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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 
medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-
yetlerde 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 uz-
laşma ve işbirliklerine zemin hazırlamıştır. 

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve me-
deniyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydın-
lık 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 mede-
niyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır. 

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-
katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam 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 önplanda 
tutmuştur. 

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-
vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-
mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 
idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alan-
da, Medine’de, Kahire’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 aktar-
mak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-
jesinin 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 medeni-
yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-
runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 
yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parça-
sıdır. 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 

 T. C.  
 Başbakan 
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ÖNSÖZ

Sergüzeşt’in	Sergüzeşti
Victor Hugo “Öldükten sonra yaşamak istiyorsan, ya okunmaya değer 

şeyler yaz, yahut yazılmaya değer bir hayât yaşa!” der. Hindî Mahmûd Türk 
edebiyâtının hem bilinen ilk ve en hacimli manzum kısas-ı enbiyâsını ve Os-
manlı tarihinin ilk manzum esâretnâmesini yazmış, hem de yazılmaya değer 
bir hayât yaşayarak ismini ölümsüzleştirmiştir. Ne var ki bu isim 1580’li yıl-
lardan itibaren tarihin sararmış yaprakları arasında gizlenmiş, yazdığı eserler 
kütüphânelerin güneş görmeyen raflarında kaybolmuştu. Doktora tezi için 
konu ararken İÜ Nadir Eserler Kütüphânesi’nde onun yaklaşık sekiz bin beyit-
ten oluşan Kısas-ı Enbiyâ’sına rastladım.

G. M. Meredith-Owens bir makalesinde (Londra 1960) Kısas-ı Enbiyâ’yı 
tanıtmış, bu eserdeki bilgilerden hareket ederek Hindî’nin esâretten kurtuluşu-
nu sağladığı için III. Murâd’a takdim ettiği Hediyye isimli bir eserinin daha bu-
lunduğunu ancak bu kitabın kayıp olduğunu bildirmiş, bir yerlerde gün ışığına 
çıktığında yaşayacağı heyecanı belirtmişti. Bu makalenin yayımlanmasından 
yaklaşık 50 yıl sonra Cemal Kafadar da Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken adlı 
eserinde (İstanbul 2009) konuyu Hindî Mahmûd’un bu eserine getirmiş ve ese-
rin “kayıp” olduğunu ifade etmişti. Batı’da neşredilen bir yığın çalışmada da 
bu tespit tekrarlanmaktaydı. Kısas-ı Enbiyâ’yı doktora konusu olarak seçip söz 
konusu mâlumâtı da edindikten sonra kendimi büyük bir heyecan sarmalı için-
de, kütüphâne kataloglarının arasında buldum. Türkiye ve dünyadaki yazma 
eser kütüphânelerinin kataloglarını elimden geldiğince taramama rağmen ese-
re rastlayamadım. Kısas-ı Enbiyâ’yı çalıştıkça Hindî Mahmûd’un hayâtı hak-
kında da bilgi sahibi olmaya başladım. Onun II. Selîm’le olan yakın irtibatını 
öğrenince Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphânesi’nin katalogları üzerinde 
yoğunlaştım. Nihayet Edirne Bâdî Ahmed Efendi Kütüphânesi Yazma Eserler 
Fihristi’nde (haz.trh. 28.03.1927) eserin “noksan yazma”sının izini buldum. 
Eser hangi evlere misâfir olmuş, hangi gözlere değmiş, kaç göç görmüş, kaç 
rahleden geçmiş, ne bâdireler atlatmış, hangi yangından artakalmıştı da bugün-
lere gelmişti, kim bilir? Noksan da olsa sevincimi tarife ne hâcet! Bilâhere aynı 
yazmadan merhum Âmil Çelebioğlu’nun da bahsettiğini gördüm. Bâdî Efendi 



kitaplarını Edirne Selimiye Kütüphânesi’ne bağışlamıştı. Yetkililerle görüşe-
rek bu yegâne nüshaya ulaştım. Elinizdeki kitap Hindî Mahmûd’un hayâtı ve 
1115 beyitlik söz konusu nüshanın transkripsiyonundan oluşmaktadır.

Hindî Mahmûd, Hediyye veya serlevhadaki adıyla Sergüzeştnâme’de çok 
kıymetli ve ilgi uyandıracak bilgiler vermektedir. Onun II. Selîm’in tahta ge-
çiş süreci, Kıbrıs’ın Fethi (1571), İnebahtı Deniz Savaşı (1571), savaş sonrası 
Haçlı Ordusu’na esir düşüp İtalya’da Papa nezâretinde yaşadığı hapis hayâtı, 
esâret hâtırâları, zindan arkadaşları, Papalar (V. Pius ve XIII. Gregory), Na-
poli, Messina ve Roma sokakları, çarşı-pazarları, bu şehirlerde yaşayanların 
âdetleri ve yaşayış tarzları hakkındaki beyitleri edebî kıymetinden ziyâde tarihî 
açıdan müstesnâ kabul edilmelidir.

Bir İslâm mücâhidi olan Hindî Mahmûd’un ızdıraplarla dolu esâret 
hayâtının izlerine eserinin hemen her beytinde rastlamak mümkündür. O, 

Yârâ bu sergüźeştümüzi istimâ‚ iden

Engüşt-i ĥayreti dehene aldı didi vâh

derken mübâlağa etmemiştir. Eserinin dağılmış varakları arasında onu 
ayakları zincirlenmiş vaziyette sürüklenirken, dövülürken, hakaretlere maruz 
kalıp aç, sefil, çıplak bırakılırken, eski günleri yâd edip göz yaşı dökerken,

Lu‚b-ıla devr-i felek bizi düşürdi dâma

Şâh-ı tersâ elüne düşübeni olduķ esîr

gibi beyitlerle perişan hâlini tasvîr edip acılarını dindirmesi için Allah’a 
yakarırken görürüz. Bazan 

İlâhî sen bilürsin ĥâlimüzi

Ya ķurtar bizi ya al cânımuzı

diyecek kadar bunalmış, ümitsizliğe kapılmış olsa da karşımızda çoğu za-
man sarsılmaz bir îmân ve itikādla hürriyetine kavuşacağı günü gözleyen bir 
Hindî Mahmûd vardır:

Aġlama Hindî ŝaķın sen o geçen çaġlar-içün

Aķduġı yire yine aķar ŝaĥîĥ âb-ı revân
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Sergüzeştnâme, hiç şüphesiz asıl önemini Hindî’nin şahsî tecrübelerinin ya-
nında etrafıyla ilgili anlattığı hususlar bakımından kazanmaktadır. Bizzat şâhit 
olduğu Papa V. Pius’un cenâze törenine ve XIII. Gregory’nin papalık merasi-
mine dâir aktardığı canlı tasvîrler  Papalık tarihi açısından; İnebahtı Savaşı’nın 
öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri teferruatlı bir şekilde nazmettiği kı-
sımlar Osmanlı tarihi bakımından fevkalâde mühimdir. Binâenaleyh, şimdilik 
tam bir nüshası henüz bulunamamış olsa bile Sergüzeştnâme’nin bu hâliyle de 
tarih, edebiyât ve kültür dünyası için değerli bir vesika vasfı taşıdığı kanaatin-
deyiz.

Uzun ve meşakkatli bir çabanın neticesi olan bu çalışmamız giriş, şâirin 
hayâtı ve şahsiyeti, eser tetkiki, neşir, bibliyografya, lugatçe ve indeksten oluş-
maktadır.

Giriş bölümünde Türk edebiyâtında sergüzeştnâme türü hakkında genel bil-
giler verilmiş, Hindî’nin Sergüzeştnâme’sinin tür içerisindeki yeri ve önemi 
üzerinde durulmuştur. 

Birinci ve ikinci bölümde Hindî Mahmûd’un hayâtı, şahsiyeti ve eserleri et-
raflıca incelenmiştir. Birinci bölümde Hindî’nin resmî vazifeleri, İnebahtı De-
niz Savaşı’na katılması, bu savaşta Haçlı Ordusu’na esir düşmesi, Roma’daki 
esâret hayâtı ve orada yazdığı Sergüzeştnâme’si mümkün olduğunca geniş ve 
derin bir tarihî bakış açısıyla ele alınmış, eldeki bilgiler ışığında hayâtının kro-
nolojisi oluşturulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise onun ilmî, edebî, dinî 
şahsiyetini oluşturan temel unsurlar ve belli başlı özellikler şiirlerinden seçilen 
örneklerle ortaya konmuş ve eserleri ana hatlarıyla tetkik edilmiştir.

Üçüncü bölümde, muhtevâsıyla XVI. asrın tarih ve kültürüne, devrin Türki-
ye Türkçesi’nin yapısına ve kelime hazinesine tanıklık eden Sergüzeştnâme’nin 
tam transkripsiyonlu metnine yer verilmiştir. Çalışmanın sonuna metinden isti-
fadeyi kolaylaştırmak ve metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için 
lugatçe ilâve edilmiştir.

Bu çalışmanın elinize ulaşmasında en büyük katkı değerli bilim adamı, 
muhterem hocam Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’a âittir. Kendilerine danıştığım 
her hususta kıymetli fikirleriyle beni yönlendiren; telkin, teşvik ve destekle-
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riyle çalışmanın tamamlanmasına vesile olan hocama teşekkürü borç bilirim. 
Yapıcı tenkid ve teklifleriyle bu çalışmaya önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. 
Hasan Aksoy ve Prof. Dr. Mustafa İsmet Uzun Hocalarıma, çalışmayı baştan 
sona okuyarak gözden kaçan hatâlara işaret eden Yrd. Doç. Dr. Hatice Coşkun 
Hanımefendi’ye, eserin iç düzenini gerçekleştiren Abdüsselam Ferşatoğlu 
Bey’e şükranlarımı arz ederim. Eserin neşrine vesile olan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit 
Hocam’a, kurumlarına müracaat ettiğim andan eserin okuyucuyla buluşması-
na kadar gösterdikleri samimi alâkayı eksik etmeyen, neşir aşamasında ortaya 
çıkan problemleri büyük bir sabır ve özveriyle çözen Çeviri ve Yayım Dairesi 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı Hocam’a teşekkürlerimi sunarım. Son 
olarak, eşim Esra Okudan Karataş’a da mânevî desteği, sabır ve anlayışı için 
çok teşekkür ederim.

Metnin zengin söz varlığının yanında, burada kullanılan kelimelerin ya-
pısı, sık sık aksayan vezinler ve üzerinde çalıştığımız nüshanın hattının hayli 
özensiz oluşu bütün dikkatimize rağmen bizi bazı okuma hatâlarına sevk etmiş 
olabilir. Bu bakımdan okuyucularımızın engin hoşgörüsüne sığınır, mazur gö-
rülmemizi istirham ederiz.

Son söz vesîle-i rahmet ümit ve arzusu ile Hindî Mahmûd’un olsun:

Dîn-i İslâm ehlinüñ Hindî ġazâsın ķıl beyân

Vaŝfına açġıl zebân meydâna girsün gel berî

  Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARATAŞ

  Ataşehir 2013
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GİRİŞ
Sergüzeştnâmeler kişilerin başlarından geçen yahut şâhit oldukları hâdiseleri 

duygu ve düşünceleriyle zenginleştirip yorumlayarak anlattıkları çoğunlukla 
manzum eserlere verilen genel isimdir. Türk edebiyâtında edebî bir tür olarak 
ele alınan ve bir nevî hâtırât sayılan sergüzeştnâmelerin ilk örnekleri bugünkü 
bilgilere göre XV. asra kadar götürülebilmektedir.1 Kurmaca olanları bir tarafa 
bırakırsak, otobiyografik eser mâhiyeti taşıyanları müelliflerin şahsî mâcerâları 
ve hayâtlarının gurbet, savaş, sefer, sürgün, aşk, hastalık, tayin, terfi, azil, hapis 
gibi önemli devreleri ve bunlar hakkındaki sevinç, keder, şikâyet gibi duyguları 
hakkında bilgiler ihtivâ eder. Bu tür sergüzeştnâmeler de ayrıca yazıldıkları dev-
rin sosyal, siyâsî ve kültürel hayâtına dâir kıymetli bilgiler bulunması da dikkat 
çekmektedir.2

Yazılışlarının ana amacı umumiyetle ayrılık olduğu için firâknâme, 
firkatnâme, gurbetnâme, hecrnâme, hicretnâme, hasbihâl gibi isimlerle anılan 
eserler de aslında sergüzeştnâme ana başlığı altında toplanabilir.3 Bununla bir-
likte sergüzeştnâmelerle hasbihâlleri farklı kategorilerde ele alıp her birini kendi 
içinde sınıflayan çalışmalar da söz konusudur.4

Sergüzeştnâme, hasbihâl, hâtırat türü eserler konuları ve yapıları itibariyle 
subjektif olsalar da yazıldıkları döneme “resmî” bakış dışında ışık tuttukları için 
sadece kullandıkları kelimeler, atasözleri, deyimler, ifade kalıpları gibi yönler-

1  Örnekler ve bunlar hakkında yapılan çalışmalar için bk. Orhan Kemal Tavukçu, 
“Sergüzeştnâme”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 2009, XXXVI, 559. 

2  Sergüzeştnâme türü hakkında en kapsamlı araştırma Haluk Gökalp tarafından yapılmıştır. 
Gökalp, konuyla alâkalı Eski Türk Edebiyatında Manzum Sergüzeşt-nâmeler başlıklı bir doktora 
tezi hazırlamış (2006, Çukurova Üniversitesi SBE), bu çalışmasını aynı isimle neşretmiştir (İs-
tanbul 2009).

3  bk. Âgah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1998, s. 141;  Orhan Kemal Tavuk-
çu, “Ayrılığın Terennümü: Türk Edebiyatında Firâknâmeler”, Türkiye Araştırmaları Literatür 
Dergisi, V/10 (İstanbul 2007), s. 197.

4  bk. Haluk Gökalp, Eski Türk Edebiyatında Manzum Sergüzeşt-nâmeler, s. 5-16; Zehra 
Toska, “19. Yüzyılda Yaşamış Bir Paşazade’nin Sergüzeşti: Mehmet Rifat ve Efsane-i İbret”, 
Edebiyat ve Dil Yazıları: Mustafa İsen’e Armağan, Ankara 2007, s. 512-514.



le değil, tarihî ve kültürel birer kaynak olarak da dikkatle incelenmelidir. Ça-
lışmamızın ana konusu olan Hindî Mahmûd’un Sergüzeştnâmesi özelde esâret 
hâtırası olması ama yer yer esâretten önceki birtakım hâdiselerden de bahsetme-
si bakımından o dönemi aktaran mevcut tarihî bilgilere önemli katkılar sağlaya-
cak bir eser olarak görünmektedir.

İnebahtı Savaşı’na müttefik hıristiyan kuvvetlerinin safında iştirâk edip 
burada yaralanan, 1575’te Akdeniz’de Osmanlı filosuna esir düşerek beş yıl 
Cezâyir’de esâret altında tutulan Don Quijote (Don Kişot) müellifi İspanyol Mi-
guel de Cervantes Saavedra	(1547-1616) başta olmak üzere Osmanlı’ya esir dü-
şen Batılılar’ın hâtıralarını ve gözlemlerini kaleme almaları yaygın bir âdet iken5 
Osmanlı’nın özellikle XVI. asra kadarki döneminde bu tür eserlerin sayısı yok 
denecek kadar azdır. Savaş ve esâret hâtıraları bir yana, Osmanlı edebiyâtında 
XVIII. asra kadar genel olarak hâtırat türünün yeterince geliştiği bile söylene-
mez. Bu durumu klasik edebiyâtımızda nesrin türlü sebeplerle şiir kadar inkişâf 
etmemesine bağlayabileceğimiz gibi eli kalem tutan zevâtın kendi hayâtlarından 
öte ya vekāyi, tarih, şehrengiz, gazavâtnâme, sefernâme ve fetihnâmeler gibi 
kısmen de olsa umumu ilgilendiren hâdiseleri veya Selîmnâme, Süleymânnâme, 
şehnâme, surnâme, menâkıbnâme, tezkireler, tabakatlar, terceme-i hâller gibi 
başkalarının hayât ve hâtıratını yazmayı tercih etmelerine de bağlayabiliriz. Bu 
türün gelişememesinin sebepleri arasında sayısız hayât, hâdisât ve hâtırâtın kay-
dının dinî, siyâsî, kültürel vesâir endişelerle uygun bulunmaması da sayılabilir. 
Sebebi ne olursa olsun Osmanlı insanının bizzat başından geçenleri aktarmayı 
tercih etmeyişi, sonraki nesilleri çoğu zaman olan biteni “görünen” hâliyle öğ-
renmekle yetinmek zorunda bırakmıştır. Dolayısıyla, Osmanlı tarihinin -şim-

5  Hattâ İrvin Cemil Schick, Batı kaynaklarına atfen Amerika ve Avrupa edebiyâtlarında 
esâret hâtıralarının roman türünün öncüsü kabul edildiğini belirterek Don Quijote’dan Robin-
son Crusoe’ya erken dönem romanlarının bir çoğunda “yabancı bir ülkede tutsaklık” motifine 
rastlandığını vurgular (a.mlf.,  Avrupalı Esireler ve Müslüman Efendileri: Türk İllerinde Esaret 
Anlatıları, İstanbul 2005, s. 9, arka kapak yazısı.) Bazı önemli örnekler için ayrıca bk. Michael 
Heberer von Bretten, Osmanlı’da Bir Köle: Brettenli Michael Heberer’in Anıları 1585-1588 
(trc. Türkis Noyan), İstanbul 2003; Friedrich Seidel, Sultanın Zindanında (trc. Türkis Noyan), 
İstanbul 2010; Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati: 16. Yüzyılda Kanuni Döneminde Türkler’e 
Esir Düşen Bir İspanyol’un Anıları (trc. Fuad Carim), İstanbul 2002.

20 |



dilik- ilk manzum esâretnâme örneği olarak kabul edebileceğimiz Hindî’nin 
Sergüzeştnâme’si birçok açıdan büyük önem arz etmektedir.

Şirvanlı Sevâdî’nin Hâlnâme-i Sevâdî’si, Baf Kadısı Mâcuncuzâde 
Mustafâ’nın Sergüzeşt-i Esîrî-i Malta’sı, Karaçelebizâde Abdülaziz’in Gülşen-i 
Niyâz’ı, Temeşvarlı Osman Ağa’nın hâtıraları, Keçecizâde İzzet Molla’nın 
Mihnet-keşân’ı gibi bazı eserler bütünüyle yahut kısmen sürgün ve hapis 
hâtıraları ihtivâ ediyorsa da Osmanlı edebiyâtında Hindî’nin Sergüzeştnâme’si 
kadar tarihî, edebî ve siyâsî bakımdan üzerinde ehemmiyetle durulması gereken 
müstakil bir başka esâretnâme şimdilik bulunmamaktadır.

Sebep ve sonuçlarıyla İnebahtı Deniz Savaşı’nı (979/1571) konu edinmesi, 
müellifinin bu savaşta esir düşerek Sicilya/İtalya bölgesindeki Messina, Napoli 
ve Roma hapishanelerinde görüp yaşadıklarından bahsetmesi, “kâfir”lerin ya-
şayış tarzına dâir müşâhedeleri, Papalar ve Papalık müessesesine bakışı, on-
ların cenâze ve Papalık merâsimleri, savaş esirlerinin dinî hayâtı, hapishane 
şartları ve benzeri konular hakkında kıymetli bilgiler vermesi bakımından ta-
rih araştırmacılarına ışık tutacağına inandığımız Sergüzeştnâme’ye ilk defa G. 
M. Meredith-Owens dikkat çekmiştir.6 Kısas-ı Enbiyâ’nın British Library’de-
ki nüshasını tanıtmak için kaleme aldığı yazısına Sergüzeştnâme’yi kastederek 
“II. Selîm’in Maiyyetinden Birinin Kayıp Otobiyografik Çalışmasının İzleri” 
başlığını koyan G. M. Meredith-Owens, burada Hindî’nin Kısas-ı Enbiyâ’sında 
Sergüzeştnâme’den bahsettiği bölümü öne çıkarmış, bu “kayıp” eserin günışığı-
na çıkması hâlinde ilginç bilgilere ulaşılacağını büyük bir heyecanla söylemiş-
tir.7

Âmil Çelebioğlu Kanûnî Sultân Süleymân Devri Türk Edebiyatı adlı çalış-
masının “Mesnevî Edebiyatı” bölümünde Hindî’nin Sergüzeştnâme’sini bu türe 
örnek olarak zikretmiş ve eserin Edirne Ahmed Bâdî Efendi Koleksiyonu’nda 
(nr. 2162) bulunduğunu belirtmiştir.8

6  G. M. Meredith-Owens, “Traces of a Lost Autobiographical Work by a Courtier of Selim 
II”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XXIII/3 (London 1960), s. 463.

7  a.g.m., s. 463.

8  Âmil Çelebioğlu, Kanûnî Sultân Süleymân Devri Türk Edebiyatı, İstanbul 1994, s. 104. 
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Ancak, Sergüzeştnâme’nin “kayıp olduğu” bilgisi Cemal Kafadar’ın çalış-
malarında da G. M. Meredith-Owens’in makalesine atıfla tekrar edilmiştir.9

Doğrudan sergüzeştnâme türünü veya seyahatnâme, sefernâme, gazavâtnâme, 
firaknâme/firkatnâme, esâretnâme, gurbetnâme, hecrnâme, zindannâme, 
hâlnâme, habsiyye, şekvâiyye, hasbihâl gibi sergüzeştnâme ile bağlantılı türleri 
inceleyen kitaplar,10 doktora ve yüksek lisans tezleri11 ile konuya dâir makale ve 

Elimizdeki nüshanın varak 18b’deki vakıf mührü, bu yazmanın Âmil Çelebioğlu merhumun 
işâret ettiği eser olduğunu göstermektedir.

 Sergüzeştnâme, Ahmed Bâdî Efendi Kütüphânesi’ndeki kitapların Edirne Türk Ocağı 
Kütüphânesi’ne nakli sırasında hazırlanmış 28.03.1927 tarihli tespit kataloğunda da “noksan 
bir yazma” olarak kaydedilmiştir. Katalogda esere dâir başka bir bilgi yoktur (bk. Edirne Bâdî 
Ahmed Efendi Kütüphânesi Yazma Eserler Fihristi [fotokopi nüsha], İSAM Ktp.,Yazmalar, nr. 
11954,  s. 84).

9  Cemal Kafadar, “Self and Others: The Diary of a Dervish in Seventeenth Century Istanbul 
and First-Person Narratives in Ottoman Literature”, Studia Islamica, sy. LXIX (Paris 1989), 
s. 131. Müellif “Ben ve Başkaları: On Yedinci Yüzyıl İstanbulu’nda Bir Derviş’in Güncesi ve 
Osmanlı Edebiyatında Birinci Ağızdan Anlatılar” başlığıyla Türkçe’ye aktardığı bu makalesinde 
Sergüzeştnâme’yi  “bildiğimiz en eski tarihli esâret anı”sı olarak belirtmekteyse de (s. 50) bun-
dan yaklaşık altmış yıl önce -muhtemelen Haydar Çelebi tarafından- yazılmış olan Vâkıât-ı Cem 
Sultân’ın şimdiki bilgilerimize göre ilk esâretnâme örneği olduğu unutulmamalıdır (Eser hak-
kında genel bilgi için bk. H. Mustafa Eravcı, “Kitâb-ı Cem Sultan ve Güneybatı Avrupa [Fren-
gistan]”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, IX/1 [Afyonkarahisar 2007], s. 
2-3). Ancak, Cem Sultân’ın vefâtından (900/1495) yaklaşık yirmi yıl sonra 919 (1513-1514)’da 
yazılan, onun on üç yıllık sürgün hayâtının anlatıldığı bu eserin mensur ve başka biri tarafından 
yazılmış olması Hindî’nin Sergüzeştnâme’sini “Osmanlı	döneminde	şahsî	tecrübelerin	birin-
ci	elden	aktarıldığı	ilk	manzum	esâretnâme” olarak tanımlamamıza imkân sağlamaktadır.

10  Meselâ bk. Richard F. Kreutel, Die Autobiographie des Dolmetschers Osman Ağa aus Te-
meschwar, Cambridge 1980, s. 1-98; Cemil Çiftçi, Macuncuzâde Mustafa Efendi: Malta Esirleri, 
s. 14 (Cemil Çiftçi Hindî’nin eserinden herhalde habersiz olduğu için Baf Kadısı Macuncuzâde 
Mustafâ’nın 1597-1599 yılları arasındaki esâret hâtıralarını anlattığı eserini “Osmanlılar döne-
minde yazılan ilk esâret anısı” olarak tanıtmaktadır.); Harun Tolasa, Kendi Kalemiyle Temeşvarlı 
Osman Ağa: Bir Osmanlı Türk Sipahisinin Hayatı ve Esirlik Hatıraları, Ankara 1986; Mehmet 
Kiremit, Seydi Ali Reis: Mir’atü’l-memâlik, Ankara 1999; Necati Sungur, Tâcizâde Câfer Çele-
bi, Hevesnâme, Ankara 2006; Ömür Ceylan-Ozan Yılmaz, Bir Sürgün Şaheseri Mihnet-keşân, 
İstanbul 2007; Mehmet Kırbıyık, Filibeli Avnî: Tuhfetü’l-Hükkâm, Konya 2008.

11  İbrahim Şirin, Osmanlı Seyahatnâmelerinde Avrupa (doktora tezi, 2004), Ankara Üniver-
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maddelerde12 ise ne Hindî Mahmûd’dan ne de Sergüzeştnâme’sinden bahsedil-
mektedir. 

Hindî Mahmûd’un bilinen ilk eseri olan Sergüzeştnâme, elimizde bulunan 
tek nüshasında Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd adıyla kaydedilmiştir. İnebahtı 
Deniz Savaşı’nı takip eden yıllarda, Sicilya/İtalya zindanlarında yazılan ese-
rin 42 varaklık bu yegâne nüshası eksik olup kasîdeler, gazeller, tarih beyitleri, 
müfredlerle birlikte 1115 beyit tutmaktadır. Eserle ilgili geniş bilgi, çalışmamı-
zın ileriki sayfalarında yer almaktadır.

sitesi SBE; Haluk Gökalp, Eski Türk Edebiyatında Manzum Sergüzeşt-nâmeler (doktora tezi, 
2006), Çukurova Üniversitesi SBE; Betül Demirayak Özsoy, Sergüzeştnâme-i Zihni (yüksek 
lisans tezi, 1997), Pamukkale Üniversitesi SBE; Mehmet Ali Üzümcü, Kitâb-ı Sergüzeşt-i Zaîfî 
(yüksek lisans tezi, 2008), Kocaeli Üniversitesi SBE.

12  bk. İsmet Parmaksızoğlu, “Bir Türk Kadısının Esâret Hatıraları”, İÜ Edebiyat Fakültesi 
Tarih Dergisi, V/8 (İstanbul 1953), s. 77-84; Fahir İz, “Macuncuzâde Mustafa’nın Malta Anı-
ları: Sergüzeşt-i Esiri-i Malta”, TDAY Belleten (1970), s. 69-122;  a.mlf., “Makale-i Zindancı 
Mahmûd Kapudan”, Türkiyat Mecmuası, XIV (İstanbul 1965), s. 111-150; Günay Kut, “Esirî ve 
Sergüzeştnâmesi”, Hürriyet Gösteri, sy. 24 (İstanbul 1982), s. 79; a.mlf., “Esîrî, his ‘Sergüzeşt’ 
and Other Works”, Journal of Turkish Studies: Türklük Bilgisi Araştırmaları, sy. 10 (Cambridge 
1986), s. 235-244; Ali Emre Özyıldırım, “Sergüzeşt-nâmeler Üzerine Hasbihâl veya Hasbihâlin 
Sergüzeşti”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları 4: Nazımdan Nesire Edebî Türler, İstanbul 2009, 
s. 135-165; Selim S. Kuru, “Mesnevi Biçiminde Aşk Hali: Birinci Tekil Şahıs Anlatılar Olarak 
Fürkat-nâme, Heves-nâme Üzerinden Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 169-183; Hanife Dilek Ba-
tislam, “Tarih ve Kültür Kaynağı Olarak Hasb-i Haller”, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), 
sy. 22 (Niğde 2007), s. 29-42; Orhan Kemal Tavukçu, “Ayrılığın Terennümü: Türk Edebiyatın-
da Firâknâmeler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, V/10 (İstanbul 2007), s. 197-220; 
a.mlf., “Sergüzeştnâme”, DİA, XXXVI, 559-560.
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I.	BÖLÜM

Hindî	Mahmûd’un	Hayâtı
XVI. asrın unutulmuş simalarından olan Hindî Mahmûd, 1512’den 1595’e 

kadar en az dört pâdişâh (Yavuz Sultân Selîm, Kanûnî Sultân Süleymân, 
II. Selîm, III. Murâd) dönemini idrâk etmiş, Kanûnî devrinden itibaren 
Osmanlı’nın merkez ve taşra teşkilâtında çeşitli vazifeler üstlenmiş bir devlet 
görevlisi ve kaleme aldığı binlerce beyitlik manzumeleriyle bugün adından söz 
ettiren bir şâirdir.

Hayâtı hakkında devrin tarihlerinde, tezkirelerde ve taradığımız arşiv bel-
gelerinde yeterli bilgi bulunmasa da Hindî Mahmûd, elimize ulaşan eserle-
rinde söz konusu kaynakların kendisi hakkında verecekleri bilgilerden daha 
fazla malumat vermiştir. Buna göre o, 919 (1513-1514)’da Afyonkarahisar’da 
doğmuş, yirmili yaşlarından itibaren Şehzâde Selîm’in (II. Selîm) maiyyetine 
girmiş, Gürcistan’dan Yemen’e, İstanbul’dan İtalya’ya uzanan geniş bir coğ-
rafyada meşakkatli ve çalkantılı bir hayât sürmüştür. 60 yaşındayken katıldı-
ğı İnebahtı (Sıngın/Lepanto) Deniz Savaşı’nda (979/1571) esir düşüp dört yıl 
boyunca önce İspanyol kuvvetlerinin elinde, sonra da Vatikan’da hapis hayâtı 
yaşamak zorunda kalmış, 983 (1575)’te Sultân III. Murâd’ın ilgisiyle hürriye-
tine kavuşmuştur.

Geride esâret devresi hakkında tarihî bakımdan önemli bilgiler barındıran 
Sergüzeştnâme ile türünün ilk ve en hacimli örneklerinden olan Kısas-ı Enbiyâ 
adında iki eser bırakan, Sergüzeştnâme’sinden öğrendiğimize göre mesnevîleri 
dışında da şiirleri bulunan Hindî Mahmûd, klasik Türk edebiyâtının hüviyeti 
meçhul kalmış şâirlerinden biridir.13 Kısas-ı Enbiyâ’sı dolayısıyla kendisinden 

13  Tezkire ve tarihler bir yana, Hindî Mahmûd’un çağdaşı olan, onun gibi Şehzâde Selîm’in 
dîvân kâtipliğini yapan, sonraki dönemde yine Hindî Mahmûd gibi defterdârlık vazifesinde 
bulunan, muhtemelen zaman zaman onunla aynı muhitlerde yaşamış ve ve çeşitli konularda 
yetmişten fazla eser vermiş Gelibolulu Mustafa Âlî’nin (v. 1008/1600) bile ondan hiç bahsetme-
mesi; ayrıca çalışmalarımız esnasında taradığımız yaklaşık iki bin şiir mecmuasında Hindî’nin 
bir gazelinin bile bulunmaması gerçekten ilginçtir.



bahseden G. M. Meredith-Owens’in 1960’da neşrettiği tanıtım yazısı14 ve bazı 
araştırmacıların bu yazıya yaptıkları atıflar15 dışında Hindî Mahmûd bugüne 
kadar herhangi bir akademik çalışmaya da konu olmamıştı. 2011’de tamamla-
dığımız doktora tezi ile Hindî Mahmûd’un hayâtı, şahsiyeti, dönemi ve eserleri 
etraflıca ele alınmış, Kısas-ı Enbiyâ’sının tenkidli neşri yapılmıştır.16

Şâirin hayâtıyla ilgili mevcut bilgiler onun eserlerinde anlattıklarıyla sı-
nırlıdır. Ancak o, çocukluğundan, yetişme döneminden, gençlik yıllarından, 
tahsilinden, hocalarından bahsetmediği için hayâtının bu devreleri hakkında 
malumatımız bulunmamaktadır. 

14  G. M. Meredith-Owens, “Traces of a Lost Autobiographical Work by a Courtier of Selim 
II”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XXIII/3 (London 1960), s. 456-463. 
Meredith’in bu yazısı Hindî Mahmûd’un Kısas-ı Enbiyâ’da kendisinden bahsettiği bazı beyitle-
rin (43 beyit) Osmanlı Türkçesi imlâsı ile neşri ve bunların nesre çevrilmesinden oluşmaktadır. 
Yazar bazı beyitlerde geçen ifadeleri dipnotlarda kısaca izah etmiş, yazısının sonunda da söz 
konusu beyitlerden elde ettiği ipuçlarından hareketle Hindî’nin kronolojik hayâtı üzerine tahmin 
yürütmüştür.

15  Alessio Bombaci, “The Turkic Literatures. Introductory Notes on the History and Style”, 
Philologiae Turcicae Fundamenta, Wiesbaden 1965, II, LXVIII; Niccolò Capponi, Victory of 
the West, The Story of the Battle of Lepanto, Macmillan 2006, s. xxx, 210, 289; a.mlf., Lepanto 
1571: La Lega Santa Contro L’impero Ottomano,	Milano 2010, s. 242; Gülgün Üçel-Aybet, Av-
rupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), İstanbul 2003, s. 328; 
B. Flemming, “Kıssa (In Older Turkish Literature)”, Encyclopaedia of Islam, Leiden 1979, V, 
193; Cemal Kafadar, “Self and Others: The Diary of a Dervish in Seventeenth Century Istanbul 
and First-Person Narratives in Ottoman Literature”, s. 131; adı geçen müellif bu makalesini Kim 
Var İmiş Biz Burada Yoğ İken adlı kitabında “Ben ve Başkaları: On Yedinci Yüzyıl İstanbulu’nda 
Bir Derviş’in Güncesi ve Osmanlı Edebiyatında Birinci Ağızdan Anlatılar” başlığıyla Türkçe’ye 
aktararak neşretmiştir (s. 39-71; İstanbul 2009) (Meredith-Owens’e atfen Hindî’den bahsettiği 
kısım, s. 50, 20. dipnot). Cemal Kafadar makalesinde Hindî’nin “Esîrî” mahlasını kullanmış 
olabileceği ihtimalinden bahsediyorsa da bu doğru değildir. Zîrâ Hindî Mahmûd hem Kısas-ı 
Enbiyâ’sında, hem de Meredith-Owens ve onu referans alan araştırmacılar tarafından “kayıp” 
olarak nitelendirilen Sergüzeştnâme’sinde mahlası hakkında bilgi vermektedir (aş. bk. “Adı ve 
Mahlasları” ).

16  Ahmet Karataş, Hindî Mahmûd Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Kısas-ı Enbiyâ’sının Tenkid-
li Metni (doktora tezi, 2011), I-III, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elinizdeki 
bu çalışmanın I. ve II. bölümü büyük ölçüde söz konusu tezimizden hareketle hazırlanmıştır.
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Sergüzeştnâme’sinde

150.	 Luġatte vü kitâbda nesnemüz yoķ

	 Varaķ nîst ü ķaçan bulına dîvân    (7b) 

diyen Hindî Mahmûd’un hayâtına dâir ipuçları bu çalışmada bir araya ge-
tirilmeye çalışılmıştır.

1)	 Âilesi

Hindî Mahmûd eserlerinde âile büyükleri, soyu sopu hakkında bilgi ver-
memekte, sadece memleketinden bahsederken anne babasını rahmetle yâd et-
mektedir.

Sergüzeştnâme’deki bazı beyitlerden onun evli ve çocuk sahibi olduğu anla-
şılmaktadır. O, bu beyitlerde yüreğine işleyen hicrânı dile getirirken eşine olan 
sevgisini ve hasretini de duygulu ifadelerle aktarmakta, ona duâlar etmektedir:

512.	 Ħayâl-i yâri egler deli göñlüm

	 İder arzû cemâlin görmege cân

513.	 Göresim geldi cândan seni cânım

	 Bize ne virdi iy dost seni alan

514.	 Göñül murġı diler yine yataġın

	 Ne deñlü uçururlarsa yuvadan

	

515.	 Feraĥ birle ţola ħâneñ verâsın

	 Ola ma‚mûr u rûşen u abâdân    (Sergüzeştnâme, 23a)

Hindî Mahmûd’un esâret devresinde çocuklarına olan özlemini anlatırken 
onları öpüp okşamayı, onlarla oynamayı arzu ettiği beyitler göz önünde bulun-
durulduğunda çocukların yaşlarının henüz küçük olduğu neticesi çıkarılabilir:

516.	 Ħudâ ulaşdura evlâda bizi

	 Öpüp oħşana ġabġabla zeneħdân   (Sergüzeştnâme, 23a)
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Feleğin Hindî’yi “ehl ü ‛ıyâl”inden ayırmasıyla doğan boşluğu ayrılık derdi 
doldurmuştur. Bu dertten kurtulmak için Allah’a yakarmaktadır:

815.	 Ayırup ehl-ile ‚ıyâllerden

	 Ĥasret-ile geçürdi bizi zamân

…

821.	 Her gice yalıñuz olunmaz hîç

	 Derd-i hicrân bizüm ile yârân   (Sergüzeştnâme, 38a)

	 …	

1.	 Ulaşdur bizi İslâm’a ‚inâyet eyle yâ Allâh

	 Ki göster bize evlâdı hidâyet eyle yâ Allâh  

(“Du‚â vü Niyâz be-Dergâh-ı Ĥaķ”, Sergüzeştnâme, 25b)

Esâretten kurtulduktan sonra kaleme aldığı Kısas-ı Enbiyâ’daki şu beyit o 
günlerin izini taşıması bakımından dikkate değerdir:

2423.	 Şular ki çekdi evlâdıñ firâķın

	 Cihânıñ gördi ol ķarasın aķın 17   

Hindî Mahmûd, Kısas-ı Enbiyâ’yı yazdığı esnada hayâtta olmayan “Ķaraŝî-
zâde”yi akrabası olarak tanıtmakta, onu sitâyişle anmakta, eşref-i kudât olan 
bu zâtın “ulûm-ı enbiyâ” ile meşgul olduğunu, faziletini avâm, havâs herkesin 
bildiğini, ardından iyi bir nâm bıraktığını, onun hizmetinde çalışırken Şehzâde 
Selîm’in maiyyetine girdiğini söylemektedir:

7728.	 Ķaraŝî-zâde merĥûm aķrabâmdur

	 Anuñ fażlın bilenler ħâŝ u ‚âmdur

7729.	 Ķuđâtuñ eşrefi idi o fâżıl

	 ‚Ulûm-ı enbiyâyı ķıldı ĥâŝıl

17  Kısas-ı Enbiyâ’nın bu çalışmada kullanılan beyitlerinde eser üzerinde yaptığımız dokto-
ra çalışması esas alınmıştır (bk. Ahmet Karataş, Hindî Mahmûd Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve 
Kısas-ı Enbiyâ’sının Tenkidli Metni). 
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7730.	 Dehrde eylük ile ķaldı nâmı

	 Du‚â ile añılmaķ idi kâmı

7731.	 İrişdüm ħıdmetünden Şehr-i yâr’a

	 Yürütdi sikkesini her diyâra     (Kısas-ı Enbiyâ)

Tabakāt kitapları, tezkireler, tarihler vb. kaynaklarda “Ķaraṣî-zâde” ismi-
ne rastlayamadık. Ancak Şekāik-i Nu‛mâniyye Tercümesi’nde Üsküp, Bursa, 
Trabzon ve Gebze’deki medreselerde müderrislik yaptıktan sonra “kadılık 
semtine müteveccih olup pâye pâye terfi eyleyerek bu tarîkle semt-i kazâda 
kat‛-ı merâtib-i âliyye” eden, 944 (1537-1538)’ten itibaren uzun yıllar Bursa, 
Edirne ve İstanbul’da kadılık yapan, azledildikten sonra da yevmî yüz akçe ile 
bir medresede müderrisken 957 (1550-1551) senesinde vefât eden Karesili 
Hüsâmeddin Hasan Çelebi’den bahsedilmektedir.18 Bu zâtın İstanbul’da ka-
dılık yaptığı dönem ile Hindî Mahmûd’un ahkâm-ı şer‘iyye kaleminde çalış-
tığı dönem örtüşmekte; Tercüme-i Şekāik’de hakkında yazılanlarla Hindî’nin 
onun faziletine dâir söyledikleri tutarlılık göstermektedir. Bu yüzden Karesili 
Çelebi’nin Hindî’nin bahsettiği “akrabâ Karaŝî-zâde” olması ihtimal dâhilinde 
görünmektedir.19 

2)	 Doğum	Yeri	ve	Yılı

Hindî Mahmûd “Ķaraĥiŝâr-ı Ŝâĥib”de (Afyonkarahisar) doğmuştur. Doğum 
yılını açıkça belirtmese de Kısas-ı Enbiyâ’yı kaleme aldığı yılı ve bu esnadaki 
yaşını belirttiği beyitlerden doğum tarihini çıkartabilmek mümkün olmaktadır:

18  Mehmed Mecdî, Tercüme-i Şekāiku’n-nu‛mâniyye, İstanbul 1269, s. 477.

19  G. M. Meredith-Owens Hindî’nin ilk olarak Karesîzâde’nin yanında göreve başladığını 
ifade ediyorsa da (“Traces of a Lost Autobiographical Work by a Courtier of Selîm II”, s. 462-
463) bu bilginin kaynağını vermemektedir. Biz de bunu doğrulayacak bir kayda rastlayamadık. 
Hindî Kısas-ı Enbiyâ’da Karesizâde’nin hizmetindeyken Sultân Selîm’e eriştiğini söylediğine 
göre, Karasîzâde’den önce Kazasker Kutbüddînzâde ve Celâlzâde Mustafâ Çelebî ile çalışmış 
olmalıdır (aş. bk. “Resmî Vazifeleri”; ayrıca bk. Kısas-ı Enbiyâ 18-23. beyitler.)
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37.	 Yetişdi çünki altmış sekize yaş

	 Ecel yaŝduġına ķonulmadın baş

7752.	 Ţoķuz yüz daħı seksen yedi târîħ

	 Bu târîħde yazar nažmını râsiħ   

Hindî, Kısas-ı Enbiyâ’yı kaleme aldığı 987 (1579)’de 68 yaşında olduğuna 
göre 919 (1513-1514)’da doğmuştur.

3)	 Adı	ve	Mahlasları

Müellif, adının Mahmûd olduğunu Kısas-ı Enbiyâ’daki şu beyitlerde söy-
lemektedir:

7727.	 Ķomışlardur benüm nâmımı Maḥmûd

	 Mu‚înüm ola âħir demde Ma‚bûd

	 …

7750.	 Livâsında Resûl’üñ eyle ħâdim

	 Ki Maḥmûd eyledüñ dünyâda adım

Mahmûd şiir yazmaya başladığında kendisine mahlas olarak “Ḥamdî”yi 
seçmiştir. Ancak Şehzâde Selîm “Hindî” mahlasını uygun bulmuş, Mahmûd 
da bunu memnuniyetle kabul etmiştir:

162.	 Dimişdi maħlaŝın Ḥamdî bu Maḥmûd

	 Buyurdı Hindî olsun Žıll-ı Yezdân   (Sergüzeştnâme, 8a)

7732.	 Odur Sulţân Selîm-i Śânî bil yâr

	 Anı uħrâda sulţân ķıla Cebbâr   (Kısas-ı Enbiyâ)

	 …

7734.	 Benüm maħlaŝıma Hindî buyurdı

	 Ma‚ârif ehline serdâr ķıldı   (Kısas-ı Enbiyâ)

Hindî Mahmûd, şâirler içinde kimsenin bu mahlasla anılmadığını belirterek 
bu mahlasın bir bakıma özgünlüğüne işâret etmiş ve bunun kendisine uğur 
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getirdiğine inanmıştır:

163.	 Taŝavvur iderem ben ehl-i nažmı

	 Ki maħlaŝda kimüñ vardur bu ‚unvân

164.	 Mübârek oldı baña nâm-ı Hindî

	 ‚Arab ile ‚Acem olundı seyrân    (Sergüzeştnâme, 8a)

Hindî Mahmûd’un da ifade ettiği gibi, tezkireler Türk edebiyâtında “Hindî” 
mahlasını kullanan herhangi bir şâirden bahsetmemektedir. Taradığımız 
mecmua-i eş‛ârlarda da bu mahlaslı bir şâire rastlayamadık. Sultân II. Selîm’in 
Mahmûd’a niçin bu mahlası uygun gördüğünü bilmiyoruz. Lugatlerde “Hind” 
için “Hindistân; Ebû Süfyân’ın hanımı, Muâviye’nin anası; fetvâ metinlerinde 
ve şerîat işlerinde kadını temsîlen kullanılan umumî isimlerden biri;  “Hindî / 
hindi” için “Hint’le, Hindistan’la ilgili, Hintli; gezgin; Amerika’dan dünyaya 
yayılmış olan parlak esmer renkli, ibikli büyük kümes hayvanı; dürbün; yu-
varlak ayna; kılıç; şimdi, hemen; güzel sanatlarda kullanılan bir kâğıt cinsi; 
kitâbet; hattatlarca çok makbul tutulan kamış kalem; siyâh; hâkim rengin siyâh 
oluşundan ötürü zuhal yıldızı, bekçi, hazînedâr…” mânâları verilmektedir. 
“Hal, ben” için de “hindû” tabiri uygun görülmüştür. Gerek “Hind, gerekse 
“hindî-hindû” tabirleriyle oluşturulan terkiblerde yaygın ortak özellik rengin 
karalığıdır.20

20  Mustafa b. Şemseddin Karahisârî, Ahterî-i Kebîr, İstanbul 1242, s. 375-376; Ahmed Vefik 
Paşa, Lehçe-i Osmânî, Dersaâdet 1306, II, 1450; Muallim Nâcî, Lugat-ı Nâcî, İstanbul 1310, 
s. 946; Ziyâ Şükûn, Ferheng-i Ziyâ, İstanbul 1996, III, 2008; F. Steingass, Persian-English 
Dictionary, London 1977, s. 1513-1514; James W. Redhouse, A Turkish and English Lexicon; 
Beirut 1996, s. 2171-2172; İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul 2008, II, 1293-
1294; Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdkterim.gov.tr/bts/; Hasan Enverî, 
Ferheng-i Füşürde-i Sühan, Tahran 1382, II, 2626-2627; Gencay Zavotçu, Divan Edebiyatı: 
Kişiler, Kişilikler Sözlüğü, Ankara 2006, s. 222-223. İlm-i felekiyât ve tencîmde zuhal yıldızı 
sultânın (Güneş) hazinedârı sayılmaktadır. Eski Türk edebiyâtı mahsullerinde bu benzetmeye 
sıklıkla rastlanır (Örnekler için bk. Haluk İpekten, Fuzulî: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve 
Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Ankara 1973, s. 159; Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Edebiyatın-
da Felekler, Seyyare ve Sabiteler [Burçlar], İstanbul 1994, s. 134; Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey 
Divanı’nın Tahlili, İstanbul 1996, s. 427; Nejat Sefercioğlu, Nev’î Divanı’nın Tahlili, Ankara 

| 31Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd



Hindî’nin mahlas beyitleriyle yukarıdaki mânâları bir arada düşündüğü-
müzde aralarında bağ kurabileceğimiz hususlar şunlar olabilir: 

•	 	Hindî’nin esmer olması. İnebahtı esirleriyle ilgili bir İtalyan arşiv bel-
gesinde Papa’ya takdim edilen “kırk kıymetli adam” arasında “savaşa 
İstanbul’dan katılan, esmer, orta boylu, beyaz sakallı” Kara	Mahmûd	
isimli bir zât da vardır.21 

•	 	Yüzünde dikkat çekici ben veya benlerin varlığı.

•	 	Siyâh renk, Zuhal irtibatı.

•	 	Dîvân kâtibi olması hasebiyle yazısının güzelliğine işâret; kamış kalem 
ve kitâbet.

•	 	Çeşitli seferlere katılması, gâzî ve serdâr olması ile “kılıç” arasında bağ 
(kalemiyye-seyfiyye irtibâtı). 

Aşağıdaki beyitte şâir sekiz bin beyit tutan Kısas-ı Enbiyâ’sını altı ayda 
bitirdiğini söylerken “zuhal yıldızı”nı hatırlatırcasına “güneşten zerreler 
kaptığı”nı ifade eder:

7754.	 Bu şeş mâh içre sekiz biñdür ebyât

	 Güneşden ķapdı Hindî bil ki źerrât (Kısas-ı Enbiyâ)

Kezâ,

164.	 Mübârek oldı baña nâm-ı Hindî

	 ‚Arab ile ‚Acem olundı seyrân    (Sergüzeştnâme, 8a)

303.	 Seyrin idüp gezüpdürür Hindî

	 ‚Arab ile ‚Acem [u] Gürcistân    (Sergüzeştnâme, 14a)

2001, s. 345).

21  Söz konusu belgede “Kara Mahmûd”un 66 yaşında olduğu kayıtlıysa da 919 (1513-
1514)’da dünyaya gelen Hindî Mahmûd’un esir düştüğü sırada 979 (1571) 60 yaşında olması 
îcâb eder. (Belge ile ilgili bk. M. Rosi’ye atfen [Alcuni Documenti Relativi Alla Liberazione dei 
Principali Prigionieri Turchi: Presi a Lepanto, yy., 1898] Salvatore Bono, Yeniçağ İtalya’sında 
Müslüman Köleler [trc. Betül Parlak], İstanbul 2003, s. 510.)
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438.	 Devri seyr eylesün o Žıll-ı Ħudâ

	 Hindî ķulıñı pîşkeş itdi zamân   (Sergüzeştnâme, 20a)

5.	 Hindî dolaşdı şimdi ki Efrenc’i seyr ider

	 Eyle du‚âyı görüne bu düş baña Ħıżr   

	 (Sergüzeştnâme, “Ġazel-i meded-kerden-i Ħıżr”,	15a)

5.	 Bu Hindî muħliŝuña mâ’il olġıl

	 Bizüm ħâneye aķ âb-ı revânsın   (Sergüzeştnâme, “Ġazel”	23b)

beyitlerinde Hindî’nin mahlasıyla birlikte seyr / seyrân etmek, dolaşmak, 
akmak tabirlerini kullanması, astrolojide siyâhlığıyla anılan yıldızı hatırlatma-
sı açısından önemlidir.

Aşağıdaki beyitte ise “kara ben” ile Hindî sanatlı bir söyleyişle bir arada 
kullanılmıştır:

5.	 Cân virdügi bu Hindî ķulıñ hind ħâlüñe

	 Ţoldı efendi ‚âleme ŝît ü ŝadâ-ile   

	 (Sergüzeştnâme, “Ġazel-i Ħûbân-ı Efrenc”,	34b)

Son olarak

5.	 Şol ħâl-i siyâhuñ gibi hîç görmedi Hindî

	 Seyr eyledi ‚âlemde Buħârâ vü Semerķand    
 (Sergüzeştnâme, “Ġazel bâ Münâsebet”, 29a)

beytinde Hindî Mahmûd’un bu mahlası hem hâl-i siyâh hem de seyr eyle-
mekle birlikte kullanmış olması teninin rengi yahut yüzündeki benden dolayı 
kendini yıldıza (Zuhal) teşbîh ettiği ihtimâlini güçlendirmektedir.
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4)	 Resmî	Vazifeleri

Hindî Mahmûd, 979 (1571)’da İnebahtı Deniz Savaşı’nda esir düşünceye 
kadar çeşitli vazifelerde çalışmış, terfîler almış, diyar diyar dolaşmış, ömrünü 
hep pâdişâh hizmetinde geçirmiştir:

17.	 Neden neye irişdüm sâl u mâhda

	 Geçirdim ‚ömrümi ħıdmet-i şâhda    (Kısas-ı Enbiyâ)

Kendisinden bahsettiği beyitler incelendiğinde sırasıyla ahkâm-ı şer‚iyye 
kâtibi, dîvân kâtibi, müteferrika, elçi, kapıcıbaşı, defterdâr (tîmâr defterdârı), 
Dergâh-ı Âlî müteferrikası olduğu ve son vazifesindeyken savaşa katılıp 
esir düştüğü görülür. Hindî, esâretten kurtulduğu altmış dört yaşından sonra 
(983/1575) resmî bir vazife alıp almadığı hususunda ise bilgi vermemektedir.

a)	 Ahkâm-ı	Şer‛iyye	Kâtipliği

Bilindiği kadarıyla Hindî’nin ilk resmî vazifesi Kanûnî Sultân Süleymân 
dönemindeki (926-974/1520-1566) ahkâm-ı şer‛iyye kâtipliğidir: 22

159.	 Bu bende şer‛-i	aḥkâm	kâtibiydüm

	 O dem dîvâna kâtib ķıldı a‚yân     (Sergüzeştnâme, 8a)

20.	 O Ķuţbü’d-dîn-zâde ķuţb-ı Raĥmân

	 Yazardum	şer‛î	aḥkâmı ol ezmân    (Kısas-ı Enbiyâ)

Hindî, Kazasker Kutbüddînzâde’nin (v. 957/1551)23 yanısıra, Tevkî‛î 

22  Ahkâm-ı şer‛iyye kâtipliği dîvân kâtipliğinin bir alt birimi olup ileride dîvân kâtibi ola-
cak şâkirdler tarafından yürütülürdü. Dîvândan çıkan emir ve hükümlerin hülâsalarını ve çeşitli 
meseleler hakkında eyâletlere gönderilen “buyruldu”ları defterlere kaydetmekle görevli olan bu 
zümre ekseriya çeşitli devlet adamlarının tanıdıklarından ve kâtip evlâtlarından seçilirdi (İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Ankara 1948, s. 82-83; 
Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lugati, İstanbul 1986, s. 88; Erhan Afyoncu-Recep Ahıskalı, 
“Kâtip”, DİA, Ankara 2002, XV, 53-55).

23  Kutbüddînzâde’nin tam künyesi Muhammed b. Kutbüddin Muhammed b. Muhammed 
Kadızâde-i Rûmî’dir. XV. asrın ortalarında vefât eden meşhur Osmanlı âlimlerinden Kadızâde-i 
Rûmî Musa b. Muhammed ile astronomi ve matematik âlimi Ali Kuşçu’nun soyundan gelen 
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Celâlzâde (v. 975/1567)24  döneminde de bu görevde çalışmış; bilâhere, ak-

Kutbüddînzâde, Bursa, Edirne ve İstanbul’un çeşitli medreselerinde müderrislik yaptı. Bilâhare 
“tağyîr-i üslup idüp meslek-i kazâya sülûk” eyledi (Mehmed Mecdî, Tercüme-i Şekāikü’n-
nu‛mâniyye, s. 448). Halep ve Edirne kadılıklarından sonra (Sicill-i Osmânî’de bu iki yerdeki 
vazife “mollalık” olarak geçmektedir. bk. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî Yâhûd Tezkire-i 
Meşâhir-i Osmâniyye, İstanbul 1308, IV, 113) 945 (1538-1539)’te İstanbul Kadısı oldu; azledil-
diği 956 (1549-1550) senesine kadar da Anadolu Kazaskerliği vazifesini üstlendi. Aynı yıl sahn 
müderrisi sıfatıyla hacca gidip geldikten sonra vefât etti (957/1551). Amcası Mîrim Çelebi’nin 
yanında yetiştiği için “Mîrim Kösesi” lakabıyla da tanınan Kutbüddînzâde Tercüme-i Şekāik’de 
“bütün faziletleri şahsında toplayan, tasavvuf yolunda yüksek mertebeye nâil, keşf ve kerâmet 
sâhibi” bir zât olarak anlatılır. Bu tavsif Hindî’nin yukarıdaki medhini de teyid etmektedir. bk. 
a.g.e., s. 449; Evliyâ Çelebi, Seyahâtnâme, Dersaâdet 1314, I, 172. 

24  Koca Nişancı diye bilinen Celâlzâde Mustafa Çelebi, XVI. asırda ilmiye sınıfı tarafın-
dan model olarak kabul edilen bir devlet adamı ve müelliftir. Tahminen 896 (1490) yılında 
Tosya’da doğdu. 922 (1516)’de Pîrî Mehmed Paşa ve Nişancı Seydi Bey riyâsetinde dîvân kâtibi 
olarak vazifeye başladı. Vezir-i A‛zam İbrâhîm Paşa’nın sır kâtibi olarak onunla Mısır’a gitti. 
Döndükten sonra reîsü’l-küttâblığa atandı (931/1525). On yıl bu vazifede kaldıktan sonra 941 
(1534)’de nişancı oldu. 964 (1557)’e kadar aralıksız olarak nişancılık hizmetinde bulundu; 964 
(1557)’de emekli edildi. Müteferrikabaşı sıfatıyla katıldığı Zigetvar Seferi’nde Nişancı Eğri 
Abdizâde Mehmed’in vefâtı üzerine yeniden nişancılığa getirildi (974/1566), Sultân II. Selîm 
döneminde de bir yıl kadar bu görevde kaldıktan sonra vefât etti (975/1567). Tezkirelerin ve 
tarih kaynaklarının ilmi, devlet adamlığı, yazma kuvveti, eserleri, ahlâk ve fazileti bakımından 
kendisinden sitâyişle bahsettiği Celâlzâde Osmanlı bürokrasisine ve siyâset anlayışına önemli 
katkılar sağlamış, Osmanlı yönetiminde kanun ve adalete vurgu yapan icraatları ile XVII. asrın 
ortalarına kadar örnek alınmış bir şahsiyettir. Aynı zamanda velûd bir müellif olan Celâlzâde’nin 
eserleri arasında Tabakātü’l-memâlik ve derecâtü’l-mesâlik, Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedî ve 
Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî, Mevâhibü’l-hallâk fî merâtibi’l-ahlâk sayılabilir. Daha teferruatlı 
bilgi için bk. Mehmed Cemâleddin, Osmanlı Tarih ve Müverrihleri Âyine-i Zurefâ (haz. Mehmet 
Arslan), İstanbul 2003, s. 41-42; Mehmet Şakir Yılmaz, “Koca Nişancı” of Kanuni: Celalzade 
Mustafa Çelebi, Bureaucracy and “Kanun” in the Reign of Suleyman the Magnificent (1520-
1566) (doktora tezi, 2006), Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University, s. 
26-164; İ. Hakkı Uzunçarşılı, “On Altıncı Asır Ortalarında Yaşamış İki Büyük Şahsiyet: Tosyalı 
Celalzâde Mustafa ve Salih Çelebiler”, Belleten, XXII/87 (1958), s. 391-441, M. Tayyib Gökbil-
gin, “Celal-zâde”, İA, İstanbul 1988, III, 61-63; Celia J. Kerslake, “Celâlzâde Mustafa Çelebi”, 
DİA, İstanbul 1993, VII, 260-262.

Tevkį‛î, Osmanlı’da yüksek bir rütbe olan nişancıların diğer adıdır. “Muvakki, tuğraî, tuğra-
keş, pervâne” gibi adlarla da anılan bu makam sahipleri pâdişâh adına yazılacak fermân ve 
berâtlara, nâmelere hükümdârın imzâsı olan tuğrasını çekerdi. Bu sebeple nişancılığa “tuğra-i 
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rabası “eşref-i kudât Karaŝîzâde”’nin hizmetinde25 bu vazifeyi icrâ ederken 
Şehzâde Selîm’in maiyyetine girmiştir: 

21.	 Celâl-zâde idi tevķį‚î ol dem

	 Du‚âsundadurur dâ’im anuñ fem

	 …

7728.	 Ḳaraṣî-zâde merĥûm aķrabâmdur

	 Anuñ fażlın bilenler ħâŝ u ‚âmdur

	 …

7731.	 İrişdüm ħıdmetünden Şehr-i yâr’a

	 Yürütdi sikkesini her diyâra    (Kısas-ı Enbiyâ)

Hindî’nin “kutb-ı Rahmân” diye medhettiği Kazasker Kutbüddînzâde 945 
(1538)’te İstanbul Kadısı olmuştur. Tevkį‛î Celâlzâde ise nişancı olarak 940-
963 (1534-1556) ve 973-974 (1566-1567)’te görev yapmıştır. Hindî’nin işâret 
ettiği dönem Celâlzâde’nin birinci nişancılık devresidir. 

şerîf hizmeti” adı da verilmiştir. Resmî dâirelerde tevkî‛ denilince imza anlaşılırdı. Tuğrakeş-i 
ahkâm diye de anılan nişancılar, devlet arazi kayıtlarını ihtivâ eden Tahrîr Defterleri’ndeki dü-
zeltme ve değişiklikleri yaparlardı. XVI. asırdan itibaren reîsü’l-küttâblara devredilinceye kadar 
pâdişâhların mektuplarını yazma işi de nişancılara âitti. Diplomatik ilişkiler için de görevlendi-
rilen ve salâhiyetleri bakımından birinci derecede memur sınıfından sayılan nişancılar Kanûnî 
dönemine kadar ilmiye sınıfından kalemi kuvvetli olanlar arasından seçilirlerdi. İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, s. 214-217; Yusuf Halaçoğlu, 
“Klâsik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilâtı”, Genel Türk Tarihi (ed. Hasan Celal Güzel-Ali 
Birinci), Ankara 2002, VI, 156; M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 
İstanbul 1971, III, 484; Yasemin Yayla, Kanuni Sultan Süleyman Devri Osmanlı Devleti’nde 
Bürokratik Yapı (1520-1566) (yüksek lisans tezi, 2001), Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, s. 
111-116; Tayyib Gökbilgin, “Nişancı”, İA, İstanbul 1994, IX, 299.

25  “Karaŝîzâde”nin 944 (1537)’ten sonra müderrislikten kadılığa geçiş yapan, Bursa ve 
Edirne’den sonra İstanbul’da uzun yıllar bu vazifede bulunan Karesili Hüsâmeddin Hasan Çele-
bi olma ihtimâli için yk.bk. “Âilesi”. 
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b)	Dîvân	Kâtipliği

Kâtipler Osmanlı bürokrasi sisteminin en temel unsurları oldukları için 
kitâbet dâireleri bürokrat zümrenin yetiştiği geleneksel bir okul vazifesi gö-
rüyordu. Meselâ, dîvân kâtipleri muhtelif yazı türlerinde, bilhassa tevkîi ve 
ta’lîkte uzmanlaşmak zorundaydılar. İşlerinin gerektirdiği yüksek kültür sevi-
yesi kâtiplerin seçkin bir sınıf olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.26

Henüz yirmili yaşlarındayken ahkâm-ı şer’iyye kâtipliği vazifesiyle bu en-
telektüel zümreye dâhil olan Hindî Mahmûd, Şehzâde Selîm’in 948 (1541)’de 
Konya’ya vali olarak atanmasıyla birlikte otuz yaşındayken onun dîvân kâtibi27 
olmuştur:

26  Bilgin Aydın, Osmanlı Bürokrasisinin Divan-ı Hümâyun Defter Formlarının Ortaya Çıkı-
şı ve Gelişimi (XV-XVI. Yüzyıl) (doktora tezi, 2003),	MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, s. 16.

27  Dîvân kâtibi, nişâncı, reîsülküttâb ve beylikçi nezâretinde çalışan, bizzat pâdişâh başkan-
lığında devlet işlerini görüşmek üzere toplanan Dîvân-ı Hümâyûn’da müzâkere edilen evrâkları 
ilgili yerlere havâle eden, emir ve hükümlerin defterlerini (mühimme) tutan, fermân, berât, tez-
kire türü belgeleri yazan, her çeşit arz, arzuhal, şikâyet, arazi meseleleri ve muhtelif mevzuları 
çözümleriyle birlikte kayda geçiren, bu kayıtların doğru olup olmadığını kontrol eden, başka 
kalemlere verilecek ilmuhaberleri tutan, birtakım defterleri hazırlayan, bu defterlerin sûretlerini 
çıkaran görevlidir. Bütün bu işler Dîvân-ı Hümâyûn Kalemleri’nin çeşitli birimlerinde görü-
lürdü. Dîvân Kalemleri sadâret mektûbî, beylik, sadâret kethüdâsı, tahvîl, ruûs, âmedî, teşri-
fatçılık, vak’anüvislik, tercümanlık, hazîne-i evrâk (arşiv) gibi bölümlerden oluşurdu. II. Selîm 
dönemine kadar daha çok medrese eğitimi almış kişilerden seçilen dîvân kâtipleri (kâtibân-ı 
ahkâm-ı dîvân) genellikle ya ulûfeli yahut tımarlı ve zeâmetli olurlardı. Osmanlı devlet gelene-
ğinin teşekkülünde ve ikāmesinde, bürokratik işlerin yürütülmesinde çok önemli vazifeler icrâ 
eden, dolayısıyla Osmanlı idâre sisteminin temel unsuru olan bu zümreden birçok müteferri-
ka, nişancı, reîsülküttâb, defterdâr, sadâret kethüdâsı yetişmiş, sadrazamlığa kadar yükselenler 
bile olmuştur. Dîvân kâtiplerinin yetişme şartları, seçilme aşamaları, görev süreleri, sayıları, 
gelirleri, kalemleri, defterleri vb. hususlar hakkında daha teferruatlı bilgi için bk. İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, s. 39-110; Bilgin Aydın, “XV-
XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Divan-ı Hümayun Katipleri”, Journal of Turkish Studies: 
Türklük Bilgisi Araştırmaları, sy. XXXI/I (Cambridge 2007), s. 41-49; a.mlf., Osmanlı Brok-
rasisinin Divan-ı Hümâyun Defter Formlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi (XV-XVI. Yüzyıl), 
s. 9-20; Mesude Çorbacıoğlu, “Osmanlı Devlet Teşkilâtında Mevcut Kalemler ve Görevleri”, 
Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri: Bildiriler, İstanbul 1988, s. 71-84; Halil 
İnalcık, “Reisülküttab”, İA, İstanbul 1964, IX, 671-683; B. Lewis, “Diwân-ı Humâyûn”, EI2, 
Brill 1991, II, 337-339; Erhan Afyoncu-Recep Ahıskalı, “Kâtip”, DİA, XV, 53-55.
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21.	 Çıķup Ķonyâ’ya Şehzâde Selîm Ħân

	 Ĥaķįri itdiler kâtib-i	dîvân    (Kısas-ı Enbiyâ)

Sergüzeştnâme’de de bu durum şu beyitlerle anlatılır:

158.	 Ezelde pâdişâh şehzâde iken

	 Çıķup Ķonya’ya ‚âlem oldı ħandân

159.	 Bu bende şer‛-i	aḥkâm	kâtibiydüm

	 O dem dîvâna	kâtib	ḳıldı a‚yân    (8a)

Hindî Mahmûd bu görevde on bir yıl kalmıştır:

23.	 Olup on	bir	yıl ol ħıdmetde ķā’im

	 Re‚âya ber-murâd giderdi dâ’im    (Kısas-ı Enbiyâ)

…

160.	 Tamâm on	yıla	irdi	daẖı	bir	sâl

	 Kitâbet	eyledüm	aḥkâm-ı	dîvân   (Sergüzeştnâme, 8a)

948 (1541)’de dîvân kâtibi olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu 
görevi 959 (1552)’a kadar sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bunun 950 (1543)’ye 
kadar olan ilk dönemi Şehzâde Selîm’in Konya’daki vâliliği, geri kalanı ise 
Manisa’daki sancak beyliği zamanlarına denk gelmektedir.
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c)	 Müteferrikalık

Eserlerinden anlaşıldığına göre Hindî Mahmûd, Konya ve Manisa’daki on 
bir yıllık dîvân kâtipliğinden sonra kırk bir yaşındayken müteferrikalığa28 terfî 
etmiştir: 29

161.	 Müteferriḳa oldım ba‚d-ez-ân ben

	 Benüm eş‚ârımı oķurdı ‚irfân    (Sergüzeştnâme, 8a)

28  Osmanlı devlet teşkilâtında ve sarayında çeşitli işler yapmakla görevli hizmet sınıfı olarak 
tanımlanan müteferrika, başlangıçta saraydaki diğer vazifelilere göre soy ve mevki bakımından 
“asîl ve mûtemed kimseler”den seçilip pâdişâhın emrine tahsis edilmiş bir sınıfken, sonraları bu 
tâbir vezirlerin ve diğer bazı görevlilerin maiyyetinde bulunan hizmet erbâbı için de kullanıl-
mıştır. Sarayın en mümtâz ve şerefli görevlilerinden olan hünkâr müteferrikaları -Hindî’nin de 
kullandığı tâbirle “Dergâh-ı Âlî müteferrikaları”-nın (bk. Sergüzeştnâme, 200. beyit, 9b) bir kıs-
mı sultân ve şehzâdelerin kızlarının çocuklarından, şeyhülislâm, vezir, beylerbeyi, saray ağaları 
ve diğer önemli devlet erkânının oğullarından seçilmiştir. Dergâh-ı Âli müteferrikaları ulûfeli ve 
tîmârlı/zeâmetli olmak üzere iki sınıfa ayrılmış, Fâtih Kanunnâmesi’ne göre ulûfeli sınıfı daha 
makbul ve mütemeyyiz kabul edilmiştir. Yine Fâtih Kanunnâme’sine göre ulûfeli müteferrika 
terfî ettiğinde tîmâr defterdârlığına getirilirdi (Kānun-nâme-i Âl-i Osmân [haz. Abdülkadir Öz-
can], İstanbul 2003, s. 11). Bu durumda, Sergüzeştnâme’sinde müteferrikalık ve kısa süren kapı-
cıbaşılık görevinden sonra “tîmâr defterdârlığı”na atandığını ifade eden Hindî Mahmûd’un (bk. 
a.g.e., 182. beyit, 9a) “ulûfeli müteferrika” olduğu anlaşılmaktadır. Müteferrikalık muayyen bir 
işle meşguliyeti değil, çeşitli hizmetlerde de vazife îfâsını mümkün kıldığı için Hindî Mahmûd 
bu görevdeyken hem elçilik yapmış hem de muhtelif yerlerde birtakım vazifeler üstlenebilmiş-
tir. (Müteferrikaların vasıfları, maaşları, sayıları; bu zümrenin çeşitleri ve tarihî seyri hakkında 
teferruatlı bilgi için bk. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı, Ankara 
1945, s. 428-431; M. Tayyib Gökbilgin, “Müteferrika”, İA, İstanbul 1979, VIII, 853-865; Erhan 
Afyoncu, “Müteferrika”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 183-185.)

29  G. M. Meredith-Owens Hindî’nin dîvân kâtibiyken aynı zamanda müteferrika ve elçi 
olduğunu, yine bu dönemde Mekke’ye ve Yemen’e gittiğini yazmaktadır (“Traces of a Lost 
Autobiographical Work by a Courtier of Selîm II”, s. 463). Ancak, XVI. asırda sayısı çok sınır-
lı olmakla beraber hem dîvân kâtibi hem de müteferrika olanlara rastlanmakla birlikte, Hindî 
Mahmûd Sergüzeştnâme’de söz konusu vazife ve ziyaretleri kâtiplikten sonraki dönemde, mü-
teferrikayken gerçekleştirdiğini söylemektedir (bk. a.g.e., 159-170. beyitler, 8a-b).
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24.	 Müteferriḳa ķıldı beni sulţân

	 Görüldi ilçilikle şâh-ı şarķān    (Kısas-ı Enbiyâ)

Hindî bu vazifede on dört yıl kalmıştır:

170.	 Geçürdüm sâl-ı	on	dört	daẖı	bunda

	 Ķapucıbaşı	ķıldı Şâh-ı devrân     (Sergüzeştnâme, 8b)

959-973 (1552-1566) arasına denk gelen on dört yıllık bu zaman zarfın-
da Hindî Mahmûd evvelâ “Şâh-ı Şark” olarak bilinen Safevî hükümdârı 
Tahmâsb’a30 elçi olarak gönderilmiş,31 sonra da Mısır, Şâm ve Yemen 

30  Tam künyesi Ebü’l-muzaffer Tahmâsb Bahâdır olup Safevî Devleti’nin kurucusu Şah 
İsmâil (892-930/1487-1524)’in büyük oğlu olarak 919 (1514)’da doğmuş, henüz on yaşınday-
ken babasının ölümü üzerine tahta çıkmış, elli üç yılı aşan saltanat hayâtında Safevî hânedânının 
en kudretli hükümdârlarından biri olmayı başarmıştır. Osmanlı Devleti’yle sürekli mücadele 
içerisine girmiş, Kanûnî idâresindeki Osmanlı ordusunun Bağdat’ı fethetmesine, Tebriz’i ele 
geçirmesine engel olamamış (940/1534), buna karşılık Osmanlı sınır boylarındaki bazı şehir-
leri yağmalayarak intikam alma yoluna gitmiştir. Saltanatı boyunca süren bu mücadelelerde 
Osmanlı’ya karşı çoğunlukla kaybeden ve Kanûnî ile sürtüşmemeye özen gösteren Tahmâsb’ın 
yaşadığı en önemli siyâsî problemlerden birisi Şehzâde Bâyezid’in İran’a sığınmasıdır. Üç yıl 
süren müzâkereler ve sıkı pazarlıklar neticesinde kendisine ilticâ eden Bâyezid’i koruyaca-
ğına söz verdiği halde sözünü tutmayarak Bâyezid’i Şehzâde Selîm’in elçilerine teslim edip 
Kazvin’de boğdurulmasına göz yumması Safevî Devleti’nin göstermelik de olsa Osmanlı’yla 
bir sulh dönemine girmesi neticesini doğurmuştur. Osmanlı donanmasının İnebahtı’da uğradığı 
mağlubiyet (979/1571) dolayısıyla Papa V. Pius’un kendisine ilettiği müttefiklik teklifini red-
detmesinde bu sulhün etkisi inkâr edilemez. 984/1576’da veliahd tâyini ile ilgili bir ihtilâf se-
bebiyle zehirlenerek öldürülen Tahmâsb’ın hükümdârlığı döneminde yaşadığı hâdiseleri kaleme 
aldığı Tezkire’si bulunmaktadır. (Tahmâsb ve dönemi ile ilgili daha teferruatlı bilgi için bk. Emir 
Mahmûd Handmîr, Târîh-i Şâh İsmâîl ü Şâh Tahmâsb-ı Safevî: Zeyl-i Târîh-i Habîbü’s-siyer, 
Tahran 1375 [ş], s. 125-209; Âlem-ârâ-yı Şâh Tahmâsb [nşr. İrec Afşar], Tahran 1370, Mu-
hammed b. Hidâyetullah Natanzî, Nukâvetü’l-âsâr fî zikri’l-ahyâr der Târîh-i Safeviyye, Tahran 
1373 [ş], s. 30-44; Şah Tahmasb-ı Safevî, Tezkire [haz. Hicabi Kırlangıç], İstanbul 2001, s. 9-15; 
Andrew J. Newman, Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire, London-New York 2009, s. 
26-40; Remzi Kılıç, Kanuni Devri Osmanlı - İran Münasebetleri: 1520-1566, İstanbul 2006, s. 
367-372; a.mlf., XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı-İran Siyasi Antlaşmaları, İstanbul 2001, s. 
31-84; Ahmet Yaşar Ocak, “Osmanlı Kaynaklarında ve Modern Türk Tarihçiliğinde Osmanlı-
Safevî Münâsebetleri [XVI.-XVII. Yüzyıllar], TTK Belleten, LXVI/246 [Ankara 2002], s. 503-
516; Bekir Kütükoğlu, “Tahmasp I”, İA, İstanbul 1979, XI, 637-647.)

31  Osmanlı’da elçilerin hangi zümrelerden seçildikleri, vazifeleri, pâyeleri, faaliyetleri, dü-
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“mahmil”lerinde yıllarca hizmet etmiştir.

Onun Tahmâsb’a elçi olarak gönderildiği dönem Şehzâde Selîm’in on dört 
yıllık Manisa idareciliğini müteâkiben 965 (558)’te başlayan ikinci Konya 
valiliği sırasında kardeşi Bâyezid ile giriştiği mücâdele sonrasına rastlar.32 
Zîrâ kaynaklarda Şehzâde Selîm’in İran’a ilticâ etmiş olan kardeşini (966-
969/ 1559-1562 arası) teslim etmesi için Şâh Tahmâsb’a birbiri ardına elçi-
ler yolladığı kayıtlıdır. Öyle ki Osmanlı tarihinde pâdişâh/şehzâde ve yabancı 
hükümdârlar arasında bu kadar sık muhâbere görülmemiştir.33

Hindî kırk yedi gün elçi sıfatıyla Tahmâsb’ın misâfiri olmuştur: 

165.	 Varup ilçilik ile Şâh-ı şarķa

	 Tamâm ķırķ yedi gün olundı mihmân   (Sergüzeştnâme, 8b)

25.	 O Ţahmâsb şeh idi ol zamânda

	 Edâ-yı ħıdmet ķıldı emânda   (Kısas-ı Enbiyâ) 34

zenledikleri raporlar ve günlükler (sefâretnâmeler), bu müessesenin tarihî seyri hakkında bk. 
Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefâretnâmeleri (nşr. Bekir Sıtkı Baykal), Ankara 1968, s. 
14-38; Mehmet İpşirli, “Elçi”, DİA, İstanbul 1995, XI, 3-15.

32  Şehzâde Bâyezid’in Konya ovasında Şehzâde Selîm ile şavaşa tutuşması (966/1559), 
Selîm’in gâlibiyeti ve Bâyezid’i Erzurum/Hınıs’a kadar takibi, Bâyezid’in İran’a ilticâsı, Os-
manlı ve Safevî hânedanları arasında yaşanan yoğun diplomasi, nihâyet Bâyezid’in ve oğulları-
nın Tahmâsb ile Selîm arasında varılan anlaşma gereğince Kazvin’de öldürülmeleri, na’şlarının 
Sivas’ta gömülmesi ve bu hâdisenin sonrasında yaşanan kargaşalarla ilgili geniş bilgi için bk. 
Şerafettin Turan, Kanuni’nin Oğlu Şehzade Bayezid Vak’ası, Ankara 1961, s. 105-157; M. Tay-
yib Gökbilgin, Kanuni Sultan Süleyman, Ankara 1992, s. 163-173; Remzi Kılıç, Kanuni Devri 
Osmanlı - İran Münasebetleri: 1520-1566, s. 372-408; Abdi Beg Şirâzî, Tekmiletü’l-ahbâr [yay. 
haz. Abdülhüseyn Nevâî], Tahran 1369 [ş], s. 114-117.

33  Şerafettin Turan, Kanunî’nin Oğlu Şehzade Bayezid Vak’ası, s. 143.

34  Hindî’nin de belirttiği gibi Tahmâsb Kanûnî ve Şehzâde Selîm’in elçiler vâsıtasıyla gön-
derdiği hediyelere duyarsız kalmamış, Şehzâde Bâyezid’i idam ederek “edâ-yı hizmet” eylediği 
gibi Selîm’e de çeşitli hediyeler yollamıştır:

116.	 Ħıẕmetüñ dâmenin ŝoķup beline

 Mîve cem‛i içün Şeh-i Şirvân
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İzmir Millî Kütüphâne’de 899 numarada kayıtlı 79 varaklık Mecmua-i Ba‛zı 
Münşeât adlı eserin Münşeât-ı Atîk başlıklı bölümünde (2b-44a) Şâh Tahmâsb 
ile Kanûnî ve Şehzâde Selîm arasında teâtî olunan, büyük ekseriyeti Şehzâde 
Bâyezid vak’asıyla alâkalı birtakım mektuplar bulunmaktadır.35 Bu mektup-
lardan biri Şehzâde Selîm’in Şâh Tahmâsb’a kız kardeşinin vefâtı sebebiyle 
gönderdiği taziyenâmedir (28b-29b).36

Mektupta ne Şâh’ın kız kardeşinin adı, ne de mektubu götüren elçi anılmak-
tadır. Ancak kaynaklarda ve modern araştırmalarda Şâh Tahmâsb’ın çok sevip 
saydığı, sözünü dinlediği, başta devletlerarası ilişkiler olmak üzere her konuda 
kendisine güvendiği Şâhzâde Sultânım Beyim/Begüm (Safevî) nâmıyla bili-
nen Mehîn Bânû (Mihîn/Mahın Bânû) isimli bir kız kardeşinin olduğu kayıt-
lıdır.37 947 (1540)’de Tahmâsb’a sığınan Bâbür Şâh’ın oğlu Hümâyun Şâh’a 

117.	 Ħorasan ķavunı Şirâz üzümi

 Mîvehâ-yı vilâyet-i Geylân    (Sergüzeştnâme, 6a-b)

(Osmanlı cenâhından giden hediyeler için bk. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “İran Şahına İltica Et-
miş Olan Şehzade Bayezid’in Teslimi İçin Sultan Süleyman ve Oğlu Selim Tarafından Şah’a 
Gönderilen Altınlar ve Kıymetli Hediyeler”, TTK Belleten, XXIV/93 [Ankara 1960], s. 103-110; 
ayrıca bk. Bekir Kütükoğlu, “Tahmasp I”, İA, XI, 645).

35  Mecmuanın bu bölümü İsa Şevik tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır (Şah 
Tahmasb [1524-1576] ile Osmanlı Sarayı Arasında Teati Edilen Mektupları İçeren “Münşeât-ı 
‛Atîk”in Edisyon Kritiği ve Değerlendirilmesi [2008], Dokuz Eylül Üniversitesi SBE). 

36  Bu mektubun bir sûreti Düstûrü’l-inşâ adlı mecmuada bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., 
Es’ad Efendi Blm., nr. 3332, vr. 285b-287a). “Şâh’uñ Hemşîresi Fevt Olduķda Ŝâĥib-i Sa‛âdet 
Ţâle Beķāhu Ĥażretleri Cânib-i A‛lâlarundan Şâh’a İrsâl Olınan Ta‛ziyye-nâme Ŝûretidür” baş-
lığını taşıyan mektup oldukça mutantan bir üslupla kaleme alınmıştır. Mektupta Şehzâde Selîm 
dünyanın fâniliği, mal ve mülkün geçiciliğinden, ölümün mukadder oluşundan âyet, hadis ve 
darb-ı mesellerden istişhâdlarla bahsederek Şâh Tahmâsb’a başsağlığı ve sabır dilemektedir. 
Ayrıca Şâh’ın kızkardeşi Sultânım Hanım’ın Belkıs, Hz. Meryem, Hz. Hatice ve Hz. Fâtıma gibi 
ehl-i iffet olduğunu belirtmekte, onun firdevs cennetlerini mesken tuttuğunu söyleyerek geride 
kalanlara uzun ömürler dilemek sûretiyle Şâh’ı teselli etmektedir.

37  bk. Şeref Hân el-Bidlisî, Şerefnâme (Arapça’ya trc. Muhammed Ali Avnî), yy, 1962, II, 
191; Gülbeden, Hümâyunnâme (Farsça’dan trc. Abdürrab Yelgar, yay. haz. [Y.] Hikmet Bayur), 
Ankara 1987, s. 93, 188-189, 190, 320; Calligraphers and Painters (A Treatise By Qādî Ahmad, 
Son of Mîr Munshî) (orj. Gülistân-ı Hüner, notlarla trc. V. Minorsky), Washington 1959, s. 147; 
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yakınlığı, ikisi arasında aracılık vazifesi üstlenmesi ve Safevî iktidârındaki 
etkin nüfûzu münâsebetiyle kendisinden söz edilen Şâhzâde Sultânım, 14 
Cemâziyelevvel 969 (20 Ocak 1562)’da 44 yaşındayken vefât etmiştir.38

Tahmâsb, cevâbî mektubunda “Müteferrika	Mahmûd	Ağa” ile yolladığı, 
onun “îrâd etmesiyle mütâlaasından müşerref olduğu” taziyenâmeden dolayı 
Şehzâde Selîm’e şükranlarını belirtmekte, teselliye muhtaç olduğu böyle bir 
zamanda verdiği desteğe duâlarla mukābele etmektedir (38b).39

Hindî Mahmûd’un Sergüzeştnâme ve Kısas-ı Enbiyâ’da Tahmâsb’a elçi 
olarak gönderildiğini söylediği beyitler, Sultânım’ın vefât tarihi ve bu sebeple 
Şehzâde Selîm ile Tahmâsb arasında teâti olunan mektuplar göz önünde bulun-

David J. Roxburgh, Prefacing the Image: The Writing of Art History in Sixteenth-Century Iran, 
Leiden 2001, s. 28 (63 numaralı dipnot); Abolala Soudavar, “A Chinese Dish from the Lost 
Endowment of Princess Sultanum (925-969/1519-1562)”, Iran and Iranian Studies: Essays in 
Honor of Iraj Afshar içinde (ed. Kambiz Eslami), Zagros Press 1998, s. 128-129; Andrew J. 
Newman, Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire, s. 35, 36, 172; E. Eshraghi, “Persia During 
the Period of the Safavids, the Afshars and the Early Qajars”, History of Civilizations of Central 
Asia (ed. Chahryar Adle-İrfan Habib) içinde, Paris 2003, V, 253; Kishwar Rizvi, The Safavid 
Dynastic Shrine: Architecture, Religion and Power in Early Modern Iran, London-New York 
2011, s. 175; a.mlf., “Gendered Patronage: Women and Benevolence during the Early Safavid 
Empire”, Women, Patronage and Self-Representation in Islamic Societies içinde (ed. D. Fairc-
hild Ruggles), New York 2000, s. 128, 142.

38  Şerefnâme’de Şâhzâde Sultânım’ın Kazvin’de ölüp Meşhed’de defnedildiği, faziletli, cö-
mert, yardımsever, bilim ve san’at erbâbına kıymet veren, hayır kurumları inşâ eden bir hanım 
olduğu kayıtlıdır (a.g.e., s. 191). Hiç evlenmeyen, kardeşi Tahmâsb’la birlikte kendini devlet 
işlerine ve saltanatın temellerini güçlendirmeye adayan Sultânım’ın Safevî hânedânındaki faa-
liyetleri ve bilhassa uluslararası politikalarda üstlendiği diplomatik roller hususunda ayrıca bk. 
Kathryn Babayan, Mystics, Monarchs and Messiahs: Cultural Landscapes of Early Modern 
Iran, London 2002, s. 302; a.mlf., “The ‘Aqāid al-nisâ’: A Glimpse at Safavid Women in Local 
Isfahani Culture”, Women in the Medieval Islamic World içinde (chapter 16) (ed. Gavin R. G. 
Hambly), New York 1998, pp. 349-381 (özellikle ilk bölüm). 

39  Mecmuada mektubun tercümesi mevcuttur. “Şâh’uñ Hemşîresinüñ Vefât İtdükde Sulţân 
Selîm Cânibinden ‛Azâsı İçün Gönderilen Nâmenüñ Fârisî Cevâbıdur ki Terceme Olunmışdur” 
başlığıyla kayıtlı kısa mektupta Tahmâsb Şehzâde Selîm’i “Pâdişâh-zâde-i ‛âlî-ķadr, sipihr-i 
menzilet, hurşid-tal‛at, keyvân-rif‛at, civân-baht, zîbende-i tâc ü taht…” gibi sanatlı ifadelerle 
medhetmektedir.
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durulduğunda, cevâbî mektupta adı geçen Müteferrika Mahmûd “Ağa”’nın40 
Hindî Mahmûd olduğu ve 969 (1562)’da (muhtemelen Şubat-Mart aylarında, 
Şehzâde Bâyezid’in katlinden 4-5 ay önce) İran’a gittiği anlaşılır. Sonuç olarak, 
Hindî’nin Şâh’a, doğrudan Bâyezid vak’asıyla ilgili pazarlıklar münâsebetiyle 
değil, geçici de olsa tesis edilmiş dostluğun başsağlığı vesile kılınarak pekişti-
rilmesi amacıyla gönderildiği ortaya çıkmaktadır.41

Hindî, Sergüzeştnâme’de Semerkand ve Buhâra’yı gördüğünü, Gürcistan’ı 
gezdiğini de söylemektedir:

303.	 Seyrin idüp gezüpdürür Hindî

	 ‚Arab ile ‚Acem [u] Gürcistân    (14a)

5.	 Şol ħâl-i siyâhuñ gibi hîç görmedi Hindî

	 Seyr eyledi ‚âlemde Buħârâ vü Semerķand   

	 (“Ġazel bâ Münâsebet”, 29a)

Buraları ziyaret sebebi ve zamanı hakkında bilgi vermese de Gürcistan’ı II. 
Selîm’in lalası Mustafa Paşa’nın (v. 988/1580) Erzurum Beylerbeyliği döne-
minde (968-969/1561-1562) onun maiyyetinde iken, Buhâra ve Semerkand’ı 
da Tahmâsb’a elçi olarak gönderildiğinde (969/1562) gezme imkânı bulduğu-
nu söyleyebiliriz. 

40  Müteferrikalık, kapıcıbaşılık, alay emîni gibi sarayın sivil rütbelerini alan kişi asilzâde ise 
“bey”, değilse “ağa” olarak tavsif edilirdi (Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hânedânlar: Türkiye 
(1074-1990), Ankara 2005, II, 932-933; ayrıca bk. Faruk Sümer, “Ağa”, DİA, I, 452).

41  İsa Şevik, tezinde Müteferrika Mahmûd Ağa’yı Yemen ve Mısır valiliği yapmış Mahmûd 
Paşa (v. 975/1568) ile karıştırmıştır (Şah Tahmasb [1524-1576] ile Osmanlı Sarayı Arasında Te-
ati Edilen Mektupları İçeren “Münşeât-ı ‛Atîk”in Edisyon Kritiği ve Değerlendirilmesi, s. 38). 
Şevik’in referans gösterdiği Sicill-i Osmânî’nin ilgili kısmında Mahmûd Paşa’nın “ağa”lığından 
bahsedilmemekte, bir dönem Mısır müteferrikası, 968 (1561)’den itibaren Yemen, ardından 
da Mısır vâlisi olduğu bilgisi yer almaktadır. Şehzâde Selîm taziyenâmesini Tahmâsb’a 969 
(1562)’da gönderdiğine göre elçi “Müteferrika Mahmûd Ağa” Mahmûd Paşa değildir (Mehmed 
Süreyya, Sicill-i Osmânî, IV, 312-313).
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d)	Hacla	İlgili	Vazifeleri

Hindî Mahmûd, elçilik vazifesinden sonra Osmanlı hac yolunun üç önemli 
merkezi olan Şâm, Mısır ve Yemen’de üç yıl görev yapmıştır. Bu hizmetlerin 
türü ve şekli hakkında teferruatlı bilgi bulunmamaktadır. Ancak Hindî’nin söz 
konusu merkezlerden “mahmil”42 diye bahsedip hacı kafileleriyle Yemen’e, 
oradan da hacca gittiğini ifade etmesi bu hizmetlerin doğrudan hacla ilgili 
olduğunu göstermektedir. Müteferrikalık dolayısıyla çevresine verdiği güven 
göz önünde bulundurulduğunda Hindî Mahmûd’un mahmil bölgelerinde-
ki Haremeyn yahut evkāf muhâsebelerinde görevlendirilmiş olabileceği gibi 
kâtiplik tecrübesi esas alınarak bu alanda bir vazifeye (birinci / ikinci kâtip, 

42  Kelime anlamı deve üzerine konulan sepet (mahfe) olan mahmil, XIII. asırdan itibaren 
bazı İslâm devletlerinin hükümdârları tarafından hac kervanlarıyla birlikte Hicaz’a gönderilen, 
içine birtakım hediyelerin (surre) yerleştirildiği süslü tahtırevana verilen isimdir. Bu mahfeyi 
taşıyan deveye “mahmil devesi” denir.

Hicaz bölgesine en büyük kervanlar Irak, Suriye, Mısır ve Yemen istikāmetinden giderdi. Bu 
merkezlerin her biri hac mevsiminde kendi hac kervanlarının başındaki deveye mahmili yükler, 
bayram havasını andıran “surre merâsimleri”nden sonra surre alayı da denilen hac kafileleri 
yola koyulurdu. Her merkezin mahmili kendi adıyla anılırdı (Mahmil-i Şâmî, Mahmil-i Mısrî 
vb.). Bunlar Mekke’de de devlet erkânı ve halkın katıldığı büyük “hoş-âmedî” törenleriyle kar-
şılanırdı. Pâdişâhlar surre alaylarını siyâsî kudretlerinin remzi ve hâmiliklerinin tezâhürü ola-
rak gördükleri için çok önemserlerdi. Pâdişâh tarafından her merkez (mahmil) için emîrü’l-hac 
tâyin edilir, Haremeyn vakıflarından da sorumlu olan Dârü’s-saâde ağası ve surre emîni, surre 
alaylarının selâmetle Mekke’ye ulaşmasından mes’ul tutulurdu. Mahmiller, buralarda görev 
alanlar, surre alayları ve Haremeyn’e gönderilen hediyeler hakkında teferruatlı bilgi için Eyüp 
Sabri Paşa, Mir’âtü’l-Haremeyn, İstanbul 1301, 1/2, 670-720; İbrahim Rif’at Paşa, Mir’âtü’l-
Haremeyn	er-rıhleti’l-Hicaziyye ve’l-hac, Kahire 1344, II, 304-308; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Mekke-i Mükerreme Emirleri, Ankara 1972, s. 35-45, 57-61; Münir Atalar, Osmanlı Devletinde 
Surre-i Hümâyûn ve Surre Alayları, Ankara 1999, s. 215-221; Belgelerle Osmanlı Devrinde Hi-
caz (ed. Mustafa Güler), İstanbul 2008, II, 318-386; Dersaâdet’ten Haremeyn’e Surre-i Hüma-
yun (Yusuf Çağlar-Salih Güven), İstanbul 2008, 123-134, 142-147; Osmanlı Belgelerinde Surre 
Alayları (proje yön. Yusuf Sarınay), Ankara 2010, s. 352-388; Seyyid Muhammed es-Seyyid 
Mahmûd, XVI. Asırda Mısır Eyâleti, İstanbul 1990, s. 263-275; M. Arif ibn Ahmed Müneyyir-
Jacob M. Landau, The Hejaz Railway and the Muslim Pilgrimage, Wayne State University Press 
1971, s. 77-87; Şit Tufan Buzpınar, “Surre”, DİA, İstanbul 2009, XXXVII, 567-569; Fr. Buhl, 
“Mahmel”, İA, Ankara 1988, VII, 151-152; a.mlf.-J.Jomier, “Mahmal”, EI2, Leiden 1991, VI, 
44-46.
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hac emirliği kâtibi vb.) gönderildiği de düşünülebilir.43 

Hindî Mahmûd’un hacla ilgili hizmetlerde görev aldığı dönemlerde 
(970/1562 civarı) Şam Baylerbeyliği’nde Lala Mustafa Paşa bulunmaktadır. 
Erzurum Beylerbeyi olduğu dönemden itibaren onun maiyyetinde bulunan 
Hindî, Mustafa Paşa’nın Şam Beylerbeyliği devresinde de onunla Şam’a geç-
miş olmalıdır. Mısır’la irtibât hâlinde bulunan, bilâhare Yemen serdârlığına 
da atanan (975/1567) Lala Mustafa Paşa kaynaklarda bu bölgeye, bilhassa 
Haremeyn’e yaptığı hizmetler ve buralarda tesis ettiği hayrât ile de zikredilir. 
Hindî Mahmûd’un buralardaki mahmil hizmetlerini “‛Alî-sîret, ferîd-i devrân, 
merd-i merdân” diye medhettiği (Sergüzeştnâme, “Kıt‛a”, 1-2. beyitler, 7a) 
Mustafa Paşa’nın maiyyetinde yerine getirdiği kanaatindeyiz.44

Hindî Mahmûd, Sergüzeştnâme’de hayâtının bu devresiyle ilgili şu bilgileri 
verir:

166.	 Yemen mülkin daħı itdüm temâşâ

	 Ve üç kez geydüm iĥrâm cisme ‚uryân

167.	 Ŝafâ-yıla ki ĥacda eyledüm sa‚y

	 O Merve ĥaķķı üzre nûrına cân

168.	 Şeref ile müşerref oldum üç sâl

	 Du‚â-yı ħayrun alup gördüm iĥsân

43  Mahmillerde yer alan görevliler hakkında bk. İbrahim Rif’at Paşa, Mir’âtü’l-Haremeyn	
er-rıhleti’l-Hicâziyye ve’l-hac, II, 44-46.

44  Lala Mustafa Paşa ve hizmetleri ile ilgili teferruatlı bilgi için bk. Şerafettin Turan, “Lala 
Mustafa Paşa Hakkın da Notlar ve Vesikalar”, TTK Belleten, XXII/88 [1958], s. 551-593; Bekir 
Kütükoğlu, “Lala Mustafa Paşa”, DİA, Ankara 2003, XXVII, 73-74; Hulusi Yavuz, Kâbe ve 
Haremeyn İçin Yemen’de Osmanlı Hâkimiyeti, İstanbul 1984, s. 83-88.
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169.	 Mıŝır Şâm [u] Yemen maĥmillerine

	 Baña ħiźmet müyesser itdi Yezdân    (Sergüzeştnâme, 8b)

Kısas-ı Enbiyâ’da da benzer ifadeler mevcuttur:

26.	 Daħı üç def‚a ĥac oldı müyesser

	 Görüpdür bu sa‚âdeti daħı ser

27.	 Yemen iline ĥuccâc ile vardum

	 O yerlerde niçe çerâġ uyardum

28.	 İdüp üç maĥmile ħıdmet cihânda

	 Ola âśârı umaram cinânda   

Hindî Mahmûd, hacla ilgili bu vazifelerden sonra Şehzâde Selîm’in 
Kütahya’ya vali olmasıyla (968-973/1561-1566) Kütahya’ya dönmüştür:

29.	 Kütâhiyyâ’ya geldük Şehr-i yâr’la

	 Müşerref eyledi ol gül-‚izârla   (Kısas-ı Enbiyâ)

e)	 Kapıcıbaşılık

Hindî Mahmûd’un on dört yıllık müteferrikalık vazifesinden sonra 973 
(1565-1566)’te kapıcıbaşı45 olduğu Sergüzeştnâme’deki 

45  Osmanlı sarayının sivil mülkiye rütbelerinden olan kapıcıbaşılık ümerâ sınıfının alt ba-
samağını teşkil eder. Bu rütbe sarayın binbaşı, sâlise, kibâr-ı müderrisîn, alay emîni gibi rütbe-
lerine denktir. Fâtih Kānûnnâmesi’ne göre “ağa”lardan sayılan kapıcıbaşılar kapıcıların ikin-
ci büyük âmirleri olup (birincisi kapıcılar kethüdâsı) sarayın muteber hizmetlilerinden idiler. 
Dîvân-ı Hümâyûn’un umûmî toplantılarına ayakta kalmak şartıyla iştirâk edebilirler, devlet işle-
rinin müzâkere edildiği ve karara bağlandığı toplantılara katılamazlardı. Elçi kabul törenlerinde 
iki kapıcıbaşı elçinin koltuklarına girip onu huzura çıkarır ve yer öptürürlerdi. Kapıcıbaşılar 
diplomatik görevler için elçi olarak gönderilebildikleri gibi vergi toplamak, orduya para ve er-
zak götürmek, teftiş ve mübâşirlik, surre eminliği gibi hizmetlerde de bulunurlardı. Beylerbeyi 
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170.	 Geçürdüm sâl-ı	on	dört	daẖı	bunda

	 Ḳapucıbaşı	ķıldı Şâh-ı devrân   (Sergüzeştnâme, 8b)

beytinden anlaşılmaktadır. Kapıcıbaşı olduğu gün “şeker kellesini ezdiği”ni 
söylemesi bu terfiye ne kadar sevindiğini göstermektedir:

30.	 Ķapucıbaşı ķıldı bendesini

	 O gün ezdimdi sükker kellesini   (Kısas-ı Enbiyâ)46

f)	 Defterdârlık

Sultân Selîm’in şehzâdeliğinin son döneminde kapıcıbaşı olan Hindî 
Mahmûd, Selîm pâdişâh olduktan sonra yeniden terfi alarak Kara Âmid’e (Di-
yarbakır) tîmâr	defterdârı47 olmuştur.

veya taşrada görevli vezirlere önemli tebliğler bunlar vâsıtasıyla yapılır; vali, vezir vesâir devlet 
adamlarının öldürülmelerine bunlar memur edilirdi. Dış hizmetlere sancak beyi, eyâlet vali-
si hattâ vezir olarak da çıkabilen kapıcıbaşıların XVI. asrın sonlarında on dokuz bin akçelik 
tîmârları vardı. (Bir çeşit mülkiye rütbesi olarak kapıcıbaşılık, kapıcıbaşıların tayin ve terfileri, 
sayıları, kıyâfetleri, maaşları vs. hakkında teferruatlı bilgi için bk. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, s. 404-407; M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve 
Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1971, II, 167-169; Abdülkadir Özcan, “Kapıcı”, DİA, Ankara 2001, 
XXIV, 345-347.)

46  “Şeker ezmek” argoda halvet olmak mânâsına da gelen bir deyimdir (bk. Filiz Bingöl-
çe, Kadın Argosu Sözlüğü, İstanbul 2001, s. 141). Hindî’nin Kısas-ı Enbiyâ’nın 29. beytinde 
“Müşerref eyledi ol gül-‛izârla” deyip bir sonraki beyitte “O gün ezdimdi sükker kellesini” 
mısraını yazması o “gülizâr”ın Selîm tarafından bahşedilen bir hanım olduğu ihtimalini de akla 
getirmektedir. Necâtî Bey (914/1509)’in “Gerçi kim Pervîzüñ ezdi ağzına Şîrîn şeker” mısraı 
da Hüsrev’in Şirin’le vuslatını ifade ediyor gibidir (Necati Beg Divanı [haz. Ali Nihat Tarlan], 
İstanbul 1997, s. 553). Mehmet Çavuşoğlu şeker ezmeyi “tatlı sözle kandırmak” olarak izâh et-
mekteyse de bu anlam Hindî’nin mısraına uymamaktadır (a.mlf., Necati Bey Divanı’nın Tahlili, 
İstanbul 2001, s. 203).

47  Tîmâr defterdârı bir nevi mal memurudur. Gönderildiği vilâyetlerde tîmâr ve tîmârlıların 
defterlerini tutar, bunlara âit işleri yürütürdü. Tahrirlerde (nüfus ve vergi sayımlarında) da va-
zife alan tîmâr defterdârının seçimine özen gösterilir, dürüst, namuslu, güvenilir ve tok gözlü 
olmasına dikkat edilirdi. Genel teâmüle göre, dirliklere bakan tîmâr defterdârları ulûfeli müte-
ferrikalıktan yetişirlerdi. Fâtih Kanunnâmesi’ne göre tîmâr defterdârı terfi ettiğinde defter ket-
hüdası olabilir, sonra da eyalet defterdârlığına yükselebilirdi. Defter emînlerine tâbi olan tîmâr 
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O, defterdârlığa atandığı süreci Sergüzeştnâme’de hikâye etmektedir. Buna 
göre, Sultân Selîm İstanbul’a gelip 10 Rebîülevvel 974 (25 Eylül 1566)’te tah-
ta oturmuş,48 o gün dîvân kurulmuş, Müftü (Ebussuûd Efendi) ve diğer erkân-ı 
dîvân, genç-yaşlı herkes Sultân’ın cülûsunu kutlamışlardır. Sonra Sultân 
Selîm, Eyüp’e geçerek duâ etmiş, ecdâdının kabirlerini ziyarette bulunmuş, 
kurban kesmiştir. Orduyu ve babasının cenâzesini karşılamak üzere Belgrad’a 

defterdârları tîmârlara âit özet bilgilerin bulunduğu icmâl, tîmâr sahiplerinin adları, künyeleri, 
tîmâr miktarları, görev ve sorumlulukları vb. bilgileri içeren mufassal adı verilen defterler ile 
berat ve fermanları yazdıkları ruznâmçeleri tutmakla mükelleftiler. Bu defterlerin birer kopyası-
nı da beylerbeyine gönderirlerdi, beylerbeyi bunları esas alarak tîmârları dağıtırdı. (Daha geniş 
bilgi için bk. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1988, II, 582; M. Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, 420; III, 507; Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih 
Lugati, s. 338-339; Coşkun Üçok, “Osmanlı Devleti Teşkilâtında Tımarlar”, Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, II/1 [Ankara 1944], s. 82; Bilgin Aydın-Rıfat Günalan, “XVI. 
Yüzyılda Osmanlı Eyalet Defterdarlıklarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, Osmanlı Araştırmala-
rı, XXX [İstanbul 2007], s. 159; Ömer Lütfi Barkan, “Timar”, İA, İstanbul 1979, XII/1, 309 vd.; 
Mübahat S. Kütükoğlu, “Defterdâr”, DİA, İstanbul 1994, IX, 96.)

48  Tarihçiler Sultân II. Selîm’in cülûs tarihinde mutabık değillerdir. Kaynaklarda 6, 8, 9, 
15 Rebîülevvel tarihleri İstanbul’a muvâsalat ve cülûs günü olarak zikredilmekte ise de (bk. 
İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 1948, II, 361-362; Feridun 
Emecen, “Selim II”, DİA, İstanbul 2009, XXXVI, 416) Pâdişâh’ın maiyyetinden olan ve günlere 
şâhitlik eden Hindî Mahmûd onun cülûsunu 10 Rebîülevvel olarak vermiş ve şu tarihi düşmüş-
tür:

120.	 Ona irdi Rebî‛ü’l-evvel’de

 Geçdi taħta vü eyledi dîvân

122.	 Bir eksükli didi ol günde târîħ

 Selîm Şâh’da bugün mühr-i Süleymân    (sene 974)   (Sergüzeştnâme, 6b)

Hindî iki yerde ise hicrî takvimde “üçüncü ay” olan Rebîülevvel’e işâretle II. Selîm’in cülûsunu 
kaydeder:

171.	 Üçünci ayda oldı bilüñ ol şâh   

 Yedi iķlîme ol dem itdi fermân    (Sergüzeştnâme, 8b)

31.	 Üçünci ayda oldı şehr-i yârî   

 Müsaħħar ķıldı Yezdân her diyârı    (Kısas-ı Enbiyâ)
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giden Sultân Selîm’in maiyyetinde “a‛yân-ı Şâh-ı devrân”dan Hindî Mahmûd 
da vardır. Bu sefer esnasında kırk gün pâdişâh hizmetinde bulunan Hindî, Lala 
Hüseyin Paşa ile beraber İstanbul’a dönmüştür.49

Yine Hindî’nin anlattığına göre Sultân II. Selîm dönüş yolunda Filibe’de 
konakladığında kendisine yeni atamalar arz olunmuş, Hindî de bu atama ile 
Kara Âmid tîmâr defterdârlığına gönderilmiştir (974/1566).

Yukarıdaki süreç Sergüzeştnâme’de şöyle anlatılır:

172.	 Gelüp İstanbul’a itdi cülûsı

	 Ţurup ķarşusına ķuruldı dîvân

173.	 Mübârek bâda geldi müftî ol gün

	 Daħı cümle mevâlî ehl-i dîvân

174.	 Uyarlar ol ţarîķında çün anlar

	 Müşerref oldılar pîr ü civânân

175.	 Varup Eyyûb’a Şâh [itdi] du‚âyı

	 Ziyâret oldı ecdâd-ı mezârân

49  Sultân II. Selîm Begrad’da orduyu ve babasının na’şını karşılayıp, cenâze namazını kıl-
dıktan sonra yeniçeriler cülûs bahşişi ve terakki istemişler, pâdişâh onların isteklerini yerine 
getirmeyince birtakım karışıklıklar yaşanmıştır (11 Rebîülâhir 974/26 Ekim 1566). Yeniçerilerin 
II. Selîm’le birlikte Belgrad’a gelmiş olan “yevmlü” Anadolu askerlerine tepki gösterip saldır-
ması üzerine II. Selîm durumun daha vahim bir hâl almaması için Lala Hüseyin Paşa’yı Anadolu 
askerlerini alıp İstanbul’a götürmeye memur etmiştir. Hindî Mahmûd’un ayrıntılarından bahset-
meden

180.	 İcâzet oldı döndük Lala ile

 Sitanbul yolunı dutduķ şitâbân   (Sergüzeştnâme, 9a)

beytiyle dile getirdiği dönüş meselesinin aslı budur (Daha teferruatlı bilgi için bk. Selânikî Mus-
tafa Efendi, Târîh-i Selânikî, İstanbul 1281, s. 62-71).
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176.	 Kesüp ķurbân ider iĥsân-ı bî-ĥad

	 O gün âzâd olurlar ķız u oġlan

177.	 Teveccüh eylediler devlet-ile

	 Rikâbunda bile ħıdmetde iħvân

178.	 Beliġrad’a varunca oldı ħıdmet

	 Orada ħıdmete geldiler erkân

179.	 Cülûsdan ŝoñra ķırķ gün ħıdmet i[t]dük

	 Ki oldıķ a‚yân-ı Şâh-ı devrân

180.	 İcâzet oldı döndük Lala ile

	 Sitanbul yolunı dutduķ şitâbân

181.	 Dönüp geldükde Ħünkâr Filibe’ye

	 Menâŝıb ĥalli ‚arż olunmış ol ân

182.	 Baña tîmâr defterdârlıġını

	 Ķara Âmid’de itmiş ol gün iĥsân			(8b-9a)

Hindî Mahmûd’un Diyarbakır’da tîmâr defterdârı olduğu dönemdeki bazı 
emirleri ihtivâ eden 7 Numaralı Mühimme Defteri’nde (975-976/1567-1569) 
doğrudan ona gönderilen hükümler mevcuttur. Seçtiğimiz birkaç örneği şöyle 
sıralayabiliriz:

“Yazıldı. Defterdâr âdemisi Hacı Alî’ye virildi. Diyârbekir Beglerbegisi’ne 
hüküm ki: Diyârbekir	Tîmârları	Defterdârı	Mahmûd mektûb gönderüp ‘Si-
ird Sancağı Begi Mehmed dâme ızzühû babası Alâeddîn Beg’ün otuz bin filo-
risin sirka itdügi şâyi‘ iken yanına ba‘zı ehl-i mey cem‘ idüp kendünün yanın-
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da olan Mahmûd nâm hıdmetkârın ayardup defe‘ât-ile tenbîh olınup ba‘dehû 
beş nefer âdemîsiyle âlet-i harb-ile evinden iki boġça esbâb ve bir kılıç ve bir 
hançeri ile alup gidüp sonra çavuşlar varup oġlan evinde bulunup murâfa‘a-i 
şer‘-i şerîf oldukda esbâbı âşikâr idüp birkaç günden sonra esbâbı bi’t-tamâm 
teslîm idüp sicil olmışdur’ diyü bildürmegin buyurdum ki:	Vardukda, mîr-i 
müşârün-ileyhden mûmâ-ileyhün bi-hasebi’ş-şer‘ zâhir ü sâbit olan hakkın alı-
virüp bir dahı bu asıl vaz‘ iderse yazup bildüresin.”50

“Yazıldı. Âdemisi Bâlî’ye virildi. Fî ġurre-i Cümâde’l-ûlâ. Diyârbekir 
Beglerbegisi’ne hüküm ki: Diyârbekir	Tîmârları	Defterdârı olan	kıdvetü’l-
emâcid	Mahmûd	dâme	mecdühû Dergâh-ı [Mu‘allâm’a] mektûb gönderüp 
yevmî yigirmi akçe ile Âmid kullarından Ahmed nâm kimesne içün; ‘ehl-i 
hevâ olup bir müdebber kulını ıdlâl eyledügin’ bildürmegin merkūmun ulûfesi 
kat‘ olunmasın emridüp buyurdum ki:	Vusûl buldukda, emrüm üzre Ahmed’ün 
ulûfesin kat‘ eyleyesin ki, hazînede kala; şöyle bilesin.”51

“Yazıldı. Diyârbekir Beglerbegisi’ne ve kādîsine hüküm ki: Vilâyet-i	
Diyârbekir	Tîmârları	Defterdârı	Mahmûd	dâme	mecdühû bundan akdem 
Südde-i Sa‘âdetüm’e gelüp Diyârbekir gönüllülerinden Sâlih oġlı Ahmed içün; 
‘Hıdmetkârum ayardup Harput Sancaġı Begi İbrâhîm dâme ızzühû’nun yanına 
iletüp te‘addî eylemişdür, ehl-i fesâddur’ diyü bildürmegin mezkûrun ulûfesi 
kat‘ olunmag-içün hükm-i şerîfüm gönderilmiş idi. Hâlâ mezkûrun ahvâli gö-
rilüp teftîş olınup vukû‘ı üzre arzolunmasın emridüp buyurdum ki: Göresiz; 
fi’l-vâkı‘ mûmâ-ileyh arz-itdügi üzre hıdmetkârın ayardup ehl-i fesâd olduġı 
vâkı‘ mıdur, nicedür; görüp vukū‘ı üzre yazup arz eyleyesüz.”52

Diyarbakır’daki defterdârlık vazifesi iki sene süren Hindî Mahmûd, 976 
(1568-1569)’da aynı vazifeyle Źü’l-ķadir (Dulkadir/Maraş)’e atanmıştır: 

50  7 Numaralı Mühimme Defteri (yay. haz. H. Osman Yıldırım ve dğr.), Ankara 1999, II, 
31(2314).

51  a.g.e., III, 189 (2332).

52  a.g.e., III, 261-262 (2477).
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183.	 İki yıl geçdi anda mâcerâmız

	 Oradan Źü’l-ķadir’de içdim ayran    (Sergüzeştnâme, 9a)

Hindî’nin Maraş’taki vazifesinin de defterdârlık olduğunu Kısas-ı Enbiyâ’da 
bu konudan bahsettiği tek beytinden anlıyoruz:

32.	 Açup Âmid’de vü Mar‛aş’da defter

	 Çerâġum oldı ‚âlemde hezâr er   

g)	 Dergâh-ı	Âlî	Müteferrikalığı

Hindî Mahmûd Maraş’taki görevine devam ederken 978 (1570)’de 
Dergâh-ı Âlî müteferrikalığına getirilmiştir.53 Onun İstanbul’daki bu son vazi-
fesi hayâtının en önemli dönüm noktasını teşkil eder. Zîrâ bu vazife ona mihnet 
kapılarını açacak ve onu -aşağıda anlatılacağı üzere- esâretle neticelenen çileli 
bir yolculuğa çıkaracaktır:

184.	 Müteferriķa oldum vaĥdet itdüm

	 Bu ĥaller olmaķ imiş emr-i Rabbân   (Sergüzeştnâme, 9a)

33.	 Müteferriķa oldum vaĥdet içün

	 Baña açıldı ķapu miĥnet içün   (Kısas-ı Enbiyâ)

Sergüzeştnâme’de anlattığına göre Sultân Selîm Hindî Mahmûd’u önce sa-
ray müteferrikası yapmış, sonra da dîvân defterdârlığına getireceğini belirtmiş-
tir. Buna göre, o sırada ser-defterdâr olan Hasan Çelebi54 azledilecek, devlet 

53  Hindî müteferrika olduğunu söylediği beyitten hemen sonra “Alındı Ķıbrıs’uñ ol	dem 
ĥiŝârı” mısraını yazmış ve Leftari, Girne, Lefkoşa gibi Kıbrıs’taki bazı muhkem kalelerin alın-
masına tarih düşmüştür:

	 Hindî erķām idüben didi bir eksik târîħ

 Sâye-i Yezdân’a müjde aldı ‛asker Ķıbrıs’ı  (sene 978)    (“Târîḫ”, Sergüzeştnâme, 9a).

“Ol	dem” ifadesinden hareketle 978 (1570)’in aynı zamanda onun Dergâh-ı Âlî müteferrikalığı-
na yeniden atandığı tarih olduğunu kabul etmek gerekir.

54  Sicill-i Osmânî’de belirtildiğine göre Hasan Çelebi mâliyeden yetişmiş, 974 (1566)’te 
Anadolu Defterdârı olmuş, Hindî’nin Maraş defterdârı ve “müteferrika defterî” olduğu dönem-
lerde başdefterdârlık yapmıştır. 980 (1572-1573) civarında müteferrika olarak emekli edilmiş, 
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erkânı Hindî Mahmûd’a yer açacak; bir silsile dâhilinde Hindî önce müteferri-
kalığa, ardından “Defterdâr” sıfatıyla Dîvân-ı Hümâyûn üyeliğine getirilecek, 
günü geldiğinde de belki ser-defterdârlığa atanacaktır. Nitekim bu terfilerin 
ilkinin gerçekleşmesiyle dünyalar Hindî’nin olmuştur:

188.	 Ħudâvend-i cihân maķbûl gördi

	 Ķulı-çün manŝıbı ĥal itdi Sulţân

189.	 Ki ser-defterde defterdâr Ĥasan’dur

	 O ma‚zûl ola yir açalar erkân

190.	 İrişe silsileyle intihâya

	 Ola tâ Hindî defterdâr-ı dîvân

191.	 Geçürdi ni‚met-i ŝadre Ħalîl’i

	 Bu bâbda Hindî maĥzûn oldı lerzân

192.	 Baña bu luţfı itmek ile Ħünkâr

	 Ŝanasın kim benüm oldı bu devrân    (9a-b)

Ancak 191. beyitte de anlattığı gibi, işler Hindî’nin beklediği şekilde neti-
celenmemiş, Akdeniz’de yaşanan hareketlilik üzerine II. Selîm’in hemen her 
bölgeye gönderilen hüküm ve fermanlarıyla55 bahar gelir gelmez, hattâ mutâd 

995 (1587)’te vefât etmiştir (a.g.e., II, 123).

55  Söz konusu hüküm ve fermanlar için bk. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Def-
teri (BOA, MD), 10, 9/12, 10/13, 12/14, 14/16, 19/22, 310/500; 12, 98/211; 12, 187/396; 12, 
185/394; 12, 124/269; 14, 921/1363; 14, 623/896; 14, 848/1236; 14, 858/1247. Mühimme def-
terlerinde bu konuyla alâkalı yer alan emir ve hükümlerin önemli bir kısmının transkripsiyonlu 
metni için bk. Ferşat Ballı, İnebahtı Deniz Seferi’nin Akdeniz Dünyasındaki Önemi (yüksek 
lisans tezi, 2004), İstanbul Üniversitesi SBE, s. 105-247. (YÖK’te erişim izni bulunmayan bu 
teze ulaşmamı sağlayan tez danışmanı Prof. Dr. İdris Bostan Hocam’a teşekkür ederim.)  
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vaktinden de önce, Vezir Mustafa Paşa, Müezzinzâde Ali Paşa, Dergâh-ı 
Âlî müteferrikaları, eyâlet ve sancaklarda görevli yüksek seviyedeki devlet 
erkânı, onların maiyyetinde bulunan beyler, ağalar, “elde avuçta olan herkes”, 
Donanma-yı Hümâyûn’a iştirâkle mükellef kılınmışlardır. Hindî Mahmûd bu 
“sefer-ber”liğe katılma hususunda gönülsüzdür; ama emre uymak mecburiye-
tindedir:

200.	 Müteferriķa-i Dergâh-ı ‚Âlî

	 Bile gitmegi ma‚ķūl gördi erkân

201.	 Egerçi olmamışdur bu ezelde

	 Yanından ayıra oları sulţân

202.	 Meger serde yazılan tâ ezelde

	 Geliserdür başa irişdi ezmân

203.	 Daħı fermân olundı bildiler ħalķ

	 Ru’ûsunda yazupdur ehl-i dîvân

204.	 Müteferriķa olan defterîler

	 Bile gidüp temâşâ ide ‚ummân

205.	 Biri dimiş beni anda ţut iy dost

	  Ķalurlar ittifâķla bir ķaç a‚yân     (Sergüzeştnâme, 9b-10a)

O, yine de “lutfu ile vîrânı ma‛mûr eden” pâdişâhtan ümidini kesmemiştir. 
Mahpusken yazdığı beyitlerde bir gün Roma’nın fethedileceğini ve kendisinin 
oraya defterdâr olarak atanacağını düşünmekten geri kalmayacaktır:

193.	 Ħudâ dâyim anuñ göñlüni yapsun

	 Olur ma‚mûr anuñ luţfıyla vîrân
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194.	 Muķarrerdür yine fermânı Şâh’uñ

	 Perîşân olma dil çok geçmez ezmân

195.	 Ħudâ rehber ola Roma virüle

	 Baña manŝıb hemân dîdâr-ı Sulţân    (Sergüzeştnâme, 9a-b)

5)	 İnebahtı	Deniz	Savaşı’nda	Hindî	Mahmûd

Kıbrıs’ın birtakım kalelerini fethedip Magosa’yı kuşatan Piyâle Paşa ko-
mutasındaki Donanma-yı Hümâyûn deniz mevsimi geçip kış yaklaştığı için 
İstanbul’a dönmüş; burada Sultân II. Selîm’in emriyle 978 (1570-1571) baha-
rında başta Girit olmak üzere Akdeniz adalarını fethetmek için sefer hazırlık-
larına başlamıştır:

196.	 Fütûĥât bâbı çünkim oldı meftûĥ

	 Adalar fetĥine rây itdi ol Ħân

197.	 Donanma ĥâżır ola gire ‚asker

	 Girid Adası’na girişe gürkân   (Sergüzeştnâme, 9b)

Buna göre, kubbe vezirliğine atanan Piyâle Paşa yerine ikinci vezir Per-
tev Paşa donanma komutanı (serdâr-ı asker-i Rûm) yapılmış, Müezzinzâde Ali 
Paşa da Kaptân-ı Deryâ olarak Pertev Paşa’nın emrine verilmiştir:

210.	 Âŝaf-ı Pâdişâhîdür Pertev

	 ‚Asker-i Rûm’a oldı serdârân

211.	 Bile idi yanınca serdâruñ

	 Nâmına dinilürdi Ķapudân
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212.	 ‚Alî Pâşâ’durur ol ehl-i kerem

	 Merdlik-ile dutupdurur meydân     (Sergüzeştnâme, 10a)56

Nihâyet bahar günleri gelmiş, güller açılmış, sefer hazırlıkları tamamlan-
mıştır, yiğitlerin coşma, kanların kaynama vaktidir. Kenarda oturup, olan bite-
ni seyretmek mertliğe yakışmaz; “asker-i dîn” toplanarak Girit Adası’nı fethet-
mek üzere yola koyulurlar:

206.	 Bahâr eyyâmı irdi gül açıldı

	 Ve merdler cûşa geldi ķaynadı ķan

207.	 Şecâ‚at gösterür ‚âlemde merdi

	 Odur nâ-merd kenârdan ide seyrân

208.	 Şâh-ı devrân buyurdı deryâdan

	 Ĥâżır ola yüriye keştîbân

209.	 ‚Asâkire emr olundı cem‚ oldı

	 Ĥâżır oldı sipâhi-ile mîrân 

	 …

213.	 Cem‚ oluban yüridi ‚asker-i dîn

	 Girid üzre yine olundı revân    (Sergüzeştnâme, 10a)

Bir cuma günü seher vakti (21 Muharrem 979/15 Haziran 1571) Girit’e 
çıkılır.57 Buradaki kaleler, saraylar yıkılır, insanlar esir alınır; bağlar, bahçeler 

56  Bu donanmadan bahseden bütün kaynaklar tecrübeli bir denizci olan Piyâle Paşa yerine 
denizcilikten yetişmeyen Pertev Paşa’nın Donanma-yı Hümâyûn serdârlığına, yine denizcilik-
le alâkası olmayan Yeniçeri Ağası Müezzinzâde Ali Paşa’nın da kaptân-ı deryâlığa atanmasını 
Osmanlı’nın Akdeniz’de uğradığı büyük felâketin en önemli sebeplerinden biri olarak saymak-
tadır.

57  İdris Bostan bu tarihi, çeşitli kaynakları değerlendirip Pazartesi gününe denk gelen 24 
Muharrem 979 olarak kaydetmektedir (“İnebahtı Deniz Savaşı”, DİA, İstanbul 2000, XXII, 
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ele geçirilir, meyve ağaçları kesilir, ada yağmalanır: 

215.	 Uruban yıķdılar ķılâ‚ u sarây

	 Alı[n]uban esîr ider efġān

216.	 Ķaţ‚ idüp cümle mîve eşcârun

	 Bâġları oldı fi’l-meśel orman    (Sergüzeştnâme, 10a)

Yaz ayları boyunca da Venedik hâkimiyetindeki diğer adalar, Hindî’nin sı-
ralamasına göre Cuka, Manya, Zaklise, Kefalya, Sobut, Ülgün, Bar, Budva ele 
geçirilir ve İnebahtı’ya ulaşılır (13 Cemâziyelevvel 979/3 Ekim 1571). Yaz ge-
çip “Kasım günleri” geldiği için altı ay süren deniz hârekâtında yorgun düşen 
donanmanın burada kışlaması uygun görülür. Askerlerin bir kısmı izin isteye-
rek donanmadan ayrılır,58 bir kısmı hastalıktan vefât eder, kalanı da tâkatsiz bir 
şekilde İnebahtı’ya çekilip olan biteni gözlemeye başlar:

219.	 Rûz-ı ķāsım daħı gelüp irdi

	 Gitdi ‚asker daġıldı bî-pâyân

287). Hindî Mahmûd’a göre ise günlerden Cuma’dır:

214.	 İrişüp cum‛a gün seĥer vaķti

 Çıķdı her bir kenâra ġāziyân   (Sergüzeştnâme, 10a)

58  Osmanlı orudusu ve donanmasındaki sipâhîler ilkbahardan yaz sonlarına kadar hesap-
lanan sefer mevsiminde hizmetle yükümlü idiler. Sonbahar geldiğinde terhis olurlar, yeniçe-
riler de kışlalarına çekilirlerdi. İnebahtı’da da kışlamak için limana çekilen donanmada asker-
ler serdarlarından çeşitli bahanelerle (erzak tedâriki, sıla ziyâreti vs.) izin alıp ayrılmışlardı 
(Selânikî, Târîh-i Selânikî, s. 105; İbrâhîm Peçevî, Târîh-i Peçevî, İstanbul 1283, I, 496). Haçlı-
lar Osmanlı’nın sonbahar ve kış aylarında savaşmadığını bildikleri için öteden beri stratejilerini 
buna göre geliştirmiş, onların bu “yetersizliklerinden” faydalanarak bu mevsimlerde saldırıya 
geçmişlerdir (Halil İnalcık, “Osmanlı Deniz Egemenliği”, Türk Denizcilik Tarihi, Ankara 2002, 
s. 62; a.mlf., “Mühimmelere Göre İnebahtı Deniz Savaşı: Osmanlı Belgelerinde İnebahtı [Le-
panto]”, Türk Denizcilik Tarihi, s. 148; Gábor Ágoston, “Avrupa’da Osmanlı Savaşları 1453-
1826”, Top, Tüfek ve Süngü: Yeniçağda Savaş Sanatı 1453-1815 [ed. Jeremy Black, çev. Yavuz 
Alogan], s. 144). 
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220.	 Ħastelikden zebûn oldı ‚asker

	 Ĥasret ile niçesi virdi cân

221.	 Oturup İnebaħtı’da ‚asker

	 Gözedürler ne lu‚b ider devrân    (Sergüzeştnâme, 10b)

Osmanlı donanması bu durumdayken müttefik kuvvetlerin gelmekte ol-
duğu haberi alınır. Bunun üzerine donanma komutanı Pertev Paşa, Kaptân-ı 
Deryâ Müezzinzâde Ali Paşa, Cezâyir-i Garb Beylerbeyi Uluç Ali Paşa, Trab-
lusgarp Beylerbeyi Cafer Paşa, Hayreddin Paşazâde Hasan ve Mehmed Paşalar 
(Barbaroszâde), Sâlihpaşazâde Mehmed Bey, bahriyeden yetişme on beş san-
cak beyi ve tecrübeli reislerden oluşan “a’yân meclisi” toplanır. Sert tartışma-
ların ve itirazların yaşandığı uzun müzakerelerden sonra59 altı ay boyunca sefer 
hâlinde olan donanmanın asker ve mühimmat bakımından eksik, esir ve gani-
met bakımından dolu; gemilerin de ciddî tamire muhtaç olduğunu ileri sürerek 
savaşılmaması gerektiğini söyleyen donanma serdârı Pertev Paşa ve Uluç Ali 
Paşa’ya Kaptân-ı Deryâ Müezzinzâde Ali Paşa’nın bizzat Sultân II. Selîm’den 
aldığı emir gereği savaşılması gerektiğini söylemesi, pâdişâhın emirlerini çı-
karıp göstererek “Gayret-i İslâm ve ırz-ı Pâdişâhî yok mudur? Her sefîneden 
beşer onar âdem nâkıs olmağla ne lâzım gelür? Elbette küffârun donanması 
her kanda ise üzerine varup mukābil olasız ve illâ muâteb olursuz!” şeklinde 
emir vermesi üzerine Don Juan komutasındaki Kutsal İttifak’la savaşa tutuşma 
kararı alınır.60 Hindî Mahmûd bu durumu şu beyitlerle özetlemektedir:

59  Hindî tek tek isim vermemekte “Ĥüsn-i tedbîre geldiler a‚yân” demektedir (Sergüzeştnâme, 
223. beyit, 10b). Donanma-yı Hümâyûn serdârı Pertev Paşa başkanlığında toplanan harp mec-
lisine iştirâk edenler ve burada tartışılan hususlar hakkında teferruatlı bilgi için bk. Selânikî, 
Târîh-i Selânikî, s. 106-108; İbrâhîm Peçevî, Târîh-i Peçevî, I, 496-498; Kâtib Çelebi, Tuhfetü’l-
kibâr fî esfâri’l-bihâr, Matbaa-i Bahriyye [İstanbul] 1329, s. 93. 

60  Kutsal İttifak (Holy League 1571/ Lega Contro il Turco: Türklere Karşı İttifak), Kıbrıs’ın 
fethinden (1571) sonra Papa V. Pius’un (1504-1572) öncülüğünde İspanya, Napoli ve Sicilya 
Krallıkları, Venedik ve Ceneviz Cumhuriyetleri, Toskana, Savoja (Savoy), Ferrara, Parma Dü-
kalıkları, Malta Şovalyeleri ve Akdeniz’deki diğer irili ufaklı topluluk, beylik ve şehir devlet-
lerinin katılımıyla oluşturulmuştur. İnebahtı Savaşı için yapılan hazırlıklar, her iki donanmanın 
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222.	 İstimâ‚ olundı ki ‚asker ile

	 Geldi donanma-i Ħıristiyân

223.	 Çünki taĥķįķe irdi bu aħbâr

	 Ĥüsn-i tedbîre geldiler a‚yân

224.	 Söyledi cümlesine ķapudân

	 Ol ‚Alî’dür sîret-i ķaplan

225.	 Didi serdârıdur ol Efrenc’üñ

	 Nesl-i şâhî vü ismi Ţon Civan

226.	 Dutuşuram anuñla meydânda

	 Dîn yolunda mu‚în ola Sübĥân

227.	 Emrine râm olup olan ‚asker

	 Yürüdiler ġazâ yolına hemân    (Sergüzeştnâme, 10b)

İki donanma arasında 17 Cemâziyelevvel 979 (7 Ekim 1571) Pazar günü61 

gemi ve mühimmât durumu, asker sayıları, savaş düzenleri, savaşın cereyan şekli, savaş öncesi 
ve sonrası yaşananlar hakkında geniş bilgi için bk. Ferşat Ballı, İnebahtı Deniz Seferi’nin Akde-
niz Dünyasındaki Önemi, s. 26-55.

61  Hindî Mahmûd Kaptân-ı Deryâ Ali Paşa’nın şehâdetini haber verdiği beyitlerde aynı za-
manda savaşın da tarihini belirtir. Ona göre savaş 19 Cemâziyelevvel 979 Pazar günü olmuş-
tur. Ancak bu mevzudan bahseden ana kaynaklar 17 Cemâziyelevvel tarihinde mutabıktır (söz 
konusu kaynaklar ve daha teferruatlı bilgi için bk. İdris Bostan, “İnebahtı Deniz Savaşı”, DİA, 
XXII, 287-289). Savaşın, Hindî’nin de belirttiği gibi Pazar günü cereyan etmiş olması aslında 
17 Cemâziyelevvel’i kesinleştirmektedir. Zîrâ ayın 19’u Salı’ya denk gelir. Şâirin konuya dâir 
beyitleri ise şöyledir:
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öğleye doğru başlayan şiddetli ve kanlı savaş akşam üstü başta Kaptân-ı Deryâ 
Müezzinzâde Ali Paşa, on bir sancak beyi, alay beyleri, tecrübeli reisler olmak 
üzere yirmi binden fazla Osmanlı askerinin hayâtını kaybetmesi62 ve altın sır-
ma işlemeli kırmızı ipekten yapılmış Osmanlı Sancağı’nın Don Juan’ın eline 
geçmesiyle sona erer.63 Osmanlı Donanma Komutanı Pertev Paşa batırılan ge-

259.	 On ţoķuzı Cemâźiye’l-evvel

 Rûz-ı yekşenbih idi Ķapudân

260.	 Dîn yolunda fedâ-yı cân itdi

 Rûĥı-çün du‛â oķı yârân

261.	 Sene idi ţoķuz yüz ü yetmiş

 Żamm-ı ţoķuz ile bilür ‛irfân    (11b-12a)

62  Ölümlerin çoğu askerlerin denize atlayarak karaya ulaşma çabası içindeyken boğulmaları 
veya bu esnâda düşmana hedef olmalarından kaynaklanmıştı.

63  Don Juan’ın Müezzinzâde Ali Paşa’nın kesik başıyla birlikte gemisine astığı, savaştan 
sonra da günlerce Roma sokaklarında zafer nişânı olarak sergilenen bu sancak yaklaşık dört yüz 
yıl aradan sonra 05.03.1965 yılında Papa VI. Paul tarafından “Hıristiyan ve müslüman dünyalar 
arasında bu deniz savaşının sebep olduğu övünme ve ta‛rizlere son vermek” gâyesiyle Türkiye 
Cumhuriyeti’ne iâde edilmiştir. Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan resmî törende sancak 
Papa VI. Paul’un temsilcisi Lardone tarafından Dışişleri Bakanı Hasan Işık’a verilmiştir (bk. 
“İade Edilen Sancak”, Milliyet, 06. 03. 1965, 1. sayfa). Milliyet’in 29.01.1965 tarihli nüshasının 
1. sayfasında Anadolu Ajansı’na dayandırılarak verilen “İnebahtı Savaşında Kaybettiğimiz Bay-
rağı Papa İade Edecek” başlıklı haberin detayında İnebahtı Deniz Savaşı’nda Prens Marcamto-
nio Colonna tarafından ele geçirilen sancağın Roma’daki Büyük Mary Kilisesi’nde muhafaza 
edildiği ve yarın [30.01.1965] özel bir törenle Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisine [Muharrem İh-
san Kızıloğlu, v. 15.10.1966] verileceği yazmaktadır. Refii Cevad Ulunay (v. 1968) 19.02.1965 
tarihli Milliyet’teki “İâde Edilen Bayrak” başlıklı yazısında [3. sayfa] Vatikan’ın sancağı “bugün 
direkten indirilmiş gibi” sağlam bir şekilde koruduğundan sitayişle bahsederek bizde müze ve 
muhafaza kültürü bulunmadığı için iâde olunan sancağı “çürütüp mahv”edeceğimizden kaygı-
lanmaktadır.)

Papa’nın 06.08.1978’de vefâtı üzerine Burhan Felek (v. 1982) 12.08.1978’de yazdığı fıkrada 
Papa’nın “kâmil ve hürmete lâyık bir adam” oluşuna “meşhur deniz mağlubiyetinin ganimeti 
olarak Papalık Müzesi’nde bulunan Osmanlı donanması sancağını Türkiye’ye bir cemile olarak 
iâde etmesi” mevzuunu da örnek gösterir (a.mlf., “Papa VI. Paul Öldü!”, Milliyet, 12.08.1978, 
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misinden denize atlayarak kurtulur. Uluç Ali Paşa müttefik gemilerine verdiği 
kısmî zarardan sonra otuz/kırk gemilik filosuyla savaş mahallinden uzaklaşır.

Hindî Mahmûd, Uluç Ali, Müezzinzâde ve Pertev Paşalar’ın savaş 
esnâsındaki durumunu şöyle aktarır:

250.	 Mîr-i mîrân Uluc ‚Alî ol şîr-merd

	 Girdi âlây içine ol merdân

251.	 Aldı aķdırdı bir nice gemiler

	 Yuddı bir ķaçını daħi ‚ummân

252.	 Ķapudân anlardan aldı nicesin

	 Çekildi ol kenâre nice mîrân

253.	 Serin ķurtarmaġa cân atdı Pertev

	 Yaluñuz başı ile ķurtarur cân     (Sergüzeştnâme, 11b)

“Dünyanın yaratılışından ve Hazret-i Nûh’un gemisini yapmasından bu 
yana tarihin	kaydettiği en	büyük	felâket olan” bu savaşta64 Hindî Mahmûd, 

2. sayfa). Bu sancak şimdi Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde sergilenmektedir.

VI. Paul’un sancağı bir nezâket göstergesi olarak iâde ettiği yıllarda bütün Avrupa’da İnebahtı 
Deniz Muharebesi’nin 400. yıldönümü münasebetiyle “tes‛îd programları” için hazırlıklara baş-
lanmış, Portekiz’in ön ayak olduğu “milletler arası tes‛îd komitesi” kurulmuş, dönemin CHP 
milletvekili Cihat Baban (v. 1984) TBMM’ye hükûmetin hıristiyan dünyasının bu kararı karşı-
sında nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili soru önergesi vermişti. (bk. “Batılılar İnebahtı Yıldönü-
münü Büyük Törenle Kutlayacak”, Milliyet, 22. 11. 1968, 3. sayfa) 

64  “… niçe bin müslimîn ü müsellemîn maktûl ü mecrûh ve gark-ı hûn bir hasâret-i kıyâmet-
eser vâkı‛ oldu ki, mâ	 lâ	 aynün	 reet	 ve	 lâ	 üzünün	 semi‛at	 ve	 lâ	 hatara	 ‛alâ	 kalbi	 beşe-
rin	[“Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve hiç kimsenin gönlünden bile geçirmediği” 
kıyâmet gibi bir hüsran. Tırnak içinde mânâsını verdiğimiz Arapça ibâre Hz. Peygamber’in bir 
hadisinden iktibastır. bk. Buhârî, “Bed’ü’l-halk”, 8; “Tefsîr, Secde”, 1; Müslim, “Cennet”, 2; 
Tirmizî, “Tefsîr”, 3195].	Ma‛lûm degildür ki dünyâ turalı ve Hazret-i Nûh Nebî sefîneyi îcâd 
idüp (rûy-ı) deryâda merâkib ü (sefâyin) nakl ü hareket ideli ol gûne musîbet-i uzmâ ve fetret-i 
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Müezzinzâde’nin Ahmed ve Mahmûd adlı iki oğlu ve ordunun önde gelen bey-
lerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık üç bin beş yüz kişi65 esir düşer.66

garîbe-i kübrâ vukū bulmış degildür…” Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-ahbâr (Gelibolulu 
Mustafa Ali ve Künhü’l-Ahbarı’nda II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet Devirleri	 [haz. Faris 
Çerçi], Kayseri 2000, II, 81-82); “… Bu muhârebe-i gayr-ı mübâreke Devlet-i İslâmiyye’de 
degil belki Hazret-i Nûh Nebî ‛aleyhi’s-selâm sefîneyi ihdâs ve îcâd ideli bihâr-ı arzda olmamış-
dur.” (İbrâhîm Peçevî, Târîh-i Peçevî, I, 498).

 Osmanlı kaynaklarında İnebahtı Deniz Savaşı, ağır zâyiât sebebiyle “Sıngın	 Donan-
ma	Harbi” olarak anılmıştır (Meselâ bk. Kâtip Çelebi, Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr, s. 90 
vd.). “Sıngın” kelimesi eski Türkçe’de “kırmak, bozguna uğratmak, mağlup etmek, yıkmak” 
mânâlarına gelen “sı-mak” fiilinden türemiş olup “kırılan, bozguna uğrayan, dağılan, vurgun 
yiyen” gibi anlamlar içermektedir.

65  Batı kaynaklarında yedi bin iki yüz müslüman esirin Müttefik Kuvvetler arasında resmen 
paylaştırıldığı, bir o kadarının da yakalayanlar tarafından resmî kayıtlardan kaçırıldığı kayde-
dilmektedir. (“Resmî” rakamlar ve paylaşımla ilgili teferruatlı bilgiler için bk. Salvatore Bono, 
Yeniçağ İtalya’sında Müslüman Köleler, s. 77-78.)    

66  Osmanlı’nın kaybettiği en büyük deniz savaşı olan bu mağlubiyet hıristiyan dünyasının 
asırlarca her yılın 3-7 Ekim tarihlerinde kutlamalar yapmasına yol açacaktır. Zîrâ hıristiyan 
dünyası Osmanlı’nın yenilmesiyle İstanbul’un müdâfaasız kaldığını, Akdeniz’in Türk gölü 
hâline artık gelemeyeceğini, duraklama ve gerileme devrinin başlayacağını görmüş; o günün 
hâtırasını canlı tutmak gâyesiyle sanatçılarını harekete geçirerek birçok şehirde bu galibiyeti 
sergileyen müzeler, binâlar, âbideler, heykeller, dev tablolar yaptırmış, kilise ve saray duvar-
larını bu galibiyetin remizleriyle donatmış, şükran bayramları ihdas etmiş, “Lepanto ruhunun 
ölmemesi” için tarihî, mimârî, edebî türlü türlü eserler meydana getirmiştir. Avrupalı yetkili-
ler bugün bile çeşitli yerlerde gerek 3-7 Ekim tarihlerinde düzenledikleri törenler vâsıtasıyla 
gerekse Türkiye ile diplomatik ilişkileri vesile kılarak Batı dünyasını İslâm âlemine karşı diri 
tutmak için İnebahtı Deniz Muharebesi’ni gündemlerinden düşürmemektedirler. (Meselâ bk. 
Dönemin Yunanistan Cumhurbaşkanı Kostis Stefanopulos’un İnebahtı’nın 433. yıldönümü 
(2004) dolayısıyla  düzenlenen törende yaptığı konuşma: Hürriyet, 12.10.2004, http://hurarsiv.
hurriyet.com.tr/goster/Show New.aspx?id=264204, http://www. zaman.com.tr/haber.do?habern
o=100214&keyfield=696E65626 16874C4B1; İtalya Reformlar Bakanı Roberto Calderoli’nin 
Papa XVI. Benediktus’u İnebahtı öncesi Papa V. Pius’un yaptığı gibi müslümanlara karşı ye-
niden Haçlı İttifakı kurmaya çağırması: Hürriyet, 08.02.2006, http://hurarsiv.hurriyet. com.
tr/goster/ShowNew.aspx?id=3906155, İtalya Merkez Sağ Koalisyonu’nun resmî yayın organı 
La Padania Gazetesi’nin 29.12.2009 sayısındaki “İslâm’ı Durdurmak İçin Yeni Bir İnebah-
tı” başlıklı başyazısı: http:// hurarsiv.hurriyet.com.tr /goster/ShowNew.aspx?id=13338308; 
05.03.1998’de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e resmî davetli olarak gittiği İspanya’da 
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Osmanlı tarihi kaynaklarında Cafer Çelebi, Sâlih Paşazâde, Gâvur Ali gibi 
birkaç ismin dışında esirlerin adından bahsedilmez, “müteaddid ağalar”67 ve 
Müezzinzâde’nin iki oğlunun da esir alınanlar arasında olduğu vurgulanır ama 
onların da isimleri anılmaz. Batı kaynaklarında ise Kutsal İttifak’ın elindeki 
önemli rütbelere sahip Osmanlılar bir bir kaydedilmiştir. İsimleri ve künyeleri 
kayıtlı bu “kıymetli savaşçılar” arasında Müezzinzâde’nin çocukları “Ahmed 
ve ‘Mehmed’ Bey” ile “Mahmûd	Ağa” da vardır.68

6)	 Hindî	Mahmûd’un	Esâret	Yılları

Hindî Mahmûd Sergüzeştnâme’de “Vaŝf-ı Cenk” başlığı altında savaşın şid-
detini aktarırken topların her birinin ejdere dönüşüp ateş saçtığını, ecel okunun 
savaşanların üzerinde uçuştuğunu, tüfeklerin fındıklarının değdiği sinelerde 
koca koca deliklerin açıldığını, peşpeşe atılan ok ve mızraklar sebebiyle kal-
kanların kirpiye döndüğünü, denizin kanla kızıla boyandığını, gâzîlerin kılıç 
şakırtılarının feleğin kubbesini gümlettiğini, yerin göğün titrediğini, Osmanlı 
donanmasında birçok askerin ya kâfirler tarafından vurularak yahut denize dü-
şüp boğulmak sûretiyle şehîd düştüğünü, kiminin ise yaralanıp canını kurtar-
maya çalıştığını söyler:

Kral Juan Carlos tarafından “İnebahtı” marka şarap ikram edilmesi: http://hurarsiv.hurriyet.
com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-8692; yine bu ziyâret esnasında öğle yemeği için ağırlandığı 
tarihî salonda diğer davetlilerle birlikte duvarı boydan boya kaplayan “İnebahtı” isimli tablonun 
karşısına oturtulması: Hulusi Turgut, “İspanya’daki Davette İnebahtı Savaşına Ait Bir Tablo-
yu Görünce Demirel’in Boğazında Yemek Düğümlendi”, Sabah, 10.08.2002, 4. sayfa; İspan-
ya Hükümeti’nin İnebahtı “Zaferi”nin 400. yılı anısına (1971) bastırdığı pullar için bk. http://
www.prdd.org/index. php?option=com_content&view=article&id=216:sea-power-nebahti-
savai&catid=45:denizcilik kulturukategorisi&Itemid=37). (İnternet sitelerine erişim tarihimiz 
Eylül 2011.)

67  bk. Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall,	Devlet-i Osmaniye Tarihi [trc. Mehmed Atâ], 
İstanbul	1332, VI, 271.

68  Jean Pierre Edmond Jurien de la Gravière,  La Guerre de Chypre et la Bataille de Lèpante, 
Paris 1888, II, 220-221; Salvatore Salvatore Bono, Yeniçağ İtalya’sında Müslüman Köleler, s. 
78, 510.
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234.	 Birbiriyle ķavuşdılar ‚asker

	 Yir u gök eyle olur revân lerzân

235.	 İrdi tîġ-i ecel serine kimüñ

	 Tîr ider kimi üstüne perrân

236.	 Dilün uzadubanı yalmandı

	 Ķanlar içüp sinân olur mestân

237.	 Oķ yılanı gibi atılur-idi

	 İki cânibde göz göze peykân

238.	 Tîġ u tîr eyle doķunur meśelâ

	 Kirpiye dönmüş-idi şol ķalķan

239.	 Çün ecel ţopı atılur nâgâh

	 Niçesin eyledi o dem bî-cân

240.	 Tüfegüñ fınduķı kime ţoķınur

	 Açdı ol sînelerde çoķ revzân

241.	 Kim şehîd oldı kimisi mecrûĥ

	 Kimün öldürürdi derd-ile hicrân

242.	 Ķudret ıssı Kerîm ü Ķādir’sün

	 Şefķatüñ ķapusında yoķ derbân
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243.	 Ĥâcetün dünyede revâ ķılduñ

	 Kâfirüñ iy Müheymin ü Mennân

244.	 Emrüñe râm olup o Ķapudân

	 Dîn yolunda cânın ider ķurbân

245.	 İki cânibden oldı ceng-i ‚ažîm

	 Ķanla lâle-gûn oldı ‚ummân

246.	 Dîn yolunda şehîd olanlar içün

	 Cennetüñ ķapusın açar Rıđvân

247.	 Ba‚żı deryâya düşdi ġarķ oldı

	 Ba‚żısın devşirüp alur gebrân

248.	 Felegüñ ķubbesini gümletdi

	 Çâķ çaķ-ı seyfiyle ġāziyân

249.	 Ķırdılar ġāzîler niçe küffâr

	 Kimi mecrûĥ olup ider efġān    (Sergüzeştnâme, 11a-11b).

Hindî Mahmûd, kahramanca savaştıklarını ancak kendisinin de dâhil ol-
duğu bir kısım askerin hıristiyan donanması tarafından esir alındığını anlatır. 
Yaralananlar arasında sadece müslümanlar yoktur:

255.	 Bi-ĥamdillâh ki yüz döndürmedüm hîç

	 ‚Adûdan iy birâder buña inan
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256.	 Esîr oldıķ ţutuldıķ emr-i Ĥaķ’la

	 Ħıristiyân kimi de ider efġān

257.	 Kimi baba kimi ķardeş oġul dir

	 Kimi başum elüm deyüp aķar ķan

258.	 Ħasâret irdi muĥkem ol kilâba

	 Bizüm cânibde de olurdı nâlân    (Sergüzeştnâme, 11a)

Hindî, İnebahtı’ya bir yeniçeri yahut donanma askeri olarak savaşmak 
için değil geçmişte dîvân kâtibi, defterdâr gibi görevlerde bulunması hasebiy-
le kayıt tutmak üzere gönderilmiş olmalıdır. Ancak vazifesi ne olursa olsun 
onun yukarıdaki beyitte de (255) belirttiği üzere İnebahtı’da canıyla, malıyla 
mücâdele ettiğine şüphe yoktur. Nitekim, Kısas-ı Enbiyâ’da “âşıklar” kervanı-
na kendisini de katması için Allah’a duâ ederken

3381.		 Ħudâyâ eyle Hindî’yi olardan

	 Ġazâ yolında virdi mâl ile ten

diyerek İnebahtı’daki savaş sahnelerini hatırlar.

Bu savaşın neticesinde yararlılık gösterenlere birtakım terfi ve terakkiler 
verilirken69 Hindî’nin payına esâret düşmüş, “küffâr elinde” dört yıl süren 
(979-983/1571-1575) mahkûmiyetten III. Murâd’ın bizzat ilgilenmesi saye-
sinde kurtulup vatanına dönebilmiştir. Pâdişâhın bu lutfuna mukabil, kendisi 
de uğruna “cânını, tenini erittiği” ve adını Hediyye koyduğu sergüzeştnâmesini 
ona sunmuştur:

69  Bunun en önemli örneği Uluç Ali Paşa’nın ünvanının “Kılıç”a çevrilip II. Selîm tarafın-
dan Kaptân-ı Deryâlığa getirilmesidir. Diğer bazı örnekler için bk. Safvet, “Sıngın Donanma 
Harbi Üzerine Bazı Vesîkalar”, Târîh-i Osmânî Encümeni, sy. 9 (İstanbul 1329), s. 561-562.

| 67Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd



36.	 Ķızıl elma’da Papa’nuñ elinde

	 Olup dört yıl o küffâruñ ilinde

37.	 ‚İbâdet üzre idük ķırķ müselmân

	 Bizi ĥıfž itdi luţfı ile Mennân

38.	 Ki yazdım anda cümle sergüźeştüm

	 İdüp cûş anda deryâ gibi ţaştum

39.	 Sekiz biñ beyt-ile yazdım kitâbum

	 Naŝîĥat idi yârâna ħiţâbum

40.	 Hediyye didüm adına anuñ ben

	 Eritdüm ol kitâb-çün cân ile ten

41.	 Bi-ĥamdillâh getürdüm pâdişâha

	 Anuñ luţfı ile bitmişdi yara

42.	 Bizi küffâr elinden aldı ol yâr

	 Virüp küffâr bedel luţf ehli ħünkâr

a)	 Esâret	Hâtıraları	ve	Yaşadığı	Bazı	Sıkıntılar	

Hindî Mahmûd, esâret yıllarını Sergüzeştnâme’de “Vaŝf-ı Maĥbûsân” baş-
lığı altında kendi ve esir arkadaşlarının durumunu tasvîr ederek anlatmaya baş-
lar. Kaptân-ı Deryâ Müezzinzâde Şehid Ali Paşa’nın çocukları olan “gül gibi” 
iki genç, Sultân’ın kendilerini ismen tanıyacak kadar yakın olduğu ayândan 
nice kimse, birçok sipâhi, reis ve diğer kademelerden esirler Don Juan’ın em-
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rindeki gemilere doldurulurlar: 70 

70  Don Juan d’Autriche (1547-1578), Kutsal Roma Cermen İmparatoru V. Charles Quint 
(Şarlken)’in oğlu olup savaşa katılan Batılı ülkelerin ortak kararıyla müttefik kuvvetlerin baş-
komutanlığına getirilmiştir. Osmanlı tarihine âit kaynaklarda ve bunlara dayanılarak yazılan 
tarihî-edebî eserlerde Don Juan iki açıdan ele alınır. Birincisi onun V. Charles Quint’in “zinâdan 
hâsıl veledi” ve İspanya Kralı İkinci Philippe’nin “gayr-ı meşrû kardeşi” olması, ikincisi müslü-
manlara karşı yaptığı korkunç zulümler sebebiyle Katolik dünyasında baş tâcı edilmesidir (Bazı 
örnekler için bk. Kâtib Çelebi, Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr, s. 92; İsmail Hami Danişmend, 
İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, II, 403;  Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza Kadar 
Büyük Türkiye Tarihi, İstanbul 1983, IV, 311-312; Reşat Ekrem Koçu, Osmanlı Muahedeleri 
ve Kapitülasyonlar: 1300-1920 ve Lozan Muahedesi 24 Temmuz 1923, İstanbul 1934, s. 48; 
Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı [söyleşi: Emine Çaykara], İstanbul 2005, s. 285; Zuhuri 
Danışman, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, İstanbul 1965, VII, 255; Halikarnas Balıkçısı, Uluç 
Reis, İstanbul 1962, s. 419; Feridun Fazıl Tülbentçi, Sultanların Aşkı: Büyük Tarihî Roman, İs-
tanbul 1950, s. 134; Aptullah Ziya Kozanoğlu, Kızıl Kadırga, İstanbul 1965, s. 262-268; Mücte-
ba İlgürel, “Zirveden Dönüş: II. Selim’den III. Mehmed’e”, Genel Türk Tarihi, VI, 47; M. Cavid 
Baysun, “Lepanto”, İA, İstanbul ty., VII, 39.) (İ. Hakkı Uzunçarşılı’nın yukarıdaki tabirleri kul-
lanmak yerine “II. Philip’in baba	bir	kardeşi” demesi kayda değerdir [a.mlf., “Kıbrıs Fethi ile 
Lepant (İnebahtı) Muharebesi Sırasında Türk Devleti ile Venedik ve Müttefiklerinin Faaliyetine 
Dâir Bazı Hazine-i Evrak Kayıtları”, Türkiyat Mecmuası, sy. 3, İstanbul 1935, s. 261.]).

Ancak Sergüzeştnâme’de Don Juan hep yaptığı iyilikler, esirleri kollaması, onları hoş tutması ve 
onlara kıymet vermesi gibi yönleriyle anılır. Hindî,

225.	 Didi serdârıdur ol Efrenc’üñ

 Nesl-i şâhî vü ismi Ţon Civan   (10b)

beytiyle onun hükümdar neslinden geldiğini ve İnebahtı Deniz Savaşı’nda müttefiklerin komu-
tanı olduğunu teyid ettikten sonra, savaşta esir alınan Paşazâdelere karşı tavrını

264. ‚İzzet idüp virürler esbâbdan

 Ħoş ţutar luţfı ile Don Civan   (12a)

beyti ile anlatır ve çok sıkıntılı geçen İnebahtı-Messina yolculuğundan sonra Messina’da daha 
iyi şartlara kavuşmalarını da Don Juan’ın lutufkâr tavrına bağlar (bk. Sergüzeştnâme, 279-280. 
beyitler, 12b).

Messina hapishanesine koyduğu esirleri Papa’nın emriyle Roma’ya göndermekte tereddüd eden 
Don Juan Papa’nın kat’i fermanı karşısında esirleri ona hediye olarak gönderirken korku içinde-
ki esirlere moral verip onları rahatlatmayı da ihmal etmemiştir:

832. İstimâlet idüp bize didi kim

 Ħavf idüp olmañuz ŝaķın lerzân
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833. Ben mekâtib yazup niyâz itdüm

 Ħoş ţutar luţfı-ile sizi ruhbân

834. Ķuvvet-i ķalb virüp bize merdüm

 Ķalbimüze getürdi iţmi᾿nân   (38b-39a)

Esirler Roma’ya götürülürken Napoli’de konakladıklarında da Don Juan, kethüdası Don 
Dodrigo’dan esirlere iyi cins kumaşlardan yapılmış kaftanlar, kadifeden şapkalar, atlas yenler, 
sarık için tülbendler almasını istemiştir:

877.	 Diñle imdi o merdüm-i tersâ

 Nice ħil‛at ider bu dem iĥsân

878.	 Ketħudâsıdurur Don Dodrigo

 Anı bile ķoşup gönderdi ol ân

879.	 Aña tenbîh idüp kemâli ile

 Aç gözüñi oñat idün iź‚ân    (devamı için bk. Sergüzeştnâme, “Vaŝf-ı Ħil‚at-ı Don Civan”, 
880-889. beyitler, 41a).

Bütün bunların yanında Hindî Mahmûd’un hayâli Don Juan’ın Sultân Selîm’in kölesi olmasıdır. 
O günlerin yaklaştığına dâir inancını muhafaza eden Hindî, feleğin Don Juan’ın aleyhine neti-
celenecek hamlesini beklemektedir:

3.	 Dîn-i İslâm’a ihânet ķaŝd iden bulur cezâ

 Âsitânuñda şehâ bir bendeñ ola Don Civan

4.	 Vâķı‚a görmişdürür bendüñe düşiserdür ol

 Ele virür görile bir lu‚b-ıla anı zamân   (“Vaŝf-ı Pâdişâh-ı ‛Âlem-penâh bâ Münâsebet”, 
37b)

Hindî’nin esâret hâtıralarını hangi şartlar altında kaleme aldığını, bunları nasıl muhafaza etti-
ğini, bu metinlere müdahele edilip edilmediğini bilmiyoruz. Ancak Papa’ya bile hakaret-âmiz 
ifadeler kullanırken, Don Juan’ın emriyle gönderildikleri Messina hapishanesini ihsân ve in‛âm 
yeri olarak anlatması, yukarıda görüldüğü gibi İnebahtı’da esir alınırken ve Messina’da mah-
pusken Don Juan’dan hep “lutfu ile hoş tutan”, askerlerine esirlere iyi davranmalarını, onları 
yedirip içirip giydirmelerini, rahat odalarda yatırmalarını emreden merhametli bir komutan ola-
rak bahsetmesi ve eserlerinde Don Juan’la ilgili olumsuz hiçbir nitelemenin yer almamış olması 
üzerinde durulması gereken bir husustur.
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265.	 Dutarlar nice kimse a‚yândan

	 İsmi ile anı bilür Sulţân

266.	 Zu‚amâdan sipâhîler merdler

	 Alınup oldı ħâk-ıla yeksân

267.	 Rü’esâdan alındı çoķ kimse

	 Dutdılar daħı niçe keştîbân    (Sergüzeştnâme, 12a)

4.	 Lu‚b-ıla devr-i felek bizi düşürdi dâma

	 Şâh-ı tersâ elüne düşübeni olduķ esîr   (Sergüzeştnâme, “Vaŝf-ı 
Pâşâzâdegân”,	39b)

Hindî bu durumu Kısas-ı Enbiyâsı’nda da ele alır:

1 Ekim 1578’de henüz 31 yaşındayken Belçika sınırlarındaki Bouges’de ölen Don Juan Batılılar 
tarafından muhteşem bir komutan olarak görülür. Papa V. Pius, İnebahtı gâlibiyeti sonrası Don 
Juan’ı kendisinin “biricik sevgili oğlu” saymış, İncil’deki “Bu, Yahyâ nâmında, Allah tarafından 
gönderilmiş bir adam idi (Yuhanna, 6)” âyetinden ilhamla onu adaşı olan Hz. Yahya’ya benze-
terek (“Juan”ın Arapça karşılığı Yahyâ’dır) “Tanrı tarafından gönderilen adam” olarak	övmüş, 
“Hıristiyanlığı yok olmaktan kurtaran büyük kahraman” ilan etmiştir (Luis Coloma, The Story of 
Don John of Austria [trs. Lady Moreton], London 1912, s. 341, 428,	William Stirling Maxwell, 
Don John of Austria or Passagers from the History of the Sixteenth Century 1547-1578, London 
1883, I, 461;	Hammer-Purgstall,	Devlet-i Osmaniye Tarihi, VI, 272.)

Don Juan hakkında onlarca kitap ve makale yazılmış, hayâtı ve yaptıkları birçok edebî esere ve 
tarihî romana konu olmuştur. Yukarıdakiler dışında Don Juan’la ilgili bazı önemli çalışmalar 
şöyle sıralanabilir: Lorenzo van der Hammen Gómez de Leon, Don Juan de Austria: Historia, 
Madrid 1627; Alexis Dumesnil, Histoire de Don Juan d’Autriche, Bruxelles 1827; Don Cayeta-
no Rosell, Historia del Combate Naval de Lepanto, Madrid 1853; D. Miguel Sanchez, Presbi-
tero, Felipe II La Liga de 1571: Contra el Turco, Madrid 1868; Margeret Routledge Yeo, Don 
John of Austria, London 1934; George Slocombe, Don John of Austria: The Victor of Lepanto 
(1547-1578), Chicago 1936; Henri Cambon, Don Juan d’Autriche: le Vainqueur de Lépante, 
Paris 1952; Charles Petrie, Don John of Austria, London 1967; Jack Beeching, The Galleys at 
Lepanto, Scribner 1983; Gloria Goddard, The Last Knight of Europe: The Life of Don John of 
Austria, Montana 2011. 
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35.	 Ġazâ yolunda deryâda dutuldum

	 Çoķ oynadımdı ol anda ütüldüm

Eski esirlerin de bulunduğu bu gemilerde bütün esirlerin elbiseleri çıkarılır, 
ayaklarına zincirler vurulur, aç, çıplak, sefil bırakılırlar. Saçlarını sakallarını 
kesip onları âdetâ yeni yetme oğlanlara çevirirler:

275.	 Ŝac ile ŝaķalı tırâş idüp

	 Pîrleri ķıldılardı nev-civân    (Sergüzeştnâme, 12b)71

Küffâr askerinin kimi bunları teper, kimi döver; kırk gün boyunca türlü zu-
lümlere maruz bırakılırlar. Açlıktan gözlerinde bir parça ekmeğin bile uçuştu-
ğu zamanlarda kıdemli esirler bunlara yemek verirler, sabır telkin eder, teselli 
kaynağı olurlar ve bunları gözleyip kollarlar:

268.	 Ŝoydılar her gemide maĥbûsı

	 İtdiler cemmüñ olar ‚uryân

269.	 Urdılar pâyimüze zincîri

	 İşimüz oldı zâr-ıla efġān

270.	 Açlıķ ile ķatı zebûn oldıķ

	 Gözümüzde uçardı bir pâre nân

	 …

276.	 Kimi deper kimi gelüp urur

	 Kimi efşân iderdi fâĥişân     (Sergüzeştnâme, 12a-12b)

Hindî Mahmûd, Hz. Peygamber’den şefâat talep eder, Allah’a yakarır, zin-

71  Haçlı ordusu askerlerinden meşhur İspanyol yazar Cervantes	İnebahtı Deniz Savaşı’nda	
sol	kolunu kaybetmişti. Hindî Mahmûd’un da sakalları kesilmiştir. Sokullu Mehmed Paşa’nın 
İnebahtı yenilgisinden sonra müttefik kuvvetler adına elçi Antoina Barbaro’ya söylediği rivâyet 
edilen “Biz sizden Kıbrıs’ı alarak bir kolunuzu kestik. Siz donanmamızı yenmekle sakalımızı 
tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez. Lâkin tıraş edilen sakal eskisinden daha gür biter.” cüm-
leleri bu tesâdüfle birlikte değerlendirildiğinde ayrı bir değer kazanmaktadır.
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cirlerden kurtulmayı, bu cefâdan âzâd olmayı diler:

1.	 Yâ şefî‚a’l-müźnibîn yâ güzîn-i enbiyâ

	 Şefķatüñ nûrın irişdür gül bize yevmü’l-cezâ

2.	 Bir gürûh maĥbûslaruz küffâr elünde yâ Resûl

	 Dîn yolunda eylemiş idük bu cümlemüz ġazâ

	 …

4.	 Luţfıñ-ıla yâ Resûlallâh Ħudâ’dan dilegil

	 Bizi bu bendden ħalâŝ idüp ide luţf [u] ‚a[ţ]â

	 (Sergüzeştnâme, “Recâ-yı şefâ‚at bâ Muĥammed  
 ‚Aleyhi’s-selâm”, 12b)

Onun çektiklerini duyanlar hayretlerinden parmaklarını ısırırlar:

5.	 Yârâ bu sergüźeştümüzi istimâ‚ iden

	 Engüşt-i ĥayreti dehene aldı didi vâh  

(Sergüzeştnâme, “Tażarru‚-kerden be-Cânib-i Ĥażret-i Sübĥân”, 
13b) 

Kırk yedi gün süren bir yolculuktan sonra Akdeniz’in en büyük adası olan 
Sicilya’nın (İtalya) kuzeydoğu kıyısında şerit hâlinde uzanan liman şehri 
Messina’ya72 gelirler (Receb’in başları 979/ Kasım 1571).73 Burada bir hapis-

72  Kaynaklarda Misina, Messina, Messine, Mesina, Misini, Misine şeklinde okunuşlarına 
rastlanan Messina’yı metinlerin vezin ve harekelerini esas alarak okuduk.

73  Hindî Mahmûd tarih vermemektedir. Eserine kaydettiği İnebahtı Muhârebesi tarihini esas 
alırsak Messina’ya 6 Recep 979 (24 Kasım 1571) Cumartesi günü vardıkları sonucu çıkar. Sa-
vaşın diğer kaynaklarda belirtilen tarihinden hareket edersek 4 Recep 979 (22 Kasım 1571) 
Perşembe günü oraya vardıkları anlaşılır. Hindî, İnebahtı’dan Messina’ya kadar süren bu deniz 
yolculuğunu kaç günde tamamladıklarını Sergüzeştnâme’deki iki beyitte zikreder:

277.	 Erba‛în güne dek bu hicrânı
 Çekdi ol ‛asker ile ol mîrân   (12b)

1. Emr-i Rabbânî ile oldıķ esîr
 Ķırķ yedi gün keştîde ķılındı zâr   (“Kıt’a”, 39a)
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haneye yerleştirilen esirlere Don Juan’ın emriyle don, gömlek, kaftan dağıtılır. 
Etli, sebzeli, tavuklu güzel yemekler, kuruyemişler, meyvelerle beslenirler. Ya-
kalandıkları ağır hastalıklardan vefât edenler olsa da hastalara yakın ilgi gös-
terilir, tedavileri yapılır. Mahpusların ayaklarındaki zincirler çözülür. Zindan 
onlar için âdetâ “dâr-ı ni‛met” olur:

278.	 Bu cefâdan ħalâŝa dermân ķıl

	 Ĥürmeti-çün Resûlüñ i Yezdân

279.	 Ķalbüñe luţfıñ eyledüñ ilhâm

	 Emr idüp ķullarına Don Civan

280.	 Ol esîrüm olan müselmânı

	 Ţon u gömlek virüñ cuķa ķaftân

281.	 Ġayrı yerde belâ çekilmiş-idi

	 Messine’de oldı bu iĥsân

	 …

283.	 Guşt-ı oroz (?) yanınca hem sebze

	 Her kişiye virile dörder nân

284.	 Ħastalara tavuķ ķızıl üzüm

	 Bile tüffâĥ u fındıķ u rümmân

285.	 Ħasta tavuķ yeyüp ŝaġı baķup

	 Nef‚i olmadı anlara çendân
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286.	 Va‚desi yitmek ile fevt oldı

	 Mesken oldı olara dâr-ı cinân

287.	 Ħastalara virüp ţabîb şerbet

	 Mîl belâsın çekerdi mecrûĥân

288.	 Bize luţf eyleye o Rabb-ı enâm

	 Râh aça her kimesne bula mekân

			 …

295.	 Pâyimüzden ki gitdi bend ü belâ

	 Dâr-ı ni‚met olupdurur zindân     (Sergüzeştnâme, 12b-13a)

Ancak anlaşıldığı kadarıyla bu durum herkes için geçerli değildir. “Uluç” 
diye anılan, çoğu esir alındıktan sonra müslüman olan ve Osmanlı donanma-
sına katılan askerler hapisteyken çok ızdırap çekmişlerdir. Onlara dinlerinden 
dönüp yeniden hıristiyan olmaları emredilmiş, bu emre uymayanlar türlü iş-
kencelere maruz bırakılmışlar ve bir keşişin emriyle yakılarak şehîd edilmiş-
lerdir:

806.	 Uluc deyu alurlar niçe müslim

	 Didiler kim bulardur nesl-i gebrân

807.	 İledürler oları bir keşîşe

	 Yaķarum âteşe dimiş o ruhbân

808.	 Niçe gün bend idüp ider cefâyı

	 Żarûrî sögerek uymışdı uyan

809.	 Cefâya ŝabr ile dîn üzre ŝâdıķ

	 Olurlar içleründe bir iki yârân

| 75Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd



810.	 Mu‚în ola olara Ĥayy [ü] Bâķį

	 Elündedür anuñ her ĥâle fermân

811.	 Kemâl-i ĥüzn-ile maĥzûn oldıķ

	 Hemân ŝabr ile olur buña dermân

812.	 İşitdük ŝoñra yaķmışlar olardan

	 Niçeler ki ider cennetde cevlân    (Sergüzeştnâme, 37b)

Hindî Mahmûd, Sergüzeştnâme’den dört yıl sonra kaleme aldığı Kısas-ı 
Enbiyâ’sında esâret devresiyle ilgili teferruatlı bilgi vermemesine rağmen 
“uluç”ların şehâdetini unutmamış, maruz kaldıkları zulüm ve hakaretlere dik-
kat çekerek onlara Allah’tan rahmet niyâz etmiştir:

4713.	 Bilürem yandı dîn yolında mü’min

	 Cefâ ile yaķup küffâr-ı bî-dîn

4714.	 Olar dîn yolına iĥrâķ olundı

	 Misine adasında bu bilindi

4715.	 Olar ķul aŝlı idi dönmediler

	 O küffâruñ sözine uymadılar

4716.	 Ħudâ raĥmet ide ol ŝâdıķįne

	 Diyânet üzre yandı şevķ-ı dîne

4717.	 İdüp Hindî de küffâr içre tevĥîd

	 İrişüp ħâtime oldı baña ‚îd 74

74  Batı kaynaklarında esir uluçlara eski dinlerine dönmeleri için yapılan baskılar, İslâm’da 
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Hindî Sergüzeştnâme’sini belli bir kronoloji içinde ve düzenli bir şekilde 
kaleme almamıştır. Elimizdeki nüshanın eksik, kopuk ve varakların yerlerinin 
karışmış olması esâret hayâtını kronolojik bir sıra ile ele almayı zorlaştırmak-
tadır. Doğrudan esâret hayâtını anlattığı beyitler Hindî’nin içinde bulunduğu 
fizikî şartlar ve ruh hâli münâsebetiyle eserin değişik varaklarına dağılmış 
durumdadır. Söz konusu beyitler ışığında hayâtının bu devresine dâir şunlar 
söylenebilir:

Hindî Mahmûd mahpusken, bazı zamanlar ümit kapısını gözetir, ferahlar, 
esâretten her an kurtulabileceğini düşünür, Hz. Hızır’dan, Emir Sultân’dan, 
Ahî Evrân’dan istimdâd diler, ricâlü’l-gaybın bir gün gelip kendisini kurtara-
cağını hayâl eder (324-328. beyitler ve Hızır Aleyhisselâm’la ilgili gazel, 15a), 
Osmanlı donanmasının Roma’yı da içine alacak şekilde bu toprakları fethe-
deceğini, hayır kapılarının açılacağını, kendisinin de Roma defterdârı olaca-
ğını (195. beyit, 9b), halkın tebaa hâline getirilip vergi vereceğini söyler (399. 
beyit, 18a); murâdına yine ereceğini, devlet kuşunun yine başına konacağını, 
Allah’ın lutfedip dostları şâd, düşmânları zelîl kılacağını anlatır:

783.	 Ġama düşmeñ Ħudâ’ya ĥamd idelüm

	 Bize luţfın irişdüre Yezdân

784.	 İrişevüz yine murâdımuza

	 Vire ‚izzet o Ķādir [ü] Sübĥân

785.	 Fetĥ-i bâb ola ħâneler açıla

	 Döşene odalar ile eyvân

karar kılanların uğradıkları zulümler ve bu insanların türlü işkencelerle öldürülmeleri ile ilgili 
kaydedilen bilgilerle Hindî’nin yukarıdaki beyitleri paralellik göstermektedir (bk. çeşitli klasik 
kaynaklara atfen Salvatore Bono, Yeniçağ İtalya’sında Müslüman Köleler, s. 69-71). 
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786.	 Yine devlet ķuşı ķona serüñe

	 İde ‚izzet ri‚âyetin erkân

787.	 Dostlaruñ şâd ola vü düşmen ħor

	 Çevre yanuñ ţola gül [ü] reyĥân

788.	 Gelüp atlar yedile yedekler

	 Yene ni‚met ü oluna dîvân

789.	 Umaram ‚an ķarîb müyesser ide

	 Ol Kerîm ü ‚Alîm-i ‚âlemiyân   (36b)

Bazan da daralır, ümidini yitirir, hayâllerinin gerçekleşmeyeceğini düşünür,

777.	 Bilmezem Hindî ne ŝayıķlarsın

	 Düşin görürsin meger ħâbdan uyan   (36a)

der.

Bir “mahbûs-ı za‛îf” olarak feleğin elinden âh eder, “ney gibi nâlân” olur. 
Yâr ile safâda olup onunla güzel vakitler geçirirken, kadehlerin devredildiği 
dostlar meclisinde gülüp eğlenirken, bir tarafta hizmetçiler, bir tarafta gulâm 
ve tâze civânlar onun karşısında el bağlayıp dîvân dururken, vezirlerin mec-
lisine vardığında erkân onu ayakta karşılarken, nice yiğit erlerle birlikte kor 
kılıçlar kuşanıp yağız atlara binerek Pâdişâh sancağının gölgesinde seferlere 
çıkarken, çaşnigirler eliyle kendileri için kuzular çevrilip türlü nimetler hazır-
lanırken, yiyip içip şükür ve duâ ile zamânı doldururken hokkabaz felek yine 
oyununu oynamış, sırtını yere getirmiş, onu kâfirlere esir etmiştir:

754.	 Felek ‚âlemde neler işlemişdür

	 Ne ĥâlden ĥâle gelür diñle insân   (35b)

	 …
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889.	 Bir ķararda ķomaz kişiyi ŝaĥîĥ

	 Gösterür dürlü dürlü bu devrân   (41a)

439.	 el-Amân el-amân iy devr-i felek

	 Göre ĥasret gözüm ecelden amân   (20a)

	 …

56.	 Kimseye raĥmı yoķ cefâdur işi

	 Yanında bir gedâ-yıla mîrân

757.	 Kâh olur bir gedâyı şâh eyler

	 Mîrleri ħâk-ile eyler yeksân

758.	 Bir gün eyler bu ħânede dil-şâd

	 İder ol ħânede biri efġān

759.	 Birini getürür cihâna bu dem

	 Birisi ĥasret-ile virür cân    (35b)

Köhne cihân yeni destanlar yazma sırasını kâfirlere vermiş, bir iki gün 
Hindî’nin yüzüne gülüp onu yârdan, yârân-ı kadîmden ayırmıştır:

779.	 Geldi nevbet bu sâlde küffâra

	 Ţola köhne cihâna nü destân    (36b)

	 …

618.	 Yine ħalķı dâyim çerħ-i şu‚bede-bâz

	 Gâhi giryân ider gehi ħandân

619.	 Birinüñ yirini zemîn eyler

	 Birinüñ üstine döner devrân   (30a)
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	 …

761.	 Niçeler yâr ile ŝafâda iken

	 Ayırup cevr ider görüñ devrân   

762.	 Kimisi yine ‚ıyş u ‚işretde

	 Kimisi bend-ile çeker zindân    (35b)

Hindî esâret bağlarından kurtulup İslâm iline vardığında rahata kavuşaca-
ğından emindir. O yüzden dâimâ Hakk’a niyâz eder:

1.	 Ulaşdur bizi İslâm’a ‚inâyet eyle yâ Allâh

	 Ki göster bize evlâdı hidâyet eyle yâ Allâh   

 

2.	 Ki sensün fâ‚il-i muħtâr idersin luţfı vü ķahrı

	 Bugün ‚afv eyle cürmümüz ‚inâyet eyle yâ Allâh

3.	 Bizüm küffâr çañundan ķulaġımuzı emîn eyle

	 Eźân nûrı ile ţoldur ki raĥmet eyle yâ Allâh   

(“Du‚â vü Niyâz be-Dergâh-ı Ĥaķ”, 25b)

Roma’da bir ramazan bayramı sabahı tazarru faslında söylenmiş aşağıdaki 
samimi ifâdeler Hindî’nin çektiği hasreti ve ayrılık acısını bugüne âdetâ sehl-i 
mümtenî tarzında yansıtmıştır:

819.	 Ehl-i küfr içre zâr ü ser-gerdân

	 Ķalduķ eyle meded bize dermân

820.	 ‚Iyd güni her kişi neşâţunda

	 Bize sicn oldı ħâne-i aĥzân
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821.	 Her gice yalıñuz olunmaz hîç

	 Derd-i hicrân bizüm ile yârân

822.	 Görmedüm ben neşâţı ‚âlemde

	 Ba‚żılar dir gehî olur mihmân   (38a)

b)	Messina’dan	Roma’ya	Götürülüşü

Hindî Mahmûd, “Kızıl Elma” diye tabir ettiği Roma’da mukim Papa’nın 
(V. Pius) Don Juan’a bir mektup yazarak ondan Messina hapishanesindeki “üst 
tabaka” esirleri kendisine göndermesini istediğini söyler. Don Juan bu talebi 
hoş karşılamaz ve konuyla alâkalı cevâbî mektuplar gönderir. Ancak Papa’nın 
fermânı kesindir. Bunun üzerine esirleri Papa’ya göndermekten başka çâresi 
kalmayan Don Juan -daha önce de zikredildiği üzere- onları teselli eder, gönül-
lerini alacak sözler sarfeder, korkmamalarını tenbihler; râhiplerin esirleri güzel 
karşılaması için Papa’ya mektup yazdığını söyler, mahpuslara “kuvvet-i kalp” 
vererek onları sakinleştirir: 75

830.	 Vâŝıl oldı mekâtib-i Papa

	 Iŝırup barmaġını açdı dehân

831.	 Nice def‚a sözine yazdı cevâb

	 ‚Âķıbet Papa’nuñ didi fermân

832.	 İstimâlet idüp bize didi kim

	 Ħavf idüp olmañuz ŝaķın lerzân

75  Salvatore Bono, M. Rosi’ye atfen (Alcuni Documenti Relativi Alla Liberazione dei Prin-
cipali Prigionieri Turchi: Presi a Lepanto) Müttefik Kuvvetler’in bu “kırk önemli esir”i ara-
larında nasıl paylaşacakları hususunda mutabakata varamadıklarını, bunun üzerine Papa’nın 
“gözetim	ve	muhafazası”na emanet etmeyi kararlaştırdıklarını söyleyerek Hindî Mahmûd’un 
anlattığı hâdiseyi Vatikan belgeleriyle desteklemektedir (bk. Salvatore Bono, Yeniçağ İtalya’sın-
da Müslüman Köleler, s. 78).
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833.	 Ben mekâtib yazup niyâz itdüm

	 Ħoş ţutar luţfı-ile sizi ruhbân

834.	 Ķuvvet-i ķalb virüp bize merdüm

	 Ķalbimüze getürdi iţmi’nân    (Sergüzeştnâme, 38b-39a).

Ancak aşağıdaki beyitler Don Juan’ın bütün çabalarına rağmen esirlerin 
gönlünün pek rahat olmadığını gösterir:

5.	 El açuñ cümle du‚â eyleyelüm

	 İrgöre maķŝûda bizi rûzigâr     (“Kıt‚a”, 39a)

835.	 Çıķdı maĥbûs o anda zindândan

	 Girdi keştîye yine pîr ü civân

836.	 Geçdi pâye yine o bend-i belâ

	 Göz yaşı yaġdı fi’l-meśel bârân   (39a)

Hindî ve kader arkadaşları kırk yedi gün süren meşakkatli deniz yolculu-
ğundan sonra getirildikleri Messina hapishanesinde yetmiş yedi gün kalırlar. 
24 Ramazan 979 (9 Şubat 1572)’da Papa’nın emriyle Don Juan’ın riyâsetinde 
gemiye bindirilirler, gemi Ramazan Bayramı günü Roma’ya hareket eder:

3.	 Roma şehrine varılmaķ emr olup

	 Ķoşdı âdem Don-Civan-ı şîvekâr

4.	 Çün yigirmi dörde irdi mâh-ı ŝavm

	 Cum‚a gün keştîye girdi cümle yâr 76    (“Kıt‚a”, 39a)

	 …

76  24 Ramazan 979 tarihi Cumartesi gününe denk gelmektedir. Hindî ya günleri karıştırmış, 
yahut hilal bir gün önceden görülmüş, Ramazan erken başlamış olmalıdır.
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837.	 Rûz-ı ‚ıydde hava bulup keştî

	 Açdı yelken o demde keştîbân    (39a)

Messina’dan yüz elli mil (yaklaşık 240 km.) mesafede biri “yanan”, diğeri 
“simsiyâh duman”lar çıkaran iki Yanar Ada’dan geçip77 üçüncü gün seher vakti 

77  Söz konusu beyitler şöyledir:

838.	 Yüridi menzili yüz elli mîl

 İki ada da orada oldı ‛ayân

839.	 Birisi dutuşup yanar par par

 Birisi simsiyâh çıķardı duħân

840.	 Yanar ada dinilmiş anlara

 Ĥikmet ıssı elindedür imkân   (39a)

Hindî’nin bahsettiği Yanar Adalar Tiren Denizi’nde Sicilya’nın kuzey bölgesinde, Messina açık-
larında bulunan Aeolian veya Lipari Adaları diye isimlendirilen volkanik adalar takımı içinde 
yer alır. Hindî Mahmûd’un Vulcano, Lipari, Salina, Filicudi, Alicudi, Basiluzzo, Panarea ve 
Stromboli’den oluşan bu takımadanın hangi iki adasını kastettiğini bilmiyoruz. Ancak Panarea 
ve Stromboli adalarının Hindî’nin bulunduğu geminin güzergâhı üzerinde bulunduğu ve bu iki 
adadaki yanardağların yüzyıllardır aktif olduğu, zaman zaman dikkat çekecek ölçüde lav akıttık-
ları, özellikle Stromboli Adası’ndaki volkanın geceleri ateş püskürttüğü, geçmişten bugüne sık 
sık faaliyete geçtiği göz önününde bulundurulduğunda (birkaç örnek için bk. “Stromboli İndifa 
Ediyor”, Milliyet, 07.12.1954, s. 7; “Stromboli Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti”, Zaman, 
02.03.2007, http://www. zaman.com.tr/ haber.do.haberno=507992) onun bu iki adayı kastettiği 
neticesi çıkmaktadır. Kaynaklar 1514’te Hızır ve Oruç resilerin bu takımadaların en büyüğü olan 
Lipari açıklarında İspanyol kadırgasıyla savaşa tutuşup ganimet elde ettiğini, Barbaros Hayred-
din Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması’nın da 1543’te kuzeyde Messina, güneyde Reggio 
Calabria (Kalabri) kalelerini teslim alıp Lipari’yi kuşattığını, adayı yağmalayarak ada halkın-
dan 30.000 duka altın ve 400 çocuk istediğini, halkın çocuklarını vermek yerine topluca esir 
olmayı tercih ettiklerini böylece 6.000-10.000 kişinin esir alındığını kaydeder (bk. İsmail Hami 
Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, II, 237; Jérôme Maurand, Itinéraire d’Antibes â 
Constantinople 1544 [ed. Leon Dorez], Paris 1901, s. 129; Roger Crowley, Empires of the Sea: 
The Siega of Malta, the Battle of Lepanto and the Contest for the Center of the World, UK 2009, 
s. 75-79; Christine Isom-Verhaaren, Allies With the Infidel: The Ottoman and French Alliance in 
the Sixteenth Century, New York 2011, s. 138; a.mlf., “Barbarossa and His Army Who Came to 
Succor All of Us: Ottoman and French Views of Their Joint Campaign of 1543-1544”, French 
Historical Studies, XXX/3 [Durham 2007], s. 395-425). 
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“Selânik şehrinin akrânı, leb-i deryâ beldesi” Anabolu’ya gelirler.78

Esirlerin zincirleri çözülür, karaya çıkarlar, yemeklerin porsiyonu arttırılır, 
şehrin çarşısı pazarı gezilir. Gemi tâifesi bir müddet burada oyalanır.

Mart ayı olduğu için havalar henüz ısınmamıştır. Kâh güneşli, kâh bulutlu/
yağmurlu geçen günler, dağların başını bürüyen duman ve bahârın müjdecisi 
badem çiçekleri, gonca güller, yüzünü yerlere süre süre akan sular Hindî’nin 
gönlünü coşturmuştur. Napoli’nin bahârını tasvîr ettiği aşağıdaki beyitler bu 
coşkunun tezâhürü sayılır:

78  Osmanlı tarihi kaynaklarında “Pulya/Poli, Anapoli, Anabolı” ismiyle anılan (meselâ bk. 
Hoca Sâdeddin Efendi, Tâcü’t-tevârîh, İstanbul 1862, II, 38; Pîrî Reis, Kitâb-ı Bahriye [ed. 
Bülent Arı], Ankara 2002, s. 346-367) Anabolu, İtalya’nın batı yakasında, Roma’nın güneyin-
deki Napoli şehridir. Hindî’nin yaşadığı dönemde İspanyol Krallığı’na bağlı olan bu liman ken-
ti savaş ve ticaret gemilerinin önemli uğrak yerlerinden biriydi. Burası Hindî Mahmûd’un da 
bahsettiği gibi (Sergüzeştnâme, 841-876. beyitler, 39b-40b), genelevleri, fahişeleri, hamamları, 
suları, kilise, lokanta ve çarşılarıyla tarih boyunca seyyâh, tâcir ve denizcilerin ilgisini çekmiştir. 
Vezüv Yanardağı’nın eteklerinde kurulmuş olan, Pompei ve Herculanum gibi antik kentleri de 
içinde barındıran bu şehrin zayıf ticâri münâsebetler dışında 1734’te bağımsız bir devlet hâline 
gelinceye kadar Osmanlı tarihi bakımından esas ehemmiyeti, Fâtih Sultân Mehmed’in oğlu Cem 
Sultân’ın 900 (1495)’de burada vefât etmiş ve na’şının bir müddet burada kalmış olmasıdır.

 Osmanlı kaynaklarında “Anabolu” olarak adından söz ettiren bir başka şehir de Mora 
Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan, Batılılar’ın Nauplia/Nauplion/ Romania Napoli de-
dikleri liman kentidir. İtalya’daki Anabolu, donanma ve ticaret gemileri için önemli bir kışlak ve 
mühimmât, kıyâfet vb. her türlü ihtiyâç malzemelerinin tedârik edildiği merkez olması yönüyle 
kendisine benzeyen Mora’daki Anabolu ile karıştırılmamalıdır. Birincisi Osmanlı hâkimiyetine 
hiçbir zaman girmemişken, diğeri Preveze Deniz Zaferi sonrasında yapılan anlaşma gereği 947 
(1540)’de Venedikliler tarafından Osmanlılar’a bırakılmış, önemli bir idârî merkez olmasının 
yanında cami, medrese, mektep, tekke ve zaviyeleriyle de adından söz ettirmiştir (bk. Bakkal-
zade Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekāyiât [haz. Abdülkadir Özcan], Ankara 1995, 
s. 206, 207, 545; Nejat Göyünç, “XVIII. Yüzyılda Türk İdaresinde Nauplia [Anabolu] ve Ya-
pıları”, Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya Armağan, Ankara 1976, s. 461-485; a.mlf., 
“Anabolu”, DİA, İstanbul 1991, III, 105-106; Mahmut H. Şakiroğlu, “Napoli”, DİA, İstanbul 
2006, XXXII, 383-385).
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864.	 Ŝûret-i serdi var cihân yüzinüñ

	 Ţaġlaruñ başını büridi duman

865.	 Lerze virdi tene o berd-i ‚acûz

	 Âteş-i ġam yaķar o dem külħân

866.	 Gösterür mart o şekl-i envâ‚ı

	 Geh ţolı yaġdırur gehî bârân

867.	 Gâh havâ açılur geh ebr örter

	 Gâhi ħurşîd ţoġar ider raħşân

868.	 Yilüben yügrişüp havâ yer yer

	 Silüben süpürürdi ferrâşân

869.	 Yine devrân otaġı gerdûnı

	 Ķurdı hem âsmânı sâyebân

870.	 Naķş-ı rengîni görmemiş gözler

	 Necm-i śâbitdürür o zer-efşân

871.	 Geldi irdi ‚asâkir-i ezhâr

	 Geçdi ŝadre oturdı nevrûz-ħân

872.	 Yüzini yerlere sürdi cûlar

	 Ĥaķ sözi dilleründe âb-ı revân
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873.	 Çün döşetdi zemîne sebze bisâţ

	 ‚Iyş içün zeyn ola gül [ü] reyĥân

874.	 Ġonçeler çâk ide yaķalarını

	 Keşf-i râz ide lâle vü nu‚mân

875.	 Çeşm-i bâdam açıldı ol demde

	 Sîm niśâr eyledi zemîne zamân

876.	 ‚İşve idüp gülerdi ol güller

	 Bülbül âh eyleyüp ider efġān    (40b)

Hindî Mahmûd, Napoli limanına yanaştıklarında gemiye fâhişelerin dol-
duğunu, hıristiyan gemicilerin onlarla zinâ ettiklerini söyler. Buralarda fuhuş 
yoluyla hamile kalanların çocuklarının belli kiliselerde vaftiz edilip oraya ba-
ğışlandığını anlatır (845-851, 39b-40a). Hindî’nin aktardığına göre, öteden beri 
bu kiliselerde süt anneler ve hizmetçiler gözetiminde büyütülen gayr-ı meşrû 
çocuklardan erkek olanlar okutulup râhip yapılırken, kız çocuklarını anneleri-
nin âkıbeti beklemektedir:

852.	 Fâĥişeler olur iren ķızlar

	 Sürer ol ĥâl-ile olar devrân

853.	 Tâ ezel her kişi bir işe düşer

	 Kime dûzaħ naŝîb kimine cinân   (40a)

Hindî’nin çarşı pazarı hıristiyanlarla dolu olan Napoli’yle ilgili ilk 
tasvîrlerine göre su başları ve şadırvan kenarları sinekler tarafından istilâ edil-
miştir. Napolililer birçok yapıya yüklü paralar harcayarak şehri son derece 
mâmur hâle getirmişlerdir. Ancak İslâm ordusu buraları bir gün ele geçirecek-
tir:

86 |



859.	 Niçe ma‚mûresini küffâruñ

	 Ehl-i İslâm idüpdürür vîrân   (40a)

Roma’ya hareket etmeden önce Don Juan kâhyasına esirler için çarşıdan 
akmişe kumaştan kaftanlar, sarık sarmalarına yarayacak tülbendler, sarı ve mor 
atlas kumaşlar, ak yenler, kadifeden külâhlar almasını emreder. Atlar ve katır-
lar eyerlenir, herkes gözcüler nezâretinde alışverişini yapar  (877-886. beyitler, 
41a):

884.	 Geyinüben ķuşandılar müslim

	 Hep ‚amâme ŝarundılar iħvân

885.	 Ĥâżır oldı eyerlü ķātır u at

	 Binüben her kişi ide bûyân

İhtiyaçlar temin edildikten ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra hava şart-
ları da müsâit olunca gemi Roma’ya doğru hareket eder. Hindî bu durumu 
mecâzî bir üslupla ve yine hürriyet ümidini muhafaza ederek anlatır:

888.	 Bizi seyr itdürür bu çerħ-i felek

	 Emr-i Ĥaķ ma‚rifeti ile revân   (41a)

	 …

2.	 Fetĥ-i bâba vesîle ķıla gibi

	 Bize Perverdigâr o ruhbânı

3.	 Fülk-i dil şol havâyı gözler kim

	 İrişe Roma geçe ‚ummânı  

4.	 Bu merâmuñ ĥuŝûlı mümkindür

	 Rehberüñ ola ‚avn-i Rabbânî    (“Ve lehu”,	41b)
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c)	 Roma’da	Geçirdiği	Günler

Yedi menzil yol alınır, birçok mâmur konak, bağ, turunç ve limon bahçesi 
görülür; dağlar, ormanlar geçilir, nihâyet 24 Şevvâl 979 (10 Mart 1572) Cu-
martesi günü Roma’ya vâsıl olunur.79

Papa’nın ikāmet mekânı olması hasebiyle Hıristiyanlığın merkezi sayılan 
Roma, Osmanlı için “kızıl elma”dır:

824.	 Roma şehri dinür ḳızıl	elma

	 Anda olur müdâmî pîr-i muġān

825.	 Papa dirler ismine ķamu ‚âlem

	 Cân virürler yolına Ħıristiyân   (38b)

Buraya vardıklarında esirleri halk karşılar. Avlusu süslenmiş bir saraya alı-
nırlar. Sarayın demirden yapılmış sütunlarından birine su dolu bakraç asılmış, 
altına leğeni yerleştirilmiş, sütunun iki tarafına misafirlerin ellerini silmeleri 
için havlular konulmuştur. Hizmetçiler esirlerin etrafında dört dönerler; “gül 
gibi ekmek”lerin dizildiği ak çarşafların üstüne bıçakları, kaşıkları, tuzlukları 
yerleştirir, çini tabaklara konmuş salata, çorba, yahni, tavuk, peynir, badem, 
kızıl üzüm, ceviz, incirden oluşan mükellef bir sofra hazırlarlar. Sürâhiler su 
ve gül suyuyla doludur. Esirler büyük lezzet alarak karınlarını doyurur, susuz-
luklarını giderirler:

896.	 Ķoydılar bizi bir sarây içine

	 Zînet itmişler anda bir eyvân

79  24 Şevvâl 979 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Hindî ise o günün Cumartesi olduğunu 
söyler:

893.	 Yigirmi dördi idi Şevvâl’üñ

 Yevm-i sebtde Roma oldı mekân

894.	 Yine târîħ ţoķuz yüz ü yetmiş

 İtdi ilĥâķ ţoķuz daħı ezmân    (Sergüzeştnâme, 41b)
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897.	 Bir sütûn vaż‚ olunmış âhenden

	 Lülelü baķrac aŝmış aña zenân

898.	 Pür olur âb-ıla o baķrac içi

	 Altına bir legen ķomış merdân

899.	 İki cânibde aŝılı kirpâs

	 Yur elini siler aña mihmân

900.	 İki pişħû dururdı ţolanı

	 Aķ çârşaf döşerdi tâze civân

901.	 Çâşnigîrler getürür anda ţa‚âm

	 Gül gibi düzilür ŝımâţına nân

902.	 Ķor birer bıçaġ [u] birer ķaşıķ

	 Pür idi nemek ile nemekdân

903.	 Çiniler-ile ţa‚âm ķorlar hep

	 Ŝalata şorba yaĥnî mâkiyân

904.	 ‚Aķabince gelür idi her ân

	 Cübn [ü] bâdam ķızıl üzüm yeksân

905.	 Cevz ü incir maşraba pür âb

	 Yir yirin ķonuban yenür ol ħˇân
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906.	 Bâde-nûşa gelür mey-i gül-gûn

	 Câmları pür idüp emer nûşân     (42a)

Burada kaldıkları sürece el üstünde tutulurlar, kendilerine günde iki öğün 
yemek ikrâm edilir. İkişer çift “ince, a‛lâ ve nâzikî kettân”dan dikilmiş don 
ve gömleğin yanında her döşek sahibi için birer iskemle, def-i hâcet için kap 
verilir. Nezâretçiler eşliğinde açılıp kapatılan altışar kişilik gayet temiz odalar-
da, on günde bir yenilenen çarşaflar, temiz yorgan ve döşeklerde uyutulurlar. 
Hıristiyan hizmetçi onlara hoş davranır, gönüllerini alacak sözler söyler: 

915.	 Altışar kişi ķoydılar bir eve

	 Ķufl urur ķapuya olar her ân

916.	 Yine ķuflın açup gelür ferrâş

	 Pâk ider ħâneyi Ħıristiyân

917.	 Didi yeyüñ içüñ idüñ vaĥdet

	 Uyuyuñ tâ ki vaĥdet ide o cân           (42b)

Hindî Mahmûd ve arkadaşları Batı kaynaklarının Saint Angelo Kalesi (Cas-
tel Sant’Angelo) olduğunu söyledikleri80 bu yerin tek ana kapıdan girilen ve 
birbirine bağlanan üç odalı bir bölmesinde mahpustur. Kaynaklarda elli sekiz 
odadan oluştuğu kaydedilen, Papa’nın ikāmet ettiği San Pietro Bazilikası’na 
yaklaşık bir kilometre mesafedeki bu şato, Ortaçağ’da önemli esirlerin alı-
konulduğu bir hapishane olarak kullanılmıştır. Esâret hayâtının bir dönemini 
burada geçirenler arasında dinini değiştirmesi karşılığında Papalık tarafından 
kendisine pâdişâhlık va’dedilen Cem Sultân da bulunmaktadır. Hindî Mahmûd 
ile Müezzinzâde’nin oğlu Mahmûd Bey ve beraberindeki esirlerin önüne hür-
riyet dışında yukarıdaki beyitlerde sayılan bütün güzel imkânları sunup, “çok	
insanî	bir	biçimde	ama	sıkı	kontrol	altında ‘misafir’ ederek” onun/onların 
din değiştirmelerini sağlamak isteyen Papa V. Pius bu “kıymetli adamlar”ı elde 

80  Jean Pierre Edmond Jurien de la Gravière,  La Guerre de Chypre et la Bataille de Lèpante, 
II, 221.
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tutmak için Aralık 1571’de İnebahtı Savaşı esirlerini kefâret yahut mübâdele 
karşılığı serbest bırakmayı yasaklayan kat’î bir fermân yayımlamıştır.81

Bütün bunlara rağmen Hindî Mahmûd bir yandan “maksûda irgürüp kul 
iken sultân eyle”mesi için Allah’a yakarır, bir yandan olan biteni anlamaya 
çalışır ve kendini teselli eder: 

1.	 Ħâţıruñ ħoş ţut ŝaķın olma melûl

	 Ol Kerîm’üñ luţfına irmez ‚uķūl

	 …

4.	 Mâ mażâ mâżî ki ĥâle ĥâmid ol 82

	 Devr ider eţvârını cümle uŝûl    
 (Sergüzeştnâme, “Ġazel bâ Münâsebet”,	41a-42b)

O, sıradan biri olarak buralara düşse “bir acı soğana” bile muhtaç kalacak-
ken, gördüğü bu izzet ve ikrâmı Sultân’a borçlu olduğunun farkındadır:

920.	 Şöyle gelsek yire kim ide nigâh

	 Yimege virmeye bir acı ŝoġan

921.	 Bendeñ olduġımuza ‚izzetdür

	 Bulduġımuz burada bu ‚unvân  (42b)

	 …

409.	 Ma‚nîde kendü ni‚metüñdür

	 Kâfir ilinde iy Şeh-i devrân   (19a)83

Hindî ve arkadaşları Roma’ya getirildikten yaklaşık bir ay sonra, nevruza 
denk geldiğini söylediği Pazartesi günü Papa V. Pius tarafından huzura davet 

81  Salvatore Bono, Yeniçağ İtalya’sında Müslüman Köleler, s. 79.

82  Aslı “mażâ	mâ	mażâ” olan bu Arapça tabir “olan oldu, geçen geçti” mânâsına gelmekte-
dir. 

83  Beyitlerin bulunduğu varakların farklılık arz etmesi eserin kopmuş kısımlarının yanlış 
yere yapıştırılmış olmasından kaynaklanmaktadır.  
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edilirler.84 Esirler giyinip kuşanır, sarıklarını sararlar. Sokağa çıkarıldıkların-
da inzibatlar ve atlı askerlerin kendilerini beklediklerini görürler. Roma halkı, 
özellikle kadınlar bunları “ağızları açık, hayranlıkla” seyretmektedir. Papa’nın 
bulunduğu yere ayak bastıklarında da vaziyet değişmez. Katedral meydanı 
“kara kâfir”lerle doludur. Esirler basamakları çıkıp katedralin üst katlarına 
ulaşırlar. Tavanlarda fevkalâde san’atlı çizilmiş, insanda canlıymış hissi uyan-
dıran resimler vardır:

418.	 Taĥt fevķında yazılup eşkâl

	 Aña raġbet ider mi hiç insân

419.	 Eyle ŝûret virür ol taŝvîre

	 Canı var ise vire anlara cân

420.	 Ĥaķķ’a bâţıl deyüp ol ehl-i đalâl

	 Ni‚metün yir müdâm olur küfrân    (19a)

Papa’nın huzura kabul edeceği kapının önü bir yığın askerle doludur. Esir-
ler onların arasından geçip dîvâna vâsıl olurlar. Hindî’nin kendisinden “pîr-i 
mugân” diye bahsettiği Papa o sırada dîvânda değildir. Don Juan’ın gönderdiği 
kethüdâ Hindî’yi ve arkadaşlarını Papa’nın vezirlerine takdim eder:

423.	 Bizi pîşkeş deyu çekerler bir bir

	 Ketħudâ gönderüpdi Don Civan          (19b)

Esirlerin isimleri huzurda tek tek okunur, râhipler toplantı için bir odaya 
girerler. Kethüdâ hediye ve isimleri arz edip hâzirûna Don Juan’ın “Bu sene 
eksik oldu, Papa Hazretleri bana himmet ederse Türk’ü yine basıp bol miktar-
da esir ve ganimet alırım.” mesajını aktarır:

428.	 ‚Arż idüp pîşkeş ile nâmesini

	 Didi bu sâl edâ ola noķŝân

84  21 Mart 1572 tarihi 6 Zilkade 979 Cuma gününe tesâdüf etmekteyse de Hindî’nin bahset-
tiği gün bu Cuma’dan sonra gelen Pazartesi olmalıdır.  
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429.	 Türk’i yine baŝup alam vâfir

	 Baña himmet iderse pîr-i muġān          (19b)

Hindî bu sözleri “lâf ü güzâf” olarak değerlendirir, “Olmadıķ sözi söylemez 
‛irfân” der ve o sırada içinden geçenleri şöylece ifade eder:

431.	 ‚Âķil olan her iş olur ŝanmaz

	 Kim bilür kim ne gösterür devrân

432.	 Her işüñ râstına sevinme ŝaķın

	 Çomaġa râst gelür gehi ţavşan

433.	 Naķd-i ‚ömrüñi ħarc idüp alduñ

	 Vir yirine ki alasın aķrân

434.	 Şol ki sermâyeyi metâ‚a vire

	 İder aŝŝı tamâm o bâzirgân

435.	 Ol ki a‚mâli yoķ ħayâle düşer

	 İder âħir taŝavvurunda ziyân

436.	 Umaruz ‚aksi ola murâdlarınuñ

	 Bize raĥm eyleye Ġanî Raĥmân      (19b)

Hindî Mahmûd’un aklına orada da hünkârı Sultân Selîm düşer, feleğin elin-
den âh eder ve

438.	 Devri seyr eylesün o Žıll-ı Ħudâ

	 Hindî ķulıñı pîşkeş itdi zamân   (20a)

diyerek hâline yanar.

Görüşme bitince râhiplerin emriyle tekrar zindana götürülürler. Burada 
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esirler birbirlerinin yanına gidip konuşabilmekte, ibâdetlerini cemaatle yerine 
getirebilmektedir. Bir gün sohbet ederlerken konuşmanın harâreti artar, “bir 
iki edepsiz arasında” sert tartışmalar yaşanır. Bunun üzerine gözcüler durumu 
Papa’ya bildirirler. Onun emriyle “hüsn-i tedbîr” amacı güdülerek bütün mah-
puslar odalara kilitlenir, yedikleri nimetin kadrini bilip nankörlük yapmama-
ları için onlara üç gün boyunca sadece su ve bir parça kuru ekmek verilir. Bu 
cezâ mahpusları yola getirir, zîrâ:

462.	 Kişiye cû‚ gibi cefâ olmaz

	 Meskenet de olur aña zindân   (20a)

Üç gün sonra kapılar açılır, tekrar birbirlerine ve güzel yemek sofralarına 
kavuşurlar.

Sergüzeştnâme’den öğrendiğimize göre 980 Muharrem’inde (Mayıs-Hazi-
ran 1572) Roma’da isyan çıkmış, taşradan gelen hıristiyanlar şehri birbirine 
katmışlardır. Savaş davullarının çaldığı, tüfekli nice adamın nümâyişler yapa-
rak ortalıkta dolaştığı, “hınzır” hıristiyanların “köpekler gibi kudurarak birbir-
lerine düştüğü” bu vaziyet karşısında Papa mevzîler kurdurup, buralara toplar 
yerleştirerek “hisârını” koruma altına alır (593-598. beyitler, 28b):

595.	 Buldı ruħŝat kilâb ü ħanâzîre

	 İt gibi ţalaşurdı kelb-i aķrân

596.	 Biri birine düşdiler ķudurup

	 Ţaşradan şehre ħaŝm olur gebrân    

597.	 Papa ĥiŝârını iĥâţa idüp

	 Iŝţabur yapdı ţop ķodı ‚ayân

598.	 Çaluban ţablı ţolaşur dâyim

	 Tüfek ile niçe Ħıristiyân    (28b)
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Hindî bu durumdan etkilenmediğini düşünürken “feleğin çarkı kendisine 
yine dokunur.” Papa, isyancılar hapishaneyi de basarlar korkusuyla bazı esirleri 
farklı bir yere yollar. Hindî’nin yakın arkadaşları Ali Müslim, Muhammed Bey 
ve Paşazâde Mahmûd Bey de götürülenler arasındadır. Papa’nın “canı tenden 
ayıran” bu uygulaması Hindî’yi çok üzmüştür. Onlar “burc-ı hısn içre pinhân 
olmak” için gözden uzaklaştıkça ağlaması ziyâdeleşir, elleri duâya açılır:

594.	 Roma şehri ħarâb ola şallâh

	 Ehl-i İslâm anı ide tâlân   (28b)

	 …

604.	 Ķıralar birbirini ol itler

	 Yine ķavuşdura bizi Yezdân   (29a)

Hindî Mahmûd, Roma’da hıristiyanların hâl ve hareketlerini izler, râhiplerin 
vaazlarına şâhit olur. Bu “dalâlet ehli”, Allah’a “nice bühtân”lar edip “muhdes 
kitap”larını ellerine alarak “Tanrımız çıplak bir şekilde çarmıha gerilip öldü-
rülen Îsâ’dır” derler. Senede bir gün mâtem tutar, akşam vakti toplanır, bağış-
lanmak için vücutlarını kanatıncaya kadar dövünürler, günahlarını râhiplere 
anlatarak güya dermân bulurlar, çarmıha bir “sûret” gererek “Îsâ budur” diye 
gezdirirler, on binden fazla mum yakıp85 cehennemin yolunu mumla ararlar:

483.	 Gererler gergüye bir ŝûret anlar

	 Ki dirler budurur ‚Îsî-i Yezdân

484.	 Nice žâlim đalâlet ehlidür gör

	 Ki Ħallâķ’a iderler bunca bühtân

85  Hindî Mahmûd

489.	 Ki her mum bir filoridür bahâsı

 Olur dînâr on biñ eyle iź‚ân

diyerek harcanan paranın fazlalığına dikkat çeker (22a).
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485.	 Gererler elleri ile ol itler

	 O ŝûretden iderler Ĥaķķ’a ‚iŝyân

486.	 O fâsid zu‚mını dir bir kez oldı

	 İder kendüleri her sâl her ân

487.	 Şeb içre cem‚ olurlar ol ħanâzîr

	 Ki gergi gezdürüpdür budur edyân

488.	 Yaķubdur mum on biñden ziyâde

	 Arar dûzaħ yolın mum-ıla gebrân

490.	 Biraz ķayışlara kebkeb ķaķarlar

	 Dögünürler dutar gevdelerin ķan

491.	 Ki dirler mu‚terif oldıķ günâha

	 Günâh ‚afvına dermân buldı ruhbân

492.	 Ġażab ķılmış bulara Ĥayy [u] Ķādir

	 Đalâletde ķomış anları Sübĥân

493.	 Cehennemde mü’ebbed ola anlar

	 Yiyeler her zamân zaķķūm u ķaţrân   (22a)

Hindî Mahmûd bir sabah Roma zindanında hasret gözyaşlarıyla mahzûn ve 
perişânken Anadolu havasını teneffüs eder gibi olur, gönlü neşeyle dolar. Der-
ken “bir fedâyî yiğit” elinde mektupla çıkagelir. Mektubu Hindî’ye verir ver-
mez hıristiyan gözcüler onun üzerine atılır, elinden mektubu alırlar, haberciyi 
de yakalayarak giderler. Hindî’nin ve esâret arkadaşlarının neşesi kaybolur, 
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ağlarlar. Ancak sonra Hindî, hem kendini hem de arkadaşlarını teselli etmek 
maksadıyla

346.	 Ķâġıda merdüm-i dîdem itdi nažar

	 Oldı her ĥarf baña bir yârân

diyerek bir elifnâme kaleme alır.86 16a-17a’da bulunan bu elifnâmede Hindî, 
hurûf-ı hecâyı bir “dost” gibi konuşturarak zindanın karanlık hücrelerinde ya-
rınlarını aydınlatacak bir ışık arar:

347.	 Elif	eydür İlâhî yâ Rabbî

	 Dertlü dillere eylegil dermân

348.	 Be	didi ki belâya ŝabr eyleñ

	 Ŝabr ile yine bulasız ‚unvân

349.	 Te	didi tâ ezel ki yazıldı

	 Görmek anı size ola âsân

350.	 Śe	didi śâbit ol ŝadâķatde

	 Diye ŝâdıķ senüñ içün aķrân

351.	 Cim	didi cidd idüñ ‚ibâdetde

	 Birini yüz biñe ţuta Yezdân

86  Elifnâme, mısra veya beyit başındaki kelimelerin ilk harflerinin alt alta (ا)’ten (ى)’ye ka-
dar alfabetik bir tarzda devam etmesinden meydana gelen şiirlerdir. Âmil Çelebioğlu “Dîvân ve 
halk edebiyâtımızın ortak mahsullerinden olan elifnâmelerin dinî, tasavvufî ve lâ-dinî hemen 
her türden örnekleri”nin mevcud olduğunu belirterek “harfler dolayısıyle kelimeler ekseriya 
rastgele olmayıp muhtevâya uygunluk gösterir. Meselâ Allah, belâ, Taâlallâh, sâbit, cemâl…” 
demektedir. (bk. Âmil Çelebioğlu, “Harflere Dâir”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul 
1998, s. 605.) Hindî Mahmûd’un elifnâmesi her beyitte ilk harfle bağlantılı bir kelime kullanıla-
rak oluşturulan elifnâme türünün önemli bir örneği sayılmalıdır. 

| 97Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd



352.	 Ḥa	didi ḥâl dilüyle esrâr

	 Cümle ‚âlem bu sırdadur ĥayrân

Görüldüğü gibi her beyitteki ilk harfle bağlantılı bir kelime kullanarak 
(Elif:	İlâhî; Be:	belâ, Te:	 tâ, Śe:	śâbit, Cim:	cidd…) elifnâmesini oluşturan 
Hindî Mahmûd, manzumesinin sonlarına doğru söz konusu mektubun birçok 
İlâhî müjdeyi barındırdığını, artık gam ve kasâvetin dağıldığını, şâd olma vak-
tinin geldiğini, zîrâ İslâm ordusunun küffârı helâk edip kendilerini esâretten 
kurtaracağını ve nihâyet Pâdişâh’ın huzurunda en iyi şekilde ağırlanacaklarını 
söyler:

365.	 Ġayn	dir ki ġınâya bâ‚iśdür

	 Kim ki aza çoġa eyleye şükrân

366.	 Fe	didi kim feraḥ oluñ dâyim

	 Gitdi ġam şâd ola dil-i vîrân

367.	 Ḳaf	didi ḳorḳmañuz necât irdi

	 Biz de didük şehâdet eyledi cân

368.	 Kef	didi kâfirüñ helâkligidür

	 ‚Asker-i dîn tîġ eyledi ‚uryân

369.	 Lâm	didi luṭf idüp Ħudâ-yı Kerîm

	 Sizi âzâd ķılup ķılur şâdân

370.	 Mîm	didi mâr [u] mûr ķadar ‚asker

	 Ehl-i küfriñ ilün ider tâ[lân]
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371.	 Nûn	didi nûra reh ķırar kâfir

	 Siyâveş’dür ķıran ol mîr-i mîrân

372.		 Vâv	didi var oluñ cihân içre

	 Ġazâ seyfi-ile ķırıla gebrân

373.	 He	didi her günüñ ola biñ yıl

	 Size şimden-girü yüz duta devrân

374.	 Lâm-elif	didi lâ dimez hergiz

	 Sizüñ maķŝûdıñuz içün o Sulţân

375.	 Yâ	didi siz ki yâr-ı ŝâdıķsız

	 Size envâ‚-ı ‚izzet ide erkân         (Sergüzeştnâme, 16a-17a)

d)	Zindanda	İbâdet

Hindî Mahmûd’un esâret hayâtında dikkat çeken diğer önemli bir husus da 
zindanda ibâdetlerini yerine getirebilmesidir. 

395.	 Dâr-ı küfr içre ol Raĥîm Allâh

	 Virdi ruħŝat ‚ibâdete Raĥmân

diyerek Allah’a şükreden Hindî, hem Messina ve Napoli’de, hem de 
Roma’da hapisteyken namazlarını aksatmadığı gibi cemaatle kılmaya özen 
göstermiştir. Orucunu tutmuş, mukābele dinlemiş, diğer mahpuslarla birlikte 
terâvihlerini edâ etmiştir:

319.	 Ŝâyim oldı bu cümle maĥbûslar

	 Hep müdâvim namâzadur zindân    (14b)

	 …
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793.	 Ķılur idük terâvîĥi her şeb

	 Müsebbiĥler oķurdı tesbîĥân    (37a)

320.	 İçimüzde var idi bir ‚âlim

	 Tecvîd üzere oķurdı Kur’ân

321.	 Ol iderdi imâmeti her vaķt

	 Nâmına dinilür anuñ ‚Ośmân   (14b).

Esirler Roma zindanlarında ezan bile okumuşlardır:

635.	 Ĥâliyen oķur eźânı beş vaķt

	 Maĥbes içre bu cümle mü’minân   (30b)

	 …

392.	 Bir ķaç aydur müdâvimüz cümle

	 Cem‚ olup bir yire ķamu yârân

393.	 Vaķt iricek o dem oķınur eźân

	 Yir yir nitekim o şehristân

394.	 Cem‚ olur üç odaya müsebbiĥler

	 Her cemâ‚atde bir imâm iy cân

12 Rebîülevvel 980 gecesi (23 Temmuz 1572) Roma hapishanesinde mev-
lid kandili münâsebetiyle Mevlid-i Şerîf ve tevşihler okunmuş, zikirler, tesbih-
ler çekilmiş, bu âna şâhit olan hıristiyanlar hayran kalmışlardır:

400.	 Olur mevlûd oķunmaġa iķdâm

	 Ĥâżır itdük ţa‚âm u hem bile nân
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401.	 Yendi ol ţa‚âm ne kim ĥâżırdur

	 Nân ile bal yaġ gibidür hemân

402.	 Źâkirân cem‚ olundı yârândan

	 Ħûb nefesle oķur o dem ‚Ośmân

403.	 Źikr olunup müveşşaĥ oķundı

	 Diñleyüp ‚âşıķ oldılar gebrân

404.	 Ĥaķ Resûli ķabûle ola şefî‚

	 İde iħlâŝ-ıla ķabûl Sübĥân            (18a)

	 …

408.	 Yindi ni‚met oķundı mevlûdı

	 Cân u dilden du‚â ider yârân          (18b)

Hapisten kurtulmak için gece gündüz şevkle İhlâs Sûresi’ni okuyan Hindî 
Mahmûd ve arkadaşları her yüz okuyuşta bir duâsını yapmışlar ve bininci oku-
yuştan sonra içlerinden biri herkesin “âmîn” dediği bir duâ ile hüsn-i hâtime 
etmiştir:

390.	 Niyyet idüp bu ĥâlete şeb u rûz

	 Oķur İħlâŝ’ı şevķ-ıla yârân

391.	 Yüzde bir oķunur du‚âsı anuñ

	 Biñ tamâmda du‚â oķur bir cân           (18a-b)

Kısas-ı Enbiyâ’sında bulunan aşağıdaki beyitten ise onun kelime-i tevhîdi 
dilinden hiç düşürmediğini anlıyoruz:

14.	 Ĥabs-i küffârda vird idi her gâh

	 Lâilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh   (“Der Beyân-ı 
Kelime-i Şehâdet”)
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e)	 Papa	V.	Pius’un	Ölümü	ve	XIII.	Gregory’nin	Papa	Seçilmesi

Hindî Sergüzeştnâme’de yeri geldikçe Papa hakkında malumat verir. Aktar-
dığı bilgilerden onun iki papa dönemine şâhitlik ettiğini, birinin vefât, diğeri-
nin papalık törenlerini izlediğini anlıyoruz. Olabildiğince tafsilatlı bir şekilde 
aktarılan bu izlenimlerin papalık tarihi açısından çok önemli bilgiler içerdiği 
kanaatindeyiz. 

Hindî Mahmûd’un da aralarında bulunduğu esirleri Messina’dan Roma’ya 
getirten Papa, Aziz Pius olarak bilinen V. Pius (Quintus)’dur. Asıl adı Antonio 
(Michele) Ghislieri olan V. Pius (1504-1572) IV. Pius’un 9 Aralık 1565’te ölü-
mü üzerine 7 Ocak 1566’da Papa olmuştur. IV. Pius tarafından engizisyonun 
başına getirilen Dominiken tarikatı mensubu V. Pius’un papalık dönemi engi-
zisyonun en fazla can yaktığı dönem olarak bilinir.87

Politikasının temeline şiddet ve yok etmeyi koyan V. Pius’un Türk tarihi 
bakımından ehemmiyeti Papa olduktan sonra Osmanlılar’a karşı Batılı Devlet-
leri içine alan bir Hıristiyan ittifakı oluşturma gayreti içerisine girmiş olması 
ve ısrarlı çabaları neticesinde bunu başarmasıdır. Müttefik Kuvvetler’in ana 
hedefi Osmanlılar’ı Avrupa, Afrika ve Anadolu’dan sürüp Orta Asya’ya gön-
dermek iken V. Pius’un 1 Mayıs 1572’de (Hindî’nin verdiği tarih: 18 Zilhicce 
979) ölümü ve 1573’te Osmanlı-Venedik Anlaşması ile ittifak dağılmıştır. 6 
yıl, 3 ay, 24 gün Papalık makamında oturan V. Pius, son yılına tesâdüf eden 
İnebahtı Savaşı sonrası, Katolik Duâ Takvimi’nde bu hâdisenin hâtırasını ya-
şatmak için bir gün ayırmış, sonraki Papa, XIII. Gregory Katolik kiliselerinde 
bugün hâlâ kutlanan o güne “Tesbih Yortusu” adını vermiştir.88 V. Pius, birçok 
vasfı yanında “Saint: Aziz” ünvanı verilen son Papa olması bakımından da 
Papalık tarihi için kayda değerdir.89

87  Bekir Zakir Çoban, Geçmişten Günümüze Papalık, İstanbul 2009, s. 162.

88  Münir Abdurrahman, Papaların Tarih Boyunca İslâm-Türk Düşmanlığı, İstanbul 1967, s. 
67.

89  H. H. Davis, “Pius V, Pope, St.”, New Catholic Encyclopedia, Washington 1967, XI, 396-
398.
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Hindî Mahmûd eserinde, Osmanlı tarih kaynaklarının Türk düşmanı mu-
taassıp bir Katolik kâfir olarak andığı90 Papa V. Pius’un ismini anmaz. Hem 
Pius’tan hem de Gregory’den ya “papa” yahut “pîr-i muġān” olarak bahseder; 
Gregory’e bazan “papa-yı cedîd” der.

Hindî Mahmûd, eserinin haccın menâsiki hakkında bilgi verdiği kısmında 
Arefe günü vesilesiyle, hem esâretten kurtulmak hem de Allah için savaşan 
Osmanlı ordusunun gâlip gelmesi için

15.	 Maĥbes içre ġāzîler ķaldı źelîl

	 Ne ķamer görür ne şems ü ne seĥer

16.	 Bize merdlik eyle ķalduķ pâymâl

	 Buñda mı öliceġüz irişür er

19.	 Hindî ŝabr ile cefâ buldı kemâl

	 Ŝabr iden ķulların Yezdân sever    (Sergüzeştnâme, “Ķaŝîde”, 
27a)

beyitleriyle içinde bulunduğu zor şartları anlatıp teselli ararken duâları he-
define çabuk ulaşır, Pâdişâh’ın gazâya gönderdiği askerlerden fetih müjdeleri 
gelir. Kendileri henüz kurtarılmış değillerdir ama, “bu devrân Papa’nın sırtı-
nı da yere getirmiştir.” “Vaŝf-ı Fevt-i Papa” başlığı altında aktardığı bilgilere 
göre, Papa V. Pius’un hasta düşüp günlerce “köpekler gibi” cân çekiştiği ha-
berleri şehirde dolaşır. Hıristiyanlar onun elini ayağını öperek ağlaşırlar, “kur-
tuluşumuz için kendini ateşe atmaya gidiyor” diye feryâd ederler. Nihâyet 18 
Zilhicce 979 (1 Mayıs 1572) Perşembe günü o “kelb-i nâdân def‛ olur, canı 

90  Meselâ bk. İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, II, 402. Çok ya-
kın bir tarihte (2006) Malta’da, doğum günü onuruna Papa V. Pius’un geleneksel beyaz renkli 
zingulum kemeri ve beyaz pileolus kıyafetli heykeli yapılmış, Türkler’e karşı kurduğu Kutsal 
İttifak’ın kurucusu ve harâretli savunucusu olması hasebiyle, hakaret maksadı güdülerek bu 
heykelin ayakları altına Türk bayrağı paspas şeklinde serilmişti (bk. 13.07.2006 tarihli Halka ve 
Olaylara Tercüman Gazetesi, http://www.tercuman.com).
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cehenneme gider.”

564.	 Bu devrân arķasın getürdi yire

	 Öpüp elin ayaġın dir ki gebrân

565.	 Bizüm içün varup bâb-ı caĥîme

	 Ki yanmaġa bize eyleye dermân

566.	 Ve ol daħı dimiş ĥâl diliyle

	 Meger ĥâżırlayam zaķķūm u ķaţrân

567.	 Niçe gün seg gibi ol çekişür cân

	 Atup cânun caĥîme bulur aķrân

568.	 Olur Źi’l-ĥicce’nüñ on sekizi çün

	 O günde def‚ olur ol kelb-i nâdân   (27b)

	 …

3.	 Anlara işâret ola ma‚nîde bu târîħ

	 Gör ol Papa ki cehenneme kim nice atdı cân  Sene	979

(Sergüzeştnâme, “Kıt’a”, 28b)   

Bu ölümde Hindî’nin duâ kılıcının da etkisi vardır:

569.	 Du‚â-yı seyf-ile çalduķ biz anı

	 Kesildi başı vü aķmadı hîç ķan   (27b)

Hindî’nin aktardığına göre, Papa’nın karnını deşerler, iç organlarını döker-
ler, cesedini tahnit ederler. “O köpeğin leşi” üç gün üç gece sergilenir, hıris-
tiyanlar kalabalık gruplar hâlinde onu görmeğe gelirler. Her gelen hıristiyan 
“sıtmaya devâ olur” diye Papa’nın sakalından kıl alır; yolunmaktan yüzünde 
tüy kalmaz:
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571.	 Yararlar ķarnını içi dökilür

	 Ţoñuz çaldı ŝanasın kelbi ol an

572.	 Leşi yatur anuñ üç gice üç gün

	 Gürûh-ıla gelür görmege gebrân

573.	 Gelür küffâr bulur tenhâ Papa’yı

	 Yolarlar ŝaķalını bir bir inan

574.	 Ki dirler sıtmaya olur devâ bu

	 O ŝûretden ŝaķal yoldurdı devrân    

575.	 Devâya ĥaml iden ĥayvânı gör sen

	 Ĥayâsı ķılına ŝayar mı insân

576.	 Kimisi didi bir ķıl çekmek aŝŝı

	 Biri didi alur bir ķıldan el-ân

577.	 Alup aŝnâmını anda gelürler

	 O gün cem‚ oldı anda cümle ruhbân         (27b-28a)

Râhipler putlarını alıp Papa’nın cesedinin etrafında toplanırlar. Defin hazır-
lıklarına başlarlar. Onu önce soyarlar, sonra ona don, gömlek ve beyaz kaftan 
giydirirler. Parmağına altın yüzük, boynuna da altın haçtan zincir takarlar. Ba-
şına altından taç koyar, ayaklarına zincir vururlar. Râhipler ellerini göğüsleri 
üzerinde bağlayarak âyinlerini icrâ ederler. Sonra kurşundan tabut yapıp üstü-
ne tahta döşer, Papa’yı onun içine koyarlar. Yanına da şarap ile biraz ekmek 
bırakırlar. Na’şını, ölen papaların defnedildiği, kapı ve duvarları kemerlerle 
donatılmış kadîm bir kilise olan meşhur San Pietro Bazilikası’nın kemerlerin-
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den birine koyar, iki mermerle de na’şı gizlerler. Mermerlerin üzerine ve üstü 
açık bırakılmış tabutun etrafına gece gündüz yanan kandiller konulur. Râhipler 
de bu kandiller gibi onun etrafında yanar dururlar:

578.	 Getürür meyyitin ortaya anlar

	 Ki defn ide o dem eyledi ‚uryân

579.	 Geyirür arķasına ţon u gömlek

	 Beyâż ķorlar daħı üstine ķaftân

580.	 Daķarlar barmaġına ħâtem-i zer

	 Ki dirler budurur âyîn-i edyân

581.	 İderler hâç-ı zerden bile zencîr

	 Elün gögsinde bend itmiş o ruhbân

582.	 Daħı pâyini zerle bend iderler

	 Odur ‚âlemde pâ-bend-i ĥamâķān

583.	 Daħı ķorlar başına tâc-ı zerrîn

	 İde[r]ler ehl-i dûzaħ aña efşân

584.	 Aña ķurşun ile tâbût iderler

	 Daħı üstine taħta didi Yûnân

585.	 O dem tâbût içine ķorlar anı

	 Şarâb ile daħı ķorlar biraz nân
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586.	 Ķadîmden bir kilîsa vaż‚ olunmış

	 Der ü dîvâr kemerler üzre bünyân

587.	 Ķaçan-kim papaları fevt olalar

	 Müdâm defn olur imiş anda a‚yân

588.	 Kemerlerüñ birine ķorlar anı

	 İki mermer de ķorlar oldı pinhân

589.	 Kemerden tâbût üsti ķaldı ħâlî

	 Papanuñ şekli naķş olundı ol ân  

590.	 Aŝarlar ķandîl üstüne bil anı

	 Gece gündüz yanar anda o ruhbân        (28a-28b):

Bu dünya Papa’ya da yâr olmamış, dalâlet ve zulümle harcadığı ömrü ecel 
okuyla nihâyete ermiştir:

591.	 Kemân ķaddi ecel oķını atdı

	 Nişânı âħir itdi irdi peykân

592.	 Cihân yurdına virdi naķd-i ‚ömri

	 Ķarâr itmedi kimse bunda bir ân

1.	 Küffâr đalâlet-ile žulm üzredür müdâm

	 Ķomaz yanına itdügini kimsenüñ cihân  

 (Sergüzeştnâme, “Kıt’a”, 28b)

V. Pius öldükten sonra asıl adı Ugo Boncompagni olan XIII. Gregory (Gre-
gorius) (1502-1585), 13 Mayıs 1572’de Papa olmuştur. XIII. Gregory’nin en 
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dikkat çekici vasıflarından biri 12 yıl, 10 ay, 28 gün süren Papalık döneminde 
selefi gibi şiddete başvurmamış olması, yönetimde eğitim ve diplomasiyi esas 
almasıdır.91 Onun dünya tarihi açısından yaptığı en önemli reform ise Jülyen 
takvimini yeniden düzenleyerek bugün kullandığımız Gregoryen Takvimi’ni 
(Miladî Takvim) ortaya çıkarmasıdır. XIII. Gregory’nin bir diğer önemli fa-
aliyeti Roma’yı Helenik çalışmaların merkezi hâline getirerek Osmanlı top-
raklarına misyonerler göndermek sûretiyle buralardaki hıristiyan damarların 
kurumasını engelleme ve İstanbul’daki Helen kültürü hazinelerini koruma 
gayretine düşmüş olmasıdır. Aşağıda da ayrıntılı bir şekilde görüleceği üzere 
Hindî Mahmûd ve esâret arkadaşları bu Papa ile yapılan müzâkereler netice-
sinde serbest bırakılmışlardır. XIII. Gregory 10 Nisan 1585’de 83 yaşındayken 
vefât etmiştir. 92

Hindî Mahmûd, Papa V. Pius faslını tamamladıktan sonra “Vaŝf-ı Papa-yı 
Cedîd” başlığıyla Papa XIII. Gergory’nin papa oluşuyla ilgili bilgi vermeye 
başlar. Râhipler toplanıp vefât eden Papa’nın yerine “ruhbân”dan birini seçer-
ler. Böylece XIII. Gregory 29 Zilhicce 979 (13 Mayıs 1572) Salı günü ikindi 
vakti Papalık makamına oturur. Hindî, aşağıdaki beyitlerle bu tarihe kayıt dü-
şürür:

622.	 ‚Aceb ancaķ bu ‚âdet-i tersâ

	 Papa olur yolınca bir ruhbân

623.	 Ķamu tersâ aña olur tâbi‚

	 Mîr ü sulţân ü efķar ü a‚yân

91  Bekir Zakir Çoban, Geçmişten Günümüze Papalık, s. 163.

92  XIII. Gregory hakkında daha teferruatlı bilgi için bk. Charles A. Frazee, Catholics and 
Sultans: The Church and the Ottoman Empire: 1453-1923, New York 2006, s. 69-70; Musta-
fa Soykut, Papalık ve Venedik Belgelerinde Avrupa Birliği ve Osmanlı Devleti (1453-1683), 
İstanbul 2007, s. 89-90; D. R. Campbell, “Gregory XIII, Pope”, New Catholic Encyclopedia, 
Washington 1967, VI, 779-781.
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624.	 Fevt olan Papa’nuñ yirine birin

	 İħtiyâr itdiler bugün gebrân

625.	 Rûz-ı se-şenbih idi vaķt-i ‚aŝr

	 Ŝadre geçdi o demde pîr-i muġān

626.	 Hindî aña ħiţâb idüp didi kim

	 Râhib oldur gözetmeye ‚unvân

627.	 Ġurresidür Muĥarremün târîħ

	 Papa olduñ i ķıdvetü’l-aķrân    Sene	980				(30a)

Dediğine bakılırsa Papa’ya nasihat etme imkânı bile bulan Hindî, onun 
ikindi vakti Papalık makamına oturmasını tez vakitte nâm ve nişânının yok 
olacağına işâret sayar:

628.	 Papa olması vaķt-i ‚aŝr olmaķ

	 Tîz zamânda yoġ ola nâm u nişân    (30a)

Papa’dan evvel buraların tasarruf hakkının esasen Osmanlı’da olduğunu, 
kâfirler Roma’da zulm ile meşgulken Osmanlı askerinin Roma kalelerini zap-
tettiğini söyleyen Hindî Mahmûd, Papa’nın bu kaleleri gasp yoluyla geri aldı-
ğını ifade ederek Sultân’ın buraları yeniden ele geçirip Roma’yı da İslâm şehri 
yapacağını belirtir; hapisteyken esirlerin günde beş vakit ezan okumalarını da 
bu fethin müjdesi sayar:

629.	 Źi’l-yed idük Papa’dan evvel biz

	 Andan oķunmaġ-ıla evvel eźân

630.	 Ķal‚asına girüp bizüm begler

	 Żabtın itmişler idi ol mîrân
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631.	 Roma’da žulm-ıla olur küffâr

	 Sâkin iken ‚asâkir-i ‚Ośmân

632.	 Ŝoñra olup Papa alur ġaŝben

	 Şer‚-ile ĥükm olur eyle iź‚ân

633.	 Şâh-ı devrân ile şikâyetimüz

	 Ĥaķımuzı alur bizüm Sulţân    (30a-30b)

Papa, makamına oturduktan sonra ikāmet ettiği saray mumlarla donatılır, 
akşamları saray ve çevresi büyük küçük herkesin yaktığı bu mumlarla aydınla-
tılır. Toplar atılır, tüfekler ateşlenir. Kâfirler ateşle oynayarak âdetâ cehenneme 
hazırlık yaparlar:

638.	 Papa olduķda girdi ol sarâya

	 Yanına cem‚ olınur cümle a‚yân

639.	 Niçe şeb cümle eţrâfı sarâyuñ

	 Ţonanur mum ile hem ŝaĥn [u] eyvân

640.	 Ve cümle ķaŝr [u] ķulle yüce yirler

	 Yaķarlar mumları pîr ü civânân

641.	 Ŝoķaķlar içre yaķarlar fıçular

	 Atarlar ţop tüfek âteş firâvân

642.	 Gör oynar dûzaħîler âteş-ile

	 Bugünki günden eyler aña idmân    (30b)

XIII. Gregory, Papa olarak seçilmesinin on üçüncü gününde katedralin dış 

110 |



kapısında hazırlanmış bir taht-ı revâna93 oturarak tâc giyer, zünnâr kuşanır; 
eliyle halka işâret eder, onlar da köpekleri andıran hâlleriyle başlarını açar, 
Papa’nın selâmına mukābele ederler:

654.	 Geyüp Papa tâcı ķuşandı zünnâr

	 Oturur taħta-bend üstünde ruhbân

655.	 Götürür taħta-bendi birķaç âdem

	 Ŝanasın küt götürür iki ĥayvân

656.	 Eli ile ider ħalķa işâret

	 Başın açup olurlar miśl-i kelbân    (31a)

Papa, seçilişinin on beşinci gününde Haziran başlarında, yedeğine birkaç 
müzeyyen atlı ve katır yeden üç yaya, onların arkasına iki taht-ı revân, on-
ları da takip eden yüz sekiz kırmızı elbiseli nefer alıp, kendisi de hepsinin 
arkasında olarak Roma’yı dolaşmaya çıkar. Papa’nın üstünde de kırmızı ipek 
kumaştan bir elbise ve “ak bayram” cinsi eteklik, göğsünde altından haç, ba-
şında kızıl kadifeden şapka vardır. Etrafında atlılar ve yüz yirmi yaya onunla 
yürümektedir. Elini halka sallayıp parmağını oynatmak sûretiyle âyinini icrâ 
eder. Yanıbaşına “köpek gibi” iki cellat, onların ardında hepsi kızıl kaftanlara 
bürünmüş kardinaller ve katıra binmiş Papa adayı kırk kişi, bunlardan sonra 
da çoğu papaz olan yetmiş dört kişiden müteşekkil “bayır kulları” hep birlikte 
bu yürüyüşe eşlik ederler. Hindî Mahmûd bu kuru kalabalığa elli kişilik “er” 
grubunun kâfi geleceği inancını taşımaktadır:

658.	 Yedek itmiş müzeyyen birķaç atlu

	 Ve üç daħı ķatır yiderdi yayan

93  Papalığın dinî gücü ve dünyevî otoritesini temsil eden önemli sembollerden olan ve “Se-
dia Gestatoria” diye adlandırılan taht-ı revân (taht-revân/tahterevan) I. John Paul’e (papalık 
dönemi: 26 Ağustos 1978-28 Eylül 1978) kadar kullanılmıştır (Bekir Zakir Çoban, Geçmişten 
Günümüze Papalık, s. 206-207, 224). 
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659.	 İki taĥt-ı revân bile giderdi

	 Yedekler ‚aķabince eyle iź‚ân

660.	 Yedek ardınca yüz sekiz neferdür

	 Ķızıl cuķa geyer ħuddâm [u] a‚yân

661.	 Olar ardınca gelen Papa idi

	 Geyer ķırmızı ŝıķma kemħa ķaftân

662.	 Zer-ile haçı dikmiş yaķasına

	 Ŝolaķ etegligi ķuşanmış ol ân

663.	 Başında şapķası ķızıl ķadîfe

	 Eteklik aķ bayramîden inan

664.	 Ata olmuş süvâr yanınca atlu

	 Yürürdi yüz yigirmi daħı yayan

665.	 Elün ħalķa ŝalup barmaġı oynar

	 İder küfr âyinin icrâ o ruhbân

666.	 İki cellâd miśâl-i kelb eñsesinde

	 O imiş ħâŝŝa ħiźmetkâr-ı râzdân

667.	 Olaruñ ‚aķebince ķarnaller

	 Ki ķırķ kimsedürür bir ĥâlde aķrân
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668.	 Olardan olagelmişdür papalar

	 Ķızıl muĥayyer idi cümle ķaftân

669.	 Binerler her birisi bir ķatura

	 Olardan yeg yürür idi o ĥayvân

670.	 Bulardan ŝoñra yetmiş dört kimesne

	 İyi bayır ķuludur geyimlü esyân

671.	 Bu cem‚üñ ekśerün bilgil papasdur

	 İyi bayır ķulusı cümle dilîrân

672.	 Muħanneś kimseden dünyâ içinde

	 Ki erlik gele dirlerse o yalan

	

673.	 Bu cem‚e girişürse elli atlu

	 Cemî‚isin ider alan u tâlân   (32a)

Her sene Haziran ayı geldiğinde kâfirler Papa’nın sarayının olduğu yerde 
birtakım törenler yaparlarmış. Muharrem 980 (Haziran 1572)’de de saray yo-
lunun kapıya bakan sokağından yan tarafta bulunan kilise sokağına kadarki 
uzun ve geniş alana direkler dikilip üstüne tenteler atılarak sokak avlu hâline 
getirilmiş, direkler ayrıca çiçeklerle donatılmıştır. Şehrin ileri gelenleri duvar 
kısmına “zar tutmuş”, o günü işiten “etrâf ü eknâf, a‛yân ü gebrân” burada 
toplanmışlardır. Kâfûr kokulu mumlar yakılmış, ateş tutuşturulmuş, herkes bu 
hizmetlere “gerdân uzatmış”tır:

675.	 İdermiş ehl-i küffâr tâ ķadîmden

	 O mevsüm içre fitne diñle iy cân
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676.	 Papa sarây ķapusı yolından

	 Gelen ţolanı ŝoķaķ bula pâyân

677.	 Oraya varıcaķ döner girüye

	 Sarây yanındaġı kilseye dolan

678.	 O ŝoķaķlar kemâl-i vüs‚at üzre

	 Dikerler upuzun ŝoķaġa çûbân

679.	 Çeker[ler] üstlerine tente anuñ

	 Ŝoķaġuñ içi olur miśl-i eyvân

680.	 Direkleri çiçekle donadurlar

	 Ve dîvâr semtüne zâr ţutdı a‚yân

681.	 İşidür ol güni eţrâf [u] eknâf

	 Gelüben cem‚ olur a‚yân u gebrân    (32a)

Papa, sarayından sokağa çıktığında orada hazır genç yaşlı bütün hıristiyan-
lar tekrar mumlar yakmışlardır. Hindî Mahmûd bu sık mum yakma mevzuuna 
değinirken

685.	 Gör anları ki nice bî-baŝardur

	 Güneş rûşen iken mum yaķar ol ân   (32b)

demektedir. Papa iki delikanlının taşıdığı tahta-bendle, ruhban ve ayân sı-
nıfı ile diğer hıristiyanlar ellerinde mumlarla yaya olarak ve zaman zaman ağ-
layarak, süslenmiş sokaktan geçerler. Papa’nın önünde iki kişi “tâc-ı sülûk” ve 
“tâc-ı mîrân”ı taşır, onların ardında altın kadehe doldurulmuş şarap, ekmek ve 
çarmıha gerilmiş Hazret-i Îsâ temsili taşınır. Papa da üstüne gömlek tutan iki 
hıristiyanın gözetiminde bunların ardından yürür:
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684.	 Çıķup Papa sarâyından ŝoķaġa

	 Yaķupdur mumunı pîr ü civânân

	 …

686.	 Müzeyyen ŝoķaġa yüridi bunlar

	 Papaslar yir yir olur idi nâlân

687.	 Bu vaż‚ üzre geçerler mumlar ile

	 Ķamu bed-nâm ü a‚yân cümle yayan

688.	 Papa daħı oturmış taħta-bendde

	 Götürmiş taħta-bendi bir iki ĥayvân

689.	 Öñünce iki kâfir götürür tâc

	 Biri tâc-ı sülûk birisi mîrân

690.	 Anuñ ardınca bir altun ķadeĥde

	 Ħamrdan ķurŝ idüp ķomışdı bir nân

691.	 O ķurŝda Ĥażret-i ‚Îsî’yi yazmış

	 Ki gergide gerilmiş şekl-i insân          (32b)

Mumlu kâfirlerden oluşan bu kalabalık güruh geze dolaşa kiliseye varırlar. 
Papa ekmeği yiyerek halka hitâben “Îsâ bu ekmek benim etim, kadehteki şarap 
da canımdır, demiştir. Siz de bu ekmekten yiyin, şarabı için ki etiniz etim, ca-
nınız canım olsun. Bugün ben bu ekmeği yiyip şarabı içerek size hem veli hem 
de Papa oldum.” der:

694.	 Ţolaşup vardılar ol bâb-ı deyre

	 İçine girdi deyrüñ cümle gebrân
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695.	 Papa ol ķurŝı yir ħalķ arasında

	 Ki ĥâşâ dir ki ol ‚Îsâ-i Yezdân

696.	 Dimiş ol ķurŝ içün benüm etümdür

	 Ķadeĥdeki şarâb cismümdeki cân

697.	 Yi bu nânı şarâbı iç ŝaĥîĥ bil

	 Benümle laḥmüke	laḥmîsin iy cân94    

698.	 Bugün nânı yidüm içdüm şarâbı

	 Velî oldım u hem vâli-i gebrân    (32b-33a)

Sonra da San Pietro Bazilikası’na (Santo Petro Kilisesi) geçerek 
orada üç gün misâfir kalır, sarayına döner:

699.	 Oradan Papa Santo kilsesine

	 Varuban üç gün oldı anda mihmân

700.	 Velâyet ĥâŝıl oldı ya‚nî anda

	 Gelüp sarâyına girdi o sekrân   (33a)

Hindî Mahmûd “ehl-i küfrün kıssası”nı anlatarak şeytanın onları nasıl 
kandırdığını gözler önüne serdiğini ifade eder ve kullarının ayıplarına bak-
mayıp, dalâlet ehli de olsalar onlara rızkını veren Allah’a kendisini Hazret-i 
Muhammed’in ümmetinden kıldığı için şükreder:

701.	 Ķalmayup ķullaruñ ‚uyûbına

	 Gebr ü tersâya rızķ viren Sübĥân

94  “Etin etimdir” mânâsına gelen “Lahmüke	lahmî” tabiri hakkında teferruatlı bilgi için bk. 
metin kısmı, 697. beyit.
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702.	 Cümlenüñ ĥâline senüñ fermân

	 Ķamu ĥükmüñdedür senüñ Sulţân

703.	 Muŝîbetde be-ĥâlet bil muĥaķķaķ

	 Dile Ĥaķ’dan müdâm sen dîn ü îmân

704.	 Bi-ĥamdillâh Muĥammed ümmetiyüz

	 Şefî‚ü’l-müźnibîn buyurdı Ġufrân

705.	 İşitdüñ ehl-i küfrüñ ķıŝŝasını

	 Ne işler işledür anlara şeyţân

706.	 Ŝalâĥı ķoma elden iy ķarındaş

	 Ţarîķ-ı Ĥaķķ’a vâŝıl ķıldı Sulţân    (33a)

f)	 Hindî	Mahmûd’un	Esâret	Dönemindeki	Diğer	Gözlemleri

Hindî Mahmûd’un Sergüzeştnâmesi’nin bilinen yegâne nüshasında onun 
dört yıllık esâret döneminin sadece ilk bir buçuk yılından parçalar yer almak-
tadır. O, eserinde yalnızca başından geçenleri anlatmakla kalmamış, İnebahtı 
Savaşı’nın kanlı sahnelerinden, esirken kendilerine sunulan yemeklere, uğra-
dıkları şehirlerden o şehrin sokaklarına, papalardan mektepli çocuklara kadar 
yelpazesi geniş müşâhede ve tasvîrlerde bulunmuştur.

Messina zindanına atıldıkları günlerde eskiden esir düşmüş iki müslüman 
kadın bunların yanına gelip bir deniz seferi esnasında kâfirlere esir düştük-
lerini ve otuz yıldır burada tutulduklarını ama metânetlerini koruduklarını, 
isyân etmediklerini söylerler. Kadınlar, onlara da kadere rızâ göstermeleri, 
sabr ü sebâtlarına devâm etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak din uğruna 
mücâdele edenlere elbette Allah’ın yardımcı olacağını belirtirler. Bunun üzeri-
ne Hindî Mahmûd esâretlerinin değil îmânlarının müebbed olması için Cenâb-ı 
Hakk’a duâ eder,
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301.	 Bu ŝıyânet ki ola ħâtûnda

	 Niçün olmaya ġayret-i merdân

der (13b).

Hindî Mahmûd Sergüzeştnâme’nin “Vaŝf-ı Temâşâ-yı Hindî” başlıklı kıs-
mında Arap, Acem, Gürcistan’ı daha önceden gezdiğini, Frengistan’ı ise bu 
esâret sebebiyle gördüğünü ifade ederek Messina halkına dâir gözlemlerini ak-
tarır. Messinalılar’ı güzel ve yakışıklı bulan Hindî, onların ellerini yüzlerini yı-
kadıklarını, temizliğe riâyet ettiklerini ancak edepsiz olduklarını söyler. Çünkü 
onlar köpek gibi ayakta işemekte, domuz gibi uluorta zinâ etmekte, şeytanın 
aklına gelmeyen hîleler yaparak kendilerini ateşe atmaktadırlar:

305.	 Cümleten ħalķı bî-edeplerdür

	 Seg gibi ţuruban ider efşân

306.	 Yur elini yüzini efşândan

	 Ya‚ni ţâhir olupdur ol ĥayvân

307.	 Ĥîlede ol ķadar ider ħud‚a

	 Ķādir olmaz o ĥîleye şeyţân

308.	 Fâĥişeyle zinâ ider fâĥiş

	 Biri biri yanında ħınzîrân

309.	 Sâde rûlar u ħûb u ra‚nâlar

	 Âteşe ‚ışķ-ıla atarlar cân              (14a)

Bu gözlemlerden hareketle mevzûyu kadere getiren Hindî, dünyanın bir ka-
rar üzere olmadığını, türlü türlü sûretler gösterdiğini, o yüzden bazı insanların 
zengin bazılarının fakir, kiminin müslüman kiminin kâfir olduğunu, İslâm’ı 
tercih edenlerin âyet, hadis ve ilâhî delillerle azîz kılındığını, diğerlerinin hor 
ve hakir olduğunu söyler ve kendini teselli eder:
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310.	 Nev‚-i insân ki dutdılar millet

	 Muħtelifdür bir olmadı edyân

311.	 Dîn-i İslâm oları ref‚ itdi

	 Âyet ile ĥadîś ile burhân

312.	 Kimi mün‚im kimi faķįr ħalķuñ

	 Bir dem olmadı cümlesi yeksân

313.	 Kimisi źillet üzre ħor u ĥaķįr

	 Kimi bir lu‚b-ile dalabıdur kân

314.	 Gösterür dürlü dürlü ŝûretler

	 Ber-ķarâr olmadı cihân bir ân

315.	 Göñlüñi ţar ţutup belâ çekme

	 Yazılanı görür ŝaĥîĥ insân             (14a)

Hindî Mahmûd, Zilhicce ayı münâsebetiyle (Zilhicce 979/Nisan-Mayıs 
1572) Haremeyn’den, Kâbe’nin tarihinden, menâsik-i hacdan bahseder. Bu 
vesileyle uzun uzun duâ ve niyâzda bulunur, çan sesinin kulaklarından silin-
mesini, bu küffâr diyârından İslâm beldesine yollarının açılmasını, pâdişâh ve 
ordusunun muzaffer, din düşmanlarının kahrolmasını diler ve sözü tekrar esas 
maksadına getirir:

1.	 Mužaffer eylegil Žıll-ı İlâh’ı

	 Ki sensün pâdişâhlar pâdişâhı

2.	 ‚Adû-yı dîni sen ķahr eyle yâ Rab

	 Cünûd-ı müslimîne it ‚inâyet
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3.	 Bulara luţfıñ-ıla rehber olġıl

	 Dil ü cânlar ħânesine ţolġıl

	 …

9.	 Daħı âzâd ķıl hep ķullaruñı

	 Ki göster bize ţoġrı yollaruñı

10.	 Murâdum dâr-ı İslâm’a irişmek

	 Daħı maķŝûdıma ħayr ile irmek

11.	 Müyesser eyle źâtuñ ĥürmetine

	 Resûl-i Müctebâ’nuñ şefķatine   

(Sergüzeştnâme, “Baĥr-i Âħer”, 25b-26a)

Hindî’nin anlattığına göre Napoli, Roma Kilisesi vakfı imiş. Fransa kra-
lı “Frantis” ile95 İspanya’nın bu topraklara sahip olmak için giriştikleri 
mücâdeleden İspanya’nın gâlip çıkmasıyla buranın Kilise’ye âidiyetinin rem-
zi olarak her yıl San Pietro (Santo Petro) denen günde şehrin ileri gelenle-
ri tarafından Papa’ya bir at gönderilir. Hindî atı “hammal beygiri gibi boz” 
olarak tanımlar ve hıristiyanların onu görmek için toplandıklarını, sevinçten 
sarhoş olduklarını, önünde ateşler yakıp, toplar atıp, tüfek ateşlediklerini söy-
ler (33a-33b):

711.	 Ki her sâl gönderür İspanya bir at

	 Gelür Papa’ya her sâl içre el-ân

95  Hindî Mahmûd’un bahsettiği Frantis, 24 Şubat 1525’de Kutsal Roma Cermen İmpa-
ratoru V. Charles Quint (Şarlken/ Carlos) (d. 1500-ö. 1558) ile Kuzey İtalya’da yaptığı Pa-
via Savaşı’nda esir düşüp Kanûnî’den yardım isteyen,  Kanûnî’nin “Ben ki sultânü’s-selâtîn, 
bürhânü’l-havâkîn…” diye başlayan meşhur mektubunu yazıp Macaristan üzerine yaptığı Mo-
haç Seferi (1526) ile kurtulmasına vesile olduğu, sonraki yıllarda kendisiyle ittifak kurup ülke-
sine birtakım ticârî imtiyazlar (kapitülasyon) tanıdığı (1535) I. François (hükümdarlığı 1515-
1547)’dir (geniş bilgi için bk. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1983, II, 503-
506).
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712.	 Geyim resminde ķumaş örtüsi var

	 Papa öñünce yedek olur inan

713.	 Ki her sâl içre ta‚yîn üzre bir gün

	 O güne Santo Petro didi gebrân

714.	 Gelür ol günde ta‚yîn olınan at

	 Ki seyr eyler anı pîr ü civânân

715.	 Bu ‚âdet üzre yine gönderür at

	 İşidüp cümle gebrân oldı şâdân

716.	 O ĥammâl bârgîri gibi boz atdur

	 Sürür boz at dirisi gibi gebrân

717.	 Öñünce yine odlar yaķdı itler

	 Atıldı ţop tüfek ħalķ oldı sekrân

	718.	 Seĥerden ķalķdılar ehl-i đalâlet

	 Yine âyînlerince ehl-i buţlân

719.	 Olurlar cem‚ deyr içinde anlar

	 Alur put ellerine cümle ruhbân   (33b)

Hindî Mahmûd, Sergüzeştnâme’de Roma’da kilisede ders gören hıristiyan 
çocuklara dâir gözlemlerini de aktarır. “Zinâdan hâsıl olan” bu çocuklar erken 
saatlerde kalkıp ellerinde putlarla kilisede toplanan râhiplerin gözetiminde sı-
nıflara doluşurlar:
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720.	 Kilîsâlarda oķurlar yazarlar

	 Zinâdan ĥâŝıl olmış cümle ŝıbyân

721.	 İderler ŝınf-ıla hep bunları gör

	 Alay alay olurlar cümle oġlan     (Sergüzeştnâme, 33b)

Sınıflar yaş ortalamasına göre oluşturulmuştur. On, on üç ve on altı yaşın-
daki çocukların oluşturduğu üç sınıftan Hindî’nin dîvân edebiyâtının mâlûm 
remizlerini kullanarak uzun uzadıya medh ve tavsif ettiği, son gruptur (34a-b):

722.	 Onar yaşında bir ŝınfı olaruñ

	 On üçerlidürür bir ŝınfı iy cân

723.	 On altışar yaşında nev-civânlar

	 Ķaşı yay anlaruñ kiprügi peykân

724.	 Ĥarâm-zâdedür ol şîve-kârlar

	 Görüñ kâküllerin itmiş perîşân

725.	 Göreydi ‚âşıķı Rûm’ıñ oları

	 Hemân yâ ķaşına olurdı ķurbân

 Hindî’nin anlattığına göre avluları, kapı önlerini, sokakları, meydanları 
dolduran altın saçlı, ela gözlü Roma kızlarının güzellikleri de dillere destan-
dır. Ellerinde eldiven, başlarında şapka ve takıştırdıkları türlü süslerle dikkat-
leri üzerlerinde toplayan bu güzellere Hindî övgüler düzer; onlara “Ġazel-i 
Ħûbân-ı Efrenc” başlığıyla gazeller yazar, hattâ onlardan birinin kara benine, 
ceylân bakışına kurban olmayı bile göze alır:

1.	 Kûh-ı ġam içre ben gezer idüm belâ-yıla

	 Geldi o çeşmi âhû güzeller alây ile
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2.	 Ŝaydına mâyil oldı bu dil dil-rubâlaruñ

	 Aldı birisi göñlümi bir merĥabâ ile

3.	 Yolına eylesem o mehüñ cânımı revân

	 Cânân ele girer mi ‚aceb cân fedâ ile    

(Sergüzeştnâme, “Ġazel-i Ḫûbân-ı Efrenc”,	34b)

der. Ama bunun mümkün olmadığı ortadadır:

4.	 Arzûya düşme olmaz-ımış iy deli göñül

	 Mümkin midir ki cem‚ ola sulţân gedâ-y-ile   

 (Sergüzeştnâme, “Ġazel-i Ħûbân-ı Efrenc”, 34b)

“Bu deyr içindeki sanem”lerden biri “kendi dilince inciler dizerek” şapka-
sını çıkarıp Hindî’nin sarığını başına geçirecek kadar yakınlaşır. Bu vaziyet 
Hindî’nin aklını başından almaya yetmiştir:

4.	 Gören yüzüñi ‚âşıķ olur kendüden geçer

	 Cânlar eritdi ‚işve [vü] nâzla melâĥatüñ 

5.	 Şapķasını çıķardı güzel geydi ŝaruġım

	 Fehm oldı nâzükâne küfrden ferâġatüñ

6.	 Cânlar virene bûse virür didiler seni

	 Cânum efendi yoluña terk itme ‚âdetüñ

7.	 Tenhâ elüñe girdi ol âhû baķışlu yâr

	 Ŝaydını itmedüñ ki yoķ mı nedâmetüñ

8.	 Göz gördi vü dil düşdi zeneħdân-ı çâhına

	 Cân ü dil ile oldı esîri ol âfetüñ        
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 (Sergüzeştnâme, “Ġazel-i Dîger Ṣanem-i Tersâ-yı Pür Şîve”,	35a)

Hindî, o güzeli çeşitli ifadelerle tasvîr eder, hayâller kurar ve ona ulaşama-
dığı için yanıp yakılır; ancak içinde bulunduğu durumun farkındadır; yazdığı 
mısralarla gönlünü avutur:

747.	 Elüñde nesne yoķ aç u uyuzsın

	 Ki dâne göre dâma düşe murġān 

748.	 Ŝaķın ŝaydı içün sevdâya düşme

	 Gözüñ aç ĥâżır iken eyle seyrân    (Sergüzeştnâme, 35a)

Hindî’nin “parasız, aç ve uyuz” olduğunu söylediği yukarıdaki beyit 
ilk bakışta mecâzî bir mânâ taşıyor gibi görünse de aslında o dönem Batı 
hapishânelerindeki Türk (müslüman) esir ve mahkûmların içler acısı hâline 
işâret etmesi bakımından oldukça önemlidir. Batılı kaynaklarda da XVI. asır 
İtalya ve İspanyası’ndaki tutsakları geceleri tahtakurularının, gündüzleri si-
neklerin, gece-gündüz ise bit ve pirelerin perişân ettiği; bu insanların pislik, 
açlık ve hastalıktan kırıldıkları, sağ kalabilenlerin de en ibtidâî şartlarda hayâta 
tutunmaya çalıştıkları kayıtlıdır. 96

g)	 Roma,	San	Pietro	Bazilikası	ve	Kızıl	Elma

Hindî Mahmûd Sergüzeştnâme’sinde sık sık başta Roma olmak üzere 
“Frenk diyarları”nın fethedilip “dâr-ı İslâm” yapılması, kiliselerinin camilere 
çevrilmesi ve buralarda hutbelerin okunmasını hayâl ve temennî eder:

387.	 Şöyle kim ķırıla bu yıl küffâr

	 Berr ü baĥri ţuta o demde ķan

388.	 Açıla hep ķıla‚-ıla iller

	 Çañları ref‚ ola oķına eźân   (17b)

96   bk. Salvatore Bono, “Yeniçağda İtalya’da Türk-Müslüman Tutsaklar” (trc. Mahmut H. 
Şakiroğlu), Erdem, III/9 (Ankara 1987), s. 843-844.
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	 …

397.	 İde maķbûl du‚âyı Rabb-ı enâm

	 Ala küffâr ilini şâh-ı cihân

398.	 Gele ‚asker ţola bu illerde

	 Ola żabţ eyleye bir mîr-i mîrân

399.	 Źebûn olup re‚âyâ ola cümle

	 Vire ħarc ħarâcın cümle gebrân   (18a)

	 …

634.	 Dâr-ı İslâm ola Roma şehri

	 Fetĥ ide luţf-ıla Ġanî Raĥmân   

	 …

636.	 Ola câmi‚ bunıñ kilîsâsı

	 Oķına ħuţbe emr ide Sübĥân   (Sergüzeştnâme, 30b)

Bu “fetih” onun rüyalarını süslemektedir. 28 Muharrem 980 (10 Haziran 
1572) Çarşamba gecesi rüyasında Papa’nın Türk (müslüman) olduğunu ve 
İslâm ordusunun Roma’yı fethettiğini görür. Bu rüyadan “ricâlü’l-gayb”ın 
işâretiyle Allah’ın kendilerine inâyet edeceği neticesini çıkarır:

329.	 Roma şehründe taĥķįķdür ki Rûm’dan

	 Ķuş uçmazdı vü yügürmezdi ķaplan

330.	 Muĥarremüñ yigirmi sekiziydi

	 O çarşanba güni temcîdde uyan  

331.	 Ki tersâ vaż‚ı üzre bir kimesne

	 Nidâ itdi vü hep işitdi a‚yân
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332.	 Bunı dir ki Papa Türk oldı bilüñ

	 Ve Türk aldı Roma’yı diñle inan 

333.	 İşidüp bunı dem-beste ķalurlar

	 Bu vaż‚a oldı ĥayrân cümle gebrân

334.	 Ricâlü’l-ġaybdür itdi işâret

	 ‚İnâyet eyleye bize o Raĥmân    (Sergüzeştnâme, 15b)

O, Sergüzeştnâme’de V. Pius’un yerine seçilen Papa XIII. Gergory’den 
bahsederken “Seyr-i Kilîsâ-yı Nâ-tamâm” başlığıyla dünyanın en büyük kili-
selerinden olan San Pietro Bazilikası’nın (Saint Peter / Aziz Petrus)	o günkü 
durumu hakkında bilgi verir. İnanışa göre Hz. Îsâ’nın havârîlerinden olan San 
Pietro’nun mezarının bulunduğu mekâna m.s. IV. asırda kurulmuş olan Bazi-
lika, 1506’da Papa II. Julius zamanında yeniden 23.000 m²’lik bir alana inşâ 
edilmeye başlanmış, inşaat dönem dönem inkıtalara uğrayarak 1626’da Papa 
VIII. Urban döneminde tamamlanmıştır.97 Hindî bu durumu şu beyitlerle ak-
tarır:

97  Katolik Hıristiyanlığı’nın merkezi olan San Pietro Bazilikası’nın iç dekorasyonu, süs-
lemeleri, resim ve heykelleri ile onu çevreleyen büyük meydan, yeniden inşâ edildiği XVI ve 
XVII. asrın en önde gelen mimar, heykeltıraş ve ressamlarından Raphael (ö. 1520), Antonio 
da Sangallo (“Genç” lakaplı olanı, ö. 1546), Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (ö. 
1564) ve Giovanni Lorenzo Bernini (ö. 1680)’ye yaptırılmıştır. Bazilika bu yüzden dünyanın 
önde gelen dinî mekânlarından biri olmasının yanında Michelangelo’nun Pietà tasvîri, Kutsal 
Kapı (ve diğer kapılar), ölen son papa II. Ioannes Paulus (Jean Paul, ö. 2005)’e kadarki papaların 
mezarları, şapeller, salonlar, kabartmalar, mozaikler, birçok figür, heykel ve “kutsal emânet”i 
barındırması ile arkeoloji ve sanat tarihi bakımından da büyük önem arz etmektedir. Tarih bo-
yunca Papaların toplantı ve mesaj verme mekânı olan Bazilika günümüzde de Papa’nın (XVI. 
Benedict) Noel vb. dinî günler ile dünyayı ilgilendiren meselelerde konuşma yapmak için tercih 
ettiği yer olma özelliğini sürdürmektedir (daha geniş bilgi için bk. http:// saintpetersbasilica.
org/index.htm).
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644.	 Sarây ķurbında vardur bir kilîsâ

	 Henüz irgürmemiş itmâma bünyân

645.	 Didi ehl-i vuķūf altmış yıl oldı

	 Ki ta‚mîrün Papa ķılmışdı fermân   (30b)

O, bazilikanın inşaatının bir türlü tamamlanamamasını dikkat çekici bir ge-
rekçeye bağlayarak Osmanlı’nın “kızıl elma”sının ana merkezine vurgu yapar 
ve hedef noktasını gösterir:

650.	 Binâ itmâm bulmamaġa bâ‚iś

	 Tevârîħ ehli dirler daħı ruhbân

651.	 Ķaçan itmâma ire Santo Petro

	 Anı elbetde alur Âl-i ‚Ośmân

652.	 Gelüp ķubbeye irmişdür binâsı

	 Ħudâ emri ile żabţ ide Sulţân   (31a)

San Pietro’nun tarihçesine de değinerek zaman içerisinde aktarılan gelirler-
le kardinallerin ve papaların geçimlerini sağlayan bir vakıf hâline de geldiğini 
söyler:

646.	 Ķadîmden nâmı imiş Santo Petro

	 O Petro vaķf idüp geçmiş çoķ ezmân

647.	 Dinilür Petro’yı aŝĥâb-ı ‚Îsâ

	 Binâ âśâr ķalmış ancaķ andan

648.	 Olan papalara meşrûţ o evķāf

	 Daħı ilĥâķ ider evķāfa a‚yân
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649.	 Ve cümle ķadnaruñ papalaruñ

	 Važîfesi ol evķāfdandur inan   (31a)

Hindî Mahmûd, Papa V. Pius’un cenâze törenini anlatırken Pius’un na’şının 
da diğer Papalar gibi San Pietro Bazilikası’na defnedildiğini söyler ve bu töre-
ni bütün teferruatıyla anlatır: 98

586.	 Ķadîmden bir kilîsa vaż‚ olunmış

	 Der ü dîvâr kemerler üzre bünyân

587.	 Ķaçan-kim papaları fevt olalar

	 Müdâm defn olur imiş anda a‚yân   (28a)

San Pietro’nun bakır renkli kubbesinin veya mihrabındaki altın topun gö-
rünümleriyle “kızıl elma”ya benzemesi bir yana Hindî Mahmûd hem Kısas-ı 
Enbiyâ’da hem de Sergüzeştnâme’de Roma’yı ulaşılması gereken ana mefkûre 
ve hedef sayar, “kızıl	elma” kabul eder: 

824.	 Roma şehri dinür ḳızıl	elma

	 Anda olur müdâmî pîr-i muġān   (Sergüzeştnâme, 38b)

36.	 Ḳızıl	elma’da Papa’nuñ elinde

	 Olup dört yıl o küffâruñ ilinde    (Kısas-ı Enbiyâ, 2b)

Yıldırım Bâyezid’den itibaren II. Selîm’e kadar Osmanlı pâdişâhlarının, 
bilhassa Fâtih ve Kanûnî’nin rüyalarını Roma’nın fethi süslemiştir. Araştır-
macılar her yeni sultânın yeniçerilere “Kızıl Elma’da (Roma) buluşalım” de-
diğini kaydederler.99 Bu fetih idealinin temelinde Hz. Peygamber’in Roma’nın 
mü’minler tarafından fethedilmeden kıyâmetin kopmayacağına dâir müjdesi 

98  yk. bk. “Papa V. Pius’un Ölümü ve XIII. Gregory’nin Papa Seçilmesi”.

99  Meselâ bk. Hammer’den naklen Hans Pfeffermann, Rönesans Papalarının Türklerle İş-
birliği (çev. Kemal Beydilli), İstanbul 2003, s. 228.
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kadar100 Hıristiyanlığın en önemli iki merkezinden biri olan İstanbul’un alı-
nıp Ayasofya’nın camiye çevrilmesi neticesinde geriye kalan yegâne merkez 
Roma’nın ele geçirilip Santo Pietro’nun da camiye dönüştürülerek “îlâ-yı 
kelimetullâh”ın bütün dünyaya hâkim kılınması mefkûresinin yattığı söyle-
nebilir.101 Bu fetih düşüncesi “kızıl elma”yı hayâlî bir unsur olmaktan çıkarıp 

100  Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i, Hâkim’in el-Müstedrek’i, İbn Ebî Şeybe’nin el-Musannef’i, 
Dârimî’nin Sünen’i, İbn Ebî Âsım ve Tâberânî’nin el-Evâil adlı eserleri ile diğer bazı hadis ve 
mev’ıza kitaplarında Roma’nın fethiyle ilgili birkaç rivâyet vardır. Ebû Bekr → Yahyâ b. İshâk 
→ Yahyâ b. Eyyûb yoluyla Ebû Kabîl (Kubeyl)’den gelen rivâyet şöyledir: “Biz ashâbdan Ab-
dullah b. Amr’in bulunduğu bir meclisde Kostantiniyye ve Roma’nın  fethi mevzuunu müzâkere 
ediyorduk. Bu esnada Abdullah b. Amr hadis notlarını sakladığı, kulpları da olan sandığı istetti. 
Sandığın kapağını açtı ve içinden bir evrak çıkararak şöyle dedi: ‘Biz Resûlullâh’ın huzurun-
da bulunur, söylediklerini yazardık. Bir defasında içimizden biri ‘Yâ Resûlallâh! Hangi şehir 
önce fethedilecektir? Kostantiniyye mi Roma mı?’ diye sordu. Resûlullâh şöyle buyurdu: ‘Önce 
Herakliyüs’ün şehri (Kostantiniyye) fethedilecek.’ ” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, İstanbul 1982, 
II, 176; Hâkim en-Nisâburî, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn fi’l-hadîs, Haydarâbâd 1342, IV, 508; 
İbn Ebî Şeybe, el-Musannef fi’l-ehâdîs ve’l-âsâr [thk. Kemâl Yûsuf el-Hût], Beyrut 1989, V, 
329-330; Taberânî, el-Evâil [Suyûtî’nin el-Vesail fî müsamereti’l-evail’i içinde], Beyrut 1986, s. 
152; Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman b. Fazl ed-Dârimî, Sünen, Beyrut 1987, I, 126; 
İbn Ebî Âsım, el-Evâil [thk. Ebû Hacer Muhammed Zaglul], Beyrut 1987, s. 42).

Bir başka rivâyette “Allah, mü’min kullarına tesbih ve tekbirle Kostantiniyye-i Rûmiyye fethi-
ni nasip etmedikçe kıyâmet kopmaz.” (Deylemî, Ebû Şücâ‛ Şîreveyh b. Şehredâr b. Şîreveyh, 
el-Firdevs bi me’sûri’l-hitâb [thk. Muhammed Zaglul], Beyrut 1986, V, 82 (7524); Ahmed 
Ziyâeddin Gümüşhânevî, Râmûzü’l-ehâdîs (trc. Abdülaziz Bekkine), İstanbul 1982, II, 478/5) 
İstanbul’un fethini müjdeleyen meşhur hadisi göz önünde bulunduran şârihler yukarıdaki hadis-
te geçen Kostantiniyye-i Rûmiyye’nin Araplar’ın er-Rûmiyyetü’l-kübrâ dedikleri Roma şehri 
olduğunu söylerler (meselâ bk. İsmail Hakkı Bursevî, Tefsîrü Rûhu’l-Beyân, İstanbul 1389, IX, 
41). Bursevî, İbn Abbas’dan naklen Hz. Peygamber’in Şam, İstanbul ve Roma şehirlerinin fet-
hini haber verdiğini belirtir (a.g.e., s. 41). (Konuyla ilgili ayrıca bk. Âşık Mehmed, Menâzırü’l-
avâlim [haz. Mahmut Ak], Ankara 2007, III, 1076; Ali Yardım, “Türk’ün Şeref Madalyası: Fetih 
Hadisi”, Kubbealtı Akademi Mecmûası, VIII/3 [İstanbul 1979], s. 63-64; Bünyamin Temirtaş, 
Evâil ile İlgili Hadislerin Tespit ve Tenkidi [yüksek lisans tezi, 2008], Çukurova Üniversitesi 
SBE, s. 19-20.) 

101  XVI. asrın müelliflerinden Âşık Mehmed İslâm dünyası için çok önemli olan merkez-
leri sayarken İstanbul’la birlikte Roma’yı zikreder ve “Allah	o	şehrin	fethini	müslümanlara	
kolaylaştırsın” diye duâ eder: “… biri memleket-i Kostantîniyye’dür -hamâhallâhu ‛ani’l-âfât- 
ve biri memleket-i Rûmiyye’dür -yesserallâhu	 fethahâ	 li’l-müslimîn- …” (Âşık Mehmed, 

| 129Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd



somut hedef hâline getirmiştir.

Hindî Mahmûd’un yukarıdaki beyitte “Anı elbette alur Âl-i ‛Ośmân” de-
mesi ve “Ħudâ emri ile żabţ ide Sulţân” temennisini dile getirip

	 Ħudâ maķbûle irgüre du‚âmız

	 Dehen açup budur Ĥaķķ’a śenâmuz    (“Beyt”, 31a)

şeklinde duâ etmesi “kızıl elma”nın uçuk bir hayâl olmadığını gösterir. 
Yahya Kemâl Fâtih döneminde Otranto Kalesini zapteden (Cemâziyelevvel 
885/Temmuz 1480) Gedik Ahmed Paşa’ya102 ithafen yazdığı şiirinde Roma ha-
pishanelerinde ezan okuduklarını büyük bir gururla söyleyen ve 

634.	 Dâr-ı İslâm ola Roma şehri

	 Fetĥ ide luţf-ıla Ġanî Raĥmân   

	 …

636.	 Ola câmi‚ bunıñ kilîsâsı

	 Oķına ħuţbe emr ide Sübĥân   (30b)

diyen Hindî’nin temennisini duymuşcasına söz konusu kiliseyi de anıp

	 Çıktı Otranto’ya pür-velvele Ahmet Paşa

	 Tuğlar varsa gerektir kızıl	elma’ya kadar

	 Ra’d-ı tekbîr kopup gitmelidir bank-i ezân

	 Dar-ı küffarda meşhûr	kenîsâya kadar

diyerek “kızıl elma” mefkûresinin son	ucuna işâret eder.103

Menâzırü’l-avâlim, II, 706.)

102  Bu kuşatmadan 527 yıl sonra, 7 Temmuz 2007’de Papa XVI. Benediktus’un orada Osmanlı 
kuvvetlerine direniş göstererek hayâtlarını kaybeden hıristiyanları azîz ilan ettiğine dâir dünya ha-
ber ajanslarına düşen bilgi dikkatlerden kaçmamalıdır (http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/413403.
asp;  http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haberler.aspx?id=2161&tarih=2007-07-08). (İnternet 
sitelerine erişim tarihimiz Ekim 2011.)

103  Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgârıyla, İstanbul 1999, s. 71.
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Ne var ki Osmanlı zayıflamaya yüz tuttukça “kızıl elma” mefkûresi de unu-
tulmuş, Hindî Mahmûd’un yaşadığı ve şâhid olduğu dönemde bu “son uc”a 
ezan sesleri ulaşmışken, XX. yüzyılın ediplerinin dilinde bu tarihî hakikat yeni 
dünyanın çizdiği sınırlara yenilerek “masal”a dönüşmüştür:

	 Kızıl elma yok mu? Şüphesiz vardır

	 Fakat onun semti başka diyardır

	 Zemini mefkûre, seması hayâl

	 Bir gün gerçek, fakat şimdilik masal…104

h)	Esâret	Arkadaşları	ve	Haklarında	Bilgi	Verdiği	Şahsiyetler

Daha önce de belirttiğimiz gibi Hindî Mahmûd’la birlikte esir alınanlar ara-
sında sıradan askerlerin yanısıra beyler, reisler, komutanlar da vardır. Hindî’nin 
kimlerin yanına düştüğünü tam olarak bilmiyoruz. O Kısas-ı Enbiyâ’da kader 
arkadaşlarından bahsederken kırk kişi olduklarını söyler:

37.	 ‚İbâdet üzre idük ķırķ müselmân

	 Bizi ĥıfž itdi luţfı ile Mennân

7705.	 Beni ķırķ müslümânla ķıldı âzâd

	 Ħaberimüz irişdürmiş meger bâd

Ancak her iki eserinde de tek tek isim vermez. Sergüzeştnâme’de bahsettiği 
esirler Ahmed, Mahmûd, Muhammed Beyler, Osman ve Ali Müslim adındaki 
zâtlardır. Ahmed ve Mahmûd Beyler’den aşağıda bahsedileceği üzere değişik 
varaklarda ayrı ayrı başlıklar altında sitâyişle bahseder.

İnebahtı esirleriyle ilgili, Hindî Mahmûd’un da adının geçtiği bir İtalyan 
arşiv belgesinde Muhammed Bey “Eğriboz valisi, kırk yaşında, orta boylu, yü-

104  Ziya Gökalp, Kızılelma, İstanbul 1941, s. 22. XX. yüzyılda “kızıl elma”nın Osmanlı tari-
hinden bağımsız olarak ele alınması ve hayâlî bir sembol olarak düşünülmesi hususunda ayrıca 
bk. Fatih Özdemir, “Kızıl Elma’yı Arayan Üç Yazar: Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ragıp Şevki 
Yeşim”, Turkish Studies, III/5 (2008), s. 503-515.
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zünde belirgin bir iz olmayan, seyrek kestane rengi sakallı, şehlâ bakışlı” biri 
olarak tavsîf edilmektedir.105 Hindî, Muhammed Bey’i içinde bulunduğu zor 
şartlar hakkında yazdığı bir manzumesini kendisine takdim etmesi dolayısıyla 
anar:

749.	 Muĥammed Beg ki maĥbûsdır bizümle

	 Ayırup ķulleye iltmişdi gebrân

750.	 İdüp ġurbet anuñ cânına te’śîr

	 Ciger biryân olmış çeşmi giryân

751.	 Ĥarâret ile yazmış vaŝf-ı ĥâlin

	 Aña ne vech-ile lu‚b itdi devrân

752.	 Otuz beş beyt-ile dir bir ķaŝîde

	 İşidüp diñleyenler oldı ĥayrân   (Sergüzeştnâme, 35b)

Hindî onun yüreğini ferahlatmak gâyesiyle “ney gibi nâlân olup” feleğin 
cilvelerini, dünyada olup biten işlere akıl sır erdirilemeyeceğini, kendisinin 
de bir zamanlar Sultân sofralarında iken bugün zindan köşelerine düştüğünü 
çeşitli örneklerle anlattığı “Der Vaŝf-ı Tesellî” başlıklı 37 beyitlik bir manzume 
kaleme alır (755-791. beyitler, 35b -	37a).

Roma’da halkın isyanı esnasında Papa’nın emriyle arkadaşlarından kopa-
rılıp farklı bir yere götürülen mahpuslar arasında Muhammed Bey’le birlikte 
Paşazâde (Mahmûd) ve Ali Müslim adında bir zât vardır. Hindî bu ayrılığı -yu-
karıda bahsedildiği üzere- göz yaşları içinde nazma döker, hicrânını dile getirir 
(Sergüzeştnâme, 601-604. beyitler, 29a).

Hindî’nin hayırla andığı ve medhettiği arkadaşları arasında güzel sesiyle 
“tecvîd üzre” Kur’an tilâvet eden, mahpuslara namaz kıldıran, mevlid, ilâhi ve 

105  bk. Salvatore Bono, Yeniçağ İtalya’sında Müslüman Köleler, s. 78, 510.
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tevşihler okuyan Osman adında bir “âlim” vardır. 

321.	 Ol iderdi imâmeti her vaķt

	 Nâmına dinilür anuñ ‚Ośmân    (14b)

402.	 Źâkirân cem‚ olundı yârândan

	 Ħûb nefesle oķur o dem ‚Ośmân       (18a)

407.	 Źâkirüñ oldı dili tesbîĥde

	 Yine bülbül gibi şaķır ‚Ośmân      (18b)

Hindî Mahmûd, isimlerini tek tek vermese de, duâlarından arkadaşlarını 
eksik etmemiş, onlara da dünya ve âhiret saâdeti dilemiştir. Esâret hayâtı bo-
yunca çektiği sıkıntıları anlatırken çoğul kalıpları tercih etmesi kendisini arka-
daşlarından ayırmadığını gösterir:

15.	 Maĥbes içre ġāzîler ķaldı źelîl

	 Ne ķamer görür ne şems ü ne seĥer

16.	 Bize merdlik eyle ķalduķ pâymâl

	 Buñda mı öliceġüz irişür er      (“Ķaŝîde”,	27a)

	 …

16.	 Bu küffâr içre maĥbûsıñ yolın aç

	 Bulara raĥmetüñ bârânını ŝaç   

	 (“Du‚â-yı Tażarru‚-ı Rûz-ı ‚Arefe”, 25b)

	 İlâhî sen bilürsin ĥâlimüzi

	 Ya ķurtar bizi ya al cânımuzı   (“Beyt”, 33a)

	 …

302.	 Yâ İlâhî bu	cümle maĥbûsa

	 Mü’ebbed eylegil sen dîn ü îmân   (Sergüzeştnâme, 14a)
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i)	 Hindî	ve	Paşazâde	Ahmed-Mahmûd	Beyler

Ahmed ve Mahmûd Beyler İnebahtı Deniz Savaşı’nda şehit düşen Kaptân-ı 
Deryâ Müezzinzâde Ali Paşa’nın oğullarıdır. Kaynaklarımızda haklarında bir-
iki cümle dışında bilgiye rastlanmayan, Selânikî’nin “şehîd olan Ali Paşa’nın 
küffâr elinde esîr ü giriftâr olan oğulları” diye bahsettiği,106 muahhar Osman-
lı tarihçilerinin “âkıbetlerinden haberdâr olmadıklarını” söyledikleri,107 Batı 
kaynaklarında isimleri ve yaşları hususunda çelişkili ifadelerin yer aldığı108 
bu çocuklar babalarıyla birlikte savaşa iştirâk etmiş, Osmanlı Donanması’nın 

106  Selânikî, Târîh-i Selânikî, s. 108. 

107  bk. Server Rifat İskit, Resimli Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi, İstanbul 1959, III-1248-
1249; Zuhuri Danışman, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, VII, 265; M. Cavid Baysun, “Lepanto”, 
İA, VII, 44. İskit ve Danışman, Baysun’a, Baysun da Batılı kaynaklara atfen Müezzinzâde’nin 
çocuklarının Ahmed (18 yaşında) ve Mehmed (13 yaşında) Beyler olduğunu söylemektedir.

108  Luis Coloma, Ahmed Bey’in on sekiz, Mehmed (Mahomet) Bey’in on üç yaşında olduğu-
nu söylerken (The Story of Don John of Austria, s. 257), William Stirling Maxwell, kardeşlerin 
adını Mehmed (Mahomet) ve Said olduğunu iddia eder ve Mehmed’in on yedi, Said’in ise on 
üç yaşında olduğunu söyler (Don John of Austria, I, 417). “Said”in Mahmûd Bey’in ikinci ismi 
olması da muhtemeldir. Ancak gerek Osmanlı kaynaklarında gerekse ondan çokça bahseden 
“kader arkadaşı” Hindî’nin eserinde bu ismin hiç geçmemesi bu ismi ihtiyatla karşılamamızı 
gerektirmektedir. William Stirling eserin farklı yerlerinde Mehmed Bey’in ağabey olduğunu 
söylerken (a.g.e., I, 428, 467), Luis Coloma ağabeyin Ahmed olduğu iddiasındadır (The Story 
of Don John of Austria, s. 257). Bu çelişki vefât eden kardeşin isminde de bulunmaktadır. Luis 
Coloma vefât edenin Ahmed olduğunu söylerken William Stirling Maxwell’in eserinde Meh-
med ismi kayıtlıdır (a.g.e., I, 467). William H. Prescott da çocukların isimlerini anmadan yaş-
larını on üç ve on yedi olarak belirtir, ağabey olanın Napoli’de öldüğünü söyler (bk. History 
of the Reign of Philip The Second, King of Spain [ed. John Foster Kirk], Philadelphia 1891, 
s. 632). Maria Pia Pedani Fabris tarafından kaleme alınan Inventory of the ‘Lettere e Scritture 
Turchesche’ of the Venetian State Archives (Brill 2010) başlıklı Venedik Devlet Arşivi’ndeki Os-
manlı Belgeleri’ne dayanılarak hazırlanan kitapta ise İstanbul’a gönderilen bir mektup hakkında 
bilgi verilirken Müezzinzâde’nin çocukları -Hindî’nin de açıkça belirttiği şekliyle- Ahmed ve 
Mahmûd olarak zikredilmektedir (a.g.e., s. 53). Salvatore Bono da M. Rossi’ye atfen, Mahmûd 
Bey’i on	dört	yaşında,	güzel	yüzlü,	beyaz	tenli,	kızıl	saçlı	bir	delikanlı olarak tavsîf eder (bk. 
a.mlf., Yeniçağ İtalya’sında Müslüman Köleler, s. 78, 510). Hindî Mahmûd çocukların yaşlarını 
belirtmemiştir. Ancak, onları tanıttığı beyitlerde kullandığı “tâze civân”, “ter ü nâzik”, “eytâm-ı 
sıġār” gibi ibâreler Paşazâdelerin çocuk yaşta veya ilk gençlik dönemlerinde olduklarının işâreti 
sayılır.
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yenilmesiyle birlikte Don Juan’a esir düşmüşlerdir. Don Juan tarafından esir 
alınan gâzîler arasında bulunan ve Paşazâdelerle aynı kafilede yer alan Hindî 
Mahmûd, Sergüzeştnâme’sinde onlar hakkında da vesîka niteliğinde kıymetli 
bilgiler vermektedir. Hindî, çocukların isimlerini

376.	 Ķapudân-zâde ismi Maĥmûd Beg

	 Ħoş kerem-kândur o tâze civân   (17a)

	 …

862.	 Pâşâ-zâdedür ol Aĥmed Beg

	 Miślini hîç getürmedi devrân   (40a)

beyitleriyle açıklarken, Don Juan’ın onları hoş tuttuğunu, rencide etmedi-
ğini de şu beyitlerle belirtir:

262.	 Dutulur cengde nûr-ı dîdeleri

	 Ķapudân-zâdeler ol iki civân

263.	 Gül gibi açılup gelirler idi

	 Dutdı aġızlarun o ġonçe dehân

264.	 ‚İzzet idüp virürler esbâbdan

	 Ħoş ţutar luţfı ile Don Civan   (12a)

Hindî Mahmûd’un Messina’daki zorlu günlerden sonra Roma’da gördüğü 
izzet ü ikrâmda bu seçkin kafilede bulunmasının büyük payı olduğu muhak-
kaktır.

Don Juan ve Papa V. Pius’un bütün esirler arasında özellikle bu gruba 
ayrı bir değer vermeleri ve onları hoş tutmalarının temelinde burada bulunan 
Paşazâdelerin annelerinin Kanûnî Sultân Süleymân’ın kızı, Sultân II. Selîm’in 
kızkardeşi olması yatmaktadır.109 Roma’ya sağ sâlim ulaştırılabilen Mahmûd 
Bey’in burada kilisenin himâyesine verilerek din değiştirmesinin hedeflenmesi 

109  bk. William Stirling Maxwell, Don John of Austria, I, 467, II, 3-4.
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esâretini rahat şartlarda sürdürmesini sağlayan diğer bir etkendir.110 Pâdişâh 
torunu ve yeğeni olmak bir yandan gösterilen kıymetin artmasına vesileyken 
diğer taraftan pazarlık şartlarının daha da ağırlaşmasına sebep teşkil edecektir.

Hindî Mahmûd, Sergüzeştnâme’de Ahmed ve Mahmûd Beyler’i dâimâ ha-
yırla yâd eder. Zîrâ özellikle Mahmûd cömert ve iyilik yapmayı seven, esâret 
arkadaşlarını dâimâ koruyan kollayan, onlara şekerden meyveye çeşit çeşit he-
diyeler gönderen bir delikanlıdır. Hindî, onun iyiliklerini saymakla bitirmez:

377.	 Gönderür ta‚yîn üzre niçe kitâb

	 Hem ĥamâyıl oķuyalar yârân

378.	 Def‚a-i śânîde o merdüm-i pâk

	 Gelen adamı ile bî-pâyân

379.	 Luţf idüp gönderür bize iĥsân

	 Her faķįr oldı bây sen aña inan

380.	 Yine gönderdi mîve envâ‚dan

	 Her kişi mîveye virür idi cân   (Sergüzeştnâme,	17a)

Mahmûd Bey yaptıklarının karşılığında arkadaşlarından çok duâ alır: 

1.	 İy luţf [u] seħâ ehli mu‚înüñ ola Allâh

	 Ħâk-i rehüñe yüz sürüle olına hem-râh

2.	 Geçmişleriñüñ rûĥına degsün olan iĥsân

	 Ħayruñ ile iy ker[î]m şâd ola ervâĥ

110  a.g.e., II, 3.
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3.	 Devlet ķapusı açıla üstüñe efendüm

	 ‚İzzetler ide manŝıbla saña Şehinşâh

4.	 Bedr ola cemâlüñ umaram âb-ı vużûdan

	 Yüzüñi görüp ĥasret idüp ire gör mâh (“Ġazel”,	17b)

Hindî, “Laţîfe-i Sükker” başlıklı manzumede Roma’dayken Papa’nın 
Mahmûd Bey ve arkadaşları için şeker gönderdiğini, Mahmûd Bey’in de ken-
disine bu şekerlerden bir avuç ikrâm ettiğini nükteli ifadelerle anlatır:

518.	 Şeker nuķlleri gönderdi Papa

	 Ki Maĥmûd Beg yiye hem bile yârân 

519.	 Yedügünce aña ol ţatlu gelmiş

	 Dimiş yârân ırâķdan ide seyrân

520.	 Hemân-dem medĥe yazdum bir ġazel ben

	 Bilür kim aġzın açmış ķande ĥayrân           (23b)

Bu münâsebetle yazdığı gazelde de Mahmûd Bey’i göklere çıkarır:

1.	 Sen iy şîrîn-kelâm bir ‚âlî şânsın

	 Süħan ehline rehber cisme cânsın

2.	 Bizi ţatlu dilüñle bende itdüñ

	 Bu ħalķ içre güneş gibi ‚ayânsın

3.	 Şeker nuķlinden iĥsân it kerem ķıl

	 Bugün luţf u keremle kâmrânsın

4.	 Bu dil ţûţîsi maĥbûs-ı ķafesdür

	 Ġıdâsın vir muĥibb-i ţûţiyânsın
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5.	 Bu Hindî muħliŝuña mâ’il olġıl

	 Bizüm ħâneye aķ âb-ı revânsın     (“Ġazel”,	23b)

	 Gör ol ehl-i kerem nice seħîdür

	 Bir avuç sükker itdi baña iĥsân    (“Beyt”, 23b)

Hindî bazan ayrı ayrı, bazan da “Paşazâdegân” diyerek ikisini birden beyit-
lerine konu eder:

801.	 ‚Alî Pâşâ oġulları dürreyn

	 Ŝadef idi olara ġayrı mekân   (37a)

	 …

843.	 Keştîden çıķdı ol iki gevher

	 Pâşâzâdeler melek-miśâl ħandân   (39b)

Kimi beyitlerde ise hangi paşazâdeyi medhettiği belli değildir:

3.	 ‚Aķlumı şehâ zülf-i siyâh ķıldı perîşân

	 Bu murġ-ı dili bir ķılıña eyledi peyvend

4.	 Bir şûħ-ı laţîf ter ü nâzikdür o ġonca

	 Gül gibi açıldı ider ol ‚âşıķa diş ħand   

	 (“Ġazel bâ Münâsebet”,	29a)

5.	 Hindî’nüñ saña du‚âsı budur iy serv-i ħırâm

	 Göñliñüñ vire murâdını müdâm Rabb-ı Ķadîr    
 (Sergüzeştnâme, “Vaŝf-ı Pâşâzâdegân”,	39b) 111

Paşazâdeler’in maiyyetinde onlara hizmet eden birkaç kişi ile beraber bir 
de hocaları bulunmaktadır. Herkesin kendisine hürmet ettiği bu hocaefen-

111  Luis Coloma bu “talihsiz” çocukları anlatırken Ahmed Bey’i “yakışıklı, güçlü, mert, gu-
rurlu”; Mahmûd Bey’i ise “sıcakkkanlı, sevimli, şefkate muhtaç” biri olarak tanımlar (The Story 
of Don John of Austria, s. 276). Ancak, L. Coloma’nın isimleri karıştırdığı unutulmamalıdır. 
Dolayısıyla yukarıdaki cümle isimlerin yeri değiştirilerek okunduğunda Hindî’nin tavsifleriyle 
de uyum sağlamış olur.
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di, terâvihleri kıldırıp aşr-ı şerifler, tesbihler okur, Paşazâdeler’in vakitlerini 
ibâdetle geçirmelerini sağlar:

803.	 Ħˇâceleri var idi bir fâżıl

	 İķtidâ eyler idi pîr ü civân

804.	 Ol terâvîĥi ķılup oķur tesbîĥ

	 ‚Aķebince ‚aşır oķur ol ân   (37a)

Hindî, Arafat duâlarına bu kardeşleri de katarak onlar vesilesiyle hapisten 
kurtulmayı niyâz eder:

10.	 Şol eytâm-ı	ṣıġāruñ nâlesi-çün

	 Rümûzıñdan o ‚ârif alası-çün  

	 (“Du‚â-yı Tażarru‚-ı Rûz-ı ‚Arefe”,	25a)

Hapishane şartları îcâbı bazan bu delikanlılar başka hücrelere alınmışlardır. 
Hindî bu tür durumlarda ayrılık acısını nazma döker, dertlenir, ağlar: 

602.	 Gözümüzden ırâġ olup anlar

	 Aġlaşuķaldılar ķamu yârân    (Sergüzeştnâme, 29a)

5.	 Ayru düşeli Hindî ķulıñ vech-i ĥasend[en] 

	 Gün olmaya kim eylemeye derd-ile biñ âh    (Sergüzeştnâme, 
“Ġazel”, 17b)

Aşağıdaki beyitlerden de Paşazâdeler’in Messina’da farklı hücrelerde tu-
tulduklarını anlıyoruz:

802.	 Tâbi‚iyle olar da şâm u seĥer

	 Ţâ‚at üzre geçürürlerdi ezmân

	 …

805.	 İki cânibde bir namâz u niyâz

	 Olınur ĥüzn ile ile’r-Raĥmân   (37a)
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Hindî Mahmûd’un

862.	 Pâşâ-zâdedür ol Aĥmed Beg

	 Miślini hîç getürmedi devrân   (40a)

şeklinde medhettiği Ahmed Bey, esir olarak bulundukları gemi Napoli’ye 
uğradığında rahatsızlanır. Hindî Mahmûd, ona nazar değdiği kanaatindedir:

860.	 Seyrin ider gelüp zen ü maĥbûb

	 Nažara uġradı o serv-i revân   (40a)

“Mizacına halel eren” Ahmed Bey’i işinin ehli doktorlar tedâvi etmeye ça-
lışırlar:

861.	 Ħalel irdi mizâcına nev‚an

	 El ķodı nabžına ţabîb-i cihân

Ancak, Napoli’den ayrılma vakti geldiğinde hastalığın pençesinden kurtu-
lamayan Ahmed Bey hayâta gözlerini yumar, gemi Roma’ya hareket eder. Batı 
kaynaklarına göre Ahmed Bey “kahrından” vefât etmiştir. 112

863.	 Kişiyi ŝu çeker yâħûd ţopraķ

	 Ecel irse bulunmaya dermân   (40a)

Sergüzeştnâme’nin elimizdeki nüshasında Ahmed Bey’in vefât yeri ve günü 
hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak hem Hindî Mahmûd’un beyitlerinden 
hem de William Stirling Maxwell’in Don John of Austria adlı eserindeki ifade-
lerden onun Napoli’de 979 Şevvâl’inin ilk günlerinde (Şubat 1572) vefât ettiği 
anlaşılmaktadır.

Hindî Mahmûd, Sergüzeştnâme’nin “Vaŝf-ı Vefât-ı Merĥûm Aĥmed Beg” 
başlıklı kısmında bir yandan feleğin elinden feryâd edip Ahmed Bey’e ağlar, 
bir yandan Mahmûd Bey’in muammer ve devletli olması için duâ eder:

442.	 Âh elüñden senüñ felek feryâd

	 Bizi ney gibi eyledüñ nâlân

112  bk. M. Cavid Baysun, “Lepanto”, İA, VII, 44.
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443.	 Ayıruban bizi o gül-ruħdan

	 Oldı bülbül gibi işüm efġān

444.	 Görüñ ol şemsi kim zevâle irer

	 Ķoydı anı zemîn içinde zamân

445.	 Ķanı ol serv-ķāmet Aĥmed Beg

	 Mâre mi ķoçulur ol ince miyân

446.	 Degil insân ŝaĥîĥ melek idi ol

	 Ĥûrîler ile seyr ider o cinân

447.	 Şâkir idük cihânda biz andan

	 Raĥmet ide aña Ġanî Ġufrân

448.	 Yerde yatduķca Aĥmed-i Ġāzî

	 Yüz duta Maĥmûd’a bu rûy-ı cihân

449.	 Ola ol rif‚at-ile ber-ħurdâr

	 Düşe öñine atlu vü yayan

450.	 İre maķŝûd u devlete o nihâl

	 İde ‚izzet ķavâ‚idden erkân   (20a)

“Mersiyye-i Merĥûm Nevverallâhu Merķadehu” başlıklı manzumesinde de 
Ahmed Bey’in yokluğuna yanan, onun hayâliyle avunan, gözleri kan çanağına 
dönmüş bir Hindî Mahmûd vardır. Bu ölüm, yeri göğü mâteme bürümüş, in-
sanların aklını başından almıştır:
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2.	 Bu ân ki aldı elümden o gevher-i pâki

	 Zemîn içinde zamânı gör eyledi pinhân

3.	 Ķanı o nergis-i mestân ķanı ol lebleri mül

	 Ķanı ol âfet-müjgân ķanı ol ķaşı kemân

4.	 Ķanı ol saçları sünbül ķanı ol ruħları gül

	 Ķanı ol çâh-ı zeneħdân ķanı ol ġonçe-dehân

5.	 Ķanı ol ħande-‚ızâr u ķanı ol ĥâl-i siyâĥ

	 Ķanı ol kebg-i ĥırâm u ķanı o ince miyân

6.	 Ķanı ol ‚işve-‚iźâr u ķanı o mihr[-i] vefâ

	 Ķanı o sâ‚id ü sîmîn ķanı o mûnis-i cân

7.	 Ķanı ol şems-i münîrüm ķanı o Aĥmed Beg

	 Ķanı o ferr-i celâlet zevâle irdi bu ân

8.	 İlâhî merķadün anuñ sen eylegil pür-nûr

	 Refîķi ĥûr-ıla ġılmân mekânun eyle cinân

9.	 Ķanı bu devr-i felekde anuñ-çün aġlamaya

	 Mâtem itdi aġladı gök [ķara] geydi âsmân

10.	 Şems u ķamer semâ‚a girüp çarħ ile dutar

	 Ney zârı zârı iñledi eyledi fiġān

142 |



11.	 Tîġ-ı ecel ki kesdi anuñ ‚ömri riştesin

	 Beñzi ķızardı gör felegüñ ŝanki ţutdı ķan

 (Sergüzeştnâme, “Mersiyye-i Merĥûm Nevverallâhu Merķadehu”,	
20b)

Hindî, mersiyesini dünyanın fâniliğine vurgu yapan, ömrün gelip geçicili-
ğini göz ardı etmeden akıllı ve dolu bir hayât sürmeyi tavsiye eden mısralarla 
bitirir.

Osmanlı kaynaklarında Paşazâdeler’in âkıbetleri hakkında bilgi bulunma-
maktadır. Yalnızca Selânikî Mustafa Efendi, Sultân II. Selîm’in bu çocukların 
“kendi	 malları” mukabilinde kurtarılmaları için fermân çıkarttığını söyle-
mektedir.113

Batı kaynaklarında ise Paşazâdeler’in Ahmed veya Mehmed (Alhamet/ Ma-
homet) adında bir hocalarının olduğu, bu hocanın çocukların durumunu bildirip 
esâretten kurtulmaları için pazarlık yapmak gâyesiyle Don Juan tarafından ser-
best bırakılarak Korfu’dan İstanbul’a gönderildiği, bu zâtın Müezzinzâde’nin 
kızı Fâtıma Hanım ile Don Juan arasında çocukların kurtarılması için aracılık 
ettiği, mektup ve bir yığın hediye getirip götürdüğü kayıtlıdır.114

Hattâ Batılı bazı tarihçilere göre Sultân II. Selîm Osmanlı’yı hezimete uğ-
ratan ilk komutan olduğunu vurguladığı Don Juan’a “Şark’a mahsus abartılı 
ifadeler” içeren bir mektup yollamıştır. Mektupla birlikte çeşitli hediyeler de 
göndererek Don Juan’ı kendisiyle neredeyse aynı konumda gördüğünü ve mu-
hatap olmak suretiyle onun varlığını tanıdığını ifade etmiştir. Don Juan ise 
cevâbî mektupta oldukça mağrur bir tavır takınmış, mektupla birlikte casusluk 
için kendisine gönderilen ama yakalanan bir Türk’ü, öldürmek yerine Selîm’e 
karşı yapılması planlanan savaş hazırlıklarını ve stratejilerini izlemesine izin 
verdikten sonra, İstanbul’a göndermiştir. Bu iki mektup dönemin elçilik rapor-
larına dayanılarak aktarılmakla birlikte Batılı tarihçilerin bir kısmı bunların 

113  Selânikî, Târîh-i Selânikî, 108.

114  bk. William Stirling Maxwell, Don John of Austria, II,1-2; Luis Coloma, The Story of Don 
John of Austria, s. 280.
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gerçekliği hususunda şüpheye düşmüşlerdir.115 Ancak Müezzinzâde’nin kızı 
Fâtıma Hanım’ın kardeşlerini kurtarmak için yolladığı hediyeler ve mektupla-
rın varlığından kuşku duyulmamaktadır. 

Bu kaynaklara göre Mart 1573’ün sonlarına doğru içinde Don Juan’a ve-
rilmek üzere yazılmış mektubu taşıyan Hoca Mehmed’in bulunduğu bir Türk 
gemisi Napoli’ye gelmiştir. Gemide ayrıca sekiz Türk’le birlikte Acem işi 
kürkler, paha biçilmez kumaşlar, kıymetli mücevherlerle işlenmiş Şam kılıçları 
ve hançerleri, porselenler, Osmanlı usûlü altın işlemeli ipek havlular ve men-
diller, altın kaplama yaylar ve oklar, Sakız Adası’nın kaliteli toprağından ya-
pılmış şişeler, testiler, gümüş ve yakut kakmalı hançerler, Acem halıları, Sultân 
Süleymân’a âit gümüş bir yay, okluk ve kemer; güzel kokular, “Şark kültür, 
zevk ve becerisine mahsus” diğer hediyeler bulunmaktadır. Fâtıma Hanım’ın, 
Batılılar’ın tarihî değer atfettikleri mektubu şöyledir:116

Yüce Lord! Öncelikle fakirlerin ve zavallı yetimlerin ilticâ ettiği zât-ı 
âlilerinizin ayak bastığı toprağı öper; sonra da yapmış olduğunuz iyilik için 
size ne kadar minnettar olduğumu belirtmek isterim. Siz ki hizmetkârımız 
Mehmet’e özgürlüğünü bahşetmekle kalmadınız aynı zamanda babamın 
ölümü ve donanmamızın hezimetinden sonra benim zavallı yetim kardeşle-
rimin haşmetmeâb efendimizin kanatlarının gölgesi altında hayâtta oldukla-
rı haberini getirmesi için onu bize gönderdiniz. Binâenaleyh, zât-ı devletle-
rinin daha uzun yıllar yaşaması için Allah’a duâ etmekteyim.

Yüce Lordum! Şimdi bana ve âileme düşen Hz. Îsâ’nın ruhu, zât-ı 
şahânelerinizin saltanatının devamı, annenizin başı, imparator babanızın 
ruhu ve kardeşiniz majesteleri kralınızın ruhu için size yalvarmak ve bu 
zavallı yetimlerin özgürlüğünü bahşetme lutuf ve merhametini istirham 
etmektir. Onların anaları yok, babaları da haşmetlimizle yaptıkları savaşta 
öldü. Sadece zât-ı âlilerinin muhafaza ve merhametine tabidirler. Herkesin 
sizden bahsettiği gibi nazik bir beyefendi, dindar ve cömert bir prens ola-

115  Konuyla ilgili tartışmalar için bk. William Stirling Maxwell, a.g.e., II, 2, 1. dipnot.

116  Mektuplar birebir çeviriyle değil, Türkçe’ye uygun ifade ve anlatım metoduyla aktarıl-
maya çalışılmıştır. Mektuplarda Ahmed Bey “Mehmet”,  Mahmûd Bey “Said” olarak kayıtlıdır. 
Bu isim karışıklığı Sergüzeştnâme’deki bilgiler esas alınarak köşeli parantez içinde “Ahmed” ve 
“Mahmûd”la değiştirilmiştir. 
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rak kardeşlerimin eleminden ötürü döktüğüm gözyaşlarıma acıyınız ve bana 
bu lutfu bahşediniz. Ülkemin nimetlerinden toplayabildiğim hediyeleri size 
gönderiyorum; yalvarırım kabul buyurunuz. Sizin ulviyetiniz karşısında son 
derece yetersiz kalır, lâkin imkânlarım kısıtlıdır. Sizden ricam hediyenin 
azlığını değil, gönderilişindeki iyi niyeti nazar-ı  dikkate almanız ve onları 
cömert bir şekilde kabul buyurmanızdır.

Lordum! Hz. Îsâ’nın ruhu için kardeşlerimi serbest bırakma lutfunu bize 
bahşetmenizi tekrar istirhâm ediyorum; çünkü bu hayrı işleyerek düşman-
larınızın gözünde bile özgür ve merhametli birisi olarak yer alacaksınız. 
Kardeşlerimin sağ olduğu haberini getirmesi için Mehmet’i bize gönder-
diğiniz gibi (o çocukların) akıttıkları gözyaşlarını görerek onlara hürriyet-
lerini de bahşediniz, bu ihsânı bize çok görmeyiniz. Bütün bu iyilikleriniz 
sarayımız tarafından büyük bir lutuf olarak değerlendirilmekte, yüceliğiniz 
ve âlicenâplığınız takdir edilmektedir.

Zât-ı devletlerinin bendesi ve Ali Paşa’nın evlatlarının zavallı kız kardeşi 
ayaklarınızdan öper. “Fatıma Cadem.”

Bu kaynaklarda yer alan bilgilere göre Don Juan mektubu okumuş, hediye-
leri inceledikten sonra paketlemiş ve olduğu gibi Roma’ya Müezzinzâde’nin 
oğlu Mahmûd Bey’e yollamıştır. Don Juan, daha önceden Venedik ve Cenova 
Dükaları, İspanya Kralı ve kendisini çok seven Papa’dan Mahmûd Bey’le ken-
di usûlünce pazarlık yapma izni almıştı. Nihayet Mayıs 1573’ün sonlarında 
Mahmûd Bey Roma’dan Napoli’ye gelmiş, Don Juan birkaç gün içinde onu ve 
beraberindeki mahpusları “fidye istemeden” hürriyetlerine kavuşturarak, üste-
lik Mahmûd Bey’e pahalı bir altın kolye de takdim edip bakımlı atlar ve deniz 
yolculuğu için gerekli çeşitli malzemeleri de yüklediği bir gemiyle İstanbul’a 
göndermiştir. Don Juan’ın Fâtıma Hanım’a verilmek üzere Mahmûd Bey’e 
teslim ettiği cevâbî mektup ise şöyledir:

Asîl ve faziletli hanımefendi! Kardeşleriniz [Ahmed] ve [Mahmûd] Bey-
ler Türk donanmasının mağlubiyetinden sonra gemime getirildiklerinde 
rütbelerine uygun şekilde muamelede bulunmakla kalmamış, fırsat buldu-
ğumda onları hürriyetlerine kavuşturmaya da karar vermiştim. Bunun se-
bebi insanoğlunun her zaman maruz kalabileceği zayıflık, düşkünlük, mal 
mülk kaybı gibi talihsizliklerin yanı sıra  bu gençlerin bize karşı herhangi 
bir kötü amaçla değil sadece eğlence [macerâ] ve babalarına eşlik etmek 
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gâyesiyle donanmada bulunmalarıdır. Kardeşleriniz için hissettiğiniz elem 
ve merhamet ile onların hürriyeti için beslediğiniz kuvvetli ümidi ifade eden  
mektubunuz benim onları serbest bırakma yönündeki niyetimi bir kat daha 
arttırdı. İçimde her ikisini de hürriyetlerine kavuşturma arzusu varken insa-
noğlunun en derin ve nihâî acısı olan ölümün [Ahmed] Bey’i bulması beni 
derinden üzmüştür. Şimdi [Mahmûd] Bey’i ve onun	istediği diğer esirleri 
serbest bırakıyorum. Bu niyetim, hayâtta olsaydı [Ahmed] Bey için de ge-
çerli olacaktı. 

İnanın kıymetli hanımefendi, zât-ı şahânelerinizin bu isteğini kısmen de 
olsa yerine getirebilmek benim için husûsî bir mutluluk kaynağı olmuştur. 
Göndermiş olduğunuz hediyeleri kabul etmeyip [Mahmûd] Bey’e teslim et-
tim. Bundaki maksadım asla sizden gelen hediyelere değer vermemiş gibi 
görünmek değildir; bilakis hem yüce ecdâdımın âdeti olan kendilerinden 
yardım dileyenden hediye kabul etmeme prensibine riâyet etmek, hem de 
(bir adım daha atarak) -kardeşiniz ve beraberindekilerin gördüğü muame-
lede olduğu gibi- onlara iyilik ve ihsanda bulunmaktır. Ayrıca şundan emin 
olabilirsiniz ki; bundan sonra herhangi bir savaşta kardeşiniz veya sizden 
biri benim esirim olursa onlar da aynı şekilde iyi muamele görecek, hürri-
yetleri iâde edilecek ve sizce uygun görülen tarzda ağırlanacaklardır.

15 Mayıs 1573. Napoli’den Don Juan.117

William Stirling Maxwell, Fâtıma Hanım’ın hediyelerinin geri çevrilmesi 
hususunda öne sürülen mazeretlerin Fâtıma Hanım’ı ne kadar tatmin ettiğini 
bilmediğini, Mahmûd’un Don Juan’ın açık bir şekilde yeniden bir savaş ihti-
malini dile getirmesini dayısı Sultân Selîm’e iletip iletmediğinden haberdâr 
olmadığını söyler ve esirlerin Don Juan’ın Türkçe’ye hâkim ve Osmanlı 
Sarayı’nın âdetlerine vâkıf olan elçisi Antonio Abellen eşliğinde Napoli’den 
ayrılarak deniz yoluyla Ragusa’ya, oradan da İstanbul’a geçtiklerini kaydeder. 
Hürriyetlerine kavuşturulan zevâtın Don Juan’ın nezâket ve kibârlığıyla ilgili 
anlattıkları İstanbul’da prensle ilgili çok olumlu düşüncelerin yayılmasına ve-
sile olduğunu da ilâve eder.118

117  Mektuplar ve değerlendirmeler için bk. William Stirling Maxwell, Don John of Austria, 
II, 2-4; Luis Coloma, The Story of Don John of Austria, s. 277-282,	

118  William Stirling Maxwell, Don John of Austria, II, 4. Ayrıca bk. William H. Prescott, 
History of the Reign of Philip The Second, King of Spain (ed. John Foster Kirk), s. 632.
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Mektuplardaki üslup, kaynaklarımızın Müezzinzâde’nin kızından bah-
setmiyor oluşu, isim ve tarihlerdeki karışıklık gibi hususlar konuya ihtiyatla 
yaklaşmayı zaruri kılmakla birlikte Hindî Mahmûd’un Don Juan hakkındaki 
kanaatleri ile William Stirling Maxwell’in onun “nezâket ve kibârlığı”na dâir 
söyledikleri uyuşmaktadır. Mektupta söylendiğine göre Mahmûd Bey “iste-
diği esirlerle beraber” 1573 Mayıs’ında hürriyetine kavuşmuşsa da bu esirler 
arasında Hindî yoktur. Zîrâ o Kısas-ı Enbiyâ’sında esâret hayâtının dört yıl 
sürdüğünü; Mahmûd Bey gibi “karşılıksız” değil, Sultân III. Murâd’ın bizzat 
ilgilenmesi neticesinde “mübâdele” yoluyla serbest kaldığını ifade etmiştir.

7)	 Esâretten	Kurtulması

Hindî Mahmûd Papalığın elinde esirken akşamın sabahın belli olmadığı; 
güneşin ve ayın yüzünü göstermediği günlerde zaman zaman ümitsizliğe düş-
müş,

16.	 Bize merdlik eyle ķalduķ pâymâl

	 Buñda mı öliceġüz irişür er      (Sergüzeştnâme, “Ķaŝîde”,	27a)

	 İlâhî sen bilürsin ĥâlimüzi

	 Ya ķurtar bizi ya al cânımuzı    (Sergüzeştnâme, “Beyt”, 33a)

gibi beyitlerle meded dilemiştir. Hattâ bir beytinde

1.	 Ķurtarursaķ bu varţadan cânı

	 Keselüm cüfte cüfte ķurbânı   (Sergüzeştnâme, [Gazel],	41a)

diyerek adaklar nezretmiş, kimi zaman da küffâra esir olmayı rahmete ve-
sile ve günahlarına keffâret sayarak sarsılmayan itikādıyla Allah’ın inâyetini 
beklemiştir:

4.	 Bu merâmuñ ĥuŝûlı mümkindür

	 Rehberüñ ola ‚avn-i Rabbânî
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5.	 Hindî tîr-i du‚â nişâna irer

	 Ķavs-i ķudret atarsa peykânı   (Sergüzeştnâme, [Gazel],	41b)

Taradığımız Osmanlı arşiv belgelerinde onun ve arkadaşlarının Papa’nın 
elinden hangi şartlarla kurtarıldığına dâir bir bilgiye rastlayamadık. Ancak 
esâret ve kölelikle ilgili çalışmalarıyla tanınan İtalyan tarihçi Salvatore Bono, 
Papa XIII. Gregory’nin söz konusu esirleri besleyip barındırma külfetinden 
kurtulmak için 1575 başlarında Osmanlı ile pazarlık yaptığını; buna göre, 1573 
yılındaki Türk-Venedik antlaşmasından yararlanamayan 38 Venedikli esir kar-
şılığında elindeki 34 Türk esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini söylemekte-
dir.119

İnebahtı Savaşı’ndan sonra Venedikliler’in Papalık’tan daha erken davra-
nıp Osmanlılar’la yaptıkları -neredeyse bütün maddeleriyle Osmanlı’nın le-
hinde olan ve âdetâ Osmanlı’yı galip sayan- barış antlaşmasının (7 Mart 1573) 
temelinde askerî ve ticârî kaygı yatmaktaydı.120 Antlaşma her ne kadar Osmanlı 
Devleti için avantajlı gibi görünse de Venedikliler başta olmak üzere Batı ülke-
leri mağlubiyetle sarsılan Osmanlı’yı artık “muhteşem Türk” olarak görmeye-
cekler; Osmanlı onların gözünde tedrîcen “yenilebilir Türk”, “zararsız Türk” 
ve nihâyet “hasta adam”a dönüşecektir.121 Öte yandan, Venedikliler’in bu erken 
hamlesi Papalığı çok kızdırmış, Papa V. Pius onları “hain ve din sapkını” ilan 
etmiştir. Salvatore Bono, V. Pius öldükten sonra Papa XIII. Gregory’nin 38 
Venedikli için Osmanlı Devleti’yle pazarlığı kabul etmesini mâlî külfet yanın-
da ayrıca onun “tutsakların yürek yakan ısrarlarıyla acıma duygularına kapı-
lıp evrensel	baba	merhametiyle” hareket etmesine bağlamaktadır.122 Halbuki 
devrin katı şartları ve oradaki hapishanelerde, kadırgalarda, tarla ve çiftlikler-
de türlü eziyetlerle alıkonulup köleleştirilerek acımasızca çalıştırılan binlerce 
müslüman esir göz önünde bulundurulduğunda Papa’ya atfedilen bu “evren-

119  Salvatore Bono, Yeniçağ İtalya’sında Müslüman Köleler, s. 511. 

120  Charles A. Frazee, Catholics and Sultans, s. 69.

121  bk. Mustafa Soykut, Papalık ve Venedik Belgelerinde Avrupa Birliği ve Osmanlı Devleti, 
s. 203.

122  Salvatore Bono, Yeniçağ İtalya’sında Müslüman Köleler, s. 511.
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sel baba merhameti”nin yakıştırmadan öte bir anlam ifade etmediği âşikârdır. 
Ancak sebebi ne olursa olsun XIII. Gregory’nin başta İspanya Kralı İkinci 
Philippe olmak üzere müttefik kuvvetlerin bazı ileri gelenlerinin itirazlarına 
rağmen Türk yetkililerle görüşmelerini sürdürerek antlaşmayı tamamlamış ol-
ması şüphesiz çok önemli bir gelişmedir.

Aslında Fâtih’ten III. Murâd’a kadarki Osmanlı-Papalık ilişkilerini dikkate 
aldığımızda aradaki bağın inançtan ziyâde siyâsî sebeplere ve karşılıklı menfa-
ate dayandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.123 Bu münâsebetlerin sürdürülmesin-
de ekonomi ve korku faktörlerinin varlığı önemli bir gerçek olarak görünmekle 
birlikte Osmanlı’nın yükselme devri boyunca papaların sultânlara karşı iki-
lem içerisinde oldukları da dikkat çekmektedir. Bu paradoks XIV- XVI. asırlar 
boyunca hıristiyan mezheplerin üst tabaka mensuplarının Osmanlılarla ilgili 
açıklamalarına da yansımıştır. Kendi aralarındaki münâferet zaman zaman on-
ları, “Tanrı’nın kılıcı” Osmanlı’dan yana tavır almaya bile itmiştir.124 Onların 
bir yandan Osmanlı’ya karşı Avrupa’yı örgütlemeye çalışırlarken bir yandan 
da Avrupalı dindaşlarına karşı Osmanlı’dan sık sık yardım istemeleri125 bu iki-
lemin en bâriz örneğini oluşturur. Buna karşılık Osmanlı da Papa ve güçlerine 
karşı genellikle temkinli hareket etmeyi yeğlemiştir. Fâtih’in ve Kanûnî’nin 
Roma kapılarına dayanmışken bir adım daha atıp oraları fethetmemeleri bu öl-
çülü hareket tarzıyla açıklanabilir. Bütün bu bilgiler ışığında mevzuya eğilecek 
olursak Sultân III. Murâd’ın Hindî Mahmûd ve arkadaşlarını çok büyük ve sıkı 
pazarlıklar neticesinde kurtardığını söylememiz pek mümkün görünmemekte-
dir. Papa’nın Sultân’la karşılıklı çıkarları Hindî Mahmûd ve beraberindekilere 
hürriyet kapılarını açmış gibidir.

Netice itibâriyle, taraflar arasında sağlanan mutâbakatla esir	mübâdelesi, 
Temmuz 1575’te, (Rebîu'l-âhir 983) Türk esirlerin birkaç ay süren meşakkat-

123  Çeşitli örnekler için bk. Charles A. Frazee, Catholics and Sultans, s. 24-30, 36-38, 70-73.

124  Bazı örnekler için bk. Bekir Zakir Çoban, Geçmişten Günümüze Papalık, s. 151-153; 
Hikmet Tanyu, “Martin Luther’in Türkler Hakkındaki Sözleri”, A.Ü. İlâhiyât Fakültesi Dergisi, 
XXIV (Ankara 1981), s. 157-161.

125  bk. Hans Pfeffermann, Rönesans Papalarının Türklerle İşbirliği, s. 71-86; 217-228.
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li ve uzun molalar verilen yolculuklarından sonra konakladıkları İtalya’nın 
güney bölgesi şehirlerinden Ragusa’da gerçekleşmiştir. Tunus kalesinde ve 
Kıbrıs’ta mahpus olan “hepsi çok seçkin ve soylu” hıristiyan esirler Ragusa’ya 
Türkler’den önce getirilmişlerdi. Salvatore Bono, “Ragusalı bir tarihçi”nin bu 
mübâdele törenini şu şekilde anlattığını kaydeder:

Söz konusu köleler ve Kıbrıs’takiler  Ragusa’ya getirildiler. O sıralar Ragu-
sa rektörü olan Giorgio Bobali huzurunda yüce divan salonuna götürüldüler. 
Bütün senato oradaydı, töreni görmek için halktan bir sürü kişi gelmişti. 
Cumhuriyetin sekreteri ortaya çıkıp yüksek sesle onların özgürlüklerini ilan 
etti. Bir tarafta pek çok başka hıristiyan ile birlikte Milanolu Gabrio Cerbe-
lone vardı, öte tarafta ise bir sancak beyi ve pek çok önemli	Türk vardı.126

Hindî Mahmûd’un aralarında bulunduğu kırk kişilik esir kafilesinden bir-
kaçı vefât etmişti, Müezzinzâde’nin oğlu Mahmûd Bey ve bazı arkadaşları da 
daha önce bırakılmıştı. Geriye kalan otuz dört kişi ise Sultân III. Murâd’ın 
konuyla bizzat ilgilenip mübâdele şartlarını kabul etmesiyle serbest kalmış 
oluyorlardı. İtalya zindanlarındaki dört yıllık esâret çilesi 64 yaşındayken 
nihâyete eren Hindî Mahmûd dört yıl sonra (987/1579) kaleme aldığı Kısas-ı 
Enbiyâ’sında hayâtının bu meşakkatli devresini ve yeniden hürriyetine kavuş-
masının “devlet ve saâdet”ini şu beyitlerle anlatmaktadır: 

7.	 Bi-ĥamdillâh irişdüm devlete ben

	 Murâd	Ħân	devri içre vech-i aĥsen

	 …

42.	 Bizi küffâr elinden aldı ol yâr

	 Virüp küffâr bedel luţf ehli ħünkâr   

	 …

7704.	 Anuñ devrinde ķalb irdi neşâţa

	 Ki baġlu ķapular oldı küşâde

126  Salvatore Bono, Yeniçağ İtalya’sında Müslüman Köleler, s. 511.
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7705.	 Beni ķırķ müslümânla ķıldı âzâd

	 Ħaberimüz irişdürmiş meger bâd

7706.	 Süleymân ŝavlet ol şâh-ı cihâna

	 Meger ister imiş luţfa bahâne

7707.	 Bizi küffâr elinden aldı ol ân

	 Mu‚în ola müdâmî aña Yezdân 

Hindî Mahmûd, yukarıdaki beyitlerle pâdişâha teşekkürünü arz ederken, 
ona hürriyet kapılarını açan Allah’a şükr etmeyi de ihmâl etmemiş, Kısas-ı 
Enbiyâ’nın Hz. Yûsuf bahsinde sözü kendisine getirip:

2881.	 Ħudâ-yı Rabb-ı ‚izzet her ķulunı

	 Belâ içre ķomaz açar yolunı

2882.	 Ki ben de çekmiş-idim derd u miĥnet

	 ‚İnâyet ķıldı yine Rabb-i ‚izzet

diyerek Allah’a olan itimâdını okuyucuya aktarmıştır.

Son olarak, Hindî’nin Kısas-ı Enbiyâ’yı nazmetmesinin temelinde hayırla 
anılacak bir eser bırakma gâyesi yanında esâret zincirinden kurtulmanın sevin-
cinin de etkili olduğunu ayrıca vurgulamak gerekir: 

7708.	 Sürûr irişdi ķalbe Ĥaķķ’a ma‚lûm

	 Ķıŝaŝ-ı enbiyâ gösterdi mefhûm

7709.	 Ki nažma eyledi dil murġı cevlân

	 Diledüm medĥ ola Sulţân Murâd Ħân
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8)	 Esâretten	Sonraki	Yılları

Hindî Mahmûd’un hürriyetine kavuştuktan sonraki yılları hakkında elimiz-
de sarîh bilgiler bulunmamaktadır. Ancak, Sergüzeştnâme'sinde sık sık medh u 
senâ ettiği Sultân II. Selîm'in onu kurtarmaya ömrünün vefâ etmediğini, Sultân 
III. Murâd’ın kendisini esâretten kurtarıp İstanbul’a getirttiğini, Hindî’nin de 
Pâdişâh’ın bu himmetine mukabil Sergüzeştnâme’sini ona takdim ettiğini bi-
liyoruz:

41.	 Bi-ĥamdillâh getürdüm pâdişâha

	 Anuñ luţfı ile bitmişdi yara          (Kısas-ı Enbiyâ)

Hindî birkaç yıl sonra da, 68 yaşındayken, yine Sultân III. Murâd’a takdim 
etmek üzere Kısas-ı Enbiyâ’yı kaleme almıştır. Artık tek gâyesi “ecel yastığına 
baş koymadan önce” gayret edip bu eseri bitirmektir:

14.	 Bu ĥâl üzre du‚âda Hindî şâha

	 Hediyyesi budurur pâdişâha    (“Fihrist” kısmı)

Hindî Mahmûd’un Kısas-ı Enbiyâ’da Hz. Peygamber’in hicretini anlattı-
ğı bölümde Ebû Eyyûb el-Ensârî’den bahsederken onun İstanbul toprağına 
misâfir olduğunu şükürle ifade etmesi, kıyamette de birlikte haşr olmayı ar-
zuladığını dile getirmesi bu eserini yazdığı süre zarfında İstanbul’da ikāmet 
ettiğini bize göstermektedir:

7669.	 Bi-ĥamdillâh ki Enŝârî-i Sulţân

	 Olupdur ħâke İslâmbol’da mihmân

7670.	 Livâ-ı ĥamd’de bile	ĥaşr olavuz

	 Bize uħrâda ol ĥażret ķulavuz

Hindî’nin yetmişe merdiven dayadığı bu dönemden sonraki hayâtı ve vefât 
tarihi hakkında ise herhangi bir bilgiye sâhip değiliz.
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9)	 Kronolojik	Hayâtı

Hindî Mahmûd’un Sergüzeştnâme ve Kısas-ı Enbiyâ’sında hayâtıyla ilgili 
bölümleri esas alarak hazırladığımız takribî kronoloji şu şekildedir:

919	(1513-1514)		 Afyonkarahisar’da doğdu.

940-949	(1534-1542)		 Kazasker Kutbüddinzâde ve Tevkiî Celâlzâde 
Mustafa Çelebi’nin emrinde	Ahkâm-ı Şer’iyye 
kâtipliği yaptı.

948-959	(1541-1552)		 Şehzâde Selîm’in emrinde dîvân kâtipliğinde 
bulundu (30-41 yaş).

959-973	(1552-1566)		 Şehzâde Selîm’in maiyyetinde müteferrikalık 
yaptı (41-55 yaş).

968	(1561)	 Lala Mustafa Paşa’nın Erzurum Beylerbeyliği 
sırasında Gürcistan’ı görme imkânı buldu. 
Şehzâde Selîm Kütahya'ya vali olunca onunla 
Kütahya'ya gitti.

969	(1562)		 Safevî hükümdârı Şâh Tahmâsb’a Şehzâde 
Selîm adına elçi olarak gönderildi.

969-973	(1562-1565)		 Şâm, Mısır ve Yemen’de hacla ilgili birtakım 
vazifeler aldı. 

973	(1565-1566)		 Kapıcıbaşı oldu.

974	(1566)  II. Selîm sultân olunca (10 Rebîülevvel -25 
Eylül) onunla beraber “a‚yân-ı Şâh-ı devrân”dan 
biri olarak Belgrad’a orduyu ve Kanûnî’nin 
cenâzesini karşılamaya gitti, 40 günlük seferden 
sonra İstanbul’a döndü.

974-976	(1566-1568)		 İstanbul’dayken	Sultân II. Selîm’in emriyle Kara 
Âmid’e (Diyarbakır) tîmâr defterdârı olarak 
atandı ve iki yıl bu vazifede bulundu.
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976	(1568-1569)		 Aynı vazifeyle Zü’l-kadir’e (Kahramanmaraş) 
tayin edildi.

978	(1570)		 Dergâh-ı Âlî müteferrikası oldu.

17	Cemâziyelevvel	979	(7	Ekim	1571)		

	 Bu görevdeyken Pâdişâh II. Selîm’in emriyle	
İnebahtı Deniz Savaşı’na iştirâk etti, savaşta 
Haçlı Kuvvetleri’ne esir düştü (60 yaşında).

Recep	979	(Kasım	1571)	Messina’da esâret (üç ay).

24	Ramazan	979	(9	Şubat	1572)	

	 Napoli güzergâhından Roma zindanlarına 
hareket.

24	Şevvâl	979	(10	Mart	1572)	

	 Roma’ya varış. Takribî dört yıl sürecek esâret 
hayâtının büyük bir kısmı burada geçecektir.

979-983	(1571-1575)		 Esâret yılları boyunca başından geçenleri 
anlattığı Sergüzeştnâme’yi peyderpey kaleme 
aldı. 

Rebîu‘l-âhir	983	(Temmuz	1575)	

	 Hürriyetine kavuştu (64 yaşında).

Muharrem	987	(Mart	1579)	

	 “Âhir ömründe”	İstanbul’da	Kısas-ı Enbiyâ’yı 
yazmaya başladı (68 yaşında).

Cemâziyelâhir	987	(1579	Ağustos)	

	 Eserini	altı ayda	tamamladı.
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II.	BÖLÜM

Hindî	Mahmûd’un	Şahsiyeti	ve	Eserleri

A.	Şahsiyeti

1.	İlmî	Şahsiyeti

Hindî Mahmûd, eğitimi hakkında bilgi vermemektedir. Üstlenmiş olduğu 
ahkâm-ı şer‛iyye ve dîvân kâtiplikleri, defterdârlık, müteferrikalık gibi resmî 
vazifeler ve binlerce beyitlik Kısas-ı Enbiyâ mesnevîsi göz önünde bulundu-
rulduğunda Hindî’nin ciddî bir eğitim-öğretim disiplininden geçtiği ve yük-
sek kültür seviyesine sâhip olduğu söylenebilir. Kalem ehli olarak yetişme-
sinde, devlet hizmetinde tecrübe kazanarak terfiler almasında Karesizâde, 
Kutbüddinzâde Mehmed ve Celâlzâde Mustafa Çelebi’nin himâyesinde bu-
lunmasının tesiri olduğu muhakkaktır. O, Kısas-ı Enbiyâ’sında gençliğinden 
bahsederken bu zevâtı rahmetle anar ve onlara duâ eder. Rahmet diledikleri 
arasında -isimlerini anmasa da- yetişmesinde emekleri olan diğer hocaları da 
bulunmaktadır:

7747.	 İre üstâdlaruma raĥmetüñden

	 Ola şâd âşinâlar ‚izzetüñden   

Bilhassa Celâlzâde Mustafa Çelebi’nin devlet adamlığı yanında büyük bir 
âlim oluşu Hindî Mahmûd’un ilmî şahsiyetinin tekâmül etmesine katkı sağla-
mıştır.

Afyonkarahisar’da doğan Hindî’nin ilk eğitimini burada almış olması muh-
temeldir. Ancak onun, çocukluğundan yirmili yaşlarına kadarki gençlik dev-
resinde kimlerden ders aldığını, hangi şartlar altında ve nerelerde eğitimini 
tamamladığını bilmiyoruz. Tahsil hayâtının bir bölümünü dahi olsa ilim ve 
kültür merkezi olan İstanbul’da geçirip geçirmediği hususunda da herhangi bir 
bilgiye sahip değiliz. Onun yirmili yaşlarının sonlarına doğru, İstanbul kadılı-
ğı da yapan Anadolu Kazaskeri Kutbuddinzâde’nin himâyesinde şer‛î ahkâm 
kâtipliği ile devlet vazifesine atanması, ilk görev yerinin İstanbul olduğuna 
dâir bize ipucu vermektedir.
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Anlattıklarından hareketle hayâtı boyunca hep devlet işlerini öncelediği-
ni; eserlerinde, aldığı vazife ve terfileri nazma döktüğünü, ilmî şahsiyetini ise 
ancak ömrünün sonlarında yazabildiği Kısas-ı Enbiyâ ile ortaya koyduğunu 
söylemek mümkündür.

Kısas-ı Enbiyâ’sında kullandığı dinî terminoloji onun, siyer, dinler tarihi, 
kelâm, tefsir gibi ilim dallarındaki birikimini; konuların muhtevâsına göre sık 
sık âyetlerden iktibâslar yapması da Kur’ân-ı Kerîm’i çok iyi bildiğini gösterir. 
Eserlerinde Hz. Peygamber’in hadislerine yer vermesi, onlara telmihlerde bu-
lunması hadis birikiminin de geniş olduğuna işâret sayılır. Sergüzeştnâme’sinde 
Zilhicce ayı vesilesiyle Kâbe tarihine ve menâsik-i hacca dâir yazdığı beyitler 
dinî bilgisinin derinliğini yansıtması bakımından ayrıca kayda değerdir. 

Hindî’nin okuyucuya yol gösterdiği, çeşitli nasihatlarda bulunduğu beyit-
lerde edebî zevkini ilmî birikimi ve hayât tecrübesi ile buluşturmuş olması onu 
hem kuru bir öğreticilikten hem de basmakalıp anlatım tarzından kurtarmıştır:

1634.	 Ve cömerdler gelür Yâfeś belinden

	 Odur âdem gele ħayrât elinden

2767.	 Ķażâ gelse baŝîret baġlanur bil

	 Anı def‚ idemez cem‚ olsa ger il     (Kısas-ı Enbiyâ)

432.	 Her işüñ râstına sevinme ŝaķın

	 Çomaġa râst gelür gehi ţavşan   (Sergüzeştnâme, 19b)

	 …

495.	 Sükût it kimseye sen râz virme

	 Dehen açma ki görünmeye dendân    

496.	 Olagör ĥüsn-i ħulķ-ile müdâm sen

	 Çıķar ţatlu söz-ile inden ilan    (Sergüzeştnâme, 22b)
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499.	 Bu esrâr ile ĥayrân oldı Hindî

	 Sen igne yurdusından eyle seyrân    

500.	 Cihân ger döndüre yüzüni senden

	 Yüzi döndürme sen cevrine ķatlan

501.	 Ki sen girdâba düşseñ ġam degildür

	 Kişinüñ ķaydını görür Yaradan

502.	 Deñer ŝabrını ķullarıñ Ħudâvend

	 Ķażâya vir rıżâ luţf ide Yezdân

503.	 Yıķılduñ ise sen meydân içinde

	 ‚Uceb olmaz dürişüp yine atlan    

	 …

509.	 Hüner baĥr içre keştî żabţ itmek

	 Ķolaydur âlet uñarmaķ ķaradan    (Sergüzeştnâme, 22b-23a)

Kısas-ı Enbiyâ’nın İstanbul Üniversitesi nüshasının istinsâh kaydında Hindî 
Mahmûd’dan “ârif, kâmil, âlim, fâzıl” bir zât olarak bahsedilmektedir. Eserde 
Taberî’nin Târîh’i başta olmak üzere isim vermeden andığı diğer tarih kitapla-
rından aktardığı bilgilere; Vehb ibn Münebbih, Abdullah ibn Selâm, İbn Abbâs 
ve Ka‛bü’l-Ahbâr’dan naklettiği rivâyetlere ve konular arasına serpiştirdiği 
ahbâr ve hikâyelere bakıldığında bu tavsiflerin medihten ziyâde bir hakikate 
işâret ettiğine şüphe yoktur. Kısas-ı Enbiyâ’da Cem, Cemşîd, Dârâ, Keykubâd, 
Feridûn gibi İran’ın önde gelen isimlerine atıflarda bulunması vesilesiyle onun 
Fars kültürüne de âşina olduğunu ayrıca belirtmek gerekir. 

Hindî Mahmûd, dinî ilimlerin yanısıra kuvvetli bir Osmanlı tarihi ve coğ-
rafya bilgisi ile tarih düşürme yeteneğine de sahiptir. Sergüzeştnâme’sinde 
bulunan Elfiyye’si vâsıtasıyla harfleri konuşturması, gördüğü rüyaları yorum-
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laması dolayısıyla “ulûm-ı hafiyye”ye dâir bilgilerden de haberdâr olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Eserlerine yansıttığı üslup, şiir tekniği, ustalıkla kur-
duğu terkipler, bilhassa Kısas-ı Enbiyâ’da arûzu umumiyetle başarılı kullan-
ması, belâgat ilmine ve dil bilimi kurallarına olan vukufunu göstermesi açısın-
dan zikredilmelidir.

2.	Edebî	Şahsiyeti

Türk-İslâm edebiyâtında kısas-ı enbiyâ türünün ilk ve en seçkin manzum 
örneği olan Kısas-ı Enbiyâ mesnevîsi ile yine türünün ilk örnekleri arasında 
sayabileceğimiz Sergüzeştnâme’nin bugüne kadar ilim ve edebiyât dünyasın-
da söz konusu edilmemiş olması ilginçtir. Bu durum tezkirelerde ve diğer bi-
yografik kaynaklarda hakkında herhangi bir bilgiye rastlayamadığmız Hindî 
Mahmûd için de söz konusudur. Halbuki bizzat kendisi İslâm edebiyâtında o 
döneme kadar henüz kimsenin kısas-ı enbiyâyı nazmetmediğini söylemekte ve 
böyle bir mesnevîyi kaleme alan ilk kişi olduğu için Allah’a şükretmektedir:

7710.	 Ķıŝaŝ-ı enbiyâ nažmına Rûm’da 

	 Dehen açılmamış meger ki Ķum’da

	 …

7713.	 Ķıŝaŝ-ı enbiyâ nažmını Yezdân

	 Zamânında baña fetĥ itdi Sübĥân

	 …

7717.	 Ŝalavât ü selâm olsun Resûl’e

	 Naŝîb oldı ĥikâyâtı bu ķula

Edebiyâtımızda manzum sergüzeştnâmelerin sayısının diğer edebî türlere 
nazaran sayıca az olduğu göz önünde bulundurulduğunda içinde çok kıymet-
li bilgiler bulunduran Hindî’nin Sergüzeştnâme’sinin ehemmiyeti anlaşılmış 
olur.

7762.	 Kişiyi añduran dâyim eśerdür

	 Bu devrân bâd-veş durmaz eserdür

beytiyle ismini ebedîleştirmenin yolunun eser bırakmaktan geçtiğini vur-
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gulayan Hindî Mahmûd şahsiyetinin çeşitli yönlerini yansıttığı manzumeleri 
vâsıtasıyla kıyâmete kadar iyilikle ve duâyla anılmasını niyâz etmiştir.

Devlet teşkilâtının çeşitli kademelerinde vazife almasına rağmen Hindî 
Mahmûd’un şahsiyetinin en belirgin yönünü şüphesiz edebî kimliği oluştur-
maktadır. O, önceleri Hamdî mahlasını kullanmışken, sonra Sultân II. Selîm’in 
isteğiyle “Hindî”yi tahallus etmiş, bugüne kadar ulaşabilen eserlerini bu mah-
las ile kaleme almıştır. Hindî’ye mahlasını bizzat Sultân’ın vermesi, zaman za-
man onun takdirlerine mazhar olması, şiirlerinin edebiyâta vâkıf “ehl-i irfân” 
tarafından okunduğunu söylemesi,127 onun bu sâhadaki kudretinin en bâriz 
işâretleri sayılır. Günümüze ulaşan bir dîvânı bulunmasa da o, elimizdeki eser-
lerinde kullandığı dil tekniği, edebî üslup, başta Türkçe olmak üzere Farsça 
ve Arapça’ya hâkimiyeti ile devrinin edebiyât atmosferini de yansıtmaktadır.

Hindî Mahmûd, manzumelerini sade bir dille kaleme almıştır. XVI. yüzyıl 
Anadolu Türkçesi’nin hususiyetlerini barındıran bu eserlerde bugün artık kul-
lanılmayan bazı Türkçe kelimeler sıklıkla yer alır. Kısas-ı Enbiyâ’da muhtevâ 
îcâbı Arapça kelimeler daha çok göze çarparken her iki eserde de halk tara-
fından anlaşılan Arapça ve Farsça kelimelere -mümkün olduğunca terkipler 
yapılmaksızın- yer verilmiştir. Bunda müellifin, eserlerinin saray erkânının ya-
nısıra halk tarafından da okunmasını arzulaması yatmaktadır. Özellikle Kısas-ı 
Enbiyâ doğrudan Kur’an kıssalarını anlatması itibariyle her türlü “izzet ve 
devlet”e lâyıktır. Bir beytinde:

24.	 Sen ‚azîz ķıl ħalķ içinde nažmumı

	 ‚Âşıķ olup sâmi‚în şevķ ala cân

şeklinde Allah’a tazarruda bulunan Hindî Mahmûd, bu eserinin Pâdişâh’ın 
da himmetiyle Yazıcıoğlu’nun Muhammediyye’si gibi geniş halk kitleleri tara-
fından benimsenmesini temennî eder:

127  161. Müteferriķa oldım ba‛d-ez-ân ben

   Benüm eş‛ârımı oķurdı ‛irfân    (Sergüzeştnâme, 8a)
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7719.	 Bula Muḥammediyye gibi ‚izzet

	 Buña ‚izzet iden başında devlet

7721.	 Şehinşâhum irişdür her diyâra

	 Ki her vech-ile lâyıķ i‚tibâra

7722.	 Oķuyup müslimîn ide du‚âyı

	 Ķabûl ide Ħudâ olan śenâyı

Hindî Mahmûd derin dinî bilgisini edebî gücüyle birleştirerek eserlerinde 
âyet ve hadislere telmihlerde bulunmuş, bunlardan yaptığı iktibasları vezne 
uydurmak sûretiyle de beyitlerindeki mânâ zenginliğini ve ifâde gücünü art-
tırmayı başarmıştır. Sergüzeştnâme’de “Ashâbım yıldızlar gibidir. Hangisine 
uyarsanız selâmete kavuşursunuz” hadisini128 lafzen iktibasla kalıba koyduğu 
aşağıdaki beyit buna örnektir:

2.	 Resûlullâh buyurmışlar ki encüm

	 Bi-eyyi	iḳtedeytüm	ihtedeytüm    
 (Sergüzeştnâme, “Der Şân-ı Aŝĥâb”, 4b)

Hindî Mahmûd, manzumelerinde kullandığı ıstılâhlar, ifâde kalıpları, 
mecâzlar, teşbihler, atasözleri ve deyimler ile Türkçe’ye katkı sağlamıştır. 
Eserlerinde yer alan “acı kavun misâli”, “tuz ekmek hakkı”, “bülbül gibi şa-
kımak”, “kar yağdığında iz örtülür” gibi deyim ve tabirler bugün de dilimizde 
kullanılmaktaysa da “ocaktan od kapmak”, “ne sansan başına san yoldaşına”, 
“domuzun ölüsü köpeğe düğün”, “şer iş tehirle olur hayra tebdîl”, “cân bos-
tanda bitmez” gibi unutulmaya yüz tutmuş deyişlerin Hindî’nin eserlerinde yer 
almış olması o dönemin Türkçe’sini bugüne yansıtması bakımından ehemmi-
yet arz etmektedir.

Geniş bir coğrafyada üstlendiği vazifeler ve devrin şartları îcâbı zorluklar-
la geçen altmış yıllık bir ömürden sonra, Türk tarihinin en ağır deniz savaşı 

128  el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, Beyrut 1988, I, 147.
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yenilgisinden sağ kurtulup yıllarca zindanlarda mahpus kalmanın da tecrübe-
siyle bütün hayâtını “Neden neye irişdüm sâl u mâhda” mısraıyla özetleyen 
Hindî’nin yaşadıklarını

514.	 Göñül murġı diler yine yataġın

	 Ne deñlü uçururlarsa yuvadan   (Sergüzeştnâme, 23a)

	 …

754.	 Felek ‚âlemde neler işlemişdür

	 Ne ĥâlden ĥâle gelür diñle insân   (Sergüzeştnâme, 35b)

	 …

47.	 Ķalem urdum ŝıġındum ben Ħudâ’ya

	 Bahâne ister ol Yezdân ‚aţâya    (Kısas-ı Enbiyâ)

	 …

505.	 Emânete ħıyânet itme zinhâr

	 İder ma‚mûre-i dâruñı vîrân    (Sergüzeştnâme,	23a)

	 …

511.	 Murâdına vâŝıl olur ol er kim

	 Buradan iźn-ile ķaldura daban    (Sergüzeştnâme,	23a)

	 …

605.	 İninde ķuyruġın ţoġrıtdı dilki

	 Belürmez oldı ķarda izi ţavşan   

559.	 Ķulaķ dut baña işitgil kelâmum

	 Yine baġladı devrân tâze destân   (Sergüzeştnâme,	26b)

beyitlerinde olduğu gibi Türkçe’nin ifâde güzelliği ve anlam derinliğini or-
taya çıkaracak akıcılıkta aktarması onun edebî şahsiyeti hakkında bize önemli 
ipuçları vermektedir.

O, Kısas-ı Enbiyâ’da peygamberlerin hayâtını, Sergüzeştnâme’de kendi ba-
şından geçenleri içten duygularla, kendine has tarz ve tavırla aktarırken okuyu-

| 161Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd



cuyu da duygulandırır, hâdiselerin içine çeker. Bu üslubun temelinde şüphesiz 
onun şâir ruhunun ve san’atkâr hassasiyetinin izleri vardır. Türk edebiyâtında 
Muhammediyye’nin şöhreti çağları aşmışken benzer motiflerle kaleme alınan 
Kısas-ı Enbiyâ’nın tarihin karanlığında kaybolması kaderin cilvesi olsa ge-
rektir. Halbuki Hindî Mahmûd, samimi söyleyişi, eserlerinde halkın âşinası 
olduğu akıcı bir dil kullanması, muhitinin/devrinin dinî ve maddî kültürü ile 
edebî ve sosyal yapısını yansıtması gibi yönleriyle önemli bir ayna vazifesi 
görmüştür.

Günümüze ulaşan eserleri mesnevî tarzıyla yazılmasına rağmen Hindî 
Mahmûd’un bu eserlerde yer yer kullandığı teşbihlerde dîvân edebiyâtının 
akisleri görülür. Aşağıdaki beyitler barındırdığı zengin tabiat tasvîriyle bir 
bahâriyye yahut nevrûziyyenin teşbib bölümünden alınmış gibidir:

864.	 Ŝûret-i serdi var cihân yüzinüñ

	 Ţaġlaruñ başını büridi duman

865.	 Lerze virdi tene o berd-i ‚acûz

	 Âteş-i ġam yaķar o dem külħân

	 …

870.	 Naķş-ı rengîni görmemiş gözler

	 Necm-i śâbitdürür o zer-efşân

871.	 Geldi irdi ‚asâkir-i ezhâr

	 Geçdi ŝadre oturdı nevrûz-ħân

872.	 Yüzini yerlere sürdi cûlar

	 Ĥaķ sözi dilleründe âb-ı revân

873.	 Çün döşetdi zemîne sebze bisâţ

	 ‚Iyş içün zeyn ola gül-i reyĥân
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874.	 Ġonçeler çâk ide yaķalarını

	 Keşf-i râz ide lâle vü nu‚mân

875.	 Çeşm-i bâdam açıldı ol demde

	 Sîm niśâr eyledi zemîne zamân

876.	 ‚İşve idüp gülerdi ol güller

	 Bülbül âh eyleyüp ider efġān   (Sergüzeştnâme, 40b)

Hindî Mahmûd’un Peygamberlerin hikâyelerini anlatırken sık sık mahallî 
unsurlara mürâcaat etmesi, zaman zaman tekrara düşse de dâimâ Türkçe söy-
leyişi esas alması, bugün artık kullanılmayan yilmek, yügürmek, uñarmak, 
derilmek, karımak, sımak, igen, yund, çetük, yabuk, yagı, yeygü, göynüklü, 
çokal gibi yüzlerce kelimeye yer vermesi ve devrin kültür dilini bütün zengin-
likleriyle içine alıp şâirâne bir üslupla yansıtması eserlerinin kıymetini bir kat 
daha arttırmaktadır. O, hikâyesinin kahramanına 

4153.	 Göñüle irişür şefķat ķulaķdan

	 Davul	âvâzı	gerekdür	ırâḳdan

beytini söyletirken; bir kıssanın arasına

2423.	 Şular ki çekdi evlâduñ firâķın

	 Cihânıñ	gördi	ol	ḳarasın	aḳın

beytini yerleştirirken; Hz. Yûsuf bahsinde

2785.	 Ķażâ irmezden evvel ca‚lî şâdî

	 Ķulûba irüben virür neşâţı

mısralarını, Hz. Mûsâ faslında

4449.	 Senüñ üstüñde Fir‚avn haķķı vardur

	 Ṭuz	etmek	bilmemek ulu günâhdur

	 …
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5197.	 Ţama‚ kişiyi źillete bıraġur

	 Meśeldür ṭaş	yerinde	olur	aġır

beyitlerini, İsmâîl Nebî kısmında

2443.	 Uyanup Hâcer’i uyarur anda

	 Olundıḳ	da‛vet	olavuz	dügünde

mısralarını, Hz. Sâlih kıssasında

1611.	 Deve de çekdi küffâruñ belâsın

	 Cihânın	kim	görüpdürür	vefâsın

beytini yazarken aslında bugüne hem şahsî tecrübelerinin izlerini hem de 
Türkçe’nin kendine mahsus tabir ve hususiyetlerini taşımıştır. Bu yönüyle 
Kısas-ı Enbiyâ sadece peygamber kıssalarını hâvi bir metin olmaktan öte halk 
tasavvurunu, irfânını ve devrin sosyal hayâtını aktaran bir belge hüviyetinde-
dir. Hindî Mahmûd’un Hz. Âdem aksırınca meleklere “yerhamükellâh” de-
dirtmesini (413-415. beyitler), ekin ekmek için Hz. Âdem’e öküz koşturup, 
sabanla tarla sürdürmesini (824-826. beyitler), Hz. Havvâ’ya koyun kırktırıp 
yün eğirtmesini (821-822. beyitler), Hz. Mûsâ devrinde yaşayan şahısların el-
lerine tesbih tutuşturmasını (5214. beyit), Hz. Yûsuf’un güzelliğini görenle-
re kelime-i şehâdet getirtmesini (2988-2989. beyitler), kömürün tarihini Hz. 
Âdem’e kadar götürüp (810. beyit) Hızır aleyhisselâma

6689.	 Virür Ħıżr’a dinür bir cevher-i ħâŝ

	 Oķudur üzerine üçer İħlâŝ

beytiyle “üç kulhüvallâh” okutmasını bu bakış açısıyla değerlendirmek ge-
rekir.

Sergüzeştnâme, Hindî’nin şahsî tecrübelerini aktardığı manzumesi olduğu 
için bu eserin her beytinde onun hayâtından izler bulmak tabiîdir. Ancak o, 
Kısas-ı Enbiyâ’sında hayâtını anlattığı ana bölümler dışında da yer yer sözü 
kendisine getirmekte, ya o anı aktarmakta yahut bir beyitle de olsa başından 
geçenlere atıf yapmaktadır. Meselâ, Hz. İbrâhîm’in oğlu İsmâîl aleyhisselâmı 
kurban etmesi mevzuunu anlatırken söylediği -yukarıda da alıntıladığımız-
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2423.	 Şular ki çekdi evlâduñ firâķın

	 Cihânıñ gördi ol ķarasın aķın

beyti, okuyucuda onun da vaktiyle evlat acısı yaşadığı izlenimi uyan-
dırmaktadır. Hâcer ile Hz. İsmâîl’in su bulma hikâyesini anlattığı bölümde 
Zemzem’in faydalarına işâret edip

2510.	 Ne niyyet üzre içse bir kimesne

	 Ħudâ virür murâdın ulu nesne

2511.	 Şular içüp anuñ kim bildi dadın

	 Ħudâ virmişdürür cümle murâdın

beyitleriyle bu suyun kudsiyyetini ve lezzetini vurgularken yine hâtıraları 
gözünde canlanmakta, 

2512.	 Bi-ĥamdillâh müyesser oldı baña

	 Ŝafâlar irdi luţf-ı Ĥaķ’la câna

diyerek hacca gittiği, “lebbeyk” nidâlarıyla tavâflar yaptığı, Zemzem’i 
içme saâdetine eriştiği için şükretmekte ve 

2516.	 Yine eyle müyesser bu gedâya

	 Ķulaķ dutmış olam tekrâr ŝadâya

beytiyle de hem bu suya hem de hacıların bir ağızdan seslendirdikleri telbi-
ye nidâlarına duyduğu tahassürü dile getirmektedir. Sonra da 

2517.	 Gelelüm yine İsmâ‚îl-i Ĥażret

	 Ne luţf üzre virür Ĥaķ aña ni‚met

beytiyle hâtıralarını bir yana bırakıp tekrar esas konuya dönmektedir. Bu 
anlatım tarzı Hindî Mahmûd’un eserine şüphesiz ayrı bir âhenk ve ifâde gücü 
katmıştır. Bedenine can üflenince aksıran Hz. Âdem’in hamdetmesi hâdisesini 
anlatırken aksırana “yerhamükellâh” denmesi gerektiğine işâret edip,

418.	 Ķaçan aķsırsa bir mü’min dir iy cân

	 Deyeler yerḥamükallâhu yârân
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419.	 Yazarken bu maĥalli aķsıruram

	 Ķaçan elḥamdülillâh ki direm

420.	 Didi yârânlarum yerḥamükallâh

	 Ħudânıñ luţfıdur bu bârekallâh

beyitleriyle yaşadığı anı nükteli üslubuyla kaydetmesi edebî zevkinin farklı 
bir  yönünü göstermesi bakımından dikkate değerdir. 

Hindî Mahmûd, eserlerini tahkiye metoduyla ve umumiyetle Türkçe kelime 
kullanmayı tercih ederek yazdığı için aruzu mısralara tatbik etmekte yer yer 
zorlanmıştır. Manzumelerinin uzunluğu ve konuları zemininden kaydırmama 
endişesi Hindî’yi bazan şiiriyetten uzaklaştırmış; kafiye tutturmakta ve kelime 
bulmakta sıkıntıya düşürmüştür. O, Sergüzeştnâme’yi kaleme alırken beyitleri 
kendi aralarında kafiyelememiş, metni “-ân” sesiyle biten kelimelerle inşâ et-
miştir. Eserin 8000 beyit olduğu düşünülürse tek sese bağlı kalmanın şâiri ka-
fiye bulmakta ne kadar zorladığı daha iyi anlaşılır. Gerek bu eserinde sıkça gö-
rünen tekrârlar, gerek Kısas-ı Enbiyâ’da çokça rastlanan “dimiş, dinilmiş, dir, 
bu, şol, ol, ol dem, ve, gör, bil, bilgil, bile, anı, anun, ki, idüp, hemân, kıldı, itdi, 
eyledi” gibi ifadeler yukarıda sözü edilen vezin ve kafiye kaygılarının tezâhürü 
sayılmalıdır. Ancak şâirin umumiyetle cinasları kullanma, -istisnâları olmakla 
birlikte- kafiye ve redifleri belirleme hususunda belli bir zevk-i selîme sahip 
olduğu gözlerden ırak tutulmamalıdır. Aynı yapı (isimle isim, sıfatla sıfat, fi-
ille fiil) ve dildeki (Türkçe’yle Türkçe, Arapça’yla Arapça) kelimeleri birlikte 
kafiyelemesi, çeşitli kelimelerle farklı terkipler oluşturması, Sergüzeştnâme’de 
metni yeknesâklıktan kurtarmak için farklı vezinlerle gazel ve kasîdeler yazıp 
tarihler düşmesi edebî seviyesi kadar bu mevzulardaki bilgisinin sağlamlığına 
da işârettir. 

Hindî Mahmûd, esas itibâriyle şâirlik dâvâsı gütmediği ve eserlerini ya-
zarken doğrudan doğruya san’at kaygısı taşımadığı için onun manzumelerini 
dîvân ve hamse sahibi şöhretli şâirlerin eserleriyle mukayese etmek doğru de-
ğildir. O, veznin ve şeklin kayıtlarına bağlı kalmanın getirdiği bütün zorluk ve 
aksaklıklara rağmen kurduğu ince hayâller, kelime tasarrufu, kendine mahsus 
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üslup, ifâdelerindeki sadelik ve akıcılıkla bunların üstesinden gelebilmiş başa-
rılı bir mesnevî şâiridir.

3.	Dinî	Şahsiyeti	ve	Bunu	Oluşturan	Temel	Unsurlar

Eserleri göz önünde bulundurulduğunda Hindî Mahmûd’un şeriate bağlı, 
şer’î hükümleri çok iyi bilen, kalbi Allah ve Hz. Peygamber sevgisiyle dolu, 
dindâr ve hakikatli bir müslüman olduğu görülür. Kâtiplerde aranan en önem-
li şartlar arasında “müstakim ve dindar” olmaları gerektiği hususu dikkate 
alındığında129 uzun yıllar ahkâm-ı şer’iyye ve dîvân kâtipliği de dâhil devle-
tin itimâd, istikāmet, hak ve adâlet gerektiren çeşitli kademelerinde mühim 
vazifeler üstlenen Hindî’nin kuvvetli bir dinî şahsiyete sahip olduğuna şüphe 
yoktur. Her iki eserine tevhîd ve na’tlerle başlayan Hindî Mahmûd’un man-
zumelerinin baştan sona dinî motiflerle örülü olması da gâyet tabiîdir. Zîrâ 
Kısas-ı Enbiyâ’nın ana kaynağı Kur’an’dır. Sergüzeştnâme ise Allah yolunda 
savaşılırken vuku bulan esâret dolayısıyla kaleme alındığı için daha başlangıç-
ta dinî bir sebep barındırır.

a)	Allah	ve	Peygamber	Sevgisi

Hindî Mahmûd, her iki dünyada saâdete ermenin, affa mazhar olup Allah’ın 
cemâlini görebilmenin yegâne yolunun kelime-i tevhîdi ve salavâtı sık sık tek-
rarlamaktan geçtiğini belirtir. Çünkü “ol” emriyle her şeyi yoktan var eden, 
kâinatı muhteşem bir nizâmla yöneten, herkesin rızkının kefili olan, kudretiyle 
cihânı dolduran, san’atını ve büyüklüğünü aklın ihâta edemediği Allah Teâlâ 
gece gündüz övgüyle zikredilmeye lâyıktır. Güneşi ve ayı döndüren, gökleri 
yıldızlarla donatan, dört unsurdan insanı yaratıp onu eşref-i mahlukât kılan, 
her organına ayrı bir vazife yükleyen, her şeyi belli bir kaderle programlayıp 
bozulmayan bir intizam sağlayan O’dur:

21.	 Ķudretüñledür bular iy pâdişâh

	 ‚İbretiñden oldı bu ķaddüm kemân    

129  bk. Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, İstanbul 1996, IX, 
257.
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66.	 İlâhâ ħalķ idensin ins u cânı

	 Ne mümkin luţfıñuñ ola beyânı   (Kısas-ı Enbiyâ)

Allah’ın hikmetinden suâl olunmaz, O’nun kullarına ihsân ettiği nimetler 
sayılara sığmaz. İnsanın vazifesi bu saymakla bitmeyecek nimetlere şükret-
mek, O’nun çizdiği istikāmetten sapmamaktır: 

	 Dehen içre bu maħlûķ ni‚metüñe

	 ‚Uķūl irgürmediler ĥikmetüñe    (Sergüzeştnâme, “Beyt”, 2a)

7.	 Ki źerre naķl oluna ķudretullâh 

	 Beyân olmaķ ne mümkin ĥikmetullâh 

66.	 İlâhâ ħalķ idensin ins u cânı  

	 Ne mümkin luţfıñuñ ola beyânı    

4631.	 İdegör iy müselmân Ĥaķķ’a ţâ‚at

	 Ħudâ emrine dâ’im it iţâ‚at     (Kısas-ı Enbiyâ)

Allah kendisini seven, buyruklarından ayrılmayan kullarını âteşte yakmaz, 
cenneti ve cemâliyle sevindirir:

3246.	 Ķomazam mü’mini ħışm-ıla sine

	 Ħalâŝdur İblîs’üñ vesvesesine

3248.	 Girü almaķ muĥâldür ‚izzetümden

	 Ķıyâmetde ķoyaram ķudretümden

3249.	 ‚Ažametle çıķaram sinleründen

	 Cemâlüm göreler mü’minlerümden      (Kısas-ı Enbiyâ)

Allah’ın “Habîbim” diyerek “öz nurundan” yaratıp “âlemlere rahmet, üm-
mete şefaat kaynağı” olarak gönderdiği “sultânlar sultânı”, “iki cihân güne-
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şi”, Hz. Peygamber salavâtlarla anılmalıdır. Yüzündeki nûr ile mü’minleri 
azîz, kâfirleri zelîl kılan, bütün enbiyâ ve evliyânın kendisine uymakla iftihâr 
ettiği, güneşin, ayın yüzüne müştâk, hûrilerin kokusuna meftûn olduğu Hz. 
Peygamber’in bir zerrelik lutfu ile cehennem ateşleri söner, hastalar iyileşir, 
günahkârlar affolur. İnsanlar onun eşiğini tavâf etmekle safâ bulurlar; onun 
şeriatine hizmet etmekle saâdet tâcını giyebilirler. Hz. Peygamber’in bendesi 
olmakla övünen Hindî Mahmûd, Ravza’ya varıp onun eşiğine yüz sürmekle bu 
dünyadaki nasibini almıştır:

7694.	 Varup riyâż-ı cennete yüz sür ġubârına

	 Hindî irişdi sürdi yüzin buldı kîmyâ     (Kısas-ı Enbiyâ)

Onun en büyük dileği kıyâmette de Hz. Peygamber’in şefâatine nâil olarak 
sâlihler zümresine katılabilmektir:

9.	 Yoķdurur bir źerre a‚mâlüm ola lâyıķ-ı Ĥaķ

	 Hindî’ye eyle şefâ‚at ola ilĥâķ-ı ŝâliĥîn   
 (Sergüzeştnâme, “Na‚t-i Rasûlullâh”, 18b)

7685.	 Hindî bendeñ ķıŝŝadan ĥiŝŝe umar iy şâh-ı dîn

	 Źerre şefķat ķılasın ire sa‚âdete seri    (“Na’t”, Kısas-ı Enbiyâ)

O hâlde yapılması gereken şey ona dâimâ salât ü selâm getirmektir:

5.	 Ŝalavât virelüm rûĥ-ı Resûl’e

	 Melâ’ik ħıdmet eylerler vuŝûle

6.	 Çehâr yâre vü etbâ‚ u âle

	 Ŝalavât ü selâm el ur maķāle    (Kısas-ı Enbiyâ)

Hindî esâretin ağır yükü altındayken Hz. Peygamber’den sürekli meded 
dilemiş, 

278.	 Bu cefâdan ħalâŝa dermân ķıl

	 Ĥürmeti-çün Resûlüñ iy Yezdân   (Sergüzeştnâme, 12b)

diyerek Allah’a yalvarmış, hürriyete kavuşmanın ancak Peygamber’in yar-
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dımı ve tavassutu ile mümkün olacağını dile getiren na’t ve recanâmeler yaz-
mıştır. Cemaâtle kılınan namazlar sonrasında, bayram, kandil gibi mübârek 
gün ve gecelerde diğer esirlerle birlikte duâ edip, salavât getirmiş, gözyaşı 
dökmüştür:

1.	 Yâ Resûl-i faħr-ı ‚âlem yâ şefî‚a’l-müźnibîn

	 Ħˇâce-i kevn ü mekân maĥbûb-ı Rabbü’l-‚âlemîn

2.	 Ol münevver vechinüñ müştâķıdur şems [ü] ķamer

	 Şol mu‚anber zülfiñüñ dîvânesidür ĥûr-ı ‚în

3.	 Nûrıñuñ şevķı ile ţoldı zemîn ü âsmân

	 Yiridür tâ kim semâ üstine faħr itse zemîn

4.	 Yir nice faħr itmeye kim iki şaķ oldı ķamer

	 Bu zemînde saña vaĥy indirdi Cibrîl-i Emîn

5.	 Baş açup aġlaşalum gel gel berû maĥbûslar

	 Ol Resûli ĥürmetine ide ıţlâķ ol Mu‚în

6.	 Bu ġazâ yolunda maĥbûslar du‚âya el açup

	 İtdiler Ĥaķķ’a tażarru‚ ide âmîn sâmi‚în

	
7.	 Bizi küffâruñ elinden sen ħalâŝ it yâ İlâh

	 Ĥürmeti-çün ‚arş [ü] kürs ü ‚âbidîn ü ĥâmidîn
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8.	 Luţfıñ-ıla yâ Resûlallâh münaķķaşdur tamâm

	 Ķalbimüñ âyinesünde ravża-i ħuld-ı berîn   

 (Sergüzeştnâme, “Na‚t-i Resûlullâh Ŝallallâhu ‚Aleyhi ve sellem”, 18b)

O, “Recâ-yı Şefâ‛at bâ Muhammed ‛Aleyhi’s-selâm” başlıklı na’tinde ta-
zarruunu şöyle dile getirmiştir:

1.	 Yâ şefî‚a’l-müźnibîn yâ güzîn-i enbiyâ

	 Şefķatüñ nûrın irişdür gül bize yevmü’l-cezâ

2.	 Bir gürûh maĥbûslaruz küffâr elünde yâ Resûl

	 Dîn yolunda eylemiş idük bu cümlemüz ġazâ

3.	 Yüzümüz ķara günâhuñ ĥaddi vü pâyânı yoķ

	 Ķalmışuz hicrân elünde çekerüz derd ü belâ

4.	 Luţfıñ-ıla yâ Resûlallâh Ħudâ’dan dilegil

	 Bizi bu bendden ħalâŝ idüp ide luţf u ‚a[ţ]â

5.	 Açıcaķ yevme’l-ķıyâmet sen livâ-ı ĥamdüñi

	 Hindî’yi eyle ķabûl kim ola ħuddâm-ı livâ  

(Sergüzeştnâme, “Recâ-yı Şefâ‛at bâ Muĥammed ‛Aleyhi’s-selâm”, 12b)

Hindî Mahmûd Kısas-ı Enbiyâ’sında Hz. Peygamber sevgisini diğer pey-
gamberleri anlatırken de sık sık dile getirmektedir. Mesnevîsinde hemen her 
peygambere Hz. Muhammed’in ismini telaffuz ettirmesi dikkat çekicidir. 
Hindî’ye göre Hz. Âdem’den Hz. Îsâ’ya kadar hayâtları anlatılan bütün pey-
gamberler Peygamberimiz’i merak etmiş, onu Allah’a sormuş, onun ne zaman 
dünyaya gönderileceğini öğrenmek istemişlerdir. Buna göre, Allah Teâlâ Hz. 
Âdem’e kelime-i tevhidi öğretmiş, sonra da bunu dilinden düşürmemesini em-
retmiştir:
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721.	 Budur tevĥîd źikrüm bil iy Âdem

	 Diliñden eksik olmasın dem-â-dem

	 Lâilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh

Hindî Mahmûd’un aktarıp yorumladığı bir rivâyete göre Hz. Havvâ’nın 
ilk üç hâmileliğinden doğma çocukları vefât etmişler. Hz. Havvâ, sonraki 
hâmileliğinden olan ikizlerine Allah’ın emriyle Abdullah ve Âmine isimlerini 
vermiş; bu sâyede çocuklar büyümüş, Hz. Âdem’in zürriyeti çoğalmıştır:

872.	 Üçüncide ikişer ţoġmış oġlan

	 Biri erkek u biri ķızmış ol an

873.	 Virilmiş adı ‚Abdullâh bil anuñ

	 Ve ķıza Âmine Allâh dir inanuñ

Hz. Âdem Hz. Peygamber hürmetine güzel bir ölüm temennî etmiş ve vefâtı 
esnâsında Şît aleyhisselâma O’nun dini üzere sâbit-kadem olmasını istemiştir:

929.	 Ħudâyâ ħâtimemde ħayra irgir

	 Muĥammed ĥürmetine itme dilgîr

	 …

940.	 Ecel geldükde Âdem Şît’e eydür

	 Muĥammed dîni taĥķįķ ulu dîndür

941.	 Ben anı ‚arşda mesţûr gördüm oġul

	 Sen anuñ dîni üzre śâbit olġıl

Hz. Nûh da oğlu Sâm’a kelime-i şehâdeti çokça tekrar etmesini vasiyyet 
etmiştir:

1305.	 Kelîme-i şehâdetdür bilesin

	 Aña meşġûl olup dâyim diyesin

	 Lâilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh 

Hz. Sâlih’e emredilen de kelime-i tevhiddir. Hz. İbrâhîm ise Hz. 
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Muhammed’in ümmeti için Kâbe’yi yeniden yapmıştır:

2595.	 Çaġırup yâ Muĥammed ümmeti di 

	 İdüñ ĥac itmege siz niyyeti di

Allah Teâlâ, İbrâhîm aleyhisselâma, Hz. Muhammed’in onun soyundan ge-
leceğini söylediğinde İbrâhîm Peygamber şükür ve sevincinin nişanesi olarak 
biner deve ve öküz kurban etmiştir:

2614.	 Getürürsin çü aŝlımdan Resûl’i

	 Bulalar ħalķ-ı ‚âlem ţoġrı yolı

Hz. İsmâîl’de beliren Hz. Muhammed’in nûru, Hz. Mûsâ’ya medhedilen 
Hz. Muhammed’in ümmetidir:

2326.	 Belürdi cephesinde nûr-ı Aĥmed

	 Dinildi Muŝţafâ aña Muĥammed

	 …

5122.	 Münâcât ider iken Mûsâ Yezdân 

	 Muĥammed ümmetin medĥ itmiş ol an

Hattâ Cenâb-ı Allah Hz. Mûsâ’ya Peygamberimiz’i o derece medhetmiştir 
ki Mûsâ “âh” ederek Peygamberimiz’in cemâlini görmeyi arzulamıştır:

5400.	 Baña göster cemâlin dir Ħudâ’ya

	 Eśer eyledi ‚ışķı ben gedâya

Yûsuf Peygamber’in simasına yansıyan güzellik de aslında Hz. 
Peygamber’in nûrudur:

3387.	 Çıkup zindân ķapusına ider ĥamd

	 Yüzinde berķ urur dir nûr-ı Aĥmed

Hindî Mahmûd, Kısas-ı Enbiyâ’da Peygamber sevgisini yukarıdaki örnek-
lerde görüldüğü üzere sadece diğer peygamberlerin diliyle aktarmakla kalma-
mış, Hz. Âdem ve Hz. Havvâ’yı cennetten çıkaran yılana, Hz. Süleymân’ın 
yolunu kesen karıncaya, hicrette mağaranın kapısına ağ ören örümceğe, yu-
murtasını bırakan güvercine bile bu muhabbeti söyletmiştir:
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121.	 Resûl ĥażretine mi‚râcda ol mâr

	 Selâm virdi daħı ol açdı aħbâr

122.	 Dimiş-kim sendedür ħayr ümmetüñde

	 Sa‚âdetde olurlar şefķatüñde

123.	 Resûl-i Ĥaķķ’a mâr itdi şehâdet

	 O şükrâneye lâzımdur ‚ibâdet

	 …

6221.	 Süleymân dir ki ol nice kişidür

	 Dimiş âħir zamânuñ serveridür

6222.	 Anuñ nâmı Muḥammed	Muṣṭafâ’dur

	 Anuñ aŝĥâbı bil ehl-i ŝafâdur

6223.	 Bu cümle peyġamberüñ o mihri

	 Ki memhûrdur anuñ taĥķįķ žahrı

6224.	 Anuñ ‚ışķına ħalķ oldı bu maħlûķ

	 Anuñ muĥabbetine az ile çoķ

	 …

7614.	 O ġār aġzına örümcek çeker aġ

	 Yumurtlayup gögercin yapdı ţuraġ

Bütün bu örnekler Hindî Mahmûd’un Hz. Peygamber’e olan sevgisini or-
taya koyduğu gibi, onun okuyucuya da bu sevgiyi aşılama istek ve gayreti-
ni de göstermektedir. Eserinde her fırsatta salavât getirerek Hz. Peygamber’e 
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duyduğu sevgiyle şöhret bulmak isteyen Hindî Mahmûd,130 muhâtabını da bu 
sevgiye ortak olmaya çağırmaktadır:

2618.	 Ŝalavât ü selâm Aĥmed’e olsun

	 Ķubûr-ı müslimîn nûr-ile dolsun

2619.	 Deye her sâmi‚în burada âmîn

	 Muĥammed şefķatine ire yarın

	 …

407.	 Ķadîmdür cümlesinden nûr-ı Aĥmed

	 Yazar ‚arşda resûlüm dir Muĥammed

408.	 Resûl’e virelim dâ’im ŝalavât

	 Anuñ luţfıyla farż oldı ‚ibâdât

b)	Kadere	Îmân	ve	Teslimiyet

Kaderin hükmü karşısında zaman zaman karamsarlığa kapılsa da aslında 
Hindî Mahmûd, Allah’ın takdirine teslim olmuştur. O, eserlerinde, bu tesli-
miyetini her vesileyle dile getiren, yaşadığı bütün zorluklara ve ağır şartlara 
rağmen Allah’tan ümidini kesmeyen, beşer olmanın zaafıyla başına gelenleri 
bazan sorgulasa da “kuvvet ve kudret sahibi Allah”ın kendisini görüp gözetti-
ğinden şüphe duymayan, bu vesileyle zindan arkadaşlarına sürekli sabrı tav-
siye eden, sarsılmaz îmân ve itikāda sahip bir mü’min olarak karşımıza çıkar: 

1.	 Ħâţıruñ ħoş ţut ŝaķın olma melûl

	 Ol Kerîm’üñ luţfına irmez ‚uķūl    

	 …

130  23. Ŝalavât ile Hindî ola benâm

  Deyeler lâilâhe illallâh

  Muĥammedün Resûlullâh
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3.	 Ol Kerîm ü Ķādir ü Perverdigâr

	 Aza şükr eyle ki ni‚met vire bol

4.	 Mâ mażâ mâżî ki ĥâle ĥâmid ol 

	 Devr ider eţvârını cümle uŝûl    

5.	 Kesme sen Ĥaķ’dan ümîdüñ Hindîyâ

	 Ķullaruñ yine ţurısar ŝaġ u ŝol     

	 (Sergüzeştnâme, “Ġazel bâ Münâsebet”,	42a-b)

	 …

441.	 Gözedürüz müdâm ümmîd ķapusın

	 Fetĥ-i bâb eyleye bize Yezdân    (Sergüzeştnâme, 20a)

	 …

790.	 Yüzimüz ķarasını ‚afv idüben

	 İde maķbûl du‚âmuz ol Mennân

791.	 Şübhe itme du‚â olur maķbûl

	 Deye âmîn ŝafâ-yıla iħvân   (Sergüzeştnâme, 36b)

Allah Teâlâ kullarının kaderini tâ ezelde planlamış ve olacakları onların 
alınlarına yazmıştır, vakit geldiğinde insan kaderini yaşar:

5.	 Eyledüñ çün ezel ķażâ vü ķader

	 Sâ‚atiyle olısar iy Mennân 

6.	 Cebhemüzde yazıldı şol evvel

	 Ħayr eger şer anı görür insân    (Sergüzeştnâme, 1b)

Öyleyse, insanoğlu Hz. Yûsuf gibi kardeşleri tarafından kuyuya atılıp binbir 
cefâyla zindanlarda ömür geçirse bile sabır ve kadere teslimiyetin mükâfatını 
alır, Mısır’a sultân olur; Hz. İbrâhîm gibi âteşlere atılsa da yangın yeri gülzâra 
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döner, onu yakmaya çalışan Nemrûd bir sinek vızıltısıyla can verir; Fir’avun’un 
zulmüne sabreden Mûsâ’ya Allah yolları açar, Fir’avun’a denizi mezar yapar:

10.	 Ŝabr idüben cefâya ĥamd itdi

	 ‚Âķıbet Mıŝr’a eyledüñ sulţân

11.	 Büt-şikest Ħalîl İbrâhîm

	 Ķavm-i Nemrûd’a dîn ķıldı beyân

12.	 Atıcaķ âteşe anı Nemrûd

	 Âteşi eyledüñdi bâġ-ı cinân

13.	 Emrüñ ile ĥavâle oldı mekes

	 ‚Âķıbet eyledi anı bî-cân

	 …

15.	 Da‚vet-i dîn iderdi Fir‚avn’i

	 Mu‚cize gösterürdi ol her ân

16.	 Râh açıldı vü girdi deryâya

	 Ķavmi-ile boġuldı iy Sübĥân    (Sergüzeştnâme, 1b-2a)

Netice itibariyle irfân sahibi herkesin peygamberlerin bu ibretli hayâtından 
ders alması gerekmektedir:

17.	 Ķudret ıssı Kerîm ü Raĥmân’sın

	 Buradan ‚ibretüñ alur ‚irfân    (Sergüzeştnâme, 2a)

O, yaşadığı zorlu imtihânlar karşısında gizleyemediği hayretini 
Sergüzeştnâme’sindeki şu hakîmâne beyitlerle dile getirmektedir:

754.	 Felek ‚âlemde neler işlemişdür

	 Ne ĥâlden ĥâle gelür diñle insân
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755.	 Bu felek devr idelden iy yârân

	 Ħud‚adan ħâlî olmadı devrân

756.	 Kimseye raĥmı yoķ cefâdur işi

	 Yanında bir gedâ-yıla mîrân

757.	 Kâh olur bir gedâyı şâh eyler

	 Mîrleri ħâk-ile eyler yeksân

758.	 Bir gün eyler bu ħânede dil-şâd

	 İder ol ħânede biri efġān

759.	 Birini getürür cihâna bu dem

	 Birisi ĥasret-ile virür cân

	 …

761.	 Niçeler yâr ile ŝafâda iken

	 Ayırup cevr ider görüñ devrân

762.	 Kimisi yine ‚ıyş u ‚işretde

	 Kimisi bend-ile çeker zindân    (Sergüzeştnâme, 35b)

Bütün bu başına gelen dertlere rağmen Hindî Mahmûd “kadere, hayır ve 
şerrin Allah’tan geldiğine” îmân eden, kişinin Levh-i Mahfûz’da yazılanı günü 
geldiğinde yaşayacağına inanan ve kaderin hükmüne isyan etmekten Allah’a 
sığınan bir mü’mindir: 

202.	 Meger serde yazılan tâ ezelde

	 Geliserdür başa irişdi ezmân     (Sergüzeştnâme, 10a)
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299.	 Dîn yolunda ŝıyânet üzre olup

	 Ħâşa lillâh ki idevüz ‚iŝyân     (Sergüzeştnâme, 13b)

c)	Âhiret	İnancı

Hindî Mahmûd sağlam bir âhiret inancına sâhiptir. Allah’a yakarırken, 
okuyucuya sabrı tavsiye ederken âhireti hatırından çıkarmaz. Ona göre biz 
günahkâr kullara Hz. Peygamber şefkat elini uzatırsa “cezâ günü” “saâdet 
günü”ne dönüşecektir:

4.	 Şefâ‚at eyleye yevme’l-ķıyâmet

	 Günehkâr ümmete ire sa‚âdet     (Kısas-ı Enbiyâ)

O, Allah Teâlâ’nın kıyâmet gününde kendisine inanan günahkâr kullarını 
affedeceği ümidini taşımakta ve insanın günahla, Allah’ın ise afla meşhur ol-
duğunu şu âhenkli beyitlerle aktarmaktadır:

3825.	 Ħudâ mü’minlere yevme’l-ķıyâmet

	 Günâh itmek olupdur size ‚âdet

3826.	 Deyu ķıla ħiţâb Cebbâr-ı ‚âlem

	 Günâhkârdı deye atamuz Âdem

3827.	 Günâhlar işledük dine Ħudâ’ya

	 Yüzimüz ţutmışuz luţf u ‚aţâya

3828.	 Muķırr u mu‚teriflerüz günâha

	 Ne ma‚lûm olmaya sen pâdişâha

3829.	 Ümîd-varuz bu demde raĥmetüñe

	 Olunmaz ĥadd ü ġāyet şefķatüñe
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3830.	 Bizi yarlıġa Settârü’l-‚uyûb’sın

	 Günâhkârlara Ġaffârü’ź-źünûb’sın

3831.	 Deyeler deye ol dem Ĥayy ü Mennân

	 Ķulım Yûsuf bilür eşrâf u a‚yân

3832.	 Ol iħvânını ‚afv itdi günâhdan

	 Revâ oldur bugün ben pâdişâhdan

3833.	 Çün iķrâr itdüñüz cümle günâha

	 Bilüñ ‚afv eyledüm girüñ bu râha

3834.	 Deyu fermân ide gir cennetüme

	 Sizi gördüm sezâ dir ‚izzetüme

3835.	 Ħudâyâ eyle Hindî’yi olardan

	 Günâha mu‚terifdür cân u dilden      (Kısas-ı Enbiyâ)

d)	Namaz	ve	Oruç

Hindî Mahmûd, İtalya’nın çeşitli hapishanelerinde Papa kuvvetlerinin gö-
zetiminde olmasına rağmen, namazlarını aksatmamıştır. Ramazan oruçlarını 
tutmuş, mukābele okumuş/dinlemiş, arkadaşlarıyla beraber fırsat düşürdükçe 
kendi aralarında okudukları ezanlardan sonra cemâatle namazlarını kılmış, tes-
bihlerini çekmiş, hep birlikte ümmet-i Muhammed’in selâmeti, kendilerinin 
hürriyeti için tazarruda bulunmuş, aşr-ı şerifler tilâvet etmişlerdir. Böylece zin-
dan onlara âdetâ ibâdetgâh olmuştur: 

319.	 Ŝâyim oldı bu cümle maĥbûslar

	 Hep müdâvim namâzadur zindân    (Sergüzeştnâme,	14b)
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	 …

792.	 Oķunurdı eźân ħafî anda

	 Hem cemâ‚at olur idi yârân

793.	 Ķılur idük terâvîĥi her şeb

	 Müsebbiĥler oķurdı tesbîĥân

794.	 Döşenür pâk ĥaŝîr namâz içün

	 Ma‚bed-i müslimîn olurdı zindân

795.	 Her namâz vaķtiyle edâ olınur

	 Şâh-ı İslâm du‚âsına her cân

796.	 El açup derd-ile tażarru‚ ider

	 Ola nâŝır o Ķādir ü Raĥmân    (Sergüzeştnâme, 37a)

	 …

813.	 ‚Iyd idi ŝavm-ıla bize her rûz

	 Buldı itmâm görüñ meh-ı ramażân   (Sergüzeştnâme, 38a)

Namaz Allah’ın Mi’râc gecesi mü’minlere gönderdiği hediyelerden biridir, 
binâenaleyh, namaz kılınan ev devletli bir evdir:

1.	 Beş vaķt namâz bu cihânda netîce-i Mi‚râc

	 Devletlü ħânedür ol kim ķıla namâzı ezvâc

	 (Sergüzeştnâme, “Ŝıfat-ı Ŝalât”,	24b)

Namaz bütün peygamberlerin ortak ibâdetidir; Hz. Âdem ve Hz. Havvâ’ya 
da, Hz. Nûh’a da, Mûsâ ve Dâvûd Peygamberler’e de farz kılınmış, Hz. 
İbrâhîm ve Hâcer Ana da namaz kılmışlardır:
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847.	 Muķaddem ki namâz ķılmışlar anlar

	 Dimiş öyle namâzıdur ķılanlar

	 …

4391.	 Namâz ķıl buyurur Mûsâ’ya Yezdân

	 Ķılur dinür namâzı ĥażret ol an    (Kısas-ı Enbiyâ)

Hindî Kısas-ı Enbiyâ’da namazla birlikte birçok kavmin oruçla da mükellef 
olduğunu anlatır:

4753.	 Dimişler Ĥażret-i Mûsâ’ya ķavmi

	 Bize farż itdi Ĥaķ taĥķįķ ŝavmı

	 …

5682.	 Ţaleb eyledi Yûnus’ı o ķavmi

	 Bize bildirsün ol secdeyi ŝavmi

Yûsuf aleyhisselâmın Züleyhâ’ya verdiği öğütler arasında tevbeyle beraber 
namaz ve oruç da vardır:

3149.	 Zelîħâ’ya dir ‚afv oldı ŝuçuñ

	 Namâzı ķıl u dutġıl sen orucuñ   (Kısas-ı Enbiyâ)

Kıyâmet günü Allah namaz kılanlara cennetin kapılarını açacakken Cahîm 
adlı cehennemini de namazsızlara ayırmıştır:

275.	 Gire beş vaķt namâz ķılan dü derden 

	 Üçünciden zekât virici erden

	 …

288.	 Beşinci ţamunıñ adı Caḥîm’dür

	 Namâz ķılmayanı ķoyan Raĥîm’dür   (Kısas-ı Enbiyâ)
Görüldüğü gibi Hindî Mahmûd, bütün zor şartlara rağmen hem ibâdetlerini 

aksatmamaya dikkat etmiş hem de neredeyse her peygamberin hayâtından ör-
nekler vererek okuyucuyu namaz ve oruca müdâvim olması yönünde uyarmış-
tır. 
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e)	Zekât	/	Sadaka	ve	Hac

Hindî Mahmûd’un muhâtabına ısrarla tavsiye ettiği ibâdetlerden biri de 
zekâttır. O, Kārûn’u felâkete sürükleyen hususun kibirlenip zekât vermemesi 
olduğunu söyler:

5264.	 Ħazâ’în doldurur mâl ile dâ’im

	 Ne virdi dir zekât ne oldı ŝâ’im    (Kısas-ı Enbiyâ)

Halbuki zekât malı bereketlendirir, insanın adının bir ömür iyilikle anıl-
masına vesile olur. İnsanı Allah’ın azâbından kurtaracak olan da sadaka ve 
tevbedir:

5267.	 Mübâşir oldı Ķārûn dir zekâta

	 Anı bilmez ki virse mâlı arta

	 …

5305.	 Bu an tevbeye gel virgil zekâtuñ

	 Cihânda yâd ola eylükle aduñ

	 …

5324.	 Ve mâl u câha aldanmaya anlar

	 Bula ‚izzet zekât viren erenler

	 …

3102.	 ‚Aźâbından Ħudâ’nuñ ķanı ħavfüñ

	 Ŝadaķa tevbedür bâ‚iśi def‚üñ    (Kısas-ı Enbiyâ)

Hindî Mahmûd, daha önce de ifade edildiği gibi, hac farîzasını yerine ge-
tirmiş, üç yıl o civarda kalarak Mısır, Şam ve Yemen mahmillerine hizmet 
etmiştir:

26.	 Daħı üç def‚a ĥac oldı müyesser

	 Görüpdür bu sa‚âdeti daħı ser    (Kısas-ı Enbiyâ)

   Sergüzeştnâme’de “Vaŝf-ı Edâ-i Ĥacc-ı Şerîf” başlığıyla haccın menâsik 
ve erkânına dâir bilgiler vermesi, hacı adaylarına oralardaki ziyâret mahalleri-
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ne dâir bazı tavsiyelerde bulunması onun o muhiti de iyi bildiğini göstermek-
tedir (23b-26b):

539.	 Mu‚ayyendür ki İsmâ‚îl Maķāmı

	 İki rek‚at namâzı ķıla cândan

540.	 İde nûş ol arada âb-ı Zemzem

	 Şarâb-ı Zemzem iç[e]n ola mestân

541.	 Ŝafâyı bula anda Merve ĥaķķı

	 O sa‚y içinde ŝalına ħırâmân

542.	 İre Źi’l-ĥicce’nüñ rûzı ţoķuza

	 ‚Arafât ţaġına ‚azm eyle yayan

543.	 Varup mescidde anda diñle ħuţbe

	 İki vaķti ķılurlar anda bir ân

544.	 Biri öyle biri ikindi anuñ

	 Oradan vaķfeye yüriye ‚irfân   (23b)

Hindî Mahmûd, Hz. İbrâhîm’in dilinden hac ibâdetinin affa, mağfirete ve 
rahmete vesîle olduğunu söyler:

2600.	 Gelüp ĥac eyleñüz raĥmet bulasız

	 O Raĥmân luţfıla yarlıġanasız     (Kısas-ı Enbiyâ)

Hindî’nin “Tażarru‛ât-ı İbrâhîm Peyġamber u İsmâ‛îl Peyġamber u İsĥâķ 
Peyġamber ‛aleyhimü’s-selâm u Ĥażret-i Sâre Ana vü Hâcer Ana” başlığı 
altında aktardığına göre Hz. İbrâhîm, Hz. İshâk, Hz. İsmâîl, Sâre ve Hâcer 
Analar hac için Kâbe yollarına düşenlere şefâatçi olmayı dilemişler, Allah da 
onların bu dileklerini kabul etmiştir (2585-2593. beyitler). 
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Hindî, Sergüzeştnâme’de menâsik-i hac hakkında bilgi verirken muhâtabını 
hacca teşvik eder ve gücü yeten kişinin iki defa hac yapması hâlinde üç hac 
sevâbı alacağını söyler:

526.	 İki ĥac ideni taĥķįķ bilgil

	 İder üç kerre ĥac uyķudan uyan

527.	 Eger ĥac ide iki fevt olur ol

	 Virür bir ĥac śevâbın daħı Raĥmân

528.	 İnan bu ķavle sen ķavl-i ŝaĥîĥdür

	 Eĥâdîśde bulundı buña burhân    (24a)

Hindî’ye göre hac nasib işi olmakla beraber Sevgili’ye ulaşmak için niyyet 
ve gayret eden bu saâdete er geç vâsıl olacaktır:

	 Zihî devlet sa‚âdet ĥac edâsı

	 Olur maĥbûba vâŝıl mübtelâsı   

	 (Sergüzeştnâme,	“Beyt”, 25a)

f)	Cihâd

Hindî Mahmûd ömrünü, canını ve malını Allah yolunda sarfeden, O’nun 
rızası için yollara düşen, Türk-İslâm tarihinin en kanlı deniz savaşına katı-
lıp “küffâr elinde” yıllarca “mihnet-i derd ü belâda” esârete mahkûm olan bir 
gâzîdir. O, Allah yolunda savaşmaktan kaçılmaması gerektiği, bu uğurda cânı 
kurban etmenin müslümanlığın şiârından olduğu kanaatindedir. Bu yüzden de 
kahramanca savaştığını vurgulamaktan çekinmemiştir:

255.	 Bi-ĥamdillâh ki yüz döndürmedüm hîç

	 ‚Adûdan iy bürâder buña inan     (11b)

	 …

207.	 Şecâ‚at gösterür ‚âlemde merdi

	 Odur nâmerd kenârdan ide seyrân    (Sergüzeştnâme, 10a)
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Hindî, Kısas-ı Enbiyâ’da Hak âşığı olanlara Cenâb-ı Hakk’ın cemâlini gös-
tereceğini belirtirken kendisini de o kervana katması için tazarruda bulunur. 
Zîrâ o da gazâ yolunda mâlını ve nefsini sarfetmiştir: 

3381.	 Ħudâyâ eyle Hindî’yi olardan

	 Ġazâ yolında virdi mâl ile ten 

Sergüzeştnâme’sini yazmasının ana sebebi de bizzat katıldığı cihâd meyda-
nını insanlara anlatıp ibret almalarını sağlamaktır:

5.	 Dîn-i İslâm ehlinüñ Hindî ġazâsın ķıl beyân

	 Vaŝfına açġıl zebân meydâna girsün gel berî     ([Gazel],	5a)

	 …

143.	 Ġazâ yolunda ġāzîler ne çekdi

	 Ne oldı bu arada emr-i Sübĥân

144.	 Beyân ola cihânda sergüźeştüm

	 Bu ĥâlden ĥiŝŝe ala nice insân    (7b)

g)	Duâ

Hindî Mahmûd Allah’a dâimâ duâ eden, O’nu ululayan, hamdini ve şükrü-
nü esirgemeyen, her vesileyle aczini ve noksanını itiraf etmekten sakınmayan 
bir “kul”dur:

157.	 Muķırr u mu‚terifvem ben ħaţâma

	 Ki insânun işi sehv-ile noķsân   (Sergüzeştnâme, 8a)

5.	 Cürm ü noķŝân iledür Hindî ża‚îfüñ ĥâli

	 Ķıl hidâyet kerem it ‚aybını setre yâ Rab

(Sergüzeştnâme, [Gazel], 38b)

İnsan günahlarının Allah tarafından affedilmesiyle sultân olur. Öyleyse 
bu yolda çaba göstermeli, aczini itirâf, günahlarını kabul etmeli, O’ndan yüz 
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çevirmemeli, lutfundan ve merhametinden ümidini kesmemeli O’nun gizli-
âşikâr her şeyden hâberdâr olduğunu unutmamalıdır:

23.	 Dilerüm yâ Rab ħaţâmı ‚afv idüp

	 Źikr u ĥamdüñ yâd ide dâyim dehân    (Kısas-ı Enbiyâ)

818.	 Ķādir ü ‚Âlim ü Raĥîm Allâh

	 Ķıl ‚inâyet bize eyâ Sübĥân   (Sergüzeştnâme, 38a)

908.	 Keremüñ ‚âmdur iy Kerîm Ħudâ

	 Saña ma‚lûm bu cümle râz-ı nihân

909.	 Ķalbimüzde ne var bilürsin sen

	 Lâzım olmaz ola lisânda beyân

910.	 Bizi maķŝûda irgür iy Mevlâ

	 Ķul iken eylegil bizi sulţân    (Sergüzeştnâme, 42a)

	 …

3.	 Gerçi günâhı bî-‚add ü bî-ĥaddür ķulıñ

	 Luţfıñ ķapusını idinür her kişi penâh

4.	 Cürm ü günâha mu‚terif[üz] rûyımuz siyâh

	 Bâb-ı keremüñ açıluban gösterile râh    (Sergüzeştnâme, [Gazel],	
13b)

Hindî Mahmûd Sergüzeştnâme’sinde başına gelenlerin de etkisiyle o ka-
dar duâ eder ki eser neredeyse bir niyâznâme yahut tazarrunâme hüviyetine 
bürünür. Hindî’nin göklere el açmadığı varak, gözyaşı dökmediği bölüm yok 
gibidir. Namaz kılarken, oruç tutarken, Kur’an tilâvetinde, gece ibâdetinde, 
mübârek aylarda, arefede, bayramda, her anda her ortamda duâya durmuş va-
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ziyettedir. Esâretin hükmü altında günlerini geçirirken Türk-İslâm ordusunun 
muzaffer olması, fetihler gerçekleştirmesi ve kendilerini kâfirlerin boyunduru-
ğundan kurtarması onun temel dileğidir:

7.	 El açuban du‚â idelüm Hindî derd-ile

	 Şemşîr-i Aĥmedî ile ola küffâr tebâh    ([Gazel],	13b)

	 …

397.	 İde maķbûl du‚âyı Rabb-ı enâm

	 Ala küffâr ilini Şâh-ı cihân     (18a)

	 …

451.	 Eyle maķbûl du‚âmuzı yâ Rab

	 Cümleye ķıl ‚inâyet ü iĥsân      (20a)

	 …

	 Ħudâyâ eylegil maķbûl du‚âmı

	 Murâda irgüren sensün enâmı     (“Beyt”, 22a)

	 …

	 Ħudâ maķbûle irgüre du‚âmız

	 Dehen açup budur Ĥaķķ’a śenâmuz 

	 (“Beyt”, Sergüzeştnâme, 31a)

Görüldüğü üzere bu eserdeki duâlarında ana konular sabır ve esâretten kur-
tuluşken, Kısas-ı Enbiyâ’da -âhir ömürde yazılmış olması sebebiyle- kelime-i 
tevhîd ve salavâtla neticelenecek güzel bir ölüm, günahların affı, âhiret saâdeti, 
Hz. Peygamber’in şefâatini dilemek ön plandadır: 

7743.	 Dilerem senden iy luţf ıssı Hâdî

	 Üzerimde olan ĥaķķ-ı ‚ibâdı

7744.	 Mükâfâtuñla ‚afv olmaķ recâdur

	 Müdâm ‚abdüñ işi sehv u ħaţâdur
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7745.	 Beni şermende ķılma luţfa irgir

	 Olur şâd luţfıñ ile niçe dilgîr

7746.	 Resûl’üñ ĥürmetine eyle iĥsân

	 Ħudâyâ luţfıñ ile zinde insân

	 …

4718.	 Dem-i âħirde tevĥîd üzre ħatm it

	 Günâhın Hindî’nüñ luţfıñla ‚afv it

	 …

7749.	 Benüm âħir demümde it ‚inâyet

	 Beni ĥıfž itmede senden hidâyet

7750.	 Livâsında Resûl’üñ eyle ħâdim

	 Ki Maĥmûd eyledüñ dünyâda adım

7751.	 Beni ķıl dü cihân içinde maĥmûd

	 Du‚âm ķıl müstecâb iy Ĥayy ü Ma‚bûd

	 …

7436.	 Odır mühr-i nübüvvet mühr-i ‚izzet

	 ‚Ukkâşe gördügi an buldı devlet

7437.	 İlâhâ Hindî’nüñ âħir deminde

	 O mührüñ ħaţţın oķutdur dilünde

	 …

7761.	 Dilümde eyle âħir demde Raĥmân

	 Teźekkür üzerine virile cân

	 Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh    (Kısas-ı Enbiyâ)
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Hindî Mahmûd, küffâra karşı beraber savaştığı arkadaşlarını hiçbir zaman 
unutmamış, eserlerinde onları dâimâ hayırla anmış, kıyâmet gününde yeni-
den onlarla beraber olabilmek için de Allah’a duâ etmiştir. Zîrâ duâ ve ibâdet 
Hindî’yi şehid arkadaşlarına ulaştıracak yegâne vâsıtadır:

7741.	 Ġazâ üzre mücidd oldı o ħâķān

	 Ki fetĥ-i dîn üzere virdiler cân    

5810.	 Du‚âdır lâzım olan bil gidişte

	 Olara irmedeyüz biz de işte   

5811.	 Du‚â olsun müdâmî saña ‚âdet

	 Refîķuñ ola du‚â vü ‚ibâdet     (Kısas-ı Enbiyâ)

Hindî Mahmûd yaptığı bu ısrarlı ve samimi duâlarının karşılık bulacağın-
dan şüphe etmemiştir:

5.	 El açuñ cümle du‚â eyleyelüm

	 İrgöre maķŝûda bizi rûzigâr     (“Kıt’a”, Sergüzeştnâme, 39a)

	 …

5.	 Bizi âzâd ide Ĥaķ ķıla du‚âmuz maķbûl

	 Her kişi itmededür bu gice ħayr u ĥasenât

	 (Sergüzeştnâme, “Der Leyle-i Berât tażarru‚ şoden”, 14b)

791.	 Şübhe itme du‚â olur maķbûl

	 Diye âmîn ŝafâ-yıla iħvân     (Sergüzeştnâme, 36b)

h)	Tasavvufa	Bakışı

Hindî Mahmûd’un, eserlerinde yer yer “ricâlü’l-ġayb, velâyet, evliyâ, 
meşâyih, kerâmet, semâ‛, dervîş, kırklar, yediler” gibi tasavvufî ıstılahları 
kullanması mutasavvıf olmasa da tasavvufî zevk ve tecrübeye sahip bir şâir 
olduğunu bize göstermektedir. Sergüzeştnâme’sinde “ricâlü’l-ġayb” dediği Hı-
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zır aleyhisselâm, Emir Sultân, Ahî Evrân başta olmak üzere kendini gizleyen 
veya âşikâr kılan bütün “erenler”den istimdâd diler. Düştüğü belâ ve mihnet 
girdâbında tâkatinin tükendiğini, bu derdin canına kâr ettiğini söyleyerek on-
lardan meded ister. Zîrâ onların velâyeti zâhirdir, zaman ve mekân onlar için 
engel oluşturmaz: 

324.	 Bir gün ola gele ricâlü’l-ġayb

	 Ĥâyil olmaz olara kevn [ü] mekân

	 …

327.	 Bu cihâna gelen erenler hep

	 Eger žâhirdedür eger pinhân

328.	 Vaķitdür irişüñ meded lillâh

	 Sizi bâ‚iś ķıla bize Sübĥân    (Sergüzeştnâme, 15a)

“Gazel-i meded-kerden-i Ħıżr” başlıklı şiirinde Hızır aleyhisselâmı şu ifa-
delerle imdâda çağırır:

1.	 Düşdüm belâ vü miĥnete yetiş bana Ħıżr

	 Ķaldum ayaķda al elüm iriş baña Ħıżr

2.	 Küffâr elünden almaġa himmet gerek meded

	 Yâd iller içre luţf-ıla biliş baña Ħıżr

3.	 Sırr-ı ġuyûbe ‚ilmi virdi çün Ħudâ saña

	 Kâr eyledi bu derd-ile teşvîş baña Ħıżr

4.	 Girdâba düşdi derd ü ġam içre döner bu dil

	 İlyâs ile çalış u duruş baña Ħıżr    (Sergüzeştnâme, 15a)

Arafat’ta hacıların diliyle Allah’a yakarırken vesile kıldığı zevâtın arasında 
“evliyâ” ve “meşâyıh” da vardır:
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5.	 Cemî‚-i evliyâ vü enbiyânuñ

	 Gicede gözi açıķ bî-riyânuñ   (Sergüzeştnâme, 25a)

	 …

9.	 Meşâyiħ itdügi taķvâ ĥaķı-çün

	 Şerâyi‚ virdügi fetvâ ĥaķı-çün   

	 (Sergüzeştnâme, “Du‚â-yı Tażarru‚-ı Rûz-ı ‚Arefe”, 25a)

Hz. Peygamber mi’râca yükselirken Kudüs’te kıldırdığı namaza katılanlar 
arasında velîler de vardır:

4.	 Ol gice Beytü’l-Muķaddes’de idüpdür cümleten

	 Enbiyâ vü evliyâ źâtıña ķıldı iķtidâ

	 (Kısas-ı Enbiyâ, Fihrist’teki na’tten)

23.	 Beyt-i Maķdis’de idüpdür iķtidâ

	 Enbiyâ vü evliyâ vü ŝâdıķān    (Sergüzeştnâme, 2a)

O, Kısas-ı Enbiyâ’yı nazma başlarken peygamberlerin hayâtının kendisine 
dost ve rehber, evliyâ-yı kirâmın da ahbâp olmasını Allah’tan diler:

46.	 Ķıŝas-ı enbiyâ ola enîsüm

	 Meşâyıħ-ı ‚ıžâm ola celîsüm

Eserini bitirdiğinde şükür duâsında saydıkları arasında evliyâullah da var-
dır:

7738.	 Bu cümle enbiyâ vü evliyânuñ

	 Tevâbi‚-ile cümle etķıyânuñ

Okuyucudan ruhları için duâ ve Fâtiha talep ettiği zevât arasında da velîler 
bulunmaktadır:

1623.	 O cümle enbiyâ vü etķıyânuñ

	 Du‚â ķıl rûĥlarına evliyânuñ

Hz. Âdem yaratıldığında melekler enbiyâ ile birlikte evliyânın makamlarını 
ona arz etmişlerdi:
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465.	 Maķāmları daħı her evliyânuñ

	 Bile olmuş didümdi enbiyânuñ

Hz. Âdem’in tabutunun üzerinde peygamber ve meleklerle birlikte velîlerin 
de adı yazılıydı:

943.	 O tâbûtda yazılmış enbiyâlar

	 Ve feriştehler ile evliyâlar 

Hattâ “kırklar ve yediler” Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ’nın duâlarına “âmîn” demiş-
ler, Dâvûd aleyhisselâma ise yoldaş olmuşlardı:

4756.	 Du‚âya açdı el Mûsâ didiler

	 Dimiş âmîn bile ķırķlar yediler

7179.	 Du‚â ķılur ‚Îsâ âmîn didiler

	 Bile ĥâżır olur ķırķlar yediler

	 …

5865.	 Ķarındaşları sen gitme didiler

	 Dimiş yoldaş ola ķırķlar yediler

Hindî Mahmûd’un dileklerinden biri de Kısas-ı Enbiyâ’sının dervîşler tara-
fından kabul görülmesidir:

1171.	 İrer ol dem du‚â tîri nişâna

	 Bu nažmum ola maķbûl dervîşâna

Son olarak, Hindî Mahmûd Hz. Mûsâ’nın Allah’ı görmek istemesiyle ilgi-
li kıssasını anlatırken ilk dönem sûfîlerinden Şeyh Ebûbekir eş-Şiblî’den (v. 
334/945) bir hikâye aktarmakta ve Cüneyd-i Bağdâdî’nin (v. 297/909) halifesi, 
“kibâr-ı evliyâullâh ve sâhibü’l-kerâmât”tan olan bu zâtı rahmetle yâd etmek-
tedir: 131

131  Şeyh Şiblî hakkında teferruatlı bilgi için bk. Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ 
(haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz), İstanbul 2006, I, 49-50.
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5362.	 Ħudâ Mûsâ’ya görmezsin dimekden

	 Ĥikâyet naķl ider Şeyħ Şiblî Ĥaķ’dan

5363.	 Deyelüm evvelâ kim raĥmetullâh

	 O şeyħüñ üzerine ola iy şâh

Bu örnekler bize Hindî Mahmûd’un tasavvufî kültür ve literatüre âşinâ ol-
duğunu, bu tür rivâyetlere itibâr ettiğini ve yeri geldiğinde bunları eserlerine 
yansıttığını göstermektedir.

Netice itibariyle, Hindî Mahmûd İslâm dininin bir müntesibi ve Hz. 
Peygamber’in ümmetinin bir ferdi olduğu için bahtiyârdır. Esâret yıllarında 
kâfirlerin şirke bulaşmış hâllerini görmesi ve bir müddet onlarla yaşamak 
zorunda kalması İslâm’a sımsıkı bağlanmasının vesilelerinden biri olmuş-
tur. Eserlerinde hem kendine hem de kitaplarını okuyanlara nasihat ederken 
kelime-i tevhid, salavât ve istiğfârı dillerinden eksik etmemek, hangi şartlar 
altında olursa olsun Allah’a hamdden geri kalmamak gerektiğini söyler ve an-
cak şerîat yolundan gidenlerin sapmadan menzile varabileceğini belirtir. Âhir 
ömründe yazdığı Kısas-ı Enbiyâ’da 

3916.	 Ħudâyâ Hindî’nüñ irdi zamânı

	 İrişdür ħâtimede ħayra anı

beytiyle artık bu ızdıraplı hayâtının sonlarına yaklaştığını belirtip “îmân ile 
göçmeyi” niyâz ederken eserini

7761.	 Dilümde eyle âħir demde Raĥmân

	 Teźekkür üzerine virile cân

beyti ve “Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün Resûlullâh” cümlesiyle bitirmesi 
dinî şahsiyetini de tamamlayan bir örnek olarak zikredilmelidir.
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B.	Eserleri

1.	Kısas-ı	Enbiyâ
Kısas-ı Enbiyâ, Hindî Mahmûd’un ömrünün sonlarında (987/1579) yazdı-

ğı 7867 beyitlik mesnevîsidir. Eser araştırmalarımıza göre konusu itibariyle 
İslâmî Türk edebiyâtının ilk manzum kısas-ı enbiyâsı özelliğini taşımaktadır. 
Hindî, eserinin sonlarında bu durumu şu beyitlerle ifade etmektedir:

7710.	 Ķıŝaŝ-ı enbiyâ nažmına Rûm’da

	 Dehen açılmamış meger ki Ķum’da

	 …

7713.	 Ķıŝaŝ-ı enbiyâ nažmını Yezdân

	 Zamânında baña fetĥ itdi Sübĥân

G. M. Meredith-Owens’in tanıtım yazısıyla132 ilim dünyasının haberdâr 
olduğu Kısas-ı Enbiyâ altı ayda yazılmıştır. Hindî Mahmûd mesnevîsini 
987 Muharrem’inin ilk günlerinde (Mart 1579) yazmaya başlamış, 987 
Cemâziyelâhir’in sonlarına doğru (Ağustos 1579) bitirmiştir:

7752.	 Ţoķuz yüz daħı seksen yedi târîħ

	 Bu târîħde yazar nažmını râsiħ

7753.	 Muĥarrem ġurresidür ibtidâsı

	 Evâħir-i Cümâźeyn intihâsı

7754.		 Bu şeş mâh içre sekiz biñdür ebyât

	 Güneşden ķapdı Hindî bil ki źerrât

Klasik kitap tertibi esas alınarak besmele, hamdele ve salveleyle başlayan 
eserin ilk bölümünü eserin fihristi oluşturmaktadır. Burada Hindî Mahmûd 
mesnevîsine konu ettiği peygamberler hakkında mensur olarak kısa bilgiler 

132  G. M. Meredith-Owens, “Traces of a Lost Autobiographical Work by a Courtier of Selim 
II”, s. 456-463.
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vermektedir. Hacimli mesnevîler kaleme almanın zorluğunu bildiği için kita-
bının yine baş kısmında “…	noḳṣânını	âśâr-ı	luṭfları	ile	taṣḥîḥ	iden	‛irfân	
ṣevâb	ve	ecir	ḥâṣıl	ideler	inşâ᾿allâhu	Te‛âlâ” (1b) demekte ve

48.		 Umaram ŝaķlaya sehv u ħaţâdan

	 Dirîġ itmeye luţfını gedâdan

beytiyle kitabını yanlışlardan koruması için Allah’a el açarken, birkaç yer-
de de eserinin kusursuz olmadığını belirtip onu baştan sona okuyan, hatâları 
görüp örten veya düzelten okuyuculara ve dinleyicilere duâ etmekte, onların 
da duâlarını beklemektedir:

26.	 Oķuyanlar bunı vü hem sâmi‚în

	 Bula raĥmet her ki deye âmîn

	 …

7755.	 ‚Uyûbın setr idenler bula devlet

	 Eger taŝĥîĥ oluna ulu ‚izzet

7756.	 Şular ki ibtidâdan intihâya

	 Nažar ķıla Ḳıṣaṣ-ı enbiyâ’ya 

7757.	 İrişe cismine vü ķalbine nûr

	 Ola âśâr-ı ervâĥ ile mesrûr

Hindî Mahmûd Kısas-ı Enbiyâ’yı Sultân III. Murâd’a takdim etmek üzere 
kaleme almıştır. Zîrâ kendisi onun sâyesinde “devlete” erişmiş, kalbi huzûra 
ermiş, üzerine kilitlenmiş olan karanlık zindanların kapıları Sultân’ın lutfuyla 
hürriyete açılmıştır:

14.	 Bu ĥâl üzre du‚âda Hindî şâha

	 Hediyyesi budurur pâdişâha
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7704.	 Anuñ devrinde ķalb irdi neşâţa

	 Ki baġlu ķapular oldı küşâde

Kısas-ı Enbiyâ mesnevîsi peygamberlerin hikâyelerinden oluşmasına rağ-
men Hindî Mahmûd eserde hayâtınının önemli bulduğu dönemlerine âit bazı 
bilgiler aktarmış, yazdığı diğer eser (Sergüzeştnâme) hakkında malûmât ver-
miş, yer yer pâdişâhtan da bahsederek devrine bağımsız kalmadığını göster-
miştir. Peygamberlerin başından geçenleri hikâye ettiği bazı beyitlerde kendi 
tecrübelerinden de izler görülebilmektedir. 

Hindî Mahmûd Kısas-ı Enbiyâ’yı farklı kaynaklardan faydalanarak naz-
metmişse de onun esas kaynakları Kur’an ve Hz. Peygamber’e dayandırılarak 
rivâyet edilen bilgiler ve esâtîrdir. Eser baştan sona bu kaynaklardan yapılan 
iktibaslar, tercümeler ve telmihlerle doludur. Hindî, Türkçe’yi ve şiirin âhenk 
unsurlarını muvaffakıyetle kullanarak oluşturduğu tercüme ve tasannu‚ hissi 
barındırmayan akıcı üslubuyla zaman zaman atıflarla, çoğu kere de herhangi 
bir işârette bulunmayarak söz konusu kaynaklardan derlediği bilgilerle eserini 
meydana getirmiştir. 

Kısas-ı Enbiyâ’nın mesnevî kısmının vezni, bu nazım şekliyle yazılmış 
uzun hikâyelerin de vezni olan Hezec bahrinin Mefâ‛îlün	Mefâ‛îlün	Fe‛ûlün	
kalıbıdır. 

Eski Türk edebiyâtının estetik ölçülerine ve klasik yapısına bağlı olan şâir, 
aruzdaki hâkimiyetini kafiyede de gösterirken mısra sonlarında oluşturduğu 
âhenk ve zaman zaman başvurduğu cinaslarla eserin hem akıcılığını sağlamış, 
hem de edebî kıymetini arttırmıştır.133

133  Eser hakkında geniş bilgi için bk. Ahmet Karataş, Hindî Mahmûd, Hayatı, Şahsiyeti, 
Eserleri ve Kısas-ı Enbiyâ’sının Tenkidli Metni (I-III), doktora tezi 2011, MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü.
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2.	Sergüzeştnâme	(Hediyye)	134

a)	Genel	Özellikleri	ve	Yazılış	Gâyesi

Sergüzeştnâme, Hindî Mahmûd’un bilinen ilk eseridir. Eserin bilinen yegâne 
nüshası Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphânesi, nr. 2162’de Sergüzeştnâme-i 
Hindî Mahmûd adıyla kayıtlıdır. 42 varaktan oluşan bu nüsha eksik olup 1115 
beyit tutmaktadır. Nüsha cetvelsiz, çift sütun hâlinde, her sayfaya ortalama 
15 satır gelecek şekilde, yer yer harekeli düzgün bir nesihle, bölüm başlıkları 
kırmızı, metin kısmı siyah mürekkeble yazılmıştır. Tamirden geçmiş gibi gö-
rünmekle birlikte dağılmış vaziyettedir; kopan bazı varaklar ise yanlış yerlere 
yapıştırılmıştır. Bazı varaklarda Osmanlı’nın son dönemlerine âit olduğu an-
laşılan mühürler vardır. 18b’nin derkenârındaki mühürde nüshanın “Merhum	
Ahmed	Bâdî	Efendi’nin	vakfiyesi” olduğuna dâir kayıt mevcuttur.

Hindî Mahmûd Sergüzeştnâme’den birkaç yıl sonra 987 (1579)’de kaleme 
aldığı Kısas-ı Enbiyâ’sında bu ilk eseri hakkında bilgi vermektedir. Buna göre 
Sergüzeştnâme, Kısas-ı Enbiyâ gibi yaklaşık sekiz bin beyitten oluşan, şâirin 
Kızıl Elma’da (Roma) Papa’nın elinde tutukluyken başından geçenleri anlat-
tığı, sevdiklerine çeşitli nasihatlerde bulunduğu ve faydalı dinî bilgiler verdiği 
hacimli bir eserdir:

38.	 Ki yazdım anda cümle sergüẕeştüm

	 İdüp cûş anda deryâ gibi ţaştum

39.	 Sekiz biñ beyt ile yazdım kitâbum

	 Naŝîĥat idi yârâna ħiţâbum    (Kısas-ı Enbiyâ, 2b)

Aşağıdaki beyitlerden anlaşıldığına göre Hindî Mahmûd içine düştüğü ay-

134  Sergüzeştnâme bir makale çerçevesinde daha önce tarafımızdan tanıtılmıştı (bk. Ahmet 
Karataş, “Bir İnebahtı Gâzisinin Esâret Hâtıraları: Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd”, Osmanlı 
Araştırmaları, sy. 37 [İstanbul 2011], s. 17-48). Makale neşredildikten sonra farkına varılabilen 
bazı hatâlar ve dizgiden kaynaklanan problemler bu çalışmada düzeltilmiş, beyit numaraları 
kasîde, gazel ve kıt’alar kendi aralarında numaralandırıldığı için burada yeni tasnifle yer almış-
tır.  
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rılık belâsından ve boğulmak üzere olduğu gam deryâsının girdabından kur-
tulmak için söz bahçesine gül ve reyhân dikmek istemiş, bunların yayacağı 
güzel kokuyla kendini oyalayıp bir süreliğine de olsa rahatlamayı arzulamış; 
öte yandan “Zıll-ı Yezdân” olan pâdişâhı (II. Selîm) da bu kokulardan haberdâr 
ederek hem artık gizleyemediği hasretini dile getirmeyi hem de onun keremiy-
le hürriyetine kavuşmayı murâd etmiştir:

138.	 Ġaraż bu nažma iķdâm eylemekden

	 Belâ-yı hicr ile bu ġarķ-ı ‚ummân

139.	 Dilümde źikrüm u göñlümde fikrüm

	 Ola dâyim ĥayâl-i Žıll-ı Yezdân

140.	 Belüre bûy-ı dilde âşinâyî

	 Dikem şol bâġ-ı nažma gül ü reyĥân

141.	 Muĥabbet bûyı žâhir ola andan

	 Ola mesrûr o bûy-ıla dil ü cân 

142.	 Çalına ţabl-ı ‚ışķum âşikâra

	 Muĥâldür ĥâlet-i ‚ışķ ola pinhân           (Sergüzeştnâme, 7b)

Ancak Hindî’nin Sergüzeştnâme’yi yazarken gözettiği esas maksat, 
gâzîlerin çektiği sıkıntıları, kendi başından geçenleri ve gazâ yolunda olan bi-
teni okuyucuların ibret alması için anlatmaktır. O, yazıya aktardığı bu tecrübe-
lerden insanların paylarına düşeni alacakları ümidini taşımaktadır:

144.	 Beyân ola cihânda sergüźeştüm

	 Bu ĥâlden ĥiŝŝe ala nice insân    (7b)

Hindî Mahmûd, eserini “maârif hazinesi”nden kaptığı incilerle tespih gibi 
dizip tamamlamak için de Allah’tan yardım istemektedir:
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145.	 Dizem dürr [ü] cevâhir ola tesbîĥ

	 Muķārin olur ise ‚avn-i Deyyân

146.	 Teveccüh ķıldı dil dergâh-ı Ĥaķķ’a

	 Ne ilhâm ide ķalbe Ĥayy [ü] Mennân    (7b)

Nihâyet Allah duâsını kabul etmiş ve O’nun inâyetiyle eserini oluşturmaya 
başlamıştır:

147.	 Ţulû‚ itdi o an luţf-ı Ħudâ’dan

	 Ħiţâb-ı müsteţâb-ı Ĥayy [ü] Raĥmân

149.	 Aŝıl maķŝûda el ur Hindî merd ol

	 Hüner göster er isen işte meydân    (7b)

b)	Eserin	Adı

Hindî Mahmûd, konuyla ilgili beyitlerden anlaşıldığına göre eserine 
iki isim vermiştir. Edirne Selimiye nüshasının ilk varağında, ser-levhada 
“Sergüzeştnâme-i	 Hindî	 Mahmûd” ibaresi mevcuttur. Sergüzeştnâme’nin 
yine ilk varaklarında bulunan

5.	 Dîn-i İslâm ehlinüñ Hindî ġazâsın	ḳıl	beyân

	 Vaṣfına	açġıl	zebân meydâna girsün gel berî       (5a)

şeklindeki beyitten de anlaşılacağı üzere bütün teferruatıyla İnebahtı 
Savaşı’nı anlatacağı bir gazavatnâme yazma maksadıyla eserine başladığı gö-
rünen Hindî, savaşta esir düşünce esâret hâtıralarını da nazmetmeye başlamış 
ve eser hayâtının dört yıllık bu çile dönemini neredeyse günü gününe kay-
dettiği bir “sergüzeştnâme”ye dönüşmüştür. Eserin ser-levhası dışında çeşitli 
varaklarında da geçen “sergüzeşt/sergüzeştüm” tabirleri Sergüzeştnâme ismi 
hakkında yeterli fikri vermektedir. Hindî Mahmûd bu eserini çok sevdiği II. 
Selîm’e yetiştirememiş, III. Murâd onu ve arkadaşlarını kurtarınca da eseri-
ne Hediyye adını verip onu “îfâ-yı vecîbe-i şükrân” olarak Sultân’a takdim 
etmiştir. Ancak bu ad Sergüzeştnâme’sinde geçmemektedir. Hindî Mahmûd, 

200 |



Sergüzeştnâme’sine Hediyye dediğini bu eserden dört yıl sonra yazdığı Kısas-ı 
Enbiyâ’sında belirtmektedir:

40.	 Hediyye didüm adına anuñ ben

	 Eritdüm ol kitâb-çün cân ile ten    (Kısas-ı Enbiyâ)

Hindî, “bilgi hazinesini ele geçirme gâyesiyle” ser-levhaya yazdığı Hüve’l-
Fettâh ibâresini ise eserine “Besmele” gibi unvan yapmıştır:

148.	 Ħazâ’in-i ma‚ârif fetĥ olunur

	 Hüve’l-Fettâḥ ismi ola ‚unvân    (Sergüzeştnâme, 7b)

Bilindiği gibi, Osmanlı inşâ ve kitâbet geleneğinde mektup, arzıhâl, arîzâ, 
tezkire vs. yazmanın usûl ve kaidelerinden biri de yazılacak metnin başına 
muhataptan beklenenin yerine gelmesine yardımcı olması için “Hüve” lafzı ile 
birlikte Allah’ın isimlerinden birini bitiştirerek isim koymaktı. Meselâ maddî 
bir ihsan talebinde “Hüve’l-Kerîm”, “Hüve’l-Mu‛tî” veya “Hüve’l-Muhsin”, 
istiânede “Hüve’l-Mu‛în”, sığınma yahut yardım isteğinde “Hüve’l-Mugîs”, 
şifâ dilerken “Hüve’ş-Şâfî”, seferde ve gazâda “Hüve’l-Melik”, “Hüve’l-
Fettâh”, “Hüve’l-Mu‛în” yazılırdı.135 İnebahtı Savaşı’na iştirâk edip burada esir 
düşen Hindî Mahmûd’un Sergüzeştnâme’yi kaleme almasındaki maksatlardan 
biri de Pâdişâh’a sesini duyurma arzusudur. Binâenaleyh, uzun yıllar maiyye-
tinde bulunduğu ve ona bağlılığını her fırsatta dile getirdiği Pâdişâh’ın himmet 
buyurup kendisini küffârın elinden kurtarması için yazdığı bir istirhâm-nâme 
gibi de düşünülebilecek bu esere şâirin “Hüve’l-Fettâh” ibâresiyle Hediyye 
adını verdiğini ifade etmesi metnin hem muhtevâsına hem de yazılış maksadı-
na uygun görünmektedir. Nitekim o, Allah’ın Pâdişâh’a yeni fetihler müyesser 
kılıp bu vesileyle kendilerine hürriyet kapılarını açması için dâimâ duâ etmiş-
tir:

8.	 Berr ü baĥrüñ ĥâkimi Žıll-ı Ħudâ

	 Saña rehber Ħıżr u İlyâs cümle er

135  bk. Bekir Kütükoğlu, “Münşeât Mecmualarının Osmanlı Diplomatiği Bakımından Ehem-
miyeti”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri: Bildiriler (ed. Mübahat S. Kütü-
koğlu), İstanbul 1988, s. 174.
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9.	 Uġuruñ ħayr ola iy şâh-ı cihân

	 Seyf-i ķāţı‚ ile ref‚ oluna şer

10.	 Bile ‚âlem nicedür ţab‚-ı Selîm

	 Ur ķılıcı düşmene göster hüner   (“Ķaŝîde”,	27a)

c)	Muhtevâsı

Klasik tertib hususiyetlerini ihtiva eden bir üslupla yazılmış olan 
Sergüzeştnâme tevhidle başlamaktadır (1b-2a):

1.	 Bismillâhi’l-Meliki’l-Müste‚ân

	 Fetĥ ider bâbı bu miftâĥ-ı cihân

2.	 İy Kerîm [ü] Raĥîm-i ‚âlemiyân

	 Yoġ iken ‚arş u kürs [ü] kevn [ü] mekân

3.	 Kün buyurduñ o demde itdi žuhûr

	 Oldı mevcûd bu ķubbe-i devrân    (1b)

“Na‘t-i	 Mevlûd-i	 Resûl	 ‘Aleyhi’s-selâm” ve “Medḥ-i	 Nûr-ı	 Nebî	
‘Aleyhi’s-selâm” manzumelerinden sonra (2a-3a) “Vaṣf-ı	Ḥażret-i	Ebû	Be-
kir	Raḍıyallâhu	‘anh”, “Vaṣf-ı	Ḥażret-i	‘Ömer	Raḍıyallâhu	‘anh”, “Vaṣf-ı	
Ḥażret-i	 ‘Ośmân	 Raḍıyallâhu	 ‘anh”, “Vaṣf-ı	 Ḥażret-i	 ‛Alî	 Raḍıyallâhu	
‘anh” başlıklarıyla dört halife için yazılmış na’tler bulunmaktadır (3a-4b). Her 
biri birkaç beyit tutan “Der	Şân-ı	Aṣḥâb” ve “Vaṣf-ı	Ḥażret-i	Dürreyn”	baş-
lıklı sahabe ve Hz. Hasan-Hz. Hüseyin na’tlerini (4b-5a) üç beyitlik “Iẓhâr-ı	
Eẕân” ile Hz. Peygamber na’ti takip etmektedir (5a-5b). Na’tin sonunda yer 
alan

101.	 Salţanat emrüni virüp Yezdân

	 Açdı râyâtı Ġāzî ‚Ośmân

beytiyle “Vaṣf-ı	Cülûs-ı	Salṭanat-ı	Âl-i	‘Ośmân”	başlıklı medhiyyeye gi-
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riş yapan Hindî, Osman Gâzî, Orhan Han ve Fâtih Sultân Mehmed’in isim-
lerini anıp genel olarak Osmanlı Pâdişâhlarını (5b-6a); “Medḥ-i	 Pâdişâh-ı	
Ẓıllullâh” başlıklı uzunca bir şiirle de II. Selîm’i medhetmektedir (6a-7b). 
Eseri nazmettiği yıllarda pâdişâh olan II. Selîm şânı yüce, Hz. Peygamber 
ahlâklı, Hz. Ali görünüşlü, İran’dan Turan’a, oradan Yunan’a bir yığın beyi, 
paşayı, şâhı kendine kul eden, doğuda batıda, Horasan’da Şirvan’da, Şiraz ve 
Geylân’da hüküm süren, nâmına hutbelerin okunduğu, uğruna şehirlerin zap-
tedildiği, saltanatına canların fedâ olduğu bir “pâdişâh-ı heft iklîm”, “sultân-ı 
cihân”, “şâh-ı devrân”dır:

119.	 Nice cân virmeye o ħiźmetüñe

	 Virdi tâcı ile taħtı o Yezdân    (6b)

	 Tâc ü devlet baħt ü rif‚at pâydâr

	 Ţapuña yüz süre mîrân ŝad hezâr   (“Beyt”, 6b)

Hindî Mahmûd, eserini esâret yıllarında yazmış olmakla birlikte İnebahtı 
Savaşı’ndan önceki döneme dâir de bazı bilgiler verir. Bunlar arasında, şâhid 
olduğu birtakım hâdiseler ve kendi hayâtıyla ilgili malumat olduğu gibi Osman-
lı tarihiyle alâkalı bilgiler de mevcuttur. Buna dâir örneklerden biri Hindî’nin, 
II. Selîm’in tahta çıktığı günü belirtmesi ve bu güne tarih düşmesidir:

120.	 Ona irdi Rebî‚ü’l-evvel’de

	 Geçdi taħta vü eyledi dîvân

121.	 Resûlullâh mevlûdından oldı

	 Şer‚-i Aĥmed bulur tamâm ‚unvân

122.	 Bir eksükli didi ol günde târîħ

	 Selîm Şâh’da bugün mühr-i Süleymân   (Sene 974)   (6b)

Hindî Mahmûd, Sultân Selîm medhiyyesinde sözü Kıbrıs’ın fethine 
(978/1571) de getirmekte ve “Kıbrıs Fâtihi” Lala Mustafa Paşa’nın cesâretini 
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överek adanın fethine de tarih düşmektedir (7a). Bu bölümden sonra

	 ‚Aceb seyr itdirür gör rûzigârı

	 İder Efrenc ilinde Hindî zârı     (“Beyt”, 7b)

beytiyle eserinin ana konusuna giriş yapan Hindî, önce “Vaṣf-ı	 Bâ‛iś-i	
Naẓm” ve “Vaṣf-ı	Pâdişâh-ı	‛Âlem-penâh	Medde	Ẓılluh” başlıklı şiirleriy-
le Sultân Selîm’le irtibatlı olarak kendisi hakkında bilgi vermekte, Pâdişâh’ın 
cülûs merâsimini ve onun emriyle atandığı vazifeleri anlatmakta (7b-9a), sonra 
sözü yeniden Kıbrıs’ın Fethi’ne getirerek “Vaṣf-ı	Donanma-i	Hümâyûn” kıs-
mı ile İnebahtı mağlubiyetiyle sonuçlanacak serüveni anlatmaya geçmektedir 
(9b-10b).

“Vaṣf-ı	Âlât-ı	Ḥarb” başlığı altında savaş âletlerinden, “Vaṣf-ı	Cenk”de 
ise 17 Cemâziyelevvel 979 (7 Ekim 1571) Pazar günü vuku bulan savaşın kanlı 
sahnelerinden ve ağır bilançosundan bahsetmekte, “Vaṣf-ı	Maḥbûsân” ile de 
eserin geri kalan kısmında hep yer vereceği esâret hayâtını aktarmaya başla-
maktadır (10b-12b).

Hindî Mahmûd, esir alındıktan hemen sonra karşılaştığı zorlukları anlat-
tığı bu kısımı müteâkib Peygamberimiz’den şefâat dilediği bir gazelin ardın-
dan “Tażarru‘-kerden	be-Cânib-i	Ḥażret-i	Sübḥân” başlığı altında Allah’a 
niyâzda bulunmaktadır (12b-13b). 13b’de yeni esirlere sabrı ve sebâtı tavsiye 
eden eskiden esir düşmüş iki müslüman kadının sözleri “Naṣîḥat-i	Zenân-ı	
Ṣâliḥân” başlığıyla aktarılmakta, 14a’daki “Vaṣf-ı	Temâşâ-yı	Hindî” kısmın-
da müellifin Messina’daki yaşayışa dâir gözlemleri bulunmaktadır.

14b’de yer alan “Der	Leyle-i	Berât	Tażarru‛	Şoden” bölümünde Berât ge-
cesi münâsebetiyle tevbe, istiğfâr ve bu dünyada esâretten, âhirette ateşten kur-
tulması için yaptığı duâ yer almakta, devâmında ise Ramazan ayına dâir (muh-
temelen 979/1572 Ramazan’ı) müşâhedeleri, oruç tutan mahpusların durumu, 
zindanda okunan mukābeleler, kılınan terâvihler anlatılmaktadır. Bundan son-
ra gelen varak “15a”	diye numaralandırılmışsa da anlatılan konunun devâmının 
“36a”da bulunması dağılan yaprakların muhtevâya bakılmaksızın yapıştırıldı-
ğını göstermektedir. 15a’da Emir Sultân, Ahî Evrân’dan istimdâd dilenmekte 
ve “Ġazel-i	Meded-kerden-i	Ḫıżr” başlıklı gazelle Hızır aleyhisselâm’dan 
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yardım istenmektedir.

Hindî Mahmûd, 15b-16a’daki “Vaṣf-ı	Mekâtib-i	 Rûm” başlıklı kısımda 
Anadolu’dan gelen bir mektubun farkına varan hıristiyan gözlemcilerin onu 
açtırmadan kendi elinden almaları hâdisesini anlatmakta ve bu yüzden mek-
tupta yazılanları öğrenemeyen esâret arkadaşlarının üzüntülerini kaydetmek-
tedir. 16a-17a’da ise Hindî Mahmûd’un teselli ve nasihat maksadıyla kaleme 
aldığı elifnâme bulunmaktadır.

“Vaṣf-ı	Maḥmûd	Beg” manzumesinde Kaptân-ı Deryâ Müezzinzâde Ali 
Paşa’nın oğullarından Mahmûd Bey’den sitâyişle bahseden Hindî (17a-b) 
“Vaṣf-ı	Şehr-i	Rebî‘ü’l-evvel” ve “Vaṣf-ı	Mevlûd-ı	Nebî	 ‘Aleyhi’s-selâm” 
bölümlerinde bu ayın fazileti, hapishanede yaptıkları ibâdetler, ettikleri duâlar, 
Peygamberimiz’in doğumu vesilesiyle okunan mevlid hakkında bilgi verir 
(17b-18b).

Peygamber Efendimiz için yazılan na’tin olduğu 18b’den sonra 19a olarak 
numaralandırılmış olan varakta bahsedilenler dikkate alındığında bu kısımda 
da yaprakların koptuğu anlaşılmaktadır. Binâenaleyh nüshanın en sonuna ya-
pıştırılan varağın mânâ bütünlüğünü sağlamak amacıyla buraya yerleştirilmesi 
gerekmektedir. 19a’da Hindî, “Vaṣf-ı	Da‘vet-i	Papa” başlığı altında Papa V. 
Pius’un esirleri huzûruna davet edişini anlatmakta, müttefik kuvvetlerin ko-
mutanı Don Juan’ın kendilerini Papa’ya takdim edişini etkileyici bir üslupla 
aktarmaktadır (19a-20a).

Müezzinzâde Ali Paşa’nın diğer oğlu Ahmed Bey’in vefâtının ve Hindî’nin 
onunla ilgili mersiyesinin yer aldığı 20a-20b	varağından sonra “Vaṣf-ı	Terbiye-i	
Papa” ile Papa’nın aralarında anlaşmazlığa düşen esirlere uyguladığı cezâ 
hakkında bilgi verilmektedir (21a).

Hindî, “Vaṣf-ı	Şeref-i	İslâm” kısmında yegâne hak dinin İslâm olduğunu 
söylemekte, arkadaşlarına Hz. Peygamber’in ümmetinden oldukları için şük-
retmeleri gerektiğini belirterek İslâm, cennet-cehennem hakkında kısa bilgiler 
vermektedir (21b). “Vaṣf-ı	Kefere-i	Bed-nâm” bölümünde ise Roma hıristi-
yanları hakkındaki gözlem ve kanaatlerini paylaşmakta, bunların dinlerinin 
bâtıl olduğunu söyleyerek “Vaṣf-ı	Pend-i	Hindî” ile birtakım nasihatlerde bu-
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lunmaktadır (22a-23b).

Paşazâde Mahmûd Bey’le aralarında geçen bir nükteyi aktardıktan sonra 
(23b) Zilhicce ayı münâsebetiyle “Vaṣf-ı	Edâ-i	Ḥacc-ı	Şerîf” başlığı altında, 
üç defa yerine getirerek tecrübe kazandığı hac ibâdeti ve menâsiki hakkında 
bilgi vermekte, bu kısmın içine yerleştirdiği bir kasîde ile Pâdişâh II. Selîm’i 
ve ordusunu medhetmekte; tavaf esnasında, Arafat’ta hacıların diliyle duâlar 
edip, küffâr beldesindeki bu içler acısı hâlinden kurtarması için Allah’a yakar-
maktadır (24a-27b):

7.	 Seni źikr eyleyen diller ĥaķı-çün

	 Ma‚ârif açduġı güller ĥaķı-çün

8.	 Senüñ ‚ilmüñ bilen ‚âlimler içün

	 O ‚ilm-ile olan ‚âmiller içün    

9.	 Meşâyiħ itdügi taķvâ ĥaķı-çün

	 Şerâyi‚ virdügi fetvâ ĥaķı-çün    (25a)

	 …

13.	 Bugün dûrda olan ĥuccâc ĥaķı-çün

	 Senüñ iĥsânuña muĥtâc ĥaķı-çün

	 …

16.	 Bu küffâr içre maĥbûsıñ yolın aç

	 Bulara raĥmetüñ bârânını ŝaç    

	 (“Du‚â-yı Tażarru‚-ı Rûz-ı ‚Arefe”, 25b)

“Vaṣf-ı	Fevt-i	Papa” başlıklı bölümde Hindî Mahmûd, Arefe günü yaptığı 
duâların kabul olduğunu söyleyerek büyük bir sevinçle Papa V. Pius’un ölü-
münü haber vermekte ve cenâze merâsimini anlatmaktadır (27b-28b). “Vaṣf-ı	
Müfâraḳat-i	Yârân” başlığı ile Roma’da meydana gelen halk isyanı sebebiyle 
Papa kuvvetlerinin hapisteki bazı arkadaşlarını yanlarından alıp tedbiren başka 
bir yere naklettiklerini aktarmakta (28b-29a); “Vaṣf-ı	Papa-yı	Cedîd” kısmın-
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da Papa XIII. Gregory’nin papalık töreni, sonra da San Pietro Bazilikası’nın 
tarihçesi ve o günkü durumu hakkında bilgi vermektedir (29b-31b). 

Hindî, “Vaṣf-ı	Şöhret-i	Papa” ve “Vaṣf-ı	Ħazîrân” başlığını koyduğu bö-
lümlerde Roma’nın merâsim için süslenmiş sokaklarını, Papa’nın gezintisini, 
gerçekleştirilen ihtişamlı töreni ve Romalılar’ın Papa sevgisini anlatmaktadır 
(31b-33b).

Hindî Mahmûd, “Vaṣf-ı	 Esb-i	 Pîşkeş	 ü	 Seyr-i	 Ħûbân” başlığı altında 
Napoli’nin Vatikan’ın vakfı olduğunu söylemekte ve her yıl buna işâreten o 
dönemlerde İspanya’ya bağlı olan bu vilâyetten Roma Kilisesi’ne bir at gönde-
rildiği bilgisini vermektedir. Metnin “Seyr-i	Ħûbân” kısmında ise Hindî’nin 
gördüğü kilise müdâvimi genç talebeleri övmesi yer almaktadır (33a-34b). Bu 
kısmı “Gazel-i	Ħûbân-ı	Efrenc” ve “Gazel-i	Dîger	Ṣanem-i	Tersâ-yı	Pür	
Şîve” başlıklı gazeller tâkip etmektedir.

“Der	Vaṣf-ı	Tesellî” başlıklı bölümde Hindî Mahmûd, felekten şikâyet ede-
rek gönlünü avutmaya, olan biteni anlamlandırmaya çalışmaktadır (35b-37a). 
Yine bu bölümde, İnebahtı’da esir düşmeden önceki dönemlerini, vezir ve bey-
lerin meclisindeki saygın konumunu anlatırken, otağların kurulup kuzu kebap-
larının yendiği günleri, kadehlerin döndüğü dost sofralarını hasretle anmakta, 
bugünkü hâline bakarak gözyaşlarını nazma dökmektedir.

Bu bölümün sonu ile “Vaṣf-ı	 tażarru‛	 ile’r-Raḥmân” başlıklı kısım 
Hindî’nin duâ ve ilticâlarından oluşmaktadır. Ancak “37a” olarak numaralan-
dırılmış varakta duâ yerine müellifin hapisteki vaziyeti ve zindan arkadaşlarını 
anlattığı beyitlerin yer alması bu kısmın da buraya sonradan -muhtevâya dik-
kat edilmeksizin- yapıştırıldığını göstermektedir.

37b’de Hindî, “Vaṣf-ı	Uluc” başlığıyla sonradan müslüman olmuş bazı esir-
lerin eski dinlerine dönmeleri için işkence gördüklerini, dönmeyenlerin yakıla-
rak şehid edildiklerini söylemektedir.

Sergüzeştnâme’de pâdişâh için yazılmış bir gazeli müteakib “Vedâ‘-ı	
Ramażân-ı	 Mübârek” ve “Der	 Ḥaḳḳ-ı	 Leyle-i	 Ḳadr” başlıkları altında 
Ramazân ayı ve Kadir gecesi vesilesiyle esirlerin ruh hâli ve hep beraber 
yapılan duâlar bulunmaktadır (37b-38b). Bu bölümlerle birlikte eserin başla-
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rında yer alması gereken manzumelerden olan “Vaṣf-ı	Mektûb-ı	 Papa” ve 
“Vaṣf-ı	 Sefer-i	Roma”da Papa V. Pius’un emri üzerine Don Juan’ın elinde 
tuttuğu esirleri Messina’dan Roma’ya göndermesi, bu sebeple yapılan ha-
zırlıklar, Napoli’ye varış, Napoli halkı ve iklim şartları anlatılmakta, ayrıca 
Müezzinzâde’nin oğulları için yazılmış bir gazel yer almaktadır (38b-41a).

Don Juan’ın esirleri Napoli çarşısından giydirmesi, Müezzinzâde’nin oğlu 
Ahmed’in hastalığı ve Roma’ya hareketle ilgili beyitlerin bulunduğu 41a’daki 
“Vaṣf-ı	Ħil‛at-ı	Don	Civan” bölümünden sonra, Roma’ya varış ve Roma zin-
danına yerleştirilme macerasının anlatıldığı “Vaṣf-ı	 Roma” kısmıyla nüsha 
son bulmaktadır (41a-42b).

d)	Şekil	ve	Tür	Özellikleri

Sergüzeştnâme’de birkaç nazım şekli kullanılmıştır. Ancak eser, başta gelen 
nazım şekli itibariyle de oldukça ilginçtir. Tertibi (Besmele, tevhîd, münâcât, 
na’t-ı Nebî, na’t-ı çâr-yâr-ı güzîn, na’t-ı Hz. Hasan-Hüseyin, na’t-ı ashâb, 
medh-i pâdişâh, sebeb-i te’lîf, vasf-ı bâis-i nazm…), hâkim	vezinleri, tarzı 
ve üslûbu dikkate alındığında eserin nazım şekli mesnevî gibi görünmekte-
dir. Nitekim merhum Âmil Çelebioğlu da Sergüzeştnâme’yi Kanûnî devrinin 
“mesnevî edebiyâtı” içinde değerlendirerek eserin bu tarzda kaleme alındığını 
açıkça belirtmiştir.136 Ancak kafiye örgüsüne bakıldığında Hindî’nin mesnevî 
nazım şeklinin kendine mahsus ana kaidesine (aa, bb, cc, dd, …) uymayarak 
beyitlerin sonunu “-ân” kafiyesiyle tek sese ircâ edip bir önceki beyte bağla-
dığı görülmektedir (aa, ba, ca, da, …). Bu durum eserin hâkim nazım şekline 
kasîde dememizi gerektirmektedir. Fakat o, eserde farklı bir nazım şekli kul-
landığında çoğunlukla “kasîde, gazel, kıt’a, beyit” başlığını koyarak o manzu-
menin şeklini ayrıca belirtmiş, ana konuya dönerken ise genelde “nazm” veya 
“ve lehû” başlığını kullanmıştır.

Öte yandan sayısı iki yüzü bulan vezin hatâsı, aynı manzume içinde bile 
kafiye oluşturmak için sık sık aynı kelimelerin kullanılması,137 hattâ bazan peş-

136  bk. Âmil Çelebioğlu, Kanûnî Sultân Süleymân Devri Türk Edebiyatı, s. 104.

137  921 beyitlik manzumenin %25’inin kafiyesinin sadece bir düzine kelimeyle oluşturul-
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peşe gelen beyitlerde aynı kelimeyle kafiye oluşturulması,138 bir çok mısra-
da vezni tutturmak yahut mısraı tamamlamak için ilâve edilen “ki, kim, hem, 
dahı, iy, dinle, gör, inan” gibi kelimeler, çoğu yerde edebî sanatlardan uzak ba-
sit tahkiye tarzıyla konunun anlatılması gibi eserin barındırdığı bir yığın edebî 
problem onun ana manzumesine Türk edebiyâtının edebî gücü en yüksek, en 
sanatlı nazım şekli olan “kasîde” dememize mânî olmaktadır. Üstelik Hindî 
Mahmûd’un Sergüzeştnâme’yi 8000 beyit olarak kaleme aldığını göz önünde 
bulundurduğumuzda139 bu kadar geniş hacimli bir esere kasîde dememiz zaten 
mümkün değildir. Eserdeki tevhid, münâcât, na’t, mersiye gibi manzumeler 
kasîdeyse de hem yukarıda bahsettiğimiz hususlar ve problemler hem de eser-
de esas itibariyle savaş ve esâretle alâkalı birbirini takip eden konuların hikâye	
edilmesi Sergüzeştnâme’yi bir “kasîde mecmuası” olarak değerlendirmemizi 
de imkânsız kılmaktadır. O yüzden kafiye sistemiyle kasîdeye, bunun dışında-
ki bütün yönleriyle mesnevîye uyan Sergüzeştnâme’nin hâkim nazım şekline 
genel anlamıyla manzume demenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz.140 Be-
yitleri numaralandırırken de esere hâkim olan “-ân” kafiyeli manzumeyi esas 
kabul ettik. Veznin	ve	kafiyenin değiştiği kıt’a, gazel ve kasîdeleri ise kendi 
içlerinde numaralandırdık. Ana manzumede bulunan tevhid ve na’tler dışında 
eserde 3 kasîde, 16 gazel, 3 kıt’a, 2 mesnevî tarzında yazılmış kısa manzume 

ması (36 beyit “cân”, 28 beyit “gebrân”, 22 “devrân”, 21 “sultân”, 20 “yârân”, 18 “Yezdân”, 
18 “civân”, 15 “Sübḥân”, 14 “Raḥmân”,  12 “dîvân”, 12 “seyrân” 12 devrân…) eserin kafiye 
bakımından ne kadar fakir olduğunu bize göstermektedir.

138  Meselâ 92 ve 93. beyitlerde kafiye “zebân” kelimesiyle oluşturulmuş, 390 ve 392. beyit-
lerin kafiyesi “yârân” kelimesiyle sağlanmıştır.

139  38.	Ki yazdım anda cümle sergüẕeştüm

 İdüp cûş anda deryâ gibi ţaştum

	 39.	Sekiz	biñ	beyt ile yazdım kitâbum

 Naŝîĥat idi yârâna ħiţâbum    (Kısas-ı Enbiyâ, 2b)

140  Bir edebiyât terimi olarak manzumenin mânâsı, kasîde ve mesnevînin hususiyetleri ve 
ayırt edici özellikleri ile ilgili genel mâlumât için bk. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı: Nazım 
Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2003, s. 38-46; 57; 59-70. 
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ve 24 müfred (müstakil beyit) bulunmaktadır.

Sergüzeştnâme ihtivâ ettiği türler itibariyle de hayli renklidir. Başta tevhîd, 
na‛t, münâcâtlar olmak üzere elifnâme, menâsik-i hac, mersiyye, nasihatnâme 
(pendnâme) ve tarihler birinci derecede saymamız gereken edebî türler arasın-
da yer almaktadır.

Eserde hâkim vezinler “fe‛ilâtün (fâ‛ilâtün) mefâ‛ilün fe‛ilün (fa‛lün)” 
ve “mefâ‛îlün mefâ‛îlün fe‛ûlün” ise de “mefâ‚îlün mefâ‚îlün mefâ‚îlün 
mefâ‚îlün”, “fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün” ve “mef‛ûlü mefâ‛îlü mefâ‛îlü fe‛ûlün”, 
“mef‛ûlü fâ‛ilâtü mefâ‛îlü fâ‛ilün” kalıplarıyla yazılmış kısımlar da mevcuttur. 
Bu durum yeknesaklığı gidermekte, esere şüphesiz farklı bir âhenk ve akı-
cılık katmaktadır. Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Hindî Mahmûd’un 
Sergüzeştnâme’de aruzu başarıyla kullandığını söyleyemeyiz. 

Nüshada imlâ bütünlüğü bulunmamaktadır. Kelimelerin sonunda bulunması 
gereken nisbet “ى”leri çoğu zaman yazılmazken, bazı terkiplerde ilk kelimenin 
sonuna “ى” konulmuş, bazılarında araya “و” yerleştirilmiştir. Bağlaç vazifesi 
gören “و” harfinin konulması gereken bazı yerlere ise bu harf yazılmamıştır. 
Nüshada kimi harflerin unutulduğu, kimilerine noktalarının konulmadığı da 
görülmektedir. Kelimelerin aslî imlâlarına çoğu kere dikkat edilmişse de bazan 
aynı kelime birkaç türlü yazılmıştır. Bazı kelimeler ise konuşma dili ve telaffuz 
imlâsı esas alınarak yazılmış ve harekelenmiştir. İmlâda birliğin olmamasında  
şüphesiz müellifin / müstensihin tercihinin ve -eğer nüsha müellif nüshasıysa- 
Hindî’nin çok zor şartlarda eserini kaleme almış olmasının da etkisi vardır.141

Aslında Hindî Mahmûd, eserindeki eksikliklerin ve kusurların farkındadır. 
Nitekim 

614.	 Dürr [ü] cevher dizem müdâm nažma

	 Ba‚żı yerlerde düşer seyelân         (29b)

beytini söyleyerek bu gerçeği edebî bir tasvîrle dile getirmekte, hattâ aşa-
ğıdaki beyitte görüleceği üzere insanın hatâ ile malul olduğunu ifâde ederek 

141  Daha teferruatlı bilgiler ve örnekler için aş.bk. “Metnin İmlâ Özellikleri”.
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hatâlarını kabul ettiğini açıkça söylemekten çekinmemektedir:

157.	 Muķırr u mu‚terifvem ben ħaţâma

	 Ki insânun işi sehv-ile noķsân          (8a)

Ama o, eserini sonraki nesillere emânet ederken onlardan eserine sâhip 
çıkmalarını, oradaki hatâları düzeltmelerini, eksikleri tamamlamalarını, eserin 
kusurlu kısımları üzerinde oyalanmamalarını istemektedir:

153.	 Şular kim dâniş-i ehl-i hünerdür

	 ‚Uyûbın setre sa‚y eyleye ol cân

154.	 Müdâmî ĥarfine barmaķ baŝuban

	 Yaķuban beytimi itmeye vîrân

155.	 Ki taŝĥîĥ eyleye ħaţb u ħaţâsın

	 Daħı itmâm ide ķomaya noķŝân

156.	 Ħudâ anuñ ‚uyûbın setr idüben

	 Cihân rûyında dâyim ķıla ħandân

Gerek tertibi gerekse muhtevâsı ile orijinal bir eser olan Sergüzeştnâme 
açık, akıcı ve anlaşılır bir üslupla yazılmıştır. Eserin dili XV-XVI. asırların 
mesnevî dilinin hususiyetlerini taşımaktadır. Klasik Osmanlı Türkçesi devresi 
olarak tanımlanan XVI. asırda bilhassa edebî eserlerin dili genellikle ağırlaş-
maya başlamış ve belli ölçüde ortak kalıpları olan imlâ ve gramer yapısıy-
la yazılmış olmalarına rağmen Sergüzeştnâme bir asır öncesinin dil özellik-
lerini daha fazla barındırır gibidir. Hindî, bizzat yaşadığı veya şâhit olduğu 
hâdiseleri anlatırken kullandığı hemen tamamı Türkçe olan fiillerde, tahkiye 
metoduyla yazılan bu tarz manzumelerin üslubu îcâbınca “görülen geçmiş za-
man” sîgasına yer vermiştir. Eserde, gelecek zaman eki “-ısar, -iser” ve emir 
kipi “-gil”in kullanımı da dikkat çekmektedir. Bu kiplerin çekimlerinde yer yer 
Eski Anadolu Türkçesi’ne âit çekim özellikleri kendini göstermektedir.
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Sergüzeştnâme’nin son olarak bahsetmemiz gereken bir diğer önemli özel-
liği ise bir kısmı bugün artık kullanılmayan atasözleri ve deyimlere de yer 
vermiş olmasıdır. Bazı örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

343.	 Ditreyüp kâġıd üstine cânum

	 İşidüp cem‚ olur hemân iħvân    (16a)

432.	 Her işüñ râstına sevinme ŝaķın

	 Çomaġa râst gelür gehî ţavşan      (19b)

496.	 Olagör ĥüsn-i ħulķ-ile müdâm sen

	 Çıķar ţatlu söz-ile inden ilan     (22b)

	 Devrân ki ĥâdiśât-ıla her gice yüklidür

	 Gün doġmadan neler ţoġa kim bile nâgâh    (“Beyt”, 29b)

	 Bu meşhûrdur eyâ simîn sâ‚id

	 Yeter biñ serçeye ‚uķķāb-ı vâĥid    (“Dîger”, 32a)

747.	 Elüñde nesne yoķ aç u uyuzsın

	 Ki dâne göre dâma düşe murġān    (34b)

786.	 Yine devlet ķuşı ķona serüñe

	 İde ‚izzet ri‚âyetin erkân      (36b)

5.	 Aġlama Hindî ŝaķın sen o geçen çaġlar-içün

	 Aķduġı yire yine aķar ŝaĥîĥ âb-ı revân    

	 (“Vaŝf-ı Pâdişâh-ı ‚Âlem-penâh bâ Münâsebet”,	38a)
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830.	 Vâŝıl oldı mekâtib-i Papa

	 Iŝırup barmaġını açdı dehân    (38b)

863.	 Kişiyi ŝu çeker yâħûd ţopraķ

	 Ecel irse bulunmaya dermân     (40a)

Sonuç	olarak Hindî Mahmûd, Sergüzeştnâme’sinde, mesnevîlere has es-
tetik ölçüleri canlı bir Türkçe, düzgün ve sağlam ifadelerle ortaya koymuş; o 
devrin genel edebî çerçevesinin dışına çıkarak kendi şahsî hayâtını, özellikle 
esâret yıllarını, müşâhedelerini, başından geçen acı tatlı hâtırâtı, içinde bu-
lunduğu ağır şartlara rağmen nazmetmeyi başarmıştır. Tam bir nüshası henüz 
bulunamamış olsa bile Sergüzeştnâme bu hâliyle de tarih, edebiyât ve kültür 
dünyası için değerli bir vesika niteliği taşımaktadır.
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III.	BÖLÜM

SERGÜZEŞTNÂME	METNİ

1.	Nüsha	Tavsifi
Sergüzeştnâme’nin şimdiye kadar tespit edebildiğimiz tek nüshasının özel-

likleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Ad:	Eserin adı 1b’de Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd olarak kayıtlıdır.

Cilt:	Nüshanın orijinal cildi yoktur. Dolayısıyla  devrinin	hususiyetlerini 
gösteren süsleme teknikleri, cilt malzemesi vs. hakkında bilgi verme imkânı 
bulunmamaktadır. Meşin bir kutu içinde muhafaza edilen nüshaya herhangi bir 
hususiyeti bulunmayan meşin kahverengi bir kapak yapıştırılmıştır. 

Varak	/	Kâğıd:	42 varak. Ancak bu varaklar karışmış ve kopmuş durumda-
dır. Kopan varakların bir kısmı rastgele yapıştırılmışken bir kısmı yanlış yer-
lerden dikilmiş, geri kalanı kaybolmuştur. 

Kâğıtlar	24x18.5 cm. eb’adında, âharlı. Tamirden geçtiği anlaşılan yazma-
da varakların tamamı rutubetten etkilenmiş; orijinal görünüm ve rengini yer 
yer kaybetmiş, kirli, lekeli, kahverengi-siyah bir hâl almış durumdadır. Bazı 
varakların kenârları tahrip olmuş, kesilmiştir.

Cedvel	/	Sütun	/	Satır:	Nüsha cedvelsiz olup çift sütunludur. Sütunların 
arasında (sayfa ortası) takribî bir mesâfe vardır; ancak âyet ve bölüm başlıkla-
rının yazıldığı satırlar sütunsuzdur. Her sayfa 15 satırdan oluşmaktadır. 

Yazı:	Yaldızsız,	harekesiz düzgün nesih, siyah mürekkep. Âyetler, konu 
başlıkları, kelime-i tevhid vb. bazı Arapça ibareler kırmızı mürekkeplidir. Va-
raklardaki nem ve oksitlenme yazının yer yer bozulmasına, lekelenmesine, 
mürekkebin kısmen dağılmasına ve silinmesine sebebiyet vermiştir. Sayfa ke-
narlarında, unutulmuş veya yanlış yazılmış birkaç kelime ve mısra ile 10a’da 
kurşun kalemle sonradan yazılmış “Hindî Maĥmûd’uñ bir parçası dîgerine 
‛ilâve olunacaķ” cümlesi ve bazı yapraklardaki mühürler dışında eserde anlatı-
lan mevzularla alâkalı herhangi bir not, talik, haşiye mevcut değildir. Varakla-



rın “b” yüzünün sol alt köşesinde bulunması gereken ayaklar (reddâde/ müşîr) 
iki varak dışında yoktur. Bunlar tamir esnasında kesilmiş olmalıdır.

Tezhip:	Nüshada herhangi bir tezhip, nakış, figüratif resim, minyatür vb. 
görsel öge bulunmamaktadır.

Kayıtlar:	Varaklarda herhangi bir mukābele, mütâlaa, kırâat, semâ kaydı 
bulunmamakla birlikte, daha önce de belirtildiği gibi yer yer tashih, vakıf, te-
mellük/ tesâhüp kayıtları bulunmaktadır. Meselâ 18b’nin derkenârındaki mü-
hürde nüshanın “Merhum	Ahmed	Bâdî	Efendi’nin	vakfiyesi” olduğuna dâir 
kayıt mevcuttur. 

Nüshanın zahriyyesinde sonradan yazıldığı anlaşılan birtakım kayıtlar 
vardır. 1180 (1766) tarihli kayıtta “Vaṣf-ı Rîm142* Papa mürd olup ġāzîlerüñ 
mesrûr oldıġıdur. Ve târîḫi ṭoḳuz yüz yetmiş sekizdür. Ġaflet olunmaya ve’s-
selâm. Sene 1180.” Zahriyede eserin muhtevâsı ile ilgili olmayan üstü kara-
lanmış ifadeler ve bazı hesaplar dışında mor ve kırmızı renkli iki eski mühür 
bulunmaktadır. Sol alt köşedeki kaşede ise şu bilgiler var: “[Ed]i[r]ne Se[l]
imiye Kitaplığı. Kısmı: S.II. Yeni No.: 2162. Eski No.: 230/2312. Tasnif No.: 
894.1. Geldiği Tarih: Badi Ef.-1335.” 

Varaklar Arap rakamları yanında bugün kullandığımız rakamlarla da nu-
maralandırılmıştır. Ancak bu numaralandırma yanlış dikilmeyle neticelenen 
tamirden sonra yapıldığı için nüshanın gerçek varak sırasını göstermemektedir.

İstinsâh	Tarihi:	Nüsha eksik olduğu için istinsâh tarihi mevcut değildir.

Başı:	

1.	 Bismillâhi’l-Meliki’l-Müste‚ân

	 Fetĥ ider bâbı bu miftâĥ-ı cihân

2.	 İy Kerîm [ü] Raĥîm-i ‚âlemiyân

	 Yoġ iken ‚arş u kürsî kevn [ü] mekân

142*  Rîm: Osmanlı halk dilinde Roma’ya verilen ad. 
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Sonu:

920.	 Şöyle gelsek yire kim ide nigâh

	 Yimege virmeye bir acı ŝoġan

921.	 Bendeñ olduġımuza ‚izzetdür

	 Bulduġımuz burada bu ‚unvân  

2.	Metnin	İmlâ	Özellikleri
Eser, müellif nüshasıysa farklı zaman ve zor şartlarda yazıldığı için; değilse 

müstensihin dikkatsizliği sebebiyle imlâ bakımından bütünlük arz etmemekte, 
bir çok hatâ barındırmaktadır. Metnin imlâ özellikleri ana hatlarıyla şu şekil-
dedir:

•	 	Nüshada aynı kelimelerin farklı şekillerde yazıldığı dikkat çekmektedir. 
Meselâ “ħiźmet” kelimesi bazan “ħıdmet”, “gergi” “gergü”, “Don Ci-
van” “Ṭon Civan”, “ḫazîrân” “ḥazîrân” şeklinde yazılmıştır. “Papa” da 
üç türlü yazılan kelimelerdendir:

 

 

 (Örnekler vr. 27b-28a’dan alınmıştır.)

•	 	Bazı kelimelerde harfler atlanmış, bir kısmında noktalar konulmamıştır. 
Bazı kelimeler ise ekseriyetle yanlış yazılmıştır: “mü᾿min” kelimesinin 
“mü᾿mîn”, “icâzet”in “icâẕet” şeklinde yazılması gibi.

•	 	Müstensih / müellif, içinde hemze olan bazı kelimeleri ( ى ) ile yazmayı 
tercih etmiştir: dâim: dâyim, ḳāim: ḳāyim, ṣâ᾿im: ṣâyim…

•	 	Nüshada müstensihin bazan atıf vâv’ını tercih etmediği görülmektedir. 
luṭf [u] seḫâ, şems [ü] ḳamer… Bazı tamlamalarda ise araya “vâv” harfi 
koymuştur: âb u zemzem, dîn ü İslâm, fâ‛il ü muḫtâr, âyîn ü	edyân, 
sâ‛id ü sîmîn…

•	 	Yardımcı sessiz olarak “n” yerine “y” kullanıldığı görülmektedir: ken-
düyi
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•	 	 “-ınca, -ince” zarf fiili yerine ise bazan “-ıcak, -icek” kullanılmıştır: 
iricek, olıcaķ, göricek

•	 	Bazı yerlerde birinci teklik şahıs eki “-ayım, -eyim” ekleri yerine yer yer  
“-ayın, -eyin” yazılmıştır: göreyin, ideyin…

•	 	İkinci teklik şahıs emir ve olumsuzluk ekleriyle oluşturulan “-ma-
yın, -meyin” yerine “-mañ, -meñ” tercih edilmiştir: olmañ, ķorķmañ, 
düşmeñ, itmeñ.

•	 	“ile” edatının yazılışında da birlik yoktur. Bazan bitişik (ħavf-ıla, derd-
ile, ĥâl-ile), sonu ünlü ile biten kimi kelimelerde araya kaynaştırma harfi 
konularak (ŝafâ-yıla), bazan da ayrı bir şekilde yazılmıştır (bizüm ile, 
muĥabbet ile).

•	 	Bazı kelimelerin bitişik yazıldığı da vâkidir: hemân-dem, ol-dem, Don-
Civan…

3.	Metnin	Tesisinde	Takip	Edilen	Usûl
1.	 Metin kasîde, gazel, kıt’a gibi çeşitli nazım şekillerinden oluşmakta-

dır. Toplam 1115 beyit olan metnin numaralandırılmasında ana nazım şekli 
olan ve “-ân” sesiyle biten manzûme esas alınmış, aralarda bulunan kıt’a, ga-
zel, kasîde gibi diğer şiirler ise kendi içlerinde numaralandırılmıştır.

2.	 Metinde kırmızı mürekkeple yazılmış olan ibâreler kalın siyah	karak-
terlerle dizilmiştir.

3.	 Gerektiği zaman metne yapılan ilâveler (vezinler, yazımı unutulan 
harfler vs.) köşeli parantez içinde gösterilmiş, bariz imlâ hatâları düzeltilmiştir.

4.	 Kafiye zarureti dışında Türkçe kelimelerin okunuşunda XVI. asrın dil 
özellikleri gözetilmiştir. 

5.	 “ṣallallâh, raḍıyallâh, nevverallâh, illallâh” gibi ibarelerde “Allâh” 
lafzının önüne kesme işâreti veya kısa çizgi konmamış, bu kelime yukarıdaki 
örneklerde olduğu gibi bitişik yazılmıştır.

6.	 “nâ” ve “bî” gibi Farsça ön ekler kelimeye “-” ile bağlanmış (nâ-
tamâm, nâ-merd, bî-pâyân), “dergâh” gibi kelimelerde ise son ekler ise bitişik 
yazılmıştır. “-veş, -âsâ, -vâr” gibi benzetme edatlarıyla, nüshalarda bitişik ya-
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zılmış olan “ile, ıla” edatı ve birleşik sıfat ve tamlama oluşturan kelimeler, “-” 
ile ayrılmıştır: ney-veş, ḫande-‛ızâr.

7.	 Bitişik yazılan “çün” edatı “-” ile ayrılmıştır: anuñ-çün, benüm-çün.

8.	 Vâv-ı ma‛dûleler “ ˇ ” simgesiyle gösterilmiştir.

9.	  (־) harflerinden sonra gelen uzatmalar seslilerin üzerindeki (ق) ve (غ)
işâretiyle gösterilmiştir.

10.	 Müellif nüshası olması ihtimâline binâen imlâya -yazıldığı zaman ve 
şartları göstermesi bakımından- mümkün olduğunca müdâhele edilmemiştir.

11.	 Eserde bir çok vezin hatâsı mevcuttur. Basit müdâhelelerle düzeltile-
bilecek olanlar düzeltilmiş (“ḥîlesi ile”: “ḥîlesiyle” gibi), metnin akışını boz-
mamak için sayısı iki yüzü bulan bu aksaklıklara tek tek işâret edilmemiştir. 
Kelime fazlalığından kaynaklanan hatâlara genellikle müdâhele edilmemiş, 
problem dipnotlarda gösterilmiş, vezin yahut mânâ îcâbı metin tamirinin ya-
pıldığı yerler köşeli paranteze alınmıştır. Metinde aruzun değişik kalıpları kul-
lanılmıştır. Değişen kalıplar köşeli parantez içinde gösterilmiştir.
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4.	Transkripsiyon	Sistemi
Osmanlı imlâsında mevcut olup, bugün kullanılmayan harfler için aşağıdaki 

transkripsiyon sistemi kullanılmıştır:

ا		ء ’	A	a	ā	/	E	e	/	i	į ص Ṣ	ṣ

ب B	b ض Ḍ	ḍ	;	Ż	ż

پ P	p ط Ṭ	ṭ

ة		ت T	t ظ Ẓ	ẓ

ث Ś	ś ع ‘

ج C	c غ Ġ	ġ

چ Ç	ç ف F	f

ح Ḥ	ḥ ق Ḳ	ḳ

خ Ħ	ẖ ك K	k	/	ñ	/	G	g

د D	d ل L	l

ذ Ẕ	ẕ م M	m

	ر R	r 		ن N	n

ز Z	z ه H	h	/	a	/	e

س S	s و u	ü	ū/	vu,	vü	/	ve/	ˇ
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TRANSKRİPSİYON	METNİ

Hüve’l-Fettâḥ

Sergüẕeşt-nâme-i	Hindî	Maḥmûd

(Hediyye)





1b

Hüve’l-Fettâḥ

Sergüẕeşt-nâme-i	Hindî	Maḥmûd	1*

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

1.	 Bismillâhi’l-Meliki’l-Müste‚ân

	 Fetĥ ider bâbı bu miftâĥ-ı cihân

2.	 İy Kerîm [ü] Raĥîm-i ‚âlemiyân

	 Yoġ iken ‚arş u kürsî kevn [ü] mekân

3.	 Kün buyurduñ o demde itdi žuhûr

	 Oldı mevcûd bu ķubbe-i devrân2 

4.	 Meh [ü] ħûrşîd cihâna virdi żiyâ

	 Şeb u rûzda bu iller ķılur seyrân3 

5.	 Eyledüñ çün ezel ķażâ vü ķader

	 Sâ‚atiyle olısar iy Mennân 

1*  Sağ üst kısımda “Ośmanlı İttiḥâd ve Teraḳḳį Cem‛iyyeti Edirne Vilâyet Hey’et-i Merke-
ziyyesi 10 Temmuz 324 [23 Temmuz 1908], Uḫuvvet, ḥürriyet, müsâvât” yazılı mühür 
mevcuttur.

2  3	 Kün:	Kur’ân-ı Kerîm’de el-Bakara 2/117; Âl-i İmrân 3/47, 59; el-En’âm 6/73; en-Nahl 
16/40; Meryem 19/35; Yâsîn 36/82; Ġāfir 40/68’de geçen Allâh’ın “Ol!” emrini ifade 
etmektedir.

3  4	 “iller” kelimesinin elif’i yok. 



6.	 Cebhemüzde yazıldı şol evvel

	 Ħayr eger şer anı görür insân

7.	 Sevdi cân ile Yûsuf’ı Ya‚ķūb

	 Ĥased itdi o ĥâlete iħvân

8.	 ‚Âķıbet ķul olup mezâd oldı

	 Ţâlib oldı aña zen [ü] merdân

9.	 Ĥîlesiyle zenân-ı mekkâruñ

	 Yûsuf’a mesken eyledügi zindân

10.	 Ŝabr idüben cefâya ĥamd itdi

	 ‚Âķıbet Mıŝr’a eyledüñ sulţân

11.	 Büt-şikest Ħalîl İbrâhîm

	 Ķavm-i Nemrûd’a dîn ķıldı beyân

12.	 Atıcaķ âteşe anı Nemrûd

	 Âteşi eyledüñdi bâġ-ı cinân

2a

13.	 Emrüñ ile ĥavâle oldı meges

	 ‚Âķıbet eyledi anı bî-cân

14.	 Yed-i beyżâ virildi Mûsâ’ya

	 Hem ‚aŝâsını eyledüñ śu‚bân
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15.	 Da‚vet-i dîn iderdi Fir‚avn’i

	 Mu‚cize gösterürdi ol her ân

16.	 Râh açıldı vü girdi deryâya

	 Ķavmi-ile boġuldı iy Sübĥân

17.	 Ķudret ıssı Kerîm ü Raĥmân’sın

	 Buradan ‚ibretüñ alur ‚irfân

Beyt

	 Dehen içre bu maħlûķ ni‚metüñe

	 ‚Uķūl irgürmediler ĥikmetüñe

Na‘t-i	Mevlûd-i	Resûl	‘Aleyhi’s-selâm

[Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilün]

18.	 ‚Âlem-i ġaybden ţulû‚ itdi Resûl

	 Nûr ile ol-dem hemân ţoldı cihân

19.	 Ĥaķ žuhûrı gör giderdi bâţılı

	 Kilseler yıķıldı ĥaķ oldı ‚ayân

20.	 Ümmetî didi o dem ma‚ŝûm-ı pâk

	 Nice ma‚ŝûm ‚aķl-ı evveldür o cân4 

4  20	 Ümmetî:	“(Âh) ümmetim!” anlamına gelen bu ibâreyi ümmetinin geleceğini düşünen 
Hz. Peygamber’in henüz çocukken telaffuz ettiği söylenir. (Daha teferruatlı bilgi için 
bk. Hüseyin Vassâf, Gülzâr-ı Aşk: Mevlid Şerhi [haz. Mustafa Tatçı ve dğr.], İstanbul 
2006, s. 355-356.) 
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21.	 Ol Ĥabîb-i Ĥaķķ’uñ üstüne ŝarîĥ

	 Bir şerîf ebr oldı dâyim sâyebân

22.	 Ol mübârek yüzüni görmeklige

	 Enbiyâ ervâĥı oldı ‚âşıķān

23.	 Beyt-i Maķdis’de idüpdür iķtidâ

	 Enbiyâ vü evliyâ vü ŝâdıķān

24.	 Ħâŝŝa-i ħâŝıyyeti gör ol serverüñ

	 Girüsin öñden görür idi ‚ayân5 

2b

25.	 Ħâkde yürise belürmezdi izi

	 Senge baŝduķda olur idi nişân

26.	 Söylenen sözi uyurken ol Resûl

	 Uyanıķ gibi işidürdi hemân

27.	 Źât-ı pâki nûr-ı maĥż idi anuñ

	 Žıllı olmaduġı ħod nûrıñ ‚ayân

28.	 Ol nübüvvet mühri žahrında nişân

	 Ħatm olundı enbiyâ nâmı inan

5  24	 “ol” kelimesi birinci mısraın veznini bozmaktadır.
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Medḥ-i	Nûr-ı	Nebî	‘Aleyhi’s-selâm

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]6*

29.	 Ol Resûl-i şefî‚-i ümmet kim

	 Sen Ĥabîbüm dimişdüñ iy Raĥmân

30.	 ‚Âlemi ħalķ idüp muĥabbetüne

	 Tâ ez[el] nûrın eyledüñ burhân

31.	 Alnına çün emânet oldı nûr

	 Âdem’i ħâkden eyledüñ insân

32.	 Evvelâ cennet içre ol nûrı

	 Gördi Âdem’de ĥûr ile ġılmân

33.	 Şol dem Âdem zemîne itdi nüzûl

	 Nûr żiyâsı olur küllî ħandân

34.	 Her varaķ gülde oldılar maĥrûr

	 Âdem anı görüp oldı şâdân

35.	 Bil kelâm-ı şehâdet anda tamâm

	 Her varaķda yazılmış idi ‚ayân

6*  Manzumenin vezni bir çok beyitte aksamaktadır. Çoğu yerde vezin “Fâ‛ilâtün Mefâ‛ilün 
Fa‛lün” hâline bürünmektedir.
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Beyt

	 Varaķ-ı gülde ‚ayân itdi İlâh

	 Lâ ilâhe illallâh Muĥammedün resûlullâh7 

Dîger

	 Çün Resûl’e şehâdet itdi varaķ

	 Şeref-i nûrda gülâb oldı ‚araķ8 

3a

Naẓm

36.	 Çün cihânı müşerref itdi Resûl

	 Ehl-i buţlân hep oldılar lerzân

37.	 Rûz-ı şebde ziyâdede âśâr

	 Hâşimî içre oldı ol sulţân

38.	 Ol Resûl kim risâlete irdi

	 Da‚vet-i dîn iderdi ol her ân

39.	 Çâr yâr-ı ‚ıžâmı vaŝfını

	 Dil diler kim anı ķıla beyân

7  Beyt:	İkinci mısrada vezin yok.

8  Dîger:	 İkinci mısraın başı önce “Şeref-i gülde” şeklinde yazılmış, sonra “gülde”nin üzeri 
çizilerek “Şeref-i nûrda” denilmiş.

230 | Metin



Vaṣf-ı	Ḥażret-i	Ebû	Bekir	Raḍıyallâhu	‘anh

40.	 Evvelâ ol şerîf yâr-ı ġār

	 Yâr-ı ŝıddîķdurur Resûl’üñ o cân

41.	 Sefer itdi o Şâm vilâyetüne

	 Vâķı‚a gördi ref‚ olundı gümân

42.	 Didi bir râhibe o rü’yâsını

	 Ta‚bîr itmiş idi anı ruhbân

43.	 Ħâtemü’l-enbiyâ Muĥammed nâm

	 Dîn-i ĥaķ idiserdür ol i‚lân

44.	 Didi Ŝıddîķ’a bu emânetdür

	 Tâbi‚üm dir-isen aña el-ân

45.	 Varıcaķ ‚arż idüp muĥabbetümi

	 Sen de anuñ risâletüne inan

46.	 Olısarsun vezîri sen anuñ

	 Dü cihânda bilüñ odur sulţân

47.	 ‚Avdet idüp yüridi Ka‚be’ye çün

	 Menzil aldı kevn ile buldı mekân

48.	 Geldügi ân Muĥammed’i gördi

	 Tâ ķadîmden ikisidür yârân

3b
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49.	 İstimâlet idüp Resûlullâh

	 Didi Ŝıddîķ risâlete burhân

50.	 Ben Resûlem inan ki ŝâdıķ sen

	 Saña burhân vaŝiyyet-i ruhbân

51.	 Didi Ŝıddîķ ŝaĥîĥ ŝaddaķnâ

	 Aña telķįn ider o dem îmân9 

52.	 Nûr-ı İslâm ‚azîz ider anı

	 Yâr-ı ŝâdıķ Resûl’edür dü cihân

Beyt

	 Ol ŝadâķatla ŝâdıķu’ŝ-ŝıddîķ

	 Gör Resûl’e ol oldı yâr-ı ġār

Vaṣf-ı	Ḥażret-i	‘Ömer	Raḍıyallâhu	‘anh

53.	 Śânî-i çâr-yâr ‚Ömer ol cân

	 Nice geldi ol ola dîne beyân

54.	 ‚Ömer-i merdi itdiler ıđlâl

	 Ehl-i küfr anı eyledi ġađbân

55.	 Ķuşanup dîn hebâsına seyfin

	 Ref‚ ola ol Resûl ile a‚yân

9  51	 ṣaḥîḥ	ṣaddaḳnâ:	“Doğrudur, kabul ve tasdik ettik” mânâsına gelen Arapça bir tabir.
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56.	 Ol ġađabla gider iken yoldan

	 Bir müselmân gelürdi ol yoldan

57.	 Ġađab itmeñ bilüñ didi zevci

	 Uħtıñuzla getürdiler îmân

58.	 İşidüp bunı ol pür-âteş

	 Yüridi uħtı evine sekrân

59.	 Uħtı ol ümmî oķur-idi Ṭâ	Hâ

	 İstimâ‚ eyledi anı bir ân10 

60.	 Ĥaķ hidâyet idüp virür riķķat

	 Nerm ider ķalbi mu‚ciz-i Ķur’ân

61.	 Bildi taĥķįķ ki ĥaķ Resûl’dür ol

	 Yüridi şevķ ile o ġāre hemân

4a

62.	 Gördi aŝĥâb ‚Ömer gelüp irdi

	 Nûr-ı ‚izzet yüzindedür leme‚ân

63.	 Gösterür luţf-ıla cemâl-i Resûl

	 ‚Ömer’e teblîġ eyledi îmân

10  59	 Ṭâ	Hâ: Kur’ân-ı Kerîm’in 20. sûresidir. 135 âyet olup yukarıda anlatılan hâdiseden de 
anlaşıldığı üzere Mekke’de nâzil olmuştur.
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64.	 ‚Ömer ol ‚izzete olup mesrûr

	 Dîn-i İslâm içün olur ħandân

65.	 Dîn telķįn ider Resûlullâh

	 Cümle aŝĥâb ile olur iħvân

66.	 Birlik olup ŝafâya irdiler

	 Şevķe gelüp ķatıldı câna [bir] cân

Vaṣf-ı	Ḥażret-i	‘Ośmân	Raḍıyallâhu	[‘anh]

67.	 Śâliś ü râbi‚üñ o dürr-i girân

	 O nûr-ı dîde ‚Ośmân ibn ‚Affân11 

68.	 Çâr-yâruñ güzîn-i aħyârı

	 Gör ki ol oldı câmi‚u’l-Ķur’ân

69.	 Faħr-ı ‚âlem idüpdürür faħri

	 Dîn ü ĥayâ ehlidürür ‚Ośmân

70.	 İştihârı ki oldı ol Źi’n-nûreyn

	 Ĥilmüne hîç bulunmaya aķrân

71.	 Vaŝf olınursa medĥi ol cânuñ

	 Ŝıġmaya bu cihân ola dîvân

11  67	 İkinci	 mısradaki “nûr-ı dîde” ibâresi önce “nûr-ı dürreyn” olarak yazılmış, sonra 
“dürreyn”in üstü çizilmiştir.
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72.	 Zihî kerâmet sa‚âdet-i ‚užmâ

	 Ola Ķur’ân ile aña ‚unvân

Vaṣf-ı	Ḥażret-i	‘Alî	Raḍıyallâhu	‘anh

73.	 Murtażâ ‚Alî cihâna gelür

	 Merdüm-i dîdesini ķıldı nihân

74.	 Anası gördi kim gözin açmaz

	 Âh idüp derd-ile çeker hicrân

4b

75.	 Götürüp baŝdı baġrına anı

	 Arayup bula çeşm içün dermân

76.	 Getürüp meclis-i Resûl’e anı

	 Çeşmin açmaz didi cihâna bu cân

77.	 Eline aldı ol Ĥabîbullâh

	 Murtażâ baķdı vech-i nûra hemân

78.	 Çün murâdına vâŝıl oldı ‚Alî

	 Ġamzesiyle ķarardı biñ keyvân

79.	 Zihî mehâbet şecâ‚at-i ‚užmâ

	 Ĥażret-i Ĥaķ deye aña arslan
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Beyt

	 Çâr yâr-ı ‚ıžâmı cümle güzîn

	 Rıđvânullâhi ‚aleyhim ecma‚în

Der	Şân-ı	Aṣḥâb

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Fe‚ûlün]

80.	 Resûlullâh buyurmış ĥaķlarında

	 Eĥâdîśde bulundı eyle iź‚ân

	 Ķāle Resûlullâhi ŝallallâhu ‚aleyhi ve sellem

	 Aṣḥâbî	ke’n-nücûmi	bi-eyyihim	iḳtedeytüm	ihtedeytüm12*

1.	 Bulardur çâr yâr-ı pâk-i gevher

	 Ebû Bekr ü ‚Ömer ‚Ośmân [ü] Ĥayder

2.	 Resûlullâh buyurmışlar ki encüm

	 Bi-eyyi iķtedeytüm ihtedeytüm

Vaṣf-ı	Ḥażret-i	Dürreyn

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

81.	 Seyyidü’l-kevneyni ve[’ś-]śeķaleyn

	 Ķurretü’l-‚ayneyn-i ‚âlemiyân

5a

12*		 “Peygamberimiz	şöyle buyurmuşlardır: Ashâbım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız 
selâmete kavuşursunuz.” (Hadis için bk. el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, I, 147.)
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82.	 Oldurur merdümân-ı çeşm-i ‚Alî

	 Kerbelâ’da şehîd olan iħvân

83.	 Âl ile da‚vet eyledi düşmen

	 Dîn içün çalışup olur ķurbân

84.	 Ol aŝıl cevhereyn [ü] dürreyni

	 Ŝadefe hîç düşürmedi devrân

85.	 Anlaruñ vaŝfını itmede ‚âciz

	 ‚Aķl olur ĥayret ile ser-gerdân

86.	 Ĥasan ile Ĥüseyn o çeşm-i çerâġ

	 Rađıyallâhu ‚anhümâ her ân

Iẓhâr-ı	Eẕân

87.	 ‚Ömer ol ân ki dîne girmiş idi

	 Âşikâre Bilâl oķudı eźân

88.	 Cem‚ olup Ka‚be’ye varur cümle

	 Öyle vaķti edâ olundı ‚ayân

89.	 Faħr-ı ‚âlemle itdiler faħri

	 Ol ŝafâdan cihân bulur ‚unvân
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Ve	lehu

[Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilün]

1.	 Ol Resûlullâh ki lâmi‚dür yüzinde envâr

	 Şâhid olmuşdur kim oldur enbiyânuñ serveri

2.	 Aŝfiyânuñ ħâtemi vü cümlesinüñ eşrefi

	 Azmışa yol gösterüpdür oldurur dîn rehberi

3.	 Mu‚cizât ıžhâr idüp ol ma‚den-i luţf u vefâ

	 Dîn-i İslâm’a getürdi niçe yüz biñ erleri

4.	 Çâr yâr-ı bâ-ŝafâ ile müşerrefdür cihân

	 Cevheri yanına cem‚ eyledi taĥķįķ gevheri

5.	 Dîn-i İslâm ehlinüñ Hindî ġazâsın ķıl beyân

	 Vaŝfına açġıl zebân meydâna girsün gel berî

5b

[Nazm]

[Fâ‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]13*

90.	 Mu‚cizâtıyla ķıldı şaķķ-ı ķamer

	 Barmaġından aķıtdı âb-ı revân

13*  Bir çok beyitte vezin aksamaktadır. Son tef’ile çoğu mısrada “fa‛lün” şeklindedir.
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91.	 Tâbi‚ olur Resûl’e çoķ kimse

	 Cennet içre ider olar cevelân

92.	 Ebû Cehl-i la‚în-i pür inkâr

	 Diledi uzada Resûl’e zebân

93.	 Göricek ol Resûl-i Yezdân’ı

	 Gör ţutuldı dehân içre zebân

94.	 Nuţķa aŝlâ mecâl ķalmadı

	 Ħalķ-ı ‚âlem bu mu‚cize ĥayrân

95.	 Gördi dem-beste oldı ĥâli ħarâb

	 Diledi ĥâl dili ile dermân

96.	 Ol Resûl-i Raĥîm kerem kânı

	 Yek işâret buyurdı açdı dehân

97.	 Yine inkâr idüp ol bî-devlet

	 İtdi cânın cehenneme ‚uryân

98.	 Dîn yolunda Resûl-i Ĥayy [ü] İlâh

	 Ehl-i küfr elinden çeküp aĥzân

99.	 ‚Âķıbet râh-ı dîni eyledi pâk

	 Gerçi çekdi cefâ-yı bî-pâyân
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100.	 Küfr sürdi vü şirk artdı

	 Dîn yolında ider görüñ sulţân

101.	 Salţanat emrüni virüp Yezdân

	 Açdı râyâtı Ġāzî ‚Ośmân

Vaṣf-ı	Cülûs-ı	Salṭanat-ı	Âl-i	‘Ośmân

102.	 Oldu ħayrü’l-ħalef ol ferzendi

	 Ķırdı kâfirleri o dem Orħan

103.	 Aldılar niçe ķal‚a küffârdan

	 Irmaķ olup aķardı ol dem ķan

6a

104.	 Fetĥ olundı alındı İstanbul

	 Ŝâĥibü’s-seyf idi Muĥammed Ħân

105.	 Şâh-ı İslâm ki aldı illerini

	 Anı ehl-i küfr eyledi iź‚ân

106.	 Emre râm oldılar iţâ‚atle

	 Cümle virür ħarâcını el-ân

107.	 Rûĥı şâd ola aldı çoķ iller

	 Süleymân-ŝavlet idi ol sulţân

108.	 Âl-i ‚Ośmân ki pâdişâhlar idi

	 Ruĥları içün du‚â ola el-ân
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109.	 Ķodı yirine bir şîr-i ‚âdil

	 Gelmemişdür cihâna hîç aķrân

Medḥ-i	Pâdişâh-ı	Ẓıllullâh

110.	 Ĥâliyen pâdişâh-ı heft iķlîm

	 Şâh Selîm Ħân’dur ol ‚ažîmü’ş-şân

111.	 Muŝţafâ-sîret ü ‚Alî-heybet

	 Şâh-ı devrân odur anuñ meydân

112.	 Nâmları Rüstem Ķubâd ü Behrâm

	 Biñ ķulı var ‚alem çeker mîrân

113.	 Bir vilâyetde şâh idi niçeler

	 Mîr-i mîrânı żabţ ider Yûnân

114.	 Müstaķil şâh iken eben ‚an ced

	 Kendüyi ķulı itdi Tâtâr Ħân

115.	 Şarķ u ġarbı ţutupdurur ĥükmi

	 Ħuţebâ nâmına oķur ‚unvân

116.	 Ħiźmetüñ dâmenin ŝoķup beline

	 Mîve cem‚i içün Şeh-i Şirvân

117.	 Ħorasan ķavunı Şirâz üzümi

	 Mîvehâ-yı vilâyet-i Geylân
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6b

118.	 Gönderüp ţapuña anı Şeh-i Şarķ

	 Dir ki bostânı kem ķıluña inan

119.	 Nice cân virmeye o ħiźmetüñe

	 Virdi tâcı ile taħtı o Yezdân

120.	 Ona irdi Rebî‚ü’l-evvel’de

	 Geçdi taħta vü eyledi dîvân

121.	 Resûlullâh mevlûdından oldı

	 Şer‚-i Aĥmed bulur tamâm ‚unvân

Târîẖ

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Fe‚ûlün]

122.	 Bir eksükli didi ol günde târîħ

	 Selîm Şâh’da bugün mühr-i Süleymân

	 Sene	974									[1566]

123.	 Murâdun ĥâŝıl itdi Ĥaķ Te‚âlâ

	 Döner dâyim murâdı üzre devrân
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Beyt

[Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilün]

	 Tâc ü devlet baħt ü rif‚at pâydâr

	 Ţapuña yüz süre mîrân ŝad hezâr

[Fâ‚ilâtün Mefâ‚ilün Fa‚lün]

124.	 ‚Adl ü dâd itmek içün ol sulţân

	 Heftede dört gün eyledi dîvân14 

125.	 Gözedürler rıżâ-yı şâhânı

	 Ħavf-ıla dehşet üzredür erkân

126.	 Aldı ‚asker berât-ı tecdîdi

	 Yazdı tevķį‚i źer ķalemle nişân

127.	 Gördi ķalmış bu dâr-ı İslâm’da

	 Żabţ iderler o Ķıbrıs’ı gebrân

7a

128.	 Çâr-bâruñ ġazâsı itmâmın

	 Diledi eyleye Şeh-i devrân

129.	 Fetĥine râyet açdı destûrı

	 Şâh-ı ‚âlem çün eyledi fermân

130.	 Muŝţafâ Pâşâ ol ‚Alî-sîret

	 Aldı Ķıbrıs’ı ol kerîmü’ş-şân

14  124	“eyledi” kelimesinin sonunda (ى) yerine (د) var.
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Ḳıṭ‘a

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün]

1.	 Görüñ ol âŝaf-ı Şâh-ı cihânda Muŝţafâ ĥaķķı

	 Dilâverligi gösterdi ferîdi oldı devrânuñ

2.	 Şecâ‚atden şaşup küffâr hemân-dem ķaldırup barmaķ

	 Görüp erligini anlar o gün ol merd-i merdânuñ

3.	 Çañına od dıķup anı vezîri eyledi târîħ

	 Ķılâ‚-ı Ķıbrıs da oldı bu sâl içinde Sulţân’uñ15 

Ve	lehû

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Fe‚ûlün]

131.	 Mübârek yâd-ıla Şâh-ı cihânuñ

	 Tevârîħ ehli eylerler beyânuñ

132.	 Ķılâ‚ı Ķıbrıs’uñ ķahren alındı

	 Žuhûra geldi ol râz-ı nihânuñ

133.	 Ħudâ’dan dilerüz ‚askerle dâyim

	 Nişâna irgüre tîr-i kemânuñ

15  3	 İkinci mısraın bozuk olan vezni “içinde” kelimesini “içre” şeklinde okuduğumuzda 
düzelmektedir.
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134.	 Bi-ĥamdillâh yedüñde heft iķlîm

	 Ferîdisün Şehâ taĥķįķ zamânuñ

135.	 Zebûnuñdır müdâm küffâr-ı bî-dîn

	 Dilerler cân ü dil ile emânuñ

136.	 İder ħavf-ıla dehşet ehl-i dîvân

	 Ne emr ide deyu dâyim dehânuñ

137.	 Niyâzı Hindî’nüñ budur Ħudâ’dan

	 Göre yüzini Şâh-ı kâmrânuñ

7b

Beyt

	 ‚Aceb seyr itdirür gör rûzigârı

	 İder Efrenc ilinde Hindî zârı

Vaṣf-ı	Bâ‘iś-i	Naẓm

138.	 Ġaraż bu nažma iķdâm eylemekden

	 Belâ-yı hicr ile bu ġarķ-ı ‚ummân

139.	 Dilümde źikrüm u göñlümde fikrüm

	 Ola dâyim ĥayâl-i Žıll-ı Yezdân

140.	 Belüre bûy-ı dilde âşinâyî

	 Dikem şol bâġ-ı nažma gül ü reyĥân
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141.	 Muĥabbet bûyı žâhir ola andan

	 Ola mesrûr o bûy-ıla dil ü cân

142.	 Çalına ţabl-ı ‚ışķum âşikâra

	 Muĥâldür ĥâlet-i ‚ışķ ola pinhân

143.	 Ġazâ yolunda ġāzîler ne çekdi

	 Ne oldı bu arada emr-i Sübĥân

144.	 Beyân ola cihânda sergüźeştüm

	 Bu ĥâlden ĥiŝŝe ala nice insân

145.	 Dizem dürr [ü] cevâhir ola tesbîĥ

	 Muķārin olur ise ‚avn-i Deyyân

146.	 Teveccüh ķıldı dil dergâh-ı Ĥaķķ’a

	 Ne ilhâm ide ķalbe Ĥayy [ü] Mennân

147.	 Ţulû‚ itdi o an luţf-ı Ħudâ’dan

	 Ħıţâb-ı müsteţâb-ı Ĥayy [ü] Raĥmân

148.	 Ħazâ’in-i ma‚ârif fetĥ olunur

	 Hüve’l-Fettâḥ ismi ola ‚unvân

149.	 Aŝıl maķŝûda el ur Hindî merd ol

	 Hüner göster er iseñ işte meydân
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Ve	lehû

150.	 Luġatte vü kitâbda nesnemüz yoķ 

	 Varaķ nîst ü ķaçan bulına dîvân

8a

151.	 Esîr ü miĥnet ü derd ü belâda

	 Nehâr [ü] leyl mesken idi zindân

152.	 Ķoca dilde ne bulunduysa mevcûd

	 Ĥaķįrâne žuhûra geldi ol ân

153.	 Şular kim dâniş-i ehl-i hünerdür

	 ‚Uyûbın setre sa‚y eyleye ol cân

154.	 Müdâmî ĥarfine barmaķ baŝuban

	 Yaķuban beytimi itmeye vîrân

155.	 Ki taŝĥîĥ eyleye ħaţb u ħaţâsın

	 Daħı itmâm ide ķomaya noķŝân

156.	 Ħudâ anuñ ‚uyûbın setr idüben

	 Cihân rûyında dâyim ķıla ħandân

157.	 Muķırr u mu‚terifvem ben ħaţâma

	 Ki insânun işi sehv-ile noķsân
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Vaṣf-ı	Pâdişâh-ı	‘Âlem-penâh	Medde	Ẓılluh

158.	 Ezelde pâdişâh şehzâde iken

	 Çıķup Ķonya’ya ‚âlem oldı ħandân 

159.	 Bu bende şer‚-i aĥkâm kâtibiydüm

	 O dem dîvâna kâtib ķıldı a‚yân

160.	 Tamâm on yıla irdi daħı bir sâl

	 Kitâbet eyledüm aĥkâm-ı dîvân

161.	 Müteferriķa oldım ba‚d-ez-ân ben

	 Benüm eş‚ârımı oķurdı ‚irfân16  

162.	 Dimişdi maħlaŝın Ḥamdî bu Maḥmûd

	 Buyurdı Hindî olsun Žıll-ı Yezdân

163.	 Taŝavvur iderem ben ehl-i nažmı

	 Ki maħlaŝda kimüñ vardur bu ‚unvân

164.	 Mübârek oldı baña nâm-ı Hindî

	 ‚Arab ile ‚Acem olundı seyrân

8b

165.	 Varup ilçilik ile şâh-ı şarķa

	 Tamâm ķırķ yedi gün olundı mihmân

16  161	İkinci mısradaki “eş‛âr” kelimesi Osmanlı bürokrasisine âit bir tabir olan ve “yazı ile 
bildirme” mânâsına gelen “iş‛âr” şeklinde de okunmaya müsâittir. Kelimeyi, bir önceki 
mısra ve beyte bakıldığında “iş‛âr”, sonraki beyit dikkate alındığında ise “eş‛âr” oku-
mak daha uygun görünmektedir.
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166.	 Yemen	mülkin daħı itdüm temâşâ

	 Ve üç	kez geydüm iĥrâm cisme ‚uryân

167.	 Ŝafâ-yıla ki ĥacda eyledüm sa‚y

	 O Merve ĥaķķı üzre nûrına cân

168.	 Şeref ile müşerref oldum üç sâl

	 Du‚â-yı ħayrun alup gördüm iĥsân

169.	 Mıŝır Şâm [u] Yemen maĥmillerine

	 Baña ħiźmet müyesser itdi Yezdân

170.	 Geçürdüm sâl-ı on dört daħı bunda

	 Ķapucıbaşı	ķıldı Şâh-ı devrân

171.	 Üçünci ayda oldı bilüñ ol şâh

	 Yedi iķlîme ol dem itdi fermân

172.	 Gelüp İstanbul’a itdi cülûsı

	 Ţurup ķarşusına ķuruldı dîvân

173.	 Mübârek bâda geldi müftî ol gün

	 Daħı cümle mevâlî ehl-i dîvân17 

174.	 Uyarlar ol ţarîķında çün anlar

	 Müşerref oldılar pîr ü civânân

17  173	Devrin müftüsü Ebussuûd Efendi (v. 982/1574)’dir.
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175.	 Varup Eyyûb’a Şâh eylerdi du‚â

	 Ziyâret oldı ecdâd-ı mezârân18 

176.	 Kesüp ķurbân ider iĥsân-ı bî-ĥad

	 O gün âzâd olurlar ķız u oġlan

177.	 Teveccüh eylediler devlet-ile

	 Rikâbunda bile ħiźmetde iħvân

178.	 Beliġrad’a varunca oldı ħiźmet

	 Orada ħiźmete geldiler erkân

179.	 Cülûsdan ŝoñra ķırķ gün ħıdmet i[t]dük

	 Ki oldıķ a‚yân-ı Şâh-ı devrân

9a

180.	 İcâzet oldı döndük Lala ile

	 Sitanbul yolunı dutduķ şitâbân

181.	 Dönüp geldükde Ħünkâr Filibe’ye

	 Menâŝıb ĥalli ‚arż olunmış ol ân

182.	 Baña tîmâr defterdârlıġını

	 Ķara Âmid’de itmiş ol gün iĥsân

18  175	Birinci mısradaki	“du‛â” kelimesinden sonra kelimeyi “du‛âyı” şeklinde okutan “ى” var.
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183.	 İki yıl geçdi anda mâcerâmız

	 Oradan Źü’l-ķadir’de içdim ayran

184.	 Müteferriķa oldum vaĥdet itdüm

	 Bu ĥaller olmaķ imiş emr-i Rabbân

185.	 Alındı Ķıbrıs’uñ ol dem ĥiŝârı

	 Kim itdi âferîn Îrân u Tûrân

186.	 Müverriħler ki târîħ söylediler

	 Bu Hindî didi bu târîħi ol ân

187.	 Kelâm-ı ħûb oldur bu cihânda

	 Ki anı luţfla maķbûl ide sulţân

Târîẖ

[Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilün]

	 Hindî erķām idüben didi bir eksik târîħ

	 Sâye-i Yezdân’a müjde aldı ‚asker Ķıbrıs’ı

	 Sene	978							[1570]

[Mefâ‚ilün Mefâ‚ilün Fe‚ûlün]

188.	 Ħudâvend-i cihân maķbûl gördi

	 Ķulı-çün manŝıbı ĥal itdi Sulţân

189.	 Ki ser-defterde defterdâr Ĥasan’dur

	 O ma‚zûl ola yir açalar erkân
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190.	 İrişe silsileyle intihâya

	 Ola tâ Hindî defterdâr-ı dîvân

9b

191.	 Geçürdi ni‚met-i ŝadre Ħalîl’i

	 Bu bâbda Hindî maĥzûn oldı lerzân

192.	 Baña bu luţfı itmek ile Ħünkâr

	 Ŝanasın kim benüm oldı bu devrân

193.	 Ħudâ dâyim anuñ göñlüni yapsun

	 Olur ma‚mûr anuñ luţfıyla vîrân

	  

194.	 Muķarrerdür yine fermânı Şâh’uñ

	 Perîşân olma dil çok geçmez ezmân

195.	 Ħudâ rehber ola Roma virüle

	 Baña manŝıb hemân dîdâr-ı Sulţân

Vaṣf-ı	Donanma-ı	Hümâyûn

196.	 Fütûĥât bâbı çünkim oldı meftûĥ

	 Adalar fetĥine rây itdi ol Ħân

197.	 Donanma ĥâżır ola gire ‚asker

	 Girid Adası’na girişe gürkân

198.	 Cenâb-ı Ĥaķķ’a itdi ol münâcât

	 Lisânun debredüp dir Žıll-ı Yezdân
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Beyt

	 Senüñdür emr ü fermân yâ İlâhî

	 Ki sensün pâdişâhlar pâdişâhı

199.	 Alalar daħı eţrâfdan ķılâ‚ı

	 Eger feyż ide luţfı ile Raĥmân

200.	 Müteferriķa-i Dergâh-ı ‚Âlî

	 Bile gitmegi ma‚ķūl gördi erkân

201.	 Egerçi olmamışdur bu ezelde

	 Yanından ayıra oları sulţân

10a

202.	 Meger serde yazılan tâ ezelde

	 Geliserdür başa irişdi ezmân

203.	 Daħı fermân olundı bildiler ħalķ

	 Ru’ûsunda yazupdur ehl-i dîvân

204.	 Müteferriķa olan defterîler

	 Bile gidüp temâşâ ide ‚ummân

205.	 Biri dimiş beni anda ţut iy dost

	 Ķalurlar ittifâķla bir ķaç a‚yân

206.	 Bahâr eyyâmı irdi gül açıldı

	 Ve merdler cûşa geldi ķaynadı ķan
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207.	 Şecâ‚at gösterür ‚âlemde merdi

	 Odur nâ-merd kenârdan ide seyrân

208.	 Şâh-ı devrân buyurdı deryâdan

	 Ĥâżır ola yüriye keştîbân

209.	 ‚Asâkire emr olundı cem‚ oldı

	 Ĥâżır oldı sipâhi-ile mîrân

210.	 Âŝaf-ı Pâdişâhîdür Pertev

	 ‚Asker-i Rûm’a oldı serdârân

211.	 Bile idi yanınca serdâruñ

	 Nâmına dinilürdi Ķapudân

212.	 ‚Alî Pâşâ’durur ol ehl-i kerem

	 Merdlik-ile dutupdurur meydân

213.	 Cem‚ oluban yüridi ‚asker-i dîn

	 Girid üzre yine olundı revân

214.	 İrişüp cum‚a gün seĥer vaķti

	 Çıķdı her bir kenâra ġāziyân

215.	 Uruban yıķdılar ķılâ‚ u sarây

	 Alı[n]uban esîr ider efġān19 

19  215	“Alı[n]uban” kelimesi metinde “Alıbuban” şeklindedir.
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216.	 Ķaţ‚ idüp cümle mîve eşcârın

	 Bâġları oldı fi’l-meśel orman

10b

217.	 Alınup Cuķa Manya Zaklise

	 Kefalye daħı bile oldı tâlân

218.	 Sobut Ülgün Bar’uñ ĥiŝârı

	 Alınup Budva ile oldı vîrân

219.	 Rûz-ı ķāsım daħı gelüp irdi

	 Gitdi ‚asker daġıldı bî-pâyân

220.	 Ħastelikden zebûn oldı ‚asker

	 Ĥasret ile niçesi virdi cân

221.	 Oturup İnebaħtı’da ‚asker

	 Gözedürler ne lu‚b ider devrân

222.	 İstimâ‚ olundı ki ‚asker ile

	 Geldi donanma-i Ħıristiyân

223.	 Çünki taĥķįķe irdi bu aħbâr

	 Ĥüsn-i tedbîre geldiler a‚yân

224.	 Söyledi cümlesine ķapudân

	 Ol ‚Alî’dür sîret-i ķaplan
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25.	 Didi serdârıdur ol Efrenc’üñ

	 Nesl-i şâhî vü ismi Ţon Civan

226.	 Dutuşuram anuñla meydânda

	 Dîn yolunda mu‚în ola Sübĥân

227.	 Emrine râm olup ol an ‚asker

	 Yürüdiler ġazâ yolına hemân

Vaṣf-ı	Âlât-ı	Ḥarb

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

228.	 Tîz açup perrini döner murġa

	 Başını egdi ħiźmetine kemân

229.	 Yalmanurdı içe ‚adû ķanın

	 Uzadur dil hemân ‚adûya sinân

230.	 Ķılıcuñ gör ki ‚arşda aŝıldı

	 Siper oldı ķażañ içün ķalķan

11a

231.	 Ĥarbeler dil uzatdı düşmen içün

	 Gör tüfeklü hemân-dem açdı dehân

232.	 Toplaruñ her biri olup ejder

	 Od ŝaçar düşmene olur śu‚bân20 

20  232	Birinci mısradaki “Toplaruñ” kelimesinde “t” harfi (ت) ile yazılmıştır. Bir sonraki beyit-
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233.	 Düşmenüñ başı oldı aña ţop

	 Nice ţop oynadandur ol cevgân

Vaṣf-ı	Cenk

234.	 Birbiriyle ķavuşdılar ‚asker

	 Yir u gök eyle olur revân lerzân

235.	 İrdi tîġ-i ecel serine kimüñ

	 Tîr ider kimi üstüne perrân

236.	 Dilün uzadubanı yalmandı

	 Ķanlar içüp sinân olur mestân

237.	 Oķ yılanı gibi atılur-idi

	 İki cânibde göz göze peykân

238.	 Tîġ u tîr eyle doķunur meśelâ

	 Kirpiye dönmüş-idi şol ķalķan

239.	 Çün ecel ţopı atılur nâgâh

	 Niçesin eyledi o dem bî-cân

te ise (ط) ile yazılmıştır. 11a’da bulunan “Çün ecel ţopı atılur nâgâh” mısraında “ṭop” (ط) 
ile yazılmışken 27a’daki “Atıla toplar ‛adûnıñ üstine” mısraında (ت) ile kaydedilmiştir. 
30b’deki “Atarlar ţop tüfek âteş firâvân” mısraında ise aynı kelime önce (ت) ile yazılmış 
sonra üzerine (ط) harfi de ilâve edilmiştir… Metinde buna benzer bir yığın imlâ proble-
mi bulunmaktadır.
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240.	 Tüfegüñ fınduķı kime ţoķınur

	 Açdı ol sînelerde çoķ revzân

241.	 Kim şehîd oldı kimisi mecrûĥ

	 Kimün öldürürdi derd-ile hicrân

242.	 Ķudret ıssı Kerîm ü Ķādir’sün

	 Şefķatüñ ķapusında yoķ derbân

243.	 Ĥâcetün dünyede revâ ķılduñ

	 Kâfirüñ iy Müheymin ü Mennân

244.	 Emrüñe râm olup o Ķapudân

	 Dîn yolunda cânın ider ķurbân

11b

245.	 İki cânibden oldı ceng-i ‚ažîm

	 Ķan-ıla lâle-gûn oldı ‚ummân

246.	 Dîn yolunda şehîd olanlar içün

	 Cennetüñ ķapusın açar Rıđvân

247.	 Ba‚żı deryâya düşdi ġarķ oldı

	 Ba‚żısın devşirüp alur gebrân

248.	 Felegüñ ķubbesini gümletdi

	 Çâķ çaķ-ı seyfi ile ġāziyân
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249.	 Ķırdılar ġāzîler niçe küffâr

	 Kimi mecrûĥ olup ider efġān

250.	 Mîr-i mîrân Uluc ‚Alî ol şîr-merd

	 Girdi âlây içine ol merdân

251.	 Aldı aķdırdı bir niçe gemiler

	 Yuddı bir ķaçını daħı ‚ummân

252.	 Ķapudân anlardan aldı niçesin

	 Çekildi ol kenâre niçe mîrân

253.	 Serin ķurtarmaġa cân atdı Pertev

	 Yaluñuz başı ile ķurtarur cân

254.	 Gemiyle ķıçına yüridi çoķ er

	 O kim merddür müdâmî itdi ķıran

255.	 Bi-ĥamdillâh ki yüz döndürmedüm hîç

	 ‚Adûdan iy birâder buña inan

256.	 Esîr oldıķ ţutuldıķ emr-i Ĥaķ’la

	 Ħıristiyân kimi de ider efġān

257.	 Kimi baba kimi ķardeş oġul dir

	 Kimi başum elüm deyüp aķar ķan
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258.	 Ħasâret irdi muĥkem ol kilâba

	 Bizüm cânibde de olurdı nâlân

259.	 On ţoķuzı Cemâźiye’l-evvel

	 Rûz-ı yekşenbih idi Ķapudân

12a

260.	 Dîn yolunda fedâ-yı cân itdi

	 Rûĥı içün du‚â oķı yârân

261.	 Sene idi ţoķuz yüz ü yetmiş

	 Żamm-ı ţoķuz ile bilür ‚irfân

Vaṣf-ı	Maḥbûsân

262.	 Dutulur cengde nûr-ı dîdeleri

	 Ķapudân-zâdeler ol iki civân

263.	 Gül gibi açılup gelirler idi

	 Dutdı aġızlarun o ġonçe dehân

264.	 ‚İzzet idüp virürler esbâbdan

	 Ħoş ţutar luţfı ile Don Civan

265.	 Dutarlar nice kimse a‚yândan

	 İsmi ile anı bilür Sulţân

266.	 Zü‚amâdan sipâhîler merdler

	 Alınup oldı ħâk-ıla yeksân
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267.	 Rü’esâdan alındı çoķ kimse

	 Dutdılar daħı niçe keştîbân

268.	 Ŝoydılar her gemide maĥbûsı

	 İtdiler cemmüñ olar ‚uryân

269.	 Urdılar pâyimüze zincîri

	 İşimüz oldı zâr-ıla efġān

270.	 Açlıķ ile ķatı zebûn oldıķ

	 Gözümüzde uçardı bir pâre nân

271.	 Eskiden ţutulup esîr olan

	 Bizüm ile gelüp olur yârân

272.	 Pend idüben naŝîĥat eylerler

	 Şol ki gögsünde vardur îmân

273.	 Şefķat idüp ţa‚âm virürler idi

	 Gözler idi bizi olar pinhân

12b

274.	 Aç u çıplaķ görüp bizi anda

	 Yudı arıtdı ħaylice yârân

275.	 Ŝac ile ŝaķalı tırâş idüp

	 Pîrleri ķıldılardı nev-civân
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276.	 Kimi deper kimi gelüp urur

	 Kimi efşân iderdi fâĥişân

277.	 Erba‚în güne dek bu hicrânı

	 Çekdi ol ‚asker ile ol mîrân

Recâ-yı	Şefâ‘at	bâ	Muḥammed	‘Aleyhi’s-selâm

[Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilün]

1.	 Yâ şefî‚a’l-müźnibîn yâ güzîn-i enbiyâ

	 Şefķatüñ nûrın irişdür gül bize yevmü’l-cezâ

2.	 Bir gürûh maĥbûslaruz küffâr elünde yâ Resûl

	 Dîn yolunda eylemiş idük bu cümlemüz ġazâ

3.	 Yüzümüz ķara günâhuñ ĥaddi vü pâyânı yoķ

	 Ķalmışuz hicrân elünde çekerüz derd ü belâ

4.	 Luţfıñ-ıla yâ Resûlallâh Ħudâ’dan dilegil

	 Bizi bu bendden ħalâŝ idüp ide luţf u ‚a[ţ]â

5.	 Açıcaķ yevme’l-ķıyâmet sen livâ-ı ĥamdüñi

	 Hindî’yi eyle ķabûl kim ola ħuddâm-ı livâ

Naẓm

[Fâ‚ilâtün Mefâ‚ilün Fa‚lün]

278.	 Bu cefâdan ħalâŝa dermân ķıl

	 Ĥürmeti-çün Resûlüñ iy Yezdân
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279.	 Ķalbüñe luţfıñ eyledüñ ilhâm

	 Emr idüp ķullarına Don Civan

280.	 Ol esîrüm olan müselmânı

	 Ţon u gömlek virüñ cuķa ķaftân

281.	 Ġayrı yerde belâ çekilmiş-idi

	 Messine’de oldı bu iĥsân

13a

282.	 Ĥâżır eyleñ olar içün ħâne

	 Küd (?) döşek vâle nuķ‚alarla mihmân

283.	 Guşt-i oroz (?) yanınca hem sebze

	 Her kişiye virile dörder nân

284.	 Ħastalara tavuķ ķızıl üzüm

	 Bile tüffâĥ u fındıķ u rümmân

285.	 Ħasta tavuķ yeyüp ŝaġı baķup

	 Nef‚i olmadı anlara çendân

286.	 Va‚desi yitmek ile fevt oldı

	 Mesken oldı olara dâr-ı cinân

287.	 Ħastalara virüp ţabîb şerbet

	 Mîl belâsın çekerdi mecrûĥân
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288.	 Bize luţf eyleye o Rabb-ı enâm

	 Râh aça her kimesne bula mekân

289.	 Sañadur dâyimâ tażarru‚umuz

	 Her cihetle elüñdedür imkân

290.	 İrdi sem‚üme bir ŝadâ-yı laţîf

	 Ŝabr ile müşkil iş olur âsân

291.	 Tedrîc ile irer maķāmına er

	 Gör nice irdi Yûsuf-ı Ken‚ân

292.	 Anuñçün düzüpdürür üstâd

	 Pâye pâye çıķıla nerdübân

293.	 Gûşa irdi bu pend-i Raĥmân

	 Cân ŝafâ buldı vü oldı ħandân

294.	 Messine maĥbesinde ĥabs oldıķ

	 Bir yire geldi cümle-i yârân

295.	 Pâyimüzden ki gitdi bend ü belâ

	 Dâr-ı ni‚met olupdurur zindân

296.	 Şeb ü rûzda gelür idi bir bir

	 Yuķaruda ne kim olundı beyân
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13b

Tażarru‘-kerden	be-Cânib-i	Ḥażret-i	Sübḥân

[Mef’ûlü Fâ‚ilâtün Mefâ‚îlü Fâ‚ilün]

1.	 Sensün İlâhî ‚adl-ile luţf ıssı pâdişâh

	 Derd ü belâda leyl ü nehâr eylerüz biz âh

2.	 Şâm ü seĥerde seyrin idüp pür żiyâ iken

	 Ġâhi ţutulur emrüñ ile đarb-ı mihr ü mâh

3.	 Gerçi günâhı bî-‚add ü bî-ĥaddür ķulıñ

	 Luţfıñ ķapusını idinür her kişi penâh

4.	 Cürm ü günâha mu‚terif erüz  rûyımuz siyâh

	 Bâb-ı keremüñ açıluban gösterile râh21 

5.	 Yârâ bu sergüźeştümüzi istimâ‚ iden

	 Engüşt-i ĥayreti dehene aldı didi vâh

6.	 Ħiźmetde ķāŝır ola ki ķul terbiye olur

	 Açar gözini bendüñi gûşı yorula gâh

7.	 El açuban du‚â idelüm Hindî derd-ile

	 Şemşîr-i Aĥmedî ile ola küffâr tebâh

21  4	 Birinci mısradaki “mu‚terif erüz” kelimesi “mu‚terifüz” şeklinde okunduğunda vezin 
düzelmektedir.
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Naṣîḥat-i	Zenân-ı	Ṣâliḥân

[Fâ‚ilâtün Mefâ‚ilün Fa‚lün]

297.	 İki ħâtûn gelürdi zindâna

	 Âħiret bacısı ol iki zenân

	

298.	 Didilerdi ki vardur otuz yıl

	 Bizi baĥr içre aldılar gebrân

299.	 Dîn yolunda ŝıyânet üzre olup

	 Ħâşa lillâh ki idevüz ‚iŝyân

300.	 Siz daħı viresüz ķażâya rıżâ

	 Dîn yolunda mu‚în ola Sübĥân

301.	 Bu ŝıyânet ki ola ħâtûnda

	 Niçün olmaya ġayret-i merdân

14a

302.	 Yâ İlâhî bu cümle maĥbûsa

	 Mü’ebbed eylegil sen dîn ü îmân

Vaṣf-ı	Temâşâ-yı	Hindî

303.	 Seyrin idüp gezüpdürür Hindî

	 ‚Arab ile ‚Acem [u] Gürcistân

304.	 Görmedi bilmez idi hîç anı

	 Şimdi gördi nedür Frengistân

266 | Metin



305.	 Cümleten ħalķı bî-edeplerdür

	 Seg gibi ţuruban ider efşân

306.	 Yur elini yüzini efşândan

	 Ya‚ni ţâhir olupdur ol ĥayvân

307.	 Ĥîlede ol ķadar ider ħud‚a

	 Ķādir olmaz o ĥîleye şeyţân22 

308.	 Fâĥişeyle zinâ ider fâĥiş

	 Biri biri yanında ħınzîrân

309.	 Sâde rûlar u ħûb u ra‚nâlar

	 Âteşe ‚ışķ-ıla atarlar cân23 

310.	 Nev‚-i insân ki dutdılar millet

	 Muħtelifdür bir olmadı edyân

311.	 Dîn-i İslâm oları ref‚ itdi

	 Âyet ile ĥadîś ile burhân

312.	 Kimi mün‚im kimi faķįr ħalķuñ

	 Bir dem olmadı cümlesi yeksân

22  307	İlk mısrada “ħud‛a” olması gereken kelime metinde	“ħuţ‛a” şeklinde yazılmıştır. İkinci 
mısradaki “ĥîleye” kelimesi derkenâr olarak yazılı. Mısra içinde “ĥîleyle” yazılmış, son-
ra üstü çizilmiş.

23  309	Metinde “‚ışķ-ıla” yerine “‚âşıķ-ıla” yazılı. Ancak bu okuyuş vezni bozmaktadır.
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313.	 Kimisi źillet üzre ħor u ĥaķįr

	 Kimi bir lu‚b-ile dalabıdur kân

314.	 Gösterür dürlü dürlü ŝûretler

	 Ber-ķarâr olmadı cihân bir ân

315.	 Göñlüñi ţar ţutup belâ çekme

	 Yazılanı görür ŝaĥîĥ insân

14b

316.	 Geçdi eyyâm bu ĥâl ile bir zamân

	 Geldi irdi hele mâh-ı Şa‚bân

317.	 On beşinci gicesidür anuñ

	 Bây u gedâ el açup umar iĥsân

Der	Leyle-i	Berât	Tażarru‘	Şoden

Ġazel

[Fe‚ilâtün Fe‚ilâtün Fe‚ilâtün Fe‚ilün]

1.	 Yine tevzî‚ olunur bu gice a‚mâl-i berât

	 El açup eyleyelüm derd-ile ‚arż-ı ĥâcât

2.	 İrişüp ‚avn-i Ħudâ luţf ķapusını aça

	 Ŝaġımuzdan ŝolınup açıla nice derecât
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3.	 Dîn yolunda ki şehîd oldı o dem ġāzîler

	 Bilinüp ‚izzet ü ikrâmları yevme’l-‚araŝât

4.	 Derd-ile âh idelüm gel berû iy dertlü dil

	 Bize ol Rabb-ı Raĥîm şefķat ide vire necât

5.	 Bizi âzâd ide Ĥaķ ķıla du‚âmuzı maķbûl

	 Her kişi itmededür bu gice ħayr u ĥasenât

6.	 Gelüñüz tevbe ķılalum sizüñ ile yârân

	 Tevbemüz ola ķabûl ref‚ ola cümle nekebât

7.	 Hindîyâ ġafleti ref‚ eyle Ħudâ’ya ĥamd it

	 ‚Âķil olan źikr idüp itmeye ġayrı kelimât

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

318.	 Geçdi Şa‚bân du‚â ola maķbûl

	 Ĥâliyen görinür meh-i Ramażân

319.	 Ŝâyim oldı bu cümle maĥbûslar

	 Hep müdâvim namâzadur zindân

320.	 İçimüzde var idi bir ‚âlim

	 Tecvîd üzere oķur-idi Kur’ân
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321.	 Ol iderdi imâmeti her vaķt

	 Nâmına dinilür anuñ ‚Ośmân24*

15a	25**		

322.	 İ göñül aç niyâz-ı dilün Ĥaķ’a

	 Gice gündüz tażarru‚ ide lisân

323.	 Bizi küffâr ilinden eyle ħalâŝ

	 ‚An ķarîb luţfıñ-ıla iy Raĥmân

324.	 Bir gün ola gele ricâlü’l-ġayb

	 Ĥâyil olmaz olara kevn [ü] mekân

325.	 Velâyet žâhir olmış ersün

	 Brusa’dan iriş Emîr Sulţân

326.	 Cildi pâk eyleyen debbâġat-ıla

	 Gelüben irişe Aħî Evrân

327.	 Bu cihâna gelen erenler hep

	 Eger žâhirdedür eger pinhân

328.	 Vaķitdür irişüñ meded lillâh

	 Sizi bâ‚iś ķıla bize Sübĥân

24*  Anlatılan mevzuun devamı 37. varaktadır (“Oḳunurdı eẕân ḫafî anda /  Hem cemâ‛at 
olur idi yârân” ile başlayan varak). 

25**  36. varakın sonu ile bu varakın başı ise mütenasib görünmektedir (bk. “Vaṣf-ı tażarru‛ 
ile’r-Raḥmân”). Varakın baş kısmına rık‛a ile şu not düşülmüş: “Hindî Maĥmûd’uñ bir 
parçası dîgerine ‛ilâve olunacaķ.”
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Ġazel-i	Meded-kerden-i	Ħıżr

[Mef‚ûlü Fâ‚ilâtü Mefâ‚îlü Fâ‚ilün]

1.	 Düşdüm belâ vü miĥnete yetiş bana Ħıżr

	 Ķaldum ayaķda al elüm iriş baña Ħıżr

2.	 Küffâr elünden almaġa himmet gerek meded

	 Yâd iller içre luţf-ıla biliş baña Ħıżr

3.	 Sırr-ı ġuyûbe ‚ilmi virdi çün Ħudâ saña

	 Kâr eyledi bu derd-ile teşvîş baña Ħıżr

4.	 Girdâba düşdi derd ü ġam içre döner bu dil

	 İlyâs ile çalış u duruş baña Ħıżr 

5.	 Hindî dolaşdı şimdi ki Efrenc’i seyr ider

	 Eyle du‚âyı görüne bu düş baña Ħıżr

Vaṣf-ı	Tenbîh

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Fe‚ûlün]

15b

329.	 Roma şehründe taĥķįķdür ki Rûm’dan

	 Ķuş uçmazdı vü yügürmezdi ķaplan

330.	 Muĥarremüñ yigirmi sekiziydi

	 O çarşanba güni temcîdde uyan
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331.	 Ki tersâ vaż‚ı üzre bir kimesne

	 Nidâ itdi vü hep işitdi a‚yân

332.	 Bunı dir ki Papa Türk oldı bilüñ

	 Ve Türk aldı Roma’yı diñle inan26  

333.	 İşidüp bunı dem-beste ķalurlar

	 Bu vaż‚a oldı ĥayrân cümle gebrân

334.	 Ricâlü’l-ġaybdür itdi işâret

	 ‚İnâyet eyleye bize o Raĥmân

335.	 Ŝafer ayı irişdi eyle perhîz

	 Žafer vire ‚adû üstine Sübĥân

Vaṣf-ı	Mekâtib-i	Rûm

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

336.	 Bir seĥer ĥüzn-ile ţurup maĥzûn

	 Âb u ĥasret gözümden oldı revân

337.	 Girye vü âh-ile cefâda iken

	 Bir neşâţa şehâdet eyledi cân

26  332	O dönemde “Türk” kelimesinin “müslüman” ile eşanlamda kullanıldığı unutulmamalı-
dır.
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338.	 Rûm havâsı belürdi devrândan

	 Bunı yârân meşâma virdi nişân

339.	 Nâgehân geldi bir fedâyî yigit

	 Dâmeni içre eylemiş nihân27 

340.	 Didi gelür mekâtibdür

	 Pâşâzâdeye tâbi‚ olan merdân28 

341.	 Getürüp baña virdi maħfî ol

	 Baña raķįķ ķoşdılar gebrân

342.	 Destüme eyledi mekâtibi tîz

	 Ţutdı a‚žâm hemân o ân lerzân

16a

343.	 Ditreyüp kâġıd üstine cânum

	 İşidüp cem‚ olur hemân iħvân

344.	 Ŝâĥibi aldılar mekâtibi hep

	 Kimi giryân olur kimi nâlân

345.	 Rûmuñ aħbârı sem‚üme girdi

	 Ney-veş idüp döne döne nâlân

27  339	İkinci mısra derkenâr olarak yazılmış.

28  340	Birinci mısrada	son tef‛ileyi oluşturacak	kelime/kelimeler eksiktir. Her iki mısrada da 
vezin aksamaktadır.

| 273Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd



346.	 Ķâġıda merdüm-i dîdem itdi nažar

	 Oldı her ĥarfi baña bir yârân

Beyân-ı	Ḥurûf

347.	 Elif	eydür İlâhî yâ Rabbî

	 Dertlü dillere eylegil dermân

348.	 Be	didi ki belâya ŝabr eyleñ

	 Ŝabr ile yine bulasız ‚unvân

349.	 Te	didi tâ ezel ki yazıldı

	 Görmek anı size ola âsân

350.	 Śe	didi śâbit ol ŝadâķatde

	 Diye ŝâdıķ senüñ içün aķrân

351.	 Cim	didi cidd idüñ ‚ibâdetde

	 Birini yüz biñe ţuta Yezdân

352.	 Ḥa	didi ḥâl dilüyle esrâr

	 Cümle ‚âlem bu sırdadur ĥayrân

353.	 Ħı	didi ħayr ola ŝoñı anuñ

	 Bu cefâ mükâfâtun ide Raĥmân

354.	 Dal	didi devletüñ güni doġdı

	 İtdi tedbîr sizüñ içün erkân
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355.	 Ẕal	didi ẕikr idüñ müdâm Ĥaķķ’a

	 Buldı tevĥîd ile vüŝûl ‚irfân29 

356.	 Re	didi ki rûşen ola çeşmiñüz

	 Göre sizi cemâl-i müştâķān

16b

357.	 Ze	didi zâr idüben âh itmeñ

	 Râh açıldı sizüñdür[ür] meydân

358.	 Sin	didi seyr idüñ yaķįn vaķtde

	 Size bende ola ķamu gebrân

359.	 Şın	didi şâd oluñ Ħudâ ĥaķķı

	 Fetĥ-i bâb eyledi Ġanî Sübĥân

360.	 Ṣad	didi ṣoñı eylüge irişe

	 Emr-i Ĥaķķ-ıla buña ţutma gümân

361.	 Ḍat	didi żâyi‛ olmadı aŝlâ

	 Cümle eśķāli ĥıfž ider Mennân

362.	 Ṭı	didi ṭay idüñ mekân yilüñüz

	 Luţf-ı Ĥaķķ’la buña olur imkân

29  355	Birinci mısra nüshada “Ẕal	 didi müdâm ẓikr idüñ Ĥaķķ’a” şeklinde kayıtlıysa da 
“elif”ten itibaren anahtar kelimelerin “didi”den sonra sıralanmış olması sebebiyle tak-
dim tehir yaptık. Ayrıca vezin de bu değişikliği mecburi kılmaktadır.
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363.	 Ẓı	didi ẓâhir ola âśârı

	 İde iħlâŝ-ıla du‚â yârân

364.	 ‛Ayn	ider ‛âlemüñ işâretüni

	 Aġzın açup aña baķar insân

365.	 Ġayn	dir ki ġınâya bâ‚iśdür

	 Kim ki aza çoġa eyleye şükrân

366.	 Fe	didi kim feraḥ oluñ dâyim

	 Gitdi ġam şâd ola dil-i vîrân

367.	 Ḳaf	didi ḳorḳmañuz necât irdi

	 Biz de didük şehâdet eyledi cân

368.	 Kef	didi kâfirüñ helâkligidür

	 ‚Asker-i dîn tîġ eyledi ‚uryân

369.	 Lâm	didi luṭf idüp Ħudâ-yı Kerîm

	 Sizi âzâd ķılup ķılur şâdân

370.	 Mîm	didi mâr [u] mûr ķadar ‚asker

	 Ehl-i küfriñ ilün ider tâ[lân]

371.	 Nûn	didi nûra reh ķırar kâfir

	 Siyâveş’dür ķıran ol mîr-i mîrân30 

30  371	Hindî’nin bahsettiği Siyâveş, 975 (1567-1568)’de büyük imrahor, 977 (1569)’de yeni-
çeri ağası, 987 (1579)’da Rumeli beylerbeyi, 990 (1582), 994 (1586) ve 1000 (1592)’de 
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17a

372.	 Vâv	didi var oluñ cihân içre

	 Ġazâ seyfi-ile ķırıla gebrân

373.	 He	didi her günüñ ola biñ yıl

	 Size şimden-girü yüz duta devrân

374.	 Lâm-elif	didi lâ dimez hergiz

	 Sizüñ maķŝûdıñuz içün o Sulţân

375.	 Yâ	didi siz ki yâr-ı ŝâdıķsız

	 Size envâ‚-ı ‚izzet [ide] erkân31 

Beyt

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Fe‚ûlün]

	 İlâhî bu ĥurûfıñ ĥürmetine

	 Bizi irgür Muĥammed ümmetine

	 Âmîn

sadrazam olan, 973 (1566)’te II. Selîm’in kızı Fatma Sultân’la evlenen ve 1010 
(1601)’da vefât eden Kanijeli	Siyâvuş	Paşa olmalıdır.

31  375	Metinde	 ikinci mısradaki	“ide” kelimesi yerine “eyleye” varsa da bu kullanım vezni 
bozmaktadır. 
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Beyt

	 Didümdi cânıma kâr itdi ġurbet

	 Didiler kim nihâyet buldı miĥnet

Vaṣf-ı	Maḥmûd	Beg

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

376.	 Ķapudân-zâde ismi Maĥmûd Beg

	 Ħoş kerem-kândur o tâze civân

377.	 Gönderür ta‚yîn üzre niçe kitâb

	 Hem ĥamâyıl oķuyalar yârân

378.	 Def‚a-i śânîde o merdüm-i pâk

	 Gelen adamı ile bî-pâyân

379.	 Luţf idüp gönderür bize iĥsân

	 Her faķįr oldı bây sen aña inan

380.	 Yine gönderdi mîve envâ‚dan

	 Her kişi mîveye virür idi cân

Ġazel

[Mef‚ûlü Mefâ‚îlü Mefâ‚îlü Fe‚ûlün]

1.	 İy luţf [u] seħâ ehli mu‚înüñ ola Allâh

	 Ħâk-i rehüñe yüz sürüle olına hemrâh
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17b

2.	 Geçmişleriñüñ rûĥına degsün olan iĥsân

	 Ħayruñ ile iy ker[î]m şâd ola ervâĥ

3.	 Devlet ķapusı açıla üstüñe efendüm

	 ‚İzzetler ide manŝıbla saña Şehinşâh

4.	 Bedr ola cemâlüñ umaram âb-ı vużûdan

	 Yüzüñi görüp ĥasret idüp ire gör mâh

5.	 Ayru düşeli Hindî ķulıñ vech-i ĥasend[en]32 

	 Gün olmaya kim eylemeye derd-ile biñ âh

Vaṣf-ı	Şehr-i	Rebî‘ü’l-evvel

[Fâ‚ilâtün Mefâ‚ilün Fa‚lün]

381.	 Çünki doġdı Rebî‚ü’l-evvel’de

	 Ĥaķ žuhûrında ref‚ olur buţlân

382.	 Mu‚cizâtını gösterür umaruz

	 Mevlûdı ayı içre Faħr-ı cihân

383.	 Berr ü baĥr içre ‚asâkir-i İslâm

	 Ķabżasında kemân atar peykân

32  5	 “ĥasend[en]” kelimesi metinde “ḥasendür” şeklindeyse de mânâya uygun düşmesi için 
“ḥasenden” şeklinde okundu.
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384.	 Tîġ urur ‚âşıķāne küffâra

	 Gice gündüz ķarârı yoķ bir ân

385.	 Ola manŝûr ‚adûnıñ üstine

	 Luţf u iĥsân ide o dem Yezdân

386.	 Birine biñ ‚arż ider Allâh

	 Kefere aldı ŝandı râygân

387.	 Şöyle kim ķırıla bu yıl küffâr

	 Berr ü baĥri ţuta o demde ķan

388.	 Açıla hep ķıla‚-ıla iller

	 Çañları ref‚ ola oķına eźân

389.	 Umaruz hem ħalâŝ bula maĥbûs

	 Mevlûdında müşerref bula mekân

390.	 Niyyet idüp bu ĥâlete şeb u rûz

	 Oķur İħlâŝ’ı şevķ-ıla yârân 

18a

391.	 Yüzde bir oķunur du‚âsı anuñ

	 Biñ tamâmda du‚â oķur bir cân 

392.	 Bir ķaç aydur müdâvimüz cümle

	 Cem‚ olup bir yire ķamu yârân
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393.	 Vaķt iricek o dem oķınur eźân

	 Yir yir nitekim o şehristân

394.	 Cem‚ olur üç odaya müsebbiĥler

	 Her cemâ‚atde bir imâm iy cân33 

395.	 Dâr-ı küfr içre ol Raĥîm Allâh

	 Virdi ruħŝat ‚ibâdete Raĥmân

396.	 Pâdişâh nâmına du‚âyı ider

	 Dâyim iħlâŝ-ıla bu maĥbûsân

397.	 İde maķbûl du‚âyı Rabb-ı enâm

	 Ala küffâr ilini Şâh-ı cihân

398.	 Gele ‚asker ţola bu illerde

	 Ola żabţ eyleye bir mîr-i mîrân

399.	 Zebûn olup re‚âyâ ola cümle

	 Vire ħarc ħarâcın cümle gebrân

33  394	Birinci mısrada vezin aksamaktadır. İkinci mısradaki “iy cân” ibaresi metinde “iy ħân” 
şeklindedir.
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Vaṣf-ı	Mevlûd-ı	Nebî	‘Aleyhi’s-selâm

400.	 Olur mevlûd oķunmaġa iķdâm

	 Ĥâżır itdük ţa‚âm u hem bile nân

401.	 Yendi ol ţa‚âm ne kim ĥâżırdur

	 Nân ile bal u yaġ gibidür hemân34 

402.	 Źâkirân cem‚ olundı yârândan

	 Ħûb nefesle oķur o dem ‚Ośmân

403.	 Źikr olunup müveşşaĥ oķundı

	 Diñleyüp ‚âşıķ oldılar gebrân

404.	 Ĥaķ Resûli ķabûle ola şefî‚

	 İde iħlâŝ-ıla ķabûl Sübĥân

18b

405.	 Oldı tersħâne sırrı kâtibine

	 Dervîş-i derd-mend ü dil-rîşân

406.	 Ol daħı bezl ider olan varın

	 Oķına mevlûd-ı Şefî‚-i cihân

407.	 Źâkirüñ oldı dili tesbîĥde

	 Yine bülbül gibi şaķır ‚Ośmân

34  401	İkinci mısra metinde “Nân u ile bal yaġ” şeklinde başlamaktadır. Ancak vezin ve mânâ 
îcâbı yukarıdaki şekilde okundu.
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408.	 Yendi ni‚met oķundı mevlûdı

	 Cân u dilden du‚â ider yârân

Na‘t-i	Resûlullâh	Ṣallallâhu	‘Aleyhi	ve	Sellem

[Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilün]

1.	 Yâ Resûl-i faħr-ı ‚âlem yâ şefî‚a’l-müźnibîn

	 Ħˇâce-i kevn ü mekân maĥbûb-ı Rabbü’l-‚âlemîn

2.	 Ol münevver vechinüñ müştâķıdur şems [ü] ķamer

	 Şol mu‚anber zülfiñüñ dîvânesidür ĥûr-ı ‚în

3.	 Nûrıñuñ şevķı ile ţoldı zemîn ü âsmân

	 Yiridür tâ kim semâ üstine faħr itse zemîn

4.	 Yir nice faħr itmeye kim iki şaķ oldı ķamer

	 Bu zemînde saña vaĥy indirdi Cibrîl-i Emîn

5.	 Baş açup aġlaşalum gel gel berû maĥbûslar

	 Ol Resûli ĥürmetine ide ıţlâķ ol Mu‚în35 

6.	 Bu ġazâ yolunda maĥbûslar du‚âya el açup

	 İtdiler Ĥaķķ’a tażarru‚ ide âmîn sâmi‚în

35  5	 “maĥbûslar” kelimesi “maĥbûblar” şeklinde okunmaya da müsâittir. Ancak sonraki mıs-
ra bizi söz konusu kelimenin “maĥbûslar” şeklinde okunmasının daha doğru olacağı 
kanaatine götürmektedir.
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7.	 Bizi küffâruñ elinden sen ħalâŝ it yâ İlâh

	 Ĥürmeti-çün ‚arş [ü] kürs ü ‚âbidîn ü ĥâmidîn

8.	 Luţfıñ-ıla yâ Resûlallâh münaķķaşdur tamâm

	 Ķalbimüñ âyinesünde ravża-i ħuld-ı berîn

9.	 Yoķdurur bir źerre a‚mâlüm ola lâyıķ-ı Ĥaķ

	 Hindî’ye eyle şefâ‚at ola ilĥâķ-ı ŝâliĥîn

	

	 Temmet	bi	‘avnillâh36*

19a*37*

409.	 Ma‚nîde kendü ni‚metüñdür

	 Kâfir ilinde iy Şeh-i devrân

Vaṣf-ı	Da‘vet-i	Papa	

410.	 Oldı Nevrûz o gün düşenbih

	 Da‚vet itdi bizi o pîr-i muġān

411.	 Geyinüben ķuşandılar müslim

	 Hem ‚amâme ŝarındı mü’minân

36*  Sayfa kenarına iki defa basılmış olan 1335/1917 tarihli mühürde eserin “Edirne meb‛ûsu 
Fâik Beyefendi” (Mehmet Fâik Kaltakkıran v. 1948) tarafından pederi merhum Ahmed 
Bâdî Efendi (v. 1326/1908) nâmına Edirne İttihâd ve Terakkį Kütüphânesi’ne bağışlan-
dığı kayıtlıdır. Bu kütüphâne 1919’da kapatıldığı için Ahmed Bâdî Efendi’nin bütün 
kitaplarıyla beraber Sergüzeştnâme de önce Edirne Türk Ocağı Kütüphânesi’ne sonra 
da Edirne Selimiye Kütüphânesi’ne nakledilmiştir.

37**  Önceki varakla bu varak arasında konu bütünlüğünün olmaması varakların koptuğunu 
gösteriyor. Bu kısım nüshanın son varağı olan 42b’nin devâmıdır.
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412.	 Aluban gitdiler bizi cümle

	 Yanımızca yürürdi bir ĥayvân

413.	 Ŝoķaġuñ ţolmış-ıdı eţrâfı

	 Cebelü kâfir anda hep âstân

414.	 ‚Urba-yıla ţolu ţolu zenler

	 Dehen açup baķar olur ĥayrân

415.	 Ĥareme baŝdılar ķadem merdân

	 Aġzı ŝuyın aķıtdı şâd-revân

416.	 Şöyle cem‚ olmış-idi ol günde

	 Ķara kâfir ţolar idi meydân

417.	 Ţabaķāt ile nerdübân çıķılup

	 Žâhir olurdı bir niçe fevķān

418.	 Taĥt fevķında yazılup eşkâl

	 Aña raġbet ider mi hîç insân

419.	 Eyle ŝûret virür ol taŝvîre

	 Cânı var ise vire anlara cân

420.	 Ĥaķķ’a bâţıl deyüp ol ehl-i đalâl

	 Ni‚metün yir müdâm olur küfrân
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421.	 Ķapu yanında yer yerin ţurmış

	 Cebelûlar her bellü gebrân

422.	 Ol aradan girildi içerüye

	 Ol maĥallede olur imiş dîvân

19b

423.	 Bizi pîşkeş deyu çekerler bir bir

	 Ketħudâ gönderüpdi Don Civan

424.	 Ŝundı defter yanınca nâmesini

	 Açdılar baş okıdılar ‚unvân

425.	 Oldı mefhûm ‚ayân bilindi tamâm

	 Ol arada degildi pîr-i muġān

426.	 Vüzerâ nâmına olan erkân

	 Girdiler bir ķafes odaya o ân

427.	 Bu degil ki bu vaż‚ ola ‚âdet

	 Ħalvete girmiş imiş o ruhbân

428.	 ‚Arż idüp pîşkeş ile nâmesini

	 Didi bu sâl edâ ola noķŝân

429.	 Türk’i yine baŝup alam vâfir

	 Baña himmet iderse pîr-i muġān
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430.	 Setler urur cihânda lâf ü güzâf

	 Olmadıķ sözi söylemez ‚irfân

431.	 ‚Âķil olan her iş olur ŝanmaz

	 Kim bilür kim ne gösterür devrân

432.	 Her işüñ râstına sevinme ŝaķın

	 Çomaġa râst gelür gehî ţavşan

433.	 Naķd-i ‚ömrüñi ħarc idüp alduñ

	 Vir yirine ki alasın aķrân

434.	 Şol ki sermâyeyi metâ‚a vire

	 İder aŝŝı tamâm o bâzirgân

435.	 Ol ki a‚mâli yoķ ħayâle düşer

	 İder âħir taŝavvurunda ziyân

436.	 Umaruz ‚aksi ola murâdlarınuñ

	 Bize raĥm eyleye Ġanî Raĥmân38 

437.	 Râzıķ u Ķādir u Raĥîm oldur

	 Cümle ĥükmindedür odur sulţân

38  436	Birinci mısrada aksayan vezin “‛aksi ola” ibaresi “‛aks’ola” şeklinde okunduğunda 
düzelmektedir.
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20a

438.	 Devri seyr eylesün o Žıll-ı Ħudâ

	 Hindî ķulıñı pîşkeş itdi zamân

439.	 el-Amân el-amân iy devr-i felek

	 Göre ĥasret gözüm ecelden amân

440.	 Odadan bizi yine döndürdiler

	 Yine iltüñ yirine dir erkân

441.	 Gözedürüz müdâm ümmîd ķapusın

	 Fetĥ-i bâb eyleye bize Yezdân

Vaṣf-ı	Vefât-ı	Merḥûm	Aḥmed	Beg

442.	 Âh elüñden senüñ felek feryâd

	 Bizi ney gibi eyledüñ nâlân

443.	 Ayıruban bizi o gül-ruħdan

	 Oldı bülbül gibi işüm efġān

444.	 Görüñ ol şemsi kim zevâle irer

	 Ķoydı anı zemîn içinde zamân

445.	 Ķanı ol serv-ķāmet Aĥmed Beg

	 Mâre mi ķoçulur ol ince miyân
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446.	 Degil insân ŝaĥîĥ melek idi ol

	 Ĥûrîler ile seyr ider o cinân

447.	 Şâkir idük cihânda biz andan

	 Raĥmet ide aña Ġanî Ġufrân

448.	 Yerde yatduķca Aĥmed-i Ġāzî

	 Yüz duta Maĥmûd’a bu rûy-ı cihân

449.	 Ola ol rif‚at-ile ber-ħurdâr

	 Düşe öñine atlu vü yayan

450.	 İre maķŝûd u devlete o nihâl

	 İde ‚izzet ķavâ‚idden erkân

451.	 Eyle maķbûl du‚âmuzı yâ Rab

	 Cümleye ķıl ‚inâyet ü iĥsân

20b

Mersiyye-i	Merḥûm	Nevverallâhu	Merḳadehu

[Mefâ‚îlün Fe‚ilâtün Mefâ‚îlün Fe‚ilün]

1.	 Dilâ ne ġaflete düşmiş bu derd-mend insân

	 Bu ķubbe-i felek içre müdâm virürler cân

2.	 Bu ân ki aldı elümden o gevher-i pâki

	 Zemîn içinde zamânı gör eyledi pinhân
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3.	 Ķanı o nergis-i mestân ķanı ol lebleri mül

	 Ķanı ol âfet-i müjgân ķanı ol ķaşı kemân

4.	 Ķanı ol saçları sünbül ķanı ol ruħları gül

	 Ķanı ol çâh-ı zeneħdân ķanı ol ġonçe-dehân

5.	 Ķanı ol ħande-‚ızâr u ķanı ol ĥâl-i siyâĥ

	 Ķanı ol kebg-i ĥırâm u ķanı o ince miyân

6.	 Ķanı ol ‚işve-‚iźâr u ķanı o mihr-i vefâ

	 Ķanı o sâ‚id-i sîmîn ķanı o mûnis-i cân

7.	 Ķanı ol şems-i münîrüm ķanı o Aĥmed Beg

	 Ķanı o ferr-i celâlet zevâle irdi bu ân

8.	 İlâhî merķadün anuñ sen eylegil pür-nûr

	 Refîķi ĥûr-ıla ġılmân mekânun eyle cinân

9.	 Ķanı bu devr-i felekde anuñ-çün aġlamaya

	 Mâtem itdi aġladı gök [ķara] geydi âsmân

10.	 Şems u ķamer semâ‚a girüp çarħ ile dutar

	 Ney zârı zârı iñledi eyledi fiġān

11.	 Tîġ-ı ecel ki kesdi anuñ ‚ömri riştesin

	 Beñzi ķızardı gör felegüñ ŝanki ţutdı ķan
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12.	 Dâmenlerini çâk idüben aġlaşur bu ħalķ

	 Göz yaşı baĥre ķarışıcaķ acıdı hemân

13.	 ‚Âķil olana Hindî cihân hiç ķonaķ degil

	 ‚Ömrüñ hezâr sâle varursa ŝoñu bir ân

21a

Vaṣf-ı	Terbiye-i	Papa

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

452.	 Yine baġladı ķıŝŝa devr-i felek

	 Gûş idüp eylegil anı iź‚ân

453.	 Biri biri içinde üç ħâne

	 Altışar otururdı maĥbûsân

454.	 Hep biri birine varup buluşur

	 Girer idi bu cümle bir ķapudan

455.	 Güft ü gû eyler-iken anda bular

	 Çekişür anda bir ki bî-edebân39 

456.	 İşidüp cenklerini bu itler 

	 Bildürürler Papa’ya anı hemân

39  455	İkinci mısrada “bir iki” olması gereken ibareyi müellif vezin îcâbı “bir ki” şeklinde 
kullanmıştır.
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457.	 Emr ider ki o bâbı bend ideler

	 Ŝu-yıla vireler biraz ķurı nân

458.	 Yedügi ni‚metüñ bile ķadrini

	 Şükrin eyleye olmaya küfrân

459.	 Gûşmâl eyledi olara tamâm

	 Ĥüsn-i tedbîr ile o pîr-i muġān

460.	 Câhilâne ider bulara cefâ

	 Hem refîķe bile görüñ ol ân

461.	 Dir refîķı ola ne içün men‚e

	 İhtimâm itmeyüp virürler amân

462.	 Kişiye cû‚ gibi cefâ olmaz

	 Meskenet de olur aña zindân

463.	 Ĥiddet itmez riyâżet ehlini gör

	 Nefsi sâkin olur gelür keslân

464.	 Ħoş cefâ eyledi tedârük ile

	 Üç gün içre ŝımâţ rûşendi hemân

465.	 Fetĥ-i bâb oldı geldiler ni‚ama

	 Oldı perhîz üzere pîr ü civân
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21b

Vaṣf-ı	Şeref-i	İslâm

466.	 Saña keşf olınur diñlerseñ esrâr

	 Ki te’śîri ile oluna ĥayrân

467.	 Resûl-i Müctebâ’ya ümmet olduñ

	 Sa‚âdetlü başuñ vardur i yârân

468.	 Alur menzîlini çıķmaz ţarîķden

	 Şerâyi‚ yolı ile ţoġru varan

469.	 Ecel yaŝduġına şol-kim ķoya baş

	 Ölüm acısı ile ola sekrân

470.	 Buluna tevbe vü tevĥîd dilünde

	 Odur taĥķįķ biline kâmil insân

471.	 İrer rûĥı anuñ a‚lâ maķāma

	 Refîķ ķılur Ħudâ anlara vildân

472.	 Livâ-ı ĥamd-ıla mesrûr olalar

	 Eger maķbûl idinürse o sulţân

473.	 Metîn dîn dîn-i İslâm’dur ŝaĥîĥ bil

	 Olupdur ġayrı edyân cümle buţlân
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474.	 Ħudâ emriyle oldı iki ħâne

	 Biri dûzaħ biri cennetdür iy cân

475.	 İdüpdür fırķa fırķa anı Ħallâķ

	 Eźel kim ħalķ olundı rûĥ-ı insân

476.	 Kimisi dûzaħ içün oldı ta‚yîn

	 Kimine virdi cennet ĥûr u ġılmân

477.	 Muħalled olısar dûzaħda küffâr

	 İder cennetde vaĥdet ehl-i îmân

Vaṣf-ı	Kefere-i	Bed-nâm

478.	 Saña taķrîr ideyin bir ĥikâyet

	 Bu vâķı‚dur ki gördüm diñle inan

22a

479.	 Roma şehri kim oldur dâr-ı küffâr

	 Bu maĥbûs yârânla olundı seyrân

480.	 Đalâlet ehlinüñ bed-nâmı oldı

	 Alur muĥdeś kitâbın ele ruhbân

481.	 O ĥâşâ dir ki tañrımuzdır ‚Îsâ

	 O kim ķatl oldı çârmîħ ile ‚uryân

482.	 Ki her sâl içre bir gün mâtemidür

	 Dögüne şol günâhkâr bula ġufrân
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483.	 Gererler gergüye bir ŝûret anlar

	 Ki dirler budurur ‚Îsî-i Yezdân

484.	 Nice žâlim đalâlet ehlidür gör

	 Ki Ħallâķ’a iderler bunca bühtân

485.	 Gererler elleri ile ol itler

	 O ŝûretden iderler Ĥaķķ’a ‚iŝyân

486.	 O fâsid zu‚mını dir bir kez oldı

	 İder kendüleri her sâl her ân

487.	 Şeb içre cem‚ olurlar ol ħanâzîr

	 Ki gergi gezdürüpdür budur edyân

488.	 Yaķubdur mum on biñden ziyâde

	 Arar dûzaħ yolın mum-ıla gebrân

489.	 Ki her mum bir filoridür bahâsı

	 Olur dînâr on biñ eyle iź‚ân

490.	 Biraz ķayışlara kebkeb ķaķarlar

	 Dögünürler dutar gevdelerin ķan

491.	 Ki dirler mu‚terif oldıķ günâha

	 Günâh ‚afvına dermân buldı ruhbân
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492.	 Ġażab ķılmış bulara Ĥayy [u] Ķādir

	 Đalâletde ķomış anları Sübĥân

493.	 Cehennemde mü’ebbed ola anlar

	 Yiyeler her zamân zaķķūm u ķaţrân

22b

Beyt

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün]

	 Đalâlet üzre ser-gerdân dönerler cümle-i gebrân

	 Mülevvesler televvüsle hevâ-yı nefs ider sekrân40 

Vaṣf-ı	Pend-i	Hindî

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Fe‚ûlün]

494.	 Serüñe nâgehân ki düşe bir iş

	 Başuña ‚aķl dir olma perîşân

495.	 Sükût it kimseye sen râz virme

	 Dehen açma ki görünmeye dendân

496.	 Olagör ĥüsn-i ħulķ-ile müdâm sen

	 Çıķar ţatlu söz-ile inden ilan

497.	 ‚Azîz olmaķ dilerseñ dünyede sen

	 Dilüñden min ba‚đ gelmeye yalan

40  Beyt:	 Birinci mısradaki “üzre” kelimesi sonradan ilâve edilmiş.
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498.	 Cihânda merdlik it sözüñde er ol

	 İderseñ gözle muĥkem ‚ahd ü peymân

499.	 Bu esrâr ile ĥayrân oldı Hindî

	 Sen igne yurdusından eyle seyrân41  

500.	 Cihân ger döndüre yüzüni senden

	 Yüzi döndürme sen cevrine ķatlan

501.	 Ki sen girdâba düşseñ ġam degildür

	 Kişinüñ ķaydını görür Yaradan

502.	 Deñer ŝabrını ķullarıñ Ħudâvend

	 Ķażâya vir rıżâ luţf ide Yezdân

503.	 Yıķılduñ ise sen meydân içinde

	 ‚Uceb olmaz dürişüp yine atlan 

504.	 Edânîye refîķ olma cihânda

	 Saña bir yâr idün-kim ola râzdân

23a

505.	 Emânete ħıyânet itme zinhâr

	 İder ma‚mûre-i dâruñı vîrân

41  499	Birinci	mısradaki “oldı” kelimesi “olda/ol da” okunacak şekilde yazılmıştır. Ancak 
mânâ “oldı” şeklinde okumaya daha uygun. 
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506.	 Ŝadâķatde olasın sen ki dâyim

	 Žafer bulmaya düşmen ola selmân

507.	 Ĥasûdıñ başıdur dâyim belâda

	 Ne ġam yersin cihân içinde andan

508.	 Ĥasûdın sözine ţutma ķulaķ sen

	 Eger olursa da ol ibn-i fülân

509.	 Hüner baĥr içre keştî żabţ itmek

	 Ķolaydur âlet uñarmaķ ķaradan

510.	 Raķįb-i kec-dehân-kim ķuluñım dir

	 Ucuz ķurtulmış iy cân anı ŝatan

511.	 Murâdına vâŝıl olur ol er kim

	 Buradan iźn-ile ķaldura daban

512.	 Ħayâl-i yâri egler deli göñlüm

	 İder arzû cemâlin görmege cân

513.	 Göresim geldi cândan seni cânım

	 Bize ne virdi iy dost seni alan

514.	 Göñül murġı diler yine yataġın

	 Ne deñlü uçururlarsa yuvadan
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515.	 Feraĥ birle ţola ħâneñ verâsın

	 Ola ma‚mûr u rûşen u abâdân

516.	 Ħudâ ulaşdura evlâda bizi

	 Öpüp oħşana ġabġabla zeneħdân

517.	 Felek raĥm eyle maĥbûs-ı ża‚îfe

	 Cefâ eyleme bize oldı evrân42 

Beyt

	 Ħudâyâ eylegil maķbûl du‚âmı

	 Murâda irgüren sensün enâmı

23b

Laṭîfe-i	Sükker

518.	 Şeker nuķlleri gönderdi Papa

	 Ki Maĥmûd Beg yiye hem bile yârân

519.	 Yedügünce aña ol ţatlu gelmiş

	 Dimiş yârân ırâķdan ide seyrân

520.	 Hemân-dem medĥe yazdum bir ġazel ben

	 Bilür kim aġzın açmış ķande ĥayrân

42  517	“Felek raĥm eyle” ibaresi nüshada “Felek eyle raĥm” şeklinde kayıtlıdır. Ancak bu oku-
yuş vezni bozduğu için kelimelerin yerleri değiştirildi.
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Ġazel

1.	 Sen iy şîrîn-kelâm bir ‚âlî şânsın

	 Süħan ehline rehber cisme cânsın

2.	 Bizi ţatlu dilüñle bende itdüñ

	 Bu ħalķ içre güneş gibi ‚ayânsın

3.	 Şeker nuķlinden iĥsân it kerem ķıl

	 Bugün luţf u keremle kâmrânsın

4.	 Bu dil ţûţîsi maĥbûs-ı ķafesdür

	 Ġıdâsın vir muĥibb-i ţûţiyânsın

5.	 Bu Hindî muħliŝuña mâ’il olġıl

	 Bizüm ħâneye aķ âb-ı revânsın

Beyt

	 Gör ol ehl-i kerem nice seħîdür

	 Bir avuç sükker itdi baña iĥsân

Vaṣf-ı	Edâ-i	Ḥacc-ı	Şerîf

521.	 İrişdi şehr-i Źi’l-ĥicce ‚ayân bil

	 Ĥikâyet diñle ĥacdan şimdi cânân

24a

522.	 Binâ olduķda Ka‚be ol Ħalîl’e

	 Fedâ itmege oldı emr-i Yezdân
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523.	 Nidâ itdi Ħalîl emr üzre ol dem 

	 Didi lebbeyk ervâĥdan ki ol ân

524.	 İder ĥac sâ‚atiyle bil ŝaĥîĥ kim

	 O muĥrim oldı lebbeyk didi ol cân

525.	 Ki ķaç def‚a ki lebbeyk didi ol rûĥ

	 O ‚ad üzre ider ĥac buña inan

526.	 İki ĥac ideni taĥķįķ bilgil

	 İder üç kerre ĥac uyķudan uyan

527.	 Eger ĥac ide iki fevt olur ol

	 Virür bir ĥac śevâbın daħı Raĥmân

528.	 İnan bu ķavle sen ķavl-i ŝaĥîĥdür

	 Eĥâdîśde bulundı buña burhân

529.	 Yürür her sâlde üç yerden ki maĥmil

	 Yemen’den Mıŝr u Şâm-ile ile’l-ân

530.	 Medîne’ye gelürler Şâmî ĥuccâc

	 Ki üç gün nûra ġarķ olur o mihmân

531.	 Resûl’üñ ravżasına ŝad hezârân

	 Ŝalât-ile selâm irgüre Mennân
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532.	 Çehâr-yâr-ile aŝĥâbına hem

	 Bile irişdüre luţf-ıla Ĥannân

533.	 Daħı âli ile ezvâcına da

	 Daħı etbâ‚ına ol Ĥayy [ü] Deyyân

534.	 Gelür ĥuccâc bil Bi’r-i ‚Alî’ye

	 İder ġuslı geyer iĥrâmı ‚uryân

535.	 Gider ĥubb-ı cihân ţab‚ı olur pâk

	 Dilünde źikr-i esmâ Rabb-ı Deyyân

	

	 Muḥrim	olan	kimesne	bu	du‘âyı	oḳur

24b

	 Lebbeyk	Allâhümme	lebbeyk	lâ	şerîke	leke	lebbeyk

	 İnne’l-ḥamde	ve’n-ni‘mete	leke	ve’l-mülk	lâ	şerîke	lek

536.	 İrer Ka‚be’ye şevķ ile ki ĥâcı

	 Uzadur Rükn-i Yemânî’ye gerdân

537.	 İder niyyet ţavâf-ı ĥac içün o

	 Ĥacerü’l-esved’e yüz süre lerzân

538.	 Ţavâf ider yedi kez her rüknde

	 Du‚âlar oķur anda pâk vicdân

539.	 Mu‚ayyendür ki İsmâ‚îl Maķāmı

	 İki rek‚at namâzı ķıla cândan
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540.	 İde nûş ol arada âb-ı Zemzem

	 Şarâb-ı Zemzem içen ola mestân43 

541.	 Ŝafâyı bula anda Merve ĥaķķı

	 O sa‚y içinde ŝalına ħırâmân

542.	 İre Źi’l-ĥicce’nüñ rûzı ţoķuza

	 ‚Arafat ţaġına ‚azm eyle yayan

543.	 Varup mescidde anda diñle ħuţbe

	 İki vaķti ķılurlar anda bir ân

544.	 Biri öyle biri ikindi anuñ

	 Oradan vaķfeye yüriye ‚irfân

545.	 Du‚âya el açar yetmiş biñ âdem

	 Yetişmezse melâ’ik vire Sübĥân

546.	 Açarlar el olar beyne’ŝ-ŝalâteyn

	 Güneş devr eyleyüp olunca pinhân

43  540	İkinci mısradaki “içen” kelimesi metinde “içün” şeklindeyse de mısradaki “şarâb” ve 
“mest” kelimelerini de göz önünde bulundurduğumuzda “içün”ü “içen” olarak okumak 
mânâya daha uygun görünmektedir.
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Ṣıfat-ı	Ṣalât

[Mef‚ûlü Fâ‚ilâtü Mefâ‚îlü Fâ‚ilün]44*

1.	 Beş vaķt namâz bu cihânda netîce-i Mi‚râc

	 Devletlü ħânedür ol kim ķıla namâzı ezvâc

2.	 Ţutdı ţarîķ-ı Ĥaķķ’ı o kim farż edâ ider

	 Źi’l-ĥicce ayı önünde bulur murâdı ĥuccâc

25a

3.	 İrdüñ murâda çünki eyâ ĥâceti revâ

	 Ķurbânlar eyle vir ŝadaķayı ţoyırġıl ac

4.	 Arar iseñ eger marż-ı źenbe sen devâ

	 Tevbe eyle gel ţabîb ide ol derdüñe ‚ilâc

5.	 Küffâr elinden ister-isen derd-mend ħalâŝ

	 ‚Arfe güninde Hindî du‚âya elüñi aç

Du‘â-yı	Tażarru‘-ı	Rûz-ı	‘Arefe

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Fe‚ûlün]

1.	 El açdum luţfıña iy Ĥayy [ü] Ķādir

	 Senüñ ismüñdürür her dilde ŝâdır

2.	 ‚İnâyet eyle Ka‚be ĥürmeti-çün

	 Nidâ iden Ħalîl’üñ da‚veti-çün

44*  Vezinde hayli zorlama var.

304 | Metin



3.	 Resûl-i Müctebâ’nuñ ĥürmeti-çün

	 Senüñ luţfıñla anuñ şefķati-çün

4.	 Resûl alnındaġı envâr ĥaķı-çün

	 Yed-i Mûsâ’daġı śu‚bân ĥaķı-çün

5.	 Cemî‚-i evliyâ vü enbiyânuñ

	 Gicede gözi açıķ bî-riyânuñ

6.	 Çehâr-ı yâr olan ŝâdıķlar içün

	 Saña müştâķ olan ‚âşıķlar içün

7.	 Seni źikr eyleyen diller ĥaķı-çün

	 Ma‚ârif açduġı güller ĥaķı-çün

8.	 Senüñ ‚ilmüñ bilen ‚âlimler içün

	 O ‚ilm-ile olan ‚âmiller içün

9.	 Meşâyiħ itdügi taķvâ ĥaķı-çün

	 Şerâyi‚ virdügi fetvâ ĥaķı-çün

10.	 Şol eytâm-ı ŝıġāruñ nâlesi-çün

	 Rümûzıñdan o ‚ârif alası-çün45 

11.	 Zemîn ile semâda her ne kim var

	 Senüñ ‚ışķuñ ile kim eyleye zâr

45  10	 eytâm-ı ṣıġār: Küçük yetimler. Ahmed ve Mahmûd Beyler olmalı.
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12.	 Olaruñ yüzi ŝuyına İlâhî

	 Ki cümle dertlünüñ sensün penâhı

13.	 Bugün dûrda olan ĥuccâc ĥaķı-çün

	 Senüñ iĥsânuña muĥtâc ĥaķı-çün

14.	 El açdı şimdi dergâhuña anlar

	 Ţalabır cümle luţfıña o cânlar

15.	 O cümlenüñ du‚âsı ĥaķķı içün

	 Lisân-ile śenâsı ĥaķķı içün

16.	 Bu küffâr içre maĥbûsıñ yolın aç

	 Bulara raĥmetüñ bârânını ŝaç

Du‘â	vü	Niyâz	be-Dergâh-ı	Ḥaḳ

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün]

1.	 Ulaşdur bizi İslâm’a ‚inâyet eyle yâ Allâh

	 Ki göster bize evlâdı hidâyet eyle yâ Allâh

	

2.	 Ki sensün fâ‚il-i muħtâr idersin luţfı vü ķahrı

	 Bugün ‚afv eyle cürmümüz ‚inâyet eyle yâ Allâh

3.	 Bizüm küffâr çañundan ķulaġımuzı emîn eyle

	 Eźân nûrı ile ţoldur ki raĥmet eyle yâ Allâh
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Baḥr-i	Âẖer

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Fe‚ûlün]

1.	 Mužaffer eylegil Žıll-ı İlâh’ı

	 Ki sensün pâdişâhlar pâdişâhı

2.	 ‚Adû-yı dîni sen ķahr eyle yâ Rab

	 Cünûd-ı müslimîne it ‚inâyet46 

3.	 Bulara luţfıñ-ıla rehber olġıl

	 Dil ü cânlar ħânesine ţolġıl

4.	 Cihânda cümle-i ĥâcılar içün

	 Ġazâya yürüyen ġāzîler içün

5.	 Şehîd olanlar-içün kim ġazâda

	 Ķomazlar idi küffârı fesâda

26a

6.	 Olaruñ yerlerini cennet eyle

	 Ġazânuñ ķılıcına rif‚at eyle

7.	 Senüñ birligüñ içün yâ İlâhî

	 Cünûd-ı müslimînüñ ol penâhı

8.	 Bugün maķŝûda irgür cümlesini

	 Murâdâtı viren sensün bu bini (?)

46  Baḥr-i	âḫer	/ 2	 	 Hindî bu beyitte kafiye ve redif oluşturamamıştır.
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9.	 Daħı âzâd ķıl hep ķullaruñı

	 Ki göster bize ţoġrı yollaruñı

10.	 Murâdum dâr-ı İslâm’a irişmek

	 Daħı maķŝûdıma ħayr ile irmek

11.	 Müyesser eyle źâtuñ ĥürmetine

	 Resûl-i Müctebâ’nuñ şefķatine

	

	 Ve	ṣalli	‘alâ	cemî‘i‘l-enbiyâi	ve’l-mürselîn	ve’l-ḥamdü

	 lillâhi	Rabbi’l-‛âlemîn

	

547.	 Dönübeni segirdür millere dek

	 Esirüb şevķ-ıla insân u ĥayvân

548.	 Gelürler meş‚ale öñünce cümle

	 Ķılurlar yatsu aħşam anda bir ân

549.	 Ŝalˇât-ı ŝubĥı ķıl anda i ĥâcı

	 Ķabûl ide du‚âñı Rabb-ı Mennân

550.	 Orada gün ţoġa yüriye ĥuccâc

	 Gele Mînâ’ya kese anda ķurbân

551.	 Tırâş ola ata ol cemre üç gün

	 Varup Ka‚be’ye sa‚ye diñle yârân
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552.	 Gelüp Mînâ’da yata yine ol şeb

	 İder itmâm-ı ĥaccı ol ‚azîzân

Beyt

	 Zihî devlet sa‚âdet ĥac edâsı

	 Olur maĥbûba vâŝıl mübtelâsı

26b

Vaṣf-ı	‘Asâkir-i	İslâm47*	

553.	 İrişdi sem‚üme hâtif nidâsı

	 Yüridi berr ü baĥre cünd-i ‚Ośmân

554.	 ‚Asâkir eyle cem‚ oldı bu hefte

	 Bu cem‚i görmedi taĥķįķ Süleymân48 

555.	 Ŝadâ ile behâyim ţaġda siñdi

	 O dem ķaşandı ķan arslan u ķaplan

556.	 İninde ķuyruġın ţoġrıtdı dilki

	 Belürmez oldı ķarda izi ţavşan

557.	 Niçe âhûları ŝayd itdi ‚asker

	 Atar cânını ölmeklige ceyrân

47*  İnebahtı yenilgisinden sonra yeniden toparlanan Osmanlı Donanması ile ilgili olmalıdır.

48  554	“hefte” kelimesinin üstü çizilmiş, ancak yerine bir kelime yazılmamış.
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558.	 Bahâr eyyâmı ‚âlem cûşa geldi

	 Şecâ‚at göstere tâ merd-i merdân

559.	 Ķulaķ dut baña işitgil kelâmum

	 Yine baġladı devrân tâze destân

Ḳaṣîde

[Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilün]

1.	 Açdı râyât pâdişâh-ı baĥr u ber

	 Geydi cevşen geldi at üstine er

2.	 Girdi meydâne cünûd-ı müslimîn

	 Tîġ urup küffâra ister ala ser

3.	 Ţutdı âfâķı ŝadâ-yı ţabl u kûs

	 Zîl [ü] surnâ düşmenüñ baġrın deler

4.	 At süheyliyle ġubâr-ı râhı gör

	 Hem nefîr o ân göñüllere irer

5.	 ‚Asker üstünden ķuş uçmaz şöyle bil

	 Ŝavlet-i ‚asker ile hep dökdi per

6.	 Baĥre ‚asker girdi gördi rûzigâr

	 Muķteżâ-yı müslimîn üzre eśer
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7.	 Tîġ olup ‚uryân döner meydânda

	 Ehl-i küfrüñ kellesini ide cer

8.	 Berr ü baĥrüñ ĥâkimi Žıll-ı Ħudâ

	 Saña rehber Ħıżr u İlyâs cümle er

9.	 Uġuruñ ħayr ola iy Şâh-ı cihân

	 Seyf-i ķāţı‚ ile ref‚ oluna şer

10.	 Bile ‚âlem nicedür ţab‚-ı Selîm

	 Ur ķılıcı düşmene göster hüner

11.	 Atıla toplar ‚adûnıñ üstine

	 Göklere çıķa ŝadâ-yıla şerer

12.	 Bu mehâbetle görüp küffâr seni

	 Ķal‚alar teslîm ide açıla der

13.	 Añılur cedden-be-cedden nâmıñuz

	 Nâmdârsın bu cihânda ķo eśer

14.	 Baġlu işler açılur ‚âlemde hem

	 ‚Avn-i Ĥaķ ile mübârekdür sefer

15.	 Maĥbes içre ġāzîler ķaldı źelîl

	 Ne ķamer görür ne şems ü ne seĥer
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16.	 Bize merdlik eyle ķalduķ pâymâl

	 Buñda mı öliceġüz irişür er

17.	 ‚Arfe günidür ki ĥuccâc cümleten

	 El açup maķdûr ŝarf ider beşer

18.	 Yâ İlâhî ‚askeri manŝûr ķıl

	 Luţfıñuñ ıžhârına cânlar iver

19.	 Hindî ŝabr ile cefâ buldı kemâl

	 Ŝabr iden ķullarını Yezdân sever

Vaṣf-ı	Fevt-i	Papa

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Fe‚ûlün]

27b

560.	 Du‚âyı tîz irişdi bil nişâna

	 Felek daħı hemân tîġ itdi ‚uryân

561.	 Teveccüh eylediler ‚asker-i dîn

	 Ġazâya gönderüp ol şâh-ı devrân

562.	 İrişdiler erenler geldi bunda

	 Kevâkib burcı daħı itdi ķıran

563.	 Roma’da gösterildi evvel âśâr

	 Ki Papa ħaste olup çekişür cân
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564.	 Bu devrân arķasın getürdi yire

	 Öpüp elin ayaġın dir ki gebrân

565.	 Bizüm içün varup bâb-ı caĥîme

	 Ki yanmaġa bize eyleye dermân

566.	 Ve ol daħı dimiş ĥâl diliyle

	 Meger ĥâżırlayam zaķķūm u ķaţrân

567.	 Niçe gün seg gibi ol çekişür cân

	 Atup cânun caĥîme bulur aķrân

568.	 Olur Źi’l-ĥicce’nüñ on sekizi çün

	 O günde def‚ olur ol kelb-i nâdân49    

569.	 Du‚â-yı seyf-ile çalduķ biz anı

	 Kesildi başı vü aķmadı hîç ķan

570.	 Putı ŝındı zebûndır cümle küffâr

	 İşâretdür ki nuŝret virdi Raĥmân

571.	 Yararlar ķarnını içi dökilür

	 Ţoñuz çaldı ŝanasın kelbi ol an

572.	 Leşi yatur anuñ üç gice üç gün

	 Gürûh-ıla gelür görmege gebrân

49  568	“def‚” kelimesinin üstünde “fevt” de yazılı. 18 Zilhicce 979: 1 Mayıs 1572.
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573.	 Gelür küffâr bulur tenhâ Papa’yı

	 Yolarlar ŝaķalını bir bir inan

574.	 Ki dirler sıtmaya olur devâ bu

	 O ŝûretden ŝaķal yoldurdı devrân

28a

575.	 Devâya ĥaml iden ĥayvânı gör sen

	 Ĥayâsı ķılına ŝayar mı insân

576.	 Kimisi didi bir ķıl çekmek aŝŝı

	 Biri didi alur bir ķıldan el-ân

577.	 Alup aŝnâmını anda gelürler

	 O gün cem‚ oldı anda cümle ruhbân

578.	 Getürür meyyitin ortaya anlar

	 Ki defn ide o dem eyledi ‚uryân

579.	 Geyirür arķasına ţon u gömlek

	 Beyâż ķorlar daħı üstine ķaftân

580.	 Daķarlar barmaġına ħâtem-i zer

	 Ki dirler budurur âyîn-i edyân

581.	 İderler hâç-ı zerden bile zencîr

	 Elün gögsinde bend itmiş o ruhbân
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582.	 Daħı pâyini zerle bend iderler

	 Odur ‚âlemde pâ-bend-i ĥamâķān

583.	 Daħı ķorlar başına tâc-ı zerrîn

	 İde[r]ler ehl-i dûzaħ aña efşân

584.	 Aña ķurşun ile tâbût iderler

	 Daħı üstine taħta didi Yûnân

585.	 O dem tâbût içine ķorlar anı

	 Şarâb ile daħı ķorlar biraz nân

586.	 Ķadîmden bir kilîsa vaż‚ olunmış

	 Der ü dîvâr kemerler üzre bünyân50 

587.	 Ķaçan-kim papaları fevt olalar

	 Müdâm defn olur imiş anda a‚yân

588.	 Kemerlerüñ birine ķorlar anı

	 İki mermer de ķorlar oldı pinhân

589.	 Kemerden tâbût üsti ķaldı ħâlî

	 Papanuñ şekli naķş olundı ol ân

50  586	Birinci mısra “Bir ķadîmden” yazılmış ancak her iki kelimenin altına takdim ifade eden 
.işareti konulmuş ( م )
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590.	 Aŝarlar ķandîl üstüne bil anı

	 Gece gündüz yanar anda o ruhbân

591.	 Kemân ķaddi ecel oķını atdı

	 Nişânı âħir itdi irdi peykân

592.	 Cihân yurdına virdi naķd-i ‚ömri

	 Ķarâr itmedi kimse bunda bir ân

Ḳıṭ‘a

[Mef‚ûlü Fâ’ilâtü Mefâ‚îlü Fâ‚ilün]

1.	 Küffâr đalâlet-ile žulm üzeredür müdâm

	 Ķomaz yanına itdügini kimsenüñ cihân

2.	 Hâtif nidâsı irdi o dem sem‚-i Hindî’ye

	 Küffâra di ki añlaya ifsâdını ‚ayân

3.	 Anlara işâret ola ma‚nîde bu târîħ

	 Gör ol Papa ki cehenneme kim nice atdı cân51 

	 Sene	979			[1572]

51  3	 İkinci mısraın vezni bozuk.
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Vaṣf-ı	Müfâraḳat-i	Yârân

[Fe’ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

593.	 Yine doķundı bize çarħ-ı felek

	 Göreyin kim anı ola vîrân

594.	 Roma şehri ħarâb ola şallâh

	 Ehl-i İslâm anı ide tâlân

595.	 Buldı ruħŝat kilâb ü ħanâzîre

	 İt gibi ţalaşurdı kelb-i aķrân

596.	 Biri birine düşdiler ķudurup

	 Ţaşradan şehre ħaŝm olur gebrân

597.	 Papa ĥiŝârını iĥâţa idüp

	 Iŝţabur yapdı ţop ķodı ‚ayân

598.	 Çaluban ţablı ţolaşur dâyim

	 Tüfek ile niçe Ħıristiyân

29a

Naẓm

599.	 Maĥbesi de baŝar deyu ķorķar

	 Ayırur içimüzden üç iħvân

600.	 Ŝanasın ayırur teni cândan

	 Burc-ı ĥıŝn içre ķaldılar pinhân
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601.	 ‚Alî Müslim biri Muĥammed Beg

	 Pâşâzâde biri o dürr-i girân 

602.	 Gözümüzden ırâġ olup anlar

	 Aġlaşuķaldılar ķamu yârân

603.	 Gözümüz yaşına teraĥĥüm idüp

	 Bizi şâdân ķılduġını Raĥmân

604.	 Ķıralar birbirini ol itler

	 Yine ķavuşdura bizi Yezdân

Ġazel	bâ	Münâsebet

[Mef‚ûlü Mefâ‚îlü Mefâ‚îlü Fe‚ûlün]

1.	 İy ţûţî-i şîrîn-süħan lebleri pür-ķand

	 Dâme düşüp devr-i ķamer eyledi derd-bend

2.	 Bu naţ‚-ı zemîn üzre felek sürdi piyâde

	 Bir lu‚b-ile baydaķlarını eyledi ferzend

3.	 ‚Aķlumı şehâ zülf-i siyâh ķıldı perîşân

	 Bu murġ-ı dili bir ķılıña eyledi peyvend

4.	 Bir şûħ-ı laţîf ter ü nâzikdür o ġonca

	 Gül gibi açıldı ider ol ‚âşıķa diş ħand
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5.	 Şol ħâl-i siyâhuñ gibi hîç görmedi Hindî

	 Seyr eyledi ‚âlemde Buħârâ vü Semerķand

Vaṣf-ı	Târîẖ-i	Şehr-i	Muḥarremü’l-Ḥarâm

	 Sene	980				[Mayıs-Haziran	1572]

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]52*

605.	 Aç gözüñ ķalķ seĥerde dâyim sen

	 Devlet ıssı olur seĥer ħîzân

29b

606.	 Ola maķbûl du‚âsı her şeb u rûz

	 El açup eyleye niyâz-ı pîrân

607.	 Evden olma[ma]ġa sa‚y ide ‚âķil

	 Ķor yabânda ŝaķın seni yâbân53 

608.	 Şol sarâyuñ ki ol ola ħurremi

	 Mâni‚ olmaz olara hîç derbân

609.	 Sen ŝalâĥ üzre ol müdâm iy merd

	 Daħı eyüler ile ol iħvân

610.	 Bu cihân yüz virürse aldanma

	 Gösterür ol şâgil elvân

52*  Bir çok mısrada vezin aksamaktadır.

53  607	“olma[ma]ġa” kelimesinde köşeli parantez içindeki “ma” vezin ve mânâ îcâbı ilâve edil-
di.
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611.	 Kimsenüñ irmedi buña ‚aķlı

	 Çerħ-i devrânı gör ki ser-gerdân

612.	 Nedürür ne olur ne bilürsin

	 Bilür ancaķ o Ķādir ü Yezdân

613.	 Gösterür niçe renkde ma‚nâyı

	 Yine ţab‚-ı ţâvûsı ide cevlân

614.	 Dürr [ü] cevher dizem müdâm nažma

	 Ba‚żı yerlerde düşer seyelân

615.	 Sene başı irişdi iy abdâl

	 Şerĥa aç sineñe olup ‚uryân

616.	 Yazdı şehr-i Muĥarrem’e târîħ

	 Ţoķuz yüz sekseni bu dem devrân54   

Beyt

[Mef‚ûlü Fâ‚ilâtü Mefâ‚ilü Fa‚ilün]

	 Devrân ki ĥâdiśât-ıla her gice yüklidür

	 Gün doġmadan neler ţoġa kim bile nâgâh

54  616	Muharrem	980: Mayıs 1572.
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Vaṣf-ı	Papa-yı	Cedîd

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

617.	 Yine bu pîrezen cihânı görüñ

	 Sene başında ţoġırur oġlan

30a

618.	 Yine ħalķı dâyim çerħ-i şu‚bede-bâz

	 Gahî giryân ider gehî ħandân55 

619.	 Birinüñ yirini zemîn eyler

	 Birinüñ üstine döner devrân

620.	 Âsiyâb-ı felek ögütmededür

	 Cev ü gendüm ü ţarı ile ŝaman

621.	 ‚İbret-âmiz işüñ nihâyeti yoķ

	 Diñle yine ne vaż‚ ider ezmân

622.	 ‚Aceb ancaķ bu ‚âdet-i tersâ

	 Papa olur yolınca bir ruhbân

623.	 Ķamu tersâ aña olur tâbi‚

	 Mîr ü sulţân ü efķar ü a‚yân

624.	 Fevt olan Papa’nuñ yirine birin

	 İħtiyâr itdiler bugün gebrân

55  618	Birinci mısraın vezni bozuktur.
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625.	 Rûz-ı se-şenbih idi vaķt-i ‚aŝr

	 Ŝadre geçdi o demde pîr-i muġān

626.	 Hindî aña ħiţâb idüp didi kim

	 Râhib oldur gözetmeye ‚unvân

627.	 Ġurresidür Muĥarremün târîħ

	 Papa olduñ i ķıdvetü’l-aķrân

	 Sene	980				[Mayıs	1572]

628.	 Papa olması vaķt-i ‚aŝr olmaķ

	 Tîz zamânda yoġ ola nâm u nişân

629.	 Źi’l-yed idük Papa’dan evvel biz

	 Andan oķunmaġ-ıla evvel eźân

630.	 Ķal‚asına girüp bizüm begler

	 Żabtın itmişler idi ol mîrân

631.	 Roma’da žulm-ıla olur küffâr

	 Sâkin iken ‚asâkir-i ‚Ośmân

30b

632.	 Ŝoñra olup Papa alur ġaŝben

	 Şer‚-ile ĥükm olur eyle iź‚ân

633.	 Şâh-ı devrân ile şikâyetimüz

	 Ĥaķımuzı alur bizüm Sulţân
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634.	 Dâr-ı İslâm ola Roma şehri

	 Fetĥ ide luţf-ıla Ġanî Raĥmân

635.	 Ĥâliyen oķur eźânı beş vaķt

	 Maĥbes içre bu cümle mü’minân

636.	 Ola câmi‚ bunıñ kilîsâsı

	 Oķına ħuţbe emr ide Sübĥân

Vaṣf-ı	Papa	vü	Seyr-i	Kilîsâ-yı	nâ-Tamâm

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Fe‚ûlün]

637.	 Yine diñle ne işler dûzaħîler

	 Ne ifsâd itdürür anlara şeyţân

638.	 Papa olduķda girdi ol sarâya

	 Yanına cem‚ olınur cümle a‚yân

639.	 Niçe şeb cümle eţrâfı sarâyuñ

	 Ţonanur mum ile hem ŝaĥn [u] eyvân

640.	 Ve cümle ķaŝr [u] ķulle yüce yirler

	 Yaķarlar mumları pîr ü civânân56 

641.	 Ŝoķaķlar içre yaķarlar fıçular

	 Atarlar ţop tüfek âteş firâvân

56  640	“ķulle” kelimesinin aslında (و)ı yoktur, ancak kelime metinde (و)lı yazılmıştır.
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642.	 Gör oynar dûzaħîler âteş-ile

	 Bugünki günden eyler aña idmân

643.	 Sarâya girüp on üç gün olıcaķ

	 Dimişler tâcı giy zünnârı ķuşan

644.	 Sarây ķurbında vardur bir kilîsâ

	 Henüz irgürmemiş itmâma bünyân

645.	 Didi ehl-i vuķūf altmış yıl oldı

	 Ki ta‚mîrün Papa ķılmışdı fermân

31a

646.	 Ķadîmden nâmı imiş Santo Petro

	 O Petro vaķf idüp geçmiş çoķ ezmân

647.	 Dinilür Petro’yı aŝĥâb-ı ‚Îsâ

	 Binâ âśâr ķalmış ancaķ andan

648.	 Olan papalara meşrûţ o evķāf

	 Daħı ilĥâķ ider evķāfa a‚yân

649.	 Ve cümle ķadnaruñ papalaruñ

	 Važîfesi ol evķāfdandur inan

650.	 Binâ itmâm bulmamaġa bâ‚iś

	 Tevârîħ ehli dirler daħı ruhbân
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651.	 Ķaçan itmâma ire Santo Petro

	 Anı elbetde alur Âl-i ‚Ośmân

652.	 Gelüp ķubbeye irmişdür binâsı

	 Ħudâ emri ile żabţ ide Sulţân

Beyt

	 Ħudâ maķbûle irgüre du‚âmız

	 Dehen açup budur Ĥaķķ’a śenâmuz

Naẓm

653.	 O deyrüñ ţaşra ķapusında bir yir

	 İderler zînet anda ola dîvân

654.	 Geyüp Papa tâcı ķuşandı zünnâr

	 Oturur taħta-bend üstünde ruhbân

655.	 Götürür taħta-bendi birķaç âdem

	 Ŝanasın küt götürür iki ĥayvân

656.	 Eli ile ider ħalķa işâret

	 Başın açup olurlar miśl-i kelbân

657.	 İki gün daħı geçdi oldı on beş

	 Papa ol günde itdi şehri seyrân

31b
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Vaṣf-ı	Şöhret-i	Papa

658.	 Yedek itmiş müzeyyen birķaç atlu

	 Ve üç daħı ķatır yiderdi yayan

659.	 İki taĥt-ı revân bile giderdi

	 Yedekler ‚aķabince eyle iź‚ân

660.	 Yedek ardınca yüz sekiz neferdür

	 Ķızıl cuķa geyer ħuddâm [u] a‚yân

661.	 Olar ardınca gelen Papa idi

	 Geyer ķırmızı ŝıķma kemħa ķaftân

662.	 Zer-ile haçı dikmiş yaķasına

	 Ŝolaķ etegligi ķuşanmış ol ân

663.	 Başında şapķası ķızıl ķadîfe

	 Eteklik aķ bayramîden inan

664.	 Ata olmuş süvâr yanınca atlu

	 Yürürdi yüz yigirmi daħı yayan

665.	 Elün ħalķa ŝalup barmaġı oynar

	 İder küfr âyinin icrâ o ruhbân

666.	 İki cellâd miśâl-i kelb eñsesinde

	 O imiş ħâŝŝa ħiźmetkâr-ı râzdân
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667.	 Olaruñ ‚aķebince ķarnaller

	 Ki ķırķ kimsedürür bir ĥâlde aķrân

668.	 Olardan olagelmişdür papalar

	 Ķızıl muĥayyer idi cümle ķaftân

669.	 Binerler her birisi bir ķatura

	 Olardan yeg yürür idi o ĥayvân

670.	 Bulardan ŝoñra yetmiş dört kimesne

	 İyi bayır ķuludur geyimlü esyân

671.	 Bu cem‚üñ ekśerün bilgil papasdur

	 İyi bayır ķulusı cümle dilîrân57 

32a

672.	 Muħanneś kimseden dünyâ içinde

	 Ki erlik gele dirlerse o yalan

	

673.	 Bu cem‚e girişürse elli atlu

	 Cemî‚isin ider alan u tâlân

Beyt

	 Ħudâyâ ŝal cünûd-ı müslimîni

	 Resûlüñ ola icrâ bunda dîni

57  671	İkinci mısrada aksayan vezin “ķulusı” yerine “ķulu” dediğimizde düzelmektedir.
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Dîger

	 Bu meşhûrdur eyâ simîn sâ‚id

	 Yeter biñ serçeye ‚uķķāb-ı vâĥid

Vaṣf-ı	Ħazîrân

674.	 İrişse her senede bilgil iy yâr

	 Kim evvel yay zamânıdur ĥazîrân

675.	 İdermiş ehl-i küffâr tâ ķadîmden

	 O mevsüm içre fitne diñle iy cân

676.	 Papa sarây ķapusı yolından

	 Gelen ţolanı ŝoķaķ bula pâyân

677.	 Oraya varıcaķ döner girüye

	 Sarây yanındaġı kilseye dolan

678.	 O ŝoķaķlar kemâl-i vüs‚at üzre

	 Dikerler upuzun ŝoķaġa çûbân

679.	 Çeker[ler] üstlerine tente anuñ

	 Ŝoķaġuñ içi olur miśl-i eyvân

680.	 Direkleri çiçekle donadurlar

	 Ve dîvâr semtüne zâr ţutdı a‚yân
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681.	 İşidür ol güni eţrâf [u] eknâf

	 Gelüben cem‚ olur a‚yân u gebrân

32b

682.	 Sarây-ı Papa’da birikir anlar

	 Birer kâfûrî mumı yaķdı her cân

683.	 Yine gebrân başına yaķdı otlar

	 O ħiźmete ķamu uzatdı gerdân

684.	 Çıķup Papa sarâyından ŝoķaġa

	 Yaķupdur mumunı pîr ü civânân

685.	 Gör anları ki nice bî-baŝardur

	 Güneş rûşen iken mum yaķar ol ân

686.	 Müzeyyen ŝoķaġa yüridi bunlar

	 Papaslar yir yir olur idi nâlân

687.	 Bu vaż‚ üzre geçerler mumlar ile

	 Ķamu bed-nâm ü a‚yân cümle yayan

688.	 Papa daħı oturmış taħta-bendde

	 Götürmiş taħta-bendi bir iki ĥayvân58 

689.	 Öñünce iki kâfir götürür tâc

	 Biri tâc-ı sülûk birisi mîrân

58  688	“bir iki” kelimeleri vezin îcâbı “bir ki” şeklinde okunmalıdır.
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690.	 Anuñ ardınca bir altun ķadeĥde

	 Ħamrdan ķurŝ idüp ķomışdı bir nân

691.	 O ķurŝda Ĥażret-i ‚Îsâ’yı yazmış

	 Ki gergide gerilmiş şekl-i insân 

692.	 Bunıñ ardınca Papa taħta-bendde

	 Dutar üstine gönlek bir iki gebrân59 

693.	 Daħı ardınca niçe mumlı küffâr

	 Bu ĥâliyle bu cümle itdi seyrân

694.	 Ţolaşup vardılar ol bâb-ı deyre

	 İçine girdi deyrüñ cümle gebrân

695.	 Papa ol ķurŝı yir ħalķ arasında

	 Ki ĥâşâ dir ki ol ‚Îsî-i Yezdân   

696.	 Dimiş ol ķurŝ içün benüm etümdür

	 Ķadeĥdeki şarâb cismümdeki cân

33a

697.	 Yi bu nânı şarâbı iç ŝaĥîĥ bil

	 Benümle laḥmüke	laḥmîsin iy cân60 

59  692	“bir iki” kelimeleri burada da vezin îcâbı “bir ki” şeklinde okunmalıdır.

60  697	“Lahmüke	lahmî” tabiri Hz. Peygamber’e isnâd edilen “Yâ Alî, cismüke cismî, lah-
müke lahmî, demüke demî, rûhuke rûhî.”, “Ey Ali, etin	etim, canın canım, kanın ka-
nım, ruhun ruhumdur.” sözünden iktibas edilmiştir. Bektâşî edebiyâtında çok yaygın 
olarak kullanılması yanında, Seyyid Nesîmî, Usûlî, Hayretî, Ümmî Sinan, Esrâr Dede 
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698.	 Bugün nânı yidüm içdüm şarâbı

	 Velî oldım u hem vâli-i gebrân

699.	 Oradan Papa Santo kilsesine

	 Varuban üç gün oldı anda mihmân

700.	 Velâyet ĥâŝıl oldı ya‚nî anda

	 Gelüp sarâyına girdi o sekrân

Ḥażret-i	Ḥaḳ	bâ-Düşmenân	Rızḳ	Muḳadder	Kerd

701.	 Ķalmayup ķullaruñ ‚uyûbına

	 Gebr ü tersâya rızķ viren Sübĥân

702.	 Cümlenüñ ĥâline senüñ fermân

	 Ķamu ĥükmüñdedür senüñ Sulţân

703.	 Muŝîbetde be-ĥâlet bil muĥaķķaķ

	 Dile Ĥaķ’dan müdâm sen dîn ü îmân

gibi diğer mutasavvıf şâirler tarafından da iktibas edilen bu ibare kaynaklarda farklı 
rivâyetlerle yer almakla beraber muteber hadis kitaplarında bulunmamaktadır. (Hadisin 
çeşitli rivâyetleri için bk. Ebü’l-Ferec Cemâleddin Abdurrahmân b. Ali İbnü’l-Cevzî, 
el-İlelü’l-mütenâhiye fi’l-ehâdîsi’l-vâhiye, Beyrut 1403/1983, I, 211; Muhammed b. 
Tâhir Makdisî, Zahîretü’l-huffâzi’l-muharric ale’l-hurûfi’l-elfâz [nşr. Abdurrahmân b. 
Abdülcebbâr el-Ferivâî], Riyad 1416/1996, II, 776; Süleyman b. İbrahim el-Hüseynî 
Kundûzî, Yenâbiu’l-mevedde [nşr. Alâüddin el-A’lemî], Beyrut 1418/1997, s. 155. Bu 
hadisin İslâmî Türk edebiyâtındaki kullanımı hakkında geniş bilgi ve zengin örnekler 
için bk. Meliha Yıldıran Sarıkaya, Türk-İslâm Edebiyatında Hz. Ali [doktora tezi, 2004], 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 51-54). Hindî Mahmûd’un Papa’nın bu ekmek şarap 
âyinini “cismümdeki cân” ve “lahmüke lahmî” ibareleriyle anlatması dinî birikimini 
göstermesi bakımından dikkate değerdir.
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704.	 Bi-ĥamdillâh Muĥammed ümmetiyüz

	 Şefî‚ü’l-müźnibîn buyurdı Ġufrân

705.	 İşitdüñ ehl-i küfrüñ ķıŝŝasını

	 Ne işler işledür anlara şeyţân

706.	 Ŝalâĥı ķoma elden iy ķarındaş

	 Ţarîķ-ı Ĥaķķ’a vâŝıl ķıldı Sulţân

Beyt

	 İlâhî sen bilürsin ĥâlimüzi

	 Ya ķurtar bizi ya al cânımuzı

Vaṣf-ı	Esb-i	Pîşkeş	ü	Seyr-i	Ħûbân

707.	 Yine diñle ‚acâyib bir ĥikâyet

	 Rivâyet eylediler ehl-i buţlân

33b

708.	 Anabolı ili evvelde taĥķįķ

	 Roma deyrine vaķf imiş bir ezmân

709.	 Frantis ķahr-ıla żabţ itmiş anı

	 Yine İspanya aldı didi gebrân

710.	 İşâret ķonıla vaķf oldıġına

	 Bunı ‚âdet ķomışlar ol dem a‚yân
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711.	 Ki her sâl gönderür İspanya bir at

	 Gelür Papa’ya her sâl içre el-ân

712.	 Geyim resminde ķumaş örtüsi var

	 Papa öñünce yedek olur inan

713.	 Ki her sâl içre ta‚yîn üzre bir gün

	 O güne Santo Petro didi gebrân

714.	 Gelür ol günde ta‚yîn olınan at

	 Ki seyr eyler anı pîr ü civânân

715.	 Bu ‚âdet üzre yine gönderür at

	 İşidüp cümle gebrân oldı şâdân

716.	 O ĥammâl bârgîri gibi boz atdur

	 Sürür boz at dirisi gibi gebrân

717.	 Öñünce yine odlar yaķdı itler

	 Atıldı ţop tüfek ħalķ oldı sekrân

718.	 Seĥerden ķalķdılar ehl-i đalâlet

	 Yine âyînlerince ehl-i buţlân

719.	 Olurlar cem‚ deyr içinde anlar

	 Alur put ellerine cümle ruhbân

| 333Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd



720.	 Kilîsâlarda oķurlar yazarlar

	 Zinâdan ĥâŝıl olmış cümle ŝıbyân

721.	 İderler ŝınf-ıla hep bunları gör

	 Alay alay olurlar cümle oġlan

722.	 Onar yaşında bir ŝınfı olaruñ

	 On üçerlidürür bir ŝınfı iy cân

34a

723.	 On altışar yaşında nev-civânlar

	 Ķaşı yay anlaruñ kiprügi peykân

724.	 Ĥarâm-zâdedür ol şîve-kârlar

	 Görüñ kâküllerin itmiş perîşân

725.	 Göreydi ‚âşıķı Rûm’ıñ oları

	 Hemân yâ ķaşına olurdı ķurbân

726.	 Nice rengîn olursa beñzemez hîç

	 Anuñ mey-ġûn lebine la‚l ü mercân61 

727.	 Ŝabûĥı çekmiş anlar nîm-mestler

	 İder reftârı ŝalınur ħırâmân

728.	 Güzel bâlâ-bülend olmaķ bülenddür

	 Şu şarţ-ıla ki ŝublaķ ola gerdân 

61  726	“rengîn” kelimesi derkenâr olarak yazılı.
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729.	 Güzellerde güzeldür şol leţâfet

	 Ħumâr-ıla o nergis ola mestân

730.	 O meh-rû ekśeriyyâ sîb-i ġabġab

	 Ŝalar ‚uşşâķı çâha ol zeneħdân

731.	 Ŝaçı sünbül yüzi gül çeşmi nergis

	 Açılur ġonce müller ola ħandân

732.	 Lebi cân-baħş ħod âb-ı ĥayâtdur

	 Bugün ruħsâr-ı ħûbândur gülistân

733.	 Bu rûz maĥbûslaruñ göñlüni aldı

	 O kâfirler ola şallâh müselmân

734.	 İrişürse gelüben ehl-i İslâm

	 Ķuzunıñ sürüsine gire gürkân

735.	 Ķuzuyı ķuyruġından ķapup anlar

	 Ŝoyup ķoynuna ķoya anı ‚uryân

736.	 Umaruz Ĥaķ müyesser ide anı

	 O maĥbûbları pîşkeş ala erkân

737.	 O gün ţoldı ŝoķaķlara zen u ħûb

	 Ķapu eyvân ţoldı bile revzân

34b
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738.	 Ol altun ŝaçlu ala gözlü ķızlar

	 Geyüpdür destüvân ţutmaġa murġān

739.	 Virüben kendülere dürlü zînet

	 ‚Urbalar-ıla zenler ţoldı meydân

740.	 O merdüm dil-rubâlar ‚işve-kârlar

	 Çıķarup şapķasın iderdi seyrân

741.	 Getürdiler ol atı şevket-ile

	 Papa sarâyına iletdi ruhbân

Ġazel-i	Ḫûbân-ı	Efrenc

[Mef‚ûlü Fâ‚ilâtü Mefâ‚îlü Fâ‚ilün]

1.	 Kûh-ı ġam içre ben gezer idüm belâ-yıla

	 Geldi o çeşmi âhû güzeller alay-ile

2.	 Ŝaydına mâyil oldı bu dil dil-rubâlaruñ

	 Aldı birisi göñlümi bir merĥabâ ile

3.	 Yolına eylesem o mehüñ cânımı revân

	 Cânân ele girer mi ‚aceb cân fedâ ile

4.	 Arzûya düşme olmaz-ımış iy deli göñül

	 Mümkin midir ki cem‚ ola sulţân gedâ-y-ile
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5.	 Cân virdügi bu Hindî ķulıñ hind ħâlüñe

	 Ţoldı efendi ‚âleme ŝît ü ŝadâ-ile

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Fe‚ûlün]

742.	 Bu şi‚ri ben yazarken ittiķāķį

	 Çıķa-geldi hemân bir mâh-ı tâbân

743.	 Ne mâh göz ķamaşur gün yüzinde

	 Özünden ayru düşmek istemez cân

744.	 Anuñ ruħsârıdur şeftâlu kânı

	 Kiras lebleridür la‚li rummân

745.	 İgen şîrîn ü ter ġonce-dehendür

	 El irse emsek ol ĥelvâyı ĥayrân

35a

746.	 Biri dir ŝayda bu ĥelvâyı ĥâżır

	 Ħayâlüñ ola olmaz aña imkân

747.	 Elüñde nesne yoķ aç u uyuzsın

	 Ki dâne göre dâma düşe murġān

748.	 Ŝaķın ŝaydı içün sevdâya düşme

	 Gözüñ aç ĥâżır iken eyle seyrân
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Ġazel-i	Dîger	Ṣanem-i	Tersâ-yı	Pür	Şîve

[Mef‚ûlü Fâ‚ilâtü Mefâ‚îlü Fâ‚ilün]62*

1.	 Tersâlar içre bir ŝanem-i serv-ķāmetüñ

	 Kebk-i ħırâm oldı nişânı ķıyâmetüñ

2.	 Muġbeçe egerçi bu deyr içre iy ŝanem

	 Baķdıķca aldı bendeñi şâhum ĥalâvetüñ

3.	 Ĥoķķa dehânuñ içredür döşegüñ ķufli la‚l-leb

	 Kendü dilüñce incü düzüpdür belâġatüñ

4.	 Gören yüzüñi ‚âşıķ olur kendüden geçer

	 Cânlar eritdi ‚işve [vü] nâzla melâĥatüñ

5.	 Şapķasını çıķardı güzel geydi ŝaruġım

	 Fehm oldı nâzükâne küfrden ferâġatüñ

6.	 Cânlar virene bûse virür didiler seni

	 Cânum efendi yoluña terk itme ‚âdetüñ

7.	 Tenhâ elüñe girdi ol âhû baķışlu yâr

	 Ŝaydını itmedüñ ki yoķ mı nedâmetüñ

8.	 Göz gördi vü dil düşdi zeneħdân-ı çâhına

	 Cân ü dil ile oldı esîri ol âfetüñ

62*  Vezinde bir çok problem var.
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9.	 İslâm iline düşer-iseñ ķurtarup serüñ

	 Hindî ķonardı başuña yine sa‚âdetüñ

Vaṣf-ı	Muḥammed	Beg

[Mefâ‚îlün Mefâ‚îlün Fe‚ûlün]

35b

749.	 Muĥammed Beg ki maĥbûsdır bizümle

	 Ayırup ķulleye iltmişdi gebrân

750.	 İdüp ġurbet anuñ cânına te’śîr

	 Ciger biryân olmış çeşmi giryân

751.	 Ĥarâret ile yazmış vaŝf-ı ĥâlin

	 Aña ne vech-ile lu‚b itdi devrân

752.	 Otuz beş beyt-ile dir bir ķaŝîde

	 İşidüp diñleyenler oldı ĥayrân

753.	 Tesellî lâzım oldı def‚ ola ġam

	 Hemân dem ney-ŝıfat dil ķıldı nâlân

754.	 Felek ‚âlemde neler işlemişdür

	 Ne ĥâlden ĥâle gelür diñle insân
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Der	Vaṣf-ı	Tesellî

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

755.	 Bu felek devr idelden iy yârân

	 Ħud‚adan ħâlî olmadı devrân

756.	 Kimseye raĥmı yoķ cefâdur işi

	 Yanında bir gedâ-yıla mîrân

757.	 Kâh olur bir gedâyı şâh eyler

	 Mîrleri ħâk-ile eyler yeksân

758.	 Bir gün eyler bu ħânede dil-şâd

	 İder ol ħânede biri efġān

759.	 Birini getürür cihâna bu dem

	 Birisi ĥasret-ile virür cân

760.	 Gâh ejder-ŝıfat açar deheni

	 Ķıtlana mürdümek biler dendân

761.	 Niçeler yâr ile ŝafâda iken

	 Ayırup cevr ider görüñ devrân

762.	 Kimisi yine ‚ıyş u ‚işretde

	 Kimisi bend-ile çeker zindân

36a
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763.	 Bu cihân bir iki gün gülüp yüzüme

	 Bende ide bilür idi a‚yân63 

764.	 Vüzerâ meclisine vardıķda

	 Ayaķ üzre gelür idi erkân

765.	 Bir zamân biz daħı ŝafâda idük

	 Leb dehende iderdi meh-rûyân

766.	 Bâlîn üzre yatup o gül-i ruħsâr

	 Sîneye çekilürdi ince miyân

767.	 Meclis içre piyâle devr idüben

	 Dil-i ġamgîn olur idi ħandân

768.	 Yine çarħuñ cefâsını añdı

	 Dil-i vîrân ider yine efġān

769.	 Esb ü tâzı ţururdı ţavla-yıla

	 Hem şütür ķatır ile bî-pâyân

770.	 Ķarşu ţurup edeb ile ħuddâm

	 Bir ţarafda ġulâm ü tâze civân

771.	 Gâhî cümle süvâr olup esbe

	 Yedülürdi yedek olup seyrân

63  763	“bir iki” kelimeleri vezin îcâbı “bir ki” şeklinde okunacaktır.

| 341Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd



772.	 Tûġ-ı şâhî çekerdi öñümce

	 Ķor ķılıçlar ķuşanup ol merdân

773.	 Ħayme ķurılup otaķ görinüp

	 Bir çemende olur idük mihmân

774.	 Ķuzılar çevrilüp ni‚am-ı ĥâżır

	 Çâşnigîr başı yüriye ol ân

775.	 Çekilür çâşnigîr yediyle ţa‚âm

	 Döşenüp simâţ gelür iħvân

776.	 Yeyüp içüp du‚â olur her dem

	 Sürülürdi bu nev‚ıla ezmân

777.	 Bilmezem Hindî ne ŝayıķlarsın

	 Düşin görürsin meger ħâbdan uyan

36b

778.	 İtdi lu‚bı bu çerħ-i şu‚bede-bâz 

	 Seni maĥbesde ĥabs ider gebrân

779.	 Geldi nevbet bu sâlde küffâra

	 Ţola köhne cihâna nü destân

780.	 Dilek eyleñ imdi şâd olına

	 İde iħlâŝ-ıla du‚â yârân
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781.	 Ola manŝûr ‚adûya ‚asker-i dîn

	 Gire kâfirlerüñ içine ķıran

782.	 Ķırılup çoġı ĥabs ola niçesi

	 Yıķılup evleri ola vîrân

783.	 Ġama düşmeñ Ħudâ’ya ĥamd idelüm

	 Bize luţfın irişdüre Yezdân

784.	 İrişevüz yine murâdımuza

	 Vire ‚izzet o Ķādir [ü] Sübĥân

785.	 Fetĥ-i bâb ola ħâneler açıla

	 Döşene odalar ile eyvân

786.	 Yine devlet ķuşı ķona serüñe

	 İde ‚izzet ri‚âyetin erkân

787.	 Dostlaruñ şâd ola vü düşmen ħor

	 Çevre yanuñ ţola gül [ü] reyĥân

788.	 Gelüp atlar yedile yedekler

	 Yene ni‚met ü oluna dîvân

789.	 Umaram ‚an ķarîb müyesser ide

	 Ol Kerîm ü ‚Alîm-i ‚âlemiyân
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790.	 Yüzimüz ķarasını ‚afv idüben

	 İde maķbûl du‚âmuz ol Mennân

791.	 Şübhe itme du‚â olur maķbûl

	 Deye âmîn ŝafâ-yıla iħvân

Vaṣf-ı	Tażarru‘	ile’r-Raḥmân64*

37a

792.	 Oķunurdı eźân ħafî anda

	 Hem cemâ‚at olur idi yârân

793.	 Ķılur idük terâvîĥi her şeb

	 Müsebbiĥler oķurdı tesbîĥân

794.	 Döşenür pâk ĥaŝîr namâz içün

	 Ma‚bed-i müslimîn olurdı zindân

795.	 Her namâz vaķtiyle edâ olınur

	 Şâh-ı İslâm du‚âsına her cân

796.	 El açup derd-ile tażarru‚ ider

	 Ola nâŝır o Ķādir ü Raĥmân

64*  Buradan itibaren nüshanın sonuna kadar anlatılacak mevzular kronolojik olarak daha 
önce vuku bulmuştur. Bu takdim-tehir nüshanın kopuk varaklarının yanlış yerlerden 
dikilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.
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797.	 Ĥażret-i Ĥaķ ķabûle irgüre

	 Yol aça her kişiye ol Mennân

798.	 Küfr içinden ħalâŝ bula maĥbûs

	 Ber-murâd olınup buluna mekân

799.	 Ehl-i küfr içre böyle ţâ‚atı hîç

	 İtmedi müslimîn bu devr-i cihân

800.	 Yine ĥikmet seniñdür iy Mevlâ

	 Ķudret ıssı Kerîm’sün iy Sübĥân

Vaṣf-ı	Ṣalˇât-ı	Merdümân

801.	 ‚Alî Pâşâ oġulları dürreyn

	 Ŝadef idi olara ġayrı mekân 

802.	 Tâbi‚iyle olar da şâm u seĥer

	 Ţâ‚at üzre geçürürlerdi ezmân

803.	 Ħˇâceleri var idi bir fâżıl

	 İķtidâ eyler idi pîr ü civân

804.	 Ol terâvîĥi ķılup oķur tesbîĥ

	 ‚Aķebince ‚aşır oķur ol ân

805.	 İki cânibde bir namâz u niyâz

	 Olınur ĥüzn ile ile’r-Raĥmân

37b
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Beyt

	 Saña lâyıķ kim ola ide ţâ‚at

	 Ķabûl it fażlıñ-ile ķıl ‚inâyet

Vaṣf-ı	Uluc

806.	 Uluc deyu alurlar niçe müslim

	 Didiler kim bulardur nesl-i gebrân

807.	 İledürler oları bir keşîşe

	 Yaķarum âteşe dimiş o ruhbân

808.	 Niçe gün bend idüp ider cefâyı

	 Żarûrî sögerek uymışdı uyan

809.	 Cefâya ŝabr ile dîn üzre ŝâdıķ

	 Olurlar içleründe bir iki yârân65 

810.	 Mu‚în ola olara Ĥayy ü Bâķį

	 Elündedür anuñ her ĥâle fermân

811.	 Kemâl-i ĥüzn-ile maĥzûn oldıķ

	 Hemân ŝabr-ile olur buña dermân

812.	 İşitdük ŝoñra yaķmışlar olardan

	 Niçeler ki ider cennetde cevlân

65  809	“bir iki” kelimeleri vezin îcâbı “bir ki” şeklinde okunmalıdır.
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Vaṣf-ı	Pâdişâh-ı	‘Âlem-penâh	bâ	Münâsebet

Ġazel

[Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fa‚ilün]

1.	 Žıll-ı Yezdân’sın eyâ şâh-ı cihân-ı kâmrân

	 Salţanatda pâydâr ol ‚ömr-i devlet câvidân

2.	 ‚Askeri dâyim mužaffer ola manŝûr her ġazâ

	 Düşmeninüñ başı kesilüp vire âh-ile cân

3.	 Dîn-i İslâm’a ihânet ķaŝd iden bulur cezâ

	 Âsitânuñda şehâ bir bendeñ ola Don Civan

4.	 Vâķı‚a görmişdürür bendüñe düşiserdür ol

	 Ele virür görile bir lu‚b-ıla anı zamân

38a

5.	 Aġlama Hindî ŝaķın sen o geçen çaġlar-içün

	 Aķduġı yire yine aķar ŝaĥîĥ âb-ı revân

Vedâ‘-ı	Ramażân-ı	Mübârek

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

813.	 ‚Iyd idi ŝavm-ıla bize her rûz

	 Buldı itmâm görüñ meh-i ramażân
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814.	 El-vedâ‚ el-vedâ‚ meh-i enver

	 Seni görür bulan ecelden emân

815.	 Ayırup ehl-ile ‚ıyâllerden

	 Ĥasret-ile geçürdi bizi zamân

816.	 Leyle-i ķadre irdiler maĥbûs

	 El götürdi du‚âya açdı dehân

817.	 Zâr zâr iñleşüp iderler âh

	 Ĥasretine ķavuşdura Yezdân

818.	 Ķādir ü ‚Âlim ü Raĥîm Allâh

	 Ķıl ‚inâyet bize eyâ Sübĥân

819.	 Ehl-i küfr içre zâr ü ser-gerdân

	 Ķalduķ eyle meded bize dermân

820.	 ‚Iyd güni her kişi neşâţunda

	 Bize sicn oldı ħâne-i aĥzân

821.	 Her gice yalıñuz olunmaz hîç

	 Derd-i hicrân bizüm ile yârân

822.	 Görmedüm ben neşâţı ‚âlemde

	 Ba‚żılar dir gehî olur mihmân
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Der	Ḥaḳḳ-ı	Leyle-i	Ḳadr

[Fe‚ilâtün Fe‚ilâtün Fe‚ilâtün Fe‚ilün]

1.	 Şeb-i ķadr irdi irişdür bizi ķadre yâ Rab

	 Âb-ı luţfıñdan irişdür bize ķaţre yâ Rab

38b

2.	 Ġam ü hicrânı silüp âyinemüz pâk eyle

	 Vir ŝafâ nûr-ı muĥabbet ile ŝadre yâ Rab

3.	 Ķalbimüz luţfıñ ile şöylece rûşen ķılına

	 Ol şeref kim virilür şol meh ü bedre yâ Rab

4.	 Ŝavmımuz ţâ‚atımuz eyle ķabûl iĥsân it

	 Yoķdurur ķudretimüz virile ķaţre yâ Rab

5.	 Cürm ü noķŝân iledür Hindî ża‚îfüñ ĥâli

	 Ķıl hidâyet kerem it ‚aybını setre yâ Rab

Vaṣf-ı	Mektûb-ı	Papa

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

823.	 Yine ħud‚a bisâţını yazdı

	 Nice lu‚b eyleye ‚aceb devrân

824.	 Roma şehri dinür ķızıl elma

	 Anda olur müdâmî pîr-i muġān
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825.	 Papa dirler ismine ķamu ‚âlem

	 Cân virürler yolına Ħıristiyân

826.	 Emrine râm olur anuñ taĥķįķ

	 Cümle tersâ ile ķamu ruhbân

827.	 Emr ider kâtibe o nâme yaza

	 İde maķŝûd ne ise anı ‚ayân

828.	 Misine maĥbesinde eşrâfı

	 Ĥabs idüp ŝaķlamışdı Don Civan

829.	 Baña göndere cümlesini anuñ

	 Sözümi işidüp ide iź‚ân

830.	 Vâŝıl oldı mekâtib-i Papa

	 Iŝırup barmaġını açdı dehân

831.	 Nice def‚a sözine yazdı cevâb

	 ‚Âķıbet Papa’nuñ didi fermân

832.	 İstimâlet idüp bize didi kim

	 Ħavf idüp olmañuz ŝaķın lerzân

39a

833.	 Ben mekâtib yazup niyâz itdüm

	 Ħoş ţutar luţfı-ile sizi ruhbân
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834.	 Ķuvvet-i ķalb virüp bize merdüm

	 Ķalbimüze getürdi iţmi’nân

Ḳıṭ‘a

[Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilün]

1.	 Emr-i Rabbânî ile oldıķ esîr

	 Ķırķ yedi gün keştîde ķılındı zâr

2.	 Misine zindânına andan gelüp

	 Cümle yetmiş yedi gün itdük ķarâr

3.	 Roma şehrine varılmaķ emr olup

	 Ķoşdı âdem Don Civan-ı şîvekâr

4.	 Çün yigirmi dörde irdi mâh-ı ŝavm

	 Cum‚a gün keştîye girdi cümle yâr

5.	 El açuñ cümle du‚â eyleyelüm

	 İrgöre maķŝûda bizi rûzigâr

Vaṣf-ı	Sefer-i	Roma

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

835.	 Çıķdı maĥbûs o anda zindândan

	 Girdi keştîye yine pîr ü civân
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836.	 Geçdi pâye yine o bend-i belâ

	 Göz yaşı yaġdı fi’l-meśel bârân

837.	 Rûz-ı ‚ıydde hava bulup keştî

	 Açdı yelken o demde keştîbân

838.	 Yüridi menzili yüz elli mîl

	 İki ada da orda oldı ‚ayân66 

839.	 Birisi dutuşup yanar par par

	 Birisi simsiyâh çıķardı duħân

840.	 Yanar ada dinilmiş anlara

	 Ĥikmet ıssı elindedür imkân

39b

841.	 Geldük üçünci gün seĥer vaķti

	 Şehr-i Anabolı añar gebrân 

842.	 Leb-i deryâda bir beldedür kim

	 Selânîk şehrine olur aķrân

843.	 Keştîden çıķdı ol iki gevher

	 Pâşâzâdeler melek-miśâl ħandân

844.	 Ķafes-i keştîde ķalur cümle

	 Ţalabır yüzlerini görmege cân

66  838	Vezin îcâbı “orda” şeklinde okunan kelimenin aslı “orada”dır. 
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Vaṣf-ı	Pâşâzâdegân

[Fe‚ilâtün Fe‚ilâtün Fe‚ilâtün Fe‚ilün]

1.	 Lebiñüñ ‚aksi şehâ oldı göñülde taŝvîr

	 Ne cefâ eyledi ol anı ŝorarum bir bir

2.	 Tîr-i müjgânıñuñ iy cân yeri var cânımda

	 Sînede revzen açup rûşen iderdi yir yir67 

3.	 Ġam feraĥla dutuşup ŝavma‚a-i dil içre

	 Ħarc ider ŝan‚atını elde iken keştigîr

4.	 Lu‚b-ıla devr-i felek bizi düşürdi dâma

	 Şâh-ı tersâ elüne düşübeni olduķ esîr

5.	 Hindî’nüñ saña du‚âsı budur iy serv-i ħırâm

	 Göñliñüñ vire murâdını müdâm Rabb-ı Ķadîr

Naẓm

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

845.	 Keştîye ţoldı yine fâĥişeler

	 Fâĥiş itdi zinâyı anda zenân

67  2	 İkinci mısradaki “iderdi” nüshada “iverdi/urdı” okunacak şekilde yazılmışsa da mânâ 
îcâbı “iderdi” şeklinde okundu.
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846.	 Ol zenândan ki ĥâmile olalar

	 Doġıra ol eger ķız u oġlan

847.	 Bir kilîsâ mu‚ayyen anlar içün

	 Bir oluķ ţaşrada ţurur her ân

848.	 Ķorlar oluġa doġan oġlanı

	 Aķar ol kilsenüñ içine hemân

40a

849.	 Dâyeler ĥâżıra o ħiźmet içün

	 Oluġı gözedürler gele oġlan

850.	 Besleyüp terbiye iderler anı

	 Oķudırlar olur güzel ruhbân

851.	 Yazdurur levĥine o bir ŝûret

	 Cer ider o öper anı gebrân

852.	 Fâĥişeler olur iren ķızlar

	 Sürer ol ĥâl-ile olar devrân

853.	 Tâ ezel her kişi bir işe düşer

	 Kime dûzaħ naŝîb kimine cinân

854.	 Yine ol Râzıķ Ġanî Rezzâķ

	 Dört iken beş ider bize ol nân
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855.	 Fetĥ ider bize luţfı ķapuların

	 Berre çıķduķ ķalur ol gün ‚ummân

856.	 Nefs-i Anabolı’ya girildi

	 Çârsû bâzâr ţolı Ħıristiyân

857.	 Sinekden olmış ‚acâyib eşkâl

	 Ţopţolıydı kenâr-ı şâdırvân

858.	 Ţabaķāt-ħâneler ‚aceb ma‚mûr

	 Ħarc-ı mâl eylemiş tamâm gebrân

859.	 Niçe ma‚mûresini küffâruñ

	 Ehl-i İslâm idüpdürür vîrân

860.	 Seyrin ider gelüp zen ü maĥbûb

	 Nažara uġradı o serv-i revân

861.	 Ħalel irdi mizâcına nev‚an

	 El ķodı nabžına ţabîb-i cihân

862.	 Pâşâ-zâdedür ol Aĥmed Beg

	 Miślini hîç getürmedi devrân

863.	 Kişiyi ŝu çeker yâħûd ţopraķ

	 Ecel irse bulunmaya dermân
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40b

864.	 Ŝûret-i serdi var cihân yüzinüñ

	 Ţaġlaruñ başını büridi duman

865.	 Lerze virdi tene o berd-i ‚acûz

	 Âteş-i ġam yaķar o dem külħân

866.	 Gösterür mart o şekl-i envâ‚ı

	 Geh ţolı yaġdırur gehî bârân

867.	 Gâh havâ açılur geh ebr örter

	 Gâhî ħurşîd ţoġar ider raħşân

868.	 Yilüben yügrişüp havâ yir yir

	 Silüben süpürürdi ferrâşân

869.	 Yine devrân otaġı gerdûnı

	 Ķurdı hem âsmânı sâyebân

870.	 Naķş-ı rengîni görmemiş gözler

	 Necm-i śâbitdürür o zer-efşân

871.	 Geldi irdi ‚asâkir-i ezhâr

	 Geçdi ŝadre oturdı nevrûz-ħân

872.	 Yüzini yerlere sürdi cûlar

	 Ĥaķ sözi dilleründe âb-ı revân
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873.	 Çün döşetdi zemîne sebze bisâţ

	 ‚Iyş içün zeyn ola gül [ü] reyĥân

874.	 Ġonçeler çâk ide yaķalarını

	 Keşf-i râz ide lâle vü nu‚mân

875.	 Çeşm-i bâdam açıldı ol demde

	 Sîm niśâr eyledi zemîne zamân

876.	 ‚İşve idüp gülerdi ol güller

	 Bülbül âh eyleyüp ider efġān

Beyt

[Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilün]

	 Ħârden ħançer çeküp gül bülbüle ķaŝd eyledi

	 Ol sebebden ķalmadı beñzinde ķanı bülbülüñ

41a

Vaṣf-ı	Ħil‘at-ı	Don	Civan

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

877.	 Diñle imdi o merdüm-i tersâ

	 Nice ħil‚at ider bu dem iĥsân

878.	 Ketħudâsıdurur Don Dodrigo

	 Anı bile ķoşup gönderdi ol ân
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879.	 Aña tenbîh idüp kemâli ile

	 Aç gözüñi oñat idün iź‚ân

880.	 Ķaçan-kim Anabolı’ya varasın

	 Bulara aķmişeden eyle ķaftân

881.	 Alıvir cümlesine anda dülbend

	 ‚Amâme ŝaruna bu merdân

882.	 İçine ŝaru aţlas aķ yeñler

	 Geye mor aţlası üstine yârân

883.	 Şeb-külâhları ķadîfeden olsun

	 Hem ayaķķabı da bile ol ân

884.	 Geyinüben ķuşandılar müslim

	 Hep ‚amâme ŝarundılar iħvân

885.	 Ĥâżır oldı eyerlü ķātır u at

	 Binüben her kişi ide bûyân

886.	 Yanına ķoşdılar yarar ŝultatlar 

	 Her kişi teslîm ide aña ‚ınân

887.	 Ħasta ķaldı orada Aĥmed Beg

	 Yürüdük oradan Papa’ya hemân
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888.	 Bizi seyr itdürür bu çerħ-i felek

	 Emr-i Ĥaķ ma‚rifeti-ile revân

889.	 Bir ķararda ķomaz kişiyi ŝaĥîĥ

	 Gösterür dürlü dürlü bu devrân

Ve	lehu

1.	 Ķurtarursaķ bu varţadan cânı

	 Keselüm cüfte cüfte ķurbânı

41b

2.	 Fetĥ-i bâba vesîle ķıla gibi

	 Bize Perverdigâr o ruhbânı

3.	 Fülk-i dil şol havâyı gözler kim

	 İrişe Roma geçe ‚ummânı

4.	 Bu merâmuñ ĥuŝûlı mümkindür

	 Rehberüñ ola ‚avn-i Rabbânî

5.	 Hindî tîr-i du‚â nişâna irer

	 Ķavs-i ķudret atarsa peykânı

[Naẓm]

890.	 Rü’esâ binmemiş ata aŝlâ

	 Kimisi düşüben ķırardı uyan
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891.	 Nice ma‚mûr ķonaķlara geldük

	 Bâġçeleri ţolu turunc liman

892.	 Yedi menzil yüründi cümle ŝaĥîĥ

	 Geçilüpdür nice ţaġ u orman

893.	 Yigirmi dördi idi Şevvâl’üñ

	 Yevm-i sebtde Roma oldı mekân 

894.	 Yine târîħ ţoķuz yüz ü yetmiş

	 İtdi ilĥâķ ţoķuz daħı ezmân

Vaṣf-ı	Roma

895.	 Roma’ya dâħil oldı ġāzîler

	 İtdi küffâr bu cümleyi seyrân

896.	 Ķoydılar bizi bir sarây içine

	 Zînet itmişler anda bir eyvân

897.	 Bir sütûn vaż‚ olunmış âhenden

	 Lülelü baķrac aŝmış aña zenân68 

898.	 Pür olur âb-ıla o baķrac içi

	 Altına bir legen ķomış merdân

	

68  897	“zenân” kelimesi “zamân” olarak da okunmaya müsâittir. Ancak kelime mânâ îcâbı 
“zenân” şeklinde okundu.
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42a

899.	 İki cânibde aŝılı kirpâs

	 Yur elini siler aña mihmân

900.	 İki pişħû dururdı ţolanı

	 Aķ çârşaf döşerdi tâze civân

901.	 Çâşnigîrler getürür anda ţa‚âm

	 Gül gibi düzilür ŝımâţına nân

902.	 Ķor birer bıçaġ [u] birer ķaşıķ

	 Pür idi nemek ile nemekdân

903.	 Çiniler-ile ţa‚âm ķorlar hep

	 Ŝalata şorba yaĥnî mâkiyân

904.	 ‚Aķabince gelür idi her ân

	 Cübn [ü] bâdam ķızıl üzüm yeksân

905.	 Cevz ü incir maşraba pür âb

	 Yir yirin ķonuban yenür ol ħˇân

906.	 Bâde-nûşa gelür mey-i gül-gûn

	 Câmları pür idüp emer nûşân

907.	 İki def‚a nevâlemüz her rûz

	 Yed-i düşmenden irgirür Yezdân
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908.	 Keremüñ ‚âmdur iy Kerîm Ħudâ

	 Saña ma‚lûm bu cümle râz-ı nihân

909.	 Ķalbimüzde ne var bilürsin sen

	 Lâzım olmaz ola lisânda beyân

910.	 Bizi maķŝûda irgür iy Mevlâ

	 Ķul iken eylegil bizi sulţân

Ġazel	bâ	Münâsebet

[Fâ‚ilâtün Fâ‚ilâtün Fâ‚ilün]

1.	 Ħâţıruñ ħoş ţut ŝaķın olma melûl

	 Ol Kerîm’üñ luţfına irmez ‚uķūl

2.	 Müsteĥaķ olur cezâya bil ŝaĥîĥ

	 Ħˇâcesinüñ emrüni ţutmasa ķul

42b

3.	 Ol Kerîm ü Ķādir ü Perverdigâr

	 Aza şükr eyle ki ni‚met vire bol

4.	 Mâ mażâ mâżî ki ĥâle ĥâmid ol

	 Devr ider eţvârını cümle uŝûl 

5.	 Kesme sen Ĥaķ’dan ümîdüñ Hindîyâ

	 Ķullaruñ yine ţurısar ŝaġ u ŝol
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[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

911.	 Ţabaķātħâneler döşenmiş idi

	 İki döşekle ikişer yorġan

912.	 Altına üstine birer çârşaf

	 Tâ yatup vaĥdet idesin ‚uryân

913.	 Her döşek ehline bir iskemli

	 İbrîz ŝanduķ içredür pinhân   

914.	 Ĥâşa efşân içün birer bardaķ

	 Żamm-ı ibrîz olunmış itme gümân

915.	 Altışar kişi ķoydılar bir eve

	 Ķufl urur ķapuya olar her ân

916.	 Yine ķuflın açup gelür ferrâş

	 Pâk ider ħâneyi Ħıristiyân

917.	 Didi yeyüñ içüñ idüñ vaĥdet

	 Uyuyuñ tâ ki vaĥdet ide o cân

918.	 Deh rûzda gelürdi pâk çârşaf

	 Ĥažž-idüp bâr-ı cân olur ħandân

919.	 İkişer cift virür ţon u gömlek

	 İnce a‚lâ vü nâzikî kettân
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920.	 Şöyle gelsek yire kim ide nigâh

	 Yimege virmeye bir acı ŝoġan

921.	 Bendeñ olduġımuza ‚izzetdür

	 Bulduġımuz burada bu ‚unvân 69*

	 ***

69*  Nüsha burada bitiyorsa da mevzuun devamı “Ma‛nîde kendü ni‛metüñdür / Kâfir ilinde 
iy Şeh-i devrân” beytiyle başlayan 19a’da bulunmaktadır.
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LUGATÇE	1*

‘Âbidîn: (“âbid”in çoğulu) İbâdet 
edenler.

Acımak:	Canı yanmak.

Aẖbâr:	Haberler.

Âhen:	Demir.

Aẖyâr:	Hayırlılar.

Aḥzân: (“hüzn”ün çoğulu) Hüzün-
ler, kederler.

Aḳmişe/Aḳmeşe:	Bir kumaş cinsi.

Âl:	Hile, tuzak.

Alan	talan:	Darmadağınık, altüst.

‛Âlemiyân:	(“âlemî”nin çoğulu) 

1*  Kelimelerin mânâları verilirken şu söz-
lüklerden istifâde edilmiştir: XIII. Yüzyıldan 
Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplar-
dan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlü-
ğü (haz. Türk Dil Kurumu), I-VIII, Ankara 
1963-1977; Cem Dilçin, Yeni Tarama Söz-
lüğü, Ankara 1983; Tomris Tunç, Derleme 
Sözlüğü ve Kavramlar Dizini, I-III, Ankara 
1995; Ahmet Bican Ercilasun, Karşılaştırma-
lı Türk Lehçeleri Sözlüğü, I-II, Ankara 1992; 
James W. Redhouse, A Turkish and English 
Lexicon, Beirut 1996; F. Steingass, Persian-
English Dictionary, Beirut 1975; Ziyâ Şükûn, 
Ferheng-i Ziyâ (I-III), İstanbul 1996, Ferit 
Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 
Lugat, Ankara 1999; İlhan Ayverdi, Misalli 
Büyük Türkçe Sözlük (I-III), İstanbul 2008; 
Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, 
http://www.tdkterim.gov.tr/bts; http://www.
tdkterim.gov.tr/tarama.

Âleme mensup olanlar, insanlar.

‘Âm: Yaygın, genel.

‘Amâme:	Sarık.

Anabolı:	Napoli.

‛An	ḳarîb:	Çok zaman geçmeden, 
yakında.

‘Araḳ:	1. Süt 2. Ter 3. Rakı

Aṣ/	Aṣṣı: Kâr, kazanç.

Âṣaf: Hz. Süleymân’ın veziri. Vezir.

Âsiyâb:	Değirmen.

Aṣnâm: (“sanem”in çoğulu) Putlar.

Bâ‛iś: Sebeb olan.

Bâb: Kapı.

Bâde-nûş:	Şarap içen.

Baḳrac:	Çoğunlukla bakırdan yapı-
lan küçük kova.

Bâlâ-bülend:	Uzun boylu.

Bâlîn:	Yastık.

Bârân: Yağmur.

Bardaḳ:	Testi.

Bârgîr:	Beygir.

Bây: Bey, zengin, efendi.

Baydaḳ:	Satranç oyununda piyâde 
denilen taşların her biri.

Bâzirgân:	Tüccar.

Bed-nâm:	Adı kötüye çıkmış.

Be-ḥâlet:	Her hâlükârda, her sûrette.



Berd-i	‛acûz:	Kocakarı soğuğu. 11-
17 Mart arası süren soğuk.

Ber-ẖurdâr:	Nasipli, talihli.

Ber-ḳarâr:	Kararlı, devamlı.

Beyne’ṣ-ṣalâteyn:	İki namaz arası.

Bezl:	Bol bol vermek, esirgemeden 
vermek.	

Bi’r:	Kuyu.

Biryân:	Kebâb.

Bisâṭ:	Kilim, döşek, yaygı.

Buṭlân:	Haksızlık. Bâtıl olma.

Bûy:	Koku. Sevgi, muhabbet. Kıs-
met, nasip.

Bülend:	Yüksek, büyük.

Büt-şikest:	Put kıran.

Cân-baẖş:	Hayât bağışlayan.

Câvidân:	Ebedî, sonsuz.

Cebelü:	Silahlı asker.

Cedden-be-ced:	Nesiller boyu, de-
den dedeye.

Cer:	Yarmak, koparmak.

Cev: Arpa.

Cevgân: Çevgân, ciritte atlıların 
birbirlerine attıkları değnek.

Cevlân/Cevelân:	Dolaşma.

Cevşen:	Zırh, silah.

Ceyrân:	Ceylan.

Cinân:	Cennetler.

Cuḳa:	Çuha; tüysüz, ince, sık do-

kunmuş yün kumaş. Eskiden ceket 
yerini alan ve kaba dokunuşlu ku-
maştan yapılan giysi.

Cübn: Peynir.

Cünûd:	Ordu.

Çâh: Kuyu.

Çâh-ı	zeneẖdân:	Çene çukuru.

Çâk	etmek: Yırtmak.

Çâşnigîr: Sofracıbaşı, saraylarda 
yemeklerin lezzetine, tadına bakan 
kimse. Sofra hizmetçisi.

Çendân:	Gerçi, pek o kadar.

Çeşm: Göz.

Çûbân:	(“çûb”un çoğulu) Sopalar.

Dâd: Adâlet, doğruluk.

Dâm:	Tuzak.

Dâmen:	Etek, yan.

Dâye:	Dadı, çocuk hizmetçisi, mü-
rebbiye.

Debbâġ:	Dericilikle uğraşan.

Deh: On.

Dehân/Dehen:	Ağız.

Dem-beste: Susmuş, sesi soluğu 
kesilmiş.

Derbân:	Kapıcı.

Derd-mend:	Dertli, kaygılı.

Destüvân:	Eldiven.

Deyr:	Kilise.

Deyyân:	Allah’ın isimlerinden. Her-
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kesin hesabını ve hakkını en iyi bilen 
ve veren.

Dilâver: Yiğit, cesur.

Dil-rîş:	Gönlü yaralı.

Dil-rubâ:	Gönül kapan.

Dûzaẖ: Cehennem.

Dûzaẖî:	Cehennemlik.

Dürr-i	girân:	Kıymetli inci tanesi.

Dürüşmek/	Duruşmak:	Çalışmak, 
sa’y etmek, sebât etmek.

Düşenbih:	Pazartesi.

Eben	‘an	ced:	Babadan, deden.

Ebr: Bulut.

Edânî:	Aşağılık, pespâye kimseler.

Efḳar:	En fakir.

Efrenc:	Frenk, Avrupalı.

Efşân: Serpen, saçan. Def-i hâcet 
giderme.

Eglemek/Eğlemek:	Beklemek. Vakit 
geçirmek, oyalanmak.

Ehl-i	buṭlân:	Bâtıl ehli.

Eknâf:	(“kenef”in çoğulu) Yönler, 
taraflar.

Elvân:	Renkler, görünüşler.

Enâm: Bütün mahlûkat.

Encüm: Yıldızlar.

Engüşt: Parmak

Erkân: İleri gelen kimseler.

Esb: At.

Esbâb:	Vâsıtâlar, sebepler. Arapça 
“esvâb”ın karşılığı olarak halk ara-
sında elbiseye de “esbab” denir.

Esirmek:	Sarhoş olmak, kendinden 
geçmek, aklını yitirmek.

Eśḳāl:	Kabalık; ağırlık.

Esyân: Hüzünlü, kederli.

Eyvân:	Ayvan, balkon, sundurma.

Ezhâr: Çiçekler.

Ferîd: Eşsiz, tek.

Ferrâşân: (“ferrâş”ın çoğulu) Yer 
süpüren hizmetçiler.

Ferzend:	Çocuk. Satranç taşlarından 
vezire verilen adlardan biri (ferz, 
ferzâne, ferzin).

Fi’l-meśel:	Sanki; meselâ.

Filori:	İtalyanca “fiore”den türe-
miş olup altın para mânâsındadır. 
Hindî’nin beyânına göre o dönemde 
bir flori on bin dinara karşılık gel-
mekteydi (bk. 489. beyit).

Firâvân:	Bol, fazla.

Fülk:	Gemi.

Ġabġab:	Gerdan, çene altı.

Ġaḍbân:	Kızgın.

Ġamgîn: Gamlı.

Ġanî: Zengin, kimseye muhtaç ol-
mayan. Allah’ın isimlerinden biri.

Ġaraż: Maksat, niyet.

Gebrân:	(“gebr”in çoğulu) 
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Mecûsîler, kâfirler.

Gendüm: Buğday.

Gerdân: Boyun.

Gerdûn: Dünya, felek.

Gergü/	Gergi:	Çarmıh.

Geyim:	Zırh, savaş elbisesi, urba.

Geyirmek:	Giydirmek.

Geymek:	Giymek.

Ġılmân:	Cennette hizmet gören de-
likanlılar.

Girye: Gözyaşı.

Gönlek: Gömlek.

Ġulâm:	Bıyığı terlememiş genç.

Ġurre:	Kamerî ayların ilk günleri.

Gûş: Kulak, işitmek.

Gûşmâl:	İhtâr etme, yola getirme.

Guşt: Et.

Gül-ruẖ: Gül yanaklı.

Gümân:	Zan, şüphe.

Gürkân: Yiğitler.

Ħˇân: Sofra.

Ħâb:	Uyku.

Ħâk-i	reh: Yolun toprağı.

Ħâl:	Ben, benek.

Ḥâliyen:	Şimdi.

Ḥamâḳ:	İki ağaç veya direk arasına 
asılarak kurulan yatak. Ham, olma-
mış.

Ḥâmidîn:	(“hâmid”in çoğulu) Hamd 
edenler.

Ħanâzîr/Ħanâzîre:	Domuzlar, hın-
zırlar.

Ħandân:	Gülen, mesrur.

Ḥarbe:	Kısa mızrak.

Ħasâret:	Zarar, ziyan, hasar.

Ħâṣıyyet:	Hususi fayda, kuvvet ve 
menfaat, tesir, keyfiyet.

Ħaṭb:	Yanlış, kusur.

Hâtif:	Gaybden haber veren, sesi du-
yulan kendisi görülmeyen seslenici.

Ḥayâ:	Er bezi, testis.

Ḥâyil: Örtü, engel, mâni.

Ħayme:	Çadır.

Ħayrü’l-ẖalef:	Hayırlı evlat.

Hergiz:	Asla, kat’iyyen.

Ḥırâm: Salınma, sallanma, nâz ile 
yürüme.

Ħırâmân:	Salınarak, naz ve edâ ile 
yürüyen.

Ḥıṣn:	Kale, hisar.

Ħil‛at: Kaftan, süslü elbise.

Ħîzân:	Uyanan, kalkan, sıçrayan.

Ħod:	Kendi, bizzat.

Ħûb:	İyi, güzel.

Ħûbân: (“hûb”un çoğulu) Güzeller.

Ħud‛a:	Oyun, aldatma, hile.	

Ħuddâm: Hizmetçi.
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Ħuld-ı	berîn:	Cennet.

Ħumâr:	İçkiden sonra gelen baş 
ağrısı, sersemlik hâli.

Ḥûr-ı	‘în: İri ve güzel gözlü huriler.

Ħurrem:	Sevinçli, güler yüzlü, taze 
ve hoş. Kanûnî Sultân Süleymân’ın 
hanımı ve II. Selîm’in annesi.

Ħurşîd: Güneş.

Iḍlâl:	Saptırmak.

‛Inân:	Dizgin.

Is:	Sâhip, efendi, mâlik.

Iṭlâḳ:	Salmak, serbest bırakmak.

‛Iyâl:	Âile.

‘Izâr: Yanak.

İbrîz: Hâlis altın.

İgen:	Pek, çok, ziyâde.

İgne	yurdusu: İğne deliği, iğne 
gözü.

İḳtidâ:	Tâbi olmak, uymak.

İlḥâḳ:	İlâve etmek, katmak.

İltmek: İletmek, götürmek, yerine 
ulaştırmak.

İrgörmek/	İrgürmek: Ulaştırmak, 
eriştirmek.

İskemli: İskemle, kürsü, kerevit, 
taht.

İstimâ‘: İşitmek

İstimâlet:	Teselli etme, avutma.

İtmek/etmek/ayıtmak/eyitmek:	

Söylemek, anlatmak.

İttiḳāḳį:	Sakınarak, dikkatle.

İvmek:	Acele etmek.

Ḳaçan:	Nasıl, ne vakit.

Ḳadnar/Ḳarnal: Kardinal, başpa-
paz.

Kâfûrî:	Kâfur kokulu.

Kâmrân:	Bahtiyâr, mesut.

Ḳand:	Şeker.

Ḳanı:	Hani, nerede?

Ḳaşanmak:	Hayvanların işemesi.

Ḳatı: Çok, pek ziyâde, şiddetli.

Kebg/	Kebk: Keklik.

Kebkeb:	Ufak demir çivi.

Kec-dehân:	Çarpık ağızlı.

Kemân:	Yay.

Kemẖa:	Bir cins ipek kumaş.

Keslân:	Metinde “sâkinlik” kastedil-
mekte. Kelimenin ayrıca uyuşukluk, 
tembellik gibi mânâları var.

Keştî:	Gemi.

Keştîbân:	Gemici, kaptan.

Keştigîr/Küştigîr:	Pehlivan.

Ketẖudâ: Kâhya.

Kettân: Keten.

Kevn	ü	mekân:	Âlem, dünya, 
kâinât.

Keyvân:	Zuhal	yıldızı.

Ḳıdvetü’l-aḳrân:	Emsâllerinin 
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en önde olanı. Bu ibâre Osmanlı 
dönemi fermânlarında fermânın 
gönderildiği kişiyi medih sadedinde 
kullanılırdı.

Ḳıla‘: (“kale”nin çoğulu) Kaleler, 
surlar, hisarlar.

Ḳıtlamak: Isırmak, koparmak.

Kilâb:	Köpekler.

Kirpâs:	Keten veya pamuktan yapıl-
mış bez.

Koşmak:	Birini bir işte görevlen-
dirmek. Birini başka birinin yanına 
katmak, arkadaş olarak vermek.

Ḳufl:	Kilit, sürgü.

Kûh: Dağ.

Ḳulle:	Kule, yüksek yapı.

Ḳurretü’l-‘ayneyn: İki gözün nûru.

Ḳurṣ:	Çörek.

Kûs:	Kös. Savaşlarda, alaylarda at, 
deve veya araba üzerinde taşınan ve 
işaret vermek için kullanılan büyük 
davul.

Külẖân:	Hamam ocağı.

Küd/Küt:	Pamuk çekirdeği. (Pa-
mukla kullanıldığında) çırçır pamuk, 
ham pamuk.

Lâf	ü	güzâf: Boş söz.

Lâle-gûn: Lâle renkli, kırmızıya 
çalan pembe.

Leb: Dudak.

Leb-i	deryâ:	Deniz kenarı.

Lerzân:	Titreyen, titrek.

Liman:	Limon.

Livâ:	Sancak.

Lu‘b: Oyun.

Maḥrûr: Hararetli, ateşli.

Maḳdûr: Güç, tâkat.

Mâkiyân: Tavuk.

Mâr: Yılan.

Mecrûḥ: Yaralı.

Meges:	Sinek.

Mehâbet:	Korku, azamet.

Meh-rû: Ay yüzlü.

Mekâtib:	Mektuplar.

Melâḥat:	Yüz güzelliği.

Melik:	Mülk ve melekût sâhibi. 
Hâkim-i mutlak. Allah’ın isimlerin-
den biri.

Mennân:	Esmâ-i hüsnâdan. İhsânı 
ve nimeti bol.

Merdüm:	Adam.

Merdümân: Göz bebekleri.

Meşâm:	Koku.

Meşrûṭ: Bağlı.

Mevâlî: Yardımcı, dost, akran. 
(Âzâdlı köle ve efendi mânâları da 
bulunmaktadır.)

Mey-gûn:	Kırmızıya yakın, şarap 
renginde.
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Mezâd:	Artırma ile yapılan satış.

Miftâḥ:	Anahtar.

Min	ba‘ḍ:	Bundan sonra.

Mîrân: (“mîr”in çoğulu) Beyler.

Misine/Messine:	İtalya’daki bir li-
man şehri.

Miyân: Orta, bel.

Mu‘anber:	Anber kokulu, güzel 
kokulu.

Mu‘în: Yardımcı.

Muġbeçe:	Meyhaneci çırağı. Mecusi 
çocuğu.

Muẖalled:	Ebedî, dâimî

Muẖanneś: Nâmerd, korkak, kadı-
nımsı erkek.

Muḥdeś:	Sonradan meydana getiril-
miş.

Muẖliṣ:	Katıksız, pazarlıksız, sami-
mi dost.

Muḥrim:	İhrâmlı.

Muḳārin:	Yakın, ulaşmış.

Muḳır:	Kabahatini itiraf eden.

Muḳteżâ:	Îcâb eden, lâzım gelen.

Mûr: Karınca.

Murġ:	Kuş.

Mübârek	bâd:	“Mübârek olsun, 
kutlu olsun” mânâsına gelen tebrik 
ifadesi.

Müdâmî: Dâimâ, sürekli.

Müheymin:	Koruyan. Allah’ın isim-
lerinden.

Müjgân:	Kirpik.	

Mül:	Şarap.

Mülevves: Kirli, pis.

Münaḳḳaş:	Nakışlı, süslü.

Mürdümek: Taneleri bezelyeye 
benzeyen bir baklagil. Küçük adam.

Müsebbiḥ:	Allah’ı tesbih eden.

Müste‛ân:	Kendisinden yardım 
beklenen, yardım istenen. Allah’ın 
isimlerinden biri.

Müsteṭâb:	İyi, güzel.

Müveşşaḥ:	Usûl ve kaidesine göre 
okunan metinler (aşır, ilâhi vs.).

Nâgâh: Ansızın.

Nâgehân:	Ansızın, birdenbire.

Nâmdâr:	Meşhur.

Nân: Ekmek.

Nâṣır:	Yardım eden.

Naṭ‘:	Satranç tahtası.

Necm:	Yıldız.

Nefîr:	Savaş için seferber olan top-
luluk.

Nekebât:	(“nekbet”in çoğulu) Şans-
sızlıklar, musibetler, tâlihsizlikler.

Nemek: Tuz.

Nemekdân: Tuzluk.

Nerdübân: Merdiven.
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Nev‛an:	Biraz.

Nev-civân: Genç, delikanlı, yeni 
yetme.

Nevverallâhu	merḳadehu:	“Allah 
onun kabrini nurlandırsın” mânâsına 
gelen bir duâ.

Ney-ṣıfat: Ney gibi.

Ney-veş: Ney gibi.

Ni‘am:	Nimetler.

Nigâh:	Bakma, bakış.

Nihâl:	Fidan.

Nîm-mest:	Sarhoşça, yarı baygın.

Niśâr: Saçmak, dağıtmak.

Nîst: Yok.

Nu‛mân:	Bir çeşit lâle.

Nuḳl:	Yemiş, çerez.

Nûr-ı	maḥż:	Sâfi nur.

Nûşân: İçenler.

Oḳ	yılanı:	Başı pullu, boyu iki 
metreyi bulan zehirli ve tehlikeli bir 
yılan, ince yılan.

Oñat:	Doğru, uygun, iyi, mükem-
mel.

Oroz:	(Farsça: Hurûs)	Horoz.

Pâ-bend:	Ayağa vurulan zincir, kös-
tek.

Pâydâr:	Devamlı, sağlam.

Pâye:	Merdiven ayağı.

Pâymâl:	Sürünmüş, ayak altında 

kalmış.

Penâh:	Sığınacak yer, sığınma.

Perverdigâr: Allah.	

Peykân:	Okun ucundaki sivri demir.

Peyvend:	Bağ, alâka.

Pinhân: Gizli.

Pîrezen:	Kocakarı.

Pîr-i	muġān:	Meyhaneci,	ateşe	ta-
panların başrâhibi. Tasavvuf literatü-
ründe şeyh. Sergüzeştnâme’de Papa.

Pişẖû:	Hizmetçi.

Pîşkeş:	Hediye.

Piyâde:	Yaya, yaya asker. Satranç 
taşlarından biri. Piyon.

Piyâle:	Kadeh.

Raẖşân: Işıklı, aydınlık.

Raḳįḳ:	Köle. 

Rây	etmek: Hüküm ve karar ver-
mek.

Râyât:	(“râyet”in çoğulu) Bayraklar.

Râygân: Pek fazla, çok. Bedava.

Râz: Sır.

Râzdân: Sır bilen, dost.

Re‘âyâ: Halk, tebaa. Hıristiyan te-
baa.

Reftâr:	Salınarak yürüyüş.

Rengîn:	Renkli, hoş.

Revzân	/	Revzen:	Delik, pencere.

Rıḍvân: Cennetin kapıcısı olan melek.
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Rikâb: Huzur, ön.

Rişte:	İplik.

Ruẖ: Yanak.

Ruẖsâr:	Yüz, çehre.

Rûşen:	Aydın.

Rûy-ı	cihân: Dünya yüzü.

Rûz: Gün.

Rü’esâ:	Reisler, başlar.

Rükn-i	Yemânî: Kâbe’nin güneyi 
gösteren köşesine verilen ad.

Rümmân: Nar.

Sâ‘id-i	sîmîn:	Gümüş gibi beyaz 
parlak kol.

Ṣabûḥ:	Sabah içkisi.

Ṣad	hezârân:	Yüz binlerce.

Ṣâdır:	Sudur eden, meydana çıkan.

Ṣalâḥ:	Sulh, iyilik.

Ṣavlet:	Saldırma, ani ve şiddetli 
atılış.

Ṣavma‘a:	Hücre.

Ṣayd: Av.

Sâyebân:	Şemsiye, gölgelik.

Sebt: Cumartesi.

Sebze: Yeşillik.

Seg: Köpek.

Segirtmek:	Koşmak, yürümek, koş-
turmak.

Seẖî: Cömert.

Sekrân:	Sarhoş.

Ser-gerdân:	Başı dönmüş, şaşkın, 
hayran.

Serv-ḳāmet: Servi boylu.

Seyelân:	Akma, akış. Sel.

Seyf-i	ḳāṭı‘: Keskin kılıç.

Seyyidü’l-kevneyni	ve’ś-śeḳaleyn: 
Dünyanın ve âhiretin, cinlerin ve 
insanların efendisi. (Hz. Peygamber 
için kullanılır.)

Ṣımâṭ	/	Simâṭ:	Sofra, ziyâfet.

Ṣınmak:	Kırılmak, parçalanmak.

Ṣıyânet:	Koruma, himâye ve 
muhâfaza.

Sîb:	Elma.

Sicn:	Zindan.

Sîm: Gümüş.

Sinân: Mızrak, süngü.

Siñmek:	Gizlenmek, saklanmak.

Ṣît:	Ses,	Gürültü.

Śu‘bân:	Ejderha, büyük yılan.

Ṣublaḳ:	Biçimli, gösterişli, uzun.

Ṣultat:	Silahlı görevli, asker.

Surnâ: Zurna.

Süẖan:	Söz.

Şâgil:	Oyalayan.

Şallâh: İnşaallah, Allah’ın izniyle.

Şeb-külâh:	Geceleri başa takılan 
külah. Bir çeşit serpuş.

Şefî‛ü’l-müẕnibîn:	Günahkârların 
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şefâatçisi (Hz. Peygamber).

Şehinşâh: Pâdişâh, pâdişâhlar 
pâdişâhı. Bu tabirle mecâzen Allah 
da kastedilir.

Şehristân:	Büyük şehir.

Şemşîr: Kılıç

Şerer:	Kıvılcımlar.

Şerḥa:	Yarık.

Şevket:	Kudret, heybet, azamet.

Şîr: Arslan.

Şîr-merd: Arslan yürekli, cesur.

Şu‘bede-bâz:	Hilekâr.

Şütür:	Deve.

Ṭabaḳātẖâne:	Mahpusların yerleşti-
rildiği odalar.

Ṭabl:	Davul.

Taḥḳįḳ:	Araştırılmış, doğruluğu tes-
pit edilmiş.

Ṭalabımak	/	Dalabımak:	Çırpın-
mak, oynayıp sıçramak.

Ṭalaşmak:	Dövüşmek.

Ṭapu:	Huzur, makam.

Ṭarı: Darı.

Tebâh: Yıkılmış, mahvolmuş.

Temcîd:	Sabah namazı vakti. Bu 
vakte girerken minârelerden okunan 
ilâhi ve niyâz.

Tente:	Yağmur, güneş vb. sebepler-
den dolayı bir yerin üzerine serilen 

örtü.

Ter:	Taze.

Tersâ:	Hıristiyan.

Teşvîş:	Karıştırma, karışıklık, bula-
nıklık.

Tîġ:	Kılıç.

Tîr:	Ok.

Ṭûṭî:	Papağan, dudu.

Tüffâḥ: Elma.

‘Uceb:	Çok şaşılacak fazla gülünç 
olan şey.

‘Uḳḳāb: Kartal.

‛Uḳūl: (“akl”ın çoğulu) Akıllar.

Uluç: Sonradan müslüman olan ve 
Osmanlı ordusuna katılan askerler.

Uñarmaḳ:	Yürütmek, yoluna koy-
mak, tamir ettirmek.

‘Urba:	Elbise.

Uyan:	Dizgin, gem, yular.

Vâfir:	Bol, çok.

Vâle:	İpekten dokunmuş bir çeşit 
ince kumaş.

Varṭa:	Tehlike, uçurum.

Vaż‛:	Durum.

Yâbân:	Çöl, sahra, dışarısı, taşra, 
yabancı yer. Vahşî. Eğitilmemiş kara 
hayvanları.

Yalmanmak:	Yalanmak, bir şey is-
temek.
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Yarar:	Yetkili, işe yarayan, mukte-
dir.

Yâr-ı	ġār:	Mağara arkadaşı. Hz. 
Ebûbekir.

Yay:	Yaz mevsimi.

Yazmak:	Yaymak, sermek.

Yedmek: Çekmek, götürmek.

Yeg:	Daha iyi. Hızlı, kuvvetli.

Yeksân:	Aynı zamanda, birlikte.

Yekşenbih:	Pazar günü.

Yeñ:	Elbise kolunun el üzerine gelen 
kısmı. 

Yevme’l-‘araṣât: Mahşer günü.

Yezdân: Allah.

Yilmek:	Koşmak, acele yürümek, 
esmek.	

Yügürmek:	Koşmak.

Żam: İlâve.

Zâr:	Ağlamak.

Zebân:	Dil.

Zen:	Kadın.

Zenân: (“zen”in çoğulu) Kadınlar.

Zenân-ı	mekkâr: Hilekâr kadınlar.

Zer-efşân: Altın saçan.

Zerrîn:	Altından yapılmış.

Zeyn: Süslü.

Ẓıll-ı	Ħudâ: Allah’ın gölgesi, 
pâdişâh.

Ẓıll-ı	Yezdân: Allah’ın gölgesi, 
pâdişâh.

Ẕi’l-yed:	Bir malı elinde bulundu-
ran, hak sahibi.

Zînet: Süs.

Zinhâr:	Aslâ.

Zu‘m:	Şüphe, yanlış zan.

Zü‛amâ:	Büyük tîmâr sahipleri.
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