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Öz
Fetihnâme edebî türüne dâhil bir eser olan ve hakkında bilgi sahibi
olamadı ımız Merâhî mahlaslı bir air tarafından yazılan Fethnâme-i Sefer-i Sigetvar
adlı mesnevi, Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar seferini anlatmaktadır. 663
beyitten müte ekkil bu mesnevi tarihî açıdan orijinal bilgileri barındırmayan, edebî
açıdan mesnevi nazım eklinin ve fetihnâme türünün özelliklerini ta ıyan bir
eserdir. Bu yazıda söz konusu mesnevi kısaca tanıtılmı , anlattı ı hadiseler öz
olarak aktarılmı , metin üzerinde daha önceden yapılmı olan ne ir üzerinde
durulmu , son kısımda mesnevinin metni transkripsiyonlu olarak Latin harflerine
aktarılmı tır.
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Abstract
A mathnawi named Fethname-i Sefer-i Sigetvar, which takes place in the
fetihname as a kind of literary and has been written by Merahi who we could not
have found any information about him, is about the conquest of Sigetvar the last
war of Suleyman the Magnificent. Although this mathnawi contains 663 couplets
and does not have any original information about War of Sigetvar, has got all of
characteristics of a mathnawi and a fetihname. In this article that matnawi has been
introduced shortly, events in it has been summarized, an edition of that mathnaqi
which has been published earlier had been criticized and the text of Fethname-i
Sefer-i Sigetvar has been transcribed into Latin alphabet.
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Giri
Arapça “kapalı nesneyi açmak” manasına gelen feth ile Farsça “mektup, yazı,
kitap” manalarına gelen nâme kelimelerinden olu an fetihnâme, evvela bir diplomatik
belge olarak “bir zaferin duyurulmasını içeren resmî doküman, “ slam beldelerinde
fethedilen beldeleri, kazanılan ba arıları haber veren mektup ve ferman” (Aksoy, 1997:
7) anlamına gelmektedir. Bir edebî tür olarak ise “ba langıcından sonuna kadar bir
yerin, ehrin veya kalenin alınmasını anlatan eserlerdir.” (Aksoy, 1997: 9).
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- 19 Manzum yahut mensur olarak yazılabilen edebî fetihnâmeler, hem birer edebî
metin olmak hem de birer tarihî vesika sayılmak hüviyetini birlikte ta ıyabilir. Kimi
fetihnâmeler tarihlerde görülebilen bo lukları doldurabilir, verdikleri ayrıntılarla
tarihin tamamlayıcısı olabilir. Hele bahsedilen fethe i tirak etmi bir ahıs tarafından
kaleme alınanlar, benzerlerinden daha çok tarihî kıymet ta ıyabilir. Fetihnâmeler
zafernâme, gazavâtnâme, sefernâme gibi adlarla anılabilirken ayrıca söz konusu fethi
gerçekle tiren hükümdara istinaden Selîmnâme, Süleymânnâme gibi isimler de
alabilmektedir (Aksoy, 2002: 800).
Bu yazıda söz konusu edilecek olan ve Merâhî tarafından kaleme alınan
Fethnâme-i Sefer-i Sigetvar adlı mesneviden ba ka Sigetvar’ın fethini konu edinen öteki
fetihnâmeler unlardır: Mün eât sahibi Ahmed Ferîdûn Bey’in Nüzhetü’l-Esrâr fî Fethi
Kal‘ai Sigetvar’ı (Aslantürk ve Börekçi, 2012; Yurdaydın, 1952: 124), Âgehî Mansûr
Çelebi’nin Fethnâme-i Kal‘a-i Sigetvar’ı (Naç, 2012), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Heft
Meclis’i (Göçmen, 2001) ve müellifi belli olmayan Heft Dâstân (Kararmaz, 1996) isimli
eser. Adları kayıtlarda olan, ancak henüz ele geçmemi bulunanları ise Seyfî Çelebi’nin
nazım ve nesir karı ık olarak telif etti i risalesi (Kılıç, 2010: 1020) ile Â ık Çelebi’ye ait
Sigetvarnâme adlı bir mesnevidir (Kut, 1991: 550).
Merâhî
‘Rahat edilecek yer’ anlamına gelen merâh kelimesine nispet -î’sinin
eklenmesiyle olu an Merâhî’yi mahlas olarak kullanan air hakkında kaynaklarda bilgi
yoktur. Onun mesnevisinin tek yazma nüshasının bulundu unu belirten Babinger
(1982: 67), yalnızca müellifin ismini verir. Merâhî tezkirelerde de yer almaz.
Yurdaydın, yazısının 1 numaralı dipnotunda Bursalı Mehmed Tahir’in Merâkî isminde
bir müellifin Fetihname-i Yemen ve Kıbrıs adlı bir eserinden bahsetti ini, Sigetvar’ın
fethine dair ona ait herhangi bir eserden ise söz etmedi ini belirtir (Yurdaydın, 1952:
124). Hakikaten Osmanlı Müellifleri’nde Merâhî maddesi yoktur ve Merâkî ismi ise
Râ id Ahmed Pa a maddesi içinde onun Yemen ve San’â Tarihi eserinden bahsedilirken
dipnot olarak “ uarâ-yı Osmâniyyeden Merâkî’nin Fethnâme-i Yemen ve Kıbrıs isminde
bir eseri vardır.” cümlesiyle anılır (Bursalı Mehmed Tâhir, 2000: 60). Yurdaydın bu
ismin Merâhî olması gerekti ini (1952: 124) ifade etse de bu hususta kesin bir hüküm
vermek mümkün görünmemektedir.
Merâhî “Evsâf-ı Vezîr-i Kebîr-i Mü terî-tedbîrdür ki Tahrîr ü Takrîr Olınur”
ba lı ı altında (77-102. b.) Sokullu Mehmed Pa a’yı methederken:
Bu Mer í da ı a ar ulıdur
albi i l ile šopšoludur
Far dur aña du‘ -i devlet
Ki görüpdür niçe lušf u himmet (92-93. b.)
beyitleriyle ondan pek çok lütuf gördü ünü belirtti ine göre pa aya yakın biri
olmalıdır. Bu yakınlı a ra men Merâhî’nin sefere katılıp katılmadı ı konusunda eserde
kesin bir bilgi yoktur. Bu beyitlerde geçen kul kelimesi ‘köle, yeniçeri’ gibi anlamlara
geliyor olmasına ra men yine de Merâhî hakkında bize kesin bir bilgi vermemektedir.
Merâhî’nin Eseri: Fethnâme-i Sefer-i Sigetvar
Avusturya Millî Kütüphanesi’nde H. O. 48 ar iv numarasıyla kayıtlı olan
yazma eserin 1a vara ında “Fethnâme-i Sefer-i Sigetvar Nazm-ı Merâhî merhûm”
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sütun üzere cetvelsiz olarak yazılmı tır. 29 varaktan olu an yazmada ta’lîk hatla 13
satır üzre siyah mürekkeple yazılan yazılarda ba lıklar kırmızıdır. Yazmanın zahriye
sayfasında tam olarak okuyamadı ımız Arap harfleriyle kazınmı bir mühürle u an
bulundu u kütüphanenin mühründen ba ka birtakım ilaç tarifleri vardır. stinsah
tarihi olarak eserin 29b vara ında son beyitten sonra 1110/1698-9 yılı kaydedilmi tir.
Bu tarihten sonra ise u beyit yazılmı tır:
ay l-i y rı gördükde açan ‘ ı dése h h
a ın ša‘n eyleme z hid niy z All ha r ci‘dür
Mesnevinin 658. beytinin 2. mısraı mürekkep lekesi
okunamamaktadır. 24a vara ında yer alan 530. beyit ise kenara yazılmı tır.

yüzünden

ster manzum isterse mensur olsun fetihnâmelerde genel olarak u bölümler
bulunur: tevhid, münacat, naat, ashab-ı kirama dua, slam kahramanlarına dua, sebeb-i
telif, padi aha medhiye, sava a hazırlık, techizat, sefer, dü manla kar ıla ma,
dü manın durumu, sava , dönü yolcu u ve komutanın kar ılanı ı, dua ve hatime
(Aksoy, 1997: 10). Merâhî’de bu bölümlerden müstakil olarak ashab-ı kirama dua,
slam kahramanlarına dua, techizat, dü manın durumu bölümleri bulunmamaktadır.
Mesnevi nazım ekliyle yazılmı oldu u için mesnevilerin ana bölümleri (Çiçekler,
2004: 321) çerçevesinde Fethnâme-i Sefer-i Sigetvar’ın yapısı u ekilde gösterilebilir:
A. Giri (1-169. b.)
1. Tevhîd (1-14. b.)
2. Münâcât (15-19. b.)
3. Na‘t (20-44. b.): Bu bölümün 38-40. beyitlerinde ashab-ı kiramdan
bahsedilmekte, 41. beyitte onlara tâbi olan hükümdarların gaza ettikleri dile
getirilmektedir.
4. Padi aha Medhiye ve Dua (45-66. b.)
5. ehzadeye Medhiye ve Dua (67-76. b.)
6. Sadrazama Medhiye ve Dua (77-104. b.
7. Kalemden stimdâd (105-129. b.)
8. Sebeb-i Te’lîf (130-169. b.): Bu bölümün içinde 139-143. beyitler arasında bir
gazel yer almaktadır.
B. Konu (170-644. b.)
1. Sava a Hazırlık (170-199. b.)
2. Sefer (200-644. b.)
a. A alar (212-214. b.)
b. Yeniçeriler (215-217. b.)
c. Solaklar (218-219. b.)
ç. Padi ah (220. b.)
d. Çavu lar (221-225. b.)
e. Ulaklar (226-228. b.)
f. Hizmetçiler (229-230. b.)
g. Alemler (231-233. b.)
. Askerler (234-245. b.)
h. Padi ahın ota ı (246-250. b.)
ı. Gece (251-254. b.)
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j. Edirne, Filibe, Sofya, Belgrad ehirlerine varı (260-278. b.)
k. Bö ürdelen’de köprü in ası ve köprünün özellikleri (279-292. b.)
l. Tekrar Belgrad’a varı (293-333. b.)
m. Ösek’te köprü in ası ve köprünün özellikleri, köprüden geçi (334-399. b.)
n. iklo Kalesi önünde konaklama, Arslan Pa a’nın damı, Peçuy’a Yürüyü
(400-419. b.)
o. Sigetvar Kalesi’nin ku atılması ve fethi (420-492. b.)
ö. Göle Kalesi’nin fethi, Sultan Süleyman’ın vefatı, Selim’in padi ah olu u (493564. b.)
p. Göle Kalesi’nin Pertev Pa a tarafından fethi (565-644. b.)
C. Biti (645-663. b.)
1. Hâtime (645-661. b.)
2. Dua (662-663. b.)
Merâhî’nin mesnevisi klasik mesnevi tertibine uygun olarak yazılmı tır. air
tevhid, münâcât ve naat bölümlerinden sonra Sultan Süleyman’ı ve ardından o lu
Selim’i öven beyitlerin bulundu u medhiye bölümlerine yer verir. Sadrazam Sokullu
Mehmed Pa a’ya dair medhiyeden sonra baharı tasvir eden mısralarla ba layan sebeb-i
telif bölümüne geçer. Baharın verdi i mutlulukla çiçek bahçelerini vasfedip
durdu unu söyleyen Merâhî, baharın geli ini tasvir ederken tamamen sava la ilgili
kelimeler kullanarak u gazeli (139-143. b.) söyler:
Aldı a r -yı it yı ser be-ser cünd-i bah r
Eyledi ‘azm-i sefer ‘askerle an kim ehr-y r
Tí ını ša ındı s sen géydi mi fer onçalar
Gül siper ber-d olup af ba ladı serv ü çen r
Y ota -ı h-ı ‘ lemdür semenz r-ı çemen
Y ud olmı dur hem n a bedenlü bir i r
ıl tem
s seni kim anasın çavu dur
e -perin almı eline oluban kíne-gü r
Éy Mer í va tidür kim döküle n-ı ‘ad
ıl nažar aña ‘al metdür görinen l lez r
[=Kı sahrasını ba tan ba a bahar askeri sardı. Sanki hükümdar, askerleriyle
sefere niyet etti. Susen kılıcını taktı, goncalar mi ferlerini giydi; gül kalkanını omzuna
aldı, servi ve çınar saf tuttu. Çimendeki bu yasemin bahçesi ya cihan hükümdarının
ota ıdır ya da sanki ak bedenli bir hisar olmu tur. Suseni seyret, onu intikam güderek
eline gürzünü almı bir çavu zannedersin. Ey Merâhî, dü man kanının dökülmesi
vaktidir. Bak ki görünen gelincik bahçesi bunun alametidir.]
Bu gazeli okuyan birisi onun mesnevi tarzı ile sefer ahvalini anlatması
gerekti ini belirtince o da bir mesnevi yazmaya karar verir. Ancak yalnızca bir eser
vermenin gaye olmayaca ını, eserde emir ve hükümdarların yad edilmesi gerekti ini
anlatır. Firdevsî sayesinde zamanının ahı anılır olmasından hareketle Merâhî de
eserinin, dostları tarafından bir vesileyle hükümdar meclisinde okunaca ına dair ümit
besledi ini, böylelikle ulu nazarlara ve güzel lütuflara erece ini umdu unu dile getirir.
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hatlarıyla öyledir:

airin anlattıkları ana

Kanuni Sultan Süleyman sefere niyet eder ve skender Pa a’yı stanbul’da
muhafız ve emin tayin eder. Bütün görkemiyle yola çıkan ordunun her bir unsuru –
a alar, yeniçeriler, solaklar, çavu lar, ulaklar, hizmetçiler, sancaklar, sipahiler, padi ah
ota ı– kusursuzdur. Ordu Edirne’ye varınca sultan, beylerbeyilikten mazul Kara
Mustafa Pa a’yı Edirne’ye muhafız tayin eder. Daha sonra Filibe ve Sofya’ya, oradan
da Bö ürdelen’de Sava nehri üzerinde ordunun geçi i için doksan üç geminin üstünde
duran bir köprü yapılarak Belgrad’a ula ılır. Kurban bayramı burada geçirildikten
sonra Sigetvar’a hareket edilir. Bir köprü de Ösek yakınında Drava nehri üzerinde bina
edilir. Merâhî, köprünün in a edilmesindeki ba arının büyüklü ünü daha önce burada
köprü yapmaya kalkan birinin bunda muvaffak olamadı ını, hatta skender’in batıya
gitmek üzere buradan geçmek istedi ini ancak köprü yapmaya onun da muvaffak
olamadı ını belirterek anlatır. air ayrıca köprünün ihti amını, üzerinden geçen
askerin azametini vasfetmekten geri durmaz. Ordu bundan sonra iklo kalesi
yakınlarında konaklar. Burada Budin beylerbeyi Arslan Pa a idam edilir ve ertesi gün
Peçuy’a yönelinir. Nihayet Sigetvar kalesi ku atılır ve toplarla dövülen surlar yerle bir
olur. Safer ayı olmadan zafer elde edilir.
Fethedilen kalenin tekrar in asına ba lanması emri verilmi tir. Fetihden sonra
Sultan Süleyman’ın hastalı ı artar ve vefat eder. Sultanın vefatını duyurmayan Sokullu
Mehmed Pa a ehzade Selim’e adam salar ve Selim Belgrad’a ula ır. Pa a onu orada
kar ılar, vefat haberini verir. Ordu yeni sultanın hükümdarlı ının mübarek olması için
dua eder.
Merâhî bu arada Sigetvar seferi ba ında Sultan Süleyman’ın Göle kalesini
almak için vazifelendirdi i ikinci vezir Pertev Pa a’nın hisarı alı ını anlatır.
Nihayetinde alınan kalenin fetih haberini Pertev Pa a bir askeri vasıtasıyla sultana
iletir. Sultan bundan çok ho nut olur ve etraftaki kaleleri de almasını emreder. Bunun
üzerine Pertev Pa a da civardaki kaleleri fetheder.
Eserin hâtime bölümünde Merâhî, Sokullu Mehmed Pa a’nın Pertev Pa a’ya
Göle’den askeriyle birlikte ça ırdı ını belirtir. Yeni sultan Selim Han’la birlikte
stanbul’a de in gidilir, vatanına sa esen varan askerin dilinden dualar dökülür.
Tarih ve Edebiyat Açısından Merâhî’nin Eseri
Merâhî, sefere çıkı tarihi olarak 7 evval 973 (27 Nisan 1566) gününü açık bir
biçimde u beyitte zikreder:
Ki šo uz yüz da i yétmi üç s l
Olmı -idi da i seb‘-i evv l (208. b.)
[=Dokuz yüz yetmi yılı evval’in yedisi olmu tu.]
Ancak kaynaklarda sefere çıkı tarihi 9 evval olarak geçmektedir. Dolayısıyla
burada bir bilgi yanlı ı vardır.
air fethin gerçekle ti i yıl olan 974/1566 için u beyitle tarih dü ürür:
Mülk-i sl ma a oldı r bıš
T rí i ‘avn-i Mü ill ü B sıš (489. b.)
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Bâsıt (Açan, ferahlık veren)’ın yardımı” ifadesi oldu.]
(ayn=70, vâv=6, nûn=50, mîm=40, zâl=700, lâm=30, vâv=6, bâ=2, elif=1, sîn=60,
tâ=9. Toplam=974)
Merâhî Sigetvar’a ula ıldı ında muharrem ayı oldu unu (429. b.), Sultan
Süleyman’ın Sigetvar ve Göle kalelerinin fethedildi i (485, 509. b.) haberini aldıktan
sonra vefat etti ini belirtir. Bu bilgilerden Sigetvar muhasarasının ba ladı ı ay olarak
muharremi göstermesi do rudur. Ancak Sigetvar Kanuni’nin ölümünün ertesi günü
alınmı , dolayısıyla sultan Sigetvar’ın –iç kalenin– alındı ını görememi tir
(Uzunçar ılı, 1982: 413). Merâhî’nin bu yanlı a dü mesinin sebebi, vefatın bir müddet
gizlenmesi olmalıdır.
Aruzun remel bahrine ait fe‘il tün fe‘il tün fe‘ilün vezniyle yazılan Merahî’nin
eseri, bir mesnevide bulunması icap eden bölümlere sahiptir. air kafiyeleri kusursuza
yakın olarak kullanmı , bir yer hariç (54. b.) vezinde eksik yahut hatalı denebilecek bir
yer bırakmamı tır. yi bir nâzım oldu unu gösteren Merâhî’ye ait elde ba ka nazım
yahut iir bulunmadı ı için onun airli i hakkında kesin bir ey söylemek mümkün
de ildir. Ancak mesnevi içerisinden yer alan gazele (139-143. b.) bakılırsa vasatın
üstünde bir air oldu u rahatlıkla söylenebilir.
Eserde Geçen Sigetvar Seferiyle lgili Yer Adları
Bele rad (Belgrad): 277, 293, 535, 540, 541.
Bö ürdelen: 279.
Budun (Budin): 400. beyitten önceki ba lık.
Drava (nehri): 171, 334. beyitten önceki ba lık.
Filibe: 274, 275.
Göle: 493. beyitten önceki ba lık, 509, 565. beyitten önceki ba lık, 566, 580.
beyitten önceki ba lık, 628, 629, 645. beyitten önceki ba lık.
Ösek: 330. beyitten önceki ba lık, 334, 409.
Peçuy: 400. beyitten önceki ba lık, 412.
Sava (nehri): 280.
Sofiya (Sofya): 276.
iklo : 400. beyitten önceki ba lık, 402.
Eserde Geçen Sigetvar Seferiyle lgili ahıs Adları
Arslan Bey (Budin Beylerbeyi): 400. beyitten önceki ba lık, 403.
skender Pa a: 170. beyitten önceki ba lık, 175, 199.
Mehemmed Pa a (Sokullu): 83, 404, 494, 644.
Mustafa Pa a (Kara): 269.
Pertev Pa a (vezir-i sânî): 565. beyitten önceki ba lık, 565, 645. beyitten önceki
ba lık.
Selim ( ehzade ve sultan): 70, 493. beyitten önceki ba lık, 535.
Sultan Süleyman: 1. beyitten önceki ba lık, 46, 84, 490, 493. beyitten önceki
ba lık, 493, 565. beyitten önceki ba lık, 636, 645.
“Merâhî’nin Fetihnâme-i Sigetvar’ı Kanuni’nin Son Seferinin
Anlatımı” Adlı Yayındaki Hatalar

iirsel
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(Arslantürk ve Kaçar, 2010). Merâhî’nin eseri üzerinde bizim bir çalı mamız hazırdı.
Yayın a amasında gecikmeler ve aksaklıklarla u ra ırken burada bahsi geçen
ara tırmacıların çalı ması yayınlanmı oldu. Bunun üzerine biz de yayımlamaktan
vazgeçmi tik. Ancak a a ıda ayrıntılı bir biçimde anlataca ımız hatalardan dolayı
metninin yeniden yayınlanmasında fayda gördük. Bu hataları ana hatlarıyla bir tasnife
tabi tutarak a a ıda sıralıyoruz.
a. Kelime hataları:
Söz konusu yayında görülebildi i kadarıyla yanlı yahut eksik olarak okunan
kelimeler azımsanmayacak bir yekûnu te kil etmektedir. Bu kelimelerin üzerinde
durulması hem metnin do ru hâlinin ortaya konması hem de metne nasıl yakla ılmı
oldu unun görülmesi bakımından faydalı olacaktır. Mesnevi içindeki sırasıyla yanlı
yahut eksik olarak görülen bu ifadelerden bir kısmını koyu harflerle belirterek ele
alalım.
Çün sa‘íd ile a í itdi cid l
Tí -ile oldı al emri i l (8. b.)
‘Hasletler, huylar’ anlamındaki hisâl yerine kelime, yazılı ı benzeyen ve mana
bakımından beyte uygun olan hayâl eklinde okunmalıydı:
Çün sa‘íd ile a í étdi cid l
Tí -ile oldı al emri ay l (8. b.)
[= Saadetli kimse ile haydut mücadele edince aralarını kılıçla düzeltme i i hayal
oldu.]
mlaları aynı olan halk ‘insan toplulu u, insanlar’ ve hulk ‘huy, ahlâk’
kelimelerinin manaları dü ünülmedi i için ikinci mısra ‘Onun ahlâkı gibi çok ahlâk var
mıdır?’ manasında anla ılmaktadır:
Yo durur tı gibi t-ı cemíl
Var mıdur ul ı gibi ul -ı cezíl (51. b.)
lk mısrada hükümdarın
bahsedilece i ihtimali akla gelse de:

zatı

övüldü ü

için

sonrasında

ahlâkından

Mülkidür cümle-i Ír n anuñ
Da ı hem milket-i T r n anuñ (52. b.)
eklinde kar ımıza gelen bir sonraki beyitte bütün ran ve Turan ülkesinin onun
mülkü oldu u anlatıldı ı dikkate alınmalıydı. Dolayısıyla beyit öyle manasıyla
birlikte öyle olmalıdır:
Yo durur tı gibi t-ı cemíl
Var mıdur al ı gibi al -ı cezíl (51. b.)
[= Onun zatı gibi güzel bir zat yoktur. Onun halkı gibi çok halk var mıdır?]
lk bakı ta manaya tesiri olmadı ı dü ünülse bile vére ve vérür eklindeki
okuyu lar arasında fark vardır:
Kefere cümle vire aña ar c
‘Anede z r u zeb n u mu t c (56. b.)
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temenni anla ılmaktadır. Bu ise memduhun büyüklü ünü anlatmak için kanaatimizce
yeterli de ildir. Zaten air de mevcut durumu tespit etmi ve aslında ‘Bütün kâfirler
ona haraç verir.’ demi tir. Bu bakımdan beyit:
Kefere cümle vérür aña ar c
‘Anede z r u zeb n u mu t c (56. b.)
[= Bütün kâfirler ona haraç verir. Onun kar ısında inat edenler ise zayfı, âciz ve
muhtaçtır.]
airin sefere dair hâmeden haber umdu u bölümde geçen:
Cümle illerde çü sensin ma b b
Ehl-i ‘irf n atında mer b (112. b.)
eklindeki beyitte kalemin elle tutulu una i aretle bütün ellerde sevildi i
belirtilmekte ve bütün irfan sahiplerince makbul oldu u anlatılmaktadır. Bu bakımdan
‘ülke’ anlamındaki il yerine manaya uygun olarak kelime el eklinde okunmalıydı:
Cümle ellerde çü sensin ma b b
Ehl-i ‘irf n atında mer b (112. b.)
[= Bütün ellerde sevilen, irfan sahiplerince makbul olan sensin.]
Arap harflerinden dâl ve râ harflerinin ekil bakımından birbirini andırması
sebebiyle yâddur kelimesi ya durur eklinde okunmu :
Umaram kim ola ma b l-i cih n
Ya durur bunda eh-i devr-i zam n (151. b.)
Vezin bakımından da herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeyen bu okuyu
tercihi mana dü ünüldü ünde okuyanı çıkmaza sürüklemektedir. Sebeb-i telif
bölümünde yer alan bu beyitte air yazaca ı eserin be enilmesini ummaktadır. Eserin
tek gayesinin bizatihi kendisi olmadı ını, onunla bir emirin, bir sultanın anılması lazım
geldi ini:
ara anca e er olmaz tenh
Y d olınma dur emir-i v l (148. b.)
beytiyle beyan eden air burada da aynı dü ünceyi devam ettirmekte ve
eserinde sultanı anmayı arzu etmektedir:
Umaram kim ola ma b l-i cih n
Y ddur bunda eh-i devr-i zam n (151. b.)
[= (Eserin) bütün insanlarca makbul olmasını umarım. Bunda zamanın
hükümdarı yâd edilmektedir.}
Sefere çıkan hükümdarın kendi yerine stanbul’un hâfızlı ı ve eminli ini
skender isminde birine bırakmasının anlatıldı ı bölümde geçen:
Buldılar a -ı Sikender-n mı
tdiler aš idüben r yı (175. b.)
eklinde okunmu bu beytin ikincı mısraına mana veremedik. Mesnevi nazım
ekliyle yazılmı bir eserde mısra sonlarında kafiyeli kelimelerin yer alması gerekir.
Sikender-nâmı ve ârâyı kelimelerinin kafiyeli olmadı ı a ikar. Böylesi bir okuyu a
muhtemelen birkaç beyit önce:
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Bekleye ehri vü bu r yı (172. b.)
[= skender görü lü o ahsı bulunuz. ehri ve burayı beklesin.}
denmesi sebep olmu tur. Oysa ki beyit uzun u ra lardan sonra aranan ki inin
bulundu unu ve bundan dolayı rahata erildi ini anlatmaktadır:
Buldılar a -ı Sikender-n mı
Étdiler ažž édüben r mı (175. b.)
[= skender adlı o ahsı buldular. Mutlu olup dinlendiler/ rahata kavu tular.]
eklinde olmadır.
skender isimli bu ahsa hükümdarın emirlerinin anlatıldı ı sonraki beyitlerden
birinde:
Mücrime er‘-ile eyle ecrin
Bozma mažl m olanuñ ‘ar ın (181. b.)
denilmektedir. kinci mısrada ‘mazlum olanın arzını bozmamak’ ifadesini yerli
yerine oturtamadık. Arz kelimesinin '
en, geni lik’ manasına geldi ini biliyoruz. Ancak
burada söz konusu olan aynı imla ile yazılan ve ‘ an, eref, namus’ anlamlarına gelen
ırz kelimesidir. Yazmadaki tam ekline uygun olarak beyit öyle okunmalıydı:
Mücrime er‘-ile eyle ecrin
Bozma mažl me olanuñ ‘ır ın (181. b.)
[= Suçlulara eriat/ kanun ile kar ılı ını ver. Zulme u rayan kadınların
erefini/ namusunu da bozma.]
Hükümdarın emirlerini dinleyen skender’in hükümdarın elini öptü ü:
Öpdi destini o dem skender
Dédi ferm n-ı eh olsun ser-ber (199. b.)
beytiyle dile getirilmektedir. Fakat ser-ber ifadesi metinde çok açık bir biçimde
‘ba üstüne’ anlamında ber-ser olarak yazılmı tır ve do rusu da budur:
Öpdi destini o dem skender
Dédi ferm n-ı eh olsun ber-ser (199. b.)
[= skender o anda (hükümdarın) elini öptü. ahın fermanı ba üstüne olsun
dedi.]
Sefere çıkan orduda yer alan muhtelif sınıflardaki askerlerin anlatıldı ı
bölümlerden birinin ba lı ı:
ıfat-ı A ay n-ı Bebr-hey’et ü tekemmül-i ra t (212. beyitten önce)
eklinde verilmi . Burada geçen ‘eyer takımının olgunla ması’ gibi tuhaf bir
manaya gelen tekemmül-i raht tamlamasında geçen tekemmül kelimesi mükemmel
eklinde okunmalı ve birle ik sıfat olarak ‘mükemmel eyer takımlı’ manasında
mükemmel-raht denilmeliydi. Böylece ba lık:
ıfat-ı A ay n-ı Bebr-hey’et ü Mükemmel-ra t (212. beyitten önce)
[= Kaplan görünü lü, mükemmel eyer takımlı a aların özellikleri.]
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Bu ba lıktan hemen sonra gelen beyitte tu ların ardınca yürüyen a alardan
bahsedilmektedir.
Anuñ ardınca a alar yer yer
Kimü tí -ile olurlar ž hir (212. b.)
Vezin bakımından bir aksamanın görülmedi i bu beytin ikinci mısraında ne
denmek istedi i anla ılmamaktadır. Yazmada kimü kelimesinin kim ü gibi, olurlar
kelimesinin ise olur eklinde imla edildi i görülmektedir. Bu bakımdan ilk ifadedeki
ü’nün atıf vavı olması icap eder. Bunlardan hareketle kim olarak okunan kelimenin
aslında iki heceli olması gerekir. Bu da tî ‘kılıç’ ile birlikte dü ünüldü ünde ‘zırh’
anlamına gelen géyim olmalıdır.
Anuñ ardınca a alar yér yér
Géyim ü tí -ile olur ž hir (212. b.)
[= Onun ardınca a alar yer yer zırh ve kılıçlarıyla görünürler.]
Hükümdarın yanında yürüyen çavu lar ise:
C nibeyninde yürür çâvu lar
Memleket abšına s ibmi ler (222. b.)
beytiyle anlatılmaktadır. Ancak bu hâliyle beyitte kafiye yoktur. Hâlbuki ikinci
mısrada sâhib kelimesinin eki gibi okunan sözcük, beytin hemen öncesindeki bölüm
ba lı ında geçmektedir:
ıfat-ı Çavu n-ı

ib-H

n (222. beyitten önce)

[= Akıllı/ Zeki Çavu ların Özelli i.]
Dolayısıyla ikinci mısradaki kelime hû ‘akıl, zekâ’ kelimesinden ba ka bir ey
de ildir.
C nibeyninde yürür çavu lar
Memleket abšına s ib-hu lar (222. b.)
[= ki tarafında ülke zaptetmede akıllı çavu lar yürür.]
Benzer bir dikkatsizlik örne i birkaç beyit sonra da kar ımıza çıkıyor:
ki c nibde iki biñ dev n
B d-ve d ’im olurlar p y n (226. b.)
lk mısrada vezni de bozan biñ olarak okunan kelimenin do rusu bölüm
ba lı ında geçmekte:
ıfat-ı Peyk n-ı B d-dev n (226. beyitten önce)
[= Rüzgâr Se irti li Ulakların Özelli i.]
Buna göre beyit ve çevirisi öyledir:
ki c nibde iki peyk-i dev n
B d-ve d yim olurlar p y n (226. b.)
[= ki tarafta çok hızlı iki ulak, rüzgâr gibi daima ko ar.]
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arasında aslında bir vâv-dâl de i ikli i ve ikinci kelimede bir elif fazlalı ı vardır. Yanlı
okuma u ekilde:
rtesi göçdi o rev n ‘asker
Yüridi öñine dü di server (260. b.)
Beytin do ru okunu unu ve çevirisini öyle verebiliriz:
Értesi göçdi oradan ‘asker
Yüridi öñine dü di server (260. b.)
[= Sabah asker oradan göçtü, komutan da yürüdü ve önlerine dü tü.]
Bahsetti imiz hataya 395. beyitte de dü ülmü tür:
rtesi göçdi o rev n server
Himmeti ra ına oldı ser-ber (395. b.)
lk mısraı yukarıdaki örnekle aynı olan beytin do ru okunu u ve çevirisi öyle:
Értesi göçdi oradan server
Himmeti ra ına oldı ser-ber (395. b.)
[= Sabah komutan oradan göçtü. Gayreti, atının ba ını çekmekteydi.]
A a ıdaki beyitte vezin bakımından bir aksama olmamasına ra men cümlenin
unsurları yerli yerine oturmamaktadır.
Cümleten cünd-i Anašolı-ı h
Aldı öñine k’olalar g h (261. b.)
‘ ahın Anadolu ordusu uyanık olsunlar diye önüne aldı.’ eklinde
çevirebilece imiz beyitte ‘Ordu neyi önüne almı tır?’ sorusunun cevabı yoktur. Beyti:
Cümleten cünd-i Anašolıyı h
Aldı öñine k’olalar g h (261. b.)
[= Sultan bütün Anadolu ordusunu uyanık olsunlar diye önüne aldı.)
eklinde okursak cümle ve mana belirginle ecektir. Belirtme hâlinin burada
hemze ile yazılmı olması ifadenin Farsça izafet gibi dü ünülmesine sebep olmu . Aynı
imlâ 542. beyitte eh-zâde kelimesinde vardır. Öncekinin aksine burada do ru
okunmu .
Étdi eh-z deyi
ır ol n
ıldı babası ota ına rev n (542. b.)
[= O vakit ehzadeyi hazırladılar. O da babasının ota ına yola koyuldu.]
A a ıdaki beyitlerde -ile eklindeki okumalar hatalıdır:
Yüriyüp gitdi Bele rada hem n
A dı le ker-ile çün b-ı rev n (277. b.)
Yürüdi ‘izzet-ile h-ı cih n
Cümle ‘asker-ile çün b-ı rev n (391. b.)
Yazmada açıkça bu ifadelerin ‘birlikte, beraber, ile’ anlamlarına gelen bile
eklinde yazıldı ı görülmektedir:
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A dı le ker bile çün b-ı rev n (277. b.)
[= Yürüyüp o anda Belgrad’a gitti. Onunla birlikte asker de akarsu misali aktı.]
Yürüdi ‘izzet-ile h-ı cih n
Cümle ‘asker bile çün b-ı rev n (391. b.)
[= Cihan sultanı erefle, bütün asker de onunla birlikte akarsu misali yürüdü.]
Sava ırma ı üzerinde yapılan köprünün anlatıldı ı:
Šo san üç kü tínüñ üstinde idi
anki dery anuñ altında idi (281. b.)
eklindeki beyitte geçen kü tî kelimesi Farsça ‘güre me, pehlivanlık’ manasına
gelmektedir. Doksan üç sayısıyla nitelenen bu kelimenin yanlı okundu u muhakkak.
Bunun yerine kelime aynı yazılı a sahip ke tî ‘gemi’ olarak okunmalıydı:
Šo san üç ke tínüñ üstinde idi
anki dery anuñ altında idi (281. b.)
[= (Köprü) doksan üç geminin üstünde idi. Sanki nehir/deniz onun altında idi.]
Sava sırasında ordunun dizili inin anlatıldı ı beyitlerden biri olan a a ıdaki
beyitte yanlı okunan kelime ayrıca vezni de bozmaktadır:
a da ba ladı araman ‘asker
olda hep R m éli šurdı meger (297. b.)
Yazmada mısra sonuna denk gelen ve meger olarak okunan kelime, turdı
kelimesinin üstüne yazılmı . Bu yüzden turdı kelimesinin altında kalan iki nokta fark
edilmemi . Do rusu meger yerine yek-ser olmalıydı:
a da ba ladı araman ‘asker
olda hep R m éli šurdı yek-ser (297. b.)
[=Sa
ba ladı.]

tarafta Karaman solda ise bir ba tan bir ba a hep Rumeli asker/ saf

Bu manzara padi ahın ho una gider ve bu asker alayını hazla seyreder. Ancak
bu hâlin anlatıldı ı 298. beyitte geçen hat kelimesi yanlı okunmu :
ašš-ı v fir édüp ol h-ı cih n
Eyledi seyr anı niçe zam n (298. b.)
Yazmada kullanılan talik hattın bir nevi italik/ e ri yazı olması ve noktaların
da harflerin ekillerinden biraz daha geride yer alması dikkatten kaçmı , bu sebepten
haz kelimesi hat olarak okunmu . Manaya dikkat edilseydi bu hataya dü ülmeyecekti.
Beytin do ru ekli ve çevirisi öyle:
ažž-ı v fir édüp ol h-ı cih n
Eyledi seyr anı niçe zam n (298. b.)
[= O cihan hükümdarı bundan çok ho lanıp uzun zaman bunu seyretti.]
Aynı hataya:
Bu aberden yine ol h-ı ‘adíl
Eyledi ašš-ı fir v n ü cezíl (638. b.)
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eklindeki 638. beyitte de dü ülmü . Do rusu:
Bu aberden yine ol h-ı ‘adíl
Eyledi ažž-ı fir v n ü cezíl (638. b.)
[= O çok adil hükümdar bu haberden dolayı çok, pek çok ho nut oldu.]
olmalıydı.
A a ıdaki beyitte Merâhî’nin yaptı ı cinasın fark edilmemesi hazırlayanların
hataya dü mesine sebep olmu :
Çekdiler aña mur d tın o dem
Buldı hep cümle mur d tın o dem (324. b.)
Kurban bayramı ertesi hükümdarın huzuruna gelip padi ahın elini öpen kral
o lu tertip edilen divanı çok be enmi tir. Sultan onun arz etti i bütün dileklerini kabul
eder. Gidince ona at gönderir ve ikramda bulunur. Yukarıdaki beyit tam burada geçer.
Sultanın kendisine at göndermesi beyitte söz konusu edilir. Buna göre beyit öyle
olmalıdır:
Çekdiler aña mur d atın o dem
Buldı hep cümle mur d tın o dem (324. b.)
[= O vakit ona murad atını çektiler/ verdiler. Böyle bütün murad ettiklerini
buldu.]
383. beyitle ba layan ve in a edilen köprünün anlatıldı ı bölümün ba lı ı u
ifadelerle ba lıyor:
ıfat-ı ub u Pül-i Bí-gir n Ya‘ní Köpri-i Bí-p y n... (383. beyitten önce)
Buradaki pül-i bî-girân ifadesi ‘hafif/ ucuz köprü’ manasına geliyor. Bu
ifadeden sonra köprü için kullanılan bî-pâyân ‘uçsuz/ uzun’ sıfatına bakılınca bunun
olması mümkün görünmüyor. Onun yerine kelime aynı imlâ ile yazılan ve anlamı bîpâyâna yakın bî-kerân eklinde okunmalıydı:
ıfat-ı ub u Pül-i Bí-ker n Ya‘ní Köpri-i Bí-p y n... (383. beyitten önce)
[= Sabahın Özelli i ve Uçsuz Köprü yani Nihayetsiz Köprünün...]
Budin Beylerbeyi Arslan Pa a’nın öldürülmesinin anlatıldı ı bölümde
hizmetteki kusurundan dolayı kendisine Sokullu Mehmed Pa a’nın sordu u suallere
cevap vermekten âciz kaldı ı anlatılır. O ne dediyse Mehmed Pa a onu söyledikleriyle
susturur:
Ne didiyse anı ilz m itdi
Ça ırup ša raya bed-n m itdi (407. b.)
Beyitteki ça ırup kelimesi yazmada çok açık bir biçimde çıkarup eklindedir.
Ne dédiyse anı ilz m étdi
Çı arup ša raya bed-n m étdi (407. b.)
[=Ne dediyse onu susturdu. Dı arı çıkarıp adını kötüledi.]
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di erinde ise cinaslı ifadeden önceki kelimelerin de kafiyeli olması sebebiyle cinas
görülememi :
Götürüp gitdiler anı Öseke
odılar ír-i jiy nı Öseke (409. b.)
kinci mısrada geçen îr ‘aslan’ kelimesi, mısra sonunda yer alan seg ‘köpek’
kelimesini hatırlatmalıydı. Beytin do ru okunu u öyledir:
Götürüp gitdiler anı Ösege
odılar ír-i jiy nı o sege (409. b.)
[= Onu (ba ını) Ösek’e götürüp gittiler. Kükreyen aslanı ise (Aslan Pa a’yı)
köpe e bıraktılar.]
Zigetvar’ın dı surlarının toplarla dövülmesinin anlatıldı ı beyitte top dök- fiili
geçmektedir:
Dökdiler šop-ıla par anın anuñ
Aldılar arb-ıla d m nın anuñ (455. b.)
Ancak ifadeye göre bunun surların topla dövülmesi
gerekmektedir:

eklinde olması

Dögdiler šop-ıla par anın anuñ
Aldılar arb-ıla d m nın anuñ (455. b.)
[= (Kalenin) surlarını topla dövdüler. Vurarak onun ete ini ele geçirdiler.]
Nitekim 467. beyitte kelime do ru okunmu tur.
Dögmege ba ladılar anı da i
Šop-ıla ša ladılar anı da i
Ancak bir sonraki beyitte yine bir kelimenin yanlı okundu unu görmekteyiz:
tdiler her šarafın zír ü zeber
Ya‘ní par anı degül daha beter (468. b.)
Metinde geçen daha kelimesi yazmada açık olarak dahi eklinde yazılmı tır ve
do rusu da elbette budur.
A a ıdaki beyitte sin harfinin he olarak okunması sonucunda hataya dü ülmü :
Oldı her cümle lev zım i r
Šoplar eyledi ešr fı i r (504. b.)
fade 315. beyitte:
Aldı ser-cümle šav yif ba i
Étdiler ayr du‘ ya g i (315. b.)
eklinde do ru okunmu ken burada yanlı okunmu . Ayrıca her cümle eklinde
bir kullanım da kanaatimizce yoktur. Yalnızca cümle levâzım eklinde bir tavsif olsaydı
olurdu. Buna göre kelimenin do ru okunu u ve beytin çevirisi öyle olmalıdır:
Oldı ser-cümle lev zım i r
Šoplar eyledi ešr fı i r (504. b.)
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Manaya dikkat edilmemesi neticesinde dü ülen hatalardan biri de a a ıdaki
beyitte görülmektedir:
Didiler yarıcuñ All h olsun
Kim uluñ t c giyen h olsun (559. b.)
mlâsı aynı olan kim ve kem kelimeleri yanlı lı a sebep olmu . Sultan Süleyman
yerine hükümdar olan ehzade Selim için dua edildi i beytin do rusu öyledir:
Dédiler yarıcuñ All h olsun
Kem uluñ t c géyen h olsun (559. b.)
[= Dediler ki: Yardımcın Allah olsun; fakir kulun, tac giyen bir ah olsun.]
Duanın devam etti i beyitlerden:
Y il hí aña virdüñ çü mur d
Bu idi ‘ leme ma d-ı fev d (563. b.)
eklindeki beyitte Arapça bir kelimenin imlâ özelli ine dikkat edilmemesi
sonucu kelime yanlı okunmu . Kendisinden önceki harfin harekesinin damme/ ötre
oldu u durumlarda hemze, kürsü olarak bir vâvın üstüne yazılır. Ancak kimi
durumlarda vâvın korunup bu hemzenin yazılmadı ı da olur. Dolayısıyla kelimenin
do rusu ‘kalp, gönül’ anlamlarına gelen fu’âd olmalıdır:
Y il hí aña vérdüñ çü mur d
Bu idi ‘ leme ma d-ı fu’ d (563. b.)
[= Ey Allah’ım! Ona muradını verdin. Zaten insanların gönüllerindeki dilekleri
de bu idi.]
Yazmada fu’âd kelimesi birbirine yakın üç yerde geçmektedir. Bunlardan biri
yukarıda gösterdi imiz 563. beyit idi. Di erlerinden 570. beyitte kelime do ru
okunurken hemen ardından gelen 571. beyitte fevâd eklinde okunmu tur. Yazmada
müstensihin vâvın üstündeki hemzeyi yazması do ru okumayı sa lamı tır. Ancak bu
defa aynı beyitte ba ka bir kelime yanlı okunmu tur:
Budur a
Ya‘ní ma

-i mur dum imdi
d-ı fu’ dum imdi (570. b.)

Buradaki yanlı lık ise yukarıda 298. beyitte geçen haz kelimesini izah etti imiz
yerde de belirtti imiz üzere talik hattın özelliklerinden kaynaklanmı tır. Kaf harfinin
üzerindeki noktanın konumu yanlı de erlendirilmi , fakat nokta iki kere itibara
alınarak sâd harfi dâd zannedilmi . Sultan Süleyman tarafından Pertev Pa a’ya Göle
kalesini fethi görevinin verilmesinin anlatıldı ı kısımda geçen ve hükümdarın dilinden
Pa a’ya söylenen bu beytin do ru ekli ve çevirisi öyledir:
Budur a -i mur dum imdi
Ya‘ní ma d-ı fu’ dum imdi (570. b.)
[= Benim son dile im, yani gönlümden geçen emelim imdi budur.]
Göle kalesinin anlatıldı ı kısımda geçen ve kalenin yüksekli ini anlatan:
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Külehi ba ından ol demde dü er (581. b.)
eklindeki beyitte kelimenin ba ından eklinde okunması manaca do ru
görünmekle birlikte vezni bozmaktadır. Oysa kelime yazmada geçti i gibi ba dan
eklinde okunmalı ve vezin de erlendirilirken de kelimenin medli alınması gerekti i
hesaba katılmalıydı:
Felek eylerse anı seyr eger
Külehi ba dan ol demde dü er (581. b.)
[= E er felek onu (kaleyi) seyretse o anda ba ından külahı dü erdi.]
Kalenin yüksekli inin üstüne ku konmaması, konsa da inmemesi eklinde
anlatıldı ı ve:
Mur -ı šayy r aña híç onmaz idi
Üstine onsa da i inmez idi (583. b.)
eklindeki beyitte geçen tayyâr kelimesi tâyir olmalı idi. Beyte vezin ve anlam
bakımından her ikisi de uygun dü se de yazmadaki ekli ikincisidir:
Mur -ı š yir aña híç onmaz idi
Üstine onsa da i énmez idi (583. b.)
[= Uçan ku ona konmazdı. Üstüne konsa da inmezdi.]
Göle kalesinin fethi sırasında kullanılan topların anlatıldı ı:
Her biri m r idi ejder-ser
Her nefesde deheni d açar (596. b.)
eklindeki beyitte geçen ûd kelimesinin ne oldu u anla ılmıyor. Böyle bir
okuyu a sebep, vezin gere i orada medli bir heceye ihtiyaç duyulması olsa gerek.
Ancak buradaki kelime Türkçe od kelimesidir. Beytin manası da dü ünülünce kelime
yerli yerine oturmaktadır:
Her biri m r idi ejder-ser
Her nefesde deheni od açar (596. b.)
[= Her biri her nefesde a zı ate saçan ejder ba lı bir yılan idi.]
A a ıdaki beyitte geçen kelime ferah kelimesinin zıddı olan ve ‘gam, keder, acı’
gibi manalara gelen terah kelimesi olmalıydı:
Herkese irmi -iken ya‘ní tar
Gitdi ol dem yerine geldi fera (646. b.)
Buna göre beytin do ru ekli ve çevirisi öyle olmalıdır:
Herkese érmi -iken ya‘ní tera
Gitdi ol dem yérine geldi fera (646. b.)
[= Herkese bir sıkıntı gelmi ken bu gitti ve o anda yerine sevinç geldi.]
A a ıdaki beyitte muhtemelen kelimede geçen ikinci ye harfinin noktalarının
unutulması sonucu hataya dü ülmü . Vezin dikkate alınsaydı bir eksiklik oldu u fark
edilebilecekti:
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idmetin ide tam m ola emín (654. b.)
Beytin do ru ekli öyledir:
Bile ‘azm eyleye t ta ta degin
ıdmetin éde tam m ola emín (654. b.)
[= Birlikte ta tahta/ stanbul’a kadar gitmek ve hizmetini tamamlayıp emin
olmak için.]
b. Tamlama ve birle ik kelime hataları:
Kelime hatalarından ba ka sayıları çok az olmak üzere görebildi imiz birtakım
Farsça tamlama ve birle ik kelime hatalarına burada i aret edece iz.
Oldı hep c n-ile ulı ‘ lem
Bende-i ferm nı olupdur dem (91. b.)
Yukarıdaki beyitte geçen Farsça tamlama do ru okunmu olsa da vezin gere i
izafet /i/sinin kaldırılması gerekirdi. Aynı manada olmak üzere beyit öyle
okunmalıydı:
Oldı hep c n-ile ulı ‘ lem
Bende-ferm nı olupdur dem (91. b.)
[= Bütün âlem candan onun kulu oldu. nsan onun emir kulu olmu tur.]
Bir eser yazmak için kalemden istimdat eden Merâhî’ye onun verdi i cevap
kısmında yer alan a a ıdaki beytin ilk mısraında iki tane özne/ fâil görünmekte ve
cümle yerli yerine oturmamaktadır:
Çı dı eh cünd-ile an h-ı bah r
Nažm ıl v ı‘-i li yüri var (124. b.)
Bu hâliyle ilk mısrada ‘Sanki bahar sultanı askeriyle çıktı.’ denmektedir. Ancak
eh kelimesi bo ta kalmaktadır. ‘Sanki ah, bahar sultanı, askeriyle çıktı.’ eklindeki bir
manalandırma da sorunu çözmemektedir. Hâlbuki eh kelimesinin ‘sultan, hükümdar’
manasından ba ka âh-beyit, eh-bâz örneklerinde oldu u gibi ‘içi ve dı görünü ü
bakımından benzerlerinden daha seçkin olan’ (Mütercim Âsım Efendi, 2009: 717)
anlamı vardır. Bu bakımdan ifade ‘en güzel asker/ ordu’ manasında eh-cünd olarak
yazılmalıdır:
Çı dı eh-cünd-ile an h-ı bah r
Nažm ıl v ı‘-i li yüri var (124. b.)
[= Sanki bahar sultanı en güzel ordusu ile çıktı. Sen de haydi ya ananları
nazmet.]
Mesnevinin 139-143. beyitlerini te kil eden gazelin 4 beyti diyebilece imiz
a a ıdaki beyitte ise Farsça bir birle ik sıfatın yazılı ında hata vardır:
ıl tem
s seni kim anasın ç vu dur
e -perin almı eline oluban kíne gü r (142. b.)
kinci mısrada geçen kîne ve güzâr kelimeleri ‘kin güden’ manasında kîne-güzâr
eklinde birle ik yazılmalıdır. Buna göre beyit ve çevirisi öyledir:
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s seni kim anasın çavu dur
e -perin almı eline oluban kíne-gü r (142. b.)
[= Suseni seyret, onu kin güdüp eline gürzünü almı bir çavu zannedersin.]
Ordu içinde yeniçeri sınıfının vasfedildi i bölümde geçen a a ıdaki beyitte ise
mûr-ı Süleymân tamlaması yanlı tır.
Ki dü er cümlesi sulš n öñine
an dü er m r-ı Süleym n öñine (216. b.)
Yeniçeriler sultanın önünde yürümektedirler. Merâhî’ye göre bu durum,
Hazreti Süleyman’ın önüne dü en karıncayı hatırlatmaktadır. Yukarıdaki okuyu a
göre ise yeniçeriler Süleyman’ın karıncasının önüne dü mektedirler ki bu ifadenin
yanlı oldu u a ikardır. Beytin do ru ekli ve çevirisi öyledir:
Ki dü er cümlesi sulš n öñine
an dü er m r Süleym n öñine (216. b.)
[= Hepsi sultanın önüne dü erler. Sanki karınca Süleyman’ın önüne
dü mü tür.]
Göle kalesinin tasvir edildi i bölümde geçen a a ıdaki beyitte ise yine bir
birle ik sıfat do ru yazılmamı tır:
Cümle benn -i mühendis ta rír
Aña híç édemediler tedbír (590. b.)
Bu hâliyle takrîr kelimesi cümlede bo ta kalmı görünmektedir. Do rusu
‘mühendis gibi sa lam i gören’ manasını verebilece imiz mühendis-takrîr olmalıdır:
Cümle benn -i mühendis-ta rír
Aña híç édemediler tedbír (590. b.)
[= Mühendis gibi sa lam i gören bütün mimarlar/ ustalar, ona (kaleye) hiçbir
çare bulamadılar.]
c. Eserle lgili Verilen Hükümlerdeki Hatalar:
Merâhî’nin Fetihnâme-i Sefer-i Sigetvar adlı mesnevisini Merâhî’nin Fetihnâme-i
Sigetvar’ı Kanuni’nin Son Seferinin iirsel Anlatımı adıyla yayınlayan ara tırmacılar,
eserlerinin önsözünde “bu çalı mada eserin muhtevasının ve edebî yönünün ayrıntılı
bir tahlili”nin yapıldı ını belirtmi lerdir. Bu iddia eserin edebî yönü için geçerli kabul
edilebilir, ancak bu kısımda da verilen bazı hükümler hatalıdır. öyle ki:
1. “Eser, bazen görülen imalelere ra men, zihaf gibi aruz hatalarını
barındırmadı ı için aruz bakımından oldukça sa lamdır.” (XIX. s.)
Eserde imalelerin bazen görüldü ü hükmünün izafili ini bir kenara bırakırsak
zihaf hatasını barındırmadı ı do ru de ildir. Eserde geçen kimi kelimelerde mesela
ma‘nî (23. b.), ya‘nî (131, 252, 293. b.), âhî (557. b.), gâzî (625, 670. b.) gibi kelimelerin
ikinci hecelerinde ve sulš ní (553. b.) kelimesinin son hecesinde zihaf vardır. Örnek
olması bakımından ma‘nî kelimesinin geçti i beyit ile bir özel isim olarak Firdevsî
kelimesinde yapılan zihafın geçti i beyti a a ıya alıyoruz:
Her felek ma‘níde amn küñdür
Aya uñ šopra ıdur küñdür (23. b.)
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Ol zam ne ehin y kim añar (159. b.)
Ayrıca a a ıdaki beytin ikinci mısraında da vezin bozuktur:
Cümlesi bende-i ferm nı anuñ
Bendesidür Mı r sulš nı anuñ (54. b.)
2. “... bir beyitte Türkçe kelimelerde med yapmak gibi bir aruz hatasına da
dü mü tür. (...) sadece bir beyitte bu tür bir hatanın yapılması, âirin kusurunu de il
aruza hâkimiyetini gösterir.” (XIX. s.)
Yukarıdaki ifadelerden sonra verilen örnek mesnevinin 323. beytidir:
Gitdüginde aña in‘ m étdi
At gönderdi vü ikr m étdi (323. b.)
Gerçekten at kelimesinde söz konusu edilen ekilde med yapılmı tır. Ancak
eserde Türkçe kelimelerde yapılan med bununla sınırlı de ildir. Bundan ba ka tespit
edebildi imiz kadarıyla tek heceli olan a (113. b.), ba (581. b.), top (504, 595. b.), kul
(573. b.), yér (586. b.), od (596. b.), iç (612. b.) kelimeleriyle iki heceli solak (218. b.)
kelimesinde med yapılmı tır. Bu kelimelerin geçti i beyitlerden birkaçını örnek olarak
veriyoruz:
Cümle ola olup d men-ke
Her biri b dil ver dil-ke (218. b.)
Oldı ser-cümle lev zım i r
Šoplar eyledi ešr fı i r (504. b.)
anki bir k h-ı felek-rütbet idi
Yér yüzinde bülend-hey’et idi (586. b.)
3. “Eserin sonunda “temmet 1110” ibaresi bulunmaktadır. Milâdî olarak 1698’e
denk gelen bu senenin eserin yazılı tarihi de il de istinsâh tarihi oldu unu
dü ünmekteyiz.” (XVII. s.)
Burada söz konusu tarihin istinsah tarihi oldu u do rudur. Ancak hicrî 1110
yılı tam olarak 1698’e de il 1698’in ikinci yarısı ile 1699’un ilk yarısına tekabül
etmektedir. Küçük bir fark gibi görünse de ay belirtilmedi i için her iki yılı da yazmak
gerekir.
Eserin edebî edebî yönü için ortaya konan bilgilerin yeterli oldu unu
söyleyebiliriz. Ancak eserin muhtevasının ayrıntılı olarak tahlil edildi ini söylemek
mümkün de ildir. Eserin tarihî kaynak olarak de erinden bahsedilen bölümde bu
de er ortaya konmu da de ildir. Bir sefer monografisi olarak önemli bulundu u,
hadiseleri özet olarak ve geni perspektiften anlatması dolayısıyla kulanı lı görüldü ü
belirtilmi tir. Ancak hemen ardından söylenen u cümleyi anlayamadı ımızı
söylemeliyiz: “Bununla birlikte bazı tarihsel detayları içerip içermemesi kaynak olmak
açısından, eserin kendinden menkul sınırlarını te kil etmektedir.” (XXV. s.)
Bu kısımdan sonra 22 kısa madde hâlinde eserde bahsedilen konular
sıralanmı , ancak eserin tarihî kıymetini ortaya koyan elle tutulur bir bilgi
verilmemi tir. Meselâ seferin ba langıç tarihi için Merâhî’nin verdi i tarih, yine

- 37 Merâhî’nin Göle kalesinin fethini Kanuni’nin vefatından önce göstermesi gibi bilgilerin
de erlendirilmesi gerekirdi.
ç. Hazırlanan Yayında Görülen Eksiklikler
Ara tırmacıların ortaya koydukları ne irde okuma hataları ve gördü ümüz
eksiklikleri yukarıda belirttik. Bunlardan ba ka özellikle kitabın sonuna eklenen sözlük
kısmının yetersiz oldu unu ve bir kısım yanlı lar barındırdı ını söylemeliyiz. Bunlara
kısaca temas etmek istiyoruz.
1. âbâd: (a.i. ebed’in c.) sonsuz, gelecek zamanlar.
Metinde âbâd kelimesi âbâd eyle- (75, 418. b.), âbâd ét- (77. b.) âbâd ol- (103, 510. b.)
ferah-âbâd (278, 293. b.), sürûr-âbâd (558. b) eklinde olmak üzere 8 yerde geçmektedir.
Farsça olan bu kelimenin birle ik fiil biçimindeki kullanımlarda ‘mamur, en, bayındır’
anlamlarıyla, öteki kelimelerde ise mesela ferah-âbâd ‘ferahlı ın, sevincin bol oldu u
yer’ ve sürûr-âbâd ‘sevincin, ne enin bol oldu u yer’ eklinde dü ünülmesi gerekirdi.
2. bernâ: (f.s.) genç, delikanlı, yi it.
Kelimenin anlamı do ru olmakla birlikte metinde böyle bir kelime
geçmemektedir. Ara tırmacılar muhtemelen ‘mimar, usta’ anlamlarına gelen bennâ
(494, 590. b.) kelimesini sözlü ü dâhil etmek isterken yanlı lık yapmı olmalıdırlar.
3. cerî: (a.i.) cereyan.
Kelime u beyitte geçmektedir:
Aldı ešr fda olan al‘aları
ıdmet-i p di ehe oldı cerí (642. b.)
Ancak burada verilen anlamla ikinci mısra ‘Padi ahın hizmetine cereyan etti.’
gibi bir manaya gelir ki bunun da yanlı oldu u ortadadır. Bunun yerine Arapça cür’et
kökünden türeyen ve ‘cesur, gözü pek, yi it’ gibi manalara gelen cerî kelimesi
alınmalıydı. Bu hâliyle beytin anlamı öyle olacaktır: ‘Etrafta olan kaleleri aldı.
Padi ahın hizmetinde cesur/ yi it davrandı.’
4. emr-i muhâl: gerçekle tirmesi imkânsız olan emir.
Metinde bu tamlamanın geçti i beyte bakılırsa bu mana yerine oturmuyor:
Gördiler almadı híç abra mec l
Oldı šurma i i bir emr-i mu l (601. b.)
[= Sabra mecalleri kalmadı ın gördüler. Artık orada durmak i i imkânsız bir
emir oldu.]
Emir kelimesinin emirden ba ka ‘i , hadise’ gibi anlamlara geldi i de bilinip
beytin ikinci mısraı ‘Artık orada durmak i i imkânsız bir i oldu.’ manasına gelecek
ekilde ifadenin anlamı sözlü ü koyulmalıydı.
5. en’am: (a.i. na’m’ın c.) at, deve, sı ır ve koyun gibi hayvanlar.
Metinde en’am de ilse de enâm 5 yerde (167, 169, 340, 387, 475. b.) geçiyor.
Elbette hiçbiri de yukarıdaki manada de il. Bu beyitlerden birini örnek olması
bakımından a a ıya alıyoruz:
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Ki geçe ‘asker ü cumh r-i en m (387. b.)
[= Yüce sultan o vakit askerler ve bütün insanlar geçsin diye emretti.]
Enâm kelimesi burada ‘halk, topluluk, insanlar’ manasına, genel olarak ise
ayrıca ‘bütün mahlukat’ manasına gelmektedir.
6. hayl: (a.i.c. ahyâl, hüyûl) at.
Bu kelime metinde iki yerde (24, 231. b.) geçmektedir ve hiçbirinde de bu mana
kullanılmamı tır. Mesela verilen manaya göre Hazreti Peygamber’in övüldü ü:
Mu‘ciz t-ile çü a -perversin
Cümle ayl-i rusüle serversin (24. b.)
eklindeki beyit ‘Sen mucizelerle Hakk’ın korudu u ki isin. Sen bütün
peygamberler atına öndersin.’ manasına gelecektir. Oysa hayl kelimesinin ‘zümre,
takım, güruh’ manası da vardır. Öyle olunca yukarıdaki beytin manası ‘Sen
mucizelerle Hakk’ın korudu u ki isin. Sen bütün peygamberler zümresine öndersin.’
olacaktır.
7. i’lâm: (a.i. elem’den) elem verme, keder verme.
Metinde böyle bir kelime geçmemektedir. Bunun yerine ‘bildirme’ manasına
gelen i‘lâm (80, 573, 655. b.) yer almaktadır. Her iki kelimenin de sözlükte pe pe e
gelmesi bu hataya sebebiyet vermi olmalıdır.
8. kılâ’: (a.i.) yelken.
Metnin na‘t kısmında geçen bu kelimenin manası ‘kaleler’ olmalıdır:
Oluban niçe ıl ‘a m lik
Oldılar r h-ı cih da s lik (40. b.)
[= Onlar (sahabeler) pek çok kaleyi ele geçirip cihat yolunda yürüdüler.]
9. ref’: (a.i.) kalkındırma, yüceltme.
Hazreti Peygamber’e na‘t kısmında geçen bu kelimeye beytin yukarıda verilen
mana ile yaptı ımız çevirisiyle birlikte bir bakalım:
Eyledüñ emr-i cih dı itm m
Küfri ref‘ étmege étdüñ i d m (35. b.)
[= Cihat emrini tamama erdirdin. Küfrü yüceltmek/ kalkındırmak için gayret
ettin.]
Böyle bir çevirinin Hazreti Peygambere hakaret olaca ı açıktır. Öyleyse ref’
kelimesine verilen mana yanlı tır. Bunun yerine kelimeye ‘la vetme, kaldırma,
hükümsüz hâle getirme’ manası verilmeliydi. Buna göre de yukarıdaki beytin çevirisi
öyle olacaktır: ‘Cihat emrini tamama erdirdin. Küfrü ortadan kaldırmak için gayret
ettin.’
Kitaba eklenmi olan sözlük kısmına dair verdi imiz bu örnekler, bahsi geçen
sözlü ün özensiz hazırlandı ını, sözlü ün kelimelerin metinde geçen anlamlarından
hareketle hazırlanması gerekti inin göz ardı edildi ini göstermektedir. Dolayısıyla
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okuyucu için yarar sa laması umulan bir sözlük, örnek olarak verdi imiz son
kelimede oldu u üzere onu yanlı anlamaya sevk edebilecektir.
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[1a] FET

-N ME- SEFER- S GETVAR
NAŽM-I MER

Í

P di h-ı Zam n ve ehen h-ı Devr n Sulš n bin Sulš n Sulš n Süleym n bin
Selím
n Ha retlerinüñ Sefer-i Engürüse Ya‘ní Sigetvar-ı Menh sa Niyyet ıralınuñ
‘Askerini ırup P -M l Étmege ayret Eyledüginüñ Taf íl ü Bey nı ve Ta rír ü ‘Iy nıdur ki
Ta rír ü Tastír Olınur
[1b]

Me neví Der-Tev íd-i B rí Te‘ l celle cel luhu ve ‘amme nev luhu1
Fe‘il tün fe‘il tün fe‘ilün
1.

Éy eref-ba -ı vüc d-ı ins n
Mübdi‘ ü mu teri‘-i her dü-cih n

2.

F ‘il-i mušla u dir sensin
M lik-i mülk-i ‘an ır sensin

3.

Sensin ol li -ı nev‘-i dem
Sensin ol b ní-i mülk-i ‘ lem

4.

ılduñ ím n-ile anı temkín
Vérdüñ ins n-ile aña tezyín

5.

Lík oldı niçe fır a ins n
Eyledi ba‘ ısı anuñ šu y n

6.

Kimisi emrüñ-ile oldı sa‘íd
Kimisi oldı e vetle ‘aníd

7.

Kimi mü’min kimi mü rik oldı
Kimi c hil kimi müdrik oldı

8.

Çün sa‘íd ile a í étdi cid l
Tí -ile oldı al emri ay l

9.

Eyledüñ tí -ile m beyni al
Mü’min-i rifi étdüñ ifl [2a]

10.

Far édüp emr-i cih dı ma
omaduñ ceng ü cid li aš‘

11.

Çün cih d emrini mir olduñ
Mü’min-i g zíye n ır olduñ

12.

Eyleyüp lušf-ı cemílüñ ižh r
Mü’min-i zíye ılduñ í r

13.

K fir-i mü rike lib ılduñ
Anları ırma a r ıb ılduñ

14.

Ne ulu ni‘mete ılduñ v ıl
Ki olur ecr-i fir v n
ıl

15.

D yim nusret-ile ıl dil- d
Eyle lušfuñla bize ‘adl-ile d d
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‘Ayn-i ‘avnüñle nažar ıl d yim
ıdmet-i emrüñ içün ıl yim

17.

Tí -ı emri çekelüm küff ra
Édelüm anları p re p re

18.

Y il hí bize étdüñ i s n
Eyle meyd n-ı az da p y n

19.

Vér bize uvvet ü udret d yim
Olalum de t-i az da yim

Na‘t-i Res l-i Ekrem allall hu ‘aleyhi ve sellem2
20.

Éy bíb-i a u cümle ‘ lem
üsn ü ul -ile bihín-i dem

21.

Sensin ol mažhar-ı levl k olan
Sebeb-i il at-i efl k olan [2b]

22.

Senüñ içün yaradıldı ‘ lem
Belki efl k ü cün d-ı dem

23.

Her felek ma‘níde amn küñdür
Aya uñ šopra ıdur küñdür

24.

Mu‘ciz t-ile çü a -perversin
Cümle ayl-i rusüle serversin

25.

ki a étdi ben nuñ m hı
Barma uñ r en éderdi r hı

26.

Zemzem oldı lebüñe ar u rev n
Dikdügüñ ç b yémi vérdi hem n

27.

Nice ikmet nice udretdür bu
Nice devlet nice miknetdür bu

28.

Mu‘ciz tuña nih yet yo dur
Bu u
üzre riv yet ço dur

29.

a seni
ib-i mi‘r c étdi
Felege k-i rehüñ t c étdi

30.

Enbiy eyledi ta‘žími ma
Étdi erv saña isti b l

31.

eb-i isr da müs fir olduñ
L -mek n seyrini s yir olduñ

32.

Ço eref buldı senüñle efl k
A l idüñ anlara éy gevher-i p k

33.

Žulmet-i irki sen étdüñ z yil
Géceler ola mı n ra yil

34.

ılıcuñ ‘ar da a duñ hum
Ser-i m h üstine ba duñ hum [3a]

l
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Eyledüñ emr-i cih dı itm m
Küfri ref‘ étmege étdüñ i d m

36.

Tí -ı er‘i çeküben küff ra
alb-i pür-za mına urduñ yara

37.

Mü’miníne sen idüñ h-ı cih n
Emrüñe r m idi kevn ü mek n

38.

Étdüñ a buña ta‘lím-i cih d
Buldılar emrüñ-ile r h-ı sed d

39.

Étdi anlar da ı ol emre sül k
Her biri oldı zam nında mül k

40.

Oluban niçe ıl ‘a m lik
Oldılar r h-ı cih da s lik

41.

Ba‘dehu t bi‘ olup aña eh n
Oldılar r h-ı az da p y n

42.

l ü a buña dénürse rev
Ra ıyall hu te‘ l ebed 3

43.

Y il hí be- a -ı A med ü l
Bizi ıl r z-ı az da o - l

44.

eref-i zümre-i ebr ruñ içün
Anlara vérdügüñ esr ruñ içün

Ev f-ı P di h-ı Gerd n-pen h u Sa‘ det-destg hdur ki Ta rír ü Tasšír Olınur [3b]
45.

liy p di eh-i p k-nih d
Eyledi ullarına emr-i cih d

46.

Ya‘ní sulš n Süleym n-ı zam n
V ri -i devlet-i l-i ‘O m n

47.

Eyleye ‘azm-i sefer evketle
Yüriye cünd-i žafer heybetle

48.

K’oldurur ba r ü berüñ p di ehi
Šoludur her šaraf anuñ sipehi

49.

Bu cih nda yok aña mi l ü nažír
Reml-i a r dan anuñ ‘abdi ke ír

50.

Sipehi necm-i sem dan efz n
ulları add-ile ‘adden bír n

51.

Yo durur tı gibi t-ı cemíl
Var mıdur al ı gibi al -ı cezíl

52.

Mülkidür cümle-i Ír n anuñ
Da ı hem milket-i T r n anuñ

53.

Anašolı vü da ı R m éli hep
‘Acem-ile da ı hem mülk-i ‘Arab
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Cümlesi bende-i ferm nı anuñ
Bendesidür Mı r sulš nı anuñ

55.

Cümle yér ehli muší‘idür hep
Mülkinüñ ser- adidür ar -ıla arb

56.

Kefere cümle vérür aña ar c
‘Anede z r u zeb n u mu t c

57.

çlerinden biri ‘i y n étse
ükm ü ferm nına šu y n étse [4a]

58.

Mülkini ulları eyler t r c
Kendüyi emrine eyler mu t c

59.

num nını éder zír ü zeber
Aña ‘isy nı ılur yine arar

60.

çlerinden biri ‘isy n étdi
Ol ehe küfr-ile šu y n étdi

61.

Ki Zirinc-o lı idi ismi anuñ
Küfr-ile var-idi ço resmi anuñ

62.

Ol Sigetvara emír idi meger
Étdi sl ma meger a d-ı arar

63.

Gördi ‘isy nını çün h-ı cih n
Üstine çekdi ‘as kir ol n

64.

Yüridi ‘askeri pür-heybetle
Miknet ü ‘izzet-ile evketle

65.

K’ol durur usrev-i cümle ‘ lem
ib-i evket ü a y l ü a em

66.

Ola devletde metín ü b í
ıyt-i ‘adli pür éde f ı

Va f-ı Ferzend-i Sa‘ detmend
67.

Vére ol t ze nih line nem
Bu durur aña du‘ yıla en

68.

Pertev-i ‘ömri ola t bende
Devleti ola anuñ p yende

69.

Kim durur dérseñ anı baña dil
Lušf-ı šab‘ıyla odur t-ı ‘al [4b]

70.

Šab‘ı gibi oluban ismi Selím
üsn-i ul ını meger bile ‘Alím

71.

Šab‘-ıla olur-ısam ger ass n
Anı va f édemeyem ben bir n

72.

Olsa evr -ı a yif mekt b
Olmaya biñde birine mekt b

73.

addümüz yo anı va f eylemege
Va fınuñ biñde birin söylemege
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imdiden gérü du‘ eyleyelüm
‘ zz ü ba tına en eyleyelüm

75.

Y il hí anı dil- d eyle
D yim
šırın b d eyle

76.

‘Ömrini devletini eyle ziy d
evket ü ba tını t yevm-i ten d

Ev f-ı Vezír-i Kebír-i Mü terí-tedbírdür ki Ta rír ü Ta rír Olınur
77.

Çünki ol p di eh-i b-nij d
Étdi büny d-ı az yı b d

78.

Étmege emr-i cih dı itm m
Ba vezíre dédi eyle i d m

79.

Eyle ullaruma emrüm i b r
Seferüm var idügin ıl i ‘ r [5a]

80.

Eyle ešr fa bu emrüm i‘l m
Sefere žır ola
-ıla ‘ m

81.

Da ı hem himmetüñ eyle í r
‘Askere k’ola za íre i
r

82.

Eyledi emrini c n-ile ab l
Oldı bu k ra dem- -dem me

83.

Kim durur dérseñ anı baña dil
Ekrem-i al Me emmed Pa a

84.

af-ı h Süleym ndur ol
ul -ıla mihter-i devr ndur ol

l

85.

K’oldurur imdi mürebbí-i zam n
Šab‘-ıla fikr-ile ma b l-i cih n

86.

‘A lıdur var ise ‘a l-ı evvel
Anuñ içün aña yüz šutdı düvel

87.

Gül gibi güldi zam nında cih n
Ola devletle dem- -dem and n

88.

‘Adl ü ins fa olupdur m yil
Gelmedi buncılayın bir ‘ il

89.

tı ihs n-ile a te müd m
ul -ı
li ile mevs f tam m

90.

Étdi ihs n-ile al ı bende
Lušf-ile eyledi hep ermende

91.

Oldı hep c n-ile ulı ‘ lem
Bende-ferm nı olupdur dem

92.

Bu Mer í da ı a ar ulıdur
albi i l ile šopšolıdur [5b]

93.

Far dur aña du‘ -i devlet
Ki görüpdür niçe lušf u himmet
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Aña vérdi çü ud iki nih l
Eyleye ne v ü nem da
- l

95.

Kendü anlara sa‘ det oldı
Biri devlet biri ‘izzet oldı

96.

Devlet ü ‘izzet-ile d olsun
D yim anlar-ıla dil- d olsun

97.

Manž r-ı p di eh oldıysa ne var
h-ı devr na odur imdi yarar

98.

C n-ıla dilden édüp ıdmetini
Arturur ıdmet-ile ‘izzetini

99.

Oldurur l yı -ı ‘izz ü devlet
addine il‘at olupdur evket

100.

a te‘ l vére ba tına ıy m
Eyleye ‘izzet ü evketde dev m

101.

imdiden gérü du‘ eyleyelüm
‘ zz ü ba tına en eyleyelüm

102.

Y il hí anı mesr r eyle
Dü menin mi net-ile g r eyle

103.

Dostlu éden aña d olsun
Göñli cennet gibi b d olsun

104.

Dü meni ola anuñ amla elím
Göñli yansun nite kim n r-ı ca ím

ıfat-ı
me-i Mü kín-‘im me
A b r Étdügidür

[6a]

ve Dil-i Bí- ar r Sefer-i Žafer-med rdan Ric -i

105.

ıl sefer lini éy me bey n
M cer fey üñ-ile ola ‘ıy n

106.

Ney gibi n leye
z eyle
Kendüñi na meye dems z eyle

107.

Bülbül-i b -ı bel at sensin
Š ší-i mı r-ı fe at sensin

108.

Söz-ile ekkeri míz eyle
Lušf-ile bir aber engíz eyle

109.

aberüñden yine d n olalum
Gül gibi ev -ile and n olalum

110.

Gün gibi c nı pür-env r eyle
Dilleri v ıf-ı esr r eyle

111.

V ıf-ı cümle-i esr r olduñ
Mu bir-i mecma‘-i ebr r olduñ

112.

Cümle ellerde çü sensin ma b b
Ehl-i ‘irf n atında mer b

113.

A addüñde o ašš-ı siyehüñ
G yiy aššıdurur gökde mehüñ
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No ša-i lüñüñ lüftesiyem
Zülfüñüñ fikrinüñ üftesiyem

115.

‘ rı uñ mihr gibi eyle ‘ıy n
Dehenüñ no šasını eyle bey n

116.

Na uña eyle bizi lüfte
Bí- aber almayalum üfte [6b]

117.

af a-i k ıda édüp iml
Eyle taf íl ile anı in

118.

Dürr-i manž m gibi nažm eyle
Ba re avv gibi ‘azm eyle

119.

K’olalum v ıf-ı r z-ı pinh n
Eylegil gün gibi env rı ‘ıy n

120.

Sebebüñle olavuz v ıf-ı r z
Budurur senden olan ya‘ní niy z

121.

Böyle dérken aleme ol demde
omadı albümi ma z n amda

122.

Dédi éy nažm-ile írín-güft r
Çemen-i nažma gel eyle reft r

123.

Eyle evr ını gül gibi gü d
Eylegil gel dil-i amgínleri d

124.

Çı dı eh-cünd-ile an h-ı bah r
Nažm ıl v ı‘-i li yüri var

125.

Çün i itdüm bunı oldum d n
Ba ladum yazma a a v li ol n

126.

Bu ma all idi ki étdüm ta rír
Eyleyüp v i‘-i li ta rír

127.

Ola kim rehber-i r h ola ud
Yazam a v li tam met arr

128.

Y il hí baña ol rehber-i r h
oma žulmetde a‘íf ü gümr h

129.

N r-ı mihrüñle baña yol göster
Ki ola em‘-i hid yet rehber

ıfat-ı Bah r ve Sebeb-i Ta rír-i Žafer-e er-i Ha reti S ye-i Kirdig r u M ye-i
Lušf-ı Perverdig r l -z let ‘izzetehu il yevmi’l- a ri ve’l- ar r4dur ki Ta rír ü ‘ r ve Ta rír
ü b r Olınur
[7a]

! "

130.

Bir dem açılmı -idi bu ‘ lem
Fera -ıla pür idi hep dem

131.

Ya‘ní kim t ze bah r olmı -idi
‘Andelíb-ile çemen šolmı -idi

132.

Fí’l-me el cennet idi cümle cih n
Fera a dönmi -idi devr-i zam n

#
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C nib-i b a éderdüm gü eri
amdan olmı dı göñül cümle berí

134.

Elüme almı idüm anda alem
Çemen içinde édüp bir o dem

135.

Va f-ı gülz rı éderdüm d yim
Serv-ve anda olurdum yim

136.

Bu azel oldı dilüme b hir
Sefer a v lini olup mü ‘ir

137.

Yazuban eyledüm anı iml
V i‘-i le muv fı arr

138.

Bu durur ol azel-i v i‘-i l
Šab‘-ı mevz n olur aña meyy l

azel [7b]
F ‘il tün f ‘il tün f ‘il tün f ‘ilün
139.

Aldı a r -yı it yı ser-be-ser cünd-i bah r
Eyledi ‘azm-i sefer ‘askerle ankim ehr-y r

140.

Tí ını ša ındı s sen géydi mi fer onçalar
Gül siper ber-d olup af ba ladı serv ü çen r

141.

Y ota -ı h-ı ‘ lemdür semenz r-ı çemen
Y ud olmı dur hem n a bedenlü bir i r

142.

ıl tem
s seni kim anasın çavu dur
e -perin almı eline oluban kíne-gü r

143.

Éy Mer í va tidür kim döküle n-ı ‘ad
ıl nažar aña ‘al metdür görinen l lez r

Me neví
Fe‘il tün fe‘il tün fe‘ilün
144.

O uyup bu azeli bir ‘ ı
Dédi éy y r-ı adím ü dı

145.

Me neví šarzını eyle
z
Na me-i i‘rüñ-ile ol dem-s z [8a]

146.

Sefer a v lini eyle inh
Ki ola al -ı cih na inb

147.

Ben dédüm himmet-i y r n ola ger
Ola i v na bu bir b e er

148.

ara anca e er olmaz tenh
Y d olınma dur emir-i v l

149.

E ere cehd éder erb b-ı kem l
K’añıla anda eh-i b- i l

150.

Çünki n m-ı eh ile ola e er
Olur ol mažhar-ı erb b-ı hüner
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Umaram kim ola ma b l-i cih n
Y ddur bunda eh-i devr-i zam n

152.

Himmet-i y r-ile étdüm
z
Na me-i nažm-ile oldum dem-s z

153.

Me neví šarzını étdüm ta‘yín
Nažm-ile ma‘níyi étdüm tebyín

154.

Sefer-i h-ı cih nı yazdum
Mermere sikke-i hí azdum

155.

Nažm-ı h lini degüldür i ‘ r
Étmedür v i‘-i li ižh r

156.

Ki eger nažm ola bir ma‘n
T ıy met olur a b r-nüm

157.

Bilinür nažm-ile a v l-i selef
O ınur ba‘de zam n h l-i selef

158.

Sü an-ı ‘ir-i n zükle müd m
Bilinür l-i selef cümle tam m [8b]

159.

Olmasa ‘ir-i Firdevsí eger
Ol zam ne ehin y kim añar

160.

Eyle éy dil yine bir li bey n
K’o ıya meclis-i ehde i v n

161.

Olam iksír-i nažarla manž r
Himmet-i ‘ liye ile mesr r

162.

Umaram kim éde ma b l ud
Ki olam mažhar-ı h-ı v l

163.

Bir e er kim amudan bihter olur
‘tib r éden aña server olur

164.

‘ir-i n zük olan çünki müd m
Añdurur adını her yérde tam m

165.

Éy Mer í yine bir ad eyle
Sefer a v lini büny d eyle

166.

Eylegil v i‘-i li ta rír
Sefer-i h-i cih nı ta‘bír

167.

Eyle taf íl ile ta rír tam m
Ki ola d yim o ma b l-i en m

168.

Y il hí baña i s n eyle
uluña lušf-ı fir v n eyle

169.

Na l-i her bezm édüp anı müd m
Eyle lušfuñ-ile ma b l-i en m

a reti P di h-i Gítí-pen h u Sa‘ det-destg h l z le evketehu bi-him yeti’ll h5
zzet ü cl l ve Devlet ü b l-ile Sefer-i Hüm y n-ı Žafer-ma r na Niyyet Édüp [9a] Ma‘z l
skender Pa ayı Belde-i osšantinde
fıž u Emín Ta‘yín Étdügidür
$

%
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Étdi tedbír eh-i ‘ lem-gír
Ki oya ta tına fıž bir pír

171.

Da‘vet étdi vüzer yı ol n
Étdi anlara o demde ferm n

172.

Buluñuz a -ı Sikender-r yı
Bekleye ehri vü bu arayı

173.

Ola fikr-ile Arisšo-yı cih n
‘A l-ile nadir-i devr n-ı zam n

174.

Gördi ma b l bu fikri vüzer
Her biri p di ehe étdi du‘

175.

Buldılar a -ı Sikender-n mı
Étdiler ažž édüben r mı

176.

odılar belde-i osšantinde
Oldılar pír ü cüv n yende

177.

Aña ı marladı çün ehri tam m
Dédi bu ıdmete eyle i d m

178.

Eyle bu emrde ‘adli ta‘žím
ıl a er eyleme žulmi ta dím

179.

Žulmle étdürme fi n u z rí
er‘-ile i le dem- -dem k rı

180.

Eyle i s n u telaššuf al a
Vérme žulm-ile te‘assüf al a

181.

Mücrime er‘-ile eyle ecrin
Bozma mažl me olanuñ ‘ır ın [9b]

182.

H fıž u n žır olup ešr fa
‘Adl-ile velvele al ekn fa

183.

Da ı ı marladı ol h-ı kerím
Eyle bu emrüme i d m-ı ‘ažím

184.

ehr al ına tekellüf eyle
Anlara nice telaššuf eyle

185.

Haftada iki gün olup n žır
Olalar ayr du‘ ya
ır

186.

Ola kim münhezim ola a‘d
Cum‘alarda édeler ayr du‘

187.

Her mu‘allim éde cem‘-i ıby n
Geleler bir yére pír-ile cüv n

188.

ki gün haftada cem‘iyyet édüp
ıd u i l ile niyyet édüp

189.

190.

O ıya her biri l u du‘
aldurup el déyeler B r-i

ud

Cünd-i sl mı édüp uvvetde
Kefere ‘askerin ét illetde
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Eyle sl mı mužaffer man r
Eyle küff rı elíl ü ma h r

192.

Dín-i sl mı aví eyle müd m
Dín-i küff rı elíl eyle tam m

193.

Ola kim ayr du‘ éde e er
Bulavuz ‘asker-i küff ra žafer

194.

ılavuz emr-i az yı itm m
Éde
li bize lušf u ikr m [10a]

195.

Bulavuz mertebe-i l yu
Édevüz cehd-ile bir ulu az

196.

Gördi ıdmetde anı aylí cerí
Da i ı marladı niçe aberi

197.

Her ne emr étdi ise h-ı cih n
C n-ıla ba ladı ol emre miy n

198.

Dédi yoluña fed bu c num
evket-ile yürisün sulš num

199.

Öpdi destini o dem skender
Dédi ferm n-ı eh olsun ber-ser

ıfat-ı Fet ve P di h-ı Zam n u
n-ı Cih n-sit n Ma miye-i o šanšiniyye
him yetu’ll hi te‘ l ‘ani’l-beliyye6den Zínet-i Alay ve öhret ü Saf yıla Çı up Sefer-i
Sigetvara ‘Azímet ve ıral-ı
m-mek nuñ Cem‘iyyetin Perí n Étmege Teveccüh ü Niyyet
Eyledüginüñ Ta ríridür

&

200.

Çünki mihr étdi liv sın b hir
Oldı env r-ı ‘as kir ž hir

201.

Sanca ın dikdi i r-ı ar a
‘Askerin çekdi diy r-ı ar a

202.

Yüridi ar dan ol arba degin
Olma a ‘asker-i ma o yegin

203.

Götüri aldı diy r-ı mı
Eyleyüp di at-ile i d mı

204.

anasın p di eh-i ki verdür
Cümle env r aña ‘askerdür [10b]

205.

Oldı bu vech-ile env r ‘ıy n
Eyledi emr ehen h-ı cih n

206.

Yüriye ‘asker-i sl m ile
C nib-i ma ribe i d m ile

207.

Šutdılar emr-i cih n- r yı
Ba ladılar öñine alayı

208.

Ki šo uz yüz da i yétmi üç s l
Olmı -idi da i seb‘-i evv l
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Yüridi ‘izzet-ile devletle
Zínet-i ‘asker-ile evketle

210.

Çı dı ehrinden o h-ı v l
Eyledi ‘azm-i sefer bí-perv

211.

Yüridi öñine dü di her tu
Ki vérürdi güne her biri für

ıfat-ı A ay n-ı Bebr-hey’et ü Mükemmel-ra t
212.

Anuñ ardınca a alar yér yér
Géyim ü tí -ile olur ž hir

213.

Her biri ír-i jiy na beñzer
Kirpügi tí u sin na beñzer

214.

Rüstem-i devr-i zam ndur anlar
anasın fíl-i dem ndur anlar

ıfat-ı Yéñiçeriy n-ı
215.

al‘a-sit n

Ba‘dehu yéñiçeri ınfına ba
Ki vérür ‘askere el- a revna

[11a]

216.

Ki dü er cümlesi sulš n öñine
an dü er m r Süleym n öñine

217.

‘Aded-i m rdan efz n anlar
add ü ‘adden da i bír n anlar

ıfat-ı ola

n-ı D men-ke

218.

Cümle ola olup d men-ke
Her biri b dil ver dil-ke

219.

Zínet-i ‘asker-i sl mdurur
Rezmde her biri Behr mdurur

220.

a mı tír-ile ik r étse n’ola
K’oldı her biri dilír-i heyc

ıfat-ı P di h-ı Gerd n-pen h
221.

Yürür andan o eh-i b- i l
erre ardınca olan mihr-mi l

ıfat-ı Çavu n-ı

ib-H

n

222.

C nibeyninde yürür çavu lar
Memleket abšına s ib-hu lar

223.

‘Asker alayına vérüp zínet
Gösterüp herkese c y u rütbet

224.

Her biri bende-i ferm n olmı
C n-ıla ha du‘ - v n olmı

225.

Ki ola fet ü žafer i b li
Ser-i a m ola atı p -m li [11b]

ıfat-ı Peyk n-ı B d-dev n
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ki c nibde iki peyk-i dev n
B d-ve d yim olurlar p y n

227.

aber iletmede ç l k anlar
R h-ı h üzre olur k anlar

228.

Her biri bende-i ferm n olmı
Hüdhüd-i h Süleym n olmı

ıfat-ı

dim n-i Bülend-mek n

229.

Anuñ ardına yürür dimler
ıdmetinde amusı c zimler

230.

apusı ullarına ba olmı
Her biri fehmde s b olmı

ıfat-ı ‘Alemh -yı Ser-efr z
231.

Anlar ardınca yédi ınf-ı ‘alem
Ki šufeylidür anuñ ayl ü a em

232.

Yürür ardınca anuñ mihterler
an‘atında amudan bihterler

233.

Her biri an‘at-il’olmı üst d
Ba a ba ına çı armı bir ad

ıfat-ı Sip h-ı Encüm- üm r
234.

Anlar ardınca yürür cümle sip h
K’anlara rehber olan ‘avn-i il h [12a]

235.

Her biri zínet édüp alayı
Götürürler ‘alem-i v l yı

236.

Anlar ardınca yürür s yir n s
Gelmeye add ü üm ra ecn s

237.

‘Adedi necm-i sem dan efz n
K’oldılar add-ile ‘adden bír n

238.

Çı dı bir öhret-ile žıll-ı ud
ehrden oldı bu vech-ile cüd

239.

ehr al ı iki c nib oldı
Anı seyr étmege r ıb oldı

240.

C nibeynine ba up vérdi sel m
Her biri aldı sel m étdi pey m

241.

Dédiler kim u uruñ ayr olsun
Velveleñle amu ‘ lem šolsun

242.

Oldı çün menzile nezdík ol h
Dédiler yarıcuñ olsun All h

243.

Geldi çün menziline h-ı güzín
Bir géce anda ar r étdi hemín

244.

urdılar g e-i arr da ota
K’eyleye h-ı güzín anda šura

- 53 Edrine kapusı öñinde o dem
urdı ota -ı hüm y nı adem

245.

Ev f-ı

ıy m-ı P di h-ı Bülend-ma

m

246.

urılan ayme-i v l andan
Pestdür çar -ı mu‘all andan [12b]

247.

Her ‘am d anlara olmı mi ver
Her šın b aña ev bit yér yér

248.

Ri te-i c na arılmı g y
Her biri n r-ı ud dur ma

249.

Cism-i h-ile o pür-n r olmı
G yiy n run ‘al n r7 olmı

250.

Geldi ota ına gün gibi o h
Menzilin étdi mü erref ol m h

ıfat-ı eb
251.

fit b étmi -idi arba du l
C nib-i ar dan étmi di üh l

252.

Ya‘ní heng m-ı eb érmi di o dem
Érdi ser-menziline h-ı arem

253.

Geldi cem‘ oldı ‘as kir efz n
Reml-i a r gibi ‘adden bír n

254.

Nice asker nice dery dur ol
Yo durur addi tem dur ol

Ev f-ı

' (

ıy m-ı ‘As kir-i Bí- üm r

255.

ol adar geldi urıldı ç dır
Mevc-i dery gibi oldı ž hir

256.

Šoldı ç dırla zemín-ile zam n
Döndi an A Deñize cümle cih n

257.

an bah r oldı açıldı düny
Šoldı ç dır çiçegiyle a r [13a]

258.

Pür idi ç dır-ile a n tam m
anki açıldı dıra t-ı b d m

259.

Gördiler anı çü c y-ı ma b l
Her ki i oldı af ya me
l

260.

Értesi göçdi oradan ‘asker
Yüridi öñine dü di server

261.

Cümleten cünd-i Anašolıyı
Aldı öñine k’olalar g h

262.

araman ‘askerin édüp dümd r
Çekmeye déyü kimesne dü v r

)

*(+

!, $

h
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Yüridi evket-ile h-ı cih n
U urın ayr éde anuñ Süb n

264.

Eyledi Edrine ehrine nüz l
Anda çün gördi te ‘ud ma b l

265.

‘ zzet ü ba t-ile ol h-ı cih n
Üç gün anda otura étdi hem n

266.

Vüzer ya dédi bir kimse buluñ
Emrümüñ ıdmetine
ır oluñ

267.

Buluñuz ‘ il ü d n ulumı
‘ lm-ile fehmde dery ulumı

268.

Buldılar cehd-ile bir tı o dem
‘ lm ü fehm içre nažír aña ‘adem

269.

Mu šaf idi aña n m-ı cemíl
Yo -idi fehmde híç aña ‘adíl

270.

Oldı begler begilikden ma‘z l
P di eh gördi ki yet ma b l [13b]

271.

odılar fıž u n žır anda
Ki ola ıdmete
ır anda

272.

Eyleye al a ‘ad let d yim
ıdmetinde ola her dem yim

273.

C n-ile ba ı odı yolına ol
ıdmet-i p di ehi étdi ab l

274.

‘ zz ü icl l-ile pes oldı rev n
Filibe ehrine šo rı ol n

275.

Çün éri di Filibe ehrine yol
Anda da i otura eyledi ol

276.

Gitdi andan da i ofiyaya hem
Anda da i otura étdi o dem

277.

Yüriyüp gitdi Bele rada hem n
A dı le ker bile çün b-ı rev n

278.

Geldi çün ehr-i Bela rada o dem
Ba dı c y-ı fera - b da adem

279.

Gördi köprüye yo anda derm n
Vardı bu Bögürdelene oldı rev n

280.

Sava uyı üzerinde b ní
Yapdı bir köpri-i bí-p y nı

281.

Šo san üç ke tínüñ üstinde idi
anki dery anuñ altında idi

ıfat-ı Pül-i Bí-p y n
282.

Eylemi cevv-i hav da b ní
anmañuz u üzerinde anı [14a]
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Y hav üzre o gerd n olmı
Y meger ta t-ı Süleym n olmı

284.

Yédi yüz ar un idi š lı anuñ
aylí vüs‘atde idi yolı anuñ

285.

Gösterüp ‘askere ol šo ru yolı
a‘r-ı dery ya éri mi di olı

286.

Žann olandan da i pehn idi ol
Vüs‘at-ile dil-i d n idi ol

287.

Berr ü ba r içre nažíri yo -idi
Seyr édenler anı yet ço -idi

288.

al -ı ‘ lem iki c nib olmı
Seyrine her šaraf dem šolmı

289.

Geçüp andan yüridi ‘asker-ile
Šoldı f
en -g lar ile

290.

Dédiler kim u uruñ ayr olsun
ıyt-ı ‘adlüñle bu ‘ lem šolsun

291.

Yüri hum ki senüñdür devr n
Fet ü nu ret vére saña Ra m n

292.

Yürüdi ‘izzet-ile devletle
Vefret-i ‘asker-ile evketle

293.

Geldi çün yine Bele rad öñine
Ya‘ní c y-ı fera - b d öñine

294.

Pür-sür r eyledi i b l anı
Fera u evket ü icl l anı

295.

Gösterilsün dédi ol demde alay
Seyr étsün anı hep yo sul u bay [14b]

296.

Šutdılar emr-i cih n- r yı
Ba ladılar šuruban alayı

297.

a da ba ladı araman ‘asker
olda hep R m éli šurdı yek-ser

298.

ažž-ı v fir édüp ol h-ı cih n
Eyledi seyr anı niçe zam n

299.

Ba‘dehu yéñiçeriler šurdı
ki af olup alayın urdı

300.

T éri ince ona a cümle
Geldi her biri aya a cümle

301.

Šurdılar iki šaraf cümlesi hep
P di h öñine olup pür-edeb

302.

Geldi ona a bu vech-ile o
‘ zz ü lušfını ziy d éde il h

303.

Devleti mihrin édüp t bende
Eyleye evket-ile p yende

h
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Vére
li aña fet ü nu ret
Dü menine vére üll ü nekbet

305.

Geldi çün ondı ota ına hem n
Étdi anda otura a ferm n

306.

T géçe cümle ‘as kir andan
Yüriye r í vü kir andan

307.

Emr étdi yine dív n-ı ‘ažím
Étmege ullara i s n o kerím

308.

Oldı dív n yine h ne
P di eh m yil olup i s na [15a]

309.

Šurdılar yérlü yérinde yim
Her biri ıdmete oldı ‘ zim

310.

Étdiler cümle aber erk na
Geldiler
ır olup dív na

311.

‘Íd-i a
idi ol n u zam n
Eyledi her ki i anda urb n

312.

Yine dív na gelüp cümle ulı
Šutdı yéñiçeri a -ıla olı

313.

v n-ıla aylí çekildi ni‘met
Yédiler ulları hep bí-minnet

314.

Étdi çünkim o ma alde bayram
Eyledi cümle ulına in‘ m

315.

Aldı ser-cümle šav yif ba
Étdiler ayr du‘ ya g i

316.

Értesi yine çü dív n oldı
Yine tertíb kem k n oldı

317.

Geldi dív na ıral o lı hemín
Gördi bu rütbeti étdi ta sín

318.

P di huñ elin öpdi girdi
Gördi vechini af ya érdi

319.

Himmet ü lušf édüben h-ı cih n
O ma alde aña étdi i s n

320.

‘Ar étdükde mur d tını hep
Étdi ma b l eh-i b-neseb

321.

ıdmetinde olanı ‘ar étdi
Ber-mur d oldı vü çı dı gitdi [15b]

322.

Eyledi v fir aña i s nı
Ki odur ‘ide-i sulš ní

323.

Gitdüginde aña in‘ m étdi
At gönderdi vü ikr m étdi

324.

Çekdiler aña mur d atın o dem
Buldı hep cümle mur d tın o dem

i
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Niçe dürlü aña ikr m oldı
Lušf-ile himmet ü in‘ m oldı

326.

Bir iki gün otura eylediler
Ba‘dehu yola yara eylediler

327.

Šurmadı anda da i h-ı cih n
Eyledi azmi Sigetvara hem n

328.

Yürüdi cünd-i žafer heybetle
‘ zzet ü devlet-ile evketle

329.

Dédiler vérsün aña a nu ret
Dü meni üstine bulsun fur at

330.

Ola bu demde mu‘ín aña Mu‘ín
Her kim mín déye ola emín

331.

S yesinde ola ullar r at
Göreler her nefes andan himmet

332.

Y il hí bize i s n eyle
uluñuz ‘afv-ile ufr n eyle

333.

Žıll-ı lušfında bizi ıl r at
Olalum mažhar-ı lušf u himmet

P di h-ı Zam n u ehen h-ı Devr n evket ü b l ve ‘Ažamet ü cl l-ile [16a] Niçe
Gün Yürüyüp Ösek-n m Ma alle Gelüp Drava uyı Geçid Vérmeyüp Yine Bir Pül-i Bíp y n Bin Édüp Sigetvara Teveccüh-i Hüm y n Buyurdu larınuñ Ma m nıdur
334.

Geldi çünkim Ösegüñ urbına
Emr étdi ona b r u beng h

335.

Šutdılar emr-i cih n- r yı
ondılar zeyn édüp ol arayı

336.

ondı çün ‘asker-ile h-ı cih n
Eyledi hep otura a ferm n

337.

Bir niçe gün otura eylediler
Köpri yapma a yara eylediler

338.

Vüzer eyledi tedbíri
Buldılar köprü yapaca yéri

339.

Étdi bu emri vezír-i a‘žam
K’oldurur cümleden a‘žam ekrem

340.

Fikr-ile ‘a l-ıla ma b l-i en m
C n u dilden ulıdur s-ıla ‘ m

341.

Eyledi yéñiçeriye ferm n
Yapalar anda pül-i bí-p y n

342.

Yapdılar bir pül-i bí-p y nı
Yapmamı mi l ü nažírin b ní

343.

Nice va f eyleyelüm anı dil
Bu ik yet aña besdür ma

ik yet

h

[16b]
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Vardı ehrde bir yet pír
Anuñ a zında yo -idi di i bir

345.

Pírlikden adi l m olmı dı
Aña yek lo ma ar m olmı dı

346.

Söyledügi sözi añlanmaz idi
Söylenen sözi o söz anmaz-idi

347.

Köprü yapma ı i itmi di meger
Bu aber sem‘ine étmi di e er

348.

Dédi kim bunda édersiz tedbír
Bilüñüz anı ki bozar ta dír

349.

Vardurur köprüye bunda ‘usret
Çekmeñüz yo yére hergiz za met

350.

Bir zam n geldi buraya bir mír
Köprü yapma -içün étdi tedbír

351.

C yg h étdi burayı sekiz ay
Cem‘ olmı -idi hep yo sul u bay

352.

Oldı hep cümle kereste i
r
Lík anı yapmada oldı n -ç r

353.

Eyledi ‘acz ü u rın ž hir
Yapma a olmadı hergiz dir

354.

irü’l-emr göçüp oldı rev n
Vérmedi fur at aña devr-i zam n

355.

Gördiler böyle dér ol pír-i alef
Bulmadı yol burada mír-i selef [17a]

356.

Dédiler eyleyelüm biz i d m
Ola kim yol vére a bize tam m

357.

yed in‘ m éde bize ud
Déyüben eyledi ferm n-ı bin

Na l
358.

Da i dérler ki eh-i skender
Ma ribe gitmege ‘azm étdi meger

359.

Köprüye eyledi bunda i d m
Mašlabı olmadı híç kendüye r m

Ev f-ı Köpri-i Bí-p y n
360.

Oldı yéñiçeriye çün ferm n
Yapdılar anda pül-i bí-p y n

361.

Çünki ferm n-ı eh oldı ol dem
Oldılar yéñiçeriler urrem

362.

Yapdı on be gün içinde anı
Yérine geldi ehüñ ferm nı

363.

Š lı dört biñ vü sekiz yüz-ile on
‘Ar ı olmı -idi on dörd ar un
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Görmemi di bu pül-i pehn yı
Hep geçenler bu pül-i düny yı

365.

stiv aššı idi ke meger
Uçları ar -ile t arba érer

366.

sti metde ır š-ı v si‘
Ehl-i düny yı ol evvelden c mi‘ [17b]

367.

Gök yére inmi -idi anki hem n
Kehke n olmı aña r h-ı rev n

368.

b olmı anasın bir dilber
Pül anuñ oldı miy nına kemer

369.

Geçse andan götüri al -ı cih n
Gelmeye híç aña b r-ı gir n

370.

Étdi yéñiçeri çün anı tam m
P di eh görmege étdi i d m

371.

Çekdiler aña semend-i devlet
Bindi ol p di eh-i pür- evket

372.

Vardı itm mını gördi anuñ
albi hep šoldı sür r ol anuñ

373.

Yine bir ‘ide-i sulš ní
Étdi yéñiçeriye i s nı

374.

Vérdi in‘ m u ‘in yet étdi
llü lince ri‘ yet étdi

375.

Herkesüñ man ıbını étdi ziy d
Eyledi šır-ı ma z nını d

376.

Lušf u i s nı çü v fir étdi
Her birin r í vü kir étdi

377.

Dédiler c n-ile éy B r-i ud
ıdmetinden bizi sen étme cüd

378.

Ber-mur d eyle bu demde anı
omı uz yolına ba u c nı

379.

Vér bize ev -i eh detle af
Édelüm ya‘ní ki küff ra az

[18a]

380.

Tí -i er‘i çekelüm küff ra
Uralum ehr-ile k yın n ra

381.

Y il hí bize vér nu ret-i t m
Eyle bu demde bize lušf-ı tam m

382.

urmet-i A med-i Mu t ruñ içün
eref-i zümre-i ebr ruñ içün

ıfat-ı ub ve Pül-i Bí-ker n Ya‘ní Köpri-i Bí-p y n Bin sına Nih yet Érdügi ve
P di h-ı Gerd n-va r ‘Asker-i Bí- üm ra Geçsün Déyü c zet Vérdügidür
383.

Çün žal m-ı ebe oldı p y n
N rla šoldı amu r y-ı cih n
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ir oldı eb ü érdi nev r z
Köhne ‘ lem yine oldı fír z

385.

erreler a‘ a‘a içre g y
Pül ile ‘askere beñzer ma

386.

Érdi itm ma çün ol cisr-i šavíl
Seyr édenler dédi yo aña ‘adíl

387.

Eyledi emr o dem h-ı kir m
Ki geçe ‘asker ü cumh r-i en m

388.

Olıca çünki bu ferm n s rí
u gibi oldı ‘as kir c rí

389.

Evvel cünd-i araman andan
Geçdi hep cümlesi and n andan [18b]

390.

niyen geçdi amu R m éli hep
Geçmede çekmedi híç biri ta‘ab

391.

Yürüdi ‘izzet-ile h-ı cih n
Cümle ‘asker bile çün b-ı rev n

392.

Ba‘dehu cünd-i Anašolı érüp
Arda almı ları hep cümle sürüp

393.

omadı bir kesi a l peyde
Dü medi híç kimesne ayda

394.

Geçdi çün köprüyi ol h-ı cih n
urdı ota -ı hüm y nı hem n

395.

Értesi göçdi oradan server
Himmeti ra ına oldı ser-ber

396.

Eyledi ‘azmi Sigetvara o dem
Alma a ba dı reh-i ‘azme adem

397.

Yürüdi cünd-i žafer-rehberle
‘Azm édüben niçe yüz biñ erle

398.

Y il hí u urın ayr eyle
Seferi kendüye bir seyr eyle

399.

Ra -ı devletde süv r ét d yim
ıdmetinde bizi eyle yim

ıfat-ı ub ve P di h-ı Gerd n-va r ‘Asker-i Encüm- üm rla i lo
al‘ası
urbinde onup Budun Begler Begisi Olan Arslan Pa anuñ Tí -i
n-fe n ile anın
Rev n Édüp Értesi Semt-i Peçuy-i Dil-c ya Teveccüh Édüp Asker Alay Gösterdükleridür [19a]
400.

Çeng-i zerrínin açup ír-i ud
Žulmet-i bí eden olmı dı cüd

401.

P di eh ya‘ní çü eh-i ver
Çın se er menziline érdi meger

402.

i lo al‘ası urbinde hem n
Étdi bir gün otura a ferm n

403.

Geldi Arslan Beg o dem ıdmetine
Yüz sürüp k-i der-i devletine
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Vardı ota -ı Me emmed Pa aya
Démege lini ol d n ya

405.

Yanına aldı vezír-i a‘žam
Eyledi niçe su’ l aña o dem

406.

Çünki ıdmetde idi ol
ır
Olmadı híç cev ba dir

407.

Ne dédiyse anı ilz m étdi
Çı arup ša raya bed-n m étdi

408.

Emr-i h-ile kesüp ba ın o dem
Serini étdi hem n k-i adem

409.

Götürüp gitdiler anı Ösege
odılar ír-i jiy nı o sege

410.

Értesi ‘izzet-ile yüridi h
Eyleye anı mužaffer All h

411.

Ola dü menlerinüñ ba ı nig n
alalar k-i me elletde zeb n

412.

Yüriyüp ‘asker-ile h-ı cih n
Eyledi azmi Peçuya ol n [19b]

413.

Çünki ‘azm étdi aña žıll-ı ud
Ba ladı yolda alayın vüzer

414.

Gösterüp cümlesi alayın o dem
R h-ı ehde oluban k-i adem

415.

Anları seyr édüp h-ı kir m
Her birine dönüben vérdi sel m

416.

Eylediler aña c n-ile du‘
ıldılar ba ını yolında fed

417.

Dédiler böyle mün c t édüp
‘Ar -ı i l -ile c t édüp

418.

Y il hí anı dil- d eyle
D yim
šırın b d eyle

419.

Dü meni ba ını édüp p -m l
D yim eyle žaferle o - l

P di h-ı Felek-Va r u Melek-kird r Alay-ı Cih n- r Ya‘ní Asker-i Nu retnüm yıla i r-ı Sigetvarı Menzil ve nz l-i Mahmil Eyleyüp i r On Be Gün çinde
Alındu ın ‘ r Éder
420.

Cünd-i env r-ile mihr-i ver
C nib-i ma rı a étmi di sefer

421.

Ol se er usrev-i devr-i ‘ lem
ib-i evket ü a y l ü a em

422.

Yürüdi cümle alay-ıla hem n
Oldı ‘izzetle Sigetvara rev n [20a]

423.

Yolda ol h-ı ‘ad let-güster
Ba ladı cümle alayın yek-ser

- 62 424.

Dürlü bayra -ıla šoldı h m n
Gösterüp renglerin b alem n

425.

Šoldı alay-ıla hep cümle cih n
L lez r oldı zemín-ile zam n

426.

Gösterüp k fir-i bí-díne alay
al‘a alma a o demde odı p y

427.

Çün Sigetvarı édindi menzil
Çizdi ol arada ol dem ma mil

428.

Oldı šo uz yüz ü yétmi dört s l
ondılar al‘ayı alma a o l

429.

Ya‘ní érmi di mu arrem ol dem
Geldi ona a eh-i b- iyem

430.

Oldı ota -ı hüm y na rev n
Menzile érdi o m h-ı t b n

431.

ondu ın gördi o huñ ‘asker
Her biri olına gitdi yek-ser

432.

ondılar ollu olında fí’l- l
Oldılar c nib-i ha meyy l

433.

D yire eyledi anı ‘asker
Ortada no ša-ve oldı server

434.

Ma‘den-i lušf u mel at oldur
Merkez ü ušb-ı ‘ad let oldur

435.

Bedrdür an o ‘ad let k nı
‘Asker-i h le šolanmı anı [20b]

436.

ondı çün ‘izz-ile ol žıll-ı ud
al‘aya buldı vus l-ile af

437.

Étdi ol dem vüzer ya ferm n
K’olalar al‘aya her biri rev n

438.

Olalar her biri cenge
ır
Olmayup ıdmet-i ehde

ır

439.

Her biri eyleye ferm nı ab l
Olalar ceng-i i ra me
l

440.

Her birin bir ola ta‘yín étdi
Gösterüp c yını tebyín étdi

441.

Vérdi yéñiçeriden her birine
Šurdılar emr-ile yérlü yérine

442.

Da i yéñiçeri a asına hem
Eyledi bir yéri ta‘yín o dem

443.

Ol da emr-i eh ile öpdi zemín
Vardı yérinde ar r étdi hemín

444.

Geldi yérlerine sanca begler
Açdılar emr-ile sanca begler
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Her birisi metirisler azdı
Gördi k fir anı yet azdı

446.

al‘adan šopları perr n étdi
Hem-rehi kendüye eyš n étdi

447.

Berüden çünki urıldı šoplar
arb-ıla arb-ile al‘a-k blar

ıfat-ı Šoph -i Ejder-ser [21a]
448.

Niçe šop te -i ma idi hem n
u‘lede her biri ber -i t b n

449.

Yıldırım gibi érüp al‘aya ol
Urdu ı yéri éder arb-ıla yol

450.

aldurup ba ın olur m r hem n
Deheninden éder te ef n

451.

Y ud olmı durur anlar ejder
Dü menüñ ba ını yutma a iver

452.

‘Araba anlara çevg n olmı
G yı her c nibe alš n olmı

453.

al‘aya eylediler çünki rev n
avfdan vérdi o dem niçesi c n

454.

Yı dılar bir yérin anuñ fí’lÉtdiler al‘a ba ını p -m l

l

455.

Dögdiler šop-ıla par anın anuñ
Aldılar arb-ıla d m nın anuñ

456.

Oldı par anı anuñ zír ü zeber
Eyledi šop u tüfeng aña e er

457.

Buldı on be gün içinde ifn
Étdi mü’minlere Ha anı ‘aš

458.

Gördi R m éli yı ıldı par an
Bir u urdan yüriyi étdi hem n

459.

zíler aldı o demde anı
K firüñ aylí dökildi anı

460.

Ba kesen kimselere h-ı cih n
Eyledi man ıb u dirlik i s n [21b]

461.

Gördi par an alındı küff r
ç i ra açuban šoldı i r

462.

Tí dan urtılanı açdı aña
Ba ları gördi anı aldı šaña

463.

Ba‘ ısın aldı apusın açdı
alanı cümle ılıçdan geçdi

464.

urdılar yine i ra šopı
odılar ar uya al‘a-k bı
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Étdiler anı i ra perr n
Šutdılar ša a ‘ad yı ol n

466.

Her biri döne döne oldı zeb n
Oluban šopa šutılmı maym n

467.

Dögmege ba ladılar anı da i
Šop-ıla ša ladılar anı da i

468.

Étdiler her šarafın zír ü zeber
Ya‘ní par anı degül da i beter

469.

Gördi k fir anı nevmíd oldı
Étdi fery dı vü ba ın yoldı

470.

Eyleyüp derd-ile fery d u fi n
Diledi c ndan ol demde am n

471.

Étmedi híç kimesne anı g
zíler eylediler c u ur

472.

Urdılar šopı i ra ol n
Bir nefes vérmediler aña am n

473.

al‘anuñ bir yéri almadı a í
Alınur bu dédiler avl-i arí [22a]

474.

ıl nažar kim nice alınmaya ol
arb-ı šop oldı uz ta ulu yol

475.

Çün mu‘ín oldı o dem Rabb-i en m
Aña yol buldı uz t-ı sl m

476.

Oldılar yet-i fet e me
l
Eyledi
li u Fett
ab l

477.

All h All h ile pür oldı cih n
Her šarafdan yüriyi oldı hem n

478.

zíler aldı o demde anı
Dökdiler b-ı rev n-ve anı

479.

Tí lar oldı hem n çevg n
Ser-i dü men aña šop-ı alš n

480.

zíler albine šoldı e v
Nite kim an-ile šoldı esv

481.

Érmemi di o ma al m h-ı afer
Buldılar ‘avn-i ud yıla žafer

482.

Çünki fet oldı o al‘a ol dem
zíler dökdi o demde çok dem

483.

Ba ı geldi çü Zirinc o lınuñ
Depdiler ba ını ol bí-dínüñ

484.

P di ha dédiler anı o dem
Oldı dü menlerüñüñ yéri ‘adem

485.

Çün i itdi bunı ol h-ı güzín
amd-i bí- ad édüben dédi hemín
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Olsun sl m dem- -dem man r
Kefere zümresi olsun ma h r [22b]

487.

G uma dédi o demde h tif
C n ula ını baña šut ‘ rif

488.

Söyle bu sözi ki olsun t rí
Ki bilinsün da i s l-i tevbí

489.

Mülk-i sl ma a oldı r bıš
T rí i ‘avn-i Mü ill ü B sıš

490.

eh Süleym n-ı zam n étdi az
Oldı evketle yine mülk-gü

491.

Y il hí anı mesr r eyle
Böyle dü menleri ma h r eyle

492.

Avnüñi eyle aña rehber-i r h
K’ola her demde mužaffer ol

h

P di h-ı Cih n Ya‘ní Süleym n-ı Zam n Sigetvar i rını Alup Yéñiden Bin ve
i r-ı Mezb r Alındu da Értesi Göle Fet i aberi Éri üp d Olup Du‘ Étdüginüñ Ta ríri
ve Mu te -yı Be eriyyet ile C nib-i amediyyetden ‘Av rı -ı Cism niyyeye Mübtel Olup
Menzilin D r-ı ‘U b Édüp O lı Selím
n Éri üp Ota -ı Hüm y na Girüp Yérine P di h
Oldu ınuñ Ta ríridür ki Ta‘bír Olunur
493.

Çünki alındı Sigetvar-ı metín
Yapma emr étdi Süleym n-ı zemín [23a]

494.

Oldı me’m r Me emmed Pa a
Getürüldi niçe yüz biñ benn

495.

Yapdılar cümle yı ılmı yérini
Yine ‘Ayy a çı ardı serini

496.

Çünki evvelde idi müsta kem
Yapdılar anı ezelden mu kem

497.

Yapılup çünki tam m oldı o dem
Oldı kim oma aña elzem

498.

Dikdiler anda çü bir ‘ il beg
Ol idi dehrde bir ‘ dil beg

499.

Aña ı marladılar ol c yı
Ki ola kim-i
ib-r yı

500.

Yazdılar niçe göñüllü ol n
odılar al‘ada anları hem n

501.

Niçe cengí vü sip hí vü za‘ím
Oldılar al‘anuñ içinde mu ím

502.

Her biri ír-i jiy n idi meger
amza-i devr-i zam n idi meger

503.

Vérdiler šop-ı fir v nı o dem
odı yérlü yérine anı adem

504.

Oldı ser-cümle lev zım i
Šoplar eyledi ešr fı i r

r
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Eyledi çünki müdebbir i d m
Buldı hep cümle lev zım itm m

506.

Ol ma al aste idi h-ı arem
astelik albini édüp derhem [23b]

507.

Dér idi d yim ey
ayyü adír
Eyle dü menlerümi r u a ír

508.

Göreyin al‘alaruñ fet ini hep
oña al c numı çekdürme ta‘ab

509.

Oldı a retde du‘ sı ma b l
Göle fet i aberi buldı vu l

510.

Bu aberden atı dil- d oldı
Münkesir šırı b d oldı

511.

a a ço ükr ü en lar étdi
‘Askere ayr du‘ lar étdi

512.

Dédi éy ayy-i tüv n vü af r
Bu aberle beni étdüñ mesr r

513.

Ço ükür kim bu deme érgürdüñ
am-ıla ölmi -idüm dirgürdüñ

514.

‘

515.

cetüm almadı düny da da i
Mer amet ıl baña u b da da i

516.

Eyledi niçe bunuñ gibi en
Sürdi yüzine elin étdi du‘

517.

Dédi imden gérü eyle ra met
ıl kerem menzil-i ‘u b ya ilet

518.

Démezem c yumı düny eyle
Yérümi menzil-i ‘u b eyle

519.

Bu mün c tumı da eyle ab l
Eyle lušfuñla mur duma vu l [24a]

520.

Mer amet ıl baña ufr n eyle
Devlet-i dünyemi p y n eyle

521.

D r-ı ‘u b da beni manž r ét
Nažar-ı lušfuñ-ile mesr r ét

522.

Cürm ü ‘i y num-ile étme ‘it b
Günehe ayma anı r z-ı is b

523.

Mažhar-ı mer amet ü ufr n ét
Manžar-ı mekremet ü i s n ét

524.

Eyle ma f r olandan ma‘d d
Eyleme mažhar-ı ı m u n -b d

525.

Y il hí be- a -ı A med ü l
imdiden gérü benüm c num al

ıbet baña na íb oldı az
cetüm bu idi kim oldı rev
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Vu latuñdur çü benüm derm num
Beni dil- aste oma sulš num

527.

Déyüben vérdi o demde c nı
Buldı derdine o dem derm nı

528.

ems idi aña küs f érdi hem n
M h-idi geldi us fa ol n

529.

Y ud olmı -idi ol bir gevher
andu a oydu anı çar meger

530.

Ol idi Y suf-ı Ken‘ n-ı cih n
Ç ha dü ürdi anı devr-i zam n

531.

Gitdi ‘u b ya çün ol h-ı cemíl
O lına vére anuñ ‘ömr-i šavíl

532.

Gördiler oldı bu let v i‘
Olmadı kimse bu li s mi‘

533.

V ıf oldı çü bu h le Pa a
Olmadı kimseye mu bir a l

[24b]

534.

aldı eh-z deye ol dem dem
Munšažırdur dédi saña ‘ lem

535.

Geldi éri di Bele rada Selím
Oldı ‘izzetle ol arada mu ím

536.

Érdi Pa a-yı kir ma bu aber
‘Askere göç aberin vérdi meger

537.

odı Anašolınuñ ‘askerini
Bekleye t ki Sigetvar yérini

538.

Kendüsi aš‘-ı men zil étdi
Niçe gün šayy-ı mer il étdi

539.

Gönderüp meyyitini ilerüye
aldı tu -ile ‘alemler gérüye

540.

Yürüdi semt-i Bele rada hemín
Aña gelmi -idi ol h-ı güzín

541.

Menzili çünki Bele rad étdi
P di eh geçdi déyü ad étdi

542.

Étdi eh-z deyi
ır ol n
ıldı babası ota ına rev n

543.

Dü di ser-cümle ul anuñ öñine
Ya‘ní kim h-ı cih nuñ öñine

544.

Dédiler saña müb rek olsun
Velveleñle amu ‘ lem šolsun

545.

ıyt-i ‘adlüñ-ile šolsun f
Sendedür çün amu üsn-i a l

546.

Éndi ota a çün ol h-ı cih n
Cümle ul étdi du‘ oldı rev n [25a]
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Értesi ullara in‘ m étdi
Lušf u i s n-ile ikr m étdi

548.

ıldı n n-ı adími icr
Kimseye omadı bir söz a l

549.

Étdi bir ‘ide-i sulš ní
ullara himmet ile i s nı

550.

Étdi göç emrini ol h-ı cih n
ehr-i stanbula dek oldı rev n

551.

Yazdurup müjde-i hí ükmin
Vérdi ešr fa bu a b r emrin

552.

Cümle sanca begine
ílere
Müjdenüñ emri içün r ílere

553.

Étdi irs l amuya a k m
Emr-i sulš níye vérdi i k m

554.

Bu aber her šarafa buldı vu
Šutdılar c n-ile anı ma b l

555.

Emr-i sulš n-ıla enlik oldı
ev -ile cümle vil yet šoldı

556.

T ze c n buldı yine bu ‘ lem
ev -ile šoldı vüc d-ı dem

557.

Ba dı çün ta t-ı Stanbula adem
öhret-i hí ile oldı ‘alem

558.

Yüridi ‘izzet-ile eh-z de
C nib-i ta t-ı sür r- b da

559.

Dédiler yarıcuñ All h olsun
Kem uluñ t c géyen h olsun [25b]

560.

Olasın devlet ü ‘izzetde müd m
Ta t u i b l-ile t r z-ı ıy m

561.

Her ebüñ adr ü günüñ ‘íd olsun
ıyt-i ‘adlüñ-ile ‘ lem šolsun

562.

Bu sar y içre sürüp ev u u r
‘Í ü ‘i retde müd m ol mesr r

563.

Y il hí aña vérdüñ çü mur d
Bu idi ‘ leme ma
d-ı fu’ d

564.

Eyle devletle anı p yende
Devleti mihrini ıl t bende

l

a reti Sulš n Süleym n-ı Gerd n-mek n Sefer-i Sigetvara ‘Azm Étdükde Vezír-i
nísi Olan Dest r-ı Mükerrem Pertev Pa ayı Göle-n m i rı Alma a Ferm n Édüp
Gönderdüginüñ Bey nı ve Vezír-i Server da i Ferm n-ı P di h Ber-ser Déyüp i r-ı
Mezb rı Mu ara Édüp
irü’l-emr Kefere-i Fecere ‘ ciz Olup Vire ile Vérüp Alındu ınuñ
Ta ríridür
565.

Bir se er usrev-i ‘ lem- r
Eyleyüp da‘vet-i Pertev Pa a
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Démi idi ki mur dum l
Gölenüñ fet i olupdur ma

567.

Çünki apumda benüm ulumsın
Diñle bu emrümi ma b lümsin [26a]

568.

Kemer-i ıdmetüme ba la miy n
Alma a sa‘y édegör anı hem n

569.

Bu mur dum yüri var eyle tam m
Sa‘y édüp alma a eyle i d m

570.

Budur a
Ya‘ní ma

571.

Baña ayetde mur d olmı dur
Ya‘ní ma
d-ı fu’ d olmı dur

572.

Da i bu vech-ile niçe kelim t
Démi idi o eh-i b-sıf t

573.

Çün mur dın aña i‘l m étdi
Niçe biñ ul da i in‘ m étdi

574.

Çünki ferm n-ı ehi eyledi g
Étdi ferm nı ile c u ur

575.

Sem‘-i c n-ıla é idüp sözin ol
Eyledi emrini c n-ıla ab l

576.

Sefere gitmege
ır oldı
Emr itm mına n žır oldı

577.

Çünki emr étdi eh-i ‘ lem-gír
Eyledi ‘azm-i sefer bí-te’ ír

578.

Yüridi ‘asker-i sl m ile
Vardı ol al‘aya i d m ile

579.

Geldi çün érdi oraya ma mil
Eyledi zír-i i rı menzil

Ev f-ı

-i mur dum imdi
d-ı fu’ dum imdi

al‘a-i Göle [26b]

580.

Gördi bir al‘a ki yet b l
Éremez burcına fikr-i ‘u al

581.

Felek eylerse anı seyr eger
Külehi ba dan ol demde dü er

582.

Burcına di at édeydi anuñ
Gözi érmeye idi ins nuñ

583.

Mur -ı š yir aña híç onmaz idi
Üstine onsa da i énmez idi

584.

Çı ılaydı üzerine anuñ
Görinürdi bir ucı düny nuñ

585.

Burcı efl ke éri mi di meger
Olma a avs-i uza aña kemer

- 70 586.

anki bir k h-ı felek-rütbet idi
Yér yüzinde bülend-hey’et idi

587.

Ki bur cına mül zım seyy r
an aña oldı ev bit mism r

588.

atı ša dan anasın la t idi
blar albi gibi sa t idi

589.

Cümle mi‘m r-ı zemín ü ‘ lem
Gördiler yet es sı mu kem

590.

Cümle benn -i mühendis-ta rír
Aña híç édemediler tedbír

591.

Étdi pa a-yı kir m i d mı
‘Askere étdi o dem ibr mı

592.

Étdiler anı i ša o zam n
anki dery da aša oldı hem n [27a]

593.

urdılar šop-ı fir v nı o dem
Étmege resm-i vüc dını ‘adem

594.

Her šarafdan aña top étdi rev n
Bir nefes vérmedi híç aña am n

595.

Šoplar dü mene ar u ša atar
Nice ša belki bile te atar

ıfat-ı Šoph -i Ejder-ser
596.

Her biri m r idi ejder-ser
Her nefesde deheni od açar

597.

Dü men üstine a ız açmı -idi
Ya‘ní ejder gibi od açmı -idi

598.

Šoldı avtı ile ešr f-ı cih n
Ra‘d u ber -ile nite kevn ü mek n

599.

Ya dı ya mur gibi ša küff ra
Ya dılar cümle vüc dın n ra

600.

Niçesi ša la hel k oldı anuñ
Nicesi od-ile k oldı anuñ

601.

Gördiler almadı híç abra mec l
Oldı šurma i i bir emr-i mu l

602.

andılar opdı ıy met o zam n
Yandılar n r-ı bel yıla hem n

603.

Birbirine dédiler kim n’ola l
Šurma a š atümüz oldı mu l

604.

N’édelüm n’eyleyelüm ç re nedür
Ç re bu n le ile z ra nedür [27b]

605.

Dileyelüm dédiler bir dem am n
Ola anuñla bulavuz derm n
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Çı uban burca am n dilediler
Šurma a ya‘ní zam n dilediler

607.

Çün i itdi anı pa a-yı zam n
Vérdi bir iki gün anlara am n

608.

Vérdiler bir iki gün çün ru at
Dédiler yine bizümdür fur at

609.

Dillerind’oldı ‘ad vet mu mer
Yine evvelki e vet mu mer

610.

Gördi pa a-yı kir m anı hem n
Dédi kim yine atuñ šopı hem n

611.

Atdılar yine kem k n anı
Aldılar arb-ıla ša par anı

612.

Gördi küff r anı oldı zeb n
Eyledi iç i rını küm n

613.

Dögdiler bir niçe gün anı da i
Eyledi šop zeb n anı da i

614.

Gördiler šurma a š at yo dur
Ceng étmege liy at yo dur

615.

Bir araya gelüp étdi tedbír
Ki ola vére al ı ta dír

616.

Bulmadılar çü al a imk n
Vireyi buldılar anca derm n

617.

Étdiler vire diyü fery dı
Umdılar c n-ıla ‘adl ü d dı [28a]

618.

Gördi bu li vezír-i ekrem
Eyledi kendüye ‘adli elzem

619.

Dédi kim bir iki gün vérüñ am n
Görelüm nice olur k r-ı zam n

620.

Ola kim h dí ola ol H dí
Édeler terk yine mu‘t dı

621.

Ola sl ma mu‘ín ü man r
Éde küff rı elíl ü ma h r

622.

Böyle dérken çü vezír-i ekrem
Érdi bir peyk-i be ret ol dem

623.

al‘adan çı dı dédiler küff r
Šoldı ‘asker ile a r vü diy r

624.

Gördiler kim çekilür küff rı
Ra t u esb b-ıla cümle varı

625.

zíler ardına dü di fí’l- l
Eylediler amusını p -m l

626.

Kimisi tu‘me-i em ír oldı
Cümlesi tír-ile na cír oldı
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zíler aldı anímet m lin
Buldılar cümlesi hep m lin

628.

Döndiler m l-i anímetle o dem
Ba dılar Göle i rına adem

629.

al‘a-i Göleyi abš eylediler
Mülk-i sl ma çü rabš eylediler

630.

Étdiler anda e na
z
ıldılar a a niy z-ile nam z [28b]

631.

a a ço ükr ü en eylediler
Dil ü c n-ile du‘ eylediler

632.

Çünki alındı i r-ı mezb r
Dédi bir ulına ol dem dest r

633.

Yüri var ha be ret eyle
Dü aya ına as ret eyle

634.

al‘a alındu ın i ‘ r eyle
aber-i müjdeyi í r eyle

635.

Öpdi destini hem n dem ol ul
Eyledi emrini c n-ıla ab l

636.

eh Süleym n é igine ol dem
‘Azm édüp ba dı aña r y-ı adem

637.

aber-i müjdeyi i ‘ r étdi
al‘a alındu ın ižh r étdi

638.

Bu aberden yine ol h-ı ‘adíl
Eyledi ažž-ı fir v n ü cezíl

639.

Étdi i s n-ı fir v nı aña
Yine gönderdi o dem anı aña

640.

Dédi ešr fda olan al‘aları
Eylesün fet yürisün ileri

641.

Çü vezíre bu aber oldı rev n
Étdi ol al‘alara a dı hem n

642.

Aldı ešr fda olan al‘aları
ıdmet-i p di ehe oldı cerí

643.

Eyleyüp cehd-i belí ü i d m
ıdmet-i l zımesin étdi tam m [29a]

644.

Eyledi emr Me emmed Pa a
Ki gelüp p di ehe éde du‘

time-i Ris le-i Bí-nažír ve Vezír-i Kebír-i Mü terí-tedbír Pertev Pa ayı Göleden
‘Asker-ile Gelsün Dédüginüñ Ta ríri ve Cümle ‘Askere Da i Göçmege Emr Étdüginüñ
Ta ríridür
645.

Çün Süleym n-ı zam n emri tam m
Olmı -idi vü bulup dehr niž m

646.

Herkese érmi -iken ya‘ní tera
Gitdi ol dem yérine geldi fera
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am-ıla šolmı -idi cümle ul b
Eylemi di anasın ems ur b

648.

C nib-i ar dan olup ž hir
N r-ile oldı bu ‘ lem b hir

649.

Ya‘ní kim h-ı cih n oldı cedíd
Yéñiden ulları hep oldı sa‘íd

650.

Çün ‘alíl idi zam n oldı selím
Eyledi ‘ leme i s n o ‘Alím

651.

ik r oldı eh-i ‘ lem-gír
al -ı ‘ lem aña hep oldı esír

652.

Semt-i eh-z deye ‘azm édüp o dem
odı pa a-yı kir m yola adem

653.

Gelmege eyledi i d m hem n
Oldı eh-z de rik bına rev n

654.

Bile ‘azm eyleye t ta ta degin
ıdmetin éde tam m ola emín [29b]

655.

Eyledi ıdmetini çünki tam m
Geldi eh-z deye étdi i‘l m

656.

Éri üp ‘askere geldi ol ín
Gitdi stanbula dek oldı emín

657.

‘Askerine da i emr olmı -idi
Bu ad ‘ leme hep šolmı -idi

658.

A dı dery gibi ol dem ‘asker
[...]

659.

Oldılar ehr-i Stanbula rev n
Bir yaña döndi hem n al -ı cih n

660.

Érdi herkes vašanına s lim
zíler cümle emín ü nim

661.

Her biri buldı vašan içre ar r
C n-ıla étdi du‘ yı tekr r

ıš‘a
662.

Y il hí bize étdüñ i s n
Eyledüñ mer ametüñ bí-p y n

663.

D yim böyle az ya érgür
ullaruñ ev u af ya érgür

Temmet 1110 [1698-9]

Sonuç
Fetihnâme, bir zaferin duyurulması gayesiyle yazılan resmî belge ve bir edebî
tür olarak ba langıcından sonuna kadar bir yerin, ehrin veya kalenin alınmasını
anlatan eser eklinde iki manaya gelmektedir. Edebî tür olarak fetihnâmeler mensur

- 74 veya manzum olarak yazılabilmi tir. Fetihnâmeler tarihlerde yer alan bo lukları
tamamlayabilmeleri açısından kıymetli olabilmektedir.
Merâhî’nin mesnevî nazım ekliyle yazdı ı, 663 beyitten olu an ve fetihnâme
türünün bir örne i sayılan Fethnâme-i Sefer-i Sigetvar adlı eserine, verdi i tarihî bilgiler
açısından bakıldı ında eserin yeni bir bilgi ihtiva etmedi i söylenebilir. Kanuni Sultan
Süleyman’ın son seferi olan Sigetvar ku atmasını ba langıcından itibaren manzum bir
ekilde anlatan Merâhî’nin sava a dair verdi i bilgiler yeni, orijinal ve tamamlayıcı
bilgiler olmaktan uzaktır. O daha ziyade edebî tasvirlerle seferin ve sava ın
kademelerini anlatmı , ana hatlarıyla bir manzara resmetmi tir.
Merâhî’nin Sigetvar seferiyle ilgili mesnevi nazım eklinin yapı olarak hemen
bütün özelliklerini ihtiva eden bu fetihnâmeyi, eserin içinde geni çe övdü ü Sokullu
Mehmed Pa a’ya sunmu olmalıdır. Kim oldu u ve airli i hakkında kaynaklarda bilgi
bulunamayan Merâhî’nin iir kabiliyeti eserinden de anla ıldı ı üzere vasatın
üzerindedir denebilir.
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