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I. MANZÜMELERE DAiR 

A. Osmanlı - Sajevı savaşı (1578-1590) 

XVI. yüzyılın son çeyreğindeki Osmanlı-Safevi savaşı sırasında, Os
manlı ordularına başkumandan olarak beş <<Şark serdan» tayin edilmişti : 

1578-1579: İlk serdar Lala Mustafa Paşa, ordu ile İstanbul'dan hareketle 
(28 Nisan 1578), Erzurum ve Ardahan üzerinden ilerleyerek, Çıldır zaferi 
(9 Ağustos)'nden sonra, Tiflis'i işgal etti (24 Ağustos). Koyun-geçidi zafe
ri (9 Eylül) kazanılınca, Şirvan yolu açılarak, Ereş ile diğer şehirler ve 
Demir-kapı Osmanlı Mkimiyeti altına girdi (Eylül). Şirvan ve Dağıstan mu
hafızlığında Özdemir-o~lu Osman Paşa'yı bırakan Serdar, Erzurum kışiağı
na döndü (Ekim). Fakat taarruza geçen Safevi ordulan ile Şamahı önünde 
çetin savaşlar yapan Osman Paşa (9-11 Kasım ve 27 Kasım), Şirvan'ı bo
şaltarak Demir-kapı'ya çekildi (Ocak 1579). Ertesi sefer mevsiminde bir 
Safevi ordusu Tiflis'i kuşattı (30 Mart 1579). Osmanlı serdarı ise, Kars ka
lesini onarmaya girişti (Ağustos). Halbuki Osman Paşa, hükümetin eınri 

üzerine Demir-kapı'ya gelen (10 Ekim) Kırım Hanı II. Mehemmed Girey 
ile Şirvan bölgesini geri almayı başardı (23 Ekim). Sonbaharda Serdar yi
ne Erzurum'a (22 Ekim), Han Kırım'a döndü. Osman Paşa, bu sefer kışı 
Baku'da geçirdi. 

1580-1582: İkinci Serdar Koca Sinan Paşa (7 Ocak 1:'80), sefer ha
rekihı ile doğuda oyalanırken, veziriazam tayin edildi (25 Ağustos) ve kışı 

oralarda geçirdikten sonra, barış olacak bahanesi ile İstanbul'a döndü (22 
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Temmuz 1581). Zorluklar içinde Demir-kapı'da tutunan Osman Paşa'ya 
ancak ertesi yıl Kefe üzerinden takviye birlikleri gönderildi (Ağustos 1582). 

1583-1584: Üçüncü Serdfir Ferhad Paşa (30 Aralık 1582) da fazla 
bir faaliyet göstermedi. Yardım alan Osman Paşa ise, Şirvan'ı istilfi edip 
Demir-kapı üzerine taarruza geçen Safevller'i karşılamaya hazırlandı. Ace
le eden bir birliğin Niyfiz-fibfid'da yenilmesi (24 Nisan 1583) üzerine, bü
tün kuvveti ile Safevi ordusunu karşılayan Osman Paşa, <<Meş'ale savaşı»nda 

onları ağır yenilgiye uğrattı (8-1 l Mayıs). Böylece Osmanlı bfikimiyeti Şir
vfin'da kesin olarak yerleşti. 

1585 : İstanbul'a gelen (28 Haziran 1584) Osman Paşa, az sonra ve
ziriazam (28 Temmuz), ertesi yıl da dördüncü serdar tayin olundu (15 Mart 
1585). Çıktığı seferde SOfiyan, Alivfir ve Tebriz savaşlarından sonra, Teb
riz'i de aldı (25 EylUl). Fakat bir hastalık sonucu öldü (29 Ekim). 

1586-1590: Seferin beşinci serdarlığına yine Ferhfid Paşa getirildi 
(14 Ocak 1586). On bir ay süreyle Tebriz'i kuşatan Safevi ordusu, yeni 
Serdar'ın yaklaştığını haber alınca, çekildi (30 Ağustos). Serdfir, Erzurum 
kışlağına döndü. Bu son devrede savaş barekfitının daha çok güneye Bağ
dM bölgesine kaydığı görülüyor. 1585 sonlarında başlayan barış görüşme
leri, bir ara duraklaymca, Gürcistan'da fetibiere devam edildi (Temmuz
Ekim 1587). Ferhfid Paşa, Gence'yi de zaptetti (1 Eylül 1588). Safevi şabı'
nın kesin barış isteği (28 Ocak 1590) üzerine, alınan toprakların Osman
lılar'da kalması şartı ile barış yapıldı (21 Mart) ve yeni sınır belli edildP. 

B. Özdemir-oğlu Osman Paşa (1527-1585) 

Osmanlı - Safevi savaşı'nın büyük siması, yukarıdaki kısa açıklama

dan da anlaşılacağı gibi, Özdemir-oğlu Osman Paşa'dır. Bu değerli Osman
h kumandanı, Mısır'daki beğlerden Özdemir Paşa'nın oğludur. 1527 yılın
da Mısır'da doğdu. 14 yaşında iken Mısır'da Kullar ağalığı'na getirildi. 
1545 de orada bir tuğlu muhfifız sancak beğlerinden oldu. Gösterdiği ba
şarı üzerine, 1560 -da Mısır Emirü'l-baccı tayin edildi. Babasınm ölümün
de (1562), onun yerine Habeş beğlerbeğisi oldu. Orada kaldığı beş yıl için
de, eyil.Ieti düzene soktu ve imar etti. Aziinde (Temmuz 1567), Mısır'a dön
dü ise de, kısa bir zaman sonra, Yemen isyanı'nı bastırmakla vazifelendi
rildi (Aralık 1567). Dört ay sonra, San'a ve Yemen eyaletleri de ona veril-

ı Osmanlı-Safevi savaşı için bk. Dr. Bekir Kütükoğlu: Osmanlı-irlin siyası mıina
sebetleri. I. İstanbul 1962; aynı müell.: •Murtld lll.•. İslam ans. 
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di. 1568 yazında Yemen'deki savaşlarda bulundu. Ancak Serdar Koca Si
nan Paşa ile anlaşamayınca, oradan ayrılarak gittiği Hacc'dan (Mayıs .157.0) 
sonra İstanbtil'a geldi. Orada bir yıl kaldı ve Lahsa eyaleti'ne tayin edildi 
(1571). Ertesi yıl da Basra Beğlerbeğiliğine geçti. Hürmüz ·fethine hazırla
nırken, Diyarbekir eyaleti'ne tayini çıktı (1573). Burada dört yıl kaldık
tan sonra, aziedildi (1577). Kışı Diyarbekir yöresinde geçirdiği sırada, Şir
van seferi'ne çağınldı (Mart 1578). 

Osman Paşa, Temmuz başında Cinis'de orduya katıldı. Çıldır ve 
Koyun-geçidi zaferlerinin kazanilmasında ön safta bulundu. Şitvan'ın zap~ 
tından sonra, diğer kumandanların göze· alamadığı Şirvaiı ve Dağıstan ·inu
bafızlığını, vezir payesi ve serdar ünvanı ile kabul etti. Ancak Safevi ordu
larının sert · baskısı karşısında, Şamahı önünde savaşlar (9-11 Kasım ve 27 
}Çasım) vererek, Demir:-kapı'ya çekilmek zorunda kaldı (7 Oc~ 1579). 
Yardıma gelen Kırım Hanı ile birlikte, Şirvan'ı geri aldı (Ekim 1579). O 
kışı Baktı'da geçirdi. Bir süre Demir-kapı'da zorluklar içinde tutundu. De
mir-kapı üzerine kesin taarruza geçen Safevi ordusunu, Baş-depe'de -karşıla

yıp, dört günlük savaş sonunda ağır yenilgiye uğrattı (Meş'ale savaşı, 8-11 
Mayıs 1583). Sirvan bölgesi'ni geri aldıktan sonra, gösterdiği büyük 
muvaffakıyet üz~rine lstanbul'a çağırıldı. Yolda, isyan eden Kırım Hanı'm 
da tenkil ederek (23 Mayıs 1584), Kefe üzerinden İstanbul'a geldi (28 Ha
ziran). Bir ay sonra veziriazamlığa getirildi (28 Temmuz). 1584-85 kışını 

Kastamonu'da geçirdi. 15 Mart 15 85 -de Şark serdan tayin edildL Ordu 
ile, Erzurum üzerinden Tebriz'e yürüdü (Ağustos 1585). SUfiyan, Alivar ve 
Tebriz savaşlarından sonra, bu büyük şehri de zaptetti (22 Eylül). Fakat 
hunnak hastalığı sonucu, Tebriz yakınında Acı-su boyunda iken, 29/ 30 
Ekim 1585 gece yarısı öldü. Türbesi Diyarbekir'dedir2

• 

C. Uç manzume 

Özdemir-oğlu Osman Paşa'nın Şirvan savaşları sırasında gösterdiği üs
tün kumandanlık, yiğitlik ve sebat, toplumda büyük ilgi ve heyecan uyan
dirarak, onu bir destan kahramanı haline getirmişti. Bu heyecan ve takdi
rin, çağında halk ve yüksek zümre edebiyatlarında bazı manzüm eserlerin 

2 Özdemir-oğlu Osman P~a için bk. Abdurrahman Şeref: •Özdemir-oğlu Osmarı Paşa•. 
TOEM, IV-V /21-25 ( 1 Ağusto> 1329 - 1 Nisan 1330). 1289-1303, 1353-1369, 1417-1443, 
1481-1516, 1-12; Mehmed Arif : •Özdemir-oğlu Dsımin Paşa makalesine zeyl. Şeca'at-name•. 
TOEM, V / 26 (1 Haziran 1330), 110-117; Abdurrahman Şeref : •Özdemir-oğlu · Osmaiı Pa
şa'mn bir mektubıı•. TOEM, Vlll/43 (1 Nisan 1333). 35-41. 

Tarih Enstitüsü Dergisi - Forma I 7 
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yaratılmasına yol açtığını görüyoruz3
• Çağdaş tarih olayları ıçın, ayrı bir 

kaynak türü teşkil eden bu edebi eserler üzerinde, şimdiye kadar pek du
rulmamıştır. Bu yazıda onlardan, henüz bilinmeyen üç man:zUmeyi tanıta

cak ve metinlerini vereceğim4• Bunlardan özellikle üçüncüsü, uzun ve taf
silatlı metni içinde, çağdaş kaynaklarda bulunmayan yeni bilgiler kazandı
rıyor. Bu bakımdan tarih araştırmalarında edebi kaynakların ehemmiyeti 
bir kere daha ortaya konulmuş olmaktadır. 

Metinlerio ilki (A), bir manrum tarihtir. İçindeki bilgilerden anlaşıl
dığı gibi, 986 -daki Çıldır zaferi ile ilgilidir. İlk seferde Ardahan'dan iler
leyen Osmanlı ordusu, 9 Ağustos 1578 günü sabahı Yeni-kal'a'yı kuşatmış-

3 Osmanlı-Safevi savaşı sırasında, gerek yüksek zümre edebiyatı ve gerekse halk ede
biyatı alanlarında, bu savaşı yansıtan çeşitli eserler meydana getirilmi§tir. Yüksek zümre 
edebiyatında, çağdaş şAirlcrin div~nlarındaki parçalar dışında kaleme alınmış, uzun tarihl
edebi metinler olarak şunları biliyoruz (bu konuda b k. AgtUı Sırrı Levend : Gazavtit-nfimeler ... 
Ankara 1956, 86-91, 175, 370-371; Dr. B. Kiitükoğ!u : aynı esr. X. s.): 

1. Şemsi: Şah-name-i Sulltın Murôd Han. 
2. Asafi: Şeca'at-niime 
3. <Adli: [Şirviln se/eri tarihi}. 
4. U.rendeli Vücfıdi: Gazavilt-ı 6zdemir-oğlıı Omu'in Paşa. 
5. Harimi: Zafer-mime-i Sulton Murtid Han. 
6. Harimi : Gencine-i jeth-i Gence. 

Halk şii.ri alanında ise bu savaştar ile ilgili olarak söylenmiş ve şimdiye kadar dikkati çekerek 
yayımlanını ş olan şu manzfımeler vardır (bu konuda bk. Ahmet Kudsi: •Koroğlu'na dair•. 
Halk Bilgisi Mecmuası, I (1928), 11 0-116; Rıdvan Nafiz: •Bir kaç manztlme•. Hayat, VI/135 
(15 Temmuz 1929). 10; Prof. Dr. Köprülüzf\de Mehmed Fuad. XVI ncı asır sonuna kadar 
Türk saz şairleri. İstanbul 1930; Prof. Dr. M. Fuad Köprüili : Tiirk saz şairleri. II. İstanbul 
1940) : 

1. (Haya.J1 ? :) 1578 Çıldır savaşı (R. Nafız. 10; Köprülüzl\de. 41; Köprülü. 
55/nr. 1). 

2. Hayilli: 1578 Kalgay Adil Girey'in akını (R. Nafiz. 10; Köprüiiizade 42; Köp
rülü. 57 /nr. 3). 

3. Kör-oğlı : 1583 Şirviin fethi (A. Kudsl 110-111 / nr. i; Köprülüzade. 47-48; 
Köprülü. 51-52/nr. 15). 

4. J;Cör-oğlı: 1585 Osman Pa§a'run ölümü (A. Kudsi. 111-112/nr. ii; Köprülüzade, 
48-49; Köprülü. 52/nr. 15 !). 

5. Öksüz Dede : 1590 Serdar FerhM Pa~a'nın Haydar Mirza'yı rehin getirmesi 
(Köprülüzade. 31; Köprülü. 34-35/nr. 13). 

6. Öksüz Dede: 1590 Haydar Mirza'nın rehin bu\ınması (Köpriilüzade. 32-33; 
Köprülü. 24-25/nr. 1). 

4 Burada yayımlanan metinlerden ilk iki tarih manzı1mesini (A ve B), Doç. Dr. Nejat 
Göyünç vermek lütfunda bulundu. Kendisine teşekkür ederim. 



OSMAN P ASA'NIN ŞİRV AN SEFERİ İLE İLGİLİ ÜÇ MANZÜME 259 

tı. Öğle üzeri bir Osmanlı takımı, Gürcistan yolunu kesrnek için ilerleyen 
başkumandan Tokmak Han, İmam-kulı Han ve Ustaclu Kara Han ku
mandasındaki Safevi ordusunun öncüleri ile Çıldır gölü yanında karşılaşa
rak, çarpışmaya girişmişti. Bir kaç beğlerbeğinin ve özellikle Osman Paşa'

nın katıldığı şiddetli çarpışma sonunda, Safevi ordusu yenilerek çekildi (5 
Cumada Il. 986/ 9 Ağustos 1578, Cumartesi)5• 

Bu zaferi tarih düşürerek tesbit eden şairin kimliğini, mahlası manzu
mede antlmadığı için, bilemiyoruz. Yazılı olduğu yerde de, bunu belirtecek 
bir kayıt yoktur. Ancak metinde verdiği bilgilerden kendisinin, olay sırasın
da Osmanlı ordusunda ve muhtemelen Serdar çevresinde bulunan, orta de
recede öğrenim görmüş, fakat edebi bilgisi kuvvetli bir kişi, belki ordu ka
tiblerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Olay üzerine düşürdüğü tarih ile, 
bunun kasidesini pek geç kaleme almamış olmalıdır (10-15 Ağustos 1578). 
Şiirini Serdar Lala Mustafa Paşa'ya takdim ettiği de düşünülebilir. Man
zfunenin başlığı yoktur. İlk beyti kafiyeli olmasıyla, «nazım» denilen bi
çimdedir ve bu şekildeki manzfunelerin çoğunda görüldüğü gibi, mahlas ve
rilmemiştir6. Bahr-i Remel'den <<failatün (feilatün), feiHitün, feilatün, feilün 
(fa'lün)>> ölçüsüyle, on bir beyittir. Kafiye dizilişi, a+a, b+ a, c+a, d+ a ... 
şeklindedir. Manzume, daha çok olayı anlatmaya dikkat ettiği (didaktik) 
için, divan edebiyatı kavramiarına çok yer vermemiştir. Dili sade olduğu 
gibi, çağdaş tarih manziimelerinin iyilerindendir. Şair, Serdar'ın düşman ül
kesine ayak basınca, Cumartesi günü Kuşluk vakti otağ kurulduğunu, öğ
leyin Tokmak Han'ın Çıldır denizi'ne geldiği haberinin çıktığını, bir-iki 
beğlerbeğinin Safevileri kırarak kaçırdığını anlatıyor ve bu olayın tarihini 
ebced hesabı ile düşürüyor. Şairin olay yeri yakınında ve belki ordugfıhda 
bulunuşu bakımından verdiği bilgiler, manzumesine bir kaynak değeri ka
zandırıyor. 

İkinci kısa parça (B) da bir manziim tarihtir. Hangi olay ile ilgili bu-. 
lunduğu, metninde açıkca belirtilmemiştir. Düşürülen tarihe göre, 987 yı
lında geçen bu olayın Şirvan'ın geri alınması olduğu düşünülebilir . . O yıl 

sefere katılan Kırım Hanı Il Mehemmed Girey ile birlikte Demir-kapı'dan 

hareket eden Osman Paşa, önden gönderdiği birliklerle Şirvan'daki Safevi 

5 Bk. Dr. B. Kütükoğlu: Osmanlı-iran siyası munasebetleri. 51-53. 
6 Tarih maıııiimelerinde çok kullanılan •nazım• ve •kıt'a-i kebire• şekilleri için bk. 

Miralay Süleyman Beg : Mebani'l-inşd. ll. (İstanbul) 1289. 124-125; Mu'allim Naci: Istıla

hdt-ı edebiyye. İstanbul 1307. 181; Tahir el-Mevlevi: Nazm ve eşkô.l-i nazm. Dersa'Met 1329. 
8-9; Tahir Olgun: Edebiyat lügati. İstanbul 1936, 65-66, 93; İsmail Habib : Edebiyat bilgileri. 
İstanbul 1942. 122-123; Hikmet i laydın : Türk edebiyatında nazım. İstanbul 1961. 108-110. 
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kuvvetini bozguna uğratarak, onları Kür ırmağı güneyine çekilmek zorunda 
bıraktıktan sonra, ilerleyerek 23 Ekim 1579 (2 Ramazan 987) günü Şa
mahı'ya girmi§di. Böylece, bir yıl önce elden çıkan Şirvan bölgesi geri alın
mıştır7. 

Bunda da mahlas yoktur ve şairin kimliği belli değildir. Bu kısa man
zftmeyi kaleme alan şilirin, seferdeki orduda olmadığını, belki de devlet 
merkezinde bulunduğunu ve olayı duyunca, <<Pftdişabım, sen Acem şabı'nı 
aldın:~> gibi umumi sözler ile bir tarih düşürdüğünü söylemek mümkündür. 
Manzfıme başlıksızdır. Bahr-i Hezec'in «mefaüün, mefatlün faulün» ölçüsüy
le, yine «nazım» denilen şekilde, iki beyit (kıt'a)'ten ibarettir. Beyit dizisinde 
1., 2., ve 4. -ler kafiyeli ve 3. -sü serbesttir (a+a, b+a). Usul olduğu üzere, 
mahlas verilmemiştir. Dili ve işlenişi sade, fakat oldukça sanatlı bir tarih 
manzfımesidir. Doğudaki Safevi cephesinde kazanılmış ve devlet erkanını 
sevindiren bir zafer haberi üzerine, tarihinin gösterdiği yıl yazılmış, sade ve 
kısa bir edebi eserdir. 

Metinlerin en uzunu olan üçüncü manztime (C), Osmanlı hükümdarına 
hitaben Osman Paşa'nın yiğitliklerini, kazandığı en büyük zaferi olan 
«Meş'ale savaşı»nı anlatmakta ve onu övınektedir. Bir Rumeli birliğinin 
Niyaz-abad'da yenilmesinden sonra Osman Paşa, Demir-kapı'ya doğru iler
leyen Safevi ordusu üzerine, bütün kuvveti ile yürümüştü. Sarnur çayı'nı 

geçtikten sonra, Vilayet-arkı yakınındaki Baş-depe yöresinde düşman ile 
karşılaştı. Osmanlılar, merkezde Özdemir-oğlu Osman Paşa kumandasın
da, önlerinde 30 -dan fazla zarbuzan topu olduğu halde Yeniçeri ve Silah
dar bölükleri, sağ kolda Sıvas beğlerbeğisi Haydar Paşa kumandasında Ana
dolu askeri, sol kolda Kefe beğlerbeğisi Ca'fer Paşa kumandasında Rumeli 
ve Demir-kapı yerli askeri olmak üzere düzenlendi. Yine Türk boylarından 
teşekkül eden Safevi ordusu ise, merkezde 3 bin Şah Kurçısı ile başkuman
,,dan İmam-kulı Han, sağ kolda Rüstem Han ve sol kolda Burhan-oğlu Ebu 
Bekir Mirza şeklinde yer aldı. Safevi kuvvetleri arasında bazı Güreli ve 
Dağıstan (Kaytak, Kumuk) beğlerinin birlikleri de bulunuyordu. Savaşın 

8 Mayıs 1583 (15 Rebi' II. 991) Pazar'a rastlayan ilk günü, orduların dü
zenlenmesi \(e öncü e1le§mesi ile geçti. 9 Mayıs Pazartesi günü, sabahtan 
akşama kadar süren şiddetli savaş, gün kararınca iki tarafın yaktığı meş'ale
ler ışığında gece yarısına kadar devam etti. 1 O Mayıs Salı günü, iki taraf da 
yorgun bulunduğu için durgun geçti. Sadece Osman Paşa, bir savaş bilesi 
olarak ağırlıklarını geri taşıtıp, çekilme hazırlığı gösterdi. ll Mayıs (18 

7 Bk. Dr. B. Küttikoğlu : aynı esr. 100-101. 
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Rebi' Il.) Çarşanba günü, aldatıcı çekilme harekatına başlayan Osman Pa
şa~ yolu kesrnek için acele atılan Safevileri~ şiddetli bir topçu ateşi ile kar
şıladı ve iki koldan çevirdi. Durumunu geç farkeden İmam-kulı Han, bir 
ara Osmanlı sol koluna yüklendi ise de, sonuç alamadı. Safevi birlikleri da
ğılmaya başladı. Sonunda İmam-kulı Han da kaçtı. Dört gün süren savaş
ta,. üstün kuvvetine rağmen Safevi ordusu yenilmiş, ordugahı zaptedilmiş 

ve ağır. kayıplara uğramıştı. ·Osman Paşa'nın bu büyük zaferinden sonra, 
Şirvan kesin olarak Osmanlı hakimiyeti altına girdi6

• 

Bu üçüncü metinde, müstensih tarafından konulmuş olması mümkün, 
uzun bir başlık bulunuyor. Manzfune, bendierden kuruludur. Her bend, 5 -i 
hane ve 1 -i va sı ta olmak üzere, 6 ·-ş ar beyittir. Bendierin hepsi 24 ve bun
lardaki beyitlerin toplamı 144 -dür. Bahr-i Recez'in «mefallün, mefallün, 
mefailün, mefa:ilün» gibi, çok kullanılan bir ölçüsüyle yazılmıştır. Her 
bendin, hanesindeki mısralar kendi aralarında müselsel (musarra'), va
sıta beyitleri ise, manzumenin bütününde ayrıca kendi aralarında kafiyelidir. 
İlk bend'de «redd-i matla'» yapılmış ve matla'd~ki beyit, iki kelimesi fark
lı olarak, makta'da tekrarlanmıştır. ilk dört bendin vasıta beyti küçük fark
lar ile aynı olduğu gibi, bunun bir mısra'ı, kalan bütün vasıta beyitlerinde, 
bir kaç .küçük fark ile tekrarlanmaktadır. Manzume bu yapısıyla, vasıta 

beytinin bir mısra'ı müzdeviç, diğeri mütekerrir bir müsammat şeklinde, 

Terci'-i bend ile Terkib-i bend yanında üçüncü uzun bir biçim olarak görü
ni.iyor9. Diğer taraftan divan edebiyatma ait kavramların pek az kullanıl

dığı bu manzfuneye, daha çok çağdaş halk edebiyatında görülen dil ve tarz 
hakimdir. Onun, halk şiirinde görülen bir tarzda, hükümdara hitaben ol
ması, bir halk destanı üslubu taşıması, gerçekci ve öğretici (didaktik) ol
ması, halk ağzı pek çok sözcük ve deyim ile işlenmiş bulunması, halk şiiri
nin 4+4 -lük hece ölçüsüne yakın bir vezinle kaleme alınması ... bu özel
liğin ayrı-ayrı delilleridir. Sade ve samimi bir dille söylenmiş destan biçimin
deki manzumenin, tarzı içinde muvaffak bir eser olduğu muhakkaktır. 

8 Bk. Dr. B Kütükoğlu: aynı esr. 121 vd. 
9 Türk edebiyatında kuUanılrnış nazım şekilleri üzerinde, bazı eserler yazılmış ise de, 

bunlar daha çok eski> bilgileri tekrarlayan kitaplardır. Türk şiirinde görülmüş biitün şekil
leri kesin çizgilerle belirleyen, bunların çıkışını ve geli§mesini inceleyen, her §ekUn en iyi 
örneklerini toplayan ciddi bir araştırma, ne yazık ki, henüz yoktur. Burada tahlil edilen şe

kil, divan edebiyatında az görülmüşlerden biriclir. Yakın nazım şekilleri olan Terci'-i bend 
ve Terk1b-i bend için bk. M. Süleyman Beg: aynı esr. II, 121-123; M. N1\ci: aym esr, 
192-194; Ali Seydi: Lugatçe-i edebiyyc1t. Derse'adet 1324. 23, 24; Tahir ei-Mevlevl: aynı esr. 
49-59; T. Olgun: aynı esr. 143-146; Rıza Nur: •Türk şiiri hakkında mütaldlar, IV•. Tan· 
rıdağ, I/8 (26 Haziran 1942). 4-5; İ. Habib: aynı esr. 118-122; H. İlaydın: aym esr. 119-122. 
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Bu uzun man.zı.1menin şftirini, ne yazık ki, tanımıyoruz. MalıHisını şürin
de açıkca anmamıştır. Bununla birlikte, XXI. bendin vasıta beytinde geçen 
<<Sa'dh nin, onun cinas ile söylenmiş mahlası olduğu düşünülebilir. Fakat, 
çağdaş şairler tezkirelerine bu mah!a.s ile kaydedilmiş bir şair bulunmuyor. 
Anlattıldarına bakarak, onun 1583 harekatında Osman Paşa'nın ordusun
da bulunan, belki biraz yaşlı (krş. Manzume'de XVIII/2, 3; XXI/1), öğ
renimi basit, daha çok halk şiirine hakim bir şflir olduğu ileri sürülebilir: 
Osman Paşa ve anlattığı olay ile ilgili hususları kendi görerek veya duyarak 
edinmiş olmahdır .. Özdemir-oğlu Osman Paşa'nın kendi bulunduğu sefer
leri manzum .olarak tesbit ettirmeğe ehemrniyet veren bir kişi olduğu dik
kate alınırsa; elimizdeki eserin kaleme alınış sebebi daha iyi ortaya çıkar. 
Belirtilen yıldaki Şirvan seferinde bulunan şair, hükümdarca davet edilen 
bu yaşlı yiğiti ona anlatan uzun manzamesini yine aynı sıralarda yazmış ol
malıdır. Manzume, bütün bu özellikleri ile, anlattığı harekatın mühim bir 
kaynağı olarak değer taşımaktadır. 

D. Elyazmaları ve yayın şekli 

Yukarıdaki açıklamalarda Özdemir-oğlu Osman Paşa ile ilgili oldu
ğunu gördüğümüz üç manzümeden ilk ikisi (A ve B) bir Ruus defterinde, 
üçüncüsü (C) de elyazması bir mecmuada kayıtlı bulunuyor. Bu iki eserin 
tavsifleri aşağıda ayrı-ayrı verilmiştir : 

1. Ru'us defteri. İstanbul, Başbakanlık Arşiv Umum Müdürlüğü. Ka
mil Kepeci tasnifi - Ruus, nr. 232. 

Cildinin üstüne sonradan yapıştırılmış olduğu anlaşılan bir kağıtta : 
«Sa'adetlü Vezirlazam Osman Paşa, edamalHihu te'ala iclale-hu, hazretleri
nün Vilayet-i Şlrvan'da, sene 986 Şa'banü'l-mu'azzamınun evayili güninden, 

sene 987 Recebü'l-müreccebinün evasıtı günine gelince virdügi c.L.l J J ev
velki ru'ı.1sıdur>> yazılıdır. Defterin, kahverengi meşin cildi tahrip olmuş ve 
bir kapağı kopmuştur. Şirazesi de bozulmuş tur. Yazılı kısmı, değişik satır

lı olmak üzere, 407 sayfa tutuyor. 122 X 205 mm ölçüsündedir. Kağıdı, 
az aharlı, açık krem renginde olup, yerli imaldendir. Metin, değişik türdeki 
yazılada kaleme alınmıştır. Bunlara cedvel çekilmemiştir. Yukarıda işaret 

edildiği gibi, Ekim 1578 - Ağustos 1579 arası günlük kayıtları toplayan 
defterin içinde, ayrıca bir istinsah kaydı görülemedi. Ancak bu tarihten 
sonra da bazı kayıtlar eklenmiştir. Defteri tutanın kimliği belli olmadığı 

gibi, sonraki kayıtları kimin ekiediği de anlaşılamıyor. 
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Rebi' II.) Çarşanba günü, aldatıcı çekilme harekatına başlayan Osman Pa
şa; yolu kesrnek için acele atılan Safevllerr, şiddetli bir topçu ateşi ile kar
şıladı ve iki koldan çevirdi. Durumunu geç farkeden İmanı-kulı Han, bir 
ara Osmanlı sol koluna yüklendi ise de, sonuç alamadı. Safevi birlikleri da
ğılmaya başladı. Sonunda İriıam-kulı Han da kaçtı. Dört gün süren savaş
ta, Üstün kuvvetine niğnien Safevi ordusu yenilmiş, ordugahı zaptedilmiş 
ve ağır kayıplara uğramıştı. Osman Paşa'nın bu büyük zaferinden sonra, 
Şirvan .kesin olarak· Osmanlı hakimiyeti altına girdi8

• 

Bu üçüncü metinde, müstensih tarafından konulmuş olması mümkün, 
uzun bir başlık bulunuyor. Manzume, bendierden kurUludur. Her bend, 5 -i 
hane ve ı -i vasıta olmak üzere, 6 -şar beyittir. Bendierin hepsi 24 ve bun
lardaki beyitlerin toplamı ı 44 -dür. Bahr-i Recez'in «mefailün, mefallün, 
mefallün, mefallün>> gibi, çok kullanılan bir ölçüsüyle yazılmıştır. Her 
bendin, hanesindeki mısralar kendi aralarında müselsel (musarra•), va
sıta beyideri ise, manzumenin bütününde ayrıca kendi aralarında kafiyclidir. 
İlk bend'de «redd-i matla'>> yapılmış ve matla'd~ki beyit, iki kelimesi fark
h olarak, makta'da tekrarlanmıştır. İlk dört bendin vasıta beyti küçük fark
lar ile aynı olduğu gibi, bunun bir mısra'ı, kalan bütün vasıta beyitlerinde, 
bir kaç küçiik fark ile tekrarlanmaktadır. Manzume bu yapısıyla, vasıta 

beytinin bir mısra'ı müzdeviç, diğeri mütekerrir bir müsammat şeklinde, 

Terci'-i bend ile Terkib-i bend yanında üçüncü uzun bir biçim olarak görü
nüyor9. Diğer taraftan divan edebiyatma ait kavramların pek az kullanıl
dığı bu manzumeye, daha çok çağdaş halk edebiyatında görülen dil ve tarz 
hakimdir. Onun, halk şiirinde görülen bir tarzda, hükümdara hitaben ol
ması, bir halk destanı üslubu taşıması, gerçekci ve öğretici (didaktik) ol
ması, halk ağzı pek çok sözcük ve deyim ile işlenmiş bulunması, halk şiiri

nin 4+4 -lük hece ölçüsüne yakın bir vezinle kaleme alınması ... bu özel
liğin ayrı-ayrı delilleridir. SMe ve samimi bir dille söylenmiş destan biçimin
deki manzumenin, tarzı içinde muvaffak bir eser olduğu muhakkaktır. 

8 Bk. Dr. B Kütükoğlu: aynı esr. 121 vd. 
9 Türk edebiyatında kullanılmış nazım ~-eki:lleri üzerinde, bazı eserler yazılmış ise de, 

bunlar daha çok eski •-bilgileri tekrarlayan kitaplardır. Türk şiirinde görülmüş biitün şekil· 
leri kesin çizgilerle belirleyen, bunların çıkışını ve gelişmesini inceleyen, her şeklin en iyi 
örneklerini toplayan ciddi bir araştırma, ne yazık ki, henüz yoktur. Burada tahlil edilen şe

kil, divan edebiyatında az görülmüşlerden biridir. Yakın nazım Şekilleri olan Tercl'-i bend 
ve Terkib-i bend için bk. M. Süleyman Beg: aynı esr. II, 121-123; M. N11ci: aym esr. 
192-194; Ali Seydi: Lugatçe-i edebiyylit. Derse' adet 1324. 23, 24; Tabir el-Mevlevi: . aynı esr. 
49-59; T. Olgun; aynı esr. 143-146; Rıza Nur: • Türk şiiri hakkında , müta/ii/ar, IV•. Tan
rıdağ, I/8 (26 Haziran 1942). 4-5; İ. Habib: aynı esr. 118-122; H. İlaydın: aynı esr. 119-122. 
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Bu elyazmasındaki iki manzfıme, 394. sayfadadır. İlki (A), sayfanın 
dörtte üçünü tutar. Beyitlerin mısraları yan-yana olmak üzere, iki sütun 
ha.J.inde ve nesilıle yazılmıştır. Hepsi 13 satırdır. Manzumenin başında bu
lunan «li-muharriri-hi» kaydı, onun bu deftere şairinin kendi eliyle yazıl
dığını göstermesi bakımından asıl ve doğru metindir. 

İkinci manzume (B) de, aynı sayfada, ilkinin altına, irice bir sülüs ya
zıyla ve belki başka bir el tarafından ilave edilmiştir. Bu kalemin, üstteki 
gibi, şairine ait olduğu belli değildir. İlk beyit yan-yana, diğeri alt-alta yazıl
mıştır. Hepsi dört satırdır. 

2. lvlecmua. İstanbul, Süleymaniye Umumi Ktp., Esadefendi nr. 3436. 

Yeşil renkli meşinden, ortası şemseli, kenarları yaldız bezerne bir cilt 
içinde, toplamı 219 (sonu kopmuş) yapraktır. 140 X 230 mm ölçüsünde
dir. Kağıdı karışık cinsten, bazısı renkli, yerli ve alıarlı olup, içindeki me
tinler değişik yazı türleri ile değişik satırlarda kaleme alınmıştır. Daha ön
ce çok kötü bir tamir geçirmiş olup, şimdi de şirazesi bozuk ve cildi ha
raptır. Değişik risaleler ve kayıtlar toplamış bulunan Mecmila'nın tertip 
edildiği yıl gösterilmemiştir. Ancak metinlerin incelenmesinden, XVI. yüz
yıl sonlarında yazılmış pek çok yaprağa, XVII. yüzyıl ortalannda hazırlan
mış olanlar katılarak meydana getirilmiş ve sonradan boş kalmış yerlere de 
yeni kayıtlar düşülmüş olduğu anlaşılıyor. Bu değerli Mecmua'yı kimin tertip 
ettiği bilinemiyor ise de, tertip yeri İstanbul olmalıdır. 

Mecmila'nın 67 b - 69 b yaprakları arasında kayıtlı olan üçüncü man
zfune (C), beş sayfa sürüyor. Her sayfada 25 satırlık, üç sütun vardır. Baş
lık kırmızı mürekkepledir. Bütün sayfayı dolduran metin, ta'ltk yazıyla 

olup, cedvel içine alınmamıştır. Yapraklar mecmua halinde ciltlenirken, ke
nardaki bazı kelimeler kesilmiştir. Bendierin vasıta beyitlerindeki müteker
rir mısrruarında bazı kelimeler, XXIV. bendde bir mısraın tamamı ve onu 
takip eden mısraın ilk iki hecesi yazılınayıp yerleri boş bırakılmıştır. Me
tinde on bir yerde imla yaniışı bulunuyor. Kenara yapılan bir çıkma ile de 
metindeki bir kelimenin (IV ;ı: vardı) farklı şekli işaret edilmiştir. Bütün 
bu hususlar, şimdilik tek nüsha olarak elimizdeki Mecmila'da yazılı bulu
nan manzilmenin şiiirinin eliyle yazılmadığını gösterse gerektir. 

Metinleri yukarıda kısaca tanıtılan elyazmalarından alınarak, burada 
yayımlanacak olan üç manzilmeden sadece biri (A), şairi elinden çıkmıştır. 
Diğerleri istinsah edilmiş birer metin olup, tek nüshadırlar. Bu durumda, ilk 
manzilme aynen alındı, fakat diğer ikisi (B ve C), elde başka nüsha olma
dığı için, metin tenkidi yoluyla hazırlanmaları imkanı elde edilemedi. 
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Il. M E T İ N L ER 

Remel: 

A 

-u--
u u-- 1uu--/uu-- / ~-=-

ı. Çün I:cadem başdı <Acem mülkine ol '~ili~şan 
Ya<ni Serdar-ı1 ser-efraz-ı }judavend-i zeman 

2. <İzzet ü şevket ile her ne mekana irse 
Didiler şal:cla b.a~arlardan anı, ya Subl.!an 

3. Yevm-i Sebt idi, çlulta v~ti2 I:curuldı otag 
I):.ondılar devlet ü il.<bal ile şad ü bandan 

4. Vai:ct-i pıhrz irdi, hernan gulgule peyda aldı 
Şöyle anlandı I):.ızıl-baş ideyarlar ~gyan 

5. <<Geldi Çıldır denizi4 yanına To:I:cınal:c5 » didiler 
I):.aşdı bu, <asker-i islama irüp, ide J.<ıran 

·• ···· .. . . ····· .... 

6. Eınr olup, bir-iki beglerbegiye6 ol demde · 
Yörüyüpn düşmene J.<arşu didiler, «Ya Mennan! » 

7. İrişüp, bir-iki nevbet, el urup birbirine 
. Kim şehid aldı, kimi bakile aldı yeksan 

8. <AJ.<ıbet furşatı I;Ial:cl:c, <asker-i islama virüp 
Şıdılar tii>ife-i Rafı.ZI'yi cümle heman 

9. B~ı sevdası düşüp, zecrile Toi:cınai:c Uan'un 
Uör u rüsvay-i cihan, başına ,~Hem zindan 

ı O. Münheziın zar u zebüı,ı aldı vü I:caçdı na~çaı: 

Payına düşdi feliiket.:.zede anufi !):.ara Uan' 

a. yörüyüp : Metinde, eski im la ile •yöriyüp • §eklindedir. 
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11. Anlar ol lJ.aletile «l,<uş].runa l,<uvvet8 >> diyücek 
Didiler l,<açdugı taribine «hey hey !}.ara Uan» 

sene 986 ,jl;.. o) d' d' 

B 
Hezec: u--- 1 u--- 1 u--

1. Çıl}:up <arşa bıral,<dı l}:ur<a alıuro 

Aradı gögleri düd-i siyahuro 

2. Yazılmış l,<urcada taribi bu kim 
<Acem Şahın sen aldufi Padişahum 

(~l.!.,)~ !l..ılT '-'- 0;.a.L:. ı-t 

sene 987 

c 
I:Iazret-i cOşman Paşa yesser-Allahu tecala ma-yezid ve 
ma-yeşanufi İmarn-lı:ülı ile mu\ıarebelerinüfi beyanındadur 

ki ~r olunur 

Recez: u--- 1 u--- 1 u--- 1 u---

. 

I. 

ı. Vez!r-i M"ır-i <Ü§man'un9 Şeha, ŞaJ;ıib-l}:ıranufidur 

Sedr-i pay-i tabtufida dilaver pehlevaiiufidur 

2. I}.apufida ?ahir ü batın veii;r-i «ali-şanufidur 
Ser-i Surbuser'eb10 yara uran tig-i meyanuftdur 

3. cUluvv-i himmetüfi birle lçılıcufidur, sinanundur 
Yolunda ol,< gibi togrı, belakeş bir kemanufidur 

b. Surbuser: Metinde, her yerde cSuro-ser• şeklindedir. Ancak vezinin kesin kalıbı 

içinde, üç kapalı hece "halinde okunınası gereken bu kelimenin ikinci hecesinde türeyen ün!U
nün, önceki becenin tesiri" ile yuvarlak olacağını kabul ederek böyle yazdık ve bütün metin
de aynı §ekli verdik. 
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4. Yolunda can u baş oynar, dilaver kahramanundur 
Tapunda terk-i can eyler bu server Nerriman'undur 

5. Vücüd-i ~ıll-ı caksüfidür, mu~attel çeşm-i canufidur 
Anun ertikieri Rüm u cAcem'de ad u şanufidur 

6. Vezlr-i Mir-i •Oşman'ufi Şeha, şaJ:ıib-Jpranundur 

Serir-i pay-ı tabtufida ~ılıcufidur, sinanundur 

II. 

ı. İşit abbar-ı ş1rlni ela eye l:lusrev-i devran 
Niçe aldı diyem bir-bir gaza-yı ~ışşa-i Şlrvan 11 

2. Gelüp Kür şuyı'nı12 geçdi, irişdi on iki sultan13 

Şamaoı14 üstine ~andı J.cunldı hayme [vü] sayhan 

3. Levend'ün15 begleri geldi, yetişdi ceyş-i Gürcistan16 

Boyanısar yine ~ana didiler ülke-i Şirvan 

4. Birikdi Surl;ı.userler'le cehül-i'1 ~avm-i Tagıstan 

~übalu17 , Kürelü18 geldi, irişdi casker-i Burhan19 

5. Bu ba\ır-i caskere nisbet, biz idük J.catre-i •umman 
Yörüdi Surbuser üzre Vez1r-i l;ıairet-i cQşman 

6. Vezir-i Mlr-i •Oşman'ufi. Şeha, şa.Qib-kıranufidur 
Sedr .. i pay-ı tabtufida dilaver pehlevanundur 

ın. 

1. Ebü Bekr ü •Ömer-dildür, Vezir-i Mir-i cQsman'ufi 
~ılıcı, ıülfi).<arıdur cAliyy-i Şir-i Yezdan'ufi 

2. Vücüdı ?lll-ı caksidür Şeha sen ııll-i Yezdan'ufi 
Hüma-perrin-i devletdür, balı~çıl telleri anun 

3. Belinde bestedür çifte muraşşa• tig-i bürranun 
Siyeh ata20 süvar olsa, alur ca~Iını düşmanun 

c. eta ey: Metinde •alay• şeklindedir. İstinsah sırasında, bu anlamı uymayan yanlış 

şeklin yazıldığı anlaşılıyor. 

d. cehül: Metinde, •cuhül• ~eklinde harekelidir. Yanlıştır. 
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4. !$:açan kim mlşe-i D.erbend21 içinden ç~dı arslanufi 
, l;liŞarı lerzeye geldi, ödi çatıadı Şambal'ufi22 

. 5. Duta5ı yiri ,l}alınadı inan kim ire Burhan'un 
Re,aya olisar · al) ır ·sipahisi Tagistiin'ufi · 

6.. . Vezir-i Mir-i <O~man'ufı Şeha, şahib-l}ıranufidur 
Serir-i [pay-ı tal.ıtufıda] dUaver pehlevanufıdur 

IV. 

1. Gurürlandı sipahiler, belinde tlg-i bürranı 
. Diyar-ı Müskür'e23 vardı•, gelüben geçdi Şirvan'ı 

. 2. Vilayet Arlp'na24 geldi :t<urup, otag [u] eyvanı 

Re<aya girdi Derbend'e idüp feryad u efganı 

3. Bu feryadı işidicek Vezir-i lıairet-i şanT 
Leb-i I$:ulzum'da25 l}urdurdı begüm l;ıamrayl sayvanı 

4. Ç~up Perbend'üfi içinden urıldı kfıs-i sultat\I 

Çalındı l}udret-i « ...u ı u .. r~ » 26 adlu çevganı 

s: .. <Adfılar göricek Şahuro Vezir-i Mlr-i <O~man'ı 
İliarı kim şıtmalar tutdı o demlerde Dagıstiin'ı 

6. VezTr-i Mir-i <Oşman'uii Şeha, ş~ib-l}ıranufidur 
Sedr-i mülk-i <adlüfide [dilaver] pehle".anufidur 

V. 

1: DUaverlik müsellemdür Vezir-i Mir-i <Oşman'a 

Ne Şah'a ser-fürfı eyler, ne Cemşid ü ne Bai.can'a 

e. vardı: Metinde, kenara bir de •girdi• kelimesi i~aret edilmiştir. Nüsha farkı oıa: 

cak tır. 
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2.- Balıl.cçıl tellerin ta~dı ser~i destar::-ı şahana 
~)::arar ata süvar oldı, yörüdi l5:arşu düşiniina 

3. Önünce <asker-i islam yörüdi hem-çü pervana 
N'ola pervanalı}s: itse cemal-i şeroc-i Yezdan'a 

4. -başag yörüdi togrı, yol açdı girdi meydana 
Şanasın M~oç-oglı'dur27, gider cışk-ıla I5:urbana 

5. Neler itdi, neler eyler dabı Şah-ı I:Jörasan'a 
Muraşşac tacını aJJır bıra:t<.durdı İmam l:Jan'a28 

6. Vezir-i Mir-i 'Ü~man'uft Şeha, şal;ıib-~ıranufidur 
Zemanufi Seyd-i Gazi'si dilaver pehlevanufidur 

VI. 

ı. <All Aga29 cuvan-babt u dilir ü miri yararufi 
I)::ıhcıyla delüpdür bagrını küffar-ı füccarufi 

2. Yörüdi girdi meydana teberdarufi, silal).darufi 
Bavaric boynını urdı, teberlerle teberdarufi 

3. Silal).darufi }s:ılıcufidur, yüzin döndürdi füccarufi 
Bular tebdil ider dayim, gamını dilde Bünkar'uii 

4. Ser-i Sur]Juser'e nazil oluban ].cahrı l):ahbar'uii 
Ki bozdul$: ism-i A'?am'la ].camu sil,ırini sehbaruii 

5. Cenab-ı \ıa.Zrete irdi Şeha, evrad u ezkaruii 
Şıdı Sur]Juser'i abır V ezir-i Mlr-i Serdar'un 

f. )}ara: Bu kelimenin ilk harfi, Mecmua'nın yaprağı kenarında kesilrniştir. Ancak Os
man Paşa'nın atının siyah renkli olduğu dikkate alınarak, vezne uygun şekllde tamamlandı 
(krş. Açıklamalar, nr. 20). 

g. -başa: Bu kelimenin. ilk hecesi de, yaprağın kenarında kesilrniştir. Tarnamın_ın· :ne 
olduğu anlaşılamadı. 
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6. Bu furşatlar, bu nuşratlar mucin-i Müstecan'uiidur 
Vezlr-i Mir~i cOşman'uii Şeha, şaJ;ı_ib-lpranufidur 

VII. 

1. ~oçal< bigi çerilerdür, yine eski emekdarufi 
Tüfengdarufi-durur cümle bulardur ceyş-i yararufi 

2. Veba fındıtıarı aldı gücini J,cavm-i füccarun 
Tüfengdür ölümi Şahum Teberrab adlu küffarun 

3. Atıldı toplarnil yir-yir şerarı şaçılur narufi 
Yuvalal,clar şıyup, bükdi belini J,cavm-i eşrarun 

4. Topun odlar şaçup yir-yir, bulardur ejder ü marufi 
~ızıl-başı helak itdi levend ü topçı bi-karun 

5. Çü l<açdı Sur.buser, indi atından Mir-i Serdar'un 
İdüp .secde J,cucüdında afuldı ismi Kahhar'un 

6. Bu erlikler, yüz al<lıl,clar sürür-i cavidanufidur 
Vezir-i Mir-i cOşman'ufi Şeha, şal;ıib-J,cıranufidur 

VIII. 

1. Atıldı yıldırım gibi tüfeng ü top u J,cunbara 
Neler itdi dimek olmaz Teberra adlu küffara 

2. Dutanı ıoplarufi şemsüfi yüzüni eyledi .t<ara 
~arafiu calemi tutdı gögerdi malı [u] seyyare 

3. To lu yirine fındıl<lar yagup şaçıldı füccara 
Bu fındıl<dan irişmişdür ser-i Surl:ı.user'e yara 

h. Teberra: Metinde, •tcberdib şeklindedir. Anlarnca yersiz oldut\u için, istinsab sıra

sında, benzer irnla şekli içinde karı§tınldığı kabul edilerek, metinde çok kullanılım bu ke
lime ile değiştirildi (krş. Vlll/ 1, XVIII/ 2, XIX/ 2, XXI/2). 
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4. Veli Beg30 yörüdi ol dem. elinde :tcanlu gaddare 
Paşa-zade MeJ;emmed Beg31 yörüdi :tcavm-i eşrare 

5. Tafia :tcaldı bu beglerüfı h ücumunda çü ta~ara 
Yüzin döndürdi ol denıde, :tcatıldı ceyş-i ber-dara 

6. Y oluiida can u baş oynar dillrüfi pehlevanufidur 
Vezir-i Mir-i Serdar'un dilaver kahramanundur 

IX. 

1. Silal)darun ugurlıdur, cüyüş-i namıdarufidur 
Buları böşça gör Şahum, bular ceyş-i yaramildur 

2. <Ali-meşreb erenlerdür ]$:amusı ?;ölfi:t<:arundur 
Sit1z-i tir-bfinufidur muJ:ıibb u gam-güsaruiidur 

3. <Ulüfeci :tculufı dabı Şeha, :tcavm-i yesarui'idur 
Niçe ıaş yaşdanup topra]$: döşenmiş bak-sarundur 

4. Yidi yıl evden avare bular cümle yararundur 
Şogu]$: ıssı çeküp, bunlar yolunda verd [ü] barufıdur 

5. Bu furşatlar, bu nuşratlar kerim-i Kirdigar'undur 
Bizi aç :tcomayup besler, <inayet sırr-ı baruiidur 

6. Silal).darufi gazavatı o:tcınur dasitanufıdur 

Vezirüfıdür dillründür dilaver pehlevanundur 

X. 

ı. Biri birine şarmaşdı sitiz-i nize-i pür-k1n 
I}:ılıçlar çı]$:dı l$:ınından tehi kaldı bezaran :t<:ın 

2. Teberler şahnup şındı, bıça:tcıar şoglug u sikkin 
Bu çlarba döymedi :tcaçdı, belalu Surh-ser-i bi-din 
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3. ··· Dir idük gice vü gündüz du<aA ·· nuşrata amin 
Bu amin ile irişdi ternam Surbuser'e şınlpn 

'4. ·. Erenlçr · tab ta ].<:al}dılar idüp Surbuser'e nefrin 
Bu nefrin ile olursa caceb mi yirieri siccin 

s.· Vez1r-i Mir-i <Oşman'ufi, Sil&l;ıdar'a idüp tal;ısin 
.. cAlilıl.< eyledi bunlar gözüfi aydın ola her l;ıin 

6. Anufi eriikieri Rüm u <Acem'de ad u şanufidur 
Vez1r-i M'"ır-i cOşman'ufi Şeha, şal,ı)b-].<:ıranufidur 

Xl. 

J... Yö.rüdii Surbuser kafir bize ].<:arşu cıdalarla 
Vilayet Ar].<:ı'nı tutdı şada-yık hüy u hillarla 

2. Bu hayı işidüp bizde gönül toldı şafillarla 

Geçüben nehr-i Semmür'ı32 temaona vü reca•larla 

3. . Yörüdi <asker-i1 islam ].<:ılıç u ob u yalarla 
Refai.i bagrını deldük yine tir-i dwillarla 

. 4. · Yörüdükm Surbuser üzre ].<:ızıl şaru Iivalarla 
Mtı!!ammed şan Ebü Cehl'e gider atlu yayalada 

5. · Vezirüfi öfiine düşdük ;ı;ihi medl;ı u şenalarla 
Şalındı düşınene ].<:arşu yine ~errin l.<abillarla 

. 6. Vez!r-i Mir-i cOşmanufi [Şeha şal;ıib-]l.<ıranufidur 

Zemanufi Murtezasıdur dilaver pehlevanundur 

i. yörüdi: Metinde, eski imH\ ile •Yöridi• ~eklindedir. 

k. şada-yı ... : Metinde, •şadayf . . . • §eklindedir. 
ı. ,asker-i ... : Metinde, • ,askeri , .. • şeklindedir. 

m. yörlldük: Metinde, eski imH\ ile •yöridüb şeklindedir. 
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XII. 

ı. Nal;carasın çalup, Ar].<'a tayandı Sur.b.user kafir 
Şaıiasü1 rü.4-i. I:ıaşr oldı, dem ·urdı . şüra. İsra>fil 

2. }$:ızıl-baş'ufı. uluları dirisine binüp bu yıl 
Mezarından çı].<up, şan kim dirildi Şah-ı İsma,IP3 

3. Alaylar gösterüp bize mu].<abil oldı ol ].<atil . 
Turuhan ateŞe ].<arŞu olup, ser-mest ü la-ya,].<ıl 

4. Levend'üfı. begleri geldi, pusüda turdı Şambayıl 
Ura Taglular'a pençe ilahi, dest~i <Azra)Il 

5. Vezir-i Mir-i 'Üı!man'ufı. oLa her bir güni bi.fı yıl 

Depe Taglular'ı yire, dele cigerlerin dil-dil 

6. <Adüya inti].<am eyler dilaver pehlevanufıdur 
·vezir-i Mir-i <Oşman'ufi dila şa~_ib-1:<-ıranufı.dur 

2. 

3. 

4. 

XIII. 

Yarar }$:urçılar'ı34 Şah'ufı., <Ali-can_ Beg35, <AH-sultan36 

Vilayet Ar):<.ı'na geldi, bulada ceyş-i bT-payan 

I;ıusaın-sultan ogulları37 irişüp açdılar meydan 
Bularun ad u şanıyla teludur ülke-i Şl:rvan 

Gelüp bışm ile tafi].<ara irişdi ceyş-i Gürcistan 
Yytlşdi bir ).\ola turdı, gelüp Şehmüz1138 ile Burhan 

Neler eyler Beni Adem, giricek göfiline şeytan 
Bilin Suruuser'i başdan çı].<ardı bu iki fettan 

n. Şehmüz : Metinde, •Şehnıur• §eklindedir. Böyle bir kişi adı bilinmediği .. için,. yakın 
olan hu şekil metne alınt;lı. 

Tarih Enstitüsü Dergisi· Forma 18 
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5. Bularufi sözine uyup<.gelüpdür cenge Tagxstan 
Buları J,catl-i <am ide Vezir-i ~aZı-et-i 'Oııman 

6. Vezir-i Mir-i <Oşman'ufi [Şeha] şa1).ib-Jpranuiidur 

Cuyüş-i ~aytag'a039 yara uran tir ü kemanuiidur 

XIV. 

ı. Şeh'üfi · · ı.S ,)J Jl.<. ü Gürd Levend'e geldi haraya 
Şu deiilü atlu virdi kim şumar olmazdı payruıa 

2. Gelüben Surb.userler'le bizi aldılar araya 
Bu cengi isteyüp buldı bular araya-araya 

3. Talaş'ufi40 begleri geldi turuhan ceng ü gavgaya 
Ol,c ol,ca söyleşür oldı, kemançe ugradı yaya 

4. Bizi ayva gibi W-şşe idenler düşdi ayvaya 
Refazi nalesi vardı irişdi ~ızıl-alma'ya 

·s. Aşıldı Mir-i cOşman'ufi l,cılıcı carş-ı aclaya 
İmam-l,culı'nı terkiye aşup, alınadı araya 

6. İmam Han'ı şıyan ahır dilaver pehlevanuiidur 
Vezir-i Mir-i cOşman'uii [Şeha şaJ:.ı.ib-]l,cıranuiidur 

xv. 

1. Gelüben bir l,ccila turdı, <Ali-can Beg, <AH-sultan 
Bu nam ile bular ahır müe>vvel açddar meydan 

2. Hücüm idüp bize bunlar, atıldı nitekim l,caplan 
Bularufila tutup pençe aramuzda niçe arslan 

o. I).aytağ: Metinde, •I).aptağ• ~klinde ya·nıı~tır (krş. Açıklamalar, nr. 39). 
ö. Bu kellme okunamadı. Bozuk imla ile olması çok mümkündür.· 
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3. I}:açurdu~ bunları girü irişdi ceyş-i Tagıstan 

I}:ılıca döymedi bunlar, tutuban tagları evtan. 

4. Alayını tutup topa od itdi topçıdan burhan 
Niçe Sur]J.user'i ya~dı kül itdi ateş-i siizan 

5. J:Iusam'ufi oglı41 irişdi be-nam-ı Rüstem-i destan 
Çalışdı ol da]J.ı ço~~ elinde ~ılıcı curyan 

6. Vezir-i ,Mir-i ,O~man'ufi [Şeba] şaJ;ıib-~ıranufidur 
I}:ızıl-başı ya~up yı~up atılan zarbüzanufidur 

XVI. 

1. cAceb-heybet geliş geldi cacayib Sur]J.user küffar 
Tüfeng ü topa ba~madı oda girdi serneoder-var 

2. Çü ~açma],< il.ıtimalini bizümçün virdi ol rnekkar 
İlıata eyledi bizi nitekim merkez-i perkar 

3. Bu günler Kerbela'muzdur yörüdük düşmene na-çar 
I}:ılıç ~ılıça oldılar bizümle zümre-i eşrar 

4. Rüm-ili <askeri birle yörüdi Çacfer-i42 Tayyar 
Sıvas'un <askeri birle yörüdi f:Iayder-i43 Kerrar 

5. Siyah esbini ~algatdı Vez1r-i }).ai:ret-i Serdar 
Girüp meydana ol gazi, eli gaddaresi ]J.ün-]J.ar 

6. Ser-i Sur]J.user'e yara uran tir ü kemanufidur 
Veıir-i M"ır-i cO~man'ufi Şeha şaJ;ıib-Ipranufidur 

XVII. 

1 . İmam ]jan çalışa gördi, kemana gezledi bifi tir 
Nişana varmadı o~ufi, çerisi şındı heb bir-bir 
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2. Deve üstine bayral}lar tal}up zeyn eyledi yir-yir 
Çevirüp. ditredüp bize yalınca{c eyleyüp şemşir 

3. Bizi l}orl}sun diyü her dem, iderdi J:ıile vü tedblr 
~ılıç gibi kestip bozdı, yavuz tedbir-i bi-takdir 

4. İderdi dem-be-dem Surbuser'i üsttimüze şeb-glr 
Yörüyüş eyleyüp yir-yir, iderdök cışl}-ıJa tekbir 

5. ~ızıl-baş'ufi. hücümiyle gelişi cümlesi bınzir 
. Tabancamuz yidi melcün, bezaran tofi.uza bir şir 

6. Ser-i Surbuser'e pençe uran şir-i jeyanufi.dur 
Vezlr-i M!r-i <Ü§miin'ufi. Şeha şa\ıib-l}ıranufi.dur 

XVIII. 

ı. İmam-l.<Ulı <<Yörüfi.!» diyü, idüp ~urçılar'a il}dam 
Veli §abit-l}adem oldı, yirinde <asker-i islam 

· 2. Boyufi. camicde ol}urduJ.<P seJ:ıerde Süre-i Encam44 
Bu Encam ile olmışdur bize bu nuşrat u incam 

3. l}.açan En<am'ı biz t.<ır:ı<a irişdürdök idüp itmam 
Bu itmam ile olmışdur l}ulüb-i ~ırl}lar'a ilham 

4. · İrişdi yardıma l}.ır:ı<Iar idüp Surbuser'i ilziim 
cinayet eyledi bize <AHm li <Alim ü cAllam 

5. D ab ı bir caskere olmış de gül bu nuşrat u ikram 
SilaJ:ıdarufi. l}udümundan !Ogar her denide bir i)öş nam 

6. Zemanufi. Seyd-i VaJ.cl}aş'ı dilaver l.cahramanufi.dur 
Vez1r-i M!r-i <Oşman'ufi. Şeha şal.ıib-~ıranuiidur . 

p. oJı:urdu~: ·Metinde, son harf .!1 ile, •okurdük!• şeklindedir. 
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XIX. 

1. Silal;ıdaruii ducasıyla l,<ıran girdi l}ızıl-baş'a 

l}ırıldıJ.<çar bu kafider girürdi yine şavaşa 

2. l}uduzlıl,c renci ulaşdı Teberra adlu taraşa 
'fol,<uz kerre folanurdı dönüben rind [ü] ].<.allaşa 

3. I} ula].<. çek düm, na+ar şaldum, idilen ceng ü talaşa 
Köpekler pöstların virdi hele talaşa-talaşa 

4. Dönüpdür şübhesüz Taglular'uii bagrı ].<.ara ıaşa 
Gelüben nisbet ü yardım iderlereli l}ızıl-baş'a 

5. Gele bir dem bular dabı şata şapl,<aların şaşa 
Dilerüm kim Murad Ban'um45 murada ire biii yaşa 

6. Bu nuşratlar, kerametler sürür-i cavidanuiidur 
Vezir-i Mir-i Serdar'un behadur pehlevanufi.dur 

xx. 
1. Vilayet Arl.<ı bu yılda şanasın Çaldıran46 oldı 

Selim Ban47
, İsma>Il ile gelüp ceng ü J,cıran oldı 

2. Niçe taçlar ışuz )s:aldı, niçe şehler nihan oldı 
Niçe serler kesilüben, niçe sırlar cıyan oldı 

3. Cünüd-i Surbuser oda düşüp merg u cuvan oldı 
Diziidi Terki-ili'ne48 keşakeş ber-keşan oldı 

4. l}ızıl-baş'ufi arasında caceb ah u figan oldı 
Bu yas ü matem ü demler .I.<ai:a>-yı asüman · oldı 

5. Vilayet Ar].<.ı'nufi cengi o].<.ınur dasitan oldı 
Bu kışşa ins ile cinne dem-i' gayb u lisan oldı 

r . lpnldı]j:ça: Metinde, clpdardıJı:ça• §eklindedir. Yanlış olmalıdır. Vezin de fazladır. 
s. dem-i .. . : Metinde, 4demi .. . • seklindedir. 
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6. Bu ceng ü çlarb u bu nuşrat l.<:amusı dasitan aldı 
Vez1r-i Mir-i <Oşman'ufi Şeha ş~ib-:taranufidur 

XXI. 

1. O dem kim şugle girniişdüm o~urdum yidi esma,yı49 

Erenler dikdi şuglümde livay-ı heft haçlra,yı 

2. Erenler Ijı.Zr olup bize afiuban lü!f-ı Mevla'yış 
Bi-!.ıamdillah ki şındurdu~ ~ara yüzlü Teberra'yı 

3. Yaşıldı o~arı şındı ~amu Surbuser'üfi yayı 
İderdük J:ı;a±ret-i :Ş:~'dan müdaıni bu temennayı 

4. Dil-i Surbuser'e ~orlJu düşüp bozuldı alayı 
I}oyup hengameyi ~açdı ~odılar ceng ü gavgayı 

5. Na~arasın yire çaldı, o dem difidürdi ~ürnayı 
Baba oglın :tcodı :tcaçdı, ogullar ~adı babayı 

6. Menüm Sa,di hikayatum müferril). Gülsitan'ufidur 
Vezir-i Mir-i <Oşman'ufi Şeha şal.ıib-1.<:ıranufidur 

XXII. 

1. Demür-:t<:apu'ya50 gönderdüfi, ugur tutdufi Sila"Q.darı 

)$:ızıl-baş'ı unutdurdı inan kim yağı Tatar'ı 

, 2. Yimege şehr-i Şirvan'ı, gelüp Surbuser'üfi van 
]$:ızıl-baş'ı şoJ,mp aijır kaçurdı şarıca arı 

3. Niçenüfi başını kesdük :tcovarken ceyş-i füccarı 

ljalaş olmadı bir kimse meger gayetde :t<:açarı 

ş. ltitf-i Mevla ; Metinde, <ICltf u MevHl.• şeklindedir. 
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4. Niçeler yaralu oldı, · iderdi ah ile zan 
<<Behey gazi! bize :tcıymaii», f.açar yalvarı-yaivan 

5. Dilinde bunlaruii Şah u cAli'dür vird-i e~arı 
Bular Allahı unutmuş, l.comuşlar ism-i ~ahhar'ı 

6. Silal;ıdarı teh1 gönneii, bular şir-i jeyanriiidur 
Vezir-i Mir-i <Osman'un Seha sahib-kıranundur 

- . 't ~ ~. 6. 

XXIII. 

1. İmam l:Jan'a uyup ].caçdı, oluhan Surbuser me>müm 
Gelişinden bana oldı, İmam'un :tcaÇışı ma4üm 

2. Meger çıplal.c ayagına idüpdür mesl;ıi ol meyşüm 
Sebeb budur ki abdesti yogimiş şmdı. ol me~müm 

3. İpek mal;ışülını I.curda yidürdi l;ıırş ile mal;ırüm 
Süreler Gence'den5 1 anı gire viraneye çün büm 

4. İşitdüm ki delü olmış kör ola, ola hem ma<düm 
ı;Iuzür-i ı;lal.cl.c'da ol kafir ola merdüdt u na-mer~üm 

5. Vezir-i Mir-i <O~man'ufi. günehlerden idüp ma<şüm 
Tutup hıf~-ı emanuiida ].cavi ].cıl anı ya {$:ayyüm 

6. Budur ser-defter-i gazi dilaver pehlevanuiidur 
Vezir-i Mir-i <Oşman'un Şeha ş~ib-:tcıranufi.dur 

XXIV. 

1. ~aranu yılduzı gögden yire düşdi İmam l:Jan'ufi. 
Ol;cudı küfri ezberden, inan kim ire Burhan'un 

t. merdüd : Metinde, önce ~merhum• yazılmış, sonra böyle düzeltilmiştir. 
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2. ~ırıldı Surouser kafir, putı şındı Tagıstan'ufi 

·.3~ .:> :. ~ <Acem'de yapıla, :.irişe- . einri . Sub~an'ufi 

Mü~e~~fnler eı;an ·vi re, biline :Val,(tı a~anufi 

4. · İtişe maşrıl5. tı garbe şadası Al-i <Ü§man'ufi 
Se~erde bafiıia her gün, şen öla bu dil ü canufi. 

_u 

5. Demür-15-apu'da bir cami< mu<ammer itdi <Üşman'ufi 

015-urlar bu~befii cum<a güninde sen Murad :ijan'ufi 

6. Vezir-i MJ:r-i .<O~ma~'ufi Şeha ş~b-15-ıranufidur 
<Acem . monlaları şimdi )J.atib-i .dil-sitanufidur 

u. Bu mısrllın tamamı ile alttaki mısdiın ilk iki hecesi, elimizdeki tek nUshada yazılma· 
mıştır. 
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lll. AÇIKLAMALAR* 

1. Serdar : Bu seferde Serdar, Lala Kara Mustafa Paşa idi. Osman
lı devlet adamı ve kumandanıdır. Safed sancak-beğliğinden sonra, Şehzade 
Selim'e lala oldu. Şehzadeler mücadelesinde mühim rol oynadı (1559). Po
jega sancak-beğliği'nden sonra, Tımışvar (1560), Van (1560-1561), Erzu
rum, Haleb ve Şam (1561-1567) beğlerbeğiliklerinde bulundu. Yemen ser
dan oldu ise de, aziedildi (1567-1568). Affından sonra 6. vezirliğe getiriidi 
(1568). Kıbrıs serdarlığı ile fethinde başarı gösterdi (1570-1571). Şark ser
darlığından (1578-1579) sonra, Sadaret kaymakamı iken, 7 Ağustos 1580 
günü öldü ve Eyyüb'de gömüldü. (SiOs. IV, 377; B. Kütükoğlu: «Mustafa 
Paşa, Lala, Kara». İslam ans.; Doç. Dr. Ş. Turan: "Lala Mustafa Paşa hak
kında notlar ve vesikalar". Belleten, :XXII/88 (Ekim 1958). 551 - 593.) 

2. Yevm-i Sebt ... duba valcti: Cumartesi günü ... Kaba-kuşluk vaktı. 
Bu olay 5 Cumada II. 986/9 Ağustos 1578, Cumartesi günü geçmişti. 

3. Valct-i ıuhr: Günün ortalarına rastlayan, öğle vaktıdır. 

4. Çıldır dellizi : Doğu Anadolu'da, Kars ilinde, Çıldır kasabasının 

8-10 km güneydoğusunda bulunan göldür. Çıldır, XVI. yüzyılda aynı adlı 
beğlerbeğiliğin merkezi idi. Kabaca üçgen biçiminde olan gölün, denizden 
yüksekliği 1960 m, yüzölçümü 128 km kare, uzunluğu 18 km, genişliği 12 
km ve en derin yeri 130 m kadardır. Dik kıyılar ile çevrilidir ve gölün aya
ğı fazla suları Arpa çayına akıtır. (Türk ans. «Çıldır gölü».; Öngör. 186 a). 

5. To)s:ma)s:: Asıl adı, Tokmak Muhammed! Sultan olup, «Tokmak 
Han» diye tanınmış~ır. Safevi devlet adamı ve kumandanıdır. Ustaclu bo
yundandır ve Şah-kulu Sultan'ın oğludur. Safeviler'in Emir-i Divan'ı ve Eri-

" Açıklamalar kısmında sık kullanılan eserler şöyle kısaltıldı : 
Kütükoğlu = Dr. B. Kütükoğlu; Osmanlı-iran siyasi miindsebetleri. I. istanbul 1962. 
Öngör = Sami Öngör: Coğrafya slJz/llğıl. İstanbul 1961. 
SiOs = Mehmed Süreyya: Sicill-i Osman/. I-IV. istanbul 1308-1311. 
Şeref = Abdurrahman Şeref: •Özdemir-oğlrı Osmcltı Paşa • . TOEM, IV-V /21-25. 
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van hakimi idi. Cülfts tebriki için elçilikle İstanbul'a geldi (Mayıs 1576). Sa
vaş sırasında Aras boyu muhafız kumandanlığına getirildi (1578). O yıl ya
pılan Çıldır ve Koyun-geçidi savaşlarında yenildi. Tebriz savaşında bulun
du (1585). (Bk. Kütükoğlu. indeks) 

6. Bir-iki beglerbegi : Bunlar sırasıyla, Diyarbekir beglerbegisi Der
viş (Mehemıned ?) Paşa (süre: 1577-1578, ölm. 1606), Diyarbekir eski beg
lerbegisi Özdemir-oğlu Osman Paşa, Zülkadriye eski beglerbegisi Muytab
zacte Ah(lled Paııa (ölm. 1583) ve Erzurum beglerbegisi Sağır Behram Pa
şa · (süre : 1570-1578, ölm. 1581 ?)'dır. (Şeref. Il, 1354-1355; Kütükoğlu. 
52; SiOs. II, 328 (Derviş); I , 203 (Ahmed); II, 32 (Behram)). 

7. ~ara l:Jan : Safevi devleti kumandanlarından idi. Ustaclu boyun
dandır. Türkmen begi olup, yiğitliği ile ün salmıştı. (Kütükoğlu. 51). 

8. Bu deyimin tamamı <<Kuskuna kuvvet, kamçıya bereket» dir. Kus
kun, atın eğerine bağlı uzun bir kayış olup, kuyruğun altından geçmek üze
re gerisini dolanır. Buradaki deyim ise, dolu-dizgin kaçmak anlamına ge
liyor. (Ş. Sami: Kamus-i Türk!. II. Dersa'adet 1318). 

9. Vezir <Oşman: Vezir Özdemir-oğlu Osman ,Paşa'dır. Yukarıda I. 
kısımda B. paragrafına bakınız. 

10. Sur]Juser: Türkçesi, «Kızıl-baş»dır. Metinde düşman şu sıfatlar 

ile anılmıştır: Ceyş-i ber-dar, füccar, havaric, kafir, kavm-i eşrar, küffar, 
mekkar, rafazl, sehhar, sur]Juser, teberra, zümre-i eşrar. 

11. Şirvan : Kuzey Azerbaycan'ın güneydoğusunda, Hazar denizi ile 
Kür ırmağı arasında bulunan bir bölgedir. Eski Şirvan-şahlar ülkesi idi. Mer
kezi Şamahı, diğer şehirleri Şabran ve Kuba'dır. 1551 -de Safevi eyaleti ol
du. 1578 -de Osmanlılar fethetti ve 1590 barışı ile Osmanlılar elinde kaldı. 
16 sancak halinde idare ediliyordu. 1607 -de yine Safevi hakimiyetine girdi. 
(W. Barthold : <<Şlrw1m. İslam ans.; Kütiikoğlu. indeks) 

12. Kür suyı: [İlkçağ: Kyros, Cyrus; islam coğr.: Nehr el-Ktirr; 
batı dil.: Kur ve Kura] Kuzey Azerbaycan'ın en büyiik akarsuyudur. Tür
kiye'd~ Kars'ın kuzeybatısında doğar, Tiflis'ten geçer, Karabağ ovası ile Mu
gan bozkırını sular, Cevad (bugün: Sabir-abad)'da Aras ırmağı ile birleşir, 

Salyan üzerinden delta yaparak Hazar denizi'ne dökülür. Uzunluğu 1523 
km -dir. (Mirza Bala: «Kür». İslam ans.; Öngör. 474 b) 

13. Sullan : [Metin'de : ı.)lh.L. ; Osman Paşa mektftbu'nda : ..:ıl:l .... ] 
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Safevi ülkesinin batı kesiminde, belirli bazı bölge hakimlerine ve kudret
li emirlere verildiği anlaşılan bir ünvandır. (Ktş. J. H. Ktamers: <<Sultan». 
isiilm ans.) 

14. Şama}Jı: Şirvan bölgesinin merkezi olan şehirdir (40° 37' K-
48° 30' D). Bir kaç defa Osmanlılar tarafından işgal edilmiştir. 1583 fet
hinden sonra, 50 gün içinde kale ve surları yenilenmiş, şehir imar edilmişti. 
(A.Z.V. Togan: «Azerbaycan». İslam ans.; Ktş. yukarıda Şirvan, nr. ll) 

15. Levend: Doğru şekli «Levend-oğlı Aleksandre Han» dır. Gü
ney Kafkasya'da, Tiflis'in doğusundaki küçük Kakheti Gürcü beyliğinin hü
kümdarı idi. Babası II. Levan yerine tahta geçti (1574). Şirvan seferinin ilk 
yılında Serdar Lala Mustafa Paşa'nın huzuruna çıkarak, bağlılığını bildirdi. 
Ülkesi ocaklık olarak alındı ve beglerbegiliği de kendisine verildi (1578). 
Ancak, Osmanlı seferinin başarı kazanmaması için, gizlice Safeviler'e yar
dımlarda bulunuyordu. Gönderdiği begler Meş'ale savaşında tutulunca, IT. 
Aleksandre'ye bir tekdir mektubu ile iade edildi. (Kütükoğlu. indeks) 

16. Özdemir-oğlu Osman Paşa bir rnekttıbunda: «Levend-oglı Alek
sandre I::Jan'ın gönderdiği dört gürd begi ... » diyÔr (Viyana Milli k tp., nr. 
1018; nşr. A. Şeref: <<Özdemir-oğlu Osman Paşa'nın bir mektubu». 36) 

17. I}:ubalu: Metindeki anlamına bakılınca bu kelimenin, Şirvan böl
gesinde bulunan bir oymağın adı olduğu anlaşılıyor. Nitekim, Şirvan ile ku
zeyinde görülen Kubalu (4 yerde), Kuba ve Kubaçı yeradları da bu henüz 
üzerinde durulmamış boyun varlığına işaret eder. Şeki-Borçalı yöresinden 
Saınur boyuna inen Kubaçılar'ın adının zırh imal eden anlamına türkçe ~<Kö

beçi»den çıktığı da ileri sürülmüştü. Kuba kasabası ise, Şirvan bölge
sinde Baku ileD~mir-kapı arasında bulunmaktadır (41 o 22' K - 48° 28' D). 
Kaytaklar'a ait Kuba Hanlığı (1 74 7-1837) da burada kurulmuştu. C\V. 
Barthold: «Dağıstan». İslam ans.; Mirza Bala: <<Kuba». İsH'tm ans.) 

18. Kürelü: Dağıstan'da, Demir-kapı yakınındaki bazı köylerde ya
şayan bir aşirettir. Sahip oldukları kalelerden en büyüğü, !):ural) (Kur~) 
idi. (Şeref. III, 141S, 1420; Kütükoğlu. 64, 88, 89, 102, 121). 

19. Burhan: Aslı <<Burhan-oglu »dur. Tam adı Burhan-oğlu EbU Bekir 
Mirza'dır. Şirvan-şahlar'ın Derbeadliler soyundan son hükümdar Burhan-ı 
Ali Sultan(ölm. 1551)'ın oğludur. Babası gibi, Osmanlılar'a sığınmış idi. 
Şirvan seferine · çağırılınca, Şirvan hakimliğini elde edeceği ümidiyle, Os
manlı ordusuna katıldı. Osman Paşa'nın yanından ayrılmadı. Onu hep Şir-
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vfm'm zaptma teşvik etti. Fakat iki kere ihanet etti. 1579 -da aldığı askeri 
birlik ile Şirvan'm zaptma gitti, ancak daha savaşın başında kaçtı. Bir sü
re sonra, Osman Paşa'nın yanına döndü. 1580 -de Gazi Girey ile Peyker 
Han Uzerine yüriiyüşte, savaş gecesi yine kaçtı. 1582 -de Osmanlı tarafını 
terk ederek, kendi birliği ile Safevi ordusuna katıldı. Meş'ale savaşı'nda bu 
orduda sol kola kumanda ediyordu (1583). Yine yenilerek, kaçmıştır. (Kü
tükoğlu. indeks) 

20. Siyeh at : Özdemir-oğlu Osman Paşa'nın, «Kara Kaytas» adını 

verdiği ünlü atıdır. Bk. Metin, ID/3, V /2, XVI/ 5. (Şeref. II, 1357, 1364; 
m, 1441. Asafı:'nin Şecd'at-name'sinden alarak) 

21. Derbend: Dağıstan'da Hazar denizi kıyısında şehir ve limandır 
(42° 05' K- 48° 08' D). Malıaç-kala'nın 112 km güneydoğusundadır. Türk
ler buraya «Demür-kapı» derler. Tarih boyunca mühim bir yer olmuştur. 
Osman Paşa'nın Şirvan harekatı sırasında, onun merkezi idi. Krş. aşağıda, 
Demür-kapı, nr. 50. (W. Bartbold: <<Derbend». İslam ans. ; Türk ans.: «Der
bend».) 

22. Şambal : (Eski şekli: Şav~al] Dağıstan'da yaşayan Kazı (Gazi) 
Kumuk boyunda, en yilksek idarecinin taşıdığı iinvandır. Şamhal, begliğin 

merkezi olan Terki (Tarku) kalesinde otururdu. Krş. aşağıda, Terki-ili, nr. 
48, (W. Barthold: (/.Dağıstan». İslam ans.) 

23. Diyar-ı Müskür : Şirvan bölgesinde, Kuba ile Şabran yakınında 
dağlık ve ormanlık bir nahiyedir. Osmanlılar elinde iken, Derbend eyaleti 
sancaklarından idi. Halkı türkçe konuşur. (W. Bariliold: <<Dağıstam. İslam 
ans.; Mirza Bala: «Kuba». İslam ans.; Kütükoğlu. 64, 91, 121, 126). 

24. Vilayet Arlp: Osman Paşa rnektilbunda: «Müskür nam nahiyeye 
karib, ViHl.yet B:arl}ı dimekle ma'ruf mevzi' cıvarında Baş-depesi nam ... 
sahrada» diyor. Meş'ale savaşı'nın olduğlı bu ova, Sarnur ırınağı'nın gUne
yinde ve Kuba'nın doğusundadır. Diğer adı << 1-:>1~ 1 l....:>!: , Bilasa, PiH\sa» 
dır. Aynı yerde, daha önce Timür Beg ile Kıpçak meliki Toktamış da sa
vaşınış idiler; (A. Şeref: «Özdemir-oğlu Osman Paşa'nın bir mektubu». 36; 
Kütükoğlu. l26, 209. çıkma) 

25. Rulzum : Bazı İslam coğrafyacıları, Hazar denizi'ne verilen ad
lar arasında bunu da göstermişlerdi. Elimizdeki manıi'ırne, bu adın XVI. yüz
yılda da kullanıldığını ortaya koymaktadır. (Mirza Bala: <~-Hazer denizi". 
İslam ans.; A. Adnan-Adıvar: Osmanlı Türklerinde İlim. 2. bs. - İstanbul 
1943. 65). 
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26. (j!l.:,.• ..r..U : Bu söz Hz.-i Kur'an'da bulunan bir ayetin içinde geç-
mektedir. «Yardım, Allah'dandır ... » anlamına gelir. Ayetin tamamı için bk. 
LXI. Saf, nr. ı 3. 

27. Mall!:oç-oglı : Malkoç-oğlu, XV. yüzyılda yaşamış Rumeli uc
beglerinden Balı Beg'dir. Ancak burada, Meş'ale savaşından iki hafta ön
ce Niyaz-abact yenilgisinde şehid düşen Divane Malkoç Beg de kasdedilmiş 
olabilir. O da Rumeli uç-beglerinden idi. Daha Sultan Kanuni Süleyman 
Han çağında kahramanlıklar göstermiş yaşlı bir yiğit idi. Niyaz-abact'da çar
pışırken şehid oldu (24 Nisan ı583). (Kütükoğlu. ı26) 

28. İmam J;;.lan: Asıl adı, «İmam-kulı Han» dır. Kaçarlu boyundan
dır. Safevi devleti'nin Karabağ (Gence) va.Iisi idi. ı578 -de Çıldır ve Koyun
geçidi savaşlarında yenildi. Aynı yılın 12 Eylülü'nde Ereş'i Osmanlılar'dan 
geri aldı. Arkasından bir süre Tiflis'i kuşattı. 1580 de Karabağ tümeni va
lisi olarak, Şirvan mubafızlığına da getirildi. Meş'ale savaşı'nda ağır yenil
giyle çekildi (ı583). (Kütükoğlu. indeks). 

29. <Ali Ağa: Osmanlı ordusunda, Dergah-ı all sipahilerinden olan 
Silfıhdar bölüğünün başıdır (Silahdar-başı). Metin'de sık-sık onun yiğitliği

ne işaret edilmektedir, bk. VI/ 2, 3; IX/ 1, 6; X/ 5; XVIII/ S; XIX/ı; 
XXII/ ı,6. 

30. Veli Beg: Osmanlı sancak-beglerindendir; Şirvan seferi'ne katıl
dığı sırada Kastamonu sancak-begi bulunuyordu. Meş'ale savaşında, sağ 

kola kumanda eden Haydar Paşa'nın emrinde idi. Hakkında başka bilgi el
de edilemedi. 

3 ı. Paşa-zade Me!!emmed Beg : Osmanlı sancak -beglerindendir. 
Kimliği açıklıkla tesbit edilemedi. 

32. Nehr-i Semmür : [Samur ırmağı] Dağıstan'ın güney kesiminde 
bir akarsudur. Kafkas sıradağlarından doğar ve doğuya akarak, Hazar de
ııizi'ne dökülür. Irmak, 21 O km uzunluğundadır. 

33. Şah-ı İsnia•il : Safevi Şahlığı'nm ı. hükümdan Şah I . İsmail'dir 
(1502- 1524). Krş. aşağıda, nr. 45 ve 46. · 

34. }$:urçılar : Safevi devleti ordu teşkilatıoda askeri bir sınıftır. Bu 
devirde, ülkenin ileri gelen ailelerinin oğullarından teşekkül ettirilen ve doğ
rudan Şah'a bağlı bulunan atlı muhMız alayıdır. Çeşitli Türk şivelerinde 
bulunan bu kelime, silah anlamına gelen «Kur (Kor?)». kökü ile, «-Çı» 
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ekinden yapılmıştır. SiHJ.hçı, silahşör, atlı asker, zırhlı muhMız askeri, bek
çi gibi anlamlara gelir. Bunların kumandanlarına da Kur-begi, Kur-başı de
nirdi. XVI- XX. yüzyıllar boyunca Türkistan' da, aynı anlamda çeşitli va
zife ve sınıflar için kullanılmıştır. Farsçaya da geçmiştir. (Raphael du Mans: 
Estat de la Perse en 1660. nşr. Ch. Schefer. Paris 1890. 25, 8. çıkma (Ch. 
Schefer'in eki); Prof. R. R. Arat: Gazi Zahirüddin MuhammedBabur, Ve
kayi. II, Ankara 1946. 625; aynı müell.: <<Kurçı'». İslam ans.; Gerhard Doer
fer: Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. I. Wiesbaden 
1963. 429- 432 (nr. 301). 

35. cAli-can Beg : Safevi ordusu zabitlerindendir. Belki Kurçılar'dan 
idi. Kimliği açıklıkla tesbit edilemedi. 

36. <Ali-Sul!an : Safevi ordusu zabitlerindendir. Belki o da Kurçılar'
dan idi. Kimliği hakkında bilgi elde edilemedi. 

3 7. U usam-sultan ogulları : Safevi ordusunda bulunan kumandanlar
dandır. Kimlikleri tesbit edilemedi. Krş. aşağıda I:Iusam-oglı Rüstem, nr. 41. 

· 38. Şehmüz: Safevi ordusuna katılmış, Dağıstanlı bir beg olmalıdır. 
Safevi ordusunda sol kola kumanda eden Burhan-oğlu EbU Bekir Mirza'nın 
yanında bulunuyordu. Kimliği bulunamadı. 

39. J>,:aytag: Dağıstan'd~, Demir-kapı kuzeyindeki yörede yaşayan 

bir l:ioydur. Boybeglerine «Usml» ünvanı verilirdi. Müslüman idiler. Bun
lardan bir kümesi, güneye doğru göç ederek, Şeki ile Şirvan arasında yer1 

leşti. Şirvan bölgesi, 1607 -de Osmanlılar elinden alınınca, Kuba ve Salyan 
yöresi bu güney Kaytaklar'ına verildi. Daha sonraki Kuba Hanlığı'nı bura
da yaşayan Kaytaklar kurmuştur (1747-1837). (Evliya Çelebi: Seyahat
name. II. Dersa'adet 1314. 291; W. Barthold: << Dağıstan» . İslam ans.; Mir
za Bala: <<Kuba>> . İslam ans.; Kütükoğlu. indeks) 

40. Talaş : Şairin bu ad ile hangi toplumu andığı kesinlikle belli de
ğildir. << Talışlı» adını taşıyan bir boy, Karabağ bölgesinde yaşamak ta ve 
Safevi ordu~una asker vermekte idi. Diğer taraftan, Hazar denizi'nin gü
neybatı kıyısında Gllan ile Mugan arasında yaşayan bir halkın (kendileri: 
Tolış) ve onların oturduğu bölgenin adı da «Taliş» dir. Coğrafyacı Hamalı 
Yakut'a göre, bu «Talaşan», Gtlan'ın bir kısmıdır. Safevi hakimiyetini ta
nımış, yarı bağımsız bir hanlık idi. Merkezi, Lenkoran şehridir. İkincisinin 
savaş yerine uzaklığı dikkate alınırsa, ilk boyun Safevi ordusunda bulundu
ğu düşünülebilir. (Kütükoğlu. 138; W. Barthold: <<Taliş». İsH1m ans.) 
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41. I;Iusam-oglı ... Rüstem: Safevi kumandanlarındandır. Meş'ale sa
vaşı'nda Safevi ordusunun sağ koluna kumanda ediyordu. Rüstem Han'in 
kimliği hakkında başka bilgi bulunamadı. Krş. yukarıda, nr. 37. (Kütükoğ
lu. 126-127). 

42. Ca'fer: Osmanlı vezirlerinden Ca'fer Paşa'dır. Yiğit bir kuman
dan idi. Sancak-begliğinden sonra, Güle (Gyula) ve Sigetvar beglerbegisi ol
du (1566). Orayı 500 atlı ilc, üstün düşman kuvveti elinden kurtardı. 1580 
-de Kefe beglerbegiliğine getirildi. Şirvan seferine gidecek takviye kuvveti~ 
ne başbuğ tayin edildi (1582). Şirvan savaşlarında bulundu ve Meş'ale sa
vaşında kumanda ettiği Osmanlı sol kolunda kahramanlık gösterdi (1583). 
Şirvan'ın zaptından sonra, vezirlik rütbesi ile Serdar kaymakamı olarak, ora
da mubafızlıkta kaldı. 2 Ekim 1588 günü orada öldü. (SiOs. II, 71 ~ Kütük
oğlu. indeks) 

43. I;Iayder : Osmanlı beglerbegilerinden Haydar Paşa'dır. Sancak
begliğinden sonra, Basra, Sıvas (1581-1587), Trabzon (1587), Gence (1588), 
beglerbegiliklerinde bulundu. Bir ara bahsedildi ve 1592 Ağustosunda af
fedildi. 1593 -de Haleb beglerbegiliğine tayin edildi. Bundan sonra öldü. 
(SiOs. II, 260; Kütükoğlu. indeks) 

44. Süre-i En<am: Hz.-i Kur'an'ın 6. suresidir. 165 ayettir. 

45. Murad l:Ian: Osmanlı devleti'nin 12. hükümdan Sultan III. Mu
rad Han'dır (1574-1595). 

46. Çaldıran: Güney Azerbaycan'da, Maku ile Hay arasında bulu
nan bir ovadır. Burada, Osmanlı hükümdan Sultan I. Selim Han ile Safevi 
hükümdarı Şah I. İsmail arasında, 23 Ağustos 1514 günü büyük bir mey
dan savaşı yapılmıştı. (M. Tayyib Gökbilgin: <<Çaldıran muharebesi». İs
lam ans.) 

47. Selim l:Ian: Osmanlı devleti'nin 9. hükümdan olan Sultan I. Se
lim Han'dır (15 12- 1520) . . 

48. Terki-ili: Dağıstan'da yaşayan Kazı Kumuklar'ın başşehri Terki 
(Tar].<u, Tarbu) ve onun çevresinin adıdır. Bu şehre «Büyna\<» da denir. 
Krş. yukarıda, Şamhal, nr. 22. (W. Bariliold: «Dağıstan». İslam ans.) 

49. Yidi esma, : EbU Hüreyre (ölqı. 678)'den rivayet edilen bir ha
dis-i şerife göre, Allah'ın 99 adı vardır, onları kim beller ve sayarsa, son-
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suz mutluluğa erişir ve cennet'e girer. Bunlara "Esma-i hüsna = en güzel 
adlar" denir (Bk. Ali Osman Tatlısu: Esmtfü'l-Hüsna şerhi. 3. bs. Ankara 
1963). Burada onlardan, savaş, yardım, düşmaiu kırma ile ilgili yedi tane
sinin okunmasına işaret edilmiş olmalıdır. 

50. Demür-~apı : Türkler'ce Derbend şehrine .verilen addır. Krş. yu
karıda, Derbend, nr. 21. 

51. Gence : Kuzey Azerbaycan'ın batı kesiminde bulunan, ikinci bü
yük şehirdir (40° 38' K- 46° 26' D). Kür ırmağı'nın güneyinde ve ona dö
külen Gence çayı üzerindedir. Şirvan seferi sırasında, Osmanlı ordusu bu 
şehri geride bırakarak, daha doğuda harekatta bulunuyordu. Buranın valisi 
İmam-kulu Han ise, çevreden topladığı kuvvetler ile Osmanlılar'ı arkadan 
vurınağa çalışmakta idi. 1588 -de Serdfu" Perhad Paşa tarafından fethedil
di. Osmanlı hakimiyeti altmda iken, 7 sancaklı bir eyalet merkezi olmuş

tur. (Mirza Bala: <<Gence». İslam ans.; Kütükoğlu. indeks) 


