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_ŞEHZADE MUSTAFA MERSİYELERİ 

Mehmed Ça'VU§oğlu 

Kanuni Sultan Süleyman'm-ıı büyük oğlu Şehzade Mustafa'yı 

Konya Ereğiisi yakınında öldürtmesi .sebeb ve neticeleri bakımından 
Osmanlı tarihinin en mühim hadiselerinden biridir. Kaynaklarda ve 
son araştırmalarda kaydedilen bilgilere göre hadise şöyle bulasa 
edilebilir1 : -

«An'ane icabı büYük oğul, o zamanki ifadesiyle «ekber-i evlad» 
tahtın varisi olduğundan; Kanuni'den sonra Şehzade Mustafa padi
şah olacakdı2• Mustafa, Kanuni'nin ilk karısı Gülbahar Hatun'dan 
olan oğlu idP. Diğer tarafdan, padişahın Hurrem Sultan'dan doğma 
Biyezid, Cihangir: ·selim a~arında üç oğlu daha vardı. ·Hurrem Sul
tan kendi oğlu Bayezid'i tahta geçirmek istiyordu. Bu gayeye eriş
mek için damadı Rüstem Paşa ve kızı Mihrümah Sultan ile elbirliği 
ederek Mustafa'nın. vücudunu ortadan kal~rmağa girişdL Her üçü 
birleşerek, düzme vesikalar te'min ile, Şehzade Mustafa'nın kendi
sini tahtdan uzaklaşdırıp yerine geÇeceğine padişahı inandırdılar. 
Hatta, Şe_hzadenin İran şahı Tahm~sb ile işbirliği !-apdığını da iddia 

ı Ba§langıçda veraset kanunu yokdu. Fatih'in kanunnamesiJ!de «bepim 
· eviMundan her· kime~p.eye .. » kaydı, §ehzadelerin, hatta çocuklarİnın tahta ge
çebilecegini göstermekdedir. Büyük oglun tahta geçmesi, yani ekberiyyet esası 
I. Ahmed · za.IiıAİı.ind~: kabül edilmi§dir. · 

2 Bu husüşda ~geniş bilgi için bk. M. Cavid Baysun,_ Mustafa (Şehzdde 
Mustafa), 1A; M. Tayyib Gökbilgm, Hurrem Sultan, 1A; Dr. Şerafettın Turan, 
Kanuni'nin ?ğlu 9~hzdde Btıyezid Vak'ası, Ankar3:, 1961, s_. 15-37 ve gibliyograf
ya. 

3 Farsça kaideleri bilmeyen avam ağzmda Gülbahar diye diy~ telaffuz edi
len bu· kelimenin aslında «Gül-i bahar» diye telaffuz edilıniş . olması muhakkak 
gibidir. · 

Tarih Enstitilsü Dergisi - F. ljt 
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etdiler. Bunların kavline göre, Mustafa askeri kendi tarafına çek
mek ve ordu düzrnek gayreti içinde idi. Bu telkin ve tahrlklerle şeh
zadenin k~ndisi ve dolayısiyle devletin bakası için derhal önlenmesi 
gereken bir tehlike olduğuna inandiTılmış olan yorgun padişah H. 
960/M. 1553 yılında, Nahcivan seferine hazırlanmış olan ordunun 
başına geçmek için Konya Ovası'na geldi. Şehzade Mustafa'yı ordu
gaba davet etdi. Ortada dönen dedikodular herkesin maliımu olmuş
du. Davetin hangi niyetle yapıldığı hususunda tereddüdler vardı. 
Mustafa, etra.fın uyarmalarına rağmen babasının huzftruna varmak
dan geri durmadı. Kanuni'nin çadırının önünde, o zamana kadar sü
regelen adete aykın olarak silahlarını aldılar ve beraberinde getir
diği birkaç Jpşiyi de çadıra yaklaşdırmadılar. Şehzade, babasının 

}?.uzflruna varqığuida onu hürmetle eğilip selamlayınca padişa.h «Ah 
köpek! sende bala beni selamıayacak cesaret var mı?» diyerek ar-

. kasını döndü. Bu işareti alan ~siz celladlar şehzadenin üstüne atıl
dılar. Şehzade onlarla kahramanca boğuşdu, hatta bir aralık kurtul
maya dahi muvaffak oldu. Fakat saray bademelerinden pehlivan 
Zal Mahmud üstüne atılıp bastırdı ve böylece Şehzade Mustafa'yı 
boynuna kemend atarak telef etdiler. O sırada ordugahda bulunan 
şair Dukaginzade Yahya Bey meşhur meraiyesini yazdı ve herkes~ 
hislerine t~rceman oidu. Zal Mah.İnud'a «Zal» lakabı bu hadise do
layısiyle padişah tarafından verilmişdir.» 

Şehzade Mustafa ordu ve halk arasında çok sevilen adil, ~ömerd, 
alimleri ve şairleri himaye eden, kendisi de şair bir kişi idi. Herkes 
ona tahtın mutlak varisi göziY.le bakıyor, hatta· ihtiyar· pidişahın 
yerine geçmesini arzU. ediyordu. 

Mustafa'ya kadar gelen zaman içinde kılasik edebiyatımızda, 

taht kavgalarmda hayatlarını kaybeden şehzadeler için mersiye ya
zılıp yazılmadığı husiisunda bir bilgim yok. Savcı Bey, Şehzade Cem, 
yaviız Seİim ve kardeŞleri .hadiselerinde maktui~e·r ~çin yazılmış bir 
mersiyeye henüz rastlamadım. Yalnız Yavuz Selim'in baba.Smm ye
~ine tahta geçişi ve bi.İ- müddet sonra babası 2. Bayezid'in ölü§ü üze
rine devrin şairlerinden Firak:i'nin şöyle bir kıt'ası var : 

Çün be-J;ıükriı-i !):adir ü l):ahhar-ı Sultan-ı Ezel 
Tabt ile ta tal;ıta-i tabutı t~im itdiler 
Balltı gör kim tal;ıta-i tabuta b~di J?ayezid 
Tahtı bir şah-ı Selimü'ı-tab'a teslim itdiler 
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Öyle sanıyorum ki, kılasik şairlerimiz, makttile karşı besledikleri 
duygu ne olursa olsun, kati emrirı.in .!layandığı fetvanın. isabeti, do
layısiyle padişahin emri hususunda şübheli görünmemek için böyle 
hadiselerde mersiye .yazmakdan kaçınmışlardır. Bu bakım'dan Yah
ya Bey'in mersiyesi büyük bir cesaret örneği olarak telakki edilmiş, 
hadiseyi tasvib etmeyen çoğunluğun hisletini. kuvvetle . aksetdirdiği 
için dilden dile dolaşmış, mecmu·aıara kaydedilmişdir . . 

Yahya Bey'in, yerli ve yabancı kaY?aklarda çok bahsedilen ve 
birçok antolojilerde rastlanan bti şiirinin, yakın · zal!lana kadar, o 
mevzfıda söylenmiş tek mersiye qld1,1ğti · zannediliyordu.' · Şerafettin 
Turan «Kanuni/nin Oğlu Şekzade Bayezii V~W~;? adli eserinde 
Sami mahlaslı bir şairin yer yer daha cür'etkar ifadeler ihtiva eden 
m ersiyesini neşr etdi4 • Bu iki mers(ye dışında, is 'tan bu) kütübhane
lerinde çalışırken, dört ayrı şair tarafından yazılmış beş mersiyeye 
de ben tesad.üf etdim. Daha sonra Dr. İsmail Erünsal, Fazli'nin mer
siyesini haber ·verdi5 • Görülüyor ki,_. bu elim hadise--yalnız · Yahya 
Bey'i değil, devrin diğer birkaç şairini de etkilemişdir. Bu makale 
ile takdim e~diğim mers~yelerin; birer · ea.ebi-nümfın·e-olmaları-dışı~:. 

da, tarihi bakmi.d·an bazi husftslara açıklık getirici husftsiyetleri ol
duğunu sanıyorum. 

Şehzade Mustafa'nın katlinin bazı şairler üzerindeki tesirleri 
tarih söylemek şeklinde görülmekdedir. Bu tarihlerden mecmualar 
arasında rasladıklarımı buraya aktarıyorum. Merhfrm İzzet Koyun
oğlu'nun kütübhanesindeki bir yazma içinde, yazarı . belli olmayan 
iki kıt'aya tesadüf etmişdim. Bunlardan birinde şehzadenin boğau
rulduğu tarih günü ve saatiyle belirtilmişdir : 

· 4 Eser içiri bir önceki dipnotuna bk: .Bu neııirde~ haberi olrhayan Haııim 
Nezihi Okay aynı· şiiri Hisar Detgisi'nde . (Nisan 1976), «Bu· güne kadar bilin
memi§» diyerek yeniden yayınladı. Kaynağmı kendisİPden sorduğumda, metnin 
aslının. bulunduğu DTC. Fakültesi'nde kütübhiine memurluğu ve o!{qtinaplık · 
yapmış olan merhüm Kemal Edib Kürkçüoğlu'(la,n aldığmı söyi.emi§di. Anlaşıl
dığuıa gÖre her iki. naşir de a:Ym. metni neıır et'ilıi.§lerclir. Haş~ Nezihi Okay'm 
metnindeki tek tük farklar, kendisi de çok kıymetli bir şair olan merhüm 
Kijr]{çüoğlu'nuiı. tasbihi. olsa gerekdir. 

5 Fuad Köprillü, Fazu•n.iıi Şehzid~ Mustafa ' haklonda· .bir mersiyesi ol
duğunu ve Rahmi iİe Yahya Bey'in mersiyeleriyle berAber pek tmdığıriı söy-
ler. bk. tA, Fazli maddesi. : . . · . . - .. . . 
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İrişi,ip ~dir-i Rabhani ile emr-i ~aza 
Abir-i şevval idi Cum'a güni va~-i şala 
~ydı çün ol .Qairete cellad-ı çarb-ı bi-vefa 
Didiler taribini katı oldı SultAn Mustafa 

~ . ... 

Bu dört mısra müstakil bir eser .olİnakdan ziyade, uzun bir niu
rabba'dan alıntnı§ bir kıt'aya benziyor. Diğer kıt'a şudur : 

Cihandan gitdi çün ol şah-ı 'alem 
~uöçün oldı ··aıem h~ı pür-gam 
Geyüp işb'u .muşibetçün ~aralar 
Feleklerde melekler tutdı matem 
O m~liimı şehid itdikleri dem 
Didiler taribini rnekr-i Rüstem 

Bu kıt'anın önemi bize «mekr-i Rü.stem» diye tarih düşürüldü
.ğünü ·haber vermesindedir0 • Türkoloji Semineri Ki tablığında 9202 
p.umarada kayıtlı bir mecmua içinde (yk . . 231•) bu tarih Muhi bbi 
;Illahlaslı bir şairin -Kanuni'den başka aynı mahlası kullanan birini 
bilmediğimize göre- Kanuni'nin adını taşı.niakdadır : 

Ecel peymanesin bir dernde çekdi 
Muti'-i sal9 olup didi mestem 
Bu günüm ey Süleyman oldı fani 
Bai:ca içre bu gün bir mfu--ı hestem7 

Cuvanmerd Muştafanun fevti içün 
Mul;ıibbi didi tarib rnekr-i Rüstem 

Son beyitdeki «Mu.Qibbi» kelimesinçle tevriye yolu ile ~<mu.Qib
bi = d()stu, seveni» kasde_dilmiş olması da m~indir. Aina eğer 
malıtas bizim bilmediğimiz .başka bir §aire aid değilse, kıt'a zama
nın şairlerinden birinin Kanuni'ye çok acı bir ta'rizidir. Aynı m~c
muada _(yk. 2?5b) Kandi'nin ( öl. H. 96~~· 155_5) de bir tarihi var : 

6 !smail Ha.mi D8.nlşmend, lzahlı O;manlı TO.rihi Kro,;olojisi'nde (C. 'tr. 
'!· 286) bu terklbin Y:ahya Bey'e A.id olduğunu zannet~clir. , 

7 «BaJı:;U kelimesi metb:ıde « ~ büka ?~ §eklindeclir. 
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Şehzade itdi abir-i Şevval.de sefer . 
Menzilgeh aldı 'alpbetü'l:-emr ana· bal}a : 
Ta~dir-i l;Ia~ ki vasıiadur irti.tıaH,ne~ . . . . 
Tal}dire güft ü gü idemez kimse ;na-seza 
!$:an di l;ıalôr rıl;ıleti taribini di di·: · . ·. 
Göçdi cenab-ı 'izzete Sıil~n. Muştafa ... _ .. 
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Ayni yaprakda, bu kıt!anın hemen altinda «Ve merbum u :mag
fur· sa(id . ü · şehid Sultan Muşja;fa-Ijanufi. oglı· içün ·tari!Jdür» başlıklı, 
herhalde-Kandi tarafından yazılinış o~a.Sı. muhtemel şu tarih var~ 
dır: . . · .: · · · 

Çün o ma?lum ]iatl · ohm<İl .. ,bi-günah 
!;Iate Ta 'ala raJ;ımi ile toyladı . · · 
Atası bir mekre uğradı - hele · 
Ya bu ma'şfım kime:n'itdi' nıey-ledi 
Bu firal!: (u) .l).asrete tarib içün 
B:a~-1 'alem . hep afia ah . eyledi 

Tarih mısraı H. 961 tutmakdadır ki,. bu· da Şehzade Mustafa'nın oğlu 
Mehmed'in katı olunduğu tarihdirs. Aşık Çelebi Tezkiresi'nde Keşfi'
nin (öt H. 945/M. 1538-39) kardeşi Hasbi'nin (öl. H.· 992/ M. 1584) 
de «Sultan Mu;şıafa !,~atline bu tarib a.muFıdur» cülnıesiyle. bir tı:irihi 
alınmışdır9 

: • • 

İJ.'llahi'l-1;ıükmi Va.l).idü'İ-I}:ahh5.r. 
I;IamÇ!: aifa kim k.aza' yaratn;ı.ış ola : · 
RU1;ı-ı pak-i Mu1;ıammede· şalavat 

Her .ki geldi cihB.na gitmiş ola 
Nice tedbir ider 'beni adem -
I;Iazyet~i l;Ial} ıd . emr itniiŞ ol~ 

· ·RU1;ı-ı suııa.İı. Muştafayı. Buda 
. Şühed§. zümresine ~atmış :ola. 

. . 
. 8 Cavid Baysun İA'deki M ÜStata maddesinde· '"«Biraz sonra oğlu Mehmed 

de İbrB.him Pa~a vasıtasiyle öldürüldü» demekdedir. Bu kıt'a ile oğlunun ölüni 
tarihi de belli olmakdadır. 

_9 Aş~ Çelebi,· Meşairi{iş-şuara (Mere9ft.h-0?{~ns neşri), London, · 1971, 
s. 67a. 
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Mü'min olan virür ].cazaya rıZa 
Çün ecel va'd~sine yetmiş ola 
Rfıl;ıına fatil;ıa o~ .I;Iasbi 
A.iia tarij} to].cuzyü.z altmış ola 
tki ilham-ı .1;1*- iki tarttı 
Bir du'aya behane itmiş ola 

Görülüyor -ki tarih mısraı «lafzen ve ma'nen» H. 960 tarihini 
ifade etmekdedir. Türkoloji Semineri Kitablığı'ndaki mecmuada (yk. 
299") marsiyesini sunduğum Fünfı.ni'ye aid olması muhtemel ...çünki 
yanmda Fünfı.ni'nin tarihleri vardır- bir kıt'abulunuyor: 

Bu Sultan Muştafa ey padişahum 
Sürfı.r-ı sineii idi nfı.r-ı çeşmilii 
Yolunda sadık iken ol dilaver . .· 
Neden düşdi ana tarib ~u.ö 

Bu kıt'ada tarih «bışmun» kelimesindedir. Görülüyor ki, zama· 
nın şairleri bir tarafdan içi kinayeli ifadelerle dolu tarihler düşür
mek sfı.retiyle de mazlum Şehzade Mustafa'nın yanmda yer almışlar
dır. - . 

Mersiyelerin yazarları Yahya Bey (öl. H. 990/ M. 1582), Fü
nfı.ni ( öl. ? ) , Rab)ni ( öl. H. 975 /M. 1568) , Fazli. ( öl. H. 971/ M. 1563) 
ve Müdami (öl. ?) şuara tezkirelerinde adiarına rastlanan şairlerdir. 
Sami için Şerafettin Turan ve Haşim N ezihi .O kay «rtJ,eçhul bir şair» 
demişlerdir. Ahdi, Riyazi tezkiralerinde ve KafzŞ.de. Fayızi'de bu 
mahlasda bir şair var. Ahdi, Sami'nin asıl adının RUsameddin Çe
lebi olup H. 960/M. 1553'de !ran seferinde_-yaru Şehzade Mustafa'
nın katli esnasında- Kanuni ile birlikde bulunduğun_u, kapı kethuda
sı olduğunu yazıyor. Bu Sami, mersiyeyi yazan Sami midir? sorusu
nun cevabını tam bir kat'iyyetle vermek güçdür. Şehzadenin çok se· 
vilen bir şahsiyet oluşu, adıgeçen Sami'nin de bu hadiseden miitees
sir olarak mersiyeyi yazmış bulunması ihtimalini hatıra getirmek
dedir. Nisayi'yi ise daha önce bir makale ile ilim al~mine tanıtmış
dım-ıo • 

. ıo 16 .. yUzyı.Iaa yaşanuş blr kadın şafr: NisA.yi, Tarih "Enstitiisü Dergisi, 
1978, S. IX, s. 405-416. 
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1-Yahya Bey'in Mersiyesi: · 

Yahya Bey'in bu mersiyeyi. hadisep.in vukubulduğu sırada ~ale
me aldığını biliyoruz. H. 982/M. 157 4-75_ yılında kendisiyle görüşen 
tarihçi Ali'ye anlatmışdırn. Ali «Böyle bir mersiyeyi yazıp perva
sızca etrafa yaymanın sebebi nedir?» diye ·sorduğunda «Etrafa yay
mak için demedim. Mahlassız olarak §airler arasında okumak niye
tinde iken orduda dola§mağa çıkdım~ mersiyemi birçok ki§inin elin
de gördüm. Meğer yarandan biri çadırıma gelmi§~ müsveddemi bu
lup yazmış~ hemen etrdfa yaymış» diye cevab verir. Ali bu. cevabı 
«garib» diye nakletmekdedir. Rüstem Paşa ikinci def'a sadarete ge
lişinde şairi çağırtır «Bir padi§ahdır~ nizam-1 alem için· oğlunu öl
dürdü~ ayrıca müftılerimiz katline fetva verd·i. Bundan sonra sen 
fodullul~ edip bu gibi sözZer söyleyerek~ isabet iıJ4itisında b-ulunan 
padişaha, hata etdin~ demek ne haddine idi?» der. Şair de d)ldü
renlerle bile öldürdük, ağlayanlarla bile ağladık. Bunda hatamız ne 
oluğunu bilmedik» diye cevab verir. Bunun· üzerine Rüstem Paşa 
«N e bileyim~ o söylediğin ma'nasız sözler de~ fülandan oldu, demiş
sin .• bazı kimselere iftira etmi§sin. Buna cevab nedir?» deO,ikde, 
Yahya Bey <<Pddi§alı hata etdi~ demekden garaz ehli ift·ira etdi de-:
mek yeğdir. Bu sebebden (yani ·öyle dememek için) o türlü te'vUde 
b·uZ·undum» diye cevab verir. Gerçekden mersiye Kanll;Ui'yi değil 
Rüstem Paşa'yı ve .onun şahsında bu feci cinayeti tezgahlayanları 
hedef almakdadır. 

Yahya Bey I. bendde : 

Vebale ~oydılar al ile Al-i 'O§manı . 

m. bendde: 

O m.ahı ince ]J.ayal ile ~~dılar ma'dtı.m 

V. bendde. ; 

Bir iki fesad ehli nitekim şemşir 
Bir iki name-i . tezviri ~ıldı ~atline tir 

ll Kiinhü'l-ahbıir, c. rv, 'üniv~rsite K;ütübhanesi, TY. 54.59, yk 422b ve 
ayrıca yk. 216b. 
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diyerek birden f::ı,zla kişinin hilelerle, uydurma mektublarla padişahı 
kaiıdırdıklarını söylüyorsa da, IV.. bendde : 

Getürdi ar~asmı yire Zal-i devr-i zaman~~ 
Vü~udına sitem-i Rüsteıh ile irdi ziyan 

demekle suçu Rüstem Paşa'nın sırtma yüklemekde, aynı bendin so
nuna doğru: 

. Diri ;tcala ne revadur fesad iden şeyıan 

mısramda Rüstem Paşa'nın ve dolayısiyle diğer fe~adçıla:rm_ ceza.lan
dırılıp vücfidlarınm ortadan kaldırilmasmı taleb etmekdedir. · 

Yahya Bey, Rüstem Paşa'nın ölümü ilierine yazdığı terkib-i 
bend şeklindeki bir hicviyede15 : 

Al-i ·o~manı pran itdi ol imanı y~ri:ıan 
Biri birisine girdi nitekim ab-ı revan 
Ehl-i imandan akan kan ile toldı Karaman .·. •. . • 

mısralarında fesadiii kaynaği olarak R~stem Paşa'yı gösterir. 

. II. bendde şehzadenin ak elbiseler giyerek babasının yanına git
diğini, padişahm · öfke ile onu beklediğini, el öpmeğe çadıra giren 
şehzadenin geri dönmediğini anlatır. 

m. bendde: 

RıZa-yı Ija~ ne ise raZi oldi ol merl;ıfim 
Ba1ası gayr-ı mu'ayyen günahı na-ma'lfim 

mısralarında suçsuzluğuna inanan şehzadenin, dedikodulara rağmen 
masfimiyetinin anlaşılacağı ümidiyle birlikde «Allah/ın dediği olu:r» 
deyip babasının huzfiruna vardığını ifade ediyor. Yahya Bey ikinci 
mısrada onun belli bir suçu olmadığını da açıkça söylemekdedir. 

12 Bu mısradan anlaşılıyor ki; rivayetlerin aksine, «Zal» sıfatı MabmQd 
Paı;ıa'ya Kanuni tarafmdan verllrniş değildir. HAdisenin vukQunda, herhalde 
pehlivanlıkdaki meharetinden dolayı, ona «ZiU» denilmekdeydi. ;. 

13 Divan, !stanbul, 1977, s. 169-172. 
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V. benddeki: 

Bu vai.a'a olamaz ba~a ~abii-i ta'bir 
Ki Erdişir-i· vilayetde ola 'adet-i şir 
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mısralariyle, padişahın oğlunu öldürüşünün· kamuoyuna izah edilme
sinin mümkin olamayacağını, y3:ni hiç kimsenin ileri sürülecek be
haneler inanmayacağını söylemekdedir. Nitekim öyle olmuşcİur. 

VI. bendde şehzadenin ilmi, dindarlığı, manevi dünyasının zen
ginliği, tecribesi, güzelliği, edebi ve hatta babasına hörmeti, kısa
cası ideal bir padişah için gerekli vasıfları sayılıı~.akda : 

'Aceb o bedr-i münirüii ne ~adeti kem idi 

diye niçin öldürüldüğü sorulmakdadır. 

2-Sami'nin m_ersiyesi : 

Bu mersiyenin, do~!U~an doğruya padişahı hedef alan tarizleri 
ihtiva etmesi bakımından Yahya Bey'inkiyle karşılaşdırıldıkda, fev
kalade cüretkar bir ifade ile yazılmış olduğu görülür. II. bendde, 
İran seferine çıkmakda olan pa~şaha hitab ile, şehzadenin babası
nın intikamını İranlılardan almak niyetinde olduğu belirtiliyor. 

Buna kim oldı sebeb yo~ mı şeha hiç 1J:aberüii 

mısramda padişaha «Sana. oğlunu katletdirmek için bir yığın yalan
dolan düzdüler. Onun '111Ai,sUmiyetini~ yalanatların nityetini hala anl.a
~dın mıf_ Onları niçin cezalandtırmıyorsun'h> diye adeta serzenişde 
bıılunmakdadır. 

m. benddeJ:p : 

Öldürüii anı didüfi virmeii aiia bir dem aman 

mısraında padişahı, oğlunu dinleyip işin aslını anlamadan ölüm em
, riİı.i vermekle suçlamakdadır. V. bendde : 
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Al ile ]5:ıydufi. ana :]5:anı 1;ıa~:]5:at bu mıdur 
I):.avl-i düşman sana kir itdi meveddet bu mıdur 

mısra.Iarında padişahın, düşmanların hilesine, düzenine, yalan-dolan 
sözlerine aldanarak eviadına kıydığı iddia ed~4Iıekdedir. 

VI. benddeki : 

Yoldı sünbül ~açını boynına geçqükce resen 

mısraında boğularak öldürilidüğüne işaret olunuyor. Sonuncu bend
de §ehzadenin suçsuzluğundan, babasına sadakatle bağlılığından 
bahseden şair : 

Bende idi sana ol bir dabi şahı yog idi 

mısraında, şehzadenin, Şah Tahmasb'ın yardımiyle tahtı ele geçir-
mek istediği husfı.sundaki dedikoduya da cevab veriyor. -

Ceng ider geıdi diseü iki sipahı yog idi 

" -

mısraiyle «senin tahtına göz dikerek kılıç kuvvetiyle ele geçirmek 
isteyen) yanına iki asker dahi al~an mı huzitruna gelir?» diyerek 
o rivayeti de gayet makUl bir şekilde reddediyor. 

3 - Fünfull'nin mersiyesi : 

Kaynaklarda adı yBlmz Ahdi'nin Gülşen-i Şuara'sında geçen Fü
nfull'nin mersiyesinin ilk bendinde iki mısra eksikdir. Gayet akıcı 
bir dille, önceki iki mersiyeden farklı olarak feleğe hıtaben yazıl
mışdır. I. benddeki: 

Ol 'adftlar derdine ya'ni ki derman eyledüii 

mısraında şehzadenin ölümiyle düşmanlarının rahata kavuşduğunu 
söylüyor ki, son bendde adını zikretineden bahsetdiği kişi bu «adu~ 
lar» arasında bulunan Rüstem Paşa_olmalıdır. Sami gibi FÜniı.ni de: . 
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}:Javfi ile surh-ser geh mest ü geh J;ıayran iken 
Şah Tahmasa ~ara 1ağ1ar gibi düşman iken 

651 

beytiyle, Şehzade Mustafa'nın Şah Tahmasb'dan yardım istem~~ bir 
yana, İran'ın korkulu rüyası olduğunu ifade ediyor. · 

m. bendde: 

Bir kemend-i aı ile ol şeh şikar olmış durur 
tşbu yüzden bu zen-i rnekkara kar olmış durur 
Yüri ey cadu-yı dehr al aşikar olmış durur 

mısralarında «zen-cad'lh kelimeleriyle felekden bahs ediyorsa da, 
tevriye yoluyla Hurrem Sultan'ı kasd etmediği de söylenemez. 

IV. bend~e şehzadenin askeriyle Karaman'a yöp.eldiği, düşman
ların hllesiyle oraya vasıl olduğu, vezirler tarafuidan karşılanıp eli
nin. öpüldüğü ve sonra padişahın otağına girdiği, padişahın ona yüz 
vermeyip yerinden kalkdığı, kapısında bekçisi dahi olamayacak kötü 
niyetli biriyle -herhalde Zal Mahmud olmalı- boğuşduğu ve nihayet 
öldüğü anlatılıyor. 

V. yani son bendde : 

:Lu'b-ı şirrir ile oidufi ol budağufidan beri 
Şah-ı 'adilsin _.~oma yanuij.da ·oı ehl-i şeri 

m.ısralarında müsebbib olarak bir kişi -herhalde Rüstem Paşa- gös-
terilmek~edir. · · 

4- Rahmi'nin mersiyesi : 

Bumersiye Rahmi'ye yakışacak şekilde san'atkarane ve kılasik 
mersiye üslubunda olup ·m.: bendin bend beytlndeki : 

Hatm itdilerse n'ola anı risman ile 

mısraında kemend ile katı edildiğine ve sonuncu benddeki : 
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Kim Jpldı işe l;ıai:ret-i şehderi ş.nı cüda 
Ya Rabbi anı iki cihanda c~.am k.ıl 

beYtinde arada f~sadlık edene -veya edenlere- işaret vardır. R.ah?ll 
yalnız teessürünü belirtmekle kalmış, münafıkları rahatsız etmemek 
için olmalı, başına derd açacak ifadelerden kaçınmışdır. 

5 - Fazll'nin mersiyesi : 

Şehzade Mustafa'nin Çevres~de bulıİııan 8.lim ve Şalı-ı~rden biri 
olan FazU, velinimetinin felaketli ölümü karşısında :arkadaşlarının 
ve kendisinin hislerine terceman olmakdadır. Hadisenin tef~irine ya
naşmadığı gibi, medhaldar olanlardan iın_a tar1kıyla da~i ba~ et
iniyor. 

6, 7 - Nisayi'nin mersiyeleri_: 

Hüviyeti hakkında etrafh bilgi edinemediğim bu hanım şaire, 
diğer mersiyeler arasmda en ağır, en itharnkar olanları yazmışdır: 
Bu mersiyelerden 7 numaralı olanmda, II. kıt'adaki: 

Bir Urus cadusınuii sözin ~ulaguna ~oyup 
Mekr ü ile aldanuban ol 'acfızeye uyup 

mısraları Hürrem Sultan'ın milliyeti hakkında o zaman hakim olan 
kanaati belirtmekdedir1.ı; . Padişahı ·gayet ağir bir . dille zfiiilnlikle it
ham eden, fetvayı veren şeyhillislama (Ebüssuud Efendi'ye') beddua
da bulunan Nisayi'nin, mersiyedeki ifadesinden, Şehz.ade Mustafa'
yı yakından tanıyan, büyük bir ihtimalle annesi Gülbahar· Hatun'un 
etrafından biri olduğu söylenebilir. · 

·. 
8 - Müdami'nin mersiyesi : 

J • • 

Bu mersiyede mahlas yokdur. Her h~l<!e mahlas beytinin bulun: 
duğu beşinci kıt'a yitmiş veya mecmuayı tertib edence ihmal edil-

14 Hurrem Sultan'ın milliyet! busQsundiı. muhtelif rivayetler için bk. M. 
Tayyib Gökbilgin, Hurrem Sultan> !A.. 
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miş olmalıdır. Mütekerrir beyitlerde Şehzadenin babasına itaat eyle
yerek başım ve canını verdiğinin dışında, hadiseyi oluşduran husus
lardan hiçbiri bu metsiyede a.ıllımamİşd.J,r .. Bütüniyle bir teessür. be
yanı görünümündedir. 

Sonuç: 

Yedi şairin yazdığı bu sekiz mersiye Şehzade Mustafa'nın katli 
hadisesinin bilinenierin çok üstünde yankılar doğurduğunu göster
mekdedir. Bunlardan anlaşılan şudur ki; kamuoyu, hiç_ değilse Ka
nuni' den sonra, tahtda Mustafa'yı görmek istiyordu. Bu konuda ya
zılmış mersiye ve tarihlerin· daha başka öriıeklerlıie mecmualar ara
sında rastlanabileceği muhakkakdır. · Şairlerin bu hadiSe. dolayısiyle 
şairlerden pek hoşlanmadığı bilinen Rüstem Paşa'ya karşı duygul.a
rını belirtmek fırsatını bulmuş olduklarını da söylemek mümkindir. 
Diğer taraf dan, Yahya Bey;. Sami, · Fünfı.nL ve .. Nisayi'nin zaman za
man hayatıarına mal .olacak.kadar -telilikelLif§.deler-ktıllanmış olma
ları, onların akıbetierinden endiŞe etmedikleri intibalİll veriyor. Bu 
durum Kanuni'nin hoşgörürlüğü ile izah edilebileceği gibi, merkezi 
otoritenin _böyle dedikodularla uğraşmağa tenezZül etmeyecek kadar 
sağlam olduğu, veya aksine tamamen gevŞediği şeklinde .de yorum
lanabilir. Bu makale ile takdim etdiğim mersiye ve tarihlerde hakim 
olan kanaat, · şehzadenin zaten tahtma na~ed bulunduğu babasına 

. isyan niyetinde · olmadığı, iftira ya dayanan bir . tertibe kurban gitdi
ğidir. 

9 numaralı' muaşşer şiir, Şehzade Mtıstafa'nın:· filozof tabiatli 
çok iyi bir şair olduğunu da g<;>steriyor. Ana fikri dünya nimetleri- . 
nin, tahtın tacm geçiciliği olan bu şiir şehzadenin muhteris bir in
Şan .olmadiğıni da gösteimekdedir. 'Gerek dilinin. sadeliği,· akıcılığı, 

gerekse mısralardaki o .zaınanın şairl~rince makbUl _tuturan estetik 
yapı mi,ikemmeİÜği, bu şairlerili on~ ·:şadece cömerdliği, alim ve ş~ir .. 
ieri himayesi yüzüİıden değil, bi~ ri:ıeslcrkdaş ·olarak ~a beğenip bağ
laİı.mış olmalarmı mümkin göstermekdedir. 
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ı'"' 

Mefô/ilün Fe(ildtün Mefd(ililn· Fe(~Zün · 

I 

ı Meded meded bu cihanufi y~ıldı bir yanı 
Ecel celalileri aldı Muştafa l:Janı 

2 Tolundı mihr-i cemali bozuldı divam 
Vebale ~oydılar al ile Al-i 'O§manı 

3 Geçerler idi geçende o . merd-i meydanı 
Felek o canibe döndürdi şah-ı devram 

4_ Yalancınun ıpırı bühtap.ı bugz-ı pinham 
Alp,tdi yaşumuzı y*-dı nar-ı hicranı 

;.- ·· ' 

5 Cinayet itmedi cani · gibi anun canı 
Bogrudı seyl-i belaya !ağıldı ~rkam 

Ei ··N'olaydı görmeye idi bu macerayı gözüm 
Ya~ar ana reva görmediburayı gözüm 

n 
ı Tonandı ağlar ile nftrdan mena~a dönüp 

Güşade-b.atır idi· şev}$: ile · nehara dönüp 
2 Göründi l;ı.a~a dıral;ı..t-ı şük:Ufedara dönüp 

Yüridi -~lları yanınca lalez_ara döpüp 
3 ::j:'ur.urdı ~iddet ile şah-ı ~ihan nara dönüp 

Otagı l;ı.aymeleri ~arlu kfıhsara dönüp 
4 MlizeiYen idi. bed(mlerl~ AJ9;iişara ·dönüp 

El öpmege yüridi ·mihr-i bi-~arara dönüp 
5 -Tutuldı gelmedi çünk_im o mah-par.e dönüp 

Görenler ağladılar ebr-i nev-balıara dönüp 

6 Bir ejdeha-:yı dü-serdür bu bayme-i dünya 
.Dehanına · düşen .olur hemişe na-peyda ·. 

* Bu mersiyenin nüshalş,rı için l;ık: D_iva?ıı Tenkidli Basım CHz."- Dr. Mehm~d 
Çavuııoğlu, İst. 1977, s. 165. ,. , :. 

çn/~] Bu mısradaki· ~ba~e» kelimes~ _il~ «~jdeh8.-yi _dii~sep> _ a,ı;;ı,sında "te§bih 
san' atı bakımında: bir «vech-i şebeb» bulamadım: Kelimenin " Yılan ·~amma ge
len «J:ıayye» olduğunu, pek . müsta'mel olmadığı içili . 'müsteıisihlercie anlaşıl-
roayıp «bayme» diye d eğiştirilmiş : olabileceğini sanıyorum. . . . 
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1 Ol bedr-i kamil ü ol aşiiıa-yi bal;ır-i 'ulılm 
Fenaya vardı telef itdi anı tali'-i şfun 

2 Dögündi tealdı hernan dag-ı l;ıasret ile nü~fun 
Göyündi Ş~m-ı firaJ.and~ toldı yaş ·ile RUm. 

3 }$:.ara geyürdi }$:.araİiıana guşşa itdi hücUm. 
O mahı ince bayal ile ~ldılar ma'duin 

4 Tolandı- ·gerdenine hale gibi mar-ı semum 
Rıza-yı I:I*- ne ise razi. oldı oLmerl;ııim 

5 lfatası gayr-ı mu'ayyen günahı na-ma'lUm. 
Zihi sa'id ü şehid ü zihi şeh-i ma?:lıim 

6 Yılpldı yer yüzine aşlına rücu' itdi 
Sa'adet ile hernan furb-ı l;ıairete gitdi 

IV 

1 Getürdi ar~asını yire Za!-i devr-i zaman 
Vücıidına sitem-i Rüste.i:n ile . irdi ziyan 

2 Döküldi gözyaşı yılduzları çoğaldı figan 
Dem-i mematı Jpyamet güninden oldı . nişan· 

3 Gıriv ü nale vü zar· ile toldı kevn ü mekan · 
Atcar şu gibi müdarn aglamakda pir ü cuvan 

4 Vücfı.d iline atcm şaldı ?-lcdı eşk-i revan 
Eya serir-i sa'adetde padişah-ı cihan 

5 o can-ı ademiyari . ôldi }Jak iıe .yeksan 
Diri ~ala ne revadur fesad iden Şeytan 

6 Nesim-i şubl;ı gibi yerde ]$:oma ahumuzı 
F.Ia~aret eylediler nesi-i padişahumuzı 

V 

1 Bir iki egri fesaq. ehli. nitekim şemşir 
Bir iki name-Ltezviri ~pldı ~atline tir: 

65.5 



656 MEHl\:iED. ç,A vuşooı,.u 

2 Gelür ·ezelde mul$:adder olan ~a:lli ke§ir 
Hezar ~ayşer.ilii oldı leyal-i 'ömri ~aşir 

3 Eceldür ademe derbend-i tengütar-ı _'asir 
ZarU.ridür bu ki ugrar afia eliyan ile pir 

t• 

4 Yirini zir-i zemin eyleÇli o mihr-i münir 
Yirini gitdi cihandan niteki merd-i fapr 

5 Bu va~'a olımaz ba~a J.cabil-i .ta'bir 
Ki Erdişir-i vilayetde oia 'adet-i şir 

6 Bumıii gibi işi kim gördi kim işitdi 'aceb 
Ki oglına ıpya bir ser'Ver-i 'Ömer-meşr~b 

VI 

1 Ferid-i 'alem idi 'alim idi a'lem idi 
MuJ;ıammed ümmetine mevti mevt-i 'alem idi 

2 Ziyade matem idi bayli emr-i mu'?:am idi 
Şalah u zühdi ~avi i't~adı muJ;ıkem idi 

3 Meşayib ile muşaJ;.:ıib ricale hem-dem idi 
Keramet ile keriınü'l-bışal adem idi 

4 Nücfım gibi cihan-dide vü mükerrem idi 
Vücu~ muJ;.:ıteşem ü şevketi mu'a~am idi 

5 Tevaz:u' ile selammda Md müsellem idi 
'Aceb o bedr-i tarnarnun ne 'adeti kem idi 

6 I:Iayflar oldı aiia ~tira ile gitdi 
IjuZiir-ı I:Ia~a du'a vü şena ile gitdi 

VII 

1 Sipihrilii ayinesinde göründi rıly-ı fena 
~odı bu keşret-i dünyayı ~ldı 'azm-i b~a 

2 Garibler gibi gitdi o yollara tenha 
Çekildi 'alem-i balaya hemçü murg-ı hüma 

3 I:Ia~katen sebeb-i rif'at oldı düşman aiia .• 
Naşibi olmasa taii nu bu cife-i dünya 
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4 :Şayat-ı bal.dye irişdi rU.Qı ey · Ya.J:ıya 
Şefita rfıJ;ı-ı Mul)am.med refiJp zat-ı E:uda 

5 Enisi gayib ereııier eelisi ehl-i şafa 
Ziyade ide yaşum gibi raJ;ı.metin Mevla 

6 İlahi cennet-i Firdevs ana turag olsun 
Ni?;am-ı 'alem olan padişah sag olsun 
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Tarih Enstitü.sü Dergisi - F. 42 



I 

ı Ol mehüii şevi.ane eflake atardum külehüm 
Şimdi görinmez olupdur J.canı ey çerb mehüm 

2 Şeb-i ?IDmetde yine I.caldı benüm ah rehünı 
I:Iasretinden boyadı gökleri dud-ı siyehüm 

3 Bi-murad olsam 'aceb mi yitürüp cah u celıüm 
Bag-ı 'alemde bitüp taze solupdur giyehüm 

4 Çeşmüme nesne görinmez ol idi çün nigehüm 
!):anda yüz tutarn llahi göremem J.cıblegehüm 

5 Ben kime ~"U.l olayım bilimezem n'oldı şehüm 
Muştafa n'oldı ~anı n'eyleditii a padişehüm 

II 

1 İnti.I.camm alayım dimiş iken surb-serilli 
J$:aşd idüp canına I.cıyduii ne revadur püserüii 

2 Bu degül idi garaz J.calsa cihanda e~erilli 
Tae u tabtun kime ~alur kime bu mülk ü yerilli 

Aslı DTCF Ktb. Şükrü Dikmen yazmaları arasındaki bir şür mecmiiasmda 
(yk. 88a-89a) bulunan bu şüriıı neşlrleri için bk. Şerafettin Turan, Kanuni 'nin 

· og""lu Suıtcı,~ Bc1yezid Vak'a.sı, Ankara, 1961, s. 186-188; HQ§im NezUı! Okay, 
Şehztlde M"stata'mn Katli Vzerine O Günlerde Yazılmış Bir Ağıt, Hisar Der-
gisi, Nisan 1975, Sayı 136, s. 24-25. ~ 

I/5 )ı.-ul olayım : baglanayım, H. Nezih! 

... . .. . 
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3 Buna kim oldı sebeb yok 'mi şeha hiç haberiiii 
I):ara toprağa ki düşeli yine şol verd-i terüfi. 

4 Bu fira~ odına döyer nice yan111az ciger@ 
Bu eger erlik ~se anca~ ola bu hünerilii 

5 Padişehsin tutalum yo~ mı ]juda_dan J;ıa~erilii 
Muşıa,fa n'oldı ~anı n'eyledilii a padişehüm 

m 

1 Şol güneş yüz ki dolundı ne içün oldı nihan 
Yas tutup . geyse faralar yiridür uşbu cihan 

2 Derilüp ·bir yere aglaşsa iı'ola pir ü cuvan 
Lalenilii hecr ile bağrı demidür pür ola ~an 

3 Açılup gül gibi ol şah-ı cihan şoldı hernan 
Ey gönül bülbüli gel eyleyelüm §.h· u figan 

4 Yaprağın döksün.'agaçlar bu Cihan oldı .b.azan 
Ata oglma ~ı yar o ldı · 'aceb o ldı zaman · · 

5 Öldürilli anı didüfi virmen ana bir dem aman 
Muş!afa n'oldı fanl n'eyledüfi a padişehüm 

IV 

ı Sen Selim oglı olup aşl ile ·o~man ,olasın 
Yedi ~~me bu ~-'ilmilii ile .b§.n olası~ 

2 ::aatem-i emrüfi. ile .b~a Süleyman olasın 
Her işi fehm idici 'a~l ü 'irfan olasın 

3 N~-veş bin yıl ·olursaii da.bi bir an . olasın 
Dest-i J;ıasretle çeküp çak-i giriban çılasııi· 

. . 

ll/3 ki : ni, Ş. Turan 
ll/5 J;,ıazerüii : baberüii, H. Nezihl 
m;ı ne içün : Yuıe 'çün, ş. Turan 
ill/4 zaman: cihan, ş. Turan 
ill/5 ana: aman, H. Nezihi 
IV /3 olursan : olursa, H. :NeZihi~· . \. .. 
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4 :Gide bu tae u ]ı:aba bir ten-i 'uryan olasın 
Hay .hay itdiigüiie şonra peşiman olasın 

5 Acıyup oğluna ça.Jı: derd ile giryan· olasın 
·Muş~afa n'.oldı fanl n'eyledilii. a padişehüm 

V 

ı Ey şeh-i kan-ı kerem sende 'adalet bu mıdur 
Şeh-i 'alem olasın sende 'inayet bu mıdur 

2 Padişehler ki ezel itdügi 'adet bu mıdur 
Ehl-i tedbir olana fehm ü kiyaset bu mıdur 

3 Sen Mul;ı.ibbi olasın sende maJ;ıabbet bu mıdur 
Muşt~a gibi ciğer-gU.şene şef-lcat bu mıdur 

4 Al ile ]ı:ıydun ana Jı:anı J;ıaJ.cncat bu mıdur 
~avl-i düşman sana kar itdi meveddet bu mıdur 

5 Yo~ yere ~an idesin ya1ıll bılafet bu mıdur 
Muştafa .n'oldı ~anı n'eyledilii. a padişehüm 

VI 

-1 Yine ol servi anup ağladı bu çim ü çemen 
Yine bu für~at ile açmadı ol gonca dehen 

2 Gülşenilii. bagrını deldi yine J;ıasretle diken 
Lalenilii. içi lpzıl ~an ile pür oldı hemen 

3 Bagrını urmag içün baİıçeri çekdi sfısen 
I):ara geydi başına 1Utdı benefşe şiven 

4 Yoldı sünbül şaçını boynma geçdükçe resen 
I):ara ıoprag ile yeksan nic'olur sim beden 

5 RU.z-ı maJ;ışerde bula kim ise bu ~anı: iden · 
Muşt.afa n'oldı ~anı n'eyledilii. a padişehüm 

VI/1 çim : çin, Ş. Turan 11 Yine : Güle, Ş: . Turan 
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VII 

1 Gün gibi zahir idi ~erre gilliahı . yog idi 
İşigünden dabi bir özge penahı yog idi 

2 Sana ol !ogrı idi egri nigahı yog. idi 
I;Ial5: ana şahid idi gayı:ı güvahı. yog idi 

3 Bende idi sana ol bir dabi şahı yog idi 
I;Ia]5: bilür gayrı yire varmaga rahı yog idi 

4 Ceng ider geldi disefi iki sip~hı yog idi 
l:Iançer urdun da anun cismine ahı yog idi 

5 Yog idi cür.mi bu Sami dir İlahi yog idi 
Muştafa n'oldı fanl n'eyledüfı a padişehüm 
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MERŞİYE-İ FONONI BERAY-I MERl:fÜM SULTAN 
MUSTAFA TABE ŞERA.Hu 

Fô/uatün Fa'ilatün Fa'ilatün Fa'ilün 

I 

1 Ey Felek ya'ni cihanda sen de bir san eyledilii 
Ka'betu'lla.h-ı şertfi şanki viran eyledü.ii 

2 Ol şeh-i bala-nişine ~ ü bühtan eyledü.ii 
Paye-i şehlik tariton evvel i1ısan eyledü.ii 

3 Şofira döndü.ii cevr eliyle J:cab:z-ı daman eyledü.ii 
Yire çalduii saye-veş bak. ile yeksan eyledü.ii 

4 Ol tead-i bala-billendi şimdi pinhan eyledilii 
Devleti şem'in söyündüırdüii şebistan eyledilii 

5 Ateş-i hicrana gir yan diyü giryan eyledüii 
Ol 'adtılar derdine ya'ni lri derman eyledüii 

6 Al-i 'Q§man oglını al ile bi-can eyledüfı 
N'eyledüfı ey çarb-ı ~alim n'eyledü.ii ~an eyledüfi 

7 Yanuna J.calursa J.calsun ana itdügüfi cefa 
Ey felek ~ ol ala gözli Sultan Muştafa 

II 

1 Bag-ı firdevs içre ol şeh gül gibi uandan iken 
ArıU-yı şehlik ile dem-be-dem şadan iken 

2 Hem-nişini gice gündüz :tı;u.rı vü gılman iken 
Saltanat bagında ol şeh daver-i devran iken 

3 Ol saray-ı pür sürilıı. her zaman divan iken 
M.ir-i divan emri ile zar u ser-gerdan iken 

* Nuruosmanlye Ktb. N. 4962, yle 17Sa 
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4 Begler ağalar derinde bak ile yeksan iken 
Cümle mabluı.cat-ı 'alem emrine ferman iken 

5 Nam.ı ~am evveliiıde name-i 'u.n:van iken 
Bir subendan-ı cihan .u zUbde-i 'irfan iken 

6 Bir dilaver şah iken bir gonca-i: ban.dan· iken. 
• ............................................................ 

7 ljavfi ile surb-ser geh mest ü geh· .Qayran iken 
Şili Tahmasa ~ara !ağlar gibi düşman iken 

8 Nice lpyduö ana ey rnekkare-i bezm-i fena 
Dimedüii mi yıpıur 'alem gidicek Muş~afa 

m 
,. 

1 Bir kemend-i· aı ile o şeh şikar olmış durur 
!şbu yüzden bu zen-i rnekkara kar olmış durur 

2 Yüri ey cadu-yı dehr al aş~ar olmış durur 
Şerhet-i sükker didügüii zehr-i mar olmış durur 

3 Rah-ı 'ış1$:a . gerçi ol server ni§ar olmış durur 
Maderinü.ii lik 3.hı pür-şirar olmış durur 

4 Gözlerinden J.canlu yaşlar cfıybar olmış durur 
Ol budagı şiveiliyle can-nizar olınış durur 

5 Dest-i cevrüiiden o ma.ılfun zar zar olm.ış durur 
N içe biii. 'asker bu yolda §ermsar olmış ·durur 

6 ::çuglar şaçın çözüp her tarı mar olm.ış durur 
Ol sebebden 'a.Jtluınuz hep tarmar olmış durur -

7 Dôstlar şanınan ki dehri paydar olmış durur 
ŞU.reta gerçi ki dünya sana yar olınış durur 

8 Ga.fil .olman gfışl,UD.a hatifden irdi bu ·mda 
Didi yetmez mi işaret size Sulfan Muştafa 

IV 

1 Çün sarayından. o şeh çı.lcdı ]5::ad-i bala ile 
Gonca-i band3.nlar ile çihre-i ziba ile 

... 
• Burada bir mısra. eksikdlr . 
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2 Esb-i.nazma süvar oldı niçe lala ile 
Niçe bifi 'askerler ile ya'ni bir derya ile 

3 Sancağ-ı şahl çekildi ziver-i ziba ile 
Eyledi 'azm-i I):araman bir 'aceb alay ile 

4 I:Iaşılı irdi I):aramana rev-i a'da ile 
Dest-bus itdi veziran geldiler alay. ile 

5 Ba'dehu ol şeh yerinden turdı .istigna ile 
Ol otağ-ı şaha irdi zinet-i ziba ile 

6 Şadı~ane atasına girdi bu sevda ile 
I):apusmda pasbanı olmayan bed-ra ile 

7 Tutuşup anufila düşdi çenge huy u hay ile 
Ey diriga göçdi ol şeh ah u vaveyla ile 

8 Kimdür ol ma?:lfrm-ı merl;ı.Uın kim durur dirsen bafia 
I:Ia.Zret-i Sul!in Süleyman oğlu Sultan Muştafa 

V 

ı Ey Süleyman-ı zaman [u] taedaranun neri 
V ey şehenşah-ı cihan [u] kişveranun ser-beri 

2 I).andasm ~anda -eya ~m-i Rumufi. servez:i 
Re'y-i a'da ile bak oldı nihaliliiilii beri 

3 Padişahum gör e ol ?:Ili-ı Buda-yı enveri 
Armağan iltüp öfiiliide ~odı ol can u seri 

4 Lu'b-ı şirrir ile oldun ol budağuiidan beri 
Şah-ı 'adilsin ~oma yanuiida ol ehl-i şeri 

5 Kimse ma'~ül görmedi 'aleıride şaha bu işi 
Gide ol sultan-ı 'alem ~ala ol ebter diri 

6 Dôstlar görmez misiz 'alemde bu 'ibretleri 
AI-i 'Oııman oglına ~aşd eyledi bir nökeri 

7 Gitdi şimden girü yara işbu dehrilii ziveri 
Ya İlahi ol şehilii bag-ı cinan olsun yeri 

8 Bu Fününinilii du'ası bu durur ya Rab safia 
Ola göfilümden geçen gibi 'adu-yı Muştafa 

V /5 ilk nusram sonunda k§.fiye yokdur. «bu i§i» yerine «bunlan» veya «bulan» 
kelimesi gelirse mana bozulmadan kafiye düzelir. 



ŞERZADE MUST.A:F A MERSİYELERİ 665 

MERŞ!YE-1 RAijMI ÇELEBİ 
BERAY-I MERHOM SULTAN MUŞTAFA TABE ŞERAHU 

MetuZü Fa'ilatU Mefa'ilü Fa'ilün 

I . 

ı Ey dil bu ittişa.I nedür masiva ile 
J$:aı'-ı ta'all~ it yüri mi~az-ı ıa ile 

2 'Anls:a-yı I$:8.f-ı ]pıdret olanlar zebfın iken 
Kim ba§a vara heft ser-i ejdeha ile 

3 Dayim J.caza vüciıdumuzı .\)ar [u] bas mi~al 
ntür 'adem diyarına seyl-i fena ile 

4 Rtı:Quii beden ki 'ariyeti bir libasıdur 
·~ gurlı.r ider mi bu köhne ~aba ile 

5 Şeb ~ara geydi çözdi şaçm ebr-i tire-reng 
Şemle şarındı şems-i cihan gökde ay ile 

6 A.hum menar-ı çarba çıJs:up eyledi nida 
}$:aldurmaga cenaze-i şahı şala. ile 

7 Ol Mehdi-i zemane varup Yar-ı Gar olup 
Gitdi cinana zümre-i Al-i 'Aba ile 

8 Oldı şehid I:Ia.Z:ret-i Sulıin Muştafa 
Yar oldı ana şah-ı şehidan-ı Kerbela 

• NuruosmAniye Ktb. N. 4962, yk. 175b; Topkapı Sarayı Müzesi Ktb. N. R. 
1207, yk. sıa 
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II 

1 Cella.d-ı dehr Js:atil-i :tı.a~.:.ı cihan imiş 
' Ufuı-ı şafa!la dameni -ı;optolu ~an imiş 

. . 

2 Mirrib-var ]Jançer-i zeqin ile hilal 
. Bir baş kesici fa:n dökici can~sitan imiş 

3 'İbretle pl na?ar ki Is:.amu baiJ.c-ı kayinat 
Derbend içinde gice ~alan karhan imiş 

4 Şad olma vaşla abiri hicran imiş anuii 
Evvel baharuii §.biri abir ·:Qazan imiş 

5 Bir noJs:.ta ile ıi,llet imiş devlet-i cihan 
Sultanlıgun nihayeti 'alemde an imiş 

6 Bu delır-i dfuı ilidülderi rnekkare pür-füsfuı 
Bir ft!lmi çok mürüvveti yok bi-eman imiş 

7 'İşret-feza-yı gülşeninüii şfıreta cihan 
Ma'nide bar ile tolu bir gülsitan imiş 

8 Olmasa şadlı"ls: n'ola ger gam zamanıdur 
Gök geyse asuman n'ola matem zamanıdur 

m 

1 Fani olup. zemanede bu bayl u bu l;ıaşem · 
irdi b*aya ol Şeh-i bi-tabi (u] bi-alem 

2 Şeb tig-i afitab ile gisfıSın itdi ~at' ' ,. 
Mahuii il;ıata itdi cemalin gamam~ı .gam . 

3 Bu Is:atra Is:.atra sübl;ıa-i mercan durur yaşuro 
Giçfu.ıi:ıege. mezarıiıuii üstinde dem-be-dem 
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4 Tabiltı üzre düşse n'ola dud-ı ahlar 
Olur siyah Ka 'benüö. örtüsi lacerem 

5 'İbret-nüma-yı ayine-i ı:rill:,.r-j l.laveri 
Göstermedi anun gibi bir ~t-ı muJ:ı,terem 

6 Şir-i ecel kemin-i ~azadan ç~p hernan 
Ser-pençesiyle pldı vücudın o dem 'adem 

7 Tavtls-ı bf.tstan-ı risaletle yar olup 
Mir~at-i himmeti ~odı 'arş üstine ~adem 

8 Gencine-i sa'adet iken cismi can ile 
Eatm itdilers~ n'ola anı risman ile 

IV 

1 Yad eyleyince . 'işretini acıdı şarab . 
Gözden çıl_anca agladı ~an dide-i J;ıabab 

2 Zerrin !aba}:la gün gibi işar iderdi sim 
Meh sağarını tolu içerken ol afitab 

3 İfgar ~dı cismini nay eyleyüp enin 
Yoldı şaçını nale ~lup çeng ile rebab 

4 Ser-ta-Js:adem olursa n'ola ger kebud-pf.tş 
Gökden götürdi kendüyi atdı o dem sel;ıab 

5 Zikr eyleyüp anun cereyan-ı kelamını 
Dögdi başını taşlara ço~ na.Ie ~ldı ab 

6 Zencir-i zer aşarsa n'ola tal5:ına güneş 
~andil oldı türbesi üstinde malıtab 

7 Ol a.fitabı ~oynına ~oyduJs:da zir-i .bak 
Kerrf.tbiyan didi ki ya leyteni türab 

8 JS:and-i lebinde gerd-i fenadan bulup eşer 
İp !a~dı gerdenine boğuldı o dem şeker 
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V 

ı Ya Rab cinanda ol şehi 'ali-mals:am Jpl 
·Kaşanesini r~vza-l Darü'sselam pl -

2 I:Iavrayı ana cümle ~aravaş eyleyüp 
Gılman-ı bag-ı cenneti ana ğulam ~ 

3 Seyr eyledükçe gülşen-i 'adni Bura~ ile 
Ser-keşlik itse v~i gibi ana ram~ 

· 4 Gılman-ı 'adn ile idicek 'ayş u 'işreti 
Bu bezm içinde mihr ü mehi iki cam· ~ı · 

5 Kim Jpldı ise l}.airet-i şehden anı cüda 
Ya Rabbi anı iki cihanda cüzam kıl - ··-

6 Ol yirde yatdugınca anun şah-zadesin 
Evreng-i salranatda ebed müstedam p.ı 

7 El götürüp şenasma şahuii çınar-var 
RaJ:ı;mi du'a-yı devletini ibtitam ~ı 

8 Bad-ı fena bam itmeye ol serv dalını 
Ser-sebz ü }Jurrem eyleye !.<;addi nihaiini . 
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MERŞİYE-İ MERIJÜM SULTAN MUŞTAFA 

I 

ı Ya İlahi ne turfa bal oldı . .. 
Ne ~atı mucib-i meıa.ı oldı 

2 Bedr iken ol meh-i huceste-bışal 
N e zeval irdi kim hilal o ldı 

3 İşiginde sa'adet üzre iken 
O sa'adet bize .bayal oldı 

4 Oldı çün kim revan rilJ:ıı-ı revan 
Bize dirlik da.bi .l;ıaram • • oldı 

5 Bagrumuz ~ana döndi J:>:asretle 
Görüfiüz kim bize ne al oldı 

6 üstübana irişdi gam bıçağı 
Hep aJ;ıibbası bi-mecal oldı 

7 Bu muşibet çü geldi başumuza 
Şev~ u şadi bize vebal oldı 

8 Gam yiyüp rlı.z u şebde ~an içelüm. 
Ki bize }:Ia~dan ol neval oldı 

9 Çare ne rlı.z u şeb figan idelüm 
Bagrumuz J;ı.asret i~e ~an idelüm 

669 

• Dr. İsmail ErUnsal'm husfuı! kütübM.nesl.ndeki bir yazmanın, Ahl'nin HiLs-ıt ü 
Diı'ini.n .sonwıdadır. Orada Rahm!'ni.n mersiyes1 ba§ tarafı eksik olarak bu
Junmakdadır. Eser H. 962'de istinsa.h olu.nmuşdur. 

•• (4). İkinci mısradaki «t.ıaram» kelimesi ltiifiyeyi bozuyor. 
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II 

1 · Rfız u şeb ey gönül figan eyle 
Razuni bal!fa dastan eyle 

2 Demidür agla ey gözüm agla · 
Ebr-veş yaşufiı revan eyle 

3 Dutuş ey sine külli Jtasret ile 
Sfızuiiı gün gibi 'ayan eyle 

4 Ey ciger tir-i hecr ile delinüp 
Bağrufiı I;ıasret ile !fan eyle 

5 İtdi ~anın revan o şah-ı güzin 
Ey gönül sen de terk-i can eyle 

6 o~ gibi çı.l_(d.ı çünki elden o şah 
;IS:ametüii guşşadan keman eyle 

7 Düşdi nagah o genc-i bi-himmet · 
Sen de bir künc var mekan eyle 

8 Menzilin tir-i ahufiuii yeridür 
ŞaJ;ın-ı şa.!;ı;ra-yı asüman eyle 

9 Çünki terk eyledi cihanı o şah 
Sen de terk-i ci~~yan eyle 

10 :Ş:asreta I;ıasreta dirig dırig 
~apladı a.fitab-ı devleti mig 

[8] «Menzilin» : metinde .«Menzililii» . 
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m 

1 Ey felek bi-aman imişsin sen 
;I):atı na-mihriban imişsin sen 

2 Zulm ile 'alemi .barab itdilii 
Nice ~ ıssı bin imişsin sen 

3 Göz göre nice ]pyduii ol şaha 
Zalim-i bi-aman imişsin s~n 

4 Bizi ol yabşı begden ayırdui:i. 
Nice yavuz yaman imişsin sen 

5 Yedi ~at tasdan geçer zehrüfi. 
Ejder-i can-sitan imişsin sen 

6 Evvela lu!f şofira ~abr itdilii 
Nice ~avli yalan imişsin sen 

7 ~ametüii gerçi kim keman olmış 
Tir-i aha ni şan imişsin sen 

8 Niçe 'a~aları uçurmışsın 
Köhne bir işiyan imişsin sen 

9 Dad u feryad elüiiden ey eflik 
Yirini eyledilii o şahuii bak 

[3] «nice» : metinde «Diç~ 
[4] ~ice» : metinde «Niçe» 
(6] «Nice» : metinde «Niçe» 
[9] «o» : metinde «ol» 

671 
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IV 

1 A.iia ya Rab cinan durag olsw;ı 
Meskeni gülsitan u bag olsun 

2 'Ar~a-i tabdar-ı mal;ışerde 

Saye-i 'arş afia otag olsun 

3 Meclis~de şarab-ı Kevşerden 

Dest-i ~avrada bir ayag olsun 

4 I):abri tarik olmasun bir dem 
Pertev-i niı.r-ı l:fa~ çerag olsun 

5 Ola cennetde ol Bura~a süvar 
Öfice gılman famu yayag olsun 

o - • 

6 A.iia tag üsti bag olup her dem 
J:Iasre~i bagrımıza dag olsun 

7 Yerde yatdill.:ça ol vücud-ı şerif 
Padişah-ı zemane şag olsun 

8 Şecer-i 'ömri paydar oluban 
'Avn-i I:I~ dayima tayag olsun 

9 Şa]9asun hep bud~arın Mevla 
Cümle pür-berg ü pür-budag olsun 

10 Fa:iliya şı~ ile diyen amin 
Dilegüm bu· beladan ola emin 

[ 6] <rdag» : metinde «tag» 
.. 
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Fa'ilatün Fa'ilatün Fa'ilatün Fd'ilün 

I 

1 l;I3.şıl-ı 'ömrüii iken ol bana çün Jplduii cefa 
Da'vet itdi .ban peder diyü. umup. geldi şafa. 

2 Bir iş itdilii ana kim söylendi ta ~a.fdan ~ata 
Ey şeh-i bi-ş~a n'itdi saiia . Sulı3.n Muştafa 

n 

1 Anı bu .ba.ll$:-ı cihan severdi dil ü can ile 
~a.musın J5;ul lplmış idi lutf ile il;ısan ile 

2 l:füsn ile hem-ta idi ol Yusuf-ı Ken'an ile 
Ey şeh-i bi-ş~a n'itdi saiia Sultan Muşta.fa 

m 

1 Cümle 'alem reşk iderken merdüm-i azadene 
Zelır-i :tcatil :tcatasın kendü elüiile badefie 

2 Nice :tcıydufi ·şah-ı 'alem ol güzel şehzadeiie 
Ey şeh-i bi-ş~a n'itdi sana Sultan Muştafa 

IV 

1 I:Ial.c Ta'ala l:fa.Zreti :tcaynatmaclı mı :tcanuiiı 
Kend'elüiile alasın cism ü bedenden canufiı 

2 }$:ayd u bend idüp bogasın ol güzel mihmanuiiı 
Ey şeh-i bi-ş~a n'itdi sana Sultan Muşıafa 

* Bu ve bundan sonraki mersiye için 10 numaralı dipnotuna bk. 
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V 

1 Yai.cdı 'alem bagrım derd ile anuii füri.cati 
. Yandılar dutuşdılar matem dutunup gey J.catı 

2 Yoi.c mıdı ey şah-ı 'a!em sende ata şefl.cati 
Ey şeh-i bi-şe~a n'itdi sana Sul!fuı Muşta-fa 

VI 

1 Al ile anı getürüp blşm ile J.cılduii şehid 
Afta J.cısmet eylemiş Rabbü.m maJ.cam-ı müctehid 

2 Gicesi ~adr oldı anun giindüzi 'id-i sa'id 
Ey şeh-i bi-şef~a n'itdi sana Sultan Muştafa 

VII 

1 }S:addümi katı · eylese:ii şaha eger Manşiir gibi 
Ol baöa mi'rac olur Mfısi-i 'Amr-i Tı1r gibi 

2 Yazıla ai.can · ı.canum yire ene'l-ha~ hu gibi 
Ey şeh-i bi-ş~a n'itdi sana Sultan Muştafa 

vm 

1 Muştafayı Muştafa ile görürseö n'idesin 
Yüzüöe bai.cmaz ise sen kime feryad idesin 

2 Bir gün ola dünyeden sen dabi hasret gidesin 
Ey şeh-i bi-şef~a n'itdi safia Sultan Muştafa 

IX 

1 Bu Nisayi derdmend feryad idüp J.can agladı 
Derd-i tıasretden anuö cismindeki can ağladı 

2 Yidi kat gökde melekler yerde insan ağladı 
Ey şeh-i bi;şe~a n'itdi safia Sultan Muştafa 
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Fd/ilatün Fa'ilatün Fa'ilatün Fa<iliın 

I 

ı Zulm idüp ol nev-cuvana .eyledün cevr-i feza 
Boynma da]s:dun kemendi canına ]s:ılduii eza 

2 Şef]s:at imandur bilürken ,lpl.maduii bavf-i ljuda 
Mer9:ametsüz şah-ı 'alem · n'itdi Sultan Muşıafa 

rr · 

ı Bir Urus cadfısmuii sözin .Js:ulaguna ]s:oyup 
Mekr ü ale aldanuban ol 'acüzeye uyup 

2 Bag-ı 'ömriiii ~aşılı ol serv-i azada Js:ıyup .. 
Bi-tera~um şah-ı 'alem n'itdi Sul!§.n Muştafa 

m 

ı Şah-ı 'alemsin veli balJs: pıtdı senden nefreti 
Kimsenilli ~almadı hergiz sana meyl-i şef]s:ati 

2 Ba'i§ olan müftiye de irmesün 1:1~ ratınıeti 
Mer9,ametsüz şah-ı '8.lem n'itdi Sultan Muştafa 

IV 

ı Nev-cuvan iken işiliii 'adi Üe dad eyledüfi 
I:Ial ü ].ıalince Js:amunuii batırın şad eylediiii 

2 Pirlikde şiriıdi n'iÇün :?Uim ü bidad eyledilii 
Bi-teraımum şah-ı 'alem n'itdi Sultan Muştafa 

* önceki §lirin dipnotuna bk.. 
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V 

ı Bi-füneh ~an itmege pes nicesi gördilli şavab 
Bunı mı ~ann eyledüii kim §aha olmaya J,üsab : 

2 Ne yüz ile I:Iairet-i I;Ia].ds.:a virisersin cevab 
Merp_ametsüz şah-ı 'alE~m n'itcii Sultan Muştafa 

VI 

ı Kimseye ba.JP degüldür bu fena bilmez misin 
Öldürüben İı~v-cuvan ogiuiiı. sen ölmez misin 

2 Mülk idindüii dünyeyi B.b.ir fena olmaz mısın 
Bi-tera.Q.Qum. şah-ı 'alem n'itdi Sultan Muştafa 

VII 

ı Dest-giri I;Ia.l$: Resfıli gibi ulu şah ola 
Ol ResUlu'lla.h I.cabnda m~bfıl-i dergah ola 

2 Yoi.c mı bavfüii tamu yolı sana togrı rah ola 
Merpametsüz şah-ı 'alem n'itdi Sultan Muştafa 

VIII 

ı Töhmet ü isnad ile yıJpldı taht u banesi 
M~l~ u m:;ı.'şfun i,ken n'itdi ya ol dür danesi 

2 I:Iairet-i Ya'Js:Ub-veş yandı firai.ca anası 
Bi-teraJ:ı:l;ıum şah-ı 'alem n'itdi Sultan Muştafa 

IX 

1 Şahr-ı Eyyfıb ile I.catlandı .firai.ca ol batun 
Bu fena darı içinde çei.cdi tamu ın.İJ)ı?.etin 

2 Anı ya.l$:up yanduran görsün zebani heybetin 
Mer~ametsüz şah-ı 'alem n'itdi Sultan Muştafa ~ 
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X 

1 Bu Nisayi derd.mend fecy~d idüp ~an agladı 
Derd-i ]Jasretden a.nufi. cismindeki can agladı 

2 Yidi ~at gökde melekler yerde insan agladı 
Bi-ter~um şah-ı 'alem n'itdi Sultan Muştafa 
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MERŞ!YE-1 MU'AŞŞER EZ-AN-I MODAMI 
. ~ . . 

Fô!ilatün Fa'ilatün Fa'ilatün .Fd!ilün 

I 

1 Gördi bildi 'alem-i famde yo~ aşla bal.<B. 
Can gözini açmadı andan yafia ta kim b~a 

2 Tuydı pür-l:Javf ü batardur ser-be-ser ralı-ı Euda 
SaHanat şadrına lplmadı anufiçün ittika 

3 Guşına irdi nida-yı da'vet-i Rabbü's-sema 
Da 'veti ]:..-ıl dı icabet ]pldı matatı k. aza 

4 İmti~al eylerdi l;IaiPrufi emrine şubl;ı u mesa 
~ldı l;I3f Li)T_,!Jt mümkin oldukça eda 

5 Eyledi şaha i ta 'at pldı baş u can feda 
Şah-ı ~-i şehadet ya'ni Sultan Muştafa 

II 

1 Hey ne rfı.z-ı matem-i pür-gam idi ya Rab o dem 
Çılpnış idi göklere feryad u efgan-ı nedem 

2 ~ulları für~atde ~aldı gitdi o şah-ı kerem 
Bunda k.aldı cümle-i bayl u 1;ıaşem !abl u 'alem 

3 Sabı15:§. bu macerayı yazmasa lev):ıe k.alem 
Gey perişan olmaz idi ~albi manend-i r~am 

4 Her ne defilü ~dılarsa çekdi ol cevr ü sitem 
Varlığın terk idüp oldı ma],ik-i mülk-i 'adem 

5 Eyledi şaha ita,'at k.ıldı baş u can feda 
Şah-ı i~im-i şehadet ya'ni Sultan Muş!afa 

• FAtih Millet Kütübhiinesl All Eınirt Ef. ManzO.m N. 554, yk. 83a 
[I/4] İklnci nusradald esld harfler!~ ya.?.ılı kısmı okuyamadun, fakat oldug-u 

gibi nakletdim. 
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m 

ı ~addi a'la ~üsni ziba bir güzel ma.tıbub idi 
Can gibi mergfıb idi canan gibi matlub idi 

2 Gün gibi ma.Qbub idi hem gonca-veş ma~cub idi 
. Pelılevan-ı •aiem olanlar ana maglub idi 

3 :Ş:a.Zret-i Yfısuf gibi J;ıüsn ile ra'na bfıb idi 
~ullan Ken'an-ı fürl.<at içre şan Ya'ıpib idi 

4 Fi'l-me§el derd ü belalar çekmede Eyyfıb idi 
Bu ~a yazular alnında aiıun mektıib idi 

5 Eyledi şaha iı!'at ~dı baş u can feda 
Şah-ı i~-i şehadet ya'ni Sultan Muştafa 

IV 

ı Dönmez ise yiridür şimden girü çarb-ı felek 
'fogmasu.n: şems ü ıcamer n'eyler çeküp ·bunca emek 

2 Ba}Jr-i eşk içre yüzüp Js;an aglasun her bir semek 
~lik-i mülk-i melek oidı o }.<aldı mamelek 

3 Gün gibi ıolındı çünkim ara Yirden ol melek 
Dıid-ı ah-ı 'aşıJs;an oldı semavata direk 

4 Çünki taJs;diri.ifidür iş 'alemde ne itmek gerek 
Her kişiye lazım oldı emr Allahuii ifunek 

5 Eyledi şaha ita'at ~dı baş u can feda 
Şah-ı ~-i şehadet ya~ni Sultan Muştafa 

679 



680 MEHMED ÇA VUŞQ(;LU 

MU'AŞŞER-.1 MUŞTAFA TABE ŞERAHU 

Fô/ı1ô.tün Fô/ilatün Fa'ilatün Fa'ilün 

I 

1 Çünkim alur uşbu tae u tab~ı devr-i ruzgar 
Terk idüp bu rabt u babb bir nemed kıl ibtiyar 

2 Besleme ol cismi kim anı yiyiser mf.tr u mar 
Gırre olma devr-i dflna çiiı}. degüldür ber-*ari.r 

3 Niçe adem ~amle boyandı uşbu lalezar 
N içe bm l;Lasretlü yatur niçe biii. bin gül-'iıar 

4 Teludur feryad u zar ile hele dar u diyar 
'Alpbet bildilii bum kim sana ~almaz paydar 

5 Cehd ~ senden ki dünyada ~ala bir yadigar 
Bana dirsen devr elinden oldı 'a.Iflum tar u mar 

n 

1 Va.Js;t-i şubl_ı oldı yine 'azm-i gülistan eyledük 
Derd ü g~ ~almaklığa ya'ni ki dermin eyledük 

2 Laleye Jpld~ naıar bağruınuzı ~an eyled.ük 
Ah ~Id~ cÜmle ıag u ıaşı naı§.n eyledük 

3 Kfıh-ı mil;Lnet çekmede Ferhadı yalan eyledük 
Abirin bildük fena terk-i dil ü can eyledük 

4 Nam u nengi biz bu gün ıopraga yeks!n eyledük 
Niçe gün yüzlüleri bak içre pinh!n eyledük 

5 Ey gönül dut kim seni bu çarba sultan eyledük 
Niçe sullinlar yatur toprag içinde bdr u zar 

• .Fatih Mlllet Kütübhanesi, All Emiri Ef. ManzQm, N. 554, yk. 88b. Ayrıca 
Koyunoğlu Kütübhanesi'nde üd ayrı mecmOa içinde blrer nüshasıiıı daha gör
mü§düm. O nüshalarla kar§ılll§tırarak bu manztlmeyi tesbit etdim. 
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m 

ı Bir na~ar kıl la.J.eye kiı:U bagrı bftn olınış durur 
Serv şalar başını şan kim cüntın olmış durur 

2 Niçe serkeşler bu "devr içre zebfın olmış durur 
Cevr ü zn.nınet derd ü gam çar.ba fünfın olmış ·durur 

3 Gözyaşından yer yüzi hep · ıaıegfın olmış durur 
Birdegirmendür felek 'ömr aiia un olmış durur 

4 Ga.fil olmaii dôstlar gerdfın dfın olmış durur 
Virdügin dünya alur şan kim oyun olmış durur 

5 Bir lcanaradur bu 'aJ.em il ~oyun olmış durur 
'Arif isen her gice bir tekYede ~lma Jtarar . 

IV 

ı Gel bazan v~ti irişdi bagı eyle ca bu gün 
Gör ne reng itdi yine bu günbed-i lıaçlra bu gün 

2 Bir libas-ı turfa geymişdür yine şa]Jra bu gün 
~b~zıl ~zardı J:ıayretden gül-i l;ıamra bu gün 

3 Al ider gül aline aldanmagil yara bu gün 
Kime lp.lınışdur vefa bu kej-revi dünya bu gün 

4 ~anda vardı ~anı ya İskender ü Dara bu gün 
Topraga düşmiş yatur niçe semen-sima. bu gün 

5 ~ir dem içre y~dı dünyayı bu ejderha bu gün 
Sen yatursm bab-ı gafletde neoldı 3.şikar 

V 

ı Bir zaman itdi baha.ruü şo}J.betini 'aşılcan 
Başladı eşearı tağyir itmege bad-ı bazan 

2 Serv büküldi vü gül şoldı döküldi ergavan 
Nicesi gam çekmeyem ya nice olam şadman 

3 Düzdügini çün bilürsin bozısar abir zaman 
I:Iüsne ğırre olmagil kim bir ~ar şudur hernan 

4 Gizlü nesne yol<: cihanda cümlesi günden 'ayan 
Bunda ne :ı;>al;ıl;ıak Ü· Cem ~aldı ne bôd Nuşirrevan 

5 Görmedilli mi nice yatur Bursada 'OşmB.niyan 
Maziye fllma na~ar kim geçdi bin bin taedar 
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VI 

ı Çfu;ı.ki eşcaruii ~abasın ~ap !lı · peyk-i bi-direng 
~rd.ı ezharufi çerisin itmedin bir l$.a ceng 

2 Yine matem bil'atin geydi bu ari-ı lale-reng 
Muşa dönmişdür ecel dam.ınd;:ı. niçe bin peleng 

3 Niçe altun tae urın;:ı.n başlaruii yaşdugı seng 
Sen dürişürsin beın.üm olsun diyü Türk ü Fireng 

4 Hey ne ga.filsin ki g~lmez yaduiia tabilt-ı teng 
~almışam J;tayran u valih yimedin ;:ı.fyôn u .beng 

5 Bil ki- sana aşşı itmez Muştafa bu nam u neng . 
Rah-ı . 'ış~ içinde <ıehd it cümlesin ~lgıl ni~ar 
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EK 

Makalenin ikinci 'tashihinl. tamaı:İılad.ığımda, Gülşent tarikatinin 
kurucusu Şeyh İbrahim-i Gülşeni'nin · oğlu ve halifesi Hayali malı
laslı Şeyh Ahmed Efendi'nin (Şakayık Zeyli'ne ·göre vefatı H. 977/ 
M. 1569-70) Süleymaruye Kütübhanesi'nde ·Yozgat yazmaları arasm
da bulunan divanmı (Nu. 427) tedhlk ederken bir Şehzade Mustafa 
mersiyesine daha tesadüf etdim. Divan, Hayili'nin müridierinden 
Mahmud (veya Mehmed) adlı bir divan katibi tarafından H. 970 yı
lmda istinsah edilmişdir. Görüleceği gibi, mersiye Şehzade'nin ağ
zından yazılmışdır. Mahlas mısraı yokdur. Başlıkda «Mersiye-i» iba
resi bulunup, Jri~ için olduğu da belirtilmemişdir. Mersiye yk. 12' 
den başlamakdadır. Hayali'nin, babasının doğum yeri olan Azerbay
can'ın şivesini muhafaza etdiğini göstermesi bakımmdan da kıymet
li bir vesikadır. 

I 
1 Gerçi ta].cdir eylemiş evvelde Sübl;ıanum menüm. 

Yob yire döke felek l,cara yire l,ca.İium menüm · 
2 I;Ial,c bilür kim yog idi bir ~erre 'işyanum menüm 

N'eyleyem l,cıyduii baiia ·devletlü sul!anum menüm 

II 

1 .Durmaz aldı ş~vket ü J:!aşmetle divanum menüm 
Şag u şola l,curılan çetr ile seyranum menüm. 

2 Ah kim yıbdı felek ~aşr ile eyvanum menüm 
N'e;yleyem ~yduö bana devletlü sulıanum menüm · 

m 

1 Mihr ü m~h-veş ~llarum zerrin kemer iisküf ile 
Şag u şolda şaf !Utup ell,cavşurup üslfıb ile 

2 Guyiya göz degdü kim dagıldı bir aşub ile 
N'eyleyem pyduii baiia devletlü sul!ari.um menüm 

1 

(ID/1) Bu mıszij.daki «üs~ kelimesi aşağıdaki «üslıib» ve «iişüb» kelime
leriyle kiifiyeU dü§roiyor. Acaba Hayali bunu «üskilb» diye ml telaffuz ediyor
du? 
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rtr 
ı ı:Ifrri vü rı~van miııali ıonanan ~ar bam 

· Zib ü ziba ile düzenmiş olan begler )Janı 
2 Cennetü'l-Me'vaya nisbet döşenen evler )Janı 

N'eyleyem Jtıydt.ıii bafia devletlü sultanuro mentini 

V 

ı Çünki tatedir eylemişdi. bana ~assam-ı Ezel 
Çekeli getüı·di buraya payuma düşdi ecel 

2 Bi-günah idüm degüldi bana bu ölmek ma.J.ıal 
N'eyleyem pyduii bana devletlü sultanuro menüm 

VI 

ı ister idüm Rüstem-i Destan kimi a'da ile 
Kü.kreyüp arslan kimi ceng eyleyüp hey hay ile 

2 ~an ile doldurayım vadileri şal_ıra ile 
N'eyleyem ~yduö bana devletıli sulıanuın menüm 

VII 

ı İsteyüp meydana girem l;ıay.Jprup manend-i şir 
I;Iakk idlip a'da demarın ~o~ayam şah u emir 

2 Kim billirdi aösuzın böyle olam bôr u ~a.Js:ir 
N'eyleyem ~yduii bana devletlü sulıanuın menüm· 

vm 
ı Ogluii idüm gey 'aziz idüm ~atuiida mul;ıterem 

I;Iai.retüöde şahbaz idüm celil ü mul;ıteşem 
2 'A.lpbet oldum ~elli ü bar uzar. u müttehem 

N'eyleyem Jtıyduii bana devletıli sul~anuın menüm 

IX 

ı Reşk iderdi asuman ehli menüm divanuma 
Yüz sürerdi mihr ü meh şam u sel)er eyvanuına 

2 '.i\3pbet bir kar ile dağ urdı devran canuma 
N'eyleyem Jp.yduii bana devletlü sultanuro menüm 
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X 

ı Dogrı idüm asitanunda elif kimi 'ayan 
Egridür dinse bana inanma ey şah-ı cihan 

2 öadr ~ldı dehr (bana) virmedi bir dem eman 
N'eyleyem pyduii bana devletlü .sultanum menüm 

XI 

ı !stegüm bu idi I;I~dan dayima her şubl;l' u şam 
Uğuruiida düşmenüfile çalışup olam müdam 

2 l;Iayf aldı bana şimdi yob yire ölmek tamam 
N'eyleyem pyduii bafia devletlü sultanum menüm 

~- . 

xn 
ı Dir idüm a'da olursa baUc-ı 'alem ser-be-ser 

Gam degül Sultan Süleymin kimi vardur çün peder 
2 Bilmedüm düşmen söziyle yob yiİe _bana ]pyar 

N'eyleyem ~ydufi bana devletlü sultanuın menüm 

XII,! . 

1 öadrdür dehr içre dayim rU.zgaruii 'adeti 
Evveli dev a}Jiri letdür cihanuii devleti 

2 Benden alsunlar ser-a-ser 'alem ehli 'ibreti 
N'eyleyem pyduii bafia devletlü sultanuro menüm 

XIV 

1 Nice ~ıyduii ben ~uiia gözgör' ey şah-ı cihan ·. 
I;Ia.Iümi 'a.rZ itmege virdürmedüfi bir dem aman . 

2 Ber-güzide Muştafafi degül midüm ben bir zaman 
N'eyleyem ~yduii bafia devletlü sultanuro menüm 

xv 
1 İstegüm bud~ cihanda dayim ey sultan safi~ 

Emrüne ram ola cüinle gerdiş-i de_vran safia 
2 Yol~a yüz bifi menüm kimi ola ~ban saiia 

N'eyleyem pyduii baiia devletlü sultanuro menüm 
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. XVI 

1 i'tibar itme· cihanuii devlet ü daratma 
Gırre olma mal ü mülk ü şadvet ü alatma 

2 'İbret ·al bundan .n~ar eyle I:IaJs:uii ayatma 
N'eyleyem pyduii baiia devletlü sulıinum. menü.m 

XVII 

1 Din idilii kim Muş~afadur yirü.me ~ayim-ma;tcam 
Devletiliide .tı.ôş geçerdi riizgarı şubl) u şam 

2 'Alpbet bu ~ahra ba'iş n'oldı ey şah:ı enam 
N'eyleyem pyduii baiia devletlü sul~num. men1iro 

xvm 
1 Yir yüzin !Utar dlr idi baiia ha~ ekşeri 

Al-i 'O~man milkinilli §ah(ı) bu durur serveri 
2 İbtiyar itdüii neden abir baiia ~ara yeri 

N'eyleyem. pyduii bana devletlü . sul!!num. menü.m 

XIX 

1 Yirde yatdugınca sen 'alemde olgıl paydar 
Devletüfie irmesün asib-i delır-i rfızgar 

2 Yoluna olsun feda menüro kimi~ şad hezar . 
N'eyleyem ~ıyduii bana devletlü suııanum. menü.m 

xx 
1 İster idüıİı devletiliide yir yüzin !Utam veli 

N'ideyim tal;ıte'ş-şerade · !Utam a.ij.ir menzili 
2. Cennetü'l-Me'vayı buldum cümleden çekdüm eli 

N'eyleyem pyduii baiia devletlü sulıinum. menüm 

.(XVI/1) «Sadvet:ı> kelimesi metlnde §U ~a ile yazıl.mışdır: wJ.ı.,. · 

(XVI/2) «'ibreb : metinde «l;ıayreb 
(XIX/1) İkinci nusradaki «dehr-1> kelimesinin «devr-i> olmas} mümkin.dir 

ve daha uygundur .. 


