biñ beş yüzden ziyāde ṣarıḳlı ile M (“biñ” kelimesi yazılmamıştır, “beş yüz” kelimeleri
karışık yazılmıştır.) N (153a/14-16): - V (160b/8)
çavuş ẕikr ... münderic M N (153a/18-19): çavuşla berāṭ-ı şāhī ve emr-i pādişāhī vāṣıl olup vāḳi‘ V (160b/10-11)
sa‘ādet-me’āẟir M N (153b/1): sa‘ādet-me’āẟiri V (160b/12)
evāmir M N (153b/1): evāmiri V (160b/12)
ma‘lūm-ı şerīfleri olmış idi M N (153b/1-2): ma‘lūm ….. (Derkenarda devamı okunmamaktadır. “idinmişler
idi” olabilir.) V (160b/12)
Ba‘dehū ol ... bir ferde iḫbār itmeyüp M N (153b/2-3): Maḥzūn-ı ḫazīne-i sīne ve medfūn-ı dil-i pür-sekīne
idüp V (160b/13-14)
“Hürlerin göğüsleri, sırların mezarlarıdır.” manasına gelen Arapça deyiş.
mażmūnı ẓuhūr bulmış idi M N (153b/4): mażmūnını mer‘ī ṭutmışlaridi (Derkenardadır.) V (160b/14)
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ol maḥallde bir dem ḳarār itmeyüp bir şeb-i zengī-selebde ki ẕevāyib-i kevā‘ibden tīre ve erbāb-ı ġafletüñ baṣar-ı baṣīretlerinden ḫīre1 idi, cemī‘2 enṣār u a‘vānlarıyla3 rikāb-ı devlet-me’ābı4 kerān idüp İstolni Belġrad [V161a] cānibin ṭutup
gitmişleridi. Henüz ḳulle-i kuhsār-ı rūzgārdan rāyet-i ṣubḥ āşikār olmamış idi.
Ḳal‘a-i mezbūreye vāṣıl olduḳlarında ahālī-i ḳal‘a mevākib-i kevākib-şumāruñ
mānend-i şihāb-ı ẟāḳıb ḥavālī-i ḥiṣāra nāzil olduḳlarından ḫaberdār olıcaḳ5 ḳral-ı
bed-fi‘āl ḫayāl idüp baḥr-i ḥayrete ṭalmışlar ve çeşme-i cān-ı şīrīnden el yumışlaridi.6 Çün nesīm-i esḥār çehre-i rūzgārdan perde-i şeb-i tārı dūr ve çeşme-i
āfitāb dāmen-i āsmāndan evsāḫ-ı ẓulmeti mehcūr itdi, emīr-i ḥiṣār paşa-yı sa‘ādet-rüsūmuñ7 ḳudūmundan ḫaberdār [N154a] olup levāzım-ı ḫidemāta ḳıyām
ve veẓāyif-i mühimmāta ihtimām gösterüp8 [M159a] ḥavālī-i ḳal‘ayı mevāżi‘-i
ḫıyām ve mevāḳi‘-i şi‘ār-ı İslām idüp nüzūl buyurmışlaridi.
Ba‘dehū pādişāh-ı deryā-nevāl ḥażretlerinüñ Arslan Paşa ḥaḳḳında vārid
olan fermān-ı ḳażā-cereyānların icrā eylemek9 ḫuṣūṣında enāmil-i efkārı derkār idüp bu minvāl üzre mektūb irsāl eylemişleridi10 ki: “Ḥālā bu faḳīre ḫiṭāben fermān-ı ‘ālī-şān-ı11 sulṭānī şeref-vuṣūl-i erzānī ḳılup ḫulāṣa-i mażmūn-ı
meymūnı12 ‘Budin beglerbegisi olan Arslan Paşa cenāb-ı [V161b] vālā-niṣābımdan emr-i şerīf vārid olmaḳsızın Polata nām ḥarbī ḳal‘a üzerine ṭop çeküp
ḥadden bīrūn māl-i mīrīyi itlāfdan istinkāf itmedügi mesmū‘-ı şerīfim olmışdur. Gerekdür ki mezbūr Arslan Paşa’yı13 da‘vet idüp ba‘de’t-teftīş üzerinde
ẟābit ü ẓāhir olan mālı tażmīn itdüresin.’ deyü buyurulmışdur. İmdi derḥāl bu
ḫuṣūṣda ihmāl itmeyüp14 bu cānibi teşrīf idesiz.”15 Ve daḫi16 Budin yeñiçerileri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

zevāyib-i kevā‘ibden ... ḫīre M N (153b/8-9): erbāb-ı ġafletüñ baṣar-ı baṣīretlerinden ḫīre ve zevāyib-i
kevā‘ibden tīre V (160b/17-18)
cemī‘ M N (153b/9): cemī‘an V (160b/18)
a‘vānlarıyla M N (153b/9): a‘vānla V (160b/18)
devlet-me’ābı M N (153b/10): hümāyūnı V (160b/19)
olıcaḳ M N (153b/15): olduḳlarında ‘asker-i V (161a/5)
baḥr-i ḥayrete ... yumışlaridi M N (153b/15-16): bāb-ı ḳal‘ayı açmaḳdan ictināb eylemişleridi V (161a/6-7)
sa‘ādet-rüsūmuñ M N (153b/19): sa‘ādet-mevsūmuñ V (161a/10)
gösterüp M N (154a/2): gösterdükde V (161a/12)
Ba‘dehū pādişāh-ı ... eylemek M N (154a/4-6): Derḥāl fermān-ı pādişāh-ı ṣāḥib-nevāl ḥażretlerin yerine
getürmek ecliyçün Arslan Paşa’yı da‘vet V (161a/14-15)
der-kār idüp ... eylemişleridi M N (154a/6-7): bu üslūb üzre der-kār itmişleridi V (161a/16-17)
‘ālī-şān-ı M N (154a/8): ḳażā-cereyān-ı V (161a/18)
şeref-vuṣūl-i erzānī ... meymūnı M N (154a/8-9): vārid olup mażmūn-ı meymūnında V (161a/18)
Gerekdür ki mezbūr Arslan Paşa’yı M N (154a/14): - V (161b/4)
itmeyüp M N (154a/17): revā buyurulmayup V (161b/7)
- M N (154a/18): deyü mektūb-ı merġūbü’l-üslūb tesvīd olunmış idi V (161b/8-9)
daḫi M N (154a/18): - V (161b/9)

Cevâhiru’l-Menâkıb

aġasına1 “Çehre-i rāzdan niḳāb-ı iḥtirāzı ref‘ idüp [N154b] ġāfil olmayasın.
Paşa-yı ḥīle-sāz perde-i rāza dem-sāz olup naḫcīr-i żamīri türktāza āġāz iderse neferāt-ı şīr-şikārla [M159b] ḥaşerāt-ı nā-pāyidārına vücūd virmeyüp ḫār-ı
ılġarla rāhını sedd ve ḫvāh2 nā-ḫvāh girü mekānına redd eyleyesin.” deyü bir
cerīde3 silk-i taḥrīre keşīde ḳılınmış idi. Ve ḫuṣūṣ-ı mezbūruñ mübāşeretiyçün4 me’mūr olan5 çavuşlaruñ ellerine teslīm idüp maḳām-ı tenbīhde6 bu
gūne naṣīḥat7 buyurmışlar idi ki: “Sāyir ḫavāṣṣuñ bu rāza maḥremiyyetle iḫtiṣāṣı olmaduġı [V162a] ecilden ḥālā bu kār-ı ḫaṭīrüñ zimām-ı ḥuṣūlini keff-i
kifāyetiñüze8 mevkūl itmegi9 ma‘ḳūl gördüm. Gerekdür ki10 siz daḫi kemāl-i
iḥtiyāṭı serḥadd-i mübālaġaya ol vechile yetişdiresiz ki gūş-ı nesīm-i esḥār ki
maḥrem-i esrār-ı ezhārdur, bu gülşen-i rāzdan bir şemme reng ü bū işitmeye ve
dil ki gencūr-ı ḫazāyin-i cevāhir-i esrārdur, bu rāzuñ serḥadd-i iẓhārına ḳadem
dırāz itmeye.” deyü irsāl buyurmışlaridi.11 Anlar daḫi “Her ne fermān olunursa
her-āyīne ṣalāḥ-ı ḥāl-i12 bendegānı mutażammın ve intiẓām-ı aḥvāl-i çākerānı
mütekeffildür.” deyüp ol mühimmi ẕimmet-i himmetlerine ḥavāle itmişleridi
ve raḫş-ı ‘azīmete ‘inān virüp [N155a] rāh-ı maḳṣūdı ṭutup gitmişleridi. Ammā kār-ı ‘ālem bu üslūb üzre sārī ve girdār-ı benī Ādem bu minvāl üzre cārīdür
ki miyān-ı ādemiyānda kitmān-ı esrār ve iḫfā-yı [M160a] rāz binā-yı vefā-yı
ḫūbān-ı ṭannāz gibi ḫarāb ve iksīr-i ekber ve kibrīt-i aḥmer gibi nā-yābdur.
Ve’l-ḥāṣıl mezbūr çavuşlar paşa-yı mürselün-ileyhe vāṣıl olduḳlarında ṣaḥīfe-i
ṣıfātların ḫıyānet ruḳūmıyla merḳūm ve cerīde-i aḥvāllerin ġaddārlık rüsūmıy1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

- M N (154a/18): daḫi V (161b/9)
- M: u N (154b/4) V (161b/14)
- M N (154b/5): daḫi V (161b/15)
mübāşeretiyçün M N (154b/6): mübāşeretine V (161b/16)
- M N (154b/7): ḳapu V (161b/17)
tenbīhde M N (154b/8): naṣīḥatde V (161b/18)
naṣīḥat M N (154b/8): tenbīh V (161b/18)
keff-i kifāyetiñüze M N (154b/10): sizden ġayrı kimesnenüñ keff-i kifāyetine V (162a/1-2)
 ا כM V (162a/2):  ا כN (154b/11)
gördüm. Gerekdür ki M N (154b/11): görmedim. V (162a/2)
- M N (154b/16):
Meẟnevī:

ار

כ دار
א א

אن ب دا
א ب دا

12

אن א آ
כ
כ
כ رכ א
در

[İkinci beyit Sa‘dî-i Şirâzî’nin Bostân’ındandır. “Şöyle olur düşüncen ve amelin senin / Ki hiç kimse bilmez
esrarın senin / Derler ki İskender doğulularla harp edecekken / Çadırının kapısını batıya doğru açtırmıştı”
(Bostan, s. 96).] Neẟr V (162a/7-10)
 אM:  אلN (154b/17) (Satırda “fermān-berdārız deyü” ibaresinin üzeri çizilmiştir. Derkenarda, “” אل
kelimesinin yarısı okunmaktadır.) V (162a/10)
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la [V162b] mersūm idüp cemāl-i rāzdan perde-i ḥicābı ref‘ itdiler ve mācerāyı
kemā-cerā inbā idüp ṭarīḳ-i küfrān u1 ġadre2 gitdiler. Ve bu nice ‘uhūd u
ḥuḳūḳı ser-menzil-i ‘uḳūḳa yetürdiler ve3 4אع
אوزا
 כmefhūmın
ẓuhūra getürdiler.
از دو
ز אن

Şi‘r:5

دو
6

ورد

כאن دو
را ن ادب

כ

א كو
כ
כ ان

Neẟr: Çün bu ḫaber-i hevl-nāk ki muḳaddeme-i sipāh-ı merg ve ṭılāye-i leşker-i
helākdür, bī-çārenüñ kişver-i ḫayālin idāre ve ceyş-i ṣabr u ḳarārın perākende
vü āvāre idicek bir zamān tünd-bād-ı ġumūm7 bünyād-ı nihādına hücūm itdi
ve zebān-ı ḥasret ü ḥayretle eyitdi:
Beyt:
8

ش

ش

خ כאر و ا
خو ا

د

د ى
[ אN155b]

Neẟr: Vaḳtāki9 bāde-i ḥayretden ifāḳat buldı,10 bu raḫne-i [M160b] sehm-gīni
sedd ve bu ḳażā-i mübremüñ11 indifā‘ına meded ṭalebinde efkār-ı perīşān-eṭvārı der-kār idüp eyitdi ki: “Āyā ne cānibe gidem? Ve ‘acabā derd-i derūn ve ḥāl-i
diger-gūnım [V163a] kime taḳrīr idem?”

1
2
3
4
5
6

küfrān u M N (155a/10): küfrān-ı V (162b/2)
 رهM:  رهN (155a/10) V (162b/3)
- M N (155a/11): kelām-ı belāġat-encām-ı V (162b/4)
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’sindendir. “İkiye ulaşan bütün sırlar yok olur”
Şi‘r M V (162b/5): Naẓm N (155a/12)
- M N (155a/14):
غ از
אن אی او

7
8
9
10
11

ان

و

د

(“Kafesinden sıçrayan vahşi kuş gibi / Artık ellerini ve ayağını bağlamak zor gibi”) V (162b/8)
Molla Câmî’nindir. “Elbette işitmişsindir, bir ikiyi aştı mı / Az zamanda herkesin diline düşer / Bir hakîm
“Bu iki, iki dudaktan başka bir şey değildir” dedi / Onun için sırrı fâş etmek edebe aykırıdır” (Beşinci Taht:
Yûsuf ve Züleyhâ, s. 57).
- M N (155a/18): u hümūm V (162b/12)
Selmân-ı Sâvecî’nin Dîvân-ı Eş‘âr’ındandır. “Gördün mü ne yaptı zalim gök ve yıldızları / Adını bile anma,
ne gök, ne yıldız, ne çenberini”
Vaḳtāki M N (155b/1): Çün V (162b/16)
buldı M N (155b/2): bulup V (162b/16)
 كM: כ
N (155b/3) V (162b/17)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ا
כ

Beyt:
1

ا

אرم دواى دل
رد دل
دواى درد دل כאر

Neẟr: Āḫiru’l-emr bu rāza yine kendüden ġayrı hem-rāz bulmayup gāh eyitdi
ki: “Çünki2 āfitāb-ı iḳbāl derece-i zevāle yetdi ve sipihr-i ġaddār ve rūzgār-ı
sitemkār şīve-i ġadr ü intiḳāmın āşikār itdi, ṣavāb budur ki dāmen-i ḳanā‘at ü
ferāġate3 teşebbüẟ ḳılam ve tāc-ı cāh u celāli4 terk idüp iḫtiyār-ı ‘uzlete ṭālib ve
inzivā-yı ḫalvete rāġıb olam.”
را
ا

Şi‘r:5

6

زא
אכ

ا

از

ارى אرى
ور אی
تآ
زن و در دا
د

Neẟr:7 Ve gāh eyitdi ki: “Gedālık kūşesini ki ḥaḳīḳatde salṭanat-ı bī-zevāldür,
ele getürüp bī-nām ü nişān8 pā-bürehne vü ‘uryān ḳalam ve rāh-ı seyāḥati ṭutup9 ricāl-i ġayb-miẟāl dīde-i a‘yāndan nihān olam.”
Şi‘r:10
زد
11

א

אز כ
از
ه درى אز כ

د אر כ
ن را
از

[N156a]

כ

[M161a] Neẟr: Ve gāh mürġ-i efkār-ı perīşān-rūzgārı bu hevāda pervāz ve bu
nevāya dem-sāz olup eyitdi ki: “Ḥālā emīr-i12 āḫūr olan Ferhād Aġa’yla ki şe1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

 درد دل כאرM:
 درد دل כאرN (155b/7) /
 دزد دل כאرV (163a/2)
Selmân-ı Sâvecî’nin Dîvân-ı Eş‘âr’ındandır. “Gönül derdine tutulmuşum, dermanını bilmiyorum / Gönül
hastalığının ilacı iştir, çok da zor görmüyorum”
Çünki M N (155b/9): Çün V (163a/4)
ferāġate M N (155b/12): tevekküle V (163a/7)
tāc-ı cāh u celāli M N (155b/12): manṣıb u cāhı (Derkenardadır.) V (163a/7)
Şi‘r M N (155b/13): - (Derkenardadır.) V (163a/7)
“Kötülük yayan zamane fitnesinden / Kalk kaç nereye gidebilirsen / Ve eğer kaçacak ayağın yoksa bari / El
çırp ve halvete çekil”
Neẟr M N (155b/16): - (Derkenardadır.) V (163a/7)
- M N (155b/17): ve enṣār u a‘vān V (163a/9)
ḳalam ve rāh-ı siyāheti ṭutup M: ḳalam ve rāh-ı seyāḥati ṭutup N (155b/18) / olup rāh-ı siyāhete revān V
(163a/10)
Şi‘r M N (155b/19): Naẓm V (163a/11)
Nizâmî-i Gencevî’nindir. “Bütün dünya varlıkları en eskisinden en yenisine kadar / Bir arpaya değmez /
Kendine bundan daha güzel bir ülke hazırla / Bu hücreden daha hoş bir kapı ara” (Mahzen-i Esrâr, s. 78,
115, 120).
emīr-i M N (156a/4): mīr-i V (163a/16)
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ref-i teḳarrüb-i pādişāhīyle müşerrefdür, niçe demdür ki ṣıdḳ u dād ve da‘vā-yı
ittiḥāddan dem ururın. Evlā budur ki anlaruñ ṣavbına şebdīz-i ‘azīmete ‘inān
virem. Ve ümmīddür ki [V163b] bu demde Ferhādlık idüp cān-ı şīrīni çengāl-i ġaḍab-ı ḫusrevānīden anlaruñ şefā‘atiyle ḳurtaram.” deyü. Pes bu tedārük
cümleden sezā-vār ve1 meḥekk-i i‘tibārında2 kāmilü’l-‘ayār3 bulunup bir şeb-i
tārda firār itmek üzre ḳarār eylemiş idi.
Şi‘r:
א
د
4

א از א
כ ن از

در א ۂ כ
א
زد

ا כ כ
ن از א
א אن כ او כ א
د

Neẟr: Ammā ḫāṭır-ı miḥnet-maḳāṭırına ḫuṭūr eyledi ki “Esrār-ı firārımdan5
yeñiçeri aġası yāḫūd göñüllü aġası6 ḫaberdār olursa neferāt-ı şīr-şikārla beni giriftār itmek muḳarrer ve mürġ-i cān-fikārı çengāl-i āzārlarından ḫalāṣ
ġayr-i müyesserdür.” deyüp7 ol gice nefs-i Budin’den8 Martolos Maḥallesi nām
maḥalleye bir ṭarīḳle āteş bıraḳmış idi. Ve9 yeñiçeri ṭāyifesi [N156b] aġayla10
[M161b] ol vāḳı‘a-i ġāyilenüñ def‘ine meşġūl iken ḫuddāmından birḳaç neferi
rehber idinüp ‘azm-i rāh itmişdi ve tīġ u kefen-ber-dūş pādişāh-ı Süleymān-cüyūş semtin ṭutup gitmişdi. Vaḳtāki11 Ferhād Aġa’nuñ şeref-i [V164a] mülāḳātlarıyla12 müşerref oldı, ḥużūrlarında13 ḥāl-i rāz-ı14 derd-i bī-şumārını bir vechile şerḥ eyledi ki eger seng-i ḫāre bir ẕerresin işitse te’ẟīrinden pāre pāre olaydı.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

deyü. Pes bu tedārük cümleden sezā-vār ve M: bu tedārük cümleden sezā-vār ve N (156a/10) / Pes bu tedbīr
V (163b/2)
i‘tibārında M N (156a/10): żamīrinde V (163b/3)
- M N (156a/11): ve mīzān-ı i‘tibārında ‘ālī-mıḳdār V (163b/3)
“Kazanın hükmüne karşı çaresiz biri kazadan kaçtı / Ki bir cahil dedi kinaye ile ‘falanca kazadan kaçtı’ /
Kazadan kaçabilecek kim var ki / Nereye kaçarsa kaçsın kaza eli başındadır”
firārımdan M N (156a/15): firārdan V (163b/9)
yāḫūd göñüllü aġası M: - N (156a/15) V (163b/10)
- M N (156a/18): bu ‘uḳde-i ser-bestenüñ ḥallinde enāmil-i efkārı der-kār idüp V (163b/12-13)
Budin’den M N (156a/18): Budin’de V (163b/14)
bıraḳmış idi. Ve M N (156a/19): bıraġup V (163b/15)
aġayla M N (156b/1): aġayla üşüp V (163b/15)
Vaḳtāki M N (156b/4): Çün mezbūr V (163b/19)
mülāḳātlarıyla M N (156b/5): ḫidmetleriyle V (164a/1)
oldı, ḥużūrlarında M N (156b/5): olduḳda ḥużūr-ı şerīflerinde V (164a/1)
rāz-ı M: zār-ı N (156b/5) V (164a/2)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Beyt:
1

ح د دا אن
א כ כ
داغ אزه دل آن א ان

Neẟr: Çün müşārün-ileyh aġa bu aḥvāl-i pür-melāli ıṣġā itdi ve kānūn-ı derūnı
sūz-ı riḳḳatle pür-ḥarāret olup eyitdi: “İy bī-çāre! Bu seylāb-ı ıżṭırābuñ rāhını
sedd ve bu derd-i dil-sūzuñ şifāsına meded olursa vezīr-i a‘ẓam Meḥemmed
Paşa2 ḥażretlerinüñ cenāb-ı vālā-niṣāblarından ḥāṣıl olur. Ve illā ġayrı ḳapuda
ḥalḳa-kūb olmaḳ hemānā ṣovuḳ demür dögmekdür. Pes imdi re’y-i rezīn ve
fikr-i3 güzīn oldur ki dergāh-ı felek-iştibāhlarında çehre-i tażarru‘ı ḫāk-ālūd
ve bāb-ı sa‘ādet-me’ābları türābını maḥall-i sücūd idünüp emān-ḫvāh olasın,
bāşed ki ḥablü’l-metīn-i tedbīrleriyle4 bu girdāb-ı [N157a] ıżṭırābdan necāt
bulasın.”
Beyt:

ر

5

ه ا אد
در אس ر
[M162a]
زور
ر א ه را אره א

Neẟr: Çün hezār iḥtiḳār6 u i‘tiẕārla vezīr-i a‘ẓam ḥażretlerinüñ ḥużūr-ı şerīflerine vāṣıl oldılar, anlar daḫi7 tebessüm-künān zülāl-i ḫiṭābı zehr-ḫand-ı ‘itābla
ālūde eyleyüp buyurdılar8 ki: “Paşa ḥażretleri, āyā ne vechile vilāyeti ḫālī ḳoyup bu cānibe teveccüh itdüñüz ve ‘acabā bī-fermān-ı sulṭānī ḥarbī ḳal‘aya
ṭop çeküp ẕāt-ı cebānet-ṣıfātuñuñ muḳteżāsınca dāmen-i firārı yaḳalamaġıla
birḳaç ḳal‘a-i İslāmiyye’yi küffā[r]-ı ḫāk-sāra aldırmaḳda ne ḫāṭıraya ḫidmet
buyurduñuz ki vaḫāmet-i ‘āḳıbetin müşāhede ve şe’āmet-i netīcesin mu‘āyene
idersin ve bu vāḳı‘adan9 ṣoñra rāh-ı i‘tiẕāra daḫi gidersin? Henüz dil-i pür-ġıllüñde dā‘iyye-i necāt vardur he mi? Ve ümmīdvārsun ki evḳātuñ selāmetle geçe
eyle mi?

1
2
3
4
5
6
7
8

“Her kime ki hayat hikâyemi açıklasam / Yüz yeni yara açarım o zavallının kalbinde”
Meḥemmed Paşa M: - N (156b/13) V (164a/9)
fikr-i M N (156b/16): tedbīr-i V (164a/12)
tedbīrleriyle M N (156b/19): ser-rişte-i tedbīr-i ḳażā-te’ẟīrleriyle V (164a/15)
Nizâmî-i Gencevî’nin Şeref-nâme adlı eserindendir. “Yanan tasa düşen karınca / Kurtarana can borçludur”
iḥtiḳār M N (157a/2): iftiḳār V (164a/17)
oldılar, anlar daḫi M N (157a/4): olduḳda V (164a/19)
ālūde eyleyüp buyurdılar M N (157a/5): [V164b] bir vechile ālūde itdiler ki
Beyt:

9

כ د از آن ز
ب

ز

כ

כ

(“Felek ağlıyordu bu acı acı gülüşten / Ki bakıyordu zehir dolu gül şerbetine”)
Neẟr: ve şeref-i iltifāt erzānī buyurup eyitdiler V (164b/1-3)
vāḳı‘adan M N (157a/12): vāḳı‘a-i ġā’ileden V (164b/9)
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Mıṣrā‘:

Sevdā-yı ḫāmı baḫte fikr-i muḥāli1 girde

Neẟr: İmdi ma‘lūm olsun ki pādişāh-ı dād-güster ḥażretlerinüñ seniñ ḥaḳḳıñda
fermān-ı ḳażā-cereyān-ı siyāseti bir vechile taḳarrür bulmışdur ki iḥtimāl-i necāt2 dāyire-i imkāndan3 dūr ve ḫāṭıra-i şefā‘at4 serḥadd-i iḳtidārımdan5 mehcūrdur.” [N157b] Paşa-yı perīşān-eṭvār daḫi sebeb-i inḥirāf-ı rūzgār ve bā‘iẟ-i cür’et-i
küffār [M162b] ḫuṣūṣında ba‘żı muḳaddimāt-ı fāside ecliyçün cevāb-ı leng ve
kelimāt-ı sebük-senge āheng itdükde meḥekk-i [V165a] ḳabūllerinde kem-‘ayār
ve mīzān-ı i‘tibārlarında bī-mıḳdār bulunup buyurdılar ki, ol maḥallde6 peymāne-i ḥayātı bāde-i siyāsetle ṭoldı ve ṣavlecān-ı şemşīr-i bürrānla ṭop-ı seri derḥāl
ḫāk-i siyāha ġalṭān oldı.
Beyt:
7

ود
ىכ א
ز ارى אك ره ا אده د

Neẟr: ‘Āḳıbet ser-pence-i şīr-i ecel cism-i heves-nāküni çāk itdi ve niçe ārzū-yı
ḫāṭır-ı ġamm-nāki zīr-i ḫāke defn idüp gitdi.
Şi‘r:8

כאخ
اخ

9

כ
א

ا

آ

ا

כ

آرزو א כ در دل א
א
אی ا در
10

ز دا د אغ
در اغ כ
א آ
در ف
در א
כ כ

11

כ
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

אن אودا
א
اى אن אودا

muḥāl M: muḥāli N (157a/15) V (164b/12)
necāt M N (157a/18): ‘afv V (164b/15)
imkāndan M N (157a/18): iḳtidārımdan V (164b/15)
ḫāṭıra-i şefā‘at M N (157a/19): - V (164b/16)
iḳtidārımdan M N (157a/19): imkāndan be-ġāyet V (164b/16)
maḥallde M N (157b/5): meclisde V (165a/2)
“Dağ başı Kayser’e aşağı inmedi / Hakirlikten toprağa yolu düşmüştü”
Şi‘r M N (157b/10): Naẓm V (165a/7)
 אM N (157b/11):  و אV (165a/8)
 אM:  אN (157b/13) V (165a/10)
M:
N (157b/14) V (165a/11)
“Şöyledir âdeti bu eski sarayın / Bazen sana dar olur bazen ferah / Çok arzular vardır ki gönülde kalır / Çok

Cevâhiru’l-Menâkıb

Vilāyet-i Budin melikü’l-ümerālıgı peyġāmını1 i‘lām ve Gölbaşı2 nām
mevżi‘de dernek itdükleri maḳāmdur ki ḫıyām-ı ibhām3 de‘āyim-i kelām
üzre vaż‘ olunmışdur.
Bezm-i rūzgār-ı zūr-kār ve ḫum-ḫāne-i sipihr-i bī-ḳarārda4 [N158a] dehr-i
ġaddāruñ [M163a] kārı bu üslūb üzre cārīdür ki sāġar-keşān-ı bezm-i devlet
ve cür‘a-çeşān-ı cām-ı sa‘ādet olanlardan birisin her-bār ki5 [V165b] derd-i
nekbetle ḫarāb ve mest-i medhūş-ı şarāb-ı inḳılāb eyleye, derḥāl bezm-nişīn-i
iḳbāl ve ‘işret-güzīn-i cāh u celāl olanlardan birisin daḫi sāġar-ı şādmānī ve
ṣahbā-yı kāmrānīden bir vechile ḫōş-ḥāl eyler ki na‘ra-i nūş-ā-nūşı ve gülbāng-ı cūş u ḫurūşı zemīn ü zamāna velvele ve ḫum-ı nīlgūn-āsmāna ġulġule
ṣalsa6 gerekdür.
Beyt:

اى
אى

7

ر
ا
ن رود د כ آ

כ

Neẟr: Ve daḫi8 cām-ı pür-ṣafā ve müdām-ı9 muṣaffāsı reşk-i ḫūrşīd-i āsmān
ve ġayret-i şerbet-i cinān olan bir encümeni ki ṣoḥbet ṣoñı gibi perīşān eyleye, her-āyīne bir bezm-i şāhāne ve bir meclis-i ḫusrevāne daḫi peydā eyler
ki ṣadā-yı sāz ve ġavġā-yı mestānından Zühre-i zehrā müteḥayyir ve pīr-i rūşen-żamīr-i felek mütefekkir olsa gerekdür.
Beyt:10
11

از و
א

د

אد א

ا

כ

Neẟr: Ol dem ki paşa-yı kām-kār merḥūm Arslan Paşa’nuñ çengāl-i şīr-i siyāsete şikār [M163b] [N158b] olduġından ḫaberdār oldılar12 ve çehre-i rāzdan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ümit ayağı vardır ki çamurda kalır / Aşağı düşe sevdadan çok yüksek dimağlar / Çoğunun çırasının ateşi
yanık kalır / Gülmeyin gül bahçesinde kurumuş güle / Ki mateminde ağlamayan bülbüle / Cihan kimseye
sonsuz kalmaz / Cihanın sahibi bakidir ki bu da yeter”
melikü’l-ümerālıgı peyġāmını M N (157b/16): beglerbegiligi erzānī buyurulduġı peyġāmı V (165a/13-14)
“İstolni Belġrad ḳurbında şāyi‘ olup ba‘dehū Göl nām mevżi‘e ḳonuldı sene 974” (M’de derkenardaki not)
 ا אمM N (157b/18):  ا אمV (165a/15)
- M N (157b/19): sāḳī-i V (165a/17)
birisin her-bār ki M N (158a/3): her-bār ki birisin V (165a/19)
ṣalsa M N (158a/9): bıraḳsa V (165b/7)
Firdevsî’nindir. “Bu fani sarayın âdeti budur / Biri gider, diğeri onun yerine gelir”
daḫi M N (158a/11): - V (165b/8)
müdām-ı M N (158a/11): şarāb-ı V (165b/8)
Beyt M V (165b/14): Naẓm N (158a/17)
 אد א دM:  אد אن د ىN (158a/18) /  אد אن و دV (165b/14)
“Şöyledir dünya çıkışlı, inişli / Biri sevinçli, diğeri dertli”
olduġından ḫaberdār oldılar M N (158b/1): olduġını gūş itdiler V (165b/16)
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perde-i1 mevāni‘i dūr2 ve dāmen-i maḳṣūddan ḫār-ı ‘avāyıḳı mehcūr buldılar, diyār-ı Budin paşalıġınuñ ḫaber-i meserret-eẟerini3 ki mānend-i mürġ-i
lā-mekān āşiyāne-i sīnelerinde [V166a] pinhān4 eylemişleridi, derḥāl cemī‘
e‘ālīyi dīvān-ı ‘ālīlerine iḥżār idüp ol genc-i nihānī ḫuṣūṣında erzānī buyurulan berāt-ı sulṭānī mānend-i ṣubḥ-ı ṣādıḳ ufḳ-ı girībānlarından şārıḳ olmış idi
ve ġurre-i ġarrā-yı ṭuġrāsından zevāyā-yı eflāk ve ḫabāyā-yı5 kürre-i ḫāk nūr-ı
sürūrla ṭolmış idi.
Şi‘r:
درو
ووا
6

ر

مآ

א آ ز د ان
دۀ ا אل

ده
اى

ق אن ز
ا
כ

Neẟr: Çün bu peyġām-ı sa‘ādet-encām mānend-i meẟel-i sāyir ġāyib ü ḥāżır ve7
muḳīm ü müsāfir miyānında dāyir oldı, cemī‘ aḥbāb bāb-ı sa‘ādet-me’āblarına ḥāżır ve cümle-i ümerā-yı pür-şükūh gürūh gürūh ma‘raż-ı tehniyete cem‘
olup çehre-i ‘ubūdiyyeti8 sūde ve cebhe-i iṭā‘ati ḫāk-i ḫuşū‘la [N159a] ālūde
itdiler ve ḫidemāt-ı tehniyeti edā idüp eyitdiler: “Her naḳd-i āmāl ki pūte-i ṭalebde ḳāl olmış idi, şükr-i Perverdigār ki [M164a] dāru’l-‘ayār-ı rūzgārda mesbūk ve nām-ı nāmī ve ism-i sāmīñüzle ḍarb-ḫāne-i ẓuhūrda [V166b] meskūk
ḳılınmışdur.9 Rūzgār idi ki ābā-i ‘ulvī ve ümmehāt-ı süflīnüñ izdivācından bu
gūne nitāc-ı sa‘ādet-minhāc me’mūl idi. 10Ḥālā bi-ḥamdillāhi te‘ālā mesīḥ-i re-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

perde-i M N (158b/2): gerd-i V (165b/17)
- M N (158b/2): gördiler V (165b/17)
ḫaber-i meserret-eẟerini M N (158b/4): müjdegānesini V (165b/19)
pinhān M N (158b/5): nihān V (166a/1)
 א אىM:  א אىN (158b/10) V (166a/5)
“Cem tabiatlı valinin divanından mektup geldi / Şans müjdesi görüyorum onda üst üste / O anda sevinçten
can başım firkate ulaştı / Gam leşkerim yokluk sahrasına yerleşti”
ġāyib ü ḥāżır ve M N (158b/16): - V (166a/11)
- M N (158b/19): zemīn-i ḫużū‘a V (166a/15)
- M N (159a/5):
אرت ر אن א
ا

Şi‘r:

ا

10

כ
ده ا

ا כ دل اران د אش
ا כ אن ار آرزوش

ا وز
ا אل را
روز

(Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ravzatü’ş-Şühedâ’sındandır. “Bugün güzel bahtım müjde verdi / Geleceğime
yüz ümit perdesi açıldı / Gün o gün ki gönül binlerce duasına kavuştu / Devir o devir ki can bin arzusuna
erişti”) Neẟr V (166b/1-4)
idi M N (159a/7): olunurdı V (166b/6)

Cevâhiru’l-Menâkıb

cā mehd-i ilticāda 1﴾ ﴿ا ْ َ ْ ُ ِ ّٰ ِ ا َّ ِ ي َ َّ َ َא َ ٰ َכ ِ ٍ ِ ْ ِ ِאد ِهkelimātıyla mütekellim
َ
ve bülbül-i cān ki naġme-sarāy-ı gülistān-ı cihān-ı güẕerāndur,
2

Mıṣrā‘:

אر א

ا سכ

ا

Neẟr: naġamātıyla müterennimdür.
Şi‘r:3

از אج כ אد אر
از ا وار
א

4
5

6

مز وز
م

ا

د

א

ا

Neẟr: Çünkim şāhid-i iḳbāl mir’āt-ı rūzgārdan yüz gösterdi ve sāḳī-i meserret ü şādmānī bezm-i ferḥat ü kāmrānīde murād üzre el virdi, tā ki mürġ-i
cān gül-zār-ı ten ve şāḫsār-ı bedende āşiyān-sāz ola ve şāh-bāz-ı revān ḳażā-yı
lā-mekāna pervāz ḳıla. Mānend-i ṭā‘at-i ḥażret-i Vāhibü’l-mevāhib ẕimmet-i
himmetimize lāzım, belki vācibdür ki [N159b] [V167a] maḳām-ı ‘ubūdiyyetde dāyim ve āsitāne-i iṭā‘atde ḳāyim olavuz.”
Şi‘r:7

8
9

ه א از אن و دل
ه א ز

אز
ى در אز
10

1
2
3
4
5

د

ا

و

دو אد
כ

“... [Onlar,] ‘Hamd, bizi [mü’min] kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a mahsustur.’ dediler.” (Neml,
27/15)
“Yayı yok et, okçudan kurtul”
Şi‘r M N (159a/11): Naẓm V (166b/10)
M:  ىN (159a/11) V (166b/11)
- M N (159a/12):
ى آ כ א אن و ا ا אب
ت א د כ رכאب
כ

6
7
8
9
10

(“Sen şu hakan ve Efrâsiyâb’sın / Biri öper ayağını, diğeri üzengini”) V (166b/12)
“Sensin felekten doğan yadigâr / Bütün âlem senden ümitvar / Alt üst olur bu ülkedeki toplum / Eğer bu
kavmin başında olmasan”
Şi‘r M: Naẓm N (159b/2) V (167a/2)
 ه אM: א
N (159b/2) V (167a/2)
 ه אM: א
N (159b/3) V (167a/2)
M V (167a/3): - N (159b/3)
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و ض א دو כאر
د وا
1
ۀ כ د אر
س
ز
Neẟr: Paşa-yı Ḥātem-ḥaşā ḥażretleri daḫi zebān-ı luṭf ve dehān-ı ma‘ẕiret birle
her birine2 ḥurmet ü ‘izzet idüp buyurdılar ki: “Bi-ḥamdillāhi ‘azze ve celle
cevāhir-i zevāhir-i emel ki kān-ı imkānı maḥall eylemiş idi, bī-tīşe-i sa‘y ü ta‘ab
silk-i ṭaleb ve rişte-i ṭarabda müyesser ü müsehhel olmışdur. İnşā’allāhu te‘ālā
himmet-i vālā-nehmetim bunuñ üzerine mün‘aḳiddür ki mi‘mār-ı ‘adl ü dādum binā-yı emn ü emānı ol mertebede bānī ola ki Ye’cūc-i ẓulm ü i‘tisāfa ‘adl
ü inṣāfım sedd-i sedīd ve āb-ı şemşīr-i ḳażā-te’ẟīrimden āteş-i fitne ve ġubār-ı
belā nā-peydā ve3 nā-bedīd olsa gerekdür.”
Beyt:

و
כ אک از آب
ه س
כ
از

4
5

Neẟr:6 Ol dem ki şehriyār-ı gerdūn-vaḳār Sulṭān Süleymān-ı Sikender-iştihār7
ḥażretleri kerr ü ferr-i cihān-bānī ve cāh u celāl-i gītī-sitānīyle ḳal‘a-i Sigetvar’ı
muḥāṣara buyurduḳlarında ḥażret-i paşa-yı Rüstem-ḥaşāya ve vilāyet-i Ḳaraman [N160a] melikü’l-ümerāsı merḥūm8 Süleymān Paşa’ya: “Siz ki diyār-ı Budin ve diyār-ı9 Ḳaraman beglerbegilerisiz. Taḥt-ı eyāletiñüzde [M165a] olan

1

- M N (159b/5):
در دا

2
3
4
5
6

א

א

دد

(“Bizim hepimizin eli eteğinde / Hepimiz köleyiz, hizmetinde”) V (167a/5)
“Senin can u gönülden köleniziz / Ancak sana kölelikten ve hizmetten yüzümüz kızarıyor / İki yerde elimiz
bağlı her niyazda / Biri senin önünde, diğeri namazda / Bize iki şey farz ve vaciptir / Senin önünde yeri
öpmek ve Allah için secde”
- M N (159b/6): envā‘-ı V (167a/7)
nā-peydā ve M N (159b/14): - V (167a/15)
و
M:
N (159b/15) V (167a/16)
ه س
 כM: ه כ س
 כN (159b/15) / ث
 אV (167a/17)
“Keskin kılıcımın suyuyla temizlesem / Şu uğurlu topraktan kavga pisliğini”
- M N (159b/16): Ümmīddür ki ra‘iyyet-perverlik maḳāmında bir mertebe ṣāfī-dem ve ma‘delet-güsterlik
rikābında bir meẟābede ẟābit-ḳadem olam ki ṣıyt ü ṣadā-yı ‘adl ü dād [V167b] ve gülbāng-ı ḳal‘ u ḳam‘-ı
ẓulm ü bīdāddan zevāyā-yı rub‘-ı meskūn ve ḫum-ı ser-nigūn-ı gerdūn ṭolsa gerekdür.
Beyt:

7
8
9

ا

را

א א

و ا

ر ل ا כ دن ا
دد آ
از ل رو

(“Adalet nuruyla cihanın etrafını aydınlatan / Evet saltanat yolu adaletle aydınlanır”) Neẟr V (167a/17 167b/4)
Sulṭān Süleymān-ı Sikender-iştihār M N (159b/16-17): - V (167b/5)
melikü’l-ümerāsı merḥūm M N (160a/1): beglerbegisi olan V (167b/8)
diyār-ı M N (160a/2): vilāyet-i V (167b/9)

Cevâhiru’l-Menâkıb

‘asākir-i nuṣret-me’āẟirle bir münāsib maḥallde1 dernek idesiz. Tā ki ‘adū-yı
ḥīle-sāz pāy-ı ṭama‘ların dāmen-i edebden2 dırāz idüp eṭrāf-ı vilāyete türktāz eylemeyeler.” deyü fermān olunmış3 idi. Ber-muḳteżā-yı fermān-ı ‘ālī-şān
mūmā-ileyh Süleymān Paşa ṣāḥib-i sa‘ādet ḥażretleriyle İstolni Belġrad ḳurbında Göl nām mevżi‘de ḳarār eylemişler idi.4 Ol eẟnāda ber-muḳteżā-yı teḳāżā-yı
ḳażā5 mezbūr Süleymān Paşa’nuñ ṣaḥrā-yı vücūdı sipāh-ı ecele ṭar ve tāb u
teb-i6 ḥarāret-i ta‘abdan kānūn-ı derūnı āteş-bār olup mürġ-i rūḥı feżā-yı
[V168a] lā-mekāna ṭāyir ve āşiyāne-i 7﴾ ٍ’﴿ ِ ْ َ َ ِ ٍכ ُ ْ َ ِ رde mücāvir olmış
idi.8
Şi‘r:9

10

ر ا زال
ن א
11

وא
א

د
آن

ا

כ ز تد

زد

כ آ

Neẟr:12 Çün ḥażret-i paşa bu vāḳı‘a-i ḥayret-nümāyı13 dīde-i ‘ibret birle temāşā
idicek bir zamān ser-i tefekküri14 zānū-yı taḥayyüre15 ḳodılar ve ümerā-yı ẕevi’l-iḳtidārlardan her birini16 dīvānlarına oḳudılar. Enāmil-i endīşe ile [N160b]
her birinüñ nabż-ı ḳābiliyyetlerin ṭutup müteveffā-yı mezbūruñ yerine ne
maḳūle kimesne lāyıḳ ve şerbet-i devlet [M165b] ne aṣl ṣāḥib-himmetüñ mizācına muvāfıḳdur, tefekkür-i tāmm ve endīşe-i mā-lā-kelām itdükden ṣoñra livā-i Teke-ili17 begi olan18 Ḳara Murād dimekle ma‘rūf emīr-i sa‘ādet-maḥfūfuñ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

münāsib maḥallde M N (160a/3): maḥall-i münāsibde V (167b/10)
edebden M N (160a/4): cür’etden V (167b/12)
fermān olunmış M N (160a/6): fermān-ı ḳażā-cereyān-ı sulṭānī vārid olmış V (167b/13-14)
Belġrad ḳurbında ... eylemişler idi M: Belġrad’da cem‘ olmışlaridi N (160a/8) V (167b/16)
teḳāżā-yı ḳażā M N (160a/9): ḳażā-yı verā-yı Pādişāh-ı ḥayẟü yeşā’ (Derkenardadır.) V (167b/16)
tāb u teb-i M N (160a/10): tāb-ı teb ve V (167b/18)
“Muktedir bir hükümdarın katında, [doğruluk meclisindedirler.]” (Kamer, 54/55)
“Vefāt-ı merḥūm Süleymān Paşa sene 974” (M’de derkenardaki not)
Şi‘r M N (160a/13): Naẓm V (168a/2)
M N (160a/14): V (168a/2)
 زدM N (160a/15):  دV (168a/4)
“Şöyledir kanunu şu ak sakallı ihtiyarın / Ki süt içer gibi zehir içirir / Bir alın öpmedi o vefasız / Ki sonunda
kafaya tokatsız”
Neẟr M V (168a/4): - N (160a/15)
ḥayret-nümāyı M N (160a/16): - V (168a/5)
tefekküri M N (160a/17): tedebbüri V (168a/6)
taḥayyüre M N (160a/18): tefekküre V (168a/6)
birini M N (160a/19): birisin V (168a/7)
Teke-ili M: Anṭaliyye N (160b/4) V (168a/12)
olan M N (160b/4): olup V (168a/12)
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rūz-ı baḫşını1 sefīd ve kevkeb-i ṭāli‘ini2 sa‘īd bulup merḥūm-ı mezbūruñ yeri
mīr-i müşārün-ileyhe tevcīh olunmaḳ recāsına3 der-i devlet ṣavbına ‘arż buyurmışlaridi. Çün mefhūm-ı ‘arīża şehriyār-ı ‘ālī-tebār ḥażretlerinüñ pāye-i serīr-i
gerdūn-naẓīrlerine ‘arż olunduḳda bī-tesvīf4 ü te’ḫīr ḥayyiz-i ḳabūlde cāy-gīr
olup [V168b] vilāyet-i Ḳaraman paşaluġınuñ zimām-ı taḳlīdini mīr-i mezbūruñ keff-i kifāyetine tevkīl buyurmışlaridi. Paşa-yı kām-kār ḥażretleri daḫi
“Āyā mefhūm-ı ‘arż i‘lām olunduġı ṭarz üzre meḥekk-i ḳabūlde tamām ‘ayār mı
gele ve yāḫūd āyīne-i rūzgār bir ġayrı ṣūret mi āşikār ide?” deyü ṭūl5 ü dırāz-ı
efkārda iken berīd-i sa‘ādet-nevīd-i şādümānī ve beşīr-i ferḥat-mesīr-i kāmrānī
şāh-rāh-ı iḳbālden yüz gösterüp bu müjde-i hümāyūn-fāli [N161a] ḫāk-pāylarına īṣāl eylemiş idi. Der-i devletden bu me’mūlüñ maḳbūl olmasından tamām
mertebe mesrūr olup veẓāyif-i şükri ma‘raż-ı edāya inhā6 idüp eyitdiler:
Beyt:

ا

כ دم از
د כא ان م

اכ
כ
אى

7

[M166a]

Neẟr: Mezbūr Murād Paşa daḫi ḥażret-i ṣāḥib-sa‘ādetüñ imdādıyla āsmān-ı
āmāli ḳuṭb-ı murād üzre dāyir ve şāh-bāz-ı cāh u celāli bāl-i iḳbālle ṭāyir görüp
derḥāl pāy-ı isti‘cālle gelüp ṣāḥib-i sa‘ādet ḥażretlerinüñ enāmil-i deryā-şemāyillerin leb-i tebcīlle taḳbīl itdiler ve hezār i‘tiẕār iẓhār idüp8 eyitdiler:
Şi‘r:9

ار ا כ د
אر ا כ د
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ا כد

د

ار

ز אن
از

[V169a]
אن ا

ا

כ כ

baḫşını M: baḫtını N (160b/6) / baḫtın V (168a/13)
ṭāli‘ini M N (160b/6): ṭāli‘in V (168a/14)
olunmaḳ recāsına M N (160b/7): olunması içün V (168a/15-16)
bī-tesvīf M N (160b/11): bī-tevaḳḳuf V (168a/19)
 لM V (168b/6):  دورN (160b/17)
veẓāyif-i şükri ma‘raż-ı edāya inhā M N (161a/3): nihāl-i şükr-i ḥażret-i Vāhibü’l-‘aṭāyāyı mu‘āniḳ-i şāḫ-ı
ṭūbā V (168b/10-11)
Hâfız-ı Şirâzî’nindir. “Allah’a şükür ki Hak’tan ne istediysem oldu / Himmetimin son haddine kadar
muradıma eriştim” (Hâfız Divânı, s. 340).
- M N (161a/11): zebān-ı ḫużū‘ ve dehān-ı ḫuşū‘la V (168b/19)
Şi‘r M N (161a/11): - V (169a/1)
Ebû Sa‘îd Ebü’l-Hayr’ındır. “Ben senin lütfun olmadan bir an karar kılamam / Senin ihsanlarını tek tek
sayamam / Bedenimdeki her kıl gelse de dile / Şükrünün binde birini yapamam bile”

Cevâhiru’l-Menâkıb

Neẟr: “Minnet Allāh’a ki mu‘āvenet-i himmet-i bī-nihāyetiñüz ve muẓāheret-i
‘ināyet-i bī-ġāyetiñüzle sehm-i murād hedef-i ḥuṣūle vāṣıl ve āb-yārī-i cūd-ı
seḥāb-idrārıñuzla nihāl-i iḳbāl meyve-i maḳṣūda mütevāṣıldur.”
Beyt:

Ben ne ḫākem ki kemāl-i kereme lāyıḳ olam
Kendü ḫāk-i ḳademüñ kendü kemāl-i keremüñ

Neẟr: Çünkim nev-‘arūs-ı nāmūs mınaṣṣa-i ẓuhūrda aḥsen vech üzre1 cülūs
itdi, [N161b] fi’l-ḥāl intiẓām-ı külliyyāt-ı umūr ve mu‘ẓamāt-ı mühimmāt-ı
cumhūra şürū‘ itdiler ve fermān-ı ‘ālī-şān-ı sulṭānī muḳteżāsınca dernek
ḫuṣūṣıyçün müşāverete mübāşeret buyurup eyitdiler: “Āyā mevākib-i nuṣret-menāḳıbla ne maḥallde dernek itmek münāsibdür? [M166b] Tā ki kilāb-ı
ḍalālet-niḳāb mānend-i seylāb her-bār ki2 aḳın itmege şitāb eyleyeler,3 ‘asker-i enbūh ve gürūh-ı kūh-şükūhla rāhlarını sedd ve her cānibden ġubār-ı
fitneyi redd ḳābil ola.” Cumhūr-ı ümerā-yı ṣāḥib-rāy4 merāsim-i ḫidemāta
ḳıyām gösterüp eyitdiler ki:5 “Ḥālā ḳral-ı bed-fi‘āl [V169b] seksen biñ mıḳdār6 ‘asker-i hezīmet-me’ālle7 Yanıḳ nām ḳal‘a ḳurbında ṭabur ḳurmışdur ve
vezīri olan Ġuruf dimekle ma‘rūf mel‘ūn-ı şaḳāvet-maḥfūf daḫi altmış biñ
mıḳdār küffār-ı cehennem-medārla8 Ḳomaran nām ḳal‘a ḳurbında9 oturmışdur. Pes ‘adū-yı hezīmet-sīret bu mıḳdār ‘askerle10 bi’ẕ-ẕāt pādişāh-ı milk ü
millet ḥażretleriyle muḥārebeye niyyet itmiş ola,11 ṣalāḥ-ı kār ve menāfi‘-i
bisyār andadur12 ki dernek olmaġa maḥall ü münāsib ḳal‘a-i13 Budin olmaḳ
lāzım, belki vācibdür.”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

mınaṣṣa-i ẓuhūrda aḥsen vech üzre M N (161a/19): aḥsen vech üzre mınaṣṣa-i ẓuhūrda V (169a/8-9)
ḍalālet-niḳāb mānend-i seylāb her-bār ki M N (161b/5-6): ḍalālet-niṣāb her-bār ki mānend-i seylāb bir ṭarafa
V (169a/14-15)
eyleyeler M N (161b/6): eyleye V (169a/16)
ṣāḥib-rāy M N (161b/8): ṣāḥib-rā V (169a/18)
merāsim-i ḫidemāta ḳıyām gösterüp eyitdiler ki M N (161b/9): nevābıż-ı tedebbüri semt-i tefekküre getürüp
eyitdiler V (169a/18-19)
mıḳdār M N (161b/10): mıḳdārı V (169b/1)
hezīmet-me’ālle M N (161b/10): pür-ḍalālle V (169b/1)
mıḳdār küffār-ı cehennem-medārla M N (161b/13): mıḳdārı ‘asker-i hezīmet-rehberile V (169b/4-5)
ḳal‘a ḳurbında M N (161b/13): mevżi‘de V (169b/5)
‘adū-yı hezīmet-sīret bu mıḳdār ‘askerle M (“bu mıḳdār ‘askerle” ibaresi derkenardadır.) N (161b/14): bu
mıḳdār ‘asker ile ‘adū-yı bed-sīret V (169b/6)
ola M N (161b/16): iken V (169b/8)
menāfi‘-i bisyār andadur M N (161b/16): tedbīr-i iṣābet-āẟār oldur V (169b/8)
ḳal‘a-i M N (161b/17): maḥmiyye-i V (169b/9)
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Ammā1 ṣāḥib-i sa‘ādet ḥażretlerine bu tedbīr be-ġāyet bed ve rāh-ı ṣavābdan hezār merḥale müsteb‘ad [N162a] görinüp ve2 meḥekk-i i‘tibārlarında3
kem-‘ayār4 bulunup eyitdiler ki: “Ḥālā düşmen-i dil-ḥırāş ẕikr olunan mıḳdār
‘askerle ḥāżır baş olmaḳ5 ḥiṣār-ı üstüvāra ilticāmızı īcāb eylemez. [M167a] Belki noḳṭa-vār dāyire-i kār-zārda muḥkem ve çenār-girdār şāh-rāh-ı intiẓārda
ẟābit-ḳadem olmamız6 iḳtiżā eyler.
ر

ا رو א از
ن ان د אم
د

Beyt:7
8

Neẟr: [V170a] Zīrā eger9 düşmen-i bed-ḫvāh ḳal‘a-i menī‘ayı penāh itdügümüzden āgāh ola, muḳarrerdür ki ‘asker-i İslām’da ḳuṣūr ve nihāyet mertebede
fütūr fehm idüp her-āyīne dīk-i ṭama‘ı ġaleyān ve eṭrāf-ı vilāyeti tālān itse gerekdür.10 Merdān-ı merd olanlara münāsib11 ve şīrān-ı bīşe-i neberd ḳılınanlara
vācibdür ki12 ma‘reke-i kār-zārı şehr ü bāzār bilmek gerek ve ḳalb-i āhen-miẟāl
ve rūyīn-timẟāli13 dīvār-ı ḥiṣār-ı üstüvār ḫayāl eylemek gerek. Tā ki nāyire-i
şevket ü ṣalābetleri her bārān-ı bī-sāmāndan mużmaḥill ve erkān-ı dil ve eyvān-ı ḫāṭırları her bād-ı bī-bünyāddan mütezelzil olmaya.
Şi‘r:14
15

1
2
3
4
5
6
7
8

ا

ا

در آ

15

و

ن

אر
د ار

Ammā M N (161b/18): - V (169b/10)
ve M N (162a/1): - V (169b/12)
i‘tibārlarında M N (162a/1): ḳabūllerinde V (169b/12)
- M N (162a/1): ve mīzān-ı i‘tibārlarında bī-mıḳdār V (169b/12-13)
- M N (162a/3): bizim V (169b/14)
olmamız M N (162a/5): olmamızı V (169b/17)
“Eğer bu onurdan yüz çevirirsek / Artık mertlikten nasıl söz ederiz?”
ا رو א از ر
ن ان د אم
 دM N (162a/7):
כ از א ود
زכ
ه

9
10
11
12
13
14

و

مآ

د א
אכ ا ى

(İbn Yemîn’indir. “Yerinde kalan yiğit odur ki yerinden gitmez / Ta ki kırıcı düşman belden düşene dek”.)
V (169b/18-19)
eger M N (162a/7): el-‘iyāẕü billāh şöyle ki V (170a/1)
- M N (162a/11): Pes V (170a/5)
olanlara münāsib M N (162a/11): - V (170a/5)
ḳılınanlara vācibdür M: ḳılınanlara vācibdür ki N (162a/12) / olanlar V (170a/6)
āhen-miẟāl ve rūyīn-timẟāli M N (162a/13-14): āhen-miẟāli V (170a/7)
“Yiğidin hisarı miğfer ve zırhtır / Ne katı duvar ne demir kapıdır / Bir yere girmemelidir / Ki oradan
çıkamayacaksan”
 وM:  وN (162a/18) V (170a/11)

Cevâhiru’l-Menâkıb

א א درون آ ن
כ ان از آ א ون آ ن
1

2

Neẟr: Bā-ḫuṣūṣ ki pādişāh-ı [N162b] cihād-mu‘tād3 ḥażretleri4 Sigetvar’ı ‘asākir-i encüm-ta‘dādla5 muḥāṣara idüp kemer-i cihādı miyān-ı ictihāda muḥkem
bend itmiş iken lāyıḳ mıdur ki mānend-i zāġ u zaġan [M167b] rāḥat-ı ten
ve āsāyiş-i6 beden ecliyçün derūn-ı şehr-bende ṭālib ve sarāy-ı ḳaṣr-bülende
rāġıb olavuz?7 Ḥāṣıl-ı kelām maḳṣūd u merām oldur ki ḳral-ı ḍalālet-me’āle8
ḳarīb maḥalli de‘āyim-i ḫıyāmla ārāste ve ḳavāyim-i şi‘ār-ı İslāmile pīrāste idüp
muḥārebe9 vü muḳābele10 niyyetine oturalum ve mānend-i siper ol mel‘ūn-ı
ḍalālet-rehbere ḳarşu gögüs gerüp ṭuralum. Şöyle ki ol ḫanāzīr-i şaḳāvet-peẕīr11
bālā vü zīrden türktāza āġāz ideler, inşā’allāhu te‘ālā12 sipāh-ı nuṣret-penāh
ve dilīrān-ı ṣarṣar-iştibāhla baḫt-ı bed-kārları gibi rūz-ı ḥayātların13 ġubār-ı
meydān-ı14 kār-zārdan siyāh ve gürūh-ı bī-şükūhların ‘aḳl-ı perīşān ve ṣabr-ı
bī-sāmānları gibi tebāh idelüm.”15

1
2

 אM N (162a/18):  אV (170a/12)
- M N (162a/19):
א

3
4
5
6
7

כ در ز
אدى ر و

ز

(“Bir dilaver ki zincire bağlı kalır / Avcılıktan geriye çukur ve av kalır”) V (170a/13)
cihād-mu‘tād M N (162b/1): heft-millet V (170a/14)
- M N (162b/1): devlet ü sa‘ādet ve kerr ü ferr-i ‘aẓametle ḳal‘a-i V (170a/14-15)
encüm-ta‘dādla M N (162b/1): encüm-şumārla V (170a/15)
rāḥat-ı ten ve āsāyiş-i M N (162b/3-4): āsāyiş-i ten ve rāḥat-ı V (170a/17-18)
- M N (162b/5):
אل כ

Beyt:

8
9
10
11
12
13
14
15

א

و

ان
از

[V170b]

(“Kan döken diş ve kin pençeleri / İyidir şehir aslanından çöl aslanı”) Neẟr V (170a/19 - 170b/2)
ḍalālet-me’āle M N (162b/6): bed-fi‘āle V (170b/2)
 אرM V (170b/4):  אزN (162b/8)
muḳābele M N (162b/8): muḳātele V (170b/4)
şaḳāvet-peẕīr M N (162b/11): ḍalālet-peẕīre V (170b/7)
inşā’allāhu te‘ālā M N (162b/12): İnşā’allāh V (170b/8)
baḫt-ı bed-kārları gibi rūz-ı ḥayātların M N (162b/13-14): rūz-ı ḥayātların baḫt-ı bed-kārları gibi V (170b/9)
meydān-ı M N (162b/14): - V (170b/9)
- M N (162b/15):
Şi‘r:

אر

دا وار

از د

در

ا

כ

دل و زور و ز ه כאر آور
و אر آور
و
אن
(Hâtifî’nindir. “Öyle gayret edelim savaşta yiğitler gibi / Sayısız düşmandan kaygı duymadan / Yürek, güç
ve ruhumuzu ortaya koyalım / Cihanı düşmana karanlık ve dar edelim”) Neẟr V (170b/11-13)
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Çün1 paşa-yı2 neberd-endīşeden şīrān-ı hem-bīşe bu tedbīr-i dil-peẕīr3
işitdiler4 ve leb-i iṭā‘atle zemīn-i ḫidmeti būs idüp eyitdiler:
راى
אى א ا

Beyt:
5

و
اى
כ ده

Neẟr: “Fi’l-vāḳi‘ cevāhir-i6 ḥikmet-me’āẟir ki [N163a] silk-i beyāna keşīde buyurulmışdur, eẕyāl-i kemālinden iḥtimāl-i rayb ve ġubār-ı ‘ayb perde-[V171a]
nişīn-i ḥücre-i7 ġaybdur. Her fermān-ı lāzımü’l-iẕ‘ān8 ki ser-çeşme-i dehāndan
mecrā-yı beyāna revān buyurulmışdur,9 derūn-ı dilden [M168a] çāker ve cān u
göñülden fermān-beriz.”10 Pes hemān-dem zīr-i livā-i gerdūn-isti‘lālarında olan
sipāh-ı ḳulzüm-iştibāha ve vilāyet-i Ḳaraman ve livā-i Bosna ‘askerine tenbīh
ü te’kīd buyurdılar ki:11 “İstolni Belġrad ḳurbında12 Gölbaşı dimekle ma‘rūf
ṣaḥrāda ki meydān-ı emel gibi bī-kerān ve ṣaḥrā-yı13 ezel gibi bī-pāyāndur,
dernek ideler.” Ber-muḳteżā-yı fermān ‘asker-i deryā-nişān14 ol maḥallde cem‘
olup pelengān-ı kūh-ceng ve nehengān-ı ādemī-rengle bir dernek eylemişler
idi ki ġāziyān-ı dilīrān ve dilīrān-ı şīr-dilāna kūh u deşt-i vilāyet mānend-i
ḫalvet-i ehl-i15 ‘uzlet be-ġāyet teng ve nihāyet mertebede endek olmış idi. Ve
rūy-ı zemīn sāye-bān-ı bī-pāyāndan ṣad-hezār āsmānla [V171b] pür olup ve ol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Çün M N (162b/16): Çünki V (170b/13)
- M N (162b/16): şecā‘at-pīşe ve V (170b/13-14)
 دM N (162b/17):  د ىV (170b/15)
işitdiler M N (162b/17): gūş itdiler V (170b/15)
אى
M V (170b/17):  ه אىN (162b/19)
“Ey güneş ve ay, senin aydın görüşünün sonucu / Varlığın dünyanın düğümünü çözdü”
- M N (162b/19): zevāhir-i V (170b/17)
ḥücre-i M N (163a/2): ḥacle-i V (171a/1)
lāzımü’l-iẕ‘ān M N (163a/3): vācibü’l-iẕ‘ān V (171a/1)
buyurulmışdur M N (163a/4): ola V (171a/2)
- M N (163a/5):
Naẓm:
وا
وא
د را ز در אی
כ
ان و
אن
هأ
هأ

11
12
13
14
15

و
אن د

א ا
כ

ا

در

وز

(“Sen mumsun, biz pervane gibi topluca / Ki kendimizi yakarız ışık uğruna / Bu toplumda ne genci ne
çocuğu / Hep köledirler ve emir kulu / Neyi emredersen kulunuz / Ve bu kulluğumuzdan da mahcubuz”)
Neẟr V (171a/3-7)
- M N (163a/8): Maḥrūse-i Budin ile V (171a/9-10)
ḳurbında M N (163a/8): mābeyninde V (171a/10)
ṣaḥrā-yı M N (163a/10): beydā-yı V (171a/12)
deryā-nişān M N (163a/11): bī-pāyān V (171a/13)
ehl-i M N (163a/14): erbāb-ı V (171a/17)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ṣaḥrādan ḳarīb ü ba‘īd ḫar-gāh-ı sefīd ve esliḥa-i ḥadīdden deryā-yı mevc-ḫīz
ve ‘ummān-ı kef-āmīze dönüp nehengān-ı rūz-ı ḳıtāl ve şināverān-ı [N163b]
ceng ü cidālden ṭolmış idi.1 Çün dernek umūrını itmām ve cem‘iyyet aḥvālinde ihtimām-ı mā-lā-kelām buyurdılar, hemvāre ġāziyān-ı kerrār ve mübārizān-ı
mümteni‘u’l-firāra hezārān2 nevāzişler ve ser-çeşme-i cūd u ‘aṭālarından envā‘-ı
baḫşişler3 idüp küffār-ı füccārdan baş getürene iki bir olmaz beşli gedügi iḥsān
ḳılınurdı. Ve dil getürenüñ [M168b] niçe dil-nüvāzlıḳlar ile göñlün ele alup
göñüllü bölüginde ḳayd olunurlardı.4 Ve ṭa‘n-ı sinān ve ḍarb-ı tīġ-i bürrāndan
mecrūḥ olana bahā-yı merhem ṣad-hezār dīnār u dirhem ta‘yīn olunmış idi. Ve
potera5 ḳovup düşmen bozan ġuzātuñ timarla aḥvālleri düzülüp6 serdārlarına
pādişāh-ı Süleymān-ḥaşem7 cānibinden ṭabl u ‘alem alınmış idi. El-ḥāṣıl merdān-ı merd ve şīrān-ı [V172a] bīşe-i neberd ḥaḳḳında ‘ināyet-i bī-nihāyetleri
bir ġāyete vāṣıl olmış idi ki ġāzīler cān u dilden yolunda ölmege cānlar virüp
ve uġrunda cān u baş oynayup gün başına ‘adū-yı merg-ma‘āşdan8 niçe yüz baş
tırāş ve göñüllerinden geçen yarar diller taraş olunup [N164a] pādişāh-ı ‘ālempenāh ḥażretlerinüñ ḫāk-pāylarına irsāl olunan baş dāne-i ḫaşḫāşdan evfer ve
gönderdikleri dillerüñ küştelerinden püşteler felek-i aḥżara hem-ser olmış idi.9
Küffār-ı ḫāk-sār kesilen baş ve alınan dilden cān u göñülden rencīde ve mā1

-M N (163b/1):
Şi‘r:

אب
א אن
دى אب رخ آ אب

כ

אه
آ
ر אن آن
و אه
א زروۂ
כ
ج
ج ج

2
3
4
5
6
7
8
9

مآ

אא כ
אن درو

(“İbrişim halatlı ne kadar da çok çadır / Ki oldu güneşin yanağına perde / O mahşer askerinin komutanları
/ Çektiler güneş ve ayın zirvesine / Sanki biri dalgadan deniz oldu / İçindeki timsahlar güruh güruh cilveye
başladı”) Neẟr V (171b/4-8)
hezārān M N (163b/4): hezār V (171b/10)
baḫşişler M N (163b/5): baḫşāyişler V (171b/11)
olunurlardı M: olunurdı N (163b/8) V (171b/14)
potera: (Hırvatça: potjera) takip, akın.
aḥvālleri düzülüp M N (163b/12): aḥvāllerin düzüp V (171b/18)
Süleymān-ḥaşem M N (163b/13): Cem-ḥaşem V (171b/19)
merg-ma‘āşdan M N (163b/18): dil-ḫırāşdan V (172a/4)
- M N (164a/4):
Şi‘r:

כאه

אك راه
א כ ا אده
ز
از אك כ ده כ
כ

ار ا

אده
زכ
א ت

(“Başların yolu ki toprağa düşse / Topraktan bir saman böceği baş kaldırır / Ölenden düşmüş bin encümen
/ Ne tabut, ne ağıtçı, ne kefen”) Neẟr V (172a/9-12)
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nend-i kevr ü naḫcīr meydān-ı şīr-gīrlerden remīde olup biñde birinüñ ṣūrete
gelecek yüzleri ḳalmayup ġāziyān-ı rūz-ı veġānuñ ‘arbedesinden her biri bir
kūşede mātem-zede ve ber-feḥvā-yı maġzā-yı [M169a]﴿כ َא َّ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ ِ ٌة َ ْت
ْ َ
ٌ
َّ َ
1 ٍ
﴾ ِ ْ َ ْ َ َرةperākende vü āvāre2 olmışlaridi. Ḥattā birḳaç def‘a ḳral-ı bed-fi‘āle:
“Eger ẕāt-ı cebānet-simātuñda bir mıḳdār şān ve ġayret ü ḥamiyyetden ẕerre
deñlü nişān var ise gelesin ve meydān-ı kār-zārda ṭa‘n u ḍarb ve āyīn-i ḥarb
nice olur göresin. Ve eger efsār-ı istikbārı ser-i pindāra urup benim ayaġıma
gelmekden ‘ār iderseñ, ol ḳadar göñül alçaḳlıġı idüp hizebrān-ı düşmen-şikārla
senüñ ayaġuña varmaḳ muḳarrerdür. Eriseñ ṭaburuñdan çıḳup merdāne meydāna gelesin [N164b] ve illā şimden ṣoñra ḥaddüñden ziyāde ḥareket idüp
çizgiden ṭaşra çıḳmayasın.” deyü ḫaber irsāl eylemişleridi.3 Egerçi küffār-ı
ḍalālet-sīmā birḳaç gün meydānı tenhā ve ma‘reke-i merdānı4 bī-ġavġā bulup
vilāyet-i pādişāhı [V172b] her rūbāh-ı bī-intibāhuñ ṣayd-gāhı ẓann idüp geh
ü bī-gāh mānend-i zāġ u zaġan5 hevā-yı fāsidlerinde6 pervāz ve mürġ-i ḥareme
mıḫleb-i ta‘arruż ve minḳār-ı te’eẕẕīyi dırāz itmişleridi, ammā çengāl-i ġaḍab-ı
şāhīn ve dendān-ı kīn-i dilīrān-ı şīr-āyīnden ḫaberdār olıcaḳ ber-muḳteżā-yı
feḥvā-yı 7﴾ ِ [ )اذا( ﴿ َ ٓ َאء ا ْ َ ُّ َو َز َ َ ا ْ אM169b] çāh-ı ḫumūle dāḫil ve tīh-i inziَ
vāya nāzil olmışlaridi.
Naẓm:8
د

א

אل אز
אز
ر
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

כ

رده ا
ه در
כ

ا כ
ىآ א

د ه
ا

כ כ כ ده ز در א
ارد ز אن در א

“Onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler.” (Müddessir, 74/50-51)
perākende vü āvāre M N (164a/10): āvāre vü perākende V (172a/17)
Ḥattā birḳaç ... eylemişleridi M N (164a/11 - 164b/2): - V (172a/18)
ma‘reke-i merdānı M N (164b/3): ma‘rekeyi V (172a/19)
geh ü bī-gāh mānend-i zāġ u zaġan M N (164b/5-6): gāhī zaġan-vār V (172b/2)
fāsidlerinde M N (164b/6): fāsid ve feżā-yı re’y-i kāsidlerinde V (172b/2-3)
“[De ki:] Hak geldi, batıl yok oldu. ...” (İsrâ, 17/81) (Âyet-i kerîme “ ”اذاile değil “ ْ ُ ”و
َ ile başlamaktadır.)
Naẓm M V (172b/7): Şi‘r N (164b/11)
“Aslan pençesi yemeyen geyik / Cesurca cilve yapar avlağında / Şahin pençesi görmeyen karga / Süzülür
yuvasına doğru nazla / Kişi ki geçmemişse deryadan / Haberi olmaz denizin fırtınasından”

Cevâhiru’l-Menâkıb

Merḥūm-ı maġfūr Sulṭān Süleymān ḥażretlerinüñ mürġ-i rūḥ-ı
pür-fütūḥları1 Sigetvar Muḥāṣarası’nda ‘ālem-i bālāya pervāz idüp2
Sulṭān Selīm Ḫān taḫt-ı Süleymānī’de3 cülūs itdükden ṣoñra ḥażret-i
paşa-yı kām-kār maḥmiyye-i Budin’de ḳarār itdükleridür.4
Bu rūzgār-ı zūr-kār ve ḫum-ḫāne-i sipihr-i ġaddārda [N165a] bir merdüñ
sāġar-ı ḥāli5 bāde-i cāh u celālle mālī olmaz ki ‘āḳıbet şarāb-ı zevāl ve bāde-i
intiḳālle mest olup peymāne-i ḥayātı cür‘a-i taḳallübātla ṭolmaya6 ve bir ferdüñ gülistān-ı āmāli nesīm-i kemāl ve şebnem-i iḳbālle ser-sebz ü ḫurrem olup
kemālin bulmaz ki āḫiru’l-emr tünd-bād-ı ḫazān-ı aḥzānla pejmürde ve ṣarṣar-ı
ḳahr-ı rūzgār-ı bī-emānla efsürde olmaya.
Şi‘r:

7

د ر خכ
آرى آرد ز

ا
ن

اى دودر

در
ز د אل

ردى
بر

כ

[M170a] Neẟr: Ol dem ki merḥūm-ı maġfūr8 Sulṭān Süleymān-ı gītī-sitān
ḥażretleri ‘asker-i encüm-şumārla hāle-vār ḳal‘a-i Sigetvar’ı idāre9 itmiş idi,
meşiyyet-i Sübḥānī ve irādet-i Raḥmānī ol diraḫt-ı bāġ-ı salṭanatuñ berg-i
ḥayātları bād-ı ḫazān-ı fenāyla rīzān ve ṭāyir-i rūḥ-ı pür-fütūḥları āşiyān-ı
fenā-nişān-ı dünyādan nişīmen-i encümen-i ‘uḳbāya gürīzān olmaġa müte‘alliḳ olup tesḫīr-i memālik-i rūy-ı zemīnden ferāġat eyleyüp şāh-bāz-ı himmet-i
hümāyūnları şikār-ı raḥmet-i Rabbü’l-‘ālemīn içün ṣavb-ı feżā-yı Firdevs-i
berīne gitmiş idi ve10 sermāye-i rūḥ11 ki [N165b] bī-rayb ü meyn ḥażret-i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

ḥażretlerinüñ mürġ-i rūḥ-ı pür-fütūḥları M N (164b/15): -‘aleyhi’r-raḥmetü ve’r-rıḍvān- ḥażretleri ḳal‘a-i V
(172b/11-12)
‘ālem-i bālāya pervāz idüp M N (164b/16): vefāt idüp merḥūm V (172b/12)
Süleymānī’de M N (164b/17): ‘Oẟmāniyān’da V (172b/13)
- M N (164b/18): ki nebāt-ı şīrīn-ḥarekāt-ı aḳlām vişāḥ-ı īżāḥla zīver-i tāmm bulmışdur V (172b/14-15)
- M N (165a/1): ve peymāne-i me’āli V (172b/17)
peymāne-i ḥayātı ... ṭolmaya M N (165a/3): cür‘a-miẟāl rāh-ı üftād pāy-māl olmaya V (172b/19 - 173a/1)
“Şöyledir kanunu bu eski çarkın / Ki başını kaldırsan çıkarır bundan / Bu iki kapılı mavi saray / Şarkıcının
peşinden ağıtçı gelir”
merḥūm-ı maġfūr M N (165a/10): merḥūm V (173a/7)
idāre M N (165a/12): iḥāṭa V (173a/9)
meşiyyet-i Sübḥānī ... idi ve M N (165a/12-19): ve ṣadā-yı ṭop-ı gerdūn-kūb ve ġavġā-yı ḫurūş-ı cüyūş-ı pürāşūbdan ser-i bed-ḫvāhdan mürġ-i dāniş ü intibāh gitmiş idi. ‘Āḳıbet tünd-bād-ı şeyḫūḫet-i gülistān-ı ‘īş ü
‘işretlerin bī-berg ü nevā ve jengār-ı āzār-ı rūzgār āyine-i ḥayātların bī-ṣafā idüp V (173a/9-14)
rūḥ M N (165a/19): rūḥ-ı pür-fütūḥ V (173a/14)
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Ḥayy-i ber-devāma deyndür, zamān-ı edā ve ecel-i mu‘ayyene yetmiş idi.1
Şehr-bend-i vücūd-ı şerīflerin2 sipāh-ı emrāż3 idāre ve ḥiṣār-ı üstüvār-ı ḥayātların leşker-i merg muḥāṣara idüp [V173b] ḳal‘a-i bedenleri4 alınmış idi ve
mānend-i mühr-i Süleymān, Ehrimen-i zamān-ı bī-emān elinde güm ḳılınmış
idi.5 Bu esrār-ı nihān6 ve bu mātem-i ḳıyāmet-nişānı, vezīr-i Āṣaf-rāy-ı Sikender-ārā7 Meḥemmed Paşa ḥażretleri ki devā-yı rāy-ı ‘ālem-ārāsı ıṣlāḥ-ı mizāc-ı
‘āleme dārū-yı nāfi‘ ve esās-ı bedī‘u’l-ḳıyās-ı tedbīr-i ḳażā-te’ẟīri Ye’cūc-i fitne
vü fesāda sedd-i sedīd vāḳi‘ olmışdur,8 [M170b] ḥüsn-i tedbīr ve re’y-i dil-peẕīrile serā-perde-i iḫfāda mestūr idüp pādişāh-ı Ferīdūn-meniş-i Sikender-dāniş9
ve şehin-şāh-ı Nūşirevān-şān-ı Ḳayṣar-bīniş, vāriẟ-i taḫt ü tāc, ḫulāṣa-i nitāc,
1

- M N (165b/2):
ودى
ا و ى אر
אرش ز
آن دى כ א

Beyt:

2
3
4
5

(Selmân-ı Sâvecî’nin Firâk-nâme’sindendir.)
Neẟr: Ve V (173a/16-18)
vücūd-ı şerīflerin M N (165b/2-3): vücūdların V (173a/18)
emrāż M N (165b/3): ecel V (173a/18)
bedenleri M N (165b/4): bedeni V (173b/1)
- M N (165b/6):
Naẓm:
אل
אن אن ر
دش آل
اى ادر
ر ون د ر
ز دار
دار א د
دش
آ ز אر
دش روز אر

ا

כ

ل درد و אى
אد א כ ا
دا

ز
כ
כ ا
در ا

כ
ان אره
כ אدى و ا כ ر
[

6
7

8
9

]

د

ن א אن در
אك אن در

(“Kahraman’a benzeyen, Rüstem tabiatlı / Bak ey kardeşim nedir meali / Çünkü bu altı kapılı dünyadan
çıkarsa yatağın / Tabuttan başka ona yatak olmaz / Benden duy bu eğitici öğüdü / Güvenme bu dünyanın
dönüşüne / Ki bu dert evi ve gamın yeridir / Bu tuzaklıkta mutluluk azdır / Her kerpiç parçası ki o
anıtlardadır / Keykubad ve İskender’in sırrıdır / Bu tasta şahların kanından başka bir şey yoktur / Bu çölde
de iyilerin toprağından başka bir şey yoktur”)
Pes V (173b/2-9)
nihān M N (165b/6): mübhemi V (173b/9)
ḳıyāmet-nişānı, vezīr-i Āṣaf-rāy-ı Sikender-ārā M: ḳıyāmet-nişānı, vezīr-i Āṣaf-rā vü Sikender-ārā N
(165b/7-8) / ḳıyāmet-tev’emi mihr-i sipihr-i maḥāmid ü mekārim, ṣadr-ı ṣudūr-ı ٍ “( َ َ َ א ُ َن َ ْ َ َ َ ٓ ِئ... hiçbir
kınayıcının kınamasından da korkmazlar. ...” Mâide 5/54) temīme-i vişāḥ-ı umūr-ı cumhūr-ı ümem,
yetīme-i ḳılāde-i icrā-yı aḥkām-ı Şer‘-i mükerrem, müşīr-i efḫam, vezīr-i a‘ẓam V (173b/9-12)
ki devā-yı rāy-ı ... olmışdur M N (165b/8-11): - V (173b/13)
Sikender-dāniş M N (165b/13): İskender-dāniş V (173b/15)
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selāṭīn-i melā’ik-minhāc1 merḥūm Sulṭān Selīm Ḫān2 ḥażretleri mesāfe-i çihil
rūzeden mu‘asker-i hümāyūn ve ordu-yı sa‘ādet-[V174a]maḳrūna vāṣıl olunca
kemā-kān dād ü dehş ve re’y-i bīnişle ḳal‘a-i Sigetvar’ı ki ḳıdem ü aṣālet ve
istiḥkām-ı metānetde kürre-i zemīn gibi muḥkem ve burūc-ı āsmānla [N166a]
tev’emdür, ḳayd-ı tesḫīre çeküp bir mertebe şehāmet3 ü mehābet ve pīş ü pesde
olan ‘asākiri ḥıfẓ u ḥırāsetde bir meẟābede kifāyet iẓhār eylemişler idi ki ‘aḳl-ı
pīr ki ḫulāṣa-i te’ẟīr ve te’ẟīr-i4 felek-i müstedīrdür, bu tedbīr-i dil-peẕīrden
vālih5 ü ḥayrān, vādī-i ḫacletde ser-gerdān olmışdur.6
Şi‘r:7

8

אن א ا א כ
د ان و دا א وز
ز

אى
כ
د ان
9
داردش د دا א اى
אدان د א אد אه
د כ و ان و כ אه
10

11

Neẟr: Çün Sulṭān Selīm Ḫān-ı kām-kār taḫt-ı Süleymānī’de ḳarār itmişleridi ve erkān-ı devlet ve ‘asākir-i ṣāḥib-nuṣretle [M171a] maḳarr-ı muḳarrer-i
sulṭānī ve pāy-ı taḫt-ı Āl-i ‘Oẟmānī olan maḥmiyye-i Ḳosṭanṭiniyye’ye gitmiş-

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

melā’ik-minhāc M N (165b/15): felek-rif‘at ve melek-minhāc V (173b/17)
- M N (165b/15): -‘aleyhi raḥmetü’l-ġufrān- (“Allah’ın rahmeti ve mağfireti ona olsun.”) V (173b/18)
şehāmet M N (166a/1): celādet V (174a/5)
te’ẟīr-i M N (166a/4): te’eẟẟür-i V (174a/7)
vālih M N (166a/5): hāyim V (174a/8)
“Ḳırḳ gün mevt-i sulṭāniyye ḥıfẓ olunup aṣlā bir ferd fevtine muṭṭali‘ olmayup girü kemā-kān dīvān idüp
‘Bugün pādişāh eyü olmışdur. İnşā’allāh yarın ..... çıḳmaḳ vāriddür.’ deyü ba‘żı kimesnelere ..... ve ba‘żısına
sancaḳlar virüp ..... ta‘mīr idüp ve ta‘cīl-i cāmi‘ ..... binā itdürüp ‘Devletlü pādişāh ..... Süleymān bunda
Cum‘a ḳılmayınca .....’ deyü dürlü dürlü tedārükler idüp tā ki Sulṭān Selīm Ḫān Belġrad’a gelince. ‘Āḳıbet
şiddet-i şitā ḳarīb olmaġın ‘Sefer zamānı tamām oldı.’ deyü ‘askere nidā idüp kemā-kān yüz ṣuyla her kişi
muṭī‘ u munḳād olup Ösek nām ḥiṣāra vardıḳda iẓhār-ı mevt idüp cümle ‘asker ḫaberdār olup siyāh-pūş ve
fiġān idüp ‘Āh vāh!’ deyü cümle ‘asker māteme girüp Belġrad’a varınca anda Sulṭān Selīm Ḫān’ı bulup ‘Taḫt
mübārek!’ deyüp dest-būs idüp ‘ādet-i ḳānūn üzre cümle ‘askere baḫşīşler idüp İslāmbol yolın dutup revān
oldılar. Ṣāḥib-i ṣadāret paşa ḥażretleri Künār serḥaddinde yalñız ḳalup bir yaña şitā şiddeti bir yaña kāfir
ḫavfı bir ay mıḳdārı ol maḳāmda muḳīm olup ‘āḳıbet küffār-ı hezīmet-şi‘ār bu ġayreti görüp firārı ḳarāra
tebdīl idüp ‘askerin ḳaldurup geldügi yerden gidüp ṣāḥib-i ṣadāret ḥażretleri ‘El-ḥamdü lillāh!’ deyü Budun
şehrine ‘azīmet idüp ḳış daḫi irişdi.” (M’de derkenardaki not)
Şi‘r M N (166a/6): Naẓm V (174a/9)
 כM:  כN (166a/6) V (174a/10)
 دادشM:  داردشN (166a/8) V (174a/11)
 אد אهM: אر
N (166a/8) V (174a/12)
“Dünya şahlarına nasip olmaz / Yiğitler ve bilge vezirin bir araya gelmesi / Yiğitler kılıçla kazanırlar / Bilge
adam akılla bunları tutar / Eğer padişahın yardımcısı cahil olursa / Ülke viran olur, asker de perişan”
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leridi,1 ḥażret-i ṣāḥib-sa‘ādet Muṣṭafā2 Paşa-yı Ḥātem-ṭıynet [V174b] ve Bermekī-ḫaṣlet taḥt-ı eyāletlerinde vāḳi‘ olan ‘asākir-i nuṣret-menḳabetle küffār-ı
hezīmet-şi‘ār alduġı Kestoş ve Viṭan nām ḳal‘alar üzerine hücūm idüp ṣaṭvet-i
heybet-i merdān-ı şecā‘at-ṭıbā‘-ı nuṣret-iltimā‘dan ber-feḥvā-yı ẓafer-nümāyı 3﴾  ﴿ ُ ِ َن ِ َ ُ َّو ا ّٰ ِ َو َ ُ َّو ُכbaṣar-ı baṣīret-i küffār ḫavf ü ḥayretden ḫīre ve
ُ ْ
ْ
rūz-ı bī-fīrūz-ı füccār [N166b] duḫān-ı sehm ü hirāsdan tīre olup bī-meşaḳḳat
ü mücāhede ān-ı vāḥide varmadın meşiyyet-i ḥażret-i Ḫālıḳ ḥiṣāreyn-i mezbūreynüñ tesḫīrine müte‘alliḳ olup mezbūr Kestoş’a kemā-kān neferāt tedārük olunup ġāyet maḥall ü münāsib yerde vāḳi‘ olmaġın ibḳā eylemişleridi.
Ammā merḳūm Viṭan küffār-ı ḫāk-sāra ḳarīb olup ṣıyānetde kemāl-i ‘usret ve
ibḳāsı daḫi bī-menfa‘at olmaġın cüyūş-ı ṣarṣar-cūş ve deryā-ḫurūşla der ü
dīvārı 4﴾﴿כא ْ ِ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ِش
َ tār-mār olmış idi ve ṣabr u ḳarār-ı ‘āşıḳ-ı şeydā ve
dehān-ı meh-rūyān-ı ġarrā gibi ān-ı vāḥidde 5﴾ً )כאن( ﴿ َ َ ُכ ْ َ ـאً َ ْ ُכ راdeْ
ْٔ
recesin bulmış idi. Ol maḥallden6 rikāb-ı devlet-[M171b]intisābı7 kerān idüp
maḥmiyye-i Budin’e revān olup8 şeh-per-i luṭf9 ü ‘āṭıfetle mefārıḳ-ı ḫalāyıḳa sāye ṣalup āşiyāne-i sa‘ādet-nişānlarında10 ḳonmışlaridi. Henüz mānend-i bedr-i
münīr cebīnleri gerd-i rāhdan yunmadın ve ser-i ḥużūrları girde-bāliş-i āsāyişe
ḳonmadın11 aḥvāl-i niẓām ve umūr-ı intiẓāmda ihtimām-ı mā-lā-kelām iẓhār
idüp ḥakīmāne aḥvāl-i memleketi yoḳladılar [N167a] ve eṣābi‘-i endīşe birle12
1

- M N (166a/12):
Naẓm:

ى

گ ا כ ا ى از
د ى
آ אن

زال ز א אب
د و ا ا אب

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

ا

א
כ در

(“Eğer ölüm düşürürse tacı bir baştan / Koyar gökler bir başkasının başına / Şudur o güzel peçeli ihtiyar /
Ki Efrasiyab’ın cisim kaydında var”) Neẟr V (174a/16-19)
Muṣṭafā M N (166a/13): - V (174a/19)
“... Onlarla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı [ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah’ın
bildiği diğer düşmanları] korkutursunuz. ...” ( ُ ِ َنyerine  ُ ِ َنyazılmıştır.) (Enfâl, 8/60)
ُ ْ
ُ ْ
“[Dağlar da] atılmış renkli yünler gibi olacaktır.” (Kāri‘a, 101/5)
“İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) ...” (İnsân, 76/1)
taḥt-ı eyāletlerinde vāḳi‘ olan ‘asākir-i ... ṣaṭvet-i heybet-i ... mezbūr Kestoş’a ... ṣıyānetde kemāl-i ...
maḥallden (“ت
” kelimesi “ ” وتşeklinde yazılmıştır.) M (“ت
”, “
 ”כve “ ” א هkelimeleri
“” وت, “
 ”כve “ ” א هşeklinde yazılmıştır.) N (166a/14 - 166b/12): daḫi şād ü ḫurrem cemī‘ ḫayl ü
ḥaşemle V (174b/1)
devlet-intisābı M N (166b/12): sa‘ādet-intisābı V (174b/2)
olup M N (166b/13): olmışlar idi ve V (174b/3)
luṭf M N (166b/14): re’fet V (174b/3)
sa‘ādet-nişānlarında M N (166b/15): devlet-nişānlarında V (174b/4-5)
ve ser-i ḥużūrları girde-bāliş-i āsāyişe ḳonmadın M N (166b/17): ve mürġ-i ḫāṭırları āşiyāne-i āsāyişe
ḳonmadın (Bu ibarenin üzeri işaretlenmiş ve M’deki ibare derkenara yazılmıştır.) V (174b/6-7)
birle M N (167a/1): ve enāmil-i ḥikmet-pīşe ile V (174b/9-10)
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nabż-ı vilāyeti ṭutdılar. Gördiler ki mizāc-ı ra‘iyyet a‘rāż-ı ḥādiẟeden muḫtell ve
ṭabī‘at-i ehl-i vilāyet emrāż-ı ‘aḳāyid-i fasid[e] ile1 mu‘tell olmış ve dār u diyār
ışıḳlar tekyesi gibi ehl-i bid‘at ve erbāb-ı ḍalāletden ṭolmış, miyān-ı a‘yānda
ser-rişte-i icmā‘-ı ümmet ve ḥablü’l-metīn-i millet-i ḥażret-i Ṣāḥib-i Şerī‘at
inḳıṭā‘a yüz ṭutmış. Ve her diyārdan ḳaşuḳ düşmeni ışıḳlaruñ ḳudūmundan
ve eṭrāf u eknāfdan kevr-i bengī ehl-i ḍalāl abdāllaruñ hücūmından büzürg ü
kūçek ṭarīḳ-i istiḳāmetden münfekk olup sebīl-i saḳāmete meyl itmiş.
Şi‘r [V175a] li-münşi’ihī:2
Kimi ālūde mest ve kimi ‘uryān
Kimi esrārile ḥelvāda ḥayrān
Fücūr ālāyişile hep mülevveẟ
Ḳamu murdār u nā-pāk ü muḫanneẟ
[M172a]

Velāyetden dem urır her birisi
Velī murdār3 ölisi dirisi

Neẟr: Çün ḥażret-i paşa bu aḥvāl-i ġarībeyi temāşā itdiler ve a‘yān-ı vilāyetden bu aḥvāl-i bu’l-‘acebüñ sebebinden su’āl idüp eyitdiler: “‘Acabā bu ṭāyife-i
ẕemīme-ṣıfāta bu mertebe i‘tibār ü iltifāt neden nāşī olmışdur? Ve āyā ‘aḳāyid-i
fāside ve āyīn-i [N167b] kāside miyān-ı ḫalāyıḳda rāyic ü fāyiḳ olmaġla nāsuñ
umūr-ı ma‘āşı çaḳ bu deñlü4 telāşī bulmışdur?”
Beyt:5

Perīşāndur niçün aḥvāl-i merdüm
Ḳamusınuñ neden ser-riştesi güm

Neẟr: Müstemi‘-i kelām olanlar daḫi veẓāyif-i du‘āya ḳıyām gösterüp eyitdiler ki: “İy paşa-yı mükerrem! ‘Ahd-i meymūnuñuzdan muḳaddem mīşe-zār-ı
vilāyete vālī olan merḥūm Arslan Paşa fe-ḥāşā6 ẟümme ḥāşā denes-i ḫabṭ u
ḫaṭā ve levẟ-i münker ü faḥşāyla dāmen-i aḥvālin bir mertebe ālūde itmiş idi
ki hemvāre nihād-ı bid‘at-mu‘tādı fısḳ u fesād üzre mefṭūr ve jengār-ı7 ‘aḳāyid-i fāsidenüñ istīlāsından mir’āt-ı8 żamīrinden ṣūret-i ḥaḳḳ ve cemāl-i rıżā-yı
1
2
3
4
5
6
7
8

fāsidle M N (167a/3): fāside ile V (174b/12)
Şi‘r li-münşi’ihī M: Şi‘r N (167a/11) / li-münşi’ihī V (175a/1)
murdār M V (175a/3): muḥtāc N (167a/14)
bu deñlü M N (167b/2): böyle V (175a/9)
Beyt M N (167b/2): li-münşi’ihī V (175a/10)
fe-ḥāşā M N (167b/7): ḥāşā V (175a/14)
zengār-ı M N (167b/10): jengār-ı V (175a/18)
mir’āt-ı M N (167b/11): āyine-i V (175a/18)
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Ḫālıḳ-ı1 muṭlaḳ [V175b] dūr u mehcūr olmış idi. Ve hemīşe2 eşribe-i meşrebe
meşġūl olduġıyçün ‘ārıż-ı ḥāli ‘ārıża-i ġarażla gülgūn ve mizāc-ı bid‘at-imtizācı mefāsid-i ‘aḳāyidle diger-gūn ḳılınmış idi. [M172b] Meclis-i ḫāṣṣı her ān3
pōst-pūşān-ı bid‘at-pīşe ve gedāyān-ı ḍalālet-endīşeden Seyyid Ġāzī Tekyesi’ne
dönmüş idi. Ve rūz u şeb ‘Güzel şāhım ẓāhir u bāṭın Pīr Mu‘nī vü Şāh
Ḳalender’sin.’ deyü [N168a] ḳulluḳ çeken4 mefred abdāl ve5 baba ışıḳlar ve
nev-niyāz kūçeklerden rūz-ı ‘Āşūrā gibi dīvānı pür olmış6 idi. Lā-cerem
7
כ
د
 ا אسmażmūnı ẓuhūra gelüp bu āyīn-i fāsid herkesüñ ṭabī‘atinde ẟābit ve nihāl-i bid‘at ü ḍalāl mezra‘a-i bāllerinde8 nābit olmışdur.” Çün
erbāb-ı rafż u ilḥād bu mertebe izdiyād bulmasına bā‘iẟ nedür ve gülzā[r]-ı9
vilāyetde ḫār-ı bid‘at neden ḥādiẟ olmışdur, ma‘lūm-ı şerīfleri olduḳda ol ecilden ki meşreb-i ‘aḳīde-i pākleri ḫāşāk-ārā-i bāṭıladan mu‘arrā ve meşra‘-ı ṭab‘-ı
tāb-nākleri şevāyib-i ẓunūn-ı dāhiyyeden [V176a] müberrādur, seylāb-ı ġayret
başdan aşdı ve dūd-ı āteş-i ḥamiyyet ẕirve-i eflāke yetişdi. Hemān-dem cell-i
himmetlerin ṣırāṭ-ı müstaḳīm-i dīn-i metīne mebẕūl ve şemşīr-i ḳażā-te’ẟīr-i
Şer‘-i mübīni mefārıḳ-ı erbāb-ı ilḥād-ı10 ḍalālet-rehīne meslūl buyurup11 çārḍarb çeken ṭā’ifeden ba‘żısın ṣad-hezār ḍarb-ı sengle ḫurd u ḫāş ve ba‘żısın daḫi
tīġ-i bürrānla tırāş [M173a] idüp ṣafḥa-i levḥa-i rūzgārdan her birinüñ miẟāli
ḥurūfı ḥakk ve ḥablü’l-metīn-i dīn-i [N168b] Ḥabīb-i mürselden12 erbāb-ı rafż
u ilḥāduñ dest-i ta‘addīleri münfekk olmış idi. Ve sāḥa-i sīne-i zemīn pertev-i
dīn ve nūr-ı yaḳīnle ṭolmışdur.13
Rubā‘iyye li-münşi’ihī: Envār-ı yaḳīnle14 bir oldı el-ḥaḳḳ
Sünnīyile15 Rāfıżīlerüñ mābeyni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

- M N (167b/12): Ḫālıḳ-ı V (175a/19)
- M N (167b/13): meşrebe-i meẕhebi seng-i ṭarabla şikeste idüp V (175b/1-2)
her ān M N (167b/16): dem be-dem (“dem be-dem”ın üzerine “her ān” yazılmıştır.) V (175b/5)
deyü ḳulluḳ çeken M N (167b/19): diyen V (175b/9)
ve M V (175b/9): - N (168a/1)
olmış M N (168a/2): olup çerāġ-ı ‘arż-ı pādişāhī söyünmüş V (175b/10-11)
“İnsanlar idarecilerinin dini üzeredir.” manasındaki hadîs-i şerîf veya kelâm-ı kibâr.
bāllerinde M N (168a/5): ef‘āllerinde V (175b/14)
 כ اM V (175b/16):  כ ارN (168a/7)
ilḥāḍ-ı M N (168a/15): ilḥāḍ u V (176a/4)
buyurup M N (168a/15): idüp V (176a/5)
“‘Ahd-i mezbūrda Miẟālī nām Ḥurūfī ḳatl olunmışdur ve Mürsel nām ışıḳ siyāset ḳılınmışdur.” (M’de
derkenardaki not)
ṭolmışdur M N (168b/3): ṭolmış idi V (176a/11)
yaḳīnle M N (168b/4): yaḳīniyle V (176a/12)
M N N (168b/4): ا
V (176a/12)
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Her biri muvāfaḳat idüp ‘ahdinde
Ḥaḳḳdur didiler ḫilāfet-i Şeyḫayn’ı
Neẟr: Ve’l-ḥāṣıl1 ṣadr-ı sīne-i vilāyetden gerd-i bid‘at rüfte ve gülşen-i ḳulūb-ı
eṣāġir ü ekābirde ġonçe-i dīn-i münīf ve şükūfe-i Şer‘-i şerīf şüküfte olup
zamān-ı meymūn ve eyyām-ı hümāyūnlarında meẕheb-i üstāẕ-ı2 mu‘aẓẓam
ḥażret-i İmām-ı A‘ẓam bir mertebe muḥkem olmışdur3 ve icrā-yı aḥkām-ı
Şerī‘at-i sa‘ādet-encām bir meẟābede istiḥkām [V176b] bulmışdur4 ki gül-i tāze
‘andelīb-i ḥazīn-āvāza ẓulm ü sitem-i bī-endāze itdügiyçün ḫançer-i ḫārla sīnesi pāre pāre ve bīm-i ḥamīm-i siyāsetden dehānı pür-şu‘le ve derūnı pür-şerāre
olmışdur ve şāhid-i ġonçe-i ra‘nā nesīm-i luṭf ve şebnem-i ḥayālarından külāh-ı
şermi ber-ser ve cāme-i5 āzermi der-ber ḳılduġıyçün gülistān-ı6 neşāṭda nesīm-i
inbisāṭla münbasıṭ olup ceyb ü dāmeni zer ü gevherle ṭolmışdur. Nergis-i zerrīn-külāh [M173b] [N169a] ‘arūsān-ı gülistāna egri nigāh itdügiyçün gözlerine
mīl çekdiler ve nihāl-i gül ḥarīf-i bülbül ve nedīm-i sāġa[r]-ı7 mül olduġıyçün
bāzār-ı gül-zārda teşhīr idüp endāmına gül ekdiler.8 Ḥavālī-i vilāyeti ḥimāyetleri ve ahālī-i memlekete ri‘āyetleri bir ġāyete vāṣıl olmışdur ki maḥmiyye-i
Budim nesīm-i rāḥat-efzā-yı ma‘deletlerinden zebān-ı ḥālle “Ḫōş-ḥāl būdīm.”
deyüp ser-i meserrātı pāy-ı ‘arşdan sābıḳ [V177a] ve pāy-ı mübāhātı farḳ-ı
Ferḳadān’a9 lāḥıḳ itmişdür. Ve nehr-i Ṭuna her gün10 āb-ı seḥāb-ı keff-i deryā-me’ābları feyżinden ṭaşup dökülmez ve artup eksilmez ve şiddet-i şitā-yı
rūzgārdan efsürde olmaġı bahāne idüp yıl yoḳdur ki dergāh-ı melek-meṭāflarında11 birḳaç ay iḳāmet ḳılmaz.12 Gerden-i ‘arūs-ı memleket ḥilye-i Şerī‘at-i
1
2
3
4
5
6
7
8

Ve’l-ḥāṣıl M N (168b/6): Pes V (176a/14)
üstāẕ-ı M: üstād-ı N (168b/10) V (176a/17)
olmışdur M N (168b/10): olmış idi V (176a/18)
bulmışdur M N (168b/12): bulmış idi V (176b/1)
ḫāme-i M: cāme-i N (168b/17) V (176b/6)
gülistān-ı M N (168b/17): gül-zār-ı V (176b/6)
 אM:  אN (169a/3) V (176b/10)
- M N (169a/4):
Şi‘r:
כ אه ا ا
ز ل اورد روى د ار
א ارزاق
א ا אر

9
10
11
12

اد
ا א

زא د
אره

(“Dünya makamına kem gözle bakarlar / Zulüm adaletinden duvara toslar / Millet senin elini rızıklara kefil
gördü / Yıldızlar bıçağını ömürleri kesici buldu”) Neẟr: Ve V (176b/11-16)
ا
M N (169a/9):  اV (177a/1)
gün M: gūne N (169a/10) V (177a/2)
melek-meṭāflarında M V (177a/5): felek-meṭāflarında N (169a/13)
- M N (169a/14): Ve V (177a/5)
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ẓāhire ile1 ārāste ve çehre-i muḥaẕẕire-i vilāyet ma‘delet-i bāhireleriyle pīrāste
olup ṣafḥa-i bilād mıṣḳale-i ‘adl ü dādlarıyla jengār-ı2 ẓulm ü bīdāddan züdūde
ve ‘āmme-i ra‘iyyet ẓıll-i ẓalīl-i ḥimāyetlerinde āsūde olmışdur.
ار

Beyt:

3

زر
א

אر

ر א

[ دN169b]
כאر ر

Neẟr:4 Men‘-i ṣarf-ı rūzgārda ‘adl-i ‘Ömer’den ber-ter ve Nūşirevān-ı [M174a]
‘ādil zencīr-i ‘adl-i şāmilleriyle iẓhā[r]-ı ‘adāletden dem urırsa ṣovuḳ demür
döger. Hemīn ma‘mūre-i ‘ālemde ẓulm ü sitemden būm-ı ḫarābe-nişīn ġammgīn ve mātem-sarāy-ı cihān-ı güẕerānda ḫazān-ı aḥzāndan hemān çeşm-i nergis
nemekīndür.5 Gürg-i cāyi‘ tek ü pūdan6 ḫvāb-ı şeb-gīre rāci‘ olduḳda sīne-i
gūsfendi [V177b] cāy-ı māliş ve dünbe-i mīşi girde-bāliş idinmişdür ve mürġ-i
tīz-pervāz çengāl-i rūyīn-miẟāl-i bāzı ceẕb-i ḫāṭır ve celb-i żamāyir içün zülf-i
dilber-ṣıfat ḳullāb-ı maḥabbet bilmişdür.7 Me’āẟir-i şecā‘at ve mefāḫir-i şehāmetleri8 bir mertebe nihāyet bulmışdur ki tīġ-i Ḍ aḥḥāk şemşīr-i [t]āb-nākleriyle bürrānlık da‘vāsın eylerse ḥiddet-i bī-ma‘nā itmiş olur ve bāzū-yı Rüstem
kemān-ı suḫt ü muḥkemleriyle ṣalābet çekişdirse9 da‘vā-yı zūra gitmiş olur.
Nedret-āyīn-i ḥāl ve ‘aceb-terīn-i aḥvāl budur ki şāhid-i müsteẟnā-yı luṭf-i
1
2
3

4
5

ẓāhire ile M: ẓāhireleriyle N (169a/15) V (177a/6)
zengār-ı M N (169a/17): jengār-ı V (177a/8)
Beyt:
ار
ر א زر
د
אر
א
כאر ر
M N (169a/19 - 169b/1): - V (177a/10)
“Riayet elini raiyetten ayırma / Raiyetin işini riayete bırak”
Neẟr M N (169b/2): - V (177a/10)
 כ رM N (169b/7): כ ر
ر
دور

Şi‘r:

ا

כ

از وى آ אر

در כ ر
ه א אب
ا

6
7

אل

8
9

כ

(“Memleket baştan başa mamurdur / Ondan yıkımın eserleri uzaktır / Memlekette baykuş varsa üzül / Ki
harabe ona bulunmaz hazine gibidir”) Neẟr V (177a/16-18)
pūdan M N (169b/8): pūydan V (177a/18)
- M N (169b/12):
Ḳıṭ‘a:
כ
אز
ز ل او
אه אر אل
ز ا او ه
אر

ا ان

آن از د در
ا دراز כ در ز

(Abdülvâsi‘-i Cebelî’nindir. “Adaletinden ak şahin turnaya eş oldu / Emniyetinden siyah aslan çakala yâr
oldu / Ne o gagasında havaya uçuruyor / Ne bu pençesiyle yerlere seriyor”) Neẟr: Ve V (177b/4-8)
şehāmetleri M N (169b/12): ṣalābetleri V (177b/8)
çekişdirse M: çekişdirürse N (169b/16) V (177b/12)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ḫaṣāyilleri ve nev-‘arūs-ı fıṭrat-me’nūs-i ḥüsn-i şemāyilleri zīb ü zīver-i seḫā ve
ḥuliyy [N170a] ü ḥulel-i cūd u ‘aṭāyla bir mertebe müzeyyendür ki eger Ḥātem-i Ṭay zamānlarında ḥayy olaydı, defter-i cūd u ‘aṭāyı ṭayy eylerdi [M174b]
ve esḫiyā-yı āl-i Bermek ‘ahd-i meymūnlarına irmek naṣīb olaydı, sofra-i cūd u
‘aṭālarından iġtinām itmek dilerdi. Cūd-ı bī-nihāyetleri [V178a] cümle-i mevcūdāta vāṣıl ve kerem-i bī-ḥadd ü ġāyetleri heme-i maḫlūḳāta şāmildür.
Ḳıṭ‘a:
1

ز او د آدم دو כ א و
زر א
כ ا אم او

ز
2

כ آ כ אدر ادش
ورا در א
دوم آ כ

Neẟr:3 Żu‘afā-yı ra‘iyyet ri‘āyet4 ve ‘aṭiyye-i bī-nihāyetlerinden5 özge nesnesin
görmezler ve fuḳarā-yı vilāyetden himmetden ġayrı bir ḥabbe recā ve du‘ādan
mā‘adā bir şey[’] istid‘ā itmezler.6 Hemvāre7 ḫāṣṣ u ‘āmmı in‘ām-ı ‘āmmla ġanī
ve muḥtāc u faḳīri ‘aṭā-yı ‘amīmile ebnā-yı cinsinden müstaġnī idüp niṣāb-ı
mevāhiblerinden ṣadaḳa-ḫvārān-ı vilāyete zekāt vācib ve māl ü māyeden dūr
ve menāl ü pāyeden mehcūr olanlaruñ aḥvālleri ẟervet-i Ḳārūn ve devlet-i
Me’mūn’a ġālib olmışdur. Her gün āfitāb-ı diraḫşān8 gibi zer-efşānlıḳ ve baḫt-ı
tāze ve devlet-i [N170b] cüvān gibi kāmrānlıḳ idüp bernā vü nā-tüvān ve pīr ü
cüvān ḳurı dünyāda genc bulmışdur ve ‘aṭiyye-i bisyārları ḫidmetinden ancaḳ
ḫāzin-i genc pür-renc olmışdur. [M175a] Vaḳt-i seḫā ve hengām-ı ‘aṭāda her
gedā-yı [V178b] bī-nevāya itdükleri iḥsān endāze-i ḥırṣdan efzūn ve ḥavṣala-i
ṭama‘dan bīrūndur.

1
2

3
4
5
6

7
8

 زرM:  و زرN (170a/8) V (178a/3)
 دومM N (170a/9):  دوV (178a/4)
“Âdemoğlundan sadece iki kişi / Onun ihsanından mücevher ve altın bulamadı / Biri henüz anasından
doğmadı / İkincisinin devri ise hiç gelmedi”
Neẟr M N (170a/9): Neẟr: Ve V (178a/4)
ri‘āyet M N (170a/9): ri‘āyetden V (178a/4)
bī-nihāyetlerinden M N (170a/10): bī-nihāyetden V (178a/5)
- M N (170a/12):
Beyt:
ار
ر א زر
د
אر
א
כאر ر
(“Riayet elini raiyetten ayırma / Raiyetin işini riayete bırak”) Neẟr V (178a/7-9)
Hemvāre M N (170a/12): Ve V (178a/9)
diraḫşān M N (170a/19): tābān V (178a/15)
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Ḳıṭ‘a:1
אز

אن כ د אز

از

אز

در
כ

ا ه داد از
د صو
ز
ان

2
3

כ داد
כ ا אم ا

Vilāyet-i Budin’de vāḳi‘ olan ḫayrāt-ı mütevāfire ve ḥasenāt-ı
mütekāẟireleridür ki silk-i beyāna keşīde ḳılınmışdur.4
Vāḳıfān-ı künūz-ı esrār ve ‘ārifān-ı rumūz-ı rūzgār ḳatında rūşen ü āşikārdur ki ṣaḥn-ı sarāy-ı ‘ālem-i esbābda e‘ālī vü esāfil ba‘żısı ba‘żısına vesā’ildür.
Mürekkebāt-ı umūr iḥtiyāc-ı vesāyiṭle mevṣūf ve mürettebāt-ı eşyā muḳaddemāt-ı eczāya mevḳūfdur. Be-her-ḥāl ıżṭırām-ı nāra vücūd-ı ḥaṭab lāzım ve
iḥtirāḳ-ı ḥaṭaba ṣudūr-ı leheb müdāvim ü mülāzımdur. Lākin her muḫbir ü
sā’il ḳatında eşref-i vesā’il [N171a] oldur ki güm-geştegān-ı beyābān-ṭabī‘at
olanları ṭarīḳ-i reşād-ı ‘āḳıbete hādī ve devlet-i fāḫire-i āḫirete bā‘iẟ ü bādī ola.
Pes5 ṣāḥibü’r-rüşd ve’t-tedbīr vezīr-i rūşen-żamīr ḥażretlerinüñ [M175b] hidāyet-i Ḥayy-i Ḳadīr bedreḳa-i żamīr-i ilhām-peẕīrleri6 vāḳi‘ olup ẕikr olunan
muḳaddimāt-ı ḥikmet-me’āẟire dīde-i ‘ibret-bīnle nāẓır olup ma‘lūm idindiler
ki bu dünyā-yı bī-beḳā bir ‘acūze-i şemṭā7 ve bir pīre-zāl-i bī-vefādur ki her rūz
fersūde-i dest-i āḫar ve her şeb hem-ḫvābe-i şevher-i dīgerdür. Andan ümmīd-i
vefā erbāb-ı ḫırede lāyıḳ ve ārzū-yı şerbet-i şifā mizāc-ı ḥikmet-izdivāc-ı ehl-i
felāḥa muvāfıḳ degildür. Lā-cerem cell-i himmetlerin temhīd-i merāsim-i ḫayrāt ve teşyīd-i mebānī-i meberrāta ṣarf itmegi bu kāyināt-ı pür-āfātda ehemm-i
mühimmātdan bilüp irādet-i şerīfleri ‘ahd-i meymūnlarında sāḥa-i zemīn ü
zamān ma‘mūr ve himmet-i vālā-nehmetleri ta‘mīr-i ḳuṣūr-ı ḫayrāta maḳṣūr
olmaġa müte‘alliḳ olup maḥmiyye-i Budin’de binā itdükleri sa‘ādet-ḫāneleri
1
2
3

4
5
6
7

Ḳıṭ‘a M: Şi‘r N (170b/6) / Naẓm V (178b/2)
 داد انM N (170b/9):
ان
 داV (178b/5)
“Onun ihsan hazinesinin kapısı öyle açık ki / Hazinedar kapatmaya muhtaç değil / Dileyene daha fazlasını
verdi / Arzu, hırs ve ümidinden fazlasını / Cömertliğinden verdi bu kadar nefse / Öyle ki ihsana kavuşanlar
yeter dediler”
M (175a/6 - 179b/13) arasındaki bu bölüm V’de mevcut değildir.
ola. Pes M: ola N (171a/3)
ilhām-peẕīrleri M: münīrleri N (171a/4)
א
M: א
N (171a/7)

Cevâhiru’l-Menâkıb

ḳurbında Ḥabīb-i Ḫudā, Şefī‘-i rūz-ı cezā Muḥammed Muṣṭafā ḥażretlerinüñ
rūḥ-ı şerīfleriyçün [N171b] bir cāmi‘-i şerīf ve ma‘bed-i laṭīf binā eylemişlerdür ki ṣavāmi‘-i eflāk gibi vāsi‘ ve maḥāsin-i ‘aliyye ve leṭā’if-i celiyyeyi cāmi‘
vāḳi‘ olmışdur. Ve daḫi ol diyār-ı celīlü’l-i‘tibāruñ umūr-ı mu‘aẓẓamāt-ı dīniyyede bir müftī-i Şerī‘at-āyīne kemāl-i iḥtiyācları olup żarūret ġāyete ve mużāyaḳa nihāyete [M176a] vāṣıl olmaġın cāmi‘-i şerīf ḳurbında bir laṭīf medrese
binā eylemişlerdür ki ḫāne-i şeş-ḥücre-i zamāne aña nisbet bir gūr-ḫānedür.
Müderrisine fetvā şarṭıyla yevmī elli ‘Oẟmānī ta‘yīn buyurup ‘ināyet-i sulṭānī
ve ri‘āyet-i ḫāḳānī ẕāt-ı sütūde-ṣıfātlarına erzānī buyurulup mu‘īdi mülāzım
alınmaḳ teşrīf buyurulmışdur. Ve daḫi maḥmiyye-i mezbūre maḥallātından
Debbāġlar Maḥallesi’nde merḥūm İbrāhīm Çavuş binā eyledügi cāmi‘-i şerīfüñ vaḳf-ı rāyi‘i olmamaġla żāyi‘ olup ḫarāb ve āşiyāne-i būm u ġurāb olmış
iken anı daḫi ber-mūcib-i Şerī‘at-i zehrā ṣāḥibinden iştirā idüp ber-feḥvā-yı
ِ bünyān-ı behāyet-i sa‘ādet-me’āẟir-i 1﴾ ِ ِ ٰ ْ ﴿ا َّ َ א َ ْ ُ َ َ א ِ َ ا ّٰ ِ َ ْ ٰا َ َ ِא ّٰ ِ َوا ْ ْ ِم ا
َ
ُ
a
cet-‘unvānın [N172 ] ma‘mūr u merṣūṣ ve niçe evḳāfı ol cāmi‘-i şerīfe maḫṣūṣ
ḳılmışlardur. Ve daḫi maḥalle-i mezbūre ‘ahd-i sābıḳda vīrān ve ahālīsi bī-nām
u nişān olup ḥażret-i ṣāḥib-ṣadāretüñ zamān-ı sa‘ādet-‘unvānlarında fuḳarā-yı
Müslimīnle ma‘mūr u ābādān olmaġla ta‘līm-i Kelām-ı Rabbü’l-enām içün
bir mu‘allim-ḫāneye żarūret-i mā-lā-kelāmları olduġına binā’en cāmi‘-i mezbūr ḳurbında [M176b] bir mekteb-i latīf müretteb eylemişlerdür. Ve daḫi
maḥalle-i mezbūre ḳurbında Hindī Baba Zāviyesi’ne ḳarīb, ṣāḥibü’t-tevfīḳ,
el-imāmü’t-taḥḳīḳ, Emīru’l-Mü’minīn Ebū Bekri’ṣ-Ṣıddīḳ ḥażretlerinüñ rūḥ-ı
şerīfleriyçün bir laṭīf mescid binā eylemişlerdür ki raḥmet-i Raḥmān’a mevrid olup eṣnāf-ı evḳāfla mü’eyyed ü mü’ekked buyurmışlardur. Ve mescid-i
mezbūr muḳābelesinde bir kārbān-sarāy-ı bedī‘u’l-bünyān binā eylemişlerdür
ki zevāyā-yı felek ḥucurātına nisbet be-ġāyet teng ve nihāyetde endekdür. Ve
anuñ muḳābelesinde bir bī-miẟl ılıca binā buyurmışlardur ki çeşme-i āfitāb
anuñ ḥarāretinden muḥtecib ve ‘ayn-ı mā’u’l-ḥayāt anuñ reşkinden ġāyibdür.
Miẟl ü mānendi kibrīt-i aḥmer gibi nā-peydā ve çeşm-i zamāne [N172b] naẓīrin görmeklikde nā-bīnādur.

1

“Allah’ın mescidlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, [namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve
Allah’tan başkasından korkmayan] kimseler imar eder. ...” (Tevbe, 9/18)
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Şi‘r1 li-münşi’ihī:

Naẓīrin görmeye çeşm-i zamāne
Ararsa ‘ālemi ḫāne be-ḫāne
Derūn-ı ḥavż-ı ḥālet-baḫşı gūyā
Dil-i ‘ārif gibi pāk ü mücellā
Perī-rūlarla pür olmış derūnı
Aḳar her yaña eşk-i nīlgūnı
Ilı yerdür disem aña yeridür
Anuñ her cānibi cāy-ı perīdür

Neẟr: Ve daḫi maḥmiyye-i mezbūre ḫāricinde bārūt-ḫāne ḳurbında, fārıḳ-ı
beyne’l-bāṭıl ve’ṣ-ṣavāb, Emīru’l-Mü’minīn ‘Ömer ibnü’l-Ḫaṭṭāb [M177a]
ḥażretlerinüñ rūḥ-ı pür-fütūḥlarıyçün bir mescid-i müsteṭāb binā idüp ṣuleḥā-i mürteziḳa ile te’yīd ve niçe evḳāfla teşyīd eylemişlerdür. Ve daḫi mezbūr
bārūt-ḫāne ḳurbında bir laṭīf ılıca peydā eylemişlerdür ki ḳubbe-i sīm-āb-gūnı
ṭāḳ-ı gerdūndan a‘lā ve tamām-ı germiyyetinden ḥammām-ı nüh-ḳıbāb-ı āsmāna ṭa‘n eylerse revādur. Ḥavż-ı rāḥat-efzāsı ḳanı ılıcaḳ dilberler gibi mülāyemetle herkesi sīneye çeker ve her bir lūlesi perī-rūları dāyire-i tesḫīre çekmek
içün ılıcaḳ diller döker.
Şi‘r2 li-münşi’ihī:

Hevāsında ne ḥālet var ki ekẟer
Mülāyim olur elbette güzeller
Dehān-ı lūle-i āb-ı revānı
Çeñeyle yumşadır serkeş olanı

Neẟr: Ve daḫi maḥmiyye-i mezbūre maḥallātından [N173a] Ḳabaṭyan Maḥallesi’nde Miẟālī nām zındīḳ-ı ḍalālet-encām binā itdügi evleri, şaḫṣ-ı mezbūr
muḳteżā-yı ḥamiyyet-i dīn ve müsted‘ā-yı millet-i metīn üzre ḳatl olunduḳdan ṣoñra cānib-i mīrīden iştirā idüp ḥāvī-i sa‘ādet-i dāreyn ve ḥāmī-i ḥımā-yı
dīn-i Seyyidü’ẟ-ẟeḳaleyn, Emīru’l-Mü’minīn ‘Oẟmān-ı Ẕi’n-nūreyn ḥażretlerinüñ rūḥ-ı cennet-fütūḥlarıyçün mescid idüp evḳāf-ı mevfūre ile [M177b]
ma‘mūr buyurmışlardur. Ve daḫi derūn-ı şehrde bedī‘ u muṣanna‘ bir ılıca
binā buyurmışlardur ki ‘āşıḳ-ı ṣādıḳ-veş ḳalb-i āyīne-āyīni bī-ġış ve perī-rūlar
ḥarāretinden derūnı pür-āteş olup dīde-i ‘āşıḳ-ı dīdār gibi lūleleri giryān ve
ḥarāret-i maḥabbetden dil ü cānı sūzāndur.
1
2

Şi‘r M: Naẓm N (172b/1)
Şi‘r M: Naẓm N (172b/17)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Şi‘r1 li-münşi’ihī:

Bunı ister anuñ āb u hevāsı
K’ola her bir perīnüñ mübtelāsı
Derūnı āteşi gelmez beyāne
Döker gözyaşlarını yāne yāne
Şunuñ kim hem-nişīni bir perīdür
Dün ü gün yansa yaḳılsa yeridür

Neẟr: Ve daḫi maḥmiyye-i Budin ile maḥrūse-i Peşte mābeyninde cārī olan
nehr-i Ṭuna’dan ḳadīmü’l-eyyāmdan keştīlerile ‘ubūr olunup ṣudūr bulan
[N173b] fi[tn]e vü şūr dāyire-i ḥisābdan dūr olmış idi. Ol vechile ki ekẟer
zamānda2 ġāyet sür‘atile ‘ubūr olunsa nıṣf sā‘atde güẕer ancaḳ müyesser olurdı.
Fe-keyfe3 ki erbāb-ı ġudādan niçe nā-murād ḳadem eri olup muḳaddem gemiye
girüp ḫalḳ cem‘ olunca ve gemi yerinden ṣalınınca meṣāliḥ-i mühimmesi fevt
olduġından mā‘adā kendü geçmedin öti geçerdi ve dāyimā gözlerin yumup
aġzın açardı ve bir daḫi bu varṭaya uġramayım deyü [M178a] andlar içerdi. Ve
eger rūzgār muḫālif olup nehr-i mezbūr temevvüc eylerse ol mābeynden güẕer
bir sā‘atde ancaḳ müyesser olup niçe kimesnenüñ meṣāliḥi fevt olup beyhūde
rūzgār ve yoḳ yere gün geçürürlerdi. Ve gelen ‘arabalardan ve cem‘ olan ḳoçilerden4, 5 at aşmayup fuḳarāya ‘ubūr ġayr-i müyesser olup ser-gerdān ü ḥayrān
bütün gün ġamm yemekden göñli yemek almazdı ve cisr-i dünyādan geçmek
ekmek yemekçe gelmezdi. Pes bu aḥvāl-i felāket-me’āl vezīr-i deryā-nevāl
ḥażretlerinüñ ḫāṭır-ı şerīflerine be-ġāyet infi‘āl virüp maḥall-i ‘ubūr olıcaḳ
mevżi‘de ki [N174a] şiddet-i cereyānına göz irmez ve ġāyet-i ‘umḳına ġavvāṣ-ı
endīşe vuṣūl bulmazdur, hezār ṣan‘at-ı bedī‘le ḳazuḳlar ḳakup ve kūh-heykel
altmış pāre keştīler ‘amel olunup bir cisr-i ġarīb peydā eylemişlerdür ki niçe mi‘mār-ı bedī‘u’l-āẟār ol ṣan‘at-ı i‘cāz-mertebeti temāşā itdüklerinde ser-i
taḥayyüri zānū-yı tefekküre urmışlar ve dest-i ‘acz ü ḳuṣūrla defter-i ṣınā‘ati dürmüşlerdür. Lillāhi’l-ḥamd ve’l-minne mānend-i Şāri‘-i a‘ẓam bir cisr-i
metīn ü muḥkem vāḳi‘ olup piyāde vü süvār mānend-i berḳ-ı ḥāṭif güẕār idüp
fi’l-meẟel [M178b] ḳāfile-i ḫalḳ-ı cihān ol cisr-i bedī‘u’l-bünyāndan geçmek
murād idinselerdi bī-sa‘y ü mücāhede ān-ı vāḥidde güẕer idüp bir kes bir kese
1
2
3
4
5

Şi‘r M: Naẓm N (173a/13)
zamānda M: ezmānda N (173b/2)
“fe-keyfe”: “nasıl” manasına gelen Arapça bir tabir.
دن
M: دن
N (173b/14)
koçi: (Macarca: kocsi) İki tekerlekli araba.
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muṣādeme ve bir eḥad bir eḥade müzāḥame itmeyeydi. Ve maḥrūse-i Peşte’de
daḫi bir cāmi‘-i vāsi‘ binā eylemişlerdür ki ṭāḳ-ı nüh-revāḳ gibi ezher ve taṣavvur-ı ḥavāss ve taḫayyül-i ḫayālden ber-terdür. Ve cāmi‘-i şerīf ḳurbında bir
çifte ḥammām-ı neẓāfet-encām binā eylemişlerdür ki derūnı mānend-i dil-i
‘ārifān çirkāb-ı ḥadeẟāndan sāde ve her kūşesi ḫalvet-i erbāb-ı [N174b] ‘uzlet
gibi ḫāşāk-i aġyārdan āzādedür. Ve ḥammām muḳābelesinde bir kārbān-sarāy
binā eylemişlerdür ki ġāyet-i vüs‘atde 1
راءت و اذن
’dur.
Ve daḫi Ḳovin2 nām varoşda bir ḥammām-ı leṭāfet-intiẓām binā eylemişlerdür ki cāmi‘-i cemī‘-i maḥāsin ve mā’uhū ġayri āsindür.3 Ve daḫi Cānḳurtaran
nām iskele Tata ve Pespirim ḥarbī ḳal‘alara4 ḳarīb olup ba‘żı zamānda erbāb-ı
sebīl gemiye girmege meşġūl iken küffār-ı hezīmet-şi‘ār ‘ale’l-ġafle baṣup nehb
ü ġāret itmekden ḫālī olmazlardı. Anda daḫi bir palanḳa iḥdāẟ idüp piyāde
vü5 süvār niçe nefer iḥżār buyurup bir ḫān-ı şāmiḫu’l-erkān [M179a] binā
buyurmışlar idi.6 Ve daḫi Födvar nām palanḳa öñünde, şīr-i Ḫudā, ḫaten-i
Eşrefü’l-verā, şücā‘-ı ġālib, Emīru’l-Mü’minīn Ebu’l-Ḥasen ‘Alī ibn7 Ebī Ṭālib
ḥażretlerinüñ rūḥ-ı muṭahharlarıyçün bir mescid-i laṭīf binā idüp ḳurbında bir
kārbān-sarāy-ı bī-mānend binā eylemişlerdür. Ve daḫi Paḳşa8 nām varoşı gelüp geçen ve ḳonup göçen kimesneler rencīde eylemegin bir ‘ālī kārbān-sarāy-ı
rāsiḫu’l-bünyān binā eyleyüp ahālī-i varoş ġammdan āsūde [N175a] ve pister-i rāḥatda ġunūde olmışlardur. Ve daḫi ḳal‘a-i Esterġon’da bir germābe binā
eylemişlerdür ki her cāmı çeşm-i bīdār-ı devlet ve her kūşesi ḫalvet-i rāḥat
olmışdur. Ve daḫi İstolni Belġrad’da bir cāmi‘-i şerīf ve bir ḥammām-ı laṭīf9
binā eyleyüp niçe evḳāfı ta‘yīn buyurmışlardur. Ve daḫi Ḳopan nām ḳal‘ada bir
ḥammām-ı behcet-encām binā eylemişlerdür. Ve daḫi Şimonṭorna nām ḳal‘ada bir bī-mānend ḥammām binā eylemişlerdür. Ve Tolna nām varoşda daḫi bir
ḥammām-ı neẓāfet-fercām binā eylemişlerdür. Ve ḥammām ḳurbında bir kārbān-sarāy binā eylemişlerdür. Ve Mohac nām varoşda daḫi bir kārbān-sarāy-ı
laṭīf ve ḳurbında bir ḥammām-ı naẓīf binā buyurmışlardur. Ve daḫi ḳal‘a-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“... gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ...” manasına gelen ve bir hadîs-i şerîfin bir bölümü olan ibare
(Buhârî, “Bed’ü’l-halk”, 8).
M:  نN (174b/3)
“ġayri āsin”: Muhammed, 47/15’te geçen “bozulmayan (su)” manasındaki ifade.
ḳal‘alara M: ḳal‘alar N (174b/7)
vü M: - N (174b/11)
buyurmışlar idi M: buyurmışlardur N (174b/12)
‘Alī ibn M:‘Alī bin N (174b/14)
 אM:
N (174b/17)
ve bir ḥammām-ı laṭīf M: - N (175a/4)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Sigetvar’da bir ḥammām-ı leṭāfet-peyām [M179b] ve bir kārbān-sarāy itmām
buyurmışlardur.1 Ve ḳal‘a-i Ösek’de daḫi bir cāmi‘-i şerīf ve2 bir kārbān-sarāy3
binā eylemişlerdür ki be-ġāyet bī-bedel vāḳi‘ olmışdur. Ve Vulḳovar nām ḳal‘a
öñünde memerr-i nās olmaġın bir kārbān-sarāy-ı bedī‘u’l-esās binā eylemişlerdür. Ve livā-i Sirem tevābi‘inden Nemçe nām ḳaṣabada bir laṭīf ḥammām
binā eylemişlerdür. Ve nefs-i Segedin’de daḫi bir ḥammām-ı güzīn binā eylemişlerdür. [N175b] Ve Ḥaṭvan nām ḳal‘a-i benāmda bir laṭīf ḥammām binā
buyurmışlardur. Ve ḳal‘a-i Filek’de daḫi bir mescid-i zāhir binā eylemişlerdür
ki felekde miẟli nādir bulınur. Ve Seçen nām ḳal‘ada daḫi bir ḥammām-ı laṭīf
binā eylemişlerdür. Ve daḫi ḳal‘a-i Noviġrad’da bir cāmi‘-i şerīf ve bir ḥammām-ı laṭīf4 binā eylemişlerdür. Ve daḫi ol diyār-ı celīlü’l-i‘tibāruñ menāzil ü
merāḥilinde binā itdükleri kārbān-sarāylara ḥadd ü ġāyet yokdur. Bu mıḳdārla
ki deryādan ḳaṭre ve ṣaḥrādan ẕerre degildür, silk-i beyāna çekilmişdür.5
Engüşt-i sa‘ādet-sirişt-i eyāletleri ḫātem-i vezāretle müşerref ve gūş-ı
rütbet-i ‘ālī-menḳabetleri mengūş-i ṣadāretle müşennef olduġıdur.6
Cevheriyān-ı bāzār-ı temyīz ü imtiyāz ve ṣarrāfān-ı naḳd-i istiḥḳāḳ [M180a]
u i‘zāz ḳatında ke’ş-şemsi fī vasaṭi’s-semā7 rūşen ü hüveydādur ki ẟemere-i şecere-i eyālet fākihe-i leẕīẕe-i naṣfet ü ‘adāletdür ki fi’l-ḥaḳīḳa sermāye-i devlet-i
dü-cihānī ve ser-nāme-i menşūr-ı sa‘ādet-i cāvidānīdür. Bu cevher-i nefīs anlaruñ ki niṭāḳ-ı8 istiḥḳāḳlarında āmāde ve bu tāc-ı vehhāc9 hāme-i himmetlerinde nihāde ola, [N176a] bī-şübhe müstaḥıḳḳ-ı ṣunūf-ı tebcīl ü ikrām ve
müste’hill-i ḍurūb-ı iclāl ü iḥtirām olsa gerekdür. Binā’en ‘alā-hāẕā çün paşa-yı
Ḥātem-ḥaşānuñ vilāyet-i serḥadde ṣıyt ü ṣadā-yı ‘adāletleri10 [V179a] zemīn
ü zamāna velvele ve āvāze-i11 zencīr-i ‘adl ü dādları ṭāḳ-ı nüh-revāḳ-ı āsmāna
ġulġule ṣaldı, lā-cerem āfitāb-ı mihr ü maḥabbet-i pādişāhī ufḳ-ı istiḥḳāḳlarından ṭāli‘ ve Nesr-i Ṭāyir-i ṭāli‘-i ferḫunde-fālleri burc-ı şerefde sene iẟnā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ve bir kārbān-sarāy itmām buyurmışlardur M: itmām buyurmışlardur N (175a/13)
bir cāmi‘-i şerīf ve M: - N (175a/14)
kārbān-sarāy M: kārbān-sarāy-ı vāsi‘ N (175a/14)
cāmi‘-i şerīf ve bir ḥammām-ı laṭīf M: ḥammām N (175b/5)
V’de mevcut olmayan M (175a/6 - 179b/13) arasındaki bu bölüm, burada bitmektedir.
-M N (175b/12): ki zülāl-i merām mecārī-i kelāmda muḳteżā-yı maḳām üzre cārī olmışdur V (178b/8)
“ke’ş-şemsi fī vasaṭi’s-semā”: “Gökyüzünün ortasındaki güneş gibi” manasına gelen Arapça ibare.
niṭāḳ-ı M N (175b/18): ṭabaḳ-ı V (178b/14)
vehhāc M N (175b/19): vehhāc-ı sa‘ādet V (178b/15)
‘adāletleri M N (176a/4): cūd u ‘aṭāları V (178b/19)
āvāze-i M N (176a/5): nidā-yı V (179a/1)
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ve ẟemānīn ve tis‘a-mi’e tārīḫinde vāḳi‘ olup1 manṣıb-ı vezāret ki vekālet-i2
kübrādan ṣoñra ecell-i manāṣıb ve ekmel-i meṭālib ü merātibdür, erzānī buyurulmış idi.3 Çün nev-‘arūs-ı me’mūli4 cāme-ḫvāb-ı ḥuṣūlde5 ḫufte ve ġonçe-i
cāh u celāli gülistān-ı iḳbālde6 şüküfte gördiler, hezār7 şükr ü sipās-ı Ḥażret-i
[M180b] Vāhibü’l-āmāli8 ma‘raż-ı edāya īṣāl idüp buyurdılar:
כ

Şi‘r:

9
10

ر

ن
ر
دم

د
אن ا

آ כ
כ ز אن

כآ د آرزوى
و آ از اي ا

Neẟr: Çün vezīr-i a‘ẓam, ṣāḥibü’l-eyādī ve’n-ni‘am ḥażretleri ki atabek-i ḳadīm ve veliyy-i ni‘met-i müstedīmleridür, [N176b] ṣāḥib-i sa‘ādet ḥażretlerini11
diraḫt-ı devletden ber-murād buldılar ve manṣıb-ı vezārete nāmzād gördiler,
lā-cerem nevābıż-ı mihr ü maḥabbet [V179b] semt-i ḥarekete gelüp levāzım-ı
umūr-ı vezāret ve şerāyiṭ-i erkān-ı ṣadāretden birḳaç naṣīḥat-i ḥikmet-menḳabeti gūş-ı hūşlarına bu minvāl üzre ilḳā ve ṣaḥīfe-i żamīrlerine bu üslūb üzre imlā buyurmışlaridi ki:12 “Ṭırāz-ı libās-ı mihterī ve esās-ı ḳavā‘id-i ma‘delet-güsterī birḳaç muḳaddemāta mübtenīdür13 ki mażmūn-ı sa‘ādet-maḳrūnına im[tiẟ]āl, sebeb-i ḳabūl-i14 erbāb-ı15 ḥükm ve bā‘iẟ-i infāẕ-ı seyf ve icrā-yı
ḳalemdür ve mefhūm-ı ma‘delet-lüzūmından infiṣāl, mūcib-i ẕübūl-i nihāl-i
āmāl ve müstelzim-i iḫtilāl-i mebānī-i cāh u celāldür.16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

sene isnā ... olup M: vāḳi‘ olup sene iẟnā ve ẟemānīn ve tis‘a-mi’e tārīḫinde (“vāḳi‘ olup” ibaresinden sonrası
derkenardadır.) N (176a/8) / vāḳi‘ olmış idi. Ve V (179a/5)
vekālet-i M N (176a/9): ḫilāfet-i V (179a/6)
Sulṭān Selīm Ḫān ḥażretlerinüñ fermān-ı şerīfleriyle olmışdur. Dāyimā du‘ālar idüp “Zamānımuzda böyle
nāmdār bahādur ṣādır olmış el-ḥamdü lillāh.” deyü tefaḫḫur idüp ..... (M’de derkenardaki not)
me’mūli M N (176a/12): ṣadāreti V (179a/8)
ḥuṣūlde M N (176a/12): āmāllerinde V (179a/8)
iḳbālde N (176a/13): iḳbāllerinde V (179a/9)
hezār M N (176a/14): hezār-bār V (179a/10)
Vāhibü’l-āmāli M: Müyessirü’l-āmāli N (176a/14) V (179a/11)
 رM:  رN (176a/17) V (179a/14)
“Gonca olan o gönlüm gül gibi açıldı / Emret diyen bülbül dilim şunu dedi / Ki sonunda gönül arzusuna
kavuştu / Allah’tan ne dilediysem bana ulaştı”
ki atabek-i ... ḥażretlerini M N (176a/19 - 176b/1): ḥażret-i ṣāḥib-sa‘ādeti V (179a/17)
naṣīḥat-i ḥikmet-menḳabeti ... buyurmışlaridi ki M N (176b/4-7): naṣīḥat ki ḥaḳīḳatde V (179b/2-3)
birḳaç muḳaddemāta mübtenīdür (“ر
” kelimesi “ر
” olarak yazılmıştır.) M N (176b/8): idi V (179b/4)
- M N (176b/9): ḫāṭır-ı V (179b/5)
- M N (176b/10): feżāyil ü V (179b/5)
- M N (176b/13): Ḫāme-i vāsıṭı laḳab (Üzerine “neseb” yazılıdır.) ve nāme-i ḥisānı ḥaseble gūş-ı hūşlarına bu
ṭarz üzre ilḳā ve ṣaḥīfe-i żamīrlerine bu üslūb üzre imlā buyurmışlar idi ki V (179b/9-11)

Cevâhiru’l-Menâkıb

Evvelā ma‘lūm ola ki isticmā‘-ı maḥāsin-i ḫaṣāyil ve istirfā‘-ı rāyet-i mekārim
ü şemāyilde [M181a] kemāl mertebe diḳḳat ve nihāyet derecede beẕl-i himmet1 idesin ve kemer-i ṣıfāt-ı ḥamīde ve niṭāḳ-ı2 aḫlāḳ-ı pesendīdeyi miyān-ı
cāna bend itmekde bir meẟābede3 iḳdām gösteresin4 ki tamām efrād-ı ümem
neşr-i maḥāmid-i şiyem ḫuṣūṣında mebẕūlü’l-himme ve müttefaḳu’l-kelime5
olalar.
כ
א دارى

[N177a] Beyt:6

7
8

ا دارى

روا כ כ
כ א دا
א
ت

ان
از

ا

ر
ه اد
اد א כ

Neẟr: Ve daḫi mebādī-i bevādī-i me’āribde mülāḥaẓa-i keyfiyyāt-ı ‘avāḳıbdan
ġāfil ü ẕāhil olmayup kesb-i mevādd-ı murād ve taḥṣīl-i mübteġā-yı fu’ādda
ṭarīḳ-i erbāb-ı reşād üzre gidesin ve cümel ü tefāṣīl-i veḳāyi‘-i istiḳbāli ṣafḥa-i
cerīde-i ḥālden müşāhede idesin. Tā ki şāhid-i maḳṣūd revzene-i tedbīrden
nāẓır ve lisān-ı bādī vü ḥāżır9 mecālis ü maḥāżırda maḥmidet-i ẟenāñla ẕākir
ola.
Beyt:

א

د
10

כ از
دد א

در آ

ّ

Neẟr: Ve daḫi ber-muḳteżā-yı feḥvā-yı 11  ا ل)وا( ا אس אزümerā-yı kibār u
ṣıġār ve ṣaff-derān-ı maṣāff-ı kār-zārlardan her birisini ‘alā-külli ḥāl mu‘azzez ü
müstemāl ḳılasın ve āyīne-i [M181b] bāllerinden jeng-i melāli mıṣḳal-i i‘zāz ü
iclālle izāleyi sebeb-i izdiyād-ı devlet ve bā‘iẟ-i irtifā‘-ı mertebet bilesin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

mertebe diḳḳat ... himmet M N (176b/15): mertebede ihtimām V (179b/13)
niṭāḳ-ı M N (176b/16): - V (179b/14)
bir meẟābede M N (176b/17): nihāyet derecede V (179b/15)
- M N (176b/18): tā V (179b/16)
mebẕūlü’l-himme ve müttefaḳu’l-kelime M N (176b/19): müttefaḳu’l-himem V (179b/16-17)
Beyt M: Ḳıṭ‘a N (177a/1) V (179b/17)
Viyana nüshası buradan itibaren eksiktir V (179b/19).
“Halkın isteğini cömertçe yerine getir ki senin de / Belli içinde ümitlerin var / Lütfet ver fakirin dileğini,
sana da versin / Ki Hazret-i Allah’tan senin de dileklerin var”
 אM:  אN (177a/11)
“Her nakşın sırrı gizlidir iyilerin gözünden / Tedbir aynasından başka yerde görülmez”
“İnsanlara layık oldukları değeri veriniz.” manasındaki hadîs-i şerîf (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 23).
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د

Şi‘r:1
د

د כ زا

دا

دى
ا א

روز رزم آ כ כ م د
א د כ د
و
2

[N177b]

در
כ כ ارد ز
ارى ازو زر در
א

Neẟr: Ve daḫi ṣūret-i ‘afv u siyāseti ḳalem-i mūy-ı firāset ü kiyāsetle mevāżi‘ u
merātibde vech-i vācib ve ṭarīḳ-i münāsib üzre ṭarḥ idesin. Tā ki mücrimān-ı
lāzımü’l-‘uḳūbete aṣḥāb-ı ḫulūṣa lāyıḳ cezāyı sezā ve hüner-mendān-ı vācibü’rri‘āyete erbāb-ı ḫıyānete münāsib ‘aẕābı revā görüp ‘ayn-ı i‘tibāruñ ‘adem-i
temyīze mensūb ve ruḫsāre-i şāhid-i ḥālüñ eẓfār-ı iḫtilālle ma‘yūb olmaya.
כ
دا

Ḳıṭ‘a:
א

3

اכ
ا ئ
ا

ا ي

اذا أ أכ
وإن أ أכ
ا ي
ا
כ

Neẟr: Ve daḫi ol kimesneler ki bedāyi‘-i dirāyāt ve ṣanāyi‘-i kifāyātla müteḥallī
ve nūr-ı vüfūr-ı dāniş ü bīnişlerinden dīde-i merdüm-i büzürg-meniş mümtelī
ola, her-āyīne ṣunūf-ı mevāhib ve ḍurūb-ı teraḳḳiyyāt-ı4 merātible maḥẓūẓ ve
vücūh-ı me’ārib ü meṭāliblerin ‘ayn-ı ḳabūl [M182a] ve naẓar-ı ḥuṣūlle melḥūẓ
ḳılasın. Eger seḥāb-ı maṭīr-i merḥamet-me’ābuñ bu maḳūle kimesnelerüñ
nihāl-i vücūdların reşeḥāt-ı terbiyetle ser-sebz ü [N178a] şādāb eylemeye, kerem-gāh-ı eşrāf ve maṣāff-ı ḥüsn-i evṣāfda be-her-ḥāl cemāl-i kemāl ve ruḫsār-ı
şi‘ār u diẟāruña ‘ayn-ı ‘ār ve maḥż-ı şeyn ü şennār olsa gerekdür.
Ḳıṭ‘a:
ا
א
1
2
3

4

د

א אزى د
כ او را ام آورى از
ر

ش
כ آرد آن

כ

Şi‘r M: Beyt N (177a/18)
“Yakında bilgili bir kimse yoktu / Çok değerli cinsten mertten mert / Sana savaş günü ki o bir andır / Ona
eğer cihanı versen azdır / Başını senden esirgemeyen kişiden / Sen de esirgeme altını ondan”
“Yüksek tabiatlı olana yaptığın ikram onu sana borçlu kılar / Mayası bozuk olana yapacağın ikram ise onun
küstahlığını artırır / Çiğ damlasını kılıcın yüksek makamına koymak / Aynen kılıcı çiğ damlasının yerine
koymak gibi onun faydasını yok eder”
teraḳḳiyyāt-ı M: teraḳḳiyyātla N (177b/16)
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א را
آ א
رود
1

אن כ آن
כ א د از راه
ز

א

از

כ

و
د زان

Neẟr: Ve daḫi anlaruñ ki dūş-ı hūşları kesb-i feżāyil ve ridā-yı ḥüsn-i şemāyilden ‘ārī ve kevākib-i aḥsen-i menāḳıb ufḳ-ı merātiblerinden mütevārīdür,
ṣaḥīfe-i ṣoḥbet ve levḥa-i mu‘āşeretüñ ol maḳūle eşḫāṣuñ ruḳūm-ı ḳurbetleriyle merḳūm ve rüsūm-ı müsā‘adet ü mu‘āvenetleriyle mersūm olmaya, tā ki
‘ārıż-ı ḥāl ve ‘iẕār-ı me’ālüñ ‘ārıża-i ṭa‘n-ı sinān-lisān-ı ekābir-i zamānla2 cerāḥat
bulmaya.
Ḳıṭ‘a:

א

3

כ

د

א

د
از

א כ از

ا כ א از د כ او
ا כ א כ از د

[M182b] Neẟr: Ve daḫi eyyām-ı eyālet ve hengām-ı devletüñde riyāż-ı
nāḍır-ı4 milk ü millet ṣarṣar-ı ẓulm-i ehl-i fesād ve teṭāvül-i merdüm-i şerāret-nihāddan [N178b] maṣūn ola ve ḫāne-i ḫavāṭır-ı ḫalāyıḳ ki vedāyi‘-i
ḥażret-i Ḫālıḳ’dur, nūr-ı mevfūr-ı ma‘delet ve pertev-i ‘āṭıfet ü re’fetüñle
ṭola. Zīrā keff-i pāy-ı enāmdan ḫār-ı pür-āzār-ı semmi5 ref‘ itmek ẕimem-i
himem-i ḥukkām üzre ‘ayn-ı farż ve dest-i teġallüb-i ẓaleme-i ‘asākiri ceyb
ü dāmen-i ‘ırż u māl-i eṣāġir ü ekābirden def‘ itmek mūcib-i fevz-i necāt-ı
yevmü’l-‘arżdur.

1

2
3
4
5

א
M: א
N (178a/7)
“İşin ustası şahine benzer / Ki onu tuzakta fark etti havadan / Av taliminde hiçbir zahmet görme / Ki bu
iyi sanat gelir yerine / Şu iyidir ki yabanı avlamaktan / Onu lütufla arkadaş edinirsen / Korku tamamen
tabiatından giderse / Ondan sonra ustalık fayda verir”
zebānla M: zamānla N (178a/15)
“Kendinden aşağı olanla sohbet etme ki akıllı / Hep kendinden üstünle sohbet eder / Üstünlük taslama
kendinden üstüne ki o da / Kendinden aşağı olanla oturmak istemez”
 אM:  אN (178a/18)
M:
N (178b/4)
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Beyt:

א

وف ا
ل

1

ّل כ
א ف

Neẟr: Ve daḫi mevācib-i rü’esā vü ḥaşem ve erzāḳ-ı tevābi‘ u ḫademi bervech-i etemm bī-temāṭul u imhāl ve tekāsül ü ihmāl īṣāl ḳılasın. Ve ‘alā-külli ḥāl
bu ma‘nā-yı menfa‘at-me’āli mühimm-i tāmm ve żarūrī-i mā-lā-kelām bilesin.
Tā ki ümerā-yı leşker ve neferāt-ı şīr-peyker keẟret-i meşāḳḳ ve teklīf-i mā-lā[y]uṭāḳdan2 mużṭarr u muġberr olmayalar.
Mıṣrā‘:

3

ار כ

د כ אن

כ
כ

Şi‘r:
אب
4

اب

א אك
כ اد
ا

כ
ا

כ

כ از
אم آ

[M183a] Neẟr: Ve daḫi vüfūr-ı re’y ü ferhengle ma‘reke-i ḥarb ve meydān-ı
cenge ḳadem ḳoyasın. Mütevekkilen ‘ale’l-Meliki’l-Müte‘āl ḫizāne-i ḫayāli vesvese-i [N179a] ta‘alluḳ-ı ḥayāt ve taḫayyül-i taṣavvur-ı leẕẕāt ü müşteheyātdan
ḫālī idesin. Ve sāḥa-i sīne ve levḥa-i dili naḳş u nigār-ı sa‘y-i tāmm ve rüsūm-ı
ṭaleb-i nāmūs u nāmla ġayret-i çarḫ-ı berīn ve reşk-i ṣūret-ḫāne-i çīn ḳılasın.
Ve ‘amāme-i celādet ü cerā’eti hāme-i himmet-i sa‘ādet-nehmetüñde maḥż-ı
devlet ve ‘ayn-ı kerāmet bilesin. Ve tīġ u tīr-i ṣā‘iḳa-te’ẟīri nuḳl-i bezm-i meydān ve ‘īş ü ‘işret-i dār u gīri bāde-i ḫūn-ı düşmenān göresin. Ve maḳām-ı ḳarār
u ẟebātda merdüm-i ża‘īf-niyyāt ve cebānet-simāta vechen mine’l-vücūh5 iltifāt
göstermeyesin. Zīrā çehre-i şāhid-i ẕāt ḫaṭṭ u ḫāl-i memātla pür-ḥālet olmaḳ
ruḫsāre-i nev-‘arūs-ı ḥayāt-ı bī-dillüñ gülgūnesiyle melāḥat bulmaḳdan evlā
ve cerāḥat-i ḥüsām u sinānla hażīż-i ḳabre nüzūl iḳtirān-ı ṭa‘n-ı sinān-ı lisān-ı
aḳrānla ḳaṣr-ı ḥayāta ‘urūcdan a‘lādur.”

1
2
3
4
5

“Adil ol, zamanın kötülüklerinden korunmuş olursun / İnsanın ömründe adalet kötülüğün önündeki
engeldir”
“mā-lā-yuṭāḳ”: “takat getirilmez, dayanılmaz” manasına gelen Arapça ibare.
د כ אن از כ
 כM: כ
د כ אن از
 ا כN (178b/14)
“Yay kırılır haddinden fazla çekersen”
“Hizmetçi ki talaşı başına döker / Efendisinin kahrını çekmek istemez / Köle ki efendisinden azar işitir /
İçinden cevaben yavaşça söğer”
“vechen mine’l-vücūh”: “hiçbir şekilde” manasına gelen Arapça ibare.
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د
د

Şi‘r:

در ز
از ز ن ز

1

כ

אن

ا
از آن

د گ
از دزد

[M183b] Ḫātime2
[N179b] Çünkim sipihr-i taṣnīf ve āsmān-ı te’līfde bu māh-ı nā-kāste ġurre-i iftitāḥ ve selḫ-i iḫtitāmla ārāste oldı, ümmīddür ki mānend-i māh-ı ‘iyd
engüşt-nümā-yı ḳarīb ü ba‘īd ola. Ve ‘aẕrā-yı zībā-yı kelām zīver-i [ḥ]uliyy ve
ḥulel-i īhām ve istiḫdāmla zīb ü zīnet buldı, me’mūldür ki mınaṣṣa-i ḳabūl-i
erbāb-ı ‘irfānda ḥüsn-i tāmm ve cemāl-i mā-lā-kelām bula.
Şi‘r:3

را

ت را
را

א رب ا
א رو

از دل و د ۂ د ه ورى
4
ل ى
Neẟr:5 Niçe demdür ki siyeh kümeyt-i yerā‘ meydān-ı ibdā‘ ve miżmār-ı iḫtirā‘da pūyāndur, dem irdi ki miḳleme-i ferāġatde müreffehü’l-bāl ola. Ve ṭop-ı
belāġat ṣavlecān-ı berā‘atle ġalṭāndur, vaḳt oldı ki kūşe-i istirāḥatde ḫōş-ḥāl
ola. Ve müddet-i medīddür ki bāde-peymā-yı ḳalem müdām-ı midāda mā’il
ve ṣahbā-yı inşāyla ṣaḥāyif-i evrāḳda mütebaḫtır u mütemāyil idi, zamān geldi
ki kendüsin keyfiyyet-i ferāġatle bī-hūş ve cür‘a-i itmām ü iḫtitāmla6 mest ü
medhūş eyleye. [M184a]7

1
2
3
4

5
6
7

“Eğer kanlı kılıca canını verirsen / Hakirliğe teslim olman ondan iyidir / Ölmek iyidir hakir yaşamaktan /
İyidir kaçmak eli kanlı hırsızdan”
Ḫātime M: - N (179b/1)
Şi‘r M: - N (179b/7)
Molla Câmî’nindir. “Rabbim, kara gözlü hurileri kıskandıran bu güzele / Yücelikler bahçesinin bu dilberine
/ Her görüş sahibinin gönlünden ve gözünden / Kabul bakışına mazhar olma başarısı ver” [İyilerin Tesbihi
(Subhatu’l-Ebrâr), s. 294-295].
Neẟr M: - N (179b/9)
ihtirā‘la M: iḫtitāmla N (179b/16)
N nüshası burada bitmektedir. V nüshası ise zaten sondan birkaç varak eksiktir.
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ا ّ ة وا ّ م
" ّاو ً وآ اً و א اً و א אً و ًاء و אداً כ راً و اداً و
ا
1
אم ا אم
אم ا
ا رة ا כ ام ا
وآ و
ا אم
א
زا

2

1

2

“Hamd, öncesinde ve sonrasında, açık ve gizli, başlangıçta ve bitişte, söyleyerek ve kalpten geçirerek Allah’a
mahsustur. Salât ve selam, yaratılmışların en hayırlısı Hz. Muhammed ve iyilik timsali olan âli ve ashâbının
kabrinin üzerine kıyamet günü çadırının direkleri dikilene kadar devamlı okunarak dökülsün.”
M nüshasının son sayfasındaki vakıf mühründe, “Allāhu te‘ālā ḥażretlerinüñ rıżāsıyçün vaḳf eyledim.
Diyār-bekrli ‘Alī Emīrī” yazılıdır. Ayrıca bu sayfanın altına sonradan yazılmış not ve Mustafa Paşa’nın
vefatına ebcedle düşürülmüş tarih şu şekildedir:
“Ṣoḳollu Meḥemmed Paşa’nuñ ‘amuca-zādesi ve Budin vālīsi merḥūm u maġfūr Muṣṭafā Paşa ki ḥaḳḳında
Cevāhirü’l-Menāḳıb te’līf olunmışdur, ḳatl idildiginüñ tārīḫidür: א א א
( כ ى اى واىGitdi ey vāy
Muṣṭafā Paşa)
Sene 986
434
28
220
304
986”
N nüshasının son sayfasındaki benzer not:
“Merḥūm ve maġfūrun-leh Muṣṭafā Paşa’nuñ ḳatli tārīḫidür: א א א
כ ى اى واى
Sene 986”

EKLER
Ek-1

Millet (Ali Emîrî Efendi) Kütüphanesi Nüshasının İlk Sayfası (3b).
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Millet (Ali Emîrî Efendi) Kütüphanesi nüshasının son sayfası (184a).
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Ek-2

İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi nüshasının ilk sayfası (2b).
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İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi nüshasının son sayfası
(179b).
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Ek-3

Süleymaniye Kütüphanesi Es‘ad Efendi nüshasının ilk sayfası (3b).
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Süleymaniye Kütüphanesi Es‘ad Efendi nüshasının son sayfası (186b).
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Ek-4

Berlin Devlet Kütüphanesi nüshasının ilk sayfası (1b).
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Berlin Devlet Kütüphanesi nüshasının son sayfası (166a).
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Ek-5

Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi (Budapeşte) nüshasının
ilk sayfası (1b).
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Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi (Budapeşte) nüshasının
son sayfası (106b).

Cevâhiru’l-Menâkıb

Ek-6

Avusturya Millî Kütüphanesi (Viyana) nüshasının ilk sayfası (1b).
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Avusturya Millî Kütüphanesi (Viyana) nüshasının son sayfası (179b).
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Ek-7
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Dr. Safvet-beg Bašagić’in, Cevâhiru’l-Menâkıb’ın Saraybosna nüshasının
bir özetini yaptığı Gajret dergisinin III/1924 ve IV/1924 tarihli
sayılarında yer alan “Mustaj Paša Sokolović” isimli Boşnakça makalesi.
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Ek-8
Sokollu Mustafa Paşa
Elimde, Saraybosna Millî Müzesi Kütüphanesine bir şekilde ulaşan ve içeriğinin daha eski bir nüshasından yakın bir tarihte aktarıldığı belli olan bir yazma
bulunuyor. El yazması kitabın kapağında da “Cevâhiru’l-Menâkıb” (Mücevher
Biyografi) yazıyor (Müze Kütüphanesi XVI/3-55). Yazmanın kimin tarafından
kopyalandığı ve orijinalinin nerede olduğu konusunda bir bilgim yok, ancak
katalogda rahmetli Kemura’ya ait diğer yazmalarla birlikte sözü edilen kütüphaneye satıldığı belirtiliyor. Kemura öldü, bu yazmanın eline nasıl geçtiğinin
öyküsü de onunla birlikte gitti.
Bu yazma, Vezir Sokollu Mustafa Paşa’nın hayatı ve eserleri hakkında bir
monografidir. Bu monografide Sokollu örnek bir hayırsever, devlet adamı, komutan ve kahraman olarak gösterilmektedir. Yazmanın tamamlanmamış olması büyük bir talihsizliktir, çünkü Bosna Krupası’nın fethedilmesiyle el yazması
yarıda kalmıştır. Yazar, muhtemelen sadece Bosna ve Hersek’teki beylik dönemine ilgi göstermesinden dolayı, Sokollu Mustafa Paşa’nın Budin’deki on iki
yıllık vezirlik dönemini kaleme almamıştır. Başlangıçta buna çok üzülmüştüm,
ancak muhtemelen aynı eseri Flügel’in, “Die orientalischen Handschriften der
Hofbibliothek in Wien” kataloğu II. cildinde, 1220 numarada “Gendzine-i
Achlak” (Ahlak Hazinesi) adı altında buldum.1
Girişte de anlaşıldığı üzere Mustafa Paşa’nın bu biyografisi, Sultan III. Murad’ın (982-1003/1574-1594) padişahlığı ve büyük vezir Sokollu Mehmed Paşa’nın sadrazamlığı döneminde yazılmıştır. Eserin müellifine gelince; tarzından
da anlaşılabileceği gibi, yapay şekilde Arapça ve Farsça ifadeleri yeniden şekillendiren, döneme özgü bir yazardır. Bu yazılış tarzı, o dönemde Türklerde moda olan marinit tarzıdır. Söz konusu eserin giriş bölümü, Türk İmparatorluğu
tarihinde Sokolluların aydınlatılmamış taraflarına ışık tutmaktadır. Bu mevzuda çok yazılmış, ancak bütün bu yazılanlarda Venedikli yazarlar ile Avusturya
elçilerinin raporları ve efsaneye kaçan popüler anlatım tarzı esas alınmıştır.
1

Bu eserle ilgili olarak Flügel şöyle diyor: “Bosna’da güçlü bir kale olan Sokol’dan, Sadrazam Sokollu Mehmed’in
yeğeni olan ve 1578 Ekim’inde idam edilen Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa’nın biyografisi olup Budin
Kadısı Ahmed için meçhul bir yazar tarafından kaleme alınmıştır. … Coşkulu ifadelerle dolu bir girişten sonra
10b’den itibaren başlıklarla ayrılmış uzun anlatımların akabinde Sokollu’nun beylerbeyi oluşu, Süleyman ve II.
Selim’in vefatları kısaca anlatılmakta ve metin 179b’de bölüm tamamlanmadan kesilmektedir.” Dolayısıyla
yazmanın bu nüshası da eksiktir. Ancak Müzedeki nüshadan daha fazla bilgiyi ihtiva ettiği kesindir. Çünkü
bu eser 179 varaktan ibaret iken, Müzedeki yazma sadece 42 varaktan oluşmaktadır (Bašagić’in notu).
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Monografinin yazarı, ünlü Sokolluların çağdaşıdır. Yazar Sokolluların siyasi ve kültürel çalışmalarını büyük bir dikkatle takip etmiştir. Belki de yazar
Sokollularla birlikte olmuştur, çünkü Sokolluların konuşmalarına ve cevaplarına olduğu gibi mektupların içeriklerine, bu mektuplara verilen ve sadece
onlardan veya onların yakın çevresindekilerden işitilebilecek cevaplara da yer
vermektedir.
Yeniçeri kanunlarından bildiğimiz üzere, Fatih Sultan Mehmed’in 1463
yılında Yayçe bölgesi Boşnaklarına yönelik kanun hâlini alan fermanında, Boşnak çocuklarının yoklama yapılmadan yani sünnetli ya da sünnetsiz, daha doğrusu Müslüman veya gayrimüslim olduklarına bakılmadan Acemi Oğlanlar
Ocağı’na alınacakları belirtilmişti.
Bu usul, daha önce sultanların uygulamaya koydukları ve turnacıların (eski
Dubrovnikliler turnacıları yakın korumalar diye adlandırırdı) topladığı bir tür
vergi (kan vergisi) değil, daha sonra yeniçeri yapılmak üzere, soylu Müslüman,
Bogomil ve Hristiyan ailelerin çocuklarının toplanmasıydı.
Zaman zaman Sultanın emri üzerine Bosna’ya gelen saray büyükleri, en
köklü ailelerden çocuklarını alırdı. Sultan’ın karşısına çıkarılan çocuklar, yatılı
okullara yerleştirilerek belli seneler süresince eğitim alırlardı ki bu konuya ayrıntılarıyla değineceğiz.
Kanunî Sultan Süleyman saltanatının ilk yıllarında, güvendiği (ḳurbet-i
şehin-şāhīde şeref-i iḫtiṣāṣ bulmış) adamlarından Yeşilce Mehmed Bey’i tayin
ederek, köklü ve soylu ailelerden (ṭavā’if-i güzīde ve ḳabāyil-i pesendīdeden)
sarayda kalacak kırk çocuk seçmesi için kendisini Bosna’ya göndermiştir.
İstanbul’dan Bosna’ya giden yol Sancak’tan geçmekteydi. Dolayısıyla Pavloviçlerin toprakları ve Doğu Hersek daima uğranılan ilk noktalardı. Buradan
geçen Yeşilce Mehmed Bey, Rudo yakınlarındaki Sokoloviç’te (Sokol), hem
ana hem de baba tarafından soylu ailelerden olan sağlıklı ve zeki bir çocuğu
fark ederek çocuğu saraya alacağına dair ebeveynini haberdar eder. Tabiatıyla
bu haber çocuğun ebeveynini hem şaşırtır hem üzer. Önce çocuğu gizlerler
ancak, başlarına geleceklerden korkarak düşünmeye başlar ve çocuğun kurtarılması için uygun bir yol bulmak maksadıyla nasihat isterler. Annesinin bilgisi
ve zenginliği ile meşhur bir papaz olan kardeşi vardır (ferzend-i mezbūruñ
ṭayısı keşīş olup ma‘lūmātda yed-i ṭūlāsı ve māl u menālde nihāyet mertebe
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ġınāsı). Kendisine başvurarak nasihat vermesi ve gerekirse para yardımında
bulunmasını rica ederler.
Dönüşte sözü edilen çocuğu almak için Sokoloviç’e uğrayan Yeşilce Bey’e
yapılan yalvarışlar, ricalar ve para teklifinin hiçbir faydası olmaz. Yeşilce Bey
öncelikle aileye, çocuğu sarayda büyük bir gelecek beklediğini ve çocuklarıyla gururlanacakları günün geleceğini, çocuklarının büyük yarar ve iyiliklerini
göreceklerini anlatır (Er başından devlet ıraḳ degil). Ancak aile pek tatmin
olmaz. Bunun üzerine Yeşilce Bey’in, rica ve rüşvetin yardımcı olamayacağını
sert bir şekilde ifade etmesinin ardından çocuğu gizlendiği yerden çıkararak
kendisine teslim ederler.
Böylece küçük Sokollu diğer çocuklarla birlikte yabancı bir dünyaya yol
alır ve zamanla Türk İmparatorluğu’nun en büyük devlet adamlarından biri
olmayı başarır.
Yeşilce Bey, Sultan’la Edirne’de bir araya gelir ve Bosna ve Hersek’ten getirdiği kırk çocuğu teslim eder (mezbūr ġulāmla ḳabāyil-i meşhūreden alınmış
ḳırḳ nefer oġlan pāye-i serīr-i sulṭānīye ‘arż). Çocuklar konusunda olumlu fikir
beyan eden Sultan, tüm çocukların okul ile yurtların aynı yerde olduğu Edirne
Sarayı’na yerleşmelerini emreder (ve cemī‘an çeşm-i ḳabūl-i sulṭānīde maḳbūl
olup maḥmiyye-i Edirne’de vāḳi‘ sarāya alınurlar). Oradaki eğitim yedi yıl sürmekteydi.
Bu eğitimin tamamlanmasının ardından Mehmed adını verdikleri genç
Sokoloviç İstanbul’a Sultan sarayına (Sarāy-ı ‘Āmire) gelir. Burada bilim konusunda eğitimine devam ettiği Küçük Odalar denilen bölüme kabul edilir.
Bu odalarda saray törenleri, askerî talimler, şövalye oyunları ve birçok diğer
bilimler öğretilirdi.
Mehmed hem yetenekli hem de çalışkandı, bu yüzden de eğitimini büyük
bir başarıyla tamamladı. Kariyerine saray hazinesinde (iç ḫazīne) görev alarak
başladı. Bu görevin ardından rikâbdâr (sultanın üzengisini tutan kişi) ilan edildi. Kısa bir süre sonra çuhadârlığa (sarayda kıyafet ve kaftanları koruma görevlisi), ardından da silahdârlığa geçti. Saray silahlarının muhafaza edilmesiyle
görevli silahdârlar, saraydaki en itibarlı memurlardan biriydi.
Silahdâr olarak Sultan’ın yakın çevresinde vazife yapan Mehmed, nihayet
Sultan tarafından çâşnigîrbaşı (yemeklerin yapım ve dağıtımına nezaret eden
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kişi) tayin edilir. Tabur Seferi sırasında da Mehmed’e büyük kapıcıbaşı (saray
kapılarına bakan görevlilerin başı) görevi verilir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın
vefatından sonra onun yerine kaptan paşalığa getirilir. Daha sonra, Mısır valiliğine giden Pracalı Ali Paşa’nın yerine Rumeli beylerbeyiliği görevine tayin
edilir.
Yazar bu noktada Mehmed’in biyografisine (curriculum vitae) son veriyor
ve bu eseri adadığı, Mehmed’in amcası oğlu Mustafa’nın hayatını yazmaya
başlıyor.
Yazar eserinde şu cümlelere yer veriyor: Sokollu Mehmed eğitimini tamamladıktan ve sarayda rütbesi yükseldikten sonra her zaman ebeveynini, erkek ve
kız kardeşlerini ve akrabalarını düşündü. Yanında olmadıklarından, ilkel şartlardaki Sokoloviç köyünde yaşadıklarından, en fazla da neden Hristiyan kalıp
Müslüman olmadıklarından rahatsızlık duydu.
Silahdâr Ağa görevini yaptığı sırada, hiç olmazsa kardeşlerini İstanbul’a
getirtip onların eğitim görmelerini arzular. Bu arzusunu gerçekleştirmek için
Bosna-Hersek’te haraç toplamakla için görevlendirilen dostu Ahmed’e yola
çıkmadan önce ricada bulunup memleketine uğramasını ve oradan ebeveynini
ve biraderlerini İstanbul’a getirmesini ister.
Ahmed Bey, Sokoloviç köyüne uğrar ve Mehmed’in isteğini ebeveynine iletir. Bu haber Mehmed’in ailesini oldukça sarsar. Mehmed’in gidişini hâlâ unutamamışken şimdi kardeşlerinin de İstanbul’a götürülmesiyle ailenin erkeksiz
kalacağından kaygılanırlar. Ailenin diğer üyeleri Mehmed’in mesajını işitince
ne yapacakları konusunda oturup aralarında toplantı yaparlar. Sonunda şöyle
bir karar alırlar: Mehmed’e biraderini ve küçük kardeşi yerine amca oğlunu
göndereceklerdir. Çocukları da her zaman kardeş oldukları ve amca oğulları olduklarına dair hiç kimseye bu sırrı açıklamamaları konusunda uyarırlar.
Haraç toplayan Ahmed Bey, İstanbul’a dönüşte Sokoloviç köyüne uğrar ve
Mehmed’in babası ve iki çocuk ile birlikte yola çıkar. İstanbul’a geldiklerinde
Mehmed buna çok sevinir ve kendilerini çok sıcak karşılar. Çok geçmeden
çocukların Sultan Süleyman’ın karşısına çıkarılması fırsatı doğar ve iyi bir psikolog olan sultan, çocuklardaki yeteneği fark eder. Memleket ve aile kökeni ile
geçmişleri konusunda aldığı cevaplardan Silahdâr Ağa’nın kardeşleri olduklarını öğrenen Sultan, çocukların Galata Sarayı’na kabul edilmelerini ve burada
eğitimlerini tamamladıktan sonra Has Saray’a yerleşmelerini emreder.
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Çocuklar Galata Sarayı’nda iki yıllık eğitim görürler, daha sonra da Has
Saray’daki “küçük odalara” yerleşirler. Burada Mehmed’in kardeşi hastalanıp
vefat eder, Mustafa’ya ise yedi yıldan sonra hazine odasında görev verilir.
Belli bir süreden sonra Mehmed İstanbul’a annesini ve kız kardeşini getirir.1 Onlardan Mustafa’nın kardeşi değil, amcası oğlu olduğunu öğrenir. Mehmed bunun üzerine küçük kardeşini İstanbul’a getirtip İbrahim Paşa Sarayı’na
yerleştirir. Ancak küçük kardeşi eğitimini tamamlamadan vefat eder. Mustafa
berberlik sanatını da öğrenir. Daha sonra sarayda görev alarak yedi yıl sultanın
berberliğini yapar. Dolayısıyla bu sıfatla, Elkas Mirza’ya karşı yürütülen savaşta Sultan Süleyman’ın yanında yer alır. İstanbul’a dönüldüğünde kendi isteği
üzerine görevinden alınır ve günde 30 akçe alan Sipahilere katılır.
O dönemlerde Mehmed Paşa, Rumeli beylerbeyi idi.
Mustafa ise öteden beri memleketini görmeyi ve ailesini ziyaret etmeyi arzuluyordu. Bu arzusunu da Mehmed Paşa’ya iletti. Mehmed Paşa, Brod kazasının cizye vergisini toplaması şartıyla bu önerisine sıcak baktı (ol bahāne ile
ṣıla itmege icāzet buyurmışlaridi). Bu münasebetle memleketini ziyaret eder ve
İslam’a geçmeleri için aile ve akrabalarını razı eder. Memleketinden getirdiği
çocukları da İstanbul’da çeşitli okullara yerleştirir.2
Nahcıvan Seferi sırasında Sultan Süleyman tarafından çaşnigir olarak görevlendirilen Mustafa, Amasya’ya dönüldüğünde 962 yılı Cemâziyelâhir ayı
başında (1555 yılı Nisan ayı sonunda) altmış bin zeametlik Tımışvar vilayeti
defterdar görevlisi olur. Bu yüksek görevi beş yıl yapar. Bu dönemde Tımışvar
valisi olan Gâzi Kāsım Paşa ile arkadaşlık yapar.
971 yılı Muharrem ayı başlarında (Ağustos 1563) başarılı hizmetlerinin
karşılığı olarak Hersek’e sancakbeyi olarak atanır, yanına da üç yüz kişilik personel verilerek Mostar’a gelir.
Boş kalan Bosna valiliği görevi için birçok aday ortaya çıkar. Yazarın anlatımlarına göre Sultan Süleyman’a Bosna konusunda rapor hazırlanır. Raporu
okuyan Sultan Süleyman bir süre düşünür ve şunları söyler: “Bosna vilayeti
1
2

Hiçbir Cevâhiru’l-Menâkıb nüshasında Sokollu Mehmed Paşa’nın kız kardeşlerinden bahsedilmediği hâlde
Bašagić’in neden bu şekilde yazdığı anlaşılamamıştır.
Lala Mehmed Paşa, Ferhad Paşa, Derviş Paşa ve Kara Ali Bey eğitim için muhtemelen kendisiyle İstanbul’a
gittiler ve daha sonraki devirlerde devlet adamı ve paşa olarak son derece önemli rol oynadılar (Bašagić’in
notu).
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herhangi bir kimseye emanet edilemez. Bosna’yı yönetmek her kişinin harcı
değildir. Bu büyük vilayete, adaleti altında bütün ahalinin memnun olarak
yaşamasını sağlayacak değerli bir beye ihtiyaç vardır (Ol diyār-ı celīlü’l-i‘tibāra
bir mīr-i Rüstem-şi‘ār lāzımdur). Sınır vilayetlerde ahalide refah ve nizamın
sarsılması olayları sık sık yaşanabiliyor. Bu da vilayetlere yeteneksiz, anlayış ve
merhametten uzak yetkililerin atanmalarından ileri geliyor. Dünya tarihinin
aynasında eski devletlerin yok olmasının, devlet yetkilerinin bunu hak etmeyen beceriksiz insanlara verilmesinden kaynaklandığı kanıtlanmıştır. Dolayısıyla sözü edilen vilayetin idaresinin, Hersek Sancakbeyi benim Mustafa’ma
verilmesini emrediyorum (livā-i mezbūruñ zimām-ı taṣarrufın bi’l-fi‘l Hersek
sancaġını mutaṣarrıf olan bizim Muṣṭafā’nuñ keff-i kifāyetine tevkīl buyurdum).”
Bu ferman 7 Safer 971’de (27 Eylül 1563) tarihinde imzalanmıştır.
Bunun ardından da yazar, Mustafa Paşa’nın Bosna’daki vakıflarından ve
eserlerinden söz eder. Saraybosna’ya su şebekesi getiren Mustafa Paşa, su şebekesini birkaç çeşmeye dağıtır, şehrin önemli bir yerinde bir okul (mu‘allim-ḫāne) inşa ettirir.
Mustafa Paşa Gorajde’de Drina Nehri üzerinde bir köprü ve yanında kervansaray yaptırır, ayrıca Sultan’a ricası sayesinde “geçiş” vergisini (resm-i ‘ubūr)
kaldırtır (Ḫıżr-İlyās aḳçası). Böylece hayatın sönük geçtiği Gorajde bir anda
canlanır, kasabayı terk edenler de geri döner. Gorajde, doğudan batıya ve aksi
yönde yolculuk yapanlara önemli bir durak noktası olarak yeniden gelişmeye
başlar.1
Gorajde ile Saraybosna kara yolu arasındaki Mokra’da iki kervansaray yaptırarak, etraf köylerden rızayla ya da zorla yiyecek alan yolcuların bu davranışları yüzünden köylülerin evlerini terk etmelerini önler. Bu yerlerde birkaç
han yaptırır. Dolayısıyla hem halkın maddî durumunu iyileştirir, hem de bu
bölgelerden geçen insanların yolculuklarını kolaylaştırır.
Banyaluka çarşısında bir cami ile okul yaptırır. Cami karşısında bulunan
Ali Paşa’nın yaptırdığı köprüyü de onarır. Bu eserlerin bakımı için ise vakıf
(vaḳf ) kurdurur. Bundan başka cami yanında hamam ve bir çeşme inşa ettirir.
1

Yazarın aktardığına göre Gâzi Hüsrev Bey burada bir köprü yaptırmak istemiş, ancak halledemediği güçlük
ve sıkıntılar nedeniyle bu girişimden vazgeçmiştir (Bašagić’in notu).
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Banyaluka kazasına bağlı Trn köyünde kervansaray ve liman üzerinde bir
köprü yaptırır, geçiş vergisini de kaldırır. Ayrıca çevre köylerden ahaliyi getirtmesiyle bir kasaba kurar, içinde de bir cami ve okul yaptırır.
Brod kasabasına bağlı Maglay köyünde çok güzel bir mescid yaptırır (tahta
minaresi olan küçük cami).
Kostaynitsa kasabasında bir köprü inşa ettirir, kasabaya su şebekesini kurar
ve bir çeşme yaptırır.
Nevesinje kazasına bağlı Kozarci köyünde bir kervansaray yaptırır.
Mustafa Paşa muhakkak ki doğum yeri Sokol’u da unutmaz. Köyün genişlemesi için alanın dar olması sebebiyle, yakındaki Rudo köyünü Sokol’a dâhil
eder ve Sultan’dan, bu yerde haftada bir pazar kurulması için ferman çıkartmayı başarır. Böylece bu köy hızlı bir şekilde gelişerek, halkının çoğu Müslüman
olan ve insanların refah içinde yaşadığı 400-500 hanelik küçük bir kasabaya
dönüşür.
Mustafa Paşa’nın biyografi yazarı onun Bosna-Hersek’te yaptırdığı eserlerle
ilgili bölümünü burada bitirir, Krupa’ya yönelik savaşını yazmaya başlar.
Bu savaştan oldukça geniş ve ayrıntılı şekilde söz edilmektedir. Biz bu makalemizde bu savaşa özet olarak yer vereceğiz, savaşla ilgili metnin tercümesinin tümünü gelecek sefere bırakacağız.1
Cümleler arasında anlaşıldığı üzere genç Sokollu, muharebe yapma şerefine ermeyi istemiş, ancak Türkiye’nin o dönemde gerek Avusturya gerekse
Venedik’le barış içinde yaşadığından dolayı bu fırsatı yakalayamamıştır. Mustafa Bey bölge yetkilileriyle toplantılar düzenler, Avusturya’nın sınır ihlalleri
hakkında raporlar hazırlar ve İstanbul’daki dostları aracılığıyla savaş için zemin
hazırlamaya çalışır. Ancak barış taraftarı olan Sadrazam Kalın Ali Paşa, barışın
bozulması konusundaki bütün teklifleri kararlılıkla reddeder. Bu sebeple de
Menâkıb yazarı, Ali Paşa’nın politikasını sert bir dille eleştirir, vurdumduymazlıktan kaynaklanan korkaklıkla suçlar ve şişmanlığı sebebiyle ata binmesi
için on kişinin yardımına muhtaç olduğunu, ama atından yardımsız indiğini
belirtir (ve estere süvār olmaġa on kişi isterdi. Velākin göñül alçaḳlıġı idüp
cüz’ī bahāne ile yere inerdi).
1

Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi müdürü Mustafa Jahic ile yazışarak kütüphanedeki Gajret dergisi
koleksiyonunda, Bašagić’in bahsettiği Krupa’nın fethini anlatan makalesinin bulunmadığını öğrendik.
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Sadrazam Ali Paşa, istihbarat topladığı akrabası olan Bosna Alaybeyi Memi
Şah Bey’den Bosna ve Bosna sınırları hakkında düzenli olarak rapor alıyordu.
Ali Paşa, Mustafa Bey’den çok ona inanıyor ve güveniyordu. Bunun farkında
olan genç Sokollu, veziriazamın tavrı nedeniyle daha da hiddetleniyor ve savaş
iştahı kabarıyordu. İlk sırada, kendisine karşı sert eleştiriler yönelten Nikola
Zrinski’nin idaresindeki Krupa kasabasını gözüne kestirmişti.
Bundan başka, daha önce Gazi Hüsrev Bey ve Ulama Paşa tarafından kuşatılan ancak kayıplarla dönülen Krupa’nın fethedilmesi için genç Sokollu hırslı görünüyordu. Biyografi yazarının kaydettiğine göre, Zrinski’ye gönderilen
mektup kışkırtıcı bir tonda yazılmıştı. Bu mektupta gururlu Sokollu, güçlü
Nikola Zrinski’ye diğerleri arasında şöyle hitap eder: “Benim güçlü olan itibarıma kıyasla, sen bir kale dizdârısın, belki de sıradan kale erlerinden birisin”
(Saṭvet-i ẕāt-ı celādet-simātıma nisbet bir ḥiṣār dizdārı, belki ḥiṣār erlerinden
birisin). “Sormak ayıp değilse, ne kadar kudret ve güce sahipsin ki bu kadar
cüretli ve küstahsın?” (Ṣormaḳ ‘ayb olmasın ne ḳadar ḳudret ü ḳuvvetüñ ola
ki çaḳ bu deñlü cür’ete mübāşeret ve bu mertebe ḥadden ziyāde ḥarekete mübāderet eyleyesin?)
Bu iki paragraf, Sokollu ile Zrinski arasında gergin ilişkilerin yaşandığını
kanıtlamak için yeterli görünüyor. Kin dolu cümleler, Krayina’da kargaşanın
patlak vereceğinin işaretlerini içeriyor.
Yazar, Mustafa Bey’in hazırladığı cevabın içeriğine de yer veriyor: “Şımarıkça başını kaldırmış, takkeni eğmişsin”. Zrinski, kral ile sultan arasında anlaşma
olduğunu itiraf ediyor, ancak bu anlaşmayı kabul etmediğini ve gereksiz gördüğünü belirtiyor. Zrinski cevabında, Krupa’dan fethedilmesi mümkün olmayan bir kale olarak böbürlene böbürlene söz ediyor: “Fethetmeye teşebbüs etsin, Hüsrev Bey ve Ulama Bey gibi başları eğik ve yenik dönerler. Taşlar yerine,
taşlar altında çok baş bıraktılar”. Mektup şu cümleyle bitiyor: “Bildiğini yap,
elinden geleni ardına koyma”.
Yazarın düşüncesine göre bu mektup, Mustafa Bey’in 1565 yılının Ağustos
ayında Boşnakları bayrak altına çağırmasına ve Krupa kasabasına hücum etme
çağrısı yapmasına sebep oldu. Sadrazam Ali Paşa’nın aynı yılın Haziran ayında
vefat ettiğini, yerine de Mustafa Bey’in amca oğlu Sokollu Mehmed Paşa’nın
geldiğini biliyoruz. Mehmed Paşa ilerleyen yaşında Sultan Süleyman’ı Sigetvar
surlarına getirmişti.
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Büyük vezirlerin koltuk değişiminin, Krupa’yı fethetmesi için Mustafa
Bey’i teşvik ettiği kesinlik kazanmıştır. Bu gerçek onun, Ali Paşa’nın akrabası
olan ve o dönemlerde Bosna alaybeyi olan Memi Şah Bey ile girdiği münakaşadan da anlaşılmaktadır. Memi Şah Bey’in sınırda barışın zedelenmesiyle
ilgili gelişmeleri takip etmesi gerekiyordu. Bu da yazarın yer verdiği Memi Şah
Bey’in konuşmasından anlaşılıyor. Mustafa Bey’in Memi Şah Bey’e gönderdiği
kibir dolu cevapta, barut kokusu alınmaktadır.
Mustafa Bey Boşnaklar arasında kendini o kadar güçlü hissediyordu ki,
sadece Zrinski’nin değil, Viyana komutanının idaresindeki topraklara da saldırmaktan çekinmezdi. Yazar eğer gerçekleri tümüyle yansıtıyorsa, Mustafa
Bey’in alaybeyine göndermiş olduğu ikinci mektubu, nezaket sınırlarını aşan
cümleler içermektedir.
Alaybeyi, konuşmasında temkinli bir korkak, cevabında Mustafa Bey ise
alaybeyine yükseklerden şahin gibi bakan biri olarak görünmektedir ve mektubun sonunda, alaybeyinin konuşmaya devam etmesi ve askerlerde tereddüt
hisleri yayması durumunda onu kendi elleriyle öldüreceğine dair sultanın başına yemin ediyor.
Aslında çetin bir ceviz olan Krupa, Mustafa Bey’in topuzunda çatlar ve yirmi beş günlük kuşatmadan sonra Mustafa Bey elinde kılıcı ile Krupa’ya girer.
Krupa’yı savunan birliğin komutanı Matija Bakić, askerleriyle birlikte büyük
bir hüsrana uğrar.
Krupa’nın düşmesiyle “Cevâhiru’l-Menâkıb” eserini aktaran yazar, bu eserini “ilâ âhirihî” sözleriyle bitirir. Keşke sonuna kadar aktarsaydı ya da aktardığı el yazmasının nerede olduğunu açıklasaydı. Şüphesiz biyografiyi yazan
kişi, Mustafa Paşa’nın vefat ettiği 1579 yılına kadar,1 onun siyasi ve kültürel
çalışmalarına geniş yer vermiş olmalıydı ki gerçekten o, hem halkı hem de
devleti memnun edecek şekilde on üç yıl hâkim olduğu Budin veziri olarak
ün salmıştı.
Hammer, Krupa’nın fethinden birkaç gün sonra Bosanski Novi kasabasının
da düştüğünü yazmaktadır.

1

Bašagić, Mustafa Paşa’nın vefat tarihini 1578 yerine sehven 1579 yazmıştır.
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Ertesi yıl Sigetvar’ın muhasarası sırasında Sultan Süleyman, gösterdiği üstün hizmetlerden dolayı Mustafa Bey’i beylerbeyiliğe yükseltir ve Budin valiliği
görevine tayin eder.
Dr. S. Bašagić
Dr. Safvet-beg Bašagić’in, Cevâhiru’l-Menâkıb’ın Saraybosna
nüshasının bir özetini yaptığı “Mustaj Paša Sokolović” isimli
Boşnakça makalesinin tercümesi.
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Ek-9

[Yev]mü’l-İẟneyn fī 16 Ẕi’l-ḥicce sene 961
...
Beyāż kāġıda yazılup Beg ḥażretlerine gönderildi
Çavuş Çerkes Ferhād ile
Ṭımışvar beglerbegisine ḥükm ki vilāyet-i Ṭımışvar ketḫudālıġı ‘atebe-i
‘ālem-penāhum çāşnigīrlerinden ḳıdvetü’l-emācid Muṣṭafā -dāme mecduhū-ya
sene 961 Zi’l-ḥiccesinüñ on beşinci güninden altmış biñ aḳçalıḳ ḫāṣṣlarile ‘ināyet olunmışdur. Buyurdum ki müşārun-ileyhüñ ketḫudālıḳ ḫāṣṣların
muḳaddemā ketḫudā mutaṣarrıf olduġı ḫāṣṣlardan altmış biñ aḳçalıḳ ḫāṣṣların
tedārük idüp tevcīh ü ta‘yīn eyleyüp teẕkiresin viresin.
Sokollu Mustafa Paşa’nın Tımışvar defter kethüdalığına tayinini
bildiren 16 Zilhicce 961 (12 Kasım 1554) tarihli belge ve transkribe metni
(BOA, MD, no. 1, 174/995).
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Ek-10

Ze‘āmethā-i livā-i paşa
Ze‘āmet be-nām-ı Muṣṭafā ketḫudā-i defter-i vilāyet-i Ṭımışvar
....
Yekūn 60.764
Sokollu Mustafa Paşa’nın Tımışvar kalemi defter kethüdalığı görevi
sırasında tutulan 9 Şaban 963 (18 Haziran 1556) tarihli Tımışvar Livası
tapu tahrir defterindeki zeamet kaydı ve transkribe metni
(BOA, TT, no. 298, s. 17).
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Ek-11

[Yev]mü’l-Erbi‘ā fī 6 Cemāẕiye’l-āhir sene 966
Ḫāṣṣhā-i Muṣṭafā Beg mīr-livā-i Filek ‘an-taḥvīl-i Velī-cān Beg mīr-livā-i sābıḳ ber-mūceb-i fermān-ı hümāyūn fī evā’il-i Ṣafer sene 966
....
Sokollu Mustafa Paşa’nın Filek sancakbeyiliğine 1-10 Safer 966 (1322 Kasım 1558) tarihli ferman ile tayin edildiğini gösteren ve 1552-1559
tarihli Budin vilayeti timar ruznamçesinde yer alan 6 Cemaziyelahir 966
(16 Mart 1559) tarihli belge ve transkribe metni (Avusturya Devlet Arşivi, no. 284, vr. 610v).
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Ek-12

[Yev]mü’l-Aḥad fī 2 Ṣafer sene 966
Ḳayd şüd. Müjde ḥükmi Şa‘bān Çavuş’a virildi.
Livā-i Filek
Ḥāliyā Seksar sancaġı begi olan Kürd İbrāhīm Beg’e buyuruldı. Bedeli
ile yerinde ṭurup Ṭımışvar’da defter ketḫudāsı olan Muṣṭafā’ya buyuruldı. İki
yüz biñ ile ṣoñra elli biñ bedeli mīrī buyuruldı.
Sokollu Mustafa Paşa’nın Tımışvar kalemi defter kethüdalığından Filek sancakbeyiliğine tayinini bildiren 2 Safer 966 (14 Kasım 1558) tarihli
belge ve transkribe metni (BOA, KK, no. 216, s. 25).
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Ek-13

Fī 17 Şa‘bān sene 967
Ḳayd şüd. Pehlevān Meḥemmed Çavuş’a
Livā-i Klis
Filek begi Muṣṭafā Beg’e buyuruldı. Ber-mūceb-i ḫaṭṭ-ı şerīf bedeli ile.
Ḫāṣṣları tedārük idesin deyü ḳānūnı üzre ḥükm buyuruldı.
Sokollu Mustafa Paşa’nın Filek sancakbeyiliğinden Klis sancakbeyiliğine tayinini bildiren 17 Şaban 967 (13 Mayıs 1560) tarihli belge ve
transkribe metni (BOA, MD, no. 4, 70/714).
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Ek-14

Livā-i Budun, der-taṣarruf-ı Muṣṭafā Paşa, mīr-i sābıḳ-ı Bosna
fī 13 Muḥarrem sene 974
Ḥāṣıl
913.997
Berāt şüd, fī sene 974.
Teraḳḳī 60.000, fī 13 Cemāẕiye’l-āḫir sene 975
Defter-i cedīdden tecdīd-i berāt eyledi, fî 2 Muḥarrem sene 979
1.023.768
Sokollu Mustafa Paşa’nın Bosna sancakbeyiliğinden Budin
beylerbeyiliğine tayini ve burada aldığı terakkilerle ilgili belge ve
transkribe metni (BOA, MAD, no. 563, s. 46).
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Ek-15

Cerrāḥ ‘Alī ile ḥekīmbaşına gönderildi. Fi’t-tārīḫi’l-mezbūr.
Budun beglerbegisine ḥükm ki ḥālā uġur-ı hümāyūnumda ḫidemāt-ı
mebrūre ve mesā‘ī-i meşkūruñ müstelzim-i envā‘-ı ‘ināyet-i şāhāne olmaġın
ḥaḳḳıñda ‘avāṭıf-ı ‘aliyye-i mülūkāne ve ‘avārif-i seniyye-i pādişāhānem ẓuhūra
getürüp girü kemā-kān Budun vilāyetinüñ ḥıfẓ u ḥırāsetinde olmaḳ üzre on iki
kerre yüz biñ aḳçe ḫāṣṣlar ile vüzerā-i ‘ālī-mıḳdārlarımdan olmaḳ emr idüp bu
ḫuṣūṣuñ i‘lāmı içün südde-i sa‘ādetimde re’īsü’l-eṭıbbā olan a‘lemü’l-ḥukemā’i
fi’l-āfāḳ, efḍalü’l-eṭıbbā’i bi’l-istiḥḳāḳ, cāmi‘u esālībi’l-ḳānūni ve’ş-Şerī‘at, ‘ālimü ‘avārıżı’l-bedeni ve’ṭ-ṭabī‘at Mevlānā Şemsü’d-dīn -zīde feżāyilehū- ta‘yīn
olunup buyurdum ki bu bābda iḥsān olunan ḥükm-i hümāyūnumı teblīġ
itdükde vezāret ile kemā-kān ol cānibüñ ḥıfẓ u ḥırāsetinde olup ḳadīmden
me’mūr olduġuñ eger maḥlūl timarlar tevcīhidür ve eger ḥiṣār mustaḥfıẓları
ve ketḫudāları berātı ve ġayrıdur, kemā-kān tefvīż ve tevcīh idüp bi’l-cümle ol
cānibüñ umūrınuñ ḥall ü ‘aḳdi senüñ re’y-i iṣābet-ḳarīnüñe tefvīż olunmışdur.
Vech ü münāsib gördügüñ üzre dīn-i mübīn ve devlet-i ebed-rehīnüme müte‘alliḳ olan ḫuṣūṣlarda beẕl-i maḳdūr eyleyesin.
Sokollu Mustafa Paşa’ya Sultan II. Selim tarafından vezirlik
mansıbının verildiğini bildiren 30 Rebiyülevvel 982 (20 Temmuz 1574)
tarihli belge ve transkribe metni (BOA, MD, no. 26, 97/249).
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