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ŞİLAHŞOR'ÜN FETH-NAME-i DİY AR-I ARAB ADLI ESERİ 

' Dr. SALAHATTİN TANSEL 

ÖNSÖZ 

OJmyucularımıza sunduğ·um:ııZ "Feth-name-i Diyar-ı .Arab" adlı eser, 
İstanbul Nuruosmaniye Kütüphanesinde 4087 numarada kayıtlıdır. 
20.7x15.3 (13X9) santimetre ebadında 70 yapraklıdır. Her sayfasında 
15 satır vardır. Başında vakıf kaydı, bunun yanında da tuğralı yuvarlak 
bir mühür mevcuttur. Kitap, kırmızı meşin ciltlidir. Siyah mürekkeple 
yazılmıştır. Kağıdı açık saman rengindedir. Yazısı talik kırmasıdır. Ya-
zısında bir bozuklult· görülmemektedir. · 

Eserin müellifi, "Silahşor" unvanlı bir zattır. (Bak. Yıaprak 3 a, 
28 b, 36 a, 58 b, 64 b). Hayatı ve· şahsiyeti hakkında biır bilgiye rast
lanamamıştır. Ancak, kitabındaki bazı kayıtlardan Mısır seferine katılmış 
olduğu kabul oltinabilir. (Bak. Yaprak 17 b, 21 a, 36 b). 

Eserin başlıca mevzuu Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferidir. Bura
da Çaldıran Muharebesinden sonra Osmanlılarla İranlılar aras111daki 
düşmanca münasebetlerin devam ettiği ve Fırat boylarında, bilhassa 
Diyarıbakır v.e Mardin havalisinde ıbazı çarpışmaların vuku bulduğu si
ralarda, ikinci bir İran Seferine hazırlanarak yola çıkan Yavuz'un, bazı 
sebeplerle birdenbire filill değiştirerek, Malatya'dan cenuba dönüşü, 
Mısır üzerine yürüyüşü ve :M:ısır'ı alışı izah edilmektedir. 

Selim-namelerde, Yavuz Sultan Selinı hakkında yazılan başka ki
taplarda ve makalelerde· rastlamadığımız bazı bilgileri de ihtiva eden bu 
eserden, şimdiye kadar istifade edilmediği kanaatindeyiz. Nitekim Her
bert J ansky'nin Beitrage zıur osmanischen: Geschlcilıtssclııı'eibUillıg ülı.~r 

Agypten -(der Islarİ:ı, 21. cilt, Berlin 1933) ve Die Er-0berung Syriens 
durch Sultan Selim I. (J\ıl!ittelungen zur osmaniscılıen Geschfolıte, B. II, 
1923 - 26,3. ve 4. defter, s. 173 - 241) adlı yazıliarında bu kitaptan bahse
dilmemektedir. 

Başka kütüphanelerde bir nushasının bulunup bulunmadığı. husu-
sunda da bir kayda rastlıyamadık. 

· Kitap yem lıaıfiere çevrilirken, tam bir ıttırat göstermiyen ve man
zum· kısımlarda aruz hususiıyetııerine göre değişen imlasının aynen mu
hafazası cihetine gidilmemiş, bu· itibarla dilinde ufak rötuşlar yapılmış
tır: 1) Çekimlerde bugünki şekiller tercih edilmiştir. 2) Halen kullandı
ğımız türkçe kelimelerde bunların bugünki söylenişleri tercih edilmiştir. 
Okurıamıyan yerler de, Arab harfleriyle, aslındaki gibi gösterilmiştir. 



2a 

2b 

FETH-NAME-İ DİY AR-İ ARAB BE-DEVLET-İ 

KAHİRE-1 SULTAN SELİM. HAN - EBKAHA'LLAHU 

Bi-hamdi'llah ki Hallaku'l-beriyYat 
Semavatı düzetti cümle devvar 
Resüiün gönderip işbu cihana 
Kamu mah:üku Hakk'a etti da'vet 
Cihan memlu oluptur nur-i Ahmed 
Cemi'-i enbiyanın ahiridir 
Erişsin rüh-i pakine atiyyat 
Muhammed hürmetiyçün ya İlahi 
Yüz urdum hazretine ya İlilhi 
Muin(ü) Muskit ü Kayyum(i) Hannan 
Kerim ü Lem-yezel Ula ve ahir 
Yarattın cümle maihlükatı ahsen 

Nazar ettin çün evvel ol türabe 
Kerimsin daima işin atadır 
Sen ol şehsin ki il.lem sana muhtac 
Ben ol mücrim günehkar ü zaifim 
Yer il gök dolusu vardır günahım 
Umarım şemme bahr-i rahmetinden 
Beni reddeyleme babından ey dost 
Sığındım sana ya Zü'l-menni ve'l-cud 
Muradını verirsin. kam(u) nase 
Verirsen ben kuluna n'ola m~ud 
Kamu asi kuluna eyle rahmet 
Şuru' ettim söze Hak kıla yari 
Gönül yenbuunu eyleye cari 
Diyem bir padişahın kıssasından 
Cihan içinde var b'r şil.h-i ekrem 

Selim Şehdir bilin ol- şahın adı 

Anı bu yer yüzilnün mil.hı kılmış 
Ana bir gün erip ilham-ı gaybi 
Cemi'-i ask.erini eyle ihzar 
Hak emriyle yürü alemde meşhur 
Durup ihzar kıldı cümle ceyşin 
Yilrüyüben geçip Bahr-i Beyazı 
Gel imdi aşk ile dilden olup şad 
D:l ü candan geliniz Mustafa'ya 

,x;arattı Arş u Kürsi-yıi semavat 
Yed;sinde yedi necm etti seyyar 
Salat et imdi sen de ilşıkane 
Nice yerlerde izhar etti ayet 
Gözümüz nurudur şahım Muhammed 
Yer ü gök ehlinin hem fahiridir 
Yer ü gök dolusu olsun tahiyyat 
Kamumuzdan bizim · yuyıgıl günahı 
Ki sensin cüm'e alemler penahı 
Alim(ü) Zü'l-minen Siıltan-ı Mennan 
Olan mü'minlere her işde nasır 
Veli adem hakkında <lledin "ahsen" il 

Komadın- kim vara sonra harabe · 
Kulun işi kamu sehv ü hatadır 
Kamu mücrim geda taht ıssı hem tac 
Güneh deryasına batmış nahifim 

· Uyl,ltmaz gözleri göynük:ü ahım 
Dilerim zerre nehr-i şefkatinden 
Senin' lütfuna kıldım çünki derhost [ı] 
Ki sensin Razık (u) Kassam (u) Mahmud 
Cemi'-i müslimine fun(ü) h§.se 
Olam ta yevm-i ukba içre mahmud 
Muhammed hi\rmetiyçün verme zahmet 
Nakiyy eyleye yoldan cümle harı 

Maani il.leminde oia sftri 
Halas ola işiden ,gussasından 
Anı kılmış Huda gayet mükerrem ll 

Hidayet eylemiştir ana Hadi 
Cemi'-i iberr ü bahrinı şahı kılmış 
Demiş dur yukaru, eyleme reybi 
Hudadan gör ki ne emr ola ihzar 
Ele giren adfıyl,l eyle makhıir 

. Takınıp seyf-i bürran dahi kişin 
Müzeyyen etti sahra vji riyazı . 
Resulünü Huda'nın kılahm yad 
Salavat ve.relim ol milctebaya 

Na't-i Seyyidü'l-mfuselin 

Resulullahsın ekrein ser-i ahyar hem ebrar 
Senin eshab ü alindir Muhacir zümre-i Ensar 

[1] .::.- ~:.. .ı• şeklinde elifsiZ yazİİmıştır. 
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·Senin şer'in (i) •kıl!mıştır müzeyyen Haliku'l-·eEihar 
Ezel bezminde denmiştir sekahüm rabbühihn sana 
Şarab-ı ..;_,; [ 2

] çekmişı:;in sana mekşftfdur eşrar 
Cenıi'-i kavl(ü) fi'lıiınde seni affeyledi Rabbin 
Ki her şeb sünnetin oldu senin yetmiş kez istiğfar 
Şeref feyz-i mukaddeste senindir evvel ü ahir 
Çü Rabbin feyz-i akdesde sana etmiş güzel enzar 11 

3 a Sana lutf eyleyip Rabbin seni abd-i şekfrr etmiş 
Yüz urup hazrete dersin becid Sübbuh ya Gaffar 
Sana çün nice yerlerde ·erişti avn-i Subhanr 
Gelip payine yüz sürdü ıS? J4- [3

] hem eşcar 
Sana izzet edip Rabbin cenıi'-i cennet eıiI:fuıe 
Kestb-i a.bmer üstünde s.eninçü.n gösterir didar 
Bu rfışendir ki Rahman'ın katında iZzetindendir 

· , Senin en varını kıldı nebiler alnına izhar 
Sana e.rrır oldu çün Haktan cihad et deyü küffare 
Kamu eshabı cem'ettin ola ta münhezim küffar 
Çı:ı çektin ceyş-i subhani olup flılada müstağrak · 
Urup yetmiş biın. esil:ıfubı hoş ettin Ka'beyi ıthar 
Fakirindiir hakirindir senin ya· Hayre halki'Uah? 
Silahşor derdmendindir yolunda can eder isar 

Asker firistaden-i Sultan-i Rfun be canib-i .Diyar-i Bekı· 

Bir gün ol Sfuhib-kıran-ı Şark u Garb, Süleyman-ı .zeman, Siken- -
der-iı devran yani Sultan Se.lfuı Şah b. Bayezid Han Ta;vvelallahu ömrehu 
ve ebbede devletehu Rftm vilayetinde Ediirne şehrinde til:k-ı muallasında 
fariğu'l ... bal oturup ala rağm-i rfızgar ayş ederdi. Diyar-i Bekr Beğlerbeğisi 
Mehmed Handan .resfıl gelip name getirip Kırar Han [ 4} haberin bildirip 
Sultan-ı RUrrı dahi namenin mührün götürüp mütalaa kılıp Diyar-i Bekr 
Beğlerbeğisi muavenet talep ettiğin f ehm edip biraı fikre varıp divan 

3 b edip il vezirleriyle meşveretleşip, Mehmed Han'a adem göndermek lazımdır 
deyip Sipahi oğlanlar ağası Sinan Beğ(i) ve Silahdarlar ağası Bali Beğ(i) 
divan'a da'vet kılıp vezl:rler dediler kim Sultan-ı Rftm'un emri bunun 
üzerinedir ki · RUrrı. dilaverlerinden bir mik.dar adem ırıp Diyar-ı Bekr 
Beğl'erbeğisi Mehrmed Han'a. muavenete varmak .gereksiz deyicek, mezibfı.r 
beğler baş koyup, taşra gelip iki bin g:i.rnJde sipah seçip, ıyarağ edip, . 

(2) j:9 zevk olmalıdır. 

[a] ~..;. J »-: olmalıdır. 

[ 4 ] Kara Han olacak. 
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hazır olup ez subh ~h-i · Rf:tm bargahına varıp, dest-bils kılıp dediler ki: 
"Ey Şah-i cihan! hiınmet-i alin berekatında varıp· Kırar Han birle. bulu
şup, derneğin dağıtıp bi-avn-i Hüda başın kesip, astane-i - devletinde 
galetan edevüz" deyip, baş koyup taşra gelip sefer yarağında o'.dular. 
Bir mübarek saatte Ed:iırne şehr;inden göçüp İstambul şehrine erip, bir
kaç gün karar edip isna ve ışrin ve tis'a mie muharreminin on beşinci 
günü [~9 şubat 1516] göçüp Derya~ı Sepidi [5 ] geçip. azm-i Dfyar-i 
Bekr kılıp revane oldular. Sultan,.ı Rf:tm dahi Edirne ta:htında kasr-ı 

muallasında nföe gün ayş ü işret kılıp evvel-i bahar erişip arzily-ı taht-ı 
4 a İstambul kılıp bir mübarek il saatte şehr-i Edirne'den göçüp, :on gün yürü

yüp taht-ı İstambul'a ıerip şehre girmeyip Hazret-] Eyyilb ·etrafında olan 
sebzezar iıçre. ab-ı revan kenarında ıbar 1l büngahlar, çetr~i hümayilnlar 
kurulup, ŞMı-i cihan devlette erip karar edip ayş ü işrete meşgul oldu. 
Mezbilr beğler dahi (Y} ..Jl;.j birle yirmi gün yürüyüp truht-ı Kayseriyye 
önüne erişip, bir kaç gün at ve er dinlendirip karar ettiler. Diyar-i Bekr 
Beğleııbeğisi Mehmed Han'a name yazıp,· adem salıp, sür'atle yürüyüp 
Diyar-i Bekr'e erip Karahanıid üzerinde Mehmed Han'a buluşup name
yi sunup i'lam.:.ı hal kıldı. Mehmed Han, şad(u) hurrem olup, Kürdistan 
beğlerine bildirip, cümle beğler şad olup ayş üzre oldular. Bir -g;.in Kırar 
Han tarafından casus gelip, Kırar Han kal'a-:i Mardin üzerine· erdi de
yip haber verince Diyar-i Bekr beğleri ittifak ettiler ki Kırar han gafil 
iken varıp ordusun basıp, derneğin dağıtalar. Bu tedbir üzre yarak gö
rüp bin beş yüz er ırıp Sarukaplanı baş !kılıp gittiler. Mehmed Han dahi 
mabaki asker biırle süvar o1up giden dilaverlere kafadar olup bir mikdar 

4 b yürüyüp durdu. il Ravi kavlince: Sarukaplan J\;.J · birle yürüyüp çin-i 
seher Kırar Han ulusuna erip, mecal vermeyip,. gafil iken ordusun basıp, 
hayli adem lıelrak kılıp Kırar Han kavmi dahi bir yere -cem' olup ordu
ların ·basan ademe nazar salıp durunca gördüler ki geten adem !iken ziya
de değil. Heman avaze-i nefir kılıp varan dilaverler üierlııe gıriv kılıp 

yürüdüler. Bu taraftan Sarukaplan gördü kim kavm-i Kırar Han cem' 
olup Üzerlerine gelir. Kavmini agah kılıp anıl anıl gerisin özleyip, geldiği 
raıhı :iızley:1p, kafasın ıgözleyip Kırar Han askerin Mehmed Han üzeriİıe 
çekiıp yürüdü. Mehmed Han, bir mikdar giden ılgar eriiıe kafadar' olup 
durup, giden asker ziyade eğlenicek; dönüp Karahanıid önüne gelip, ka~ 
rar eyledi. Bu canibde Sarukap'an, Kırar Han askeri önünce savaş ede 
yürüyüp kemin yerlerine erip gördüler ki ~afadar kim.esne yok. AyrLlr 
ta.katları olmayıp suyu özleyip kafaların gözleyü revane olıdular. KaV:m~i 
Kırar·Han bu hali görüp giden askerlerin kafaların sürüp erince asker-:iJ 
Diyar-i. Bekr dahl erenleri görüp, tir u kemanı kollara alıp, kafalarına 

5 a ok urup ceng(ü) ·§.şilb il kıla yürüyüp nice ademler kılıca gelip ve niceler 
paymal oldu. .Aıhırü'l-emr Karahanıid önünde cari olan nehre er:iıp nice-

[ 5 ] Maıırnara olduğu anlaşılı~or. 
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ler at sıçratıp helak olup. ve niceler yüzdürüp halas bulup Melimed H~n 
önüne yetişip macerayı haber verdi. Mehmed Han ziyade ihtiraz edip 
Karahamid kal'asına arka verip Kırar Han tarafını gözleyü karar edip 
name yazıp kaşif birle Şah-i Rftm'a irsaJJ eyledi. Ravi kavlince: kaşif ..;ıl..j 
birle·yürüyüp ma-i Fırat üzre erip geçip Sinan Ağa, Bali Ağa ordusuna 
yetişip hali bildirip, geçip Şah-i Rı1m'a rev.ane oldu. Nice müddet yürü
yüp Rum'a erip derya-yi Sepidi geçip Sultan-ı Rılm bargahına eriıp, dl
van'a girip baş koyup Mehmed Han namesin sundu. Vezirl~r nameyi gö
türüp Sultan-ı Rfum nazarına iletip müıhrün götürüp mütaiea kıllLp mefhu
mu ma'lılm olıcak Şah-iı cihan gazaba gelip iki vezirin· azledip Sinan paşaya 
Diyar-i Bekr'e vaı-mak gereksin deyu emreyledi. Sinan Paşa ferman-be
rim deyip baş koyup taşra gelip ol .gün sefer y.arağın görüp yarındası · 

5 b ş&h-i Rılm bargahına varıp divan-ı il fili olup cümle ımir ü sipah hazır olup 
Sinan Paşa Ha~e-i Rı1m huzı1runa girip dest-bus kılıp himmet taleb 
edip Şah-i cihan dedi kim: "Ey .Asaf-ı devran ve ey mir-i diliran, Huda 
nigehdarın ola. Uş cümle asker-i Rum hazır, müheyya. Ne nıilı:dar adem 
dilersen al" dedi. S~an Paşa taşra gelip göç yarağın görüp isna ve iş
rin ve tis'a-mie rebi'ül-evvelinin on beşinci günü [18 Nisan 1516] 
göçüp Bahr-i Beyazi geçip Üsküd,ar. salıralarında karar eyledi. Asker-i 
Rılm Bahr-i Beyazı üç günde geçip Sinan Paşa şem'ine cem'olup Sultan-ı 
Rum dahi iJ:ıazret-i Eyyılb kurbanda olan sebzezardan !kalkıp İstamıbul 
tahtına giıdip karar edip .ayş ü nuşe meşgul oldu. Sinan Paşa Üskijdar 
sahrasında asker-i Rı1mu üç gün yoklayıp kendüye yararın alıp bakisine 
Şah yanına varın deyu !cazet verip kendi ..:ıt;. j birle azm-i Diyar-i 
Bekr kılıp gitti. Ravi kavlince Sipahi oğlanlar ağası Sinan Beğ ve Silah
darlar ağası Bali Beğ Diyar-i Bekr kaşifinden karavul haberin alıp ma-i 

6 a · Fırat'ı geçip azm-i Kara;hamid kılıp altı gün yürüyüp yediinci il gün Kara- · 
hamicI sahrasına erişip saff (ü) aJıaylar bağlayıp şuikka-i a'lam çözülüp 
ta.ıbl, duıhuller döğülüp · su,rına ve nefir inleyip Kar.aham.ide karşı yürüdü. O 
taraftan dahi Diyar-i Bekr Beğlerbeğisi Mehmed Han asker-i RUm. erdi
ğin bilip Kürdiıstan dilaverleriyle süvar olup ge1en haJ,J.lara karşı varıp 
yakin erip- iki asker aram kılıp hanlar birbirin at üzerinden ınerhabala
yıp cümle asker birikip, yürüyüp Karahamid önüne erişip 1;iar u büngahlar 
kurulup Rı1m Dilaverleri bir kolda karar eyleyip D_iyar-i Bekr, Kürdistan 
mihterleri bir kolda karar eyledi. Birkaç giLn at ve adem clinleııip bir 
gün Mehmed Han ~van edip cümle beğler brrle meşveretleşip, nice edelim 
deyip gıl§ urunca Sinan Beğ, BaU Beğ dediler ki: "Ey Han-ıDiyar-i-Bekr! 
Şah-ı Rfım biz bendeleri bu diyara düşman eceliyçün irsal etmiştir: Düş
man va:V.:>a, delalet kıl v.arip bulU§alım. Huda kereminde fursat Sultail.-ı 
Rı1m'undur" deyip hamuş oldular. Mehmed Han beğlerden 'bu haberi işitip 
kol ba§ üzre koyup göç yatağın kılıp üç gün mii.dam yarak görii.p göçüp 

6 b Kırar Han kasdına kal'a-:iı Mardin üzre revane oldular. il Ravi kavlince: 
İki gün yürüyüp casus gelip Kırar Han haberin g.etirip dedi kim: "Ey 
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Han-ı Diyar-i Bekr ! Kırar Han sen H§,n'm Karahamidden lüı.l'a-i·Mardin 
üzerine göçtüğü..rı işitip kendi dam kal'a-i Mardin ·önünden kalkıp bir 
göÇ beri göçüp bir otu suyu vafir yeriı bulup karar eyledi" deyip hamuş 
oldu. Mehmed Han casustan Kırar Han haberin alıp ihtiraz üzre olup 
zuhr vaktinde karar edip tekrar Kırar Han'a casus salıp kendiler yarak 
ü..."Te, oldular. Ol gece geçip ale's-sabah göçüp azm-i Vfq.rcUn kılıp ol gün 
yürüyüp :iıkindi vaktinde aram ıkılıp or gece geçip çün kim ısubh enf ası 
uruldu, asker-i. Rlım dersfı. ffı.lada müstağrn.k olıup at arkasına gelip 
Mehmed Han dahi üzerinde harb aletin müheyya kılıp bir bfi.d-pa rahşa 
süvar olup ınaıııarı tapıiayıp saff (ü) alayJıar bağlayıp Kas.d-ı Kırar Han 
kılıp yürüdü. İşrak vaktinde Mardin sahrasına erip şukka-i a'lam çözülüp 
taJbl, (ü) nakkareler döğüliip surna ve nefirJıer ecel ırın ırlayıp a.sıker-i Rum 
..JL..1..r- birle yürüdü .. Kavm-i Kırar Han dahi ez subh dıu.rup ffı.lada müstağ-

7 a raık o:!Jup Diyar-i Bekr a~kerin gözleyü durunca gördüler iki ! 1 karşılarından 

toz be-evc-i asmana ermiŞ gelir. Bildiler ki asker-i Diyar-i Bekrcliir, 
heman Üzerlerinde ceng aletin hazır kılıp Diyar-i Bekr aı:::kerine karşı 

·top olup Sultıan-ı Rlım sancağın gözleyü yürüdüler. Bu taraftan dahi sağ 
ko1lun. diliri ya'ni Sinan Ağa ez-s-er ü pa ffı.lada müstağrak olup saff (ü) 
alay önünce garlın göZ!Jeyiıp gelirken düşmanın ıbu vechile gelişin görüp at 
sürüp sancak önfu/-de Mehmed Han'a erip dedi kim: "Ey Han-ı Diyar-i 
Bekr! Bu geliş yaman geliştir. Bundan gafil olmamak gerektir." Mehmed 
Han: "Ye nice etmek ıgerektir?" diyecek Sinan Ağa dedi ıkim "Gereık olıcak 
nesneyi ben edeyim deyip e:irıredip şuldı::a-i a'Iam değşirilip bir tülbend 
g.etir:ip fi'I..:hal el üşürüp sancak vaz'ın edip alemdarı ref' edip sancak-ı 
sepid nagehan zahir olunca, ol taraftan kavm-i Kırar Han gıriv kılıp 
gelirken gördüler kiı kalıb-i cenahta sancak-ı sep!d zahir oldu. Heman 
yüreklerine ateş. Çlüşi..ip, Şah-ı Rfım bundaymış deyip sancak i.i.zrc var
mağa mecalleri olmayıp sağ· kol i..izerine mey! edip Anadolu ve Kara
man askerleri üzerine yii.rüdü. Bir mikdar ceng eri sol' kola Bali Ağa 

7 b üzerine yürüdü. il Ravi kavlince: K·avm-i Kırar Han S·eyl-mital sağ kol 
üzerine eriıp ceng (ü) aşfı.b 'kılıp Anadolu, Karaman askerleri dalhi canübaş 
ele alıp eren düşman birle bir zamfü1 döğ·üşüp nice n-ılr ü milıtcrler kıll-
0a gelip ahirü'JJ-emr Anadolu Ketıhüdası düşüp Anadolu, Karaman as
kerin · tüskürüp nice merdler baş verdi. Karaman Beğlerbeğisi Husrev 
Han dönmeyip gayret kılıp sipahi oğlanlar yanma erip sancağın gözetip 
cenge durdu. Sipahi üğlanlar ağası Sinan Beğ bu hali görüp. seyf uryan 
kılıp bir mikdar sipah birle erip kavm-i Kırar Han'a dokunup bir zaman. 
ceng kılıp öeyş-i Kırar Han'ı sıyıp, :kafasına sürüp sancakları üzerine 
döktüler. Silahdarlar ağası Bali Beğ: dahi sol kol i..izerine gelen garını 
birle. buluşup gürz-i giran birle döğüşüp seyf-i ury3...rı birJıe sineler sökü
şüp bir mikdar ceng edip nice ademler türabe düşüp kavm-i Kırar Han'ı 
sıyıp sancakları üzerine varınca sürdüler. Ol tarafta Kırar Han sancağı 
dibinde dururken gördü kim. asker-i Diıyar-i Bekr kendi k·avmilli sıyıp 
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sancak üzerine döktü. Sağ, sol .olan beğlerine koman deyu 'tenbfu kılıp 
8 a kavm~i Kırar Han gıriv kılıp dönüp Diyar-i Bekr askeriyle il cenge dwup 

sancak üzerinde bir dar u gir kıldılar ki vasf olunmaz. Asker-i Diyar-i 
Bekri döndürüp ·sancakları ·üzerine dökünce, Melımed Han ·bu hali görüp 
sağ, sol beğ"lerine istim.alet verip, sancak-ı sepidi debredip sağ kold~n 
Sinan Ağa ve soP koldan Bali Ağa Rfun dilaverleriyle, Kürdistan mihter
leriyle Kırar Han üzerine yürliyünce ol taraftan dahi Kırar Han. gör
dü kim Mehmed: Han cümlıe askeriyle üzerine sürdü. Heman borusun 
ağırdıp Diyar.-:iı Bekr beğlerin karşıladı. İki asker 'birbirine erişip, karı
şıp key acaib dar u gir kıidılar ki vasf olunmaz. 

Sb 

Meclis-i Kıtal-i Kırar Haıı be-Haıı-r 
Diyar-i Bekr der-sahra-yi Mardin 

Kal'a-i Mardin önünde koptu ceng 
Bir neberd oldu ki göz görmüş değil 
Toz kopuban tuttu alem yüzünü 
Kan buharından görünmezdi cihan 
Niceler sıyırmış idi kolunu 
Bir taraft~n Rümi1er .edip sitiz 

Ol tara:Ddan Kara Han ceyşi !kan'ıu 
Seyfi uryan eyleyip kırıştılar 

Çünki bir saat iki ceyş etti ceng 
Saldı Merrih seyfin ol cengi görüp 
Vardığınca ceng [0

] ,s.ı.UJ' kati 
Nice~ere zahm erip akmıştı kan 
El götilrüben Mehemmed Hiin heınan 
Ahmed-i Muhtar hakkı ya Kerim 
Yer li .gök Arş ile Kürsi hakkıçün 
Kabe kavseyni ev edna hakkıçün 
Şeh Selim Hiin askerine nusret et 
Müstecab eyle duamı ya Gani 
Böyle deyüben temam etti sözü 
Sağ u sola yürünüz deyip heman 
Yürüyüp tekbir edip ceyş.i Selim 

Atıluban darbzen tir ü tüfeng 
Rüstem anı .görüp işitmiş değil 
Niceler unutmuş idi özünü 
Niceler sivişüben oldu nihan 
Niceler bulamaz idi yolunu 
Kara Han kavmine eylerlerdi hiz 11 

Arka bir edip dururlar ey amü 
Nat'-ı meydan üzere sürüştüler 
Birbirine alemi eyledi teng 
Mesnedinin üstüne kaim durup 
Nicelerin gitmişiydi takati 
Nice tenler boş -kalıp çıkımştı can 
Dedi vahiddir Huda yoktur güman 
Kıl muzaffer biz kulunu ya .Rahim 
Ga?.ilerin seyf(ü) türsü hakkıçün 
Cümle-i a'la vü edna hakkıçün 
Lüt.f edip özüne anın izzet et 
Eyleme biz kulunu hor u deni 
Akıduban kanlı yaşları gözü 
Kal'a-i Mardin önünde ol zaman 
Kara H;an Kavmini kırdılar delim l 1 

9a Saflarını bozuban dağıttılar Düşmenin kalbine hoş dağ ettiler 
İrmesiıı ımü'minlere illergiz nedem . 
Rumhunu sıyip kemanın yastilar 
Kan ile bürünmüş ·idi cümle nat' 

Sıydılar ceyş-i Kırar Ham o dem 
Kara Han başını ol dem kestiler 
Hem sekiz bin baş dahi oldu kat' 
Şeh Selim Han askerine erdi nasr 
Asker-i Rüni düşmen ardın sürdüler 
Düşmenin sonunu tfilan ettiler 
Asker-i Rüm cem' oluban dönduler 
Asker-i Rüm üç gün etti ayş u nftş 

Ahirine erdi işret akıbet 
Lik sen dahi tekasül -etme gel 
Ver salavei: rfıh-i pakine anın . 

[
6

] ı>..1..' )JI ·olması ıınuhtemel. 

01 gün içre kim erişti vakt-i asr 
Nicenin boyunlarını urdul.ar 
Niceyi ol günde nalan ettiler 
Kal'a-i Mardin önünde kondular 
Zevk (u) i:;ıret eyleyüben bade nfış 
Hoş saadet hayr olursa akıbet 
Ahmedin şer'ine la:Yık kıl amel 
Niir-i düzahtan ırağ ola canın 

... 
'·' 
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Ravi kavlince: Asker-i Rum Kır.ar Han ceyşin sıyıp ordusun yağına 
kılıp dönüp kal'a-i Mardin· önüne erip karar ettiler. Mehmed Han emr 
edip name yazılıp Şah-i Rfım'a feth ü fütu4 lıaJberJ:erin irsal etili.er. !! 
Resul .J\;.J birle yürüyüp revane oldu. Akabince Kırar Han başın 
ve ol cengde kesilen beğlıer ibaşm cem' edlp nice adem birle Sultan-ı· Rı1m'a 
irsfil eyledi. Sinan Paşa dahi kona- göçe· yürüyüp biır gün Kayseriyye 
kal; ası önüne erip. bar u büngahlar kurup asker-i Rum birle karar· ey
lıedi. Birkaç gün at, er dinleniıp Diyar-,i Bek (r) ıdıen irsal olan ·adem sür
atle yürüyüp biır gün Kayseriyye önüne erişip ceyş-i Rf:ı.m':u görüp ta!h'
sin edip Sinan Paşa bargahına erip beşaret h~berin verdi; Asaf-ı zeman, 
ol Rüstem-i Dastarı. ziyade şad olup .gelen ademi hıl'atlayıp ıba'zi adem 
koşup azm-i Rum kılıp revane oldular. Sultan-ı Rum dahi taht-ı Kostanta
niyyede oturup Diyar-i Bekr tarafından beşaret haberine muntazır olup 
ayş ü nuş kılurdı. Bir gün Diyar-i Bekrden yort eden adem erip Derya-yi 
Sepid'i geçip şah-i Rfım astanesine erip beşaret haberin ve,rip Mehmed 
Han namesin ·sunup, baki kelam namedediır deyip hamuş üldu: Şah-i dhan. 
nusret haberin işitip Halik'a şükr kılıp gelen ademe hil'at verip in'am, 
ihsan kılıp ayş u nuşa meşgul oldu. Ravi kavlince: Sinan Paşa c1a:hi şehr-i 
Kayseriyye önünde :birkaç gün ·aram kılıp bir gün Diıyar-i Arabda:n casus 
gelip dedi kim: il "Ey Aısaf-ı devran! Agah ol ikim Mısır Halifesi Sultan 
Gavri, sen Asafm Rı1mdan asker çekLp Diyar~i Bekr üzerine revane ol-
duğun işitip cümle beğleriyle meşveretleşip, nice edelim· deyicek cümle 
mir-i Çerakisan kelam edip demişler ki: Ey Sultan-ı Mısr! Sultan-ı Rum 
nice def'a asker gonderip bizim ile- muharebe kılmıştır. Sen Sultan dev
letinde, gelen :askerlerin darb-ı seyfle dağıtıp girizan kı.lınışızdır. Şim
dikiı hinde diyar-ı Farsta ulaşıp anm fethi tedarikündedir. Amma Sofi-i 
bi-din ıortadan gidicek yine bizim ile muharebesi nmkarrerdir. Bundan 
gaf:iili olmamak gerektir. Müvecceh tedbir gerektir" deyip hamuş oldular. 
Sultan-ı Mısr: Ye ne. reva görürsüz ?" deyicek dediler ki: "'Ey Halife-i Mısr 
cümle beğler böyle reva görürler ki ceyş-i Mısır fülada müstağrak olup 
yürüyüp diyar-i İialeb'e inip asker-i Rum birle buluşup, ~ahları bile 
değilken, yığnaıklarııı dağıtıp sonların yağma kl1lmak gerek" deyicek Su.1• 
tan-ı Mısr daıhi riza verip askerine in'am, ihsaniar kılıp yarak edip Mısır
dan göçüp yürüyüp, Salihiyye'ye erişip, kum deryasına gidp geçip Şam 
üzerine ·erip birkaç gün aram edip Şam'dan göçüp niıce berr Ü beyaban 
kat' edip diyar-ı Haleb'e gelip erdi. Şimdiki hinde Haleb üzre bir yığ-

1 O b naktır kim şerh olunmaz deYi.p il sakit oldu. Sinan Paşa casustan .bu ha
beri :alıp, name yazıp Mısır ahvalin dere edip Sult.an-i Rı1m'a resfil birle i'Hlriı , 
kıldı. Reısfil sür'at birle yürüyüp bir gün Rfı:m'a erişip Şaill divanına girip baş ' 
koyup Siiıan :paşa nam$in sundu. Vezirler nameyi alıp SuJıtarıı-ı Rum 
!huzuruna ıgirip nameyi arz ikıllp ŞMı:-ı cihan nameyi alıp mütalea !kılıp 
Sultan-ı Mısır ihaıberin ibilip fiı'l-ha:Iı Sinan PaŞa'ya emr e<lip, name yazılıp 
vaktine haZII' ol, uş .ben dahi eriştim deyip name'Yii mühürleyip ıhayyal 
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birle Sinoo Paşa'ya· irsali ettiler. Pes hayyal sür'at ib:iırle yürüyüp Kayse
riyye önüne erip Sinan Paşa huzftruna girip nameyi sunup ağız haıber 
decliı kim: "Ey .Asaf-ı devran! Şah-ı Rfun beş on gün içre erişir" deyip ha
muş otdu. Sinan Paşa_ şad ' ( ü) hurrem olup ayş u nuşe meşgul oldu. Ravi 
kavlince: Şalı-i Rfun dahi heman sefer yarağın buyuriıp göç üzre olup 
bir muıbp-ek saatte isna ve işrlrı ve tis'a mıte cümade'I-ulasınm dördüncü 
günü taht-ı Rfund:aıı göçüp Derya-yi Sepid'i geçip ·azm-,i Kayseriıyye kılıp 
,J\o.j birle yürüyüp Akşehir'e çıkıp karar eyledi. Diyar-i Bekr Beğler-

11 a beğisiı Mehmed Han irs3:1 ettiği Kırar Han başı ve nice baş, 11 burun birle 
gelıen ademler şah-ı cihan ordusuna erip kus-i Kırar Han'ı döğüp şu
kUh(ü) şehamet birle yürüyüp divan-ı ali'ye erip Kırar Han ve sair beğler 
baş.ıarın arz ·ettiler. Şah-i Rlim nusrat veren Ha.Iik'a şükr kılıp gelen 
ademlere diyar, iklim in'am edip name yazıp gelen ademler birle Mehmed 
Han'a '.İırsal eyledi.. Ağız haberi, uş :ben da;hl 'erdim dedi. Diyar-i Bekr 
ademleri .Jl;.J birle yürüyüp ma-i Fırat'ı geçip Diyar-i Bekr'e çıkıp 
Sultan-ı Rfun namesin Mehmed Han'a sunup selamın değirdi. Mehmed 
Han şad olup ayş u nuşe meşgul oldu. Sulıtan-ı Rfıım dahi Akşehir'den 
göçüp azm-i Kayseriyye kılıp .Jl;.J birle yürüdü. Bir gün Sinan Paşa 
haber alıp Şah-i Rlim yakın erdiğin bilip asker-i Rlim birle göçüp Tür
kistan vilayetine girip Elbistan· sahrasına çıkıp karar eyledi. Şah-i Ci
han dahi kona göçe yürü;yüp şehr-i Kayseriyye önüne erip kavm-i şehr 
isti:k!bfile çıkıp tapu kılıp Kayseriyye önünde bar, ıbüngahlar, çetr-iı hüma
yfınlar kurulup Sultan-ı Rlim azamet birle erip bargahmda karar edip 
kavm-i asker kollu kolunda aram ettiler. Ravi kavlince: Sultan-ı Rlim 

11 b Kayseriyye önünde üç gün aram edip at, er <liıil:enıip kavm-:iı askeri I yarak 
görüp dördüncü gün ale'ıs-sabah göçüp Türkistan vilayeti:ıie girip azm-i 
Elbistan kılıp beş gün yürüyüp altıncı gün Elbistan sahrasına erip Sinan 
Paşa Şah-i Rlim erdiğin bilip asker-i Rum'u atlandırıp karşı gelip Şah-i 
Ciıhan dahi yürüyüp yakın erhıce Sinan Paşa erip attan inip baş koyup 
piyade· yürüyüp erip dest-bus-i şah kılıp yine sü:var olup Sultan-ı Rlim 
yanınca yürüyüp asker-i Rum üzerj.ne erip ceyş-i Rlim saf saf durup 
Şah-f Rlimu tapu1'ayup cümle asker bir:iıkip saff (ü) alay haşlayıp Siiken
dervar yürüdü. 

Reside.n-i Şfilı-i Rfun be-asker-i muzaffer-1 hod 
der-sa:hra-yi Elbistan 

Çünki Türkistan elinde Şeh Selim. 
Dedi: Ey Hayy ü tuvana-yi izam 
Hamdü li'llfilı askerime ermişim 
Sağa sola bakuban seyran kılır 
Çün alaylar sağ u soldan yürüdü 
Görmez idi kimse . kimse yüzünü 
Key iı.cil.ib izdiham oldu o dem 

Buluşup ceyşine hamd etdi delim 
Sen verirsin cümle· mahlUka nizam 
Nice kez lfıtfunu ey Hak görmüşüm 

. Asker .. i Rümu gören hayran kalır 
Toz kopup alem yüzünü bürüdü. 
Dikkat eden görmez idi özünü 
Ben size takrir ederim işbu dem 1l 
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J 2 a San Sikender cem' ed:p ceyşin tamam 
Ya Süleyman, filemi san seyr eder 

· Şal kadar atıldı ol günde tüfeng 
Koptu-alem içre. ol gün· saika 
Dedi: Ya Ra'b ruz-i mahşer erdi mi? 
Haykırıp Sevr'e dedi kim ya ahi 
Yer dirilir mi nedir bu zelzele 
Anfadınsa li'ltf edip eyle beyan 
Kaldı az kim zehremiz olaydi çak 
Lütf ile Sevr-i azim edip ke~am 
Dedi: ıBir şeh var yer üzre gazidir 
Cem' edip ceyşin cihanı seyr eder 
Lütfun irgi.iri.ir Huda dB.im ana 
Adına derler cihanda· Şeh Sellin 
İşitip Mahi hemandem açtı baş 

Yi.iri.imüş Div-i sepid üzr'ey hilmam 
Gördüğü miskine _daim hayr eder · 
Ka'r-ı deryaya kaÇıp girdi neheng 
Güş edip Mahi sığındı Halik'ıa. 

· Gözi.imi.iz ol günü dahi gör:dü mi.i? . 
Anladın mı işbu hali ya sahi 
Doldu alem hay ü huy ü ıgulgule 
Va~ ise filmin bize de kıl iyan 
Başımıza' dökülür mü işbu hak 
Çağıruban MB.hi'ye verip selam 
İşbu gavga, ceyşinin avazıdır 
Gördüğü miskine daim hayr eder 
Fursat ü nusrat kılur daim ana: 
Lütf eder her dem ana Hayy ü Alim 
·Akıtıp gözü ıpınarı kanlı yaş D 
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ı2 b Dedi: Ey f[ak görınüşi.im lütfun delim Bir kulun var der-cihan namı Selim 
Rüy-i. arz üzre ana sen' izzet et 
Zevk(ü) işret üzre daim tut anı 
Böyle deyüben dedi kim: Ya Alim 
Lik sen dahi tekasül etme gel 
Ver salavet rüh-i pakine anın 

Ceyşine cüınle anın sen ınusret et 
Dileriz bu lütfu senden ya Gani 
Sevr ü Mahi kesti sözün ya Hakim 
Ahmed'in şer'ine layık kıl ariıel 

Nar-i düzahtan ırağ ola canın 

Ravi kavlince: Şah-i Rfım Jl-1_, ... birle yürüyüp Elbistan önüne 
erip,. bar u büngahlar kurulup, Şah-i Cihan otağına inip, cümle asker. 
kollu koluna varıp karar ettilıer. Biırkaç gün at v:e er dinlenip, Diyar-i Beke 
Beğlerbeğisi Mehmed Han'a name yazıp ma-i Fırat üzre Şah'a gelesin 
deyip nameyi hayyal birle irsal kıldılar. Pes lıayyal Jl;.j birle yürü
yü_p, Diyar~i Bekre çılnp Şah-i _ Rfı.m namesin Melımed Han'a Eunup Şah 
selamın değıirdi. Mehme.d Han namenin mührün götürüp, mütalea kıllıp, 
d_a'vet olunduğun bilip, kol baş üzre koyup, asker-i Rfrm'u, Şalı-i Rfun 
erdiğinden agah kılıp, göç yar.ağın kılıp, kal'a-i Mardin üzre adem seçip 
kendi göçüp azm-i Fırat jj.kılıp revane oldu. Şah-ı Rum dahi yarak görüp, 

13 a Elbistan sahrasından göçüp aZnı-i Malatya kılıp, üç gün yürüyüp bir a.b'u 
havası hoş cayg3ıha erip, ol gece aram kılıp ale's-sabah göçüp, :iıki gün yü
rüyüp bir otu, suyu va.tir yere eriıp ol gece aram ·eyledi. Asker ikavmine 
cebe ulaştırıp, münadiler nida edip dediler ki: "Ey kavm-:iı islam ! Yarınki 
gi.j.n şehr-i Malatya üzerine erilir. Şah-i Cihanın emri bunun üzerinedir 
ki asker-i İslam dersti zinetlenip üzerlerinde harıb aletin arayde kı
lalar. Bir bölük ıaıs.ker, Şah'ın !bargahiıylıe dleri varıp Şalı-i Rfım yakin 
eri-cek yine kar§ı gelip şenlik kılalar. Asker-i Rfı.m agah olup, ol gece 
aram edip ez subh bir bölük asker· piyade ve atlı, Şah bargahın alıp re
vane oldular. Duha vaktinde şehr-i Malatya üzerine erip bargahlar, 
çetr-i hümayfınlar kurdular. Şah-i Rfım dahi dersti askeriyle göçüp JLı_,,.. 

birle, gün ku}?be-i feleğe dikilince. yüri.i.yüp şehr-i Malatya üzeri].J.e yakın 
·erince, Ol' taraftan otağla ·varan asker Şah erdiğin b.iliıp saz U şeleb 
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arayde kılıp istikbale çıktılar. Sultan-i Rfım dahl yakın erip, kavm-i as-
13 b ker birbirin görüp piyadeler 11 tüf eklerine bk kezden ateş değirip, iki ca

ııibden savatlı: peyda olup, riı.y-i filem duhan ıbirle bürünüp, at ayağından 
yerler dinleyip mfır ( u) melah belinledi. 

Kıssa,-i · şadınitıü-i asker-i Rfım <lcr·ıli~-i Malatya 

Çün savaik koptu ansız der-cihan 
Tuttu ii.Iem yüzünü ol dem dühan 
Toz kopup kapladı alem yüzünü 
Biııbiriıı görimez -0ldu ademi 
Ürküben ahü-yi sahralar kaçar 
Asker-i Rüın mevc ul'du nitc balır 
Şch Selim Han lıakubaıı sağa sola 
El ,götürüp dedi: Ey Hayy u Alim 
Çün senin emrinle girmişiz yola 
Umarız biz kula kılasın ata 
H.alımetine yok nihayet ya Gani 
Müstecab eyle İlirlıi diı.'vetim. 

14 a Böyle dcyülıen tamam etti sözün 
Cümle asker birle çünkim Şeh yürür 
Kal'adan çıkıp sıvışır ol zaman 
Ehl-i kal'a karşıladılar Şeh'i 
Bargahına erişti· Şah-i Rüm 
İstirahat kıldı üç gün anda Şah 
Lik sen de·ver salavet her nefes 

Div i.i pcrri kaçuban oldu nihan 
Yere urdu nice hayl ıssın a can 
Görmez idi kişi yari yüzünü 
Bin yaşayan görmemiştir ol demi 
Sanki pcrridir cenah açıp uc:ar 
Kavm-i düşmen ,görüp oldu anı kalır 
Süriiıı atın ;rlil'üdii doğl'u yola : 
Askerime nusrat eyle ya H.ahiın 
Almışız scyf ile tliı:sii uş kola 
İşimiz gerçi ıbizirn sehv ü hata 
Eyleme mi.i'minleri hor u deni 
Özüne arz etm~inı uş hacetim il. 

Şeh Selim Han ya'ni ol merd-i güzin 
Niiib-i kal'a hu halatı görür 
Aluban başını gitti ol yaman 
Gördüler erişti çünkiİn ol mehi 
Hep karar etti inüben ceyş-i Rüm 
Şeh Selim bin Bayezid ol yüzü mah 
Adn ü Firdevs bağın edersen heves 

Ravi kavlince: Şah-i Rum Malatya önünde bargahına erip otağına 
iniıp üç gün karar edip, şehr-i MaJJatya'yı zapt edip sancağın bir iku1Ul1a 
verdi. Dördüncü gün emredip mru-i Fırat kenarında bar-u büngahlar kuru
lup, Şah-i Cihan Malatya üzerim.den göçüp ma-i Fırat üzre otağına erip Di
yar-i Bekr Beğlerbeğisi Mehıned Han'a muntazır olup karar eyledi. Bir
kaç gün ayş ·edip Mısr sultanı q.avri'den kasıd gelip name getirip: EJıbis
tan, Maraş, kadllrı.ü'l-eyyfundan Mısra trubi'dir. Yine llltf edip mülkü sM:ıibi
ne ısmarlamak hoştur, ve illa kulu zapt edemezem dem:iış. Sultan-ı Rfım il 

14 b bu haberi gfış edip, gazaba gelip gelen kasım habs buyurdu. Kendi ayşe 
ağaz eyledi. Bu esnada mübarek şehr-i recep dahi erip, regaib gecesi hazır 
olup,. Diyar-i Bekr Beğlerbeisi Mehmed Han'dan adem gelıip, yarınki gün 
Şah nazarına el'işir deyicek Sultan-ı Rfım şad olup leyl erişip piyadelere 
şenlik buyurdu. Vakt-i işa dühfıl edicek piyad~gan-i asker-i Rum hıyam 
önüne çıkıp saf saf olup, tüfekleri ele alıp şenlik kıldılar. 
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r -· .. .:: 
Kıssa-i şadmani-i asker-i Riim der-şiim-ı R~gaib 

der-kenar-ı ab-ı Fırat 

Saf tutup atıldı ol gece tüfcnk 
Key aciiyib ıgece oldu ol gece 
Ol kadar yandı çerağ (ü) şem'lel' 

Kaçtı ürküben kamu tayr u vuhıiş 

Hoş aciiyib zinet etti kavm-i Rıim 
San kcviikip yere inmjşti o dün 
Ilakuban rişk eyledi cennii.t-ı hıir 

Enu· edip Rıdvii.n da zeyn oldu ciniin 
15 a Birbiriyle hıir-i iyn edip kelam 

Derler idi var mı bize müşteri 
Ol kulwıa bizi cift eyle (ye) Hak 
Getıire Hakk'ın resulüne iman 
Cennet içre bizim ile zevk ede 
Dahi dediler :ki ~a Rabb-i felek 
Şelı Selim Han'ın özüne izzet et 
Özünli cümle hatadan beklegil 
Hem saadet lizre dii.im tut anı 
Böyle deyip kesti sözlin hıir-i iyn 
Rahmetin yemmine çün yok intiha 
Nıir-i zatınla münevver kıl dili 
Hubblin ile olubaıı memlü gönül 
Her nefes ta kim seni zikr edevliz 

15 
b Mustafiının ıhürmetiyçün ya Kerim 

Lik sen de ver sal~vet her nefes 

Ka'r-ı deryaya kaçıp girdi nelıcng 
Gıiş edin vasfın deyclim kim nice 
Savt-ı tüfekten tutuldu sem'ler 
Ma-i Kevserden kılasın sen de nüş 
Sen hakkın ihsan (ü) lütfün her d'em um 
Ben size takrir ederim uş bu .gün 
Rahmetinden biz kul' ey Hak etme dür 
Tutma şekki sen bu sözlime inan il 
Müslimin üzre okurlardı selam 
Takınup parmaklarına engüşteri 

Batılı terk eyleyüben diye hak 
Zerrece ka:binde olmaya güman 
Ayş li nüş edip ebed ta şevk ede 
Budurur uş bu gece senden dilek 
Cümle ceyşine anın .sen nusrct et 
Kamu havf ettiği yerden saklagıl 
Dileriz bu lütfu senden ya Gani 
Ralunetinden umarız biz ya Muin 
Climlemiz mağfıir kılmak münteha 
Gayrdan daim mutahhar kıl dili 
Şevkın ile zevk ede gamlı gönül 
Daima eltafını fikr edevüz 
Rahmet eyle biz kuluna ya Rahim il 
Adn ü Firdevs bağın edersen heves 

Ravi kavlince: Ol gece nihayet :bulup subh enfası urılıcak Diyar-i 
Bekr Beğlerıbeğisi Melımed Han on iki alem, on ıiıki bin Kürdistan dil:a
veriyle atlanıp bölük bölük ma-i Fıratı-ı ıgeçip, saff (ü) a1Jay bağlayıp, t8Jbl 
( ü) nekkarelerln döğüp, sılrna ve nefirlerin inletip yürüyüp Sultan-~ Rılm 
ordusuna yakın_ erince mukadd.imler haber alup süvar olıup gelen Han'ları 
karşılayıp, asker-i Rılm'un bir tarafında bar u büngahlar kurulup ka
rar ettiler. Bu esnada Bayburt Beğ'i Ahmed Han'dan adem erip yakın 
erdiğin bildirip' mulu.ddimler dersü süvar olup _:ı\;...r- birle yürii.yiip, 
gelen Han'ı karşılay1p, yürüyüp askere erip bir kolda yer gösterip ka
rar ettiler. Yarındası Amasya Beğlerbeğisi Mehmed Han'dan adem erip 
Amasya Beği yedi bin [G] (~ _,;... .JJ~ 0n askeriyle uş erişti deyu haber 
verip mukaddimler dahi deraü süvar olup, karşı varıp, istikbal kılıp,. 
asker önünce yürüyüp Şah-i Rum ordusuna erip bir kolda yer gösterip 
karar ettiler. Şehr-i Malatya üzerinde asakir-i İslam cem' olup bk yığı-

16 a nak oldu kim lisan anı şerh etmekte il aciz nite. Ravi kavlince: Evvel ~ul
tan-i Rılm'un · bargahın on bin tir-endaz kader-endaz dilaver kat ender 

[ 6 ] Harçene, Amasya'nın eski bir adıdır. Bk. İ!bn-i Kemal, Tevarih-i AI-i Os
man, 7. defter. S. 25. T. Tarih Kurumu neşriyatından. 
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foat olup anın etrafına on iki .bin 3ıhen gönü11ü müzerkeş geyimli mir ü 
sipah karar eyledi. Sağ kola Anadolu Beğlerbeğisi Zeynel Han, otuz 
bin A...11adolu askeriyle karar eyledi. Anın canibine Karaman Beğlerbeğisi 
Hüsrev ·Han yedi b:in Turgut dilaveriyle karar eyledi. Anın canrubine 
Şehsüvar oğlu Ali Han, sekiz bin Türkistan mihterleriyle karar ·eyledi. 
Sol kola Rlımeli Beğlerbeğisi Yusuf Han, otuz bin Rfımeli askeriyle ka
rar eyledi. Anın -canibine Diyar-i Bekr Beğlerbeğiısi Mehmed Han on 
ild bin ölüm eri Kürdistan diılirleriylıe karar eyledi. Anın canibine Migili 
Girey Han oğlu Sa'd Girey Han, üç bin t!r-endaz, ekseri t!rkeşli, Oğuz 

erenleriyle karar eyledi. Anın canibine P..Jı.ıasya Beğlerbeğisi Melımed 

Han, yedi bin Harcene askeriyle karar eyledi. Anın canibine Bayburt 
Beği Ahmed Han, üç bin demir tonlu İsfir milıterleriyle karar eyledi. 
Bu saire yüz yirmi iki bin demir tonlu mağrak kılıçlı sipah olup Sultan-ı 

16 b Rfım ba:rıgal:ım kuşayup karar ettiler. Ravi kavlince: Bir gün il Sultan-ı 
Rum divan-i ali kılıp beğleriyle meşveret kılıp dedi kim: "Ey tac u tah
tımın revnakı Hanlarıın ! Ne reva e-örürsüz kim ben muvahhid-i Huda, . ~ 

Rfım vi1ıayetinden asker çekip siz ıgaziler ile ol mürtedd-i bi din Eı.,debil 
oğlu İsmail kasdına Diyar-i Bekr üzerine teveccüh edicek Sultan-ı Mısr, 
ol bi dine muavenet kasdına ·asker çekip, şehr-i Haleb'e gelip biz Diyar-iı 
Be!-rr Vilayetine girecek yürüyüp kafamıza geçip fesade müeddi ola" <l:eyip 
guş urunca cümle han'lar ayağ üzre durup dediler ki: "Ey Şah-i Cihan! 
Dünya durduğunca o1gıl cavidan. Sultan-ı Mısr asker çekip ol mürted:d-i 
bi ·dine muavenet kasdin edip ikutta'-ı tarik_ıbigi yolumuza geldiyse·vacib 
o1dur kiı sen Şah, s·edd-i-Sikender bigi saff (ü}alayların bağlayıp ibiz bende
lere kafadar olasın. Biz dahi can u başı ele alıp, yürüyüp sultan-ı Mısr üze
rine varıp esker-i Mısr birle buluşup dar u gir kılıp bi-lfı.tf-iı Huda Su1ıtan-ı 
Mısrm derneğin dağıtıp, nam Ü nişanın alemden götürevüz'' deyip haınüş 
oldular. Şab.-i cihan beğlerden bu haberi işitip şad olup, "Sultan-ı Mısr 
üzerine göç emredip yarak üzre oidular. Bir gün şelır:-i.Malacya üzerin-

17 a den göçüp azm-i Halep il kılıp, üç gün yürüyüp bir ma-yi cari üzerine erip 
ol. gece aram kıldı. Çii.n kim sublı enfüsı uruldu, Şalı-i qııan süvar olup 
-cümle mir ü sipaJı tapu alıp, reva.ne olup, yedi gün yürüyüp ,bir ikfı.ılı-i 

ser-bülend eteğine .erip aram ettiler. Kıhwuzlar Şalı-i Rum bargahına erip 
dedi!-er ki: "Ey Su1tan-ı alem f Bu Kuh-.i Duzalı kim görünür, Timur Han 
diyar-i Şam kasdın kılııp bu araya erip, yedi günde bu derbendi geçip diyar-i 
Şani üzerine revane olmuş. Bu Klı.h t::a'b derbenddir, gafil olacak yer değil
dir" deyip hamfı.ş oldular. Şı:ılı-i alem bu haberi işitip vezlrlere, görün deyü 
emr edip vezirler dahi süvar olup derbendi görmeğe gittiler. Biraz. yürü
yüp, derbendi görüp, seyredip, .cümle rahları cüst Ü cfı. kılıp, .dönüp Şah'a 
gelip dediler ki: "Ey Şa,h-i cihan! Ziyade .sa'b dağdır. Amma işimiz Huda 
onaı·a" dıeyip, tapu kı.l:ıp mekanla;rına eriıp aram ettiler. Ale's~.sabalh as
ker-i İslam dersli süvar olup, ol klı.h eteğin tutup, yürüyüp, derbentle 
girip, dağ, ta:ş cümle adem bil'le memlu olup Kavm-i Rum yol bulmayıp 
denk (U) hayran aciz (U) fi.irümande olup d'urdular. Nite: il· 
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Residen-i Sultan-ı Rfim be-asker-i muzaffer 
· ,be-Derbe,nd-i Kfth-i Dftzah 

Dağ u der:bend doldu cümie ademi 
İzdihfun oldu yıkıldı niceler 
Rı1z-i mahşer sanki ol gün erd' idi 
Niceler reh bulmayıp attan iner 
Niceler hayran ü sergerdan o gün 
Niceler attan inip oldu yayak 
Nice atı taş uçup eyledi hurd 
Dağ u taş oldu o gün eldem dolu 
Aciz ü dermılnde hep mir ü geda 
Derler idi: Sen ihalas eyle bizi 

Vermesin Hak kullarına ol demi 
Bulmayıp reh kaldı ol gün niceler 
Ya halayık göreceğin görd' idi 
Nice yükler uçuban pır pır döner 
Ben size takrir ederim· uş .bu gün 
Kadir olmaz ileri ibasa ıayak_ 
Nice adem yıkılıban oldu mürd 
Şerh edemez kimse _.L, t$)J'. ı.>1 [?] 
Çağırıp birbirine edip nida 
Ya İlahi akıtıp yaşlar gözü 
Niceler sürçüp kayalardan uçup 
Niceler baş koyup eritti yağı 

. Nice ruce kayalarifan uçmUŞU? 
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Ol gün ol gece yürüyüben geç"p 
Bin bela mihnetle geçtiler dağı 
Lı1tf-i Ha:k erip o dağı geçmişiz 
Bir ova var idi anda ol zaman Şah erüben kondu ol demde heman U 

1 B a Kavm-i asker cem' oldu yanına Nicenin dağ erdi ol gün canına 
Ahmed'in şer'ine layık kıl amel 
Nar-i düzahtan ırağ ola canın 

· Lik sen dahi tekasül etme gel 
Ver selavet rı1h-i pakine a:nın 

Ravi kavlince: Şilı-i Rfım cümle asker-i Rfım birle derhend-i Kfı.h-iDü
zah'.i gacı'rla geçip, bir sahraya erip, iki gün aram kılıp asker-i İslam 
yanına cem' oldu. üçüncü gün göçüp azm-i Antab kılıp, i.i.ç gün yürüyüp, 
yakın erip bir ab u havası hoş caygahta karar eyledi. Kal'a-i Antab 
naibi Yfı.nus Beğ haber alıp istikbale gelip nice belekler çekip, Şah-i Rfım 
dahi di.i.hi'ılün ka:bfı.l kılıp, hıl'atlanıp, Şatı önüne düşüp kılağuz olup Antab 
önüne erişip bargahlar kurulup.· Şah-i cihan erip, aram edip kavm-i as
ker kollu koluna varıp karar ettiler. Sultan-i Rfım kal'a.:-i Antab ileyıinde üç 
gün karar eyledi. .Şehr-i Haleb'den casus gelip haber getirdi kim Sultan-ı 
Mısr Haleb önünden göçüp, kavm-i Mısr ffı.18.da müstağrak olup, ild men
zil. yürüyüp, Davud Nebi türbesi önüne eriıp Merc~i Dabık demekle :ına'-

18 b riıf sap.rada ab-ı revan il kenarında karar ey~edi deyip hamuş oldu. Sultan-ı 
Rfun bu haberi işitip emr edip, yarın göçtür deyü müna<Uler nida edip 
asker kavmin haberdar ettiler. Çün kiım enfas-i subh urlllup nat'-i zule
mat dürüldü, Şah-i cihan asker-i İslam birle süvar olup kal'a-i Antab 
önünden göçüp, azm-i Haleb kılıp, yürüyüp zuhr vaktinde bir hoş cay
gaha erip bargahlar kurulup ol gece, aram olundu. Al'es-sabah yine gö
çüp, üç gün yürüyüp brr ma-i cari Üzerine' erip karar edip, asker-i Rfun ol 
gece alet-i harbi ihzar kılıp, sabahı gözleyip durdular. Ravi kavlince: Çün 
kim deycfı.r-i leyl ref'olup nfı.r-i nehar zahir oldu, asker-i Rfun fı118.da müs
tağrak olup dersli at arkasına gelip, Sultan-i Rum ~argahın gö~ıayü, saff 
(ü) a1ay !bağlayıp durdular. Şruh-i Cill:ıfrn daihi ez subh durup Halik'a hamdü 
s·2na 1kılıp bir hınk-i tazi'ye süvar o0~up, yürüyi~p, cümle Hanlar at. sürüp 
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ileri gelip Şah'a istikbal lkıhp ye!'li yerine vanp şükka-i a'lfım çözülüp, twbL 
19 a . (ü) nakkareler döğülüp, sfırna ve nefüer ecel ırın ırlayı:p saff (ü) alaylar 

! ! bağlanıp meymene ve meysere, ıkalb :ü cenah arayda oldu Sultan-i Rfun. 
cümle kapu halkiyle alem-i ejderha-peyker dibinde sedd-i Sikender bigi 
durup önüne on. bin tir-endaz, kade:r.~endaz piyade tüf.ekçi saf saf olup 
durdu, Piyade önüne üç yüz kaza-i nageh8.ı1ı top arabası . zincirlenip, 
kafüsmda on iki bin ahen dilli müzerkeş geyimli muğrak kılıçlı mir ü 
sipah durdu. Sağ kola· Sinan Paşa durup Anadolu Beğlerbeğisi Zeynel 
Han ve Karaman Beğlerbeğisi Hüsrev Han ve Şehsüvar - oğlu Ali Han 
durdu. Sol kola Yunus Paşa durup, Rumeli Beğlerbeğisi Yusuf. Han ve 
Amasya Beğlerbeğisi Mehmed Han ve Miğli Girey Han oğlu Sa'.d. Girey 
Han . ve Diyar~i Bekr Beğlerbeğ·isi Mehmed Han di.ırdu. Saflar bezenip, 
asker-i İslam yer yüzünü melah-misal bürüyüp '"'151 '"'ISı [ 7

] düşmen 
tarafını gözleyü, gün kuhbe-i feleke dik.ilince, yürüdü. m taraftan dahi 
Sultan-i Mısr, Sultaıı-iı Rum yakın erdi.ğin bilip, s-aff (ü) alaylar bağlayıp 
sağ· koluna Şam Melikü'l-ümerası Şiybek'i koyup, sol koluna Haleb 
J,felikü'l-ümerası Hayr Beğ dmdu. Kendi cümle ceyş-i Mısr birle kalb-i 
cenahta karar eyledi. Bu tavr üzre saflar bezenip, yürüyüp bir tepe üzerine 
çıkıp Sultan-ı Mısr at başın çekiıp durdu. Sağ, sol beğler (i) aram kılıp 11 

19 b Asker-i Rfım.;t:arafına nazar salınca gördüler ki karşıdan gubar be-evc-i as-
. mana erip,_~tfıl il.\ arzına göz eremez saff (ü) alaylar bağlan1p gelir. Sultan".ı 
J\1ısr, ceyş:-i Rfün'un gelişin görücek ne olacağın bilip, biraz fikr ediıp, gayret 
kılıp ya~da ·olan beğlerine iStimalet verip "koman canlarım, dem bu dem
dir, görem siızi" deyip askerin kıvrandırdı. Ceyş-i Mısr dahi Balır-i Elmas 
bigi mevc urup Rum askerine karşı yürüdü. Sultan-ı Mısr ol püşte üzre du
rup temaşa 1a1ıurdı. Ravi kavlince: İki taraftan iki <!eyş-i azirrı derya-misal 
yürüyüp yakın erince karavullar çekilip yerli yerine vardı. Bad-i saba 
erip, gubarları ref' kılıp, er eri seçip, garim garimin bilip, tiğ·-i bürran
lar (ı) uryan kılıp, türsü, Jrnman (!) kollara alıp, ceyş-i Mısr :bir ikezden 
bahr-i cuşanlayın hareket edip, mevc. urup, Şah-i Rum sancağın gözleyii 
yürüyüp yakın erince, bu taraftan ceyş-i mukaddim ya'ni piyadegan-i a:s
ker-i Rfım gördüler ki garirri nişan yerine erdi Hemen darbzenlerin ve tü
feklerin ihzar kılıp asker-i Mısr üzerine. bir kezden yaraklarına ateş deği
rip, S·avfük pey;cfü ohıp, dülıan, alem yüzün bürüyüp ceyş-i Mısr üzre kaza
yi nagehani erip necesin üılird ve niıcesin mürd [aldı. Kavlrı.-iMısr !bu ilıfili 

20a gÖrüp :iki bölük il olup bir bölük sağ kola Sinan Paşa üzerine bahp-i elmas 
bigi yürüyüp, bir b.ölük sol kola· Yfınus Paşa üzerine seyl-misal yürüdü. 
İki derya-misal asker birbirine erip, buluşup, tokuşup, 1karışup kırışup, 
nat'-i meydan üzre birlııin sürüşüp ·bir nücfım saat -ceng-i .azirrı ikıldılar ki 
Efrasyab (ıü) Kahraman görse, nerm ol:andı. 

(7] '-',ı\Jııl aml" .olabilir. 
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Kıssa-i Kıtal-f Sultan-i Rfun be - Sultan~i Mısr 

Bir ni,icfun saat iki ceyş etti ceng 
Ol kadar uruştular gürz-i giran 
Niceler seyfin çeküp hasmın kovar 
Tirle kavsin nice almış koluna 
Niceler ihzar edip kolda kemend 
Birbirln ol denlü kırdı iki ceyş 
Nice başlar kesiltip akmıştı kan 

Alem için birbirine etti tenk 
Yankulandı Mısr u Tebriz ü Eran 
Niceler hayran olup fahzin ovar . 
Saydeder Rüstem gelirse yoluna 
Hasmını gözleyüben sürüp semend 
Nice oklar atılıp boşaldı kiş 
Kan buharından· görünmezdi . cihan 

Şöyle toz 'Oldu ki görünmezdi gün San nehar gizlendi vü azın etti dün 
Key azim ceng oldu ol gün ey kişi . Bir. dem içre nicenin bitti işi 
Nicelerin zahm erişti başına Niceler ol demde doydu yaşıııa 11 
Niceler na're urup ederdi cfış Niceler cismin koınuştu şöyle boş 
Nice sürdü nat'-i .meydan üzre at Lu'b edüp lıasnuıu etti Şah niat 
Niceler Rüstem bigi eylerdi harb Huı'd ederdi her kime urursa darb 
Nice adem bir dem içre oldu yok Nice atlar yüğrüşürler ıssı yok 
Bir taraftan Rumiler edüp sitiz Dlişmen üzre at sürüp ederdi hiz 
Saf tutup Çerkes dahi urup cıda Nicenin canın kılur ol dem cüda 
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Çünkü Merrih bakıp ol cengi görür Hışm ile durup bir i!ki adım (8 ] yürlir 
Saldı seyfin çünkü gayet kin ile Bir yere sığmaz hased bil din ile 
Ceng ü aşub vardığınca oldu germ Nice merdler darb yiyüben oldu nerm 
Ger Neriman görse ol cengi ayar' Nerm olaydı dahi hem İsfendiyar 
Çün bu hfıle vakıf oldu Şeh Selim El götü.rüp Hakka hamd etti delim 
Dedi ey Hayy ü Kadim ü Lem-yezel Mü'miniz biz sana min bezm-i ezel 
Nusratini dileriz ey Hak senin· Nice nice görmüşüz lütfün senin 
Şems~i alem rtfır-i Ahmed hakkiçün Mefhapi adem Muhammed hakkiçün 
Müsi vü İsa vü · Rfıhu'llah bakı Cümle ibabından umar, sa'd ü şaki 11 
Yalmb'un döktüğü yaşlar hakkiçün Yfısufun kıldığı işler I:ıakkiçün 

MesÇid~i Aksa vü Makdis hakkiçün Cibrilin ettiği takdis hakkiçün 
Ahmed'in mi'racı hakkı ya Gani Eyleme biz kulunu hor u deni 
Askerimi kıl muzaffer yıl Kerim' Senden özge· çünkü yokdürür Rahim 
Böyle deyip hatm kıldı sözünü Hakka tefviz etti ol. dem özünü 
Sağ u sola yürünüz deyüp heman Türbe-i Davud önünde ol zeman 
Cümle bir kezden yürüyüp ceyş-i Rfım Asker-i Mısr üzerine etti r 

· Kavm-i Çerkes duramayup ·kaçtılar Bir dem içre nice sahra aştılar 
Asker-i Rfım sürdü düşmen pil.ymı A1uban koluna türs ü yayını 
Eylediler Çerkesi ol denli sayd Takuban boyunlarına ihabl-i kayd 
Dönüben eriştiler Şeh yanına Bes nişat erişti Şah'ın canına. 
Yürüyüp ibir riehr üzere erdiler Niceler su içüben can verdiler 
Nice adem su içüben verdi can Bu sözüm Vallahi sadıktır a can 
Çün bu fethi gör.dil ol dem Şeh ·Selim Can ü dilden Hakk'a hamd etti delim 
Dedi ey Hak; rahmetin iim eyledin Lfüfünü biz kula in'iinı eyledin 11 
Hoş erişti nusratın bu dem bize Rfı-siyahlık vermegil her dem bize 
Sana bin bin şükr olsun yiı. Gani Eylemedin biz ku1un hor u deni 
Böyle deyüben tamam etti sözün Şeh Selim Han ya'ni: ol merd-i glizin 
Şiih için ikuruldu ol dem bargah Tapuladı Ş@'ı ol dem hep sipfılı 

Şeh Selim Han erüben otağına Kavm-i asker erdi hep yatağına 
Dinlenüp ol gece anda hiiss u ariı Rahat oldu subhadek ey nik-nam· 
Llk sen dahi tekasül etme gel Ahmedin şer'ine, layık lal amel 
Ver. salılvet rfıh'"!i pakine anın Nar-i dfızahdan irağ ola canın 

[s] Vezin zarureti dolayısiyle 'lbir iki adım". şe1'Jinde olı:.unmalıdır. 
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_ Ravi kavlince: Şah-i Rüm .. ol gece aram kılıp ez-subh süvar olup,·. 
yürüyüp, Davfid Nebi türbesi üzerine erip Merc-i Dabık: sahrasında bar u 
büngahlar kurulup Sultan;.i Rlım otağına erip aram edip, kavm-i asker kollu 
koluna varıp ol gece aram ettiler. Yarındası divan-ı ali olup cümle beğler 
Şah bargahına ceın olup cengde ele gelen dutsaltları ve kesilen başları arz 
kılıp Şehsüvar-oğlu Afiı Han Divana gelüp yüz kecimli ıat ve beş· yüz 

22 a kelle getirip arz eyledi. 1 J Sultan-i Rüm beğlerin tahsinleyip Şehsüvar-oğlu 
Ali Han'a ziyade ta'zim kılıp, cümle beğler hıl'atlanıp, dest-bfı.s-i Şah kılıp, 
divan dağılıp mir Ü sip§;h mekanlarına erip ol gece aram ettiler. Ale's-sa
bah göçüp gün kubbe-i feleke dikilince yürüyüp Haleb kurbunda ..:ı.A:,... 
adlı mevzie erip ayn-i cari üzre ol gece aram kıldılar. Çünkim zalam-i 
leyl ref' olup nfı.r-i nehar zahir oldu, askeri Rfun dersü at arkasına gelip 
J;r- }ıl,,:. .~:\i olup Sfı.ltan-i Rı1m mesnedinden durup Halik'a hamd ü 
sena kılıp bir esb-i tazi'ye süvar olup bargahından taşra gelip cümle 
Hanlar istikbal kılıp yerliı yerine varıp saff (ü) alaylar bağlanıp şukka-i 
a'lam çözülüp, tabl ü nekkareler döğülüp, sfırna ve nefirler ecel ırın 
ırlayıp, asker-i Rfun derya-misal yürüdü, toz kopup alem yüzün bürüdü. 
Nice berr ü beyaban kat' edip zuhr vaktinde şehr-i Haleb üzerine erip 
kavm-i Haleb cfı.k Şful:ı-i Rüm'a istikbfille çıkıp bölük ıbölük püş· 
teler üzerinde durup, hacibler, kavm-i şehr asker-± Rüm atı ayağında 

paymal olmasın deyu hıfz edip kavm-i. asker geçip şehr önüne erip kasr-i 
22 b Gavri önünde Şah için bargahlar 11 kurulup Şah-i cihan bargahına erip 

kavm-i asker yerli yerine varıp aram ettiler. Haleb kal'ası naibi dühfı.le 
gelip, Sultari-i Rfı.m dühlilün kabfı.l kılıp, yer gösterip karar eyledi. Ravi 
Kavlince: Ol zaman ki ceyş-i Mısr türbe-i Davfıd önünde Merc-i Dabık: 
sahrasında girizan olup kaçtılar, Sultan Gavrinin takati tak olup, attan 
yıkılıp ·bir su kenarında emaneti ıssma ısmarlayıp, gulamları, üzerine 
camesin pfışide kılıp gitmişler. Kavm-i Çerakis kaçıp ol gün, ol gece 
seyirdip, nice at, adem helak olup yarındası zuhr vaktinde Haleb şehrine 
erip, mal Ü menalden götürebildiklerin alıp, çıkıp. Şam tarafın özleyü 
revane oldular. Asker-i Rfımdan bir kimesne düşmen payin sürüp, Merc-i 
Dabık sahrasında seyredip, teşnedil düşüp, su kenarına erip görür ki 
bir ısimin adem helak olmuş yatır, Acaba Sultan mı ola deyip başın kat' 
edip astane-:iı devlıete getirip arz edioek, Şah katında cengde ele giren gıl
manlardan ba'zı görüp Sultan Gavri'nin başıdır deyicek Şah-i Rüm emr 
edip, varıp cismin arabaya koyup, Haleb önüne götürüp bir nişane ye
rinde defıı kılıp rı'.lliiçün in'am ü ihsanlar kıldılar. Yfınus Paşa bir mik-

23 a dar er ile 11 düşmen payin sürüp, b~rkaç gün yürüyüp beşinci gün şehr-i 
Hama üzerine erip aram kıldı. Haleb 'naibi Hayr Beğ Şam tarafına gitmeyiıp 
şehr-i Hama etrafında beriyye'ye çekilip Sultan-i Rlim tarafına göz ku
lak tutmuştu. Yfınuş Paşa haber alıp, adem salıp davet kıldı. Hayr Beğ 
dahi da'veti kabul kılıp, ahidleşip bir mikdar erle Yfınus Paşaya gelip 
ereli. Paşa dahi Hayr Beğ'e ta'zirrıeri. karşı varıp, buluşup, merhabalaşıp, 
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otağa e:rıişiıp ol: gece aram olundu. Ale's-sabah şehr-i Hamadan göçüp dört 
gün yürüyüp Haleb üzerine yakın erip Şah'a adem salıp Hayr Beğ tabi' 
oİup dühfıle geldiğin i'lam kıJıdı: Şah-i Rfun işidip şad olup, Sinan Paş~ 
lrurbında yer ıgösterin Jdeyu emr edip fil'-hal m:iJb.ter]er ,bar ü ıbüngah ih
zar edip, Yf:ı.nus Paşa yürüyüp, .askere erip mesnedine varıp aram eylem. 
Hayr Beğ dahi hazır olunan hıyama erişip karar eyledi. Şah-i Rfun nice 
eyyam ayş edip, Haleb mülkün zabt edip, etrafta olan kal'alara adem 
koyup bir gün Şah-i cihan divan~i, fili kılıp cümle. mir ü sipah şem'ine 
ceİn' oldu. il 

Çün ki divan etti ol gün Şeh Selim Cem' oldu babına hanlar delim 
Cümle beğler vardı ol gün kapuya Kavm-i asker erdi kamu tapuYa 
Yüz bin er ibir yere cem.' olmuş ayar. Her biri san Rüstem ü İsfendiyar 
Şah destin. öptü ol gün cümle mir Sağ u sol seyran eder her bir dilir 
Hazir olmuştu çekildi çün taam ·Ekledip haind eyledi cümle enam 
Çünkü ref' olundu ortadan yemek Şükrünü ol demde lazımdır demek 
Pes Mehemmed Han'a icazet [9 ] verdi Şah Duruban baş koyup öptü dest-i Şah 
On iki Han dahi öptü Şah elin Taht önünde sürdü hem yere alın 
Taşra .gelüben süvar oldu kamu Mir-i Kürdistan ol dem ·ey amü · 
Ceyş-i Kürdistan göçüben gittiler Emr-i Şeh niceyse öyle ettiler. 
Anın ardınca dahi Baybiırd Beği Destur olup gitti ol merdler yeği 
Bir nd.ce beğ dahi Rüm'a gittiler Hayli müddet yürüyüben yettiler 
Geçti bunun üstüne on gün tamam Dinle J:ıir · kıssa dahi ey nik~nfun 
Y<ine· divan etti bir gün Şeh Seliiın Üstümüzden irmestin zıllin Halim 
Cem' oldu babına mir ü geda Derler idi canımız sana feda il 
Meşveret kıldı Şehinşiih-i cihan Sayesinde hoş geçer halk-ı cihan 
Dedi kim ben dilerim ey beğlerim Düşmen ardın sürevüz ey yeğlerim. 
Fursat elvermiş iken yürüyelim Mülk-i . Şii.mı varuban ibürüyelim. 
Komayalım düşmeni kim .. aÇa göz Den ıvar ise sizde de bir ıgayri' söz 
Cümle ıbeğler kalkdı ayağ üzre heman Dediler çok yaşa ey Şah-i cihiln 
Yoluna kurban olsun canımız Senden özge var mı ·bizim Han'ımız 
Can ü baş alup ele duruşalım Düşmeninle darb-i seyf uruşalım 
Seri Sikender ibigi çek ceyşin hemin Gözleyüben biz kulu . olup kemin 
Hak onara feth edevüz Şam ilin Göstere Hak biz kuluna Rum İlin 
Varalım ger diler isen Mısra biz İrgürelim .belki Hindistana iz. 
Mısn sana feth edevüz darb ile Çerkesi aciz kılavuz harb ile 
Bir ıiş edevüz cihanda ~ala ad! Nice yıllar filem içre· ola yad 
Böyle deyüp cümle beğler ol zaman Şah'a karşı baş koyup durup heman 
Hatm edip sözün kamu mir-i güzin Hakka te:fiviz ettiler Cümle özün 
Lik sen de ver salavet her nefes Adn ü Firdevs bağın edersen !heves il 

Ravi Kav1ince: Sultan-i Rfım beğlerinden bu haberi işitip ş3.d olup 
divaıiı dağıtıp Hanlar yerli yerine varıp ol gece aram ettiler. Çün kim 
asker-i 4..:L.Jl; [ 10 ]riıhlet edip riıy-'l filem nfır-i İlMıi birle münevver oldu, 
Şah-i cihan, ol sahib-kıran-ı zııman mesnedinden durup Halik'_a hamd ü 

[9] "Han icaz~t'' şek;linqe okunması lazımdır. 

po] Karanlık manasına kullanılmıştır. (?) 
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sena edip Şam diyarı üzerine göç emr eyledi. Evvel Şah-i Rum İstabl
hanesiçün nice bin tulum v·e kırba ihzar oldu. Bu tavr üzre cümle mir ü 
sipah hazır olup beş gün yarak görüp, isna ve işrl:n ve tis'a mie şa'barunın 
on altıncı günü, [14eylfıl1516] Haleb şehri önünden göçüp evvel reis-i piya
degan ya'ni Ayas Ağa ceyşi mukaddem olup <:ümle piyade birle göçüp reva.
ne oldu. Akabince Anadolu Beğlerbeğisi Zeynel Han askeriyle göçüp revane 
oldu. Anın akabince Şah-i Rum on iki bin güzide sipah birle revane oldu. Bu 
tavr üzre asker-i Rum beş bölük olup Şam üzre rev.ane oldular. Şah-i cihan 
beş gün yürüyüp şehr-i Hama üzre erip cümle asker birikip karar eyledi. 
Kavmı-iı asker ol gün azıklanıp ale's.ısabah dersü göçüp .Asi suyun geçip ol 

25 a gün il Sultan-i Rum cümle kuluna in'am ü ihsanlar kılıp karar eyledi. 
İkinci gün şehr-i Hums üzerine erip, aram edip, ol gün şehr-i Hums 
etrafın şikar kıldı. Ravi kavlince: Ol zaman ki Kaıvm-i Mısr şehr-i Ha
leb'deıı kaçıp Şam tarafına gitmişlerdi, nice müddet yürüyüp Dımışk 
şehrine erişip bir yere cem' olmuşlar, demişler ki: Şah-i. Rfun üzerimize 
gelirse yine mukabil oluruz, cümlemiz ölürüz deyip yarak üzre olup, ku
lak tutup durdular. Şah-i Rum Hums şehrinden göçüp ikiı menz,il yürü
yüp Şam'a yakın erince, ceyş-i Mısr haber alıp, mukabeleye kadir ıola
ınayıp, cenı' olup Dimışk şehrinden çıkıp Mısr üzerl.ne revane olmuşlar. 
Sultan-i Rum üç gün yürüyüp dördüncü gün Şam Vilayetine erip, Dimışk 
sahrasına çıkıp, saff (ü) alaylar bağfayıp, taıbl ü nakkareler dökülüp, sfır
na ve nefirler inleyip, .gün kubbe-i fe]eke dikilince yıürüyüp, Dımışk şehrine 
yakın erip, bar u büngalilar kurulup, Şah-i cihan azamet birle erip ol 
gece karar eyledi. Ale's-sabah yine göçüp, şehr-i Dımışk'ın Salihiyye ta
rafında kasr~i Gavri önünde bar u büngahlar, çetr-i humayfınl:::ı.r kurul-

25 b clu. Asker...i Rfun ..:ıu...ı.,. b:irlıe yürüyüp y.a;kın erip il naib-i kal'a dühule ge
lip, Sultan-i Rfun kabfıl kılıp, bargahına erip karar eyleyip kavm-i asker 
kollu koluna erip ararn1 ettiler .Bu esnada mübarek şeıhr-:iı ramazan dlwhUl 
edip vakt-i şita erişip kışlamak tedariki olup Anadolu Beğlerbeğ·isi Zey
nel Han'a emr olup askerile göçüp şehr-i Ba'lebek'e reva.ne olup ma•baki 
askere icazet olup Dımışk şehrine varıp ali haneler ve kasrlar tutup 
kışlamak tedarikinde oldular. 

Rr.sideıı~i Sultan~i Rfım be-kerr li ferı·-1 zafor 
be-şehr-i Dımışk 

Key acaib şehr imiş bu şehr-i Şaın 
Bir aceb sahra, dolu cümle.şecer 
Nehr-i seb'a devr eder etrafını 
Namına derler anın şehr-i Dımışk 
Şol kadar çok anda beyt ile kusur 
Cami'-i Meyye içindedir anın 
Salihiyyede yatır nice nebi 

Ehl-i :işretle ıgeçer her subh ü şfun 
İstesen bir tane yok anda hacer 
Hem gören cennet sanır etrafını. 
Tazelenir ıgörücek her şeyde ı;ık 

Ehlini görsen sanırdın misl-i hür 
Seyredicek lhoş ferah bulur canın 
Yüz sürerler varuban şeyh ü sabi 
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Kasr-i. Gavride çü kondu Şeh Selim 
26 a Geçti bunun üstüne bir nice rfız 

Asker-i Riim çekmiş idi çok sefer 
Çün şita erişti alem doldu berd 
Şehre girdi kavm-i asker bi-ttamfun 
Hem Dıniışk şehrine girip Şeh Selim 
İyd erişip anda b~yrfun etti ŞilJh 

· Mülk-i Şam'ı zabt edip kayd eyledi 
Geçti bunun üstüne bir ay tamam 
Hoş saadettir eda etmek salat 

Nusrat etsin daima ana :Alim l1 
· Dinlen imdi diyelim bir ho:;;ça söz 

Nice zahmetler geçirmiş her nefer 
Kışlamak kasdını kıldı cümle ferd 
Kış yarağın gördü cümle ey hümam 
Lfıtf u ihsan kıldı kaNmirle delim 
Kavm-i şehri toyladı ol yüzü mah . 
Seyr edip etrafını sayd eyledi 
Dinle bir kıssa dahi ey nik-nam 
Ahmedin ruhine deyip essalat 
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Ravi kavlince: Şali~i RCun Dimışk şehrillde devletle kar&r· edip ı1ice 
eyyam geçip Gazze şehrine, Kuds-i mübareke adem gönderip zabt etmek 
tedarikinde oldu. İsa Beğ oğlu Mehmed Beğ'e Gazze sancağın verip, 
Evrenos Beğ ı0ğlu İskender Beğ;e Kuds-i mübil:rek sancağm verip, bir 

. mikdar adem koşup Gazze'ye ve Kuds'e revane oldulıar. Birkaç gün yü'.
rüyüp, Cisr-i Ya'kulb'dan .geç1p altı gün yürüyüp Remle şehrine erd!iJer~ 

26 b Ba'zı Arab beğleri gelip '.iıtaat il kıl1p demişler ki: "Ey .beğler, gafil olırian. 
Gazze şehrinde hayli Çerkes, cem' olınuşhır. Ziyade Arab dahi rvardır" 
deyicek zikr olan beğler dem.işler ki: "Sultan-i RUm.'un emri bunun üzerıine
diır ki eğer Mısr Sultanı dıihi:Gazze şehrinde olıursa varıp buluşavuz··· de
yip cümle mir ü mfilıterler ot g·ece aram edip yarağ üzre old'ul'ar. Yarin
dası göçüp gün kubbe-i feleke dikilince yürüyüp Sürfı.d adlı mevzie erip 
karar ettiler. Çünkll:n enfas.-ı subh uruld'u, dersli süvar olup saff (ü) alay 
bağlayıp taıblı (ü) na!kkareler döğülüp, suma ve nefider inleyip ceyş~iı Rum 
yürüyüp şehr-i Gazze üzerine yakın erince, ql taraftan dahi Ga.zze haris
leri gördüler ki Şam tarafından bir bölük asker top olup slırna ve nefir 
öttüriip, sürüp, şehr üzerine gelir. Heman harb aletin hazır kılıp, dersli 
süvar olup Gazze'nin bir tarafını alıp durdular. Anlara tabi ıı:e kadar 
Arab varsa süvar olup cıdaların ellerine alıp, eren :askerin kafalarma 
dolaşıııca, ıkavm-i Rlım <lahi cümle ağmklarını kafalarına alıp, saff (ü) 

ala;y: bağlayıp, · duran askerin üzerlerine yüri.iyünce kavm-i Mısr bir kez-
. 27 a den .il eli kılıca· urup ceyş-i RUm. ile mukatelıe kılıp, kavm-i Arab etrafdan 

cenge durdu. Asker-i Rum ölüm eri ofüp bir nliclım s~at ceııg-i azim kıl-
dılar ki vasf olmaz. · 

Itıssa:-i kıtal-i ceyş-i Rfım be-asl~eı·-i l\'Iısr 
(ler-piş-i şelll'-i Gazze 

Qün iki asker buluşup etti ceng 
Cümle ,etrafı '.Arab almış idi · 
Gördü bu haletleri çün kavm-i Rfım 
Ölüm el'i oluban ceng .ettiler 
Duramayıp sındı, Çerkesler kaçar 
Rfımiler Çerkesleri · çok kovdulFır 

Ka'r-i deryaya kaçıp girdi nehenk 
Ceyş-i Rfım gayette bunalmış ;üdi 
Çerkes üstüne yürüyüp etti ,., .... 
Kavm-i Mısr'a alemi teng ettiler 
Yarağın durmayi.iben dÖküp saçar 
Nicenin burunlarıni ovdular ( ?) 
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Niceyi tutup da kestiler başın 
Çer kesi soymağa başladı Arab' 
Dönüben kondu cüyfış-i Şeh Selim 
El .götürüp Halik'a cümle sipah 
Sana bin bin şükr olsun ya Kerim -

·Dfilma fursat verirsin biz kula 
27 b Böyle deyip Hakk'a hamd etti delim 

Lik sen de ver saıavet. her nefes 

, Kana boyadılar ol yerin taşın 
~ağ u sol cevlan kılıp edip tarab 
Hfilik'a ihamd· ü sena kılıp delim 
Dediler yüzümüz etrrieiliri ·siyah · 
Şeh Selim'e nusrat ettin ya Rahim 
Erişir rahmetlerin elimle ·kula 11 · 
Gazze önünde cüyfış-i Şeh Seliİn 
Adn ü Firdevs bagın edersen heves 

Ravi kavlince: Ceyş-i Sultan-ı Rfım düşmeni sıyıp, sonların yagma 
kılıp, dönüp b&rgahların.a erip, aram kılıp, name yazıp hali astaneı-i dev
lete arz ettiler. Hayya! ı.:ı~ .;,- birle yürüyüp Dımışk şehrine erişip nameyi 
Sinan Paşaya sundu. Siınan Paşa Şalı-i Rfım tapusuna ·erJp müjde.haberin 
verip, Şah-ı c:iflıan ziyade şad olup nusrat veren Hilik'a lıamd edip, gelen 
ademe in'am kılıp divanı dağıtıp ayş ü nuşe meşgul -oldu. İsa Beğ oğlu 
Mehmet Beğ Gazze şehrin zaıbt edip hutJb.e ve sikke Şah-ı Rum nan:ıına 
olup ve Evranos Beğ_ oğlu Siıkender Beğ Kuds-i mübarek şehrin zabt 
kılıp adlı ü dad· gösterip emn i1 eman üzre karar ettiler. Bir gün Sultam-ı 
Rum Dımışk tahtında divan edip vezirlerile meşveretleşip söze gelip dedi 
kim: "Kavm.-i Çerakis~iı ıbt-akl°_Şamdan :kaçip Mısra erip Toman Bay adliı 
bir ademi, Sultan kılıp yine muharebe k·asdm ederlermiş. İmdi name . ya
zıp, kasıd irsal edip da'vet kılalım. Da'vetimizi kabfil kılıp itaat göste-

28 a r.iırse il memleketin yine :0na ısmarlayıp biz dahi dönüp diyarım,ıza te
veccüh edevüz. Da'vetfuı.iz kaıbfil kılmazsa ana göre b.ir. tedlbil;' kılavuz" 
deyip name yazılmağa emr eyledi. Katiblere emr olıup f.i'J;..haJ yazılip, dü-
rülüp, mühürlenip üç benam adem birle irsal olundu. . 

Name Firistadoo~i ŞMı-i Rfun be-Sultan-i Mısr 

Şeh Toman'a name saldı Şeh Se~im 
Geldim uş Şam mülküne bastım ayak 
Ger bana ceyşinle deyesin beli 
Görmedin mi Ga\rri'ye netti felek 
Bu nasihat sana yetmez mi heman 
Her ki kenfüden uluya ola ak 
Gafil olma key sakın denşir önün 
Akıbet fikr eyleyip işle _işi 
Hakk'a tabi' ol ediben zulmü terk 
Yok der isen işte vardım hazır ol 
Son sôzüm bu dur sana ey Şeh Toman 

28 b Hakk'a tabi' ol kamu işinde sen 
Böyle demiş Şeh Selim bin Bayezid 
Hatmedip sözün demiş Hayy ü Alim 
Ey Silahşor.kuflu dilden ref' kıl 
Et tetebbü' Şeh Selim Han kıssasın 

Dedi: ibenven s·eyf-i Cebbar ü Hiı.lim 

Cümle yerde Hak durur bana dayak 
Hep sana verip ·gidem ben bu eli 
Gfışünü burdu nicelerin felek 
Kibr ile bir yerde sığmadı iman 

· Hulkumuna kendinin urur bıçak 
Fikr eyle akibet nolur sonun 
Urmaya!?ın ta. k;i parmağa dişi 
Şer' .;i. Ahmed hablini tut elde iberk 
Name'ye kılıp tetebbu' nazır ol 
Uyma ol söze ki söylenir yamart n 

Dünye vtl ukba'da olasın ·esen , 
Devleti sabit ola ömrü mezid 
Mefhar-i filem güzin Şeh Selim (?) 

Nioe bir gussa çekersen def' kıl 
Okuyaiıiar ta alalar hissesin 
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Nice olur· iil<lbet eyle beyan· 
Başlayıp çün .söze ağaz eyledim 
Diyerem cürrı'!e-i a,hvali ~amam 
Şad alasız dinleyip bu kıssayı . 
Gussa vü gam çün ki dilden def' ola 
Bu' Silahşoru duadan anasız 
Kim odur asi VÜ mücrim bi-aded 
Rahmetin ab'.yle ağ etgil yüzün 
Milk-i gönlünü münevyer kıl anın 
Hacetimizi ilahi kıl kabül 

Ta yolumuz urmaya div-i recim 
Yer ü'gök ü nüh·felekler hakkıçün 
Mustafa'nın -.hurm:etiyçün ya Gani 
Lik sen dahi tekasül etme gel 
Ver sa1ave! ri:ıi:ı-i pakine anın 

Cün ki ilmin var ·kamu eyle iyan 
Nağriıe-i D§.vıid'ı avaz eyledim 

· tnşaal1ah dinleyesiz er hüinam 
Ref'edesiz cümle dilden gussayı 
Her ne kim hacet dilersiz ref' ola 
Fatiha ihsan edesiz. ana siz 
Ya iiahi ol kuluna kıl meded 
Damen-i lfıtfünle mesh-etgil gözün 
Her nefes lfıtfünil umarız senin 
Kıl delfilet biz kuluna doğru yol U 

Lütfedip ibiz kulu hıfz et ya Rahim 
Nüh felek içre melekler hakkıçün 

. Mahşer iÇre biz kulun kılıria derii 
Ahnied'in şer'ine layık kıl . amel 
Nar-i tlfızah'tan ırağ ol~ caniı;;, · 
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Ravi-kavlince: Kasıdlar süratle yürüyüp Gazze 'şehrine erip andan 
geçip, kum deryasına girip yedi gün Yüfüyüp Salihiyyeye erişip, Hatta
i'iye, · Bulbeys'e, · · ~~b. erip . andan Mısr önüne RidaniyJİ'e'ye _erişip 
türbe-i Kaytbay önünde karar ettiler. 1\.lfısr Sultam Toman Bay haberdar 
olup, emr edip ,kasıtlı ~zet birl~ getirip Mısr Şehrinde bir ali makamda, 
yer gösterip karar ettiler. Ale's-sabah Toman Bay divan edip kasıdları iz
zet birle ·ıgetirip ·nameler.in alıp, m.utalea ·kılıp Ş§:h-ı Rfım :kendüyÜ da'vet 
kıldığın bilirp, ·biraz fikr edip, beğlerile meşveretleşip demiş ki: "Ey Mısr 
beğleri, Rfun Sultam name gönderip 't>izi da'vet kılınış. Gelin muti' olup 

29 b hutbe ve sikke anın namın~ olsun, yine biz beğliğimizde ol~ demiş .. " il 
Kavm-i _çera:kis-iı bi-rukl gulüvv edip demişler ki: "Bu ne sözdür? Epsem 
ol. Ve illa seni· giderip birin dahi beğleriz" deyicek Toman Şali tınmayıp, 
divan dağılıp kasıtlı mekanına iıletip, aram edip, kav'ı:n.,i Çerak:is ittifak 
kılıp kasıtlı helak etmek ardınca oMular. Şah-ı Rum Dımışk şehrinde 
karar ediıp ayş ü işret kılıp nice müddet Dımışk saill.raların şikir kılıp, 
Mısra irsal olaiı kasıdd'an nam Ü nişan belirmey;1p Şalı-ı -cihan gazaba 
gelip Sinan Paşaya şehr-i Gazze ·üzre v·armak gereks,in deyü emreyledi. 
Sinan Paşa fi'l-hal göç yaragı üzre ilıayli mir Ü sipalı UDIP isna ve :i@rin 
ve tis'a illie şevvalinin yirmin~i günü [16 Kasım 1516] Dımışk şehrim.- · 
den çıkıp Gazze üzre reva.ne, oldu. İki gün yürüyüp Cisr-i Ya'lmb'dan 
geçip, aram edip dördüncü gün Bafil-:iı Taberiyye üzerine erişip, mahasal 
dokuzuncu gün şehr-i Remle üzerine erip aram eyledi. Ez-subh yine 
k.avm-i Rum dersü süvar olup ,iki gün yürüyüp şehr-i Gazze üzerine 
yetişip Gazze'de olan beğler Sinan Paşa erdiğin ;bilip dersü · at arkasına 
gelip, !3tikbal kılıp ild asker :birikip Gazze üzerine erip, hargahlar. ku-

3,0 a ruJıup Sinan Paşa otağına erip 11 cü_illıe beğler yerli yerine vanp §.ram 
ettiler. Sultan·ı Rllın dailıi Dımışk şehrinde ibir z.aıman şiıkar kılip ahirü' · 
1-emr arzuy-i MıSr kıl!lp, emredip, göç . yarağında olup nice bijı. tuhını 
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ve kırba 1ızhar :oldu. Ravi kavlince: Şah-J. Rfun isna ve ii.şrin ve tis'a, 
mie zilk3,'desinin yirminci günü [15 aralık 1516] Dımışk Şehrinden 
çıkıp az:ın.:ii Mısr.- kılıp revane. oldu. Ol tarafta Sinan Paşa Gazze 
önünde birkaç gÜn aram edip, etrafı cüst ü cu ~ttirip, kaşifler erip dediler 

. ki: "Ey Asaf-i devran, agah ol kim MıSr Sultanı Toman ŞM:ı, sen v·eztr-i 
has.sın nice bin erle Gazze şehriİıe erdiğin -işidip MiSr beğlerıinden--Gaz-· 
zfilu adli beğe nice biın kul koşup yürüyup, kum. deryasını geçjp uş 
üzerine ermeğe üç menzil yol kalmıştır" deyip hamuş oldu. Sinan Paşa 
düşmen haberin işidip, cümle askere tenbih kılıp yarak üzer.ine oldular. 
Düşmen tarafına tekrar casus salıp kendi ihtiraz üzre oldu. Casus yü
rüyüp, düşmen tarafını tecessüs kılıp, dönüp Paşa katına erip kavm.-i 
Mısr, Han Yfı.nus;a erdi deyü haber verdi. Sinan Paşa biıldi kim ma.,beyn 

30 b bir menzili yol ;kalmıştır. Asker-i Rfun birle il ittifak ikılıp nısfü'l-leyl olı
cak avaze-i nefir kılıp asker-i Rfun gfı.ş edip at arkasına gelip Gazz"e önün
den kalkıp geriısine dönüp :bir mik:dar yer yürüyüp durdu. !Bir az ıat din
lendirip er öğlendir.ip dönüp düşman tarafına teveccüh edip saff (ü) alay
lar bağlayıp yürüdü. Ol tarafta kavm-i Gazze, Sinan Paşa nısfü'l-leylde 

süvar olup dönüp ger.isine gittiğin görüp yel yiiğrüşlü yondlara süvar 
olup badı-ı seher bigi esip GazzMU.'ye karşı varıp Sinan Paşa düşmen 
haberin alıp dönüp gerisine gittiğini haber ·verdiler. l{avm-i Mısr bu 
habed işitip fil.gar kaısdını kılınca Gazzfilu deniiş kim: "Ey beğler, Sinan 
Paşa ol kişi değildir kim düşmenden ha vf edip_ gerisin özliye. Amma 
bir dşi vardır, gafil olacak ·er değilıfür'.i deyip. ceyş-i Mısr'a tenbih kılıp 
saff (ü) aJıaylar bağlayıp etrafı gözleyü yürüdüler. Sinan P_aşa :işrfuk_ vak· 
tine dek yürüyüp, hayyaller yüğürüp bir püşte üzre çıkıp · düşme_n ta
rafına nazar salınca· gördüler ki kavm-i Mısr'm cebe ve ~evşenine güneş 
şu'lesi dokunup lemean kılır. Kavnı-i Mısr ·olduğun bilip dönüp asker-i 

31 a Rfun'a erip haber.verdiler~ SinanPaşaasker-i Rfun'atenblJ::ı._ikılıp il saff (ü) 
alaylar bağlayıp yürUyürice sipah oğlanları. cemaat _kedhüd~sı Musa Beğ 
ahen-puş -olup, at sürüp, Paşa önüne erip dedıi ;kim: "Ey .Asaf-ı devran, 
ey Rüstem-i Dastan, ey gÜzide-i Yezdan, bu giin ol güri.dür ki hakk-ı 
nanı yerine getirip, can· ü başı ele alıp düşmen birie buluşup, döğüşüp, 
can-ı şirin:iı Şah-i _cihan yolıuna kurban ktlavuz" deyip eıd~sm çevirip, 
göğüs gerip bu beyti okudu: · · 

Şeh yoluna biz baglamışız aşk ile' çün bel, 

Bir kolda siper başım uş seyfile bir el ( ?) 

-Böyle deyip, sağa, sola at sürüp, cevelan kılıp, alaylar yasayıp, mey
in.ene ve meysere, kalb ü canahı arayde kılıp, yedek değişip sÜrüp Paşa 
huzfı.runa erip ısag kolda Sultan-ı Rfrm aleniin gözetip asker.-ıi Rfun birle 

. I • • 

düşman üzre yürüdüler. Ol taraftan dahi ceyş-i Mısr saff (ü) alaylar bağ·· 
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layıp gelirken gördüler ki karşıdan gubar · asmane ermiş gelir. Bildiler 
killı ·siınan Paşadlr. Heman safların arayde kılıpı· asker-i .. Rfun'a karşı 
yüİ-üdüler. Ravi. kavlince: İki asker··birb:irine karşı yüruYüp, yakın erip, 
garim garimin seçip yek erenler öne geçip ka~-i Misr top olup,-Sinan 

31 b Pa§a sancağıİıı g.özley{i, seyl-misfilçağlayu eriŞip, huiuŞup;_ka±ışip· JI seyf::i 
· uryan birle birbrrin kırışıp bir ceng-i azfuı kıldılar iti Kahraman görse 
nerm olaydı . . · 

.,. 

Kissa-i · IDtaJ.-i Sinfuıı Paşa he-askcr-i ~Iısr der"'Han-ı Yfinus . 

Bir tar.aftan kavm-i Mısr u bir taraftan ceyş-i Rİll?
Saf tutuban iki .asker birqirine etti . i t•. 
Bir~n~berd oJdu ki aleni d-q.ralı, olmµş değil . 
Rijste,m ü İsfendiyar .her glı: anı" görmüş ·değil. · 
Bii- .taraftan RUm:iıler alıp ele gürz-f giran 
Harb ederler yankılanır kfih-i E~bürz u Eran 
Oİ taraftan kavm-i Çerlçes alıbe:ıı ele cıda 

· Bir dem içre nicelerlı:ı: <!anım. kiıır cüda 
Vakt-i zuhr erince döğüştÜ _iki ceyş-i azim 
.Nat':-ı IJ:ıeydan kana boya,nıp kırılclı ~r delim 
Nusrat erişti Huda' dan .ceyş-i Rfıi:n'a _akibet · 
Ya İlahi kıl mi~.yesı:;er hş.yr ola ta 'akibet 
Sındı Cerkesler silahını döküben kactiıar - . -
Ar u namus şişesin sıyıp suyunu saçtılar 
Sürdü Rilµıiler sınan düşmenin ol gün pa:Ymı 
Kiş ü :kurban açuban .alıp elıine yayını 
Niceler erip adlıya saldı boynuna kemend 
Niceler cevlaıı kılıp nat' üzre sürmüştü semend 
Gözleyip hasmın niceler tirile kıldı _şikar . 
l.ıeyl erişip kavm-i asker geri döndü ey nigar
El götürüp Hakk'a jıamd etti Şinan Paşa ,d~lim 
Dedi nusrat ·senden erdi ceyş-i Rfun'a ya Alim 
Hamdü li'lJJruh Şeh Selim'in. işiıni sağ eyl~din 
Askerine nusrat .ettiiı yüzün,ü ağ. eyledin 
Sana bin biı;ı şükr u j:ninnet her nefeste ya İlah - · 
]j}ylemedin biz kulunµ ·aıem içre rfı-siıyah il· 

32 a Böyle dey{ibeiı· :kelamın asaf-i. şir-i Sellin .. . .· 
Hatin edip söziin' dedi kim Hayy_ ü Gaffar .ü Halim :. 
Lik sen. de ver saiavet. aiem iÇre ·her nefes .. 
Rftz-i mahşer içre Cibril'e olasın hem-nefes 
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Ravi kavlince: Sinan Paşa asker-i Rfun birle kavm-i Mısrı sıyıp so
nun yağma kılıp, dönüp Gazze önüne erip aram ettiler. Şah-i Rfı.m'a _na• 
me yazıp, hali i'lilm kılıp, nice kelle ve burun gönderip birkaç güzide si
pah alıp revane oldular. Sultan-ı Rfım dahi şehr-i Dınnşk'tan göçüp 
üç gün yürüyüp, Cisr-i Ya'kub'a erip geçip ol gece aram kıldı. Ale's-sabalı 
yine göçüp zuhr vaktinde Ça.h-i Yılsuf'a erip, ziyaret kılıp, geçip Bahr'."i 
TaberiyJ7e'ye erip karar eyledi. Ol günde zelzele vaki' olup, ·kudret-i İlah, 
meğer ol gün· Sinan Paşa Ga:zzalu Beğ ile ceng kıldığı günmüş. Şah-i 
cihan Bahr-i Taberiyye kurbti.nda iki gün aram edip, göçüp Tur-i Sina'ya 
erip, andan geçip, beş menzil yol yürüyüp .ıı

0

jlı erip karar eyledi. Si
nan Paşa irsal ettiği ademler erip, başları Şah divanına iletip beşaret 
haberiri verdiler. Sultan-ı Ruriı Şad olup, şükr-i Yezdan kılıp gelen adem-

32 b !ere iklim (Ü) diyar bağış~ayıp, ol gece aram edip, ale's-sabah İl dersu as.., 
ker-i Rfun birle göçüp, yürüyüp duha vaktinde şehr-i · Remle · üzerine 
erip, karar eyleyip Remle şehrin yağma buiurdu. Zira 61 vakt kim Sinan 
Paşa Gazze önünden kalkıp gerisine goçicek Gazze şehİ'inde hayli adem 
gafiıl bulunup .sabaha kalıp, kavm-i Gazze, Paşa kaçtı deyu her biriıi 
yataklarında [11 ] .._, _,.} J 1 Rfuniler dahi bir yere cem' olup,. arka bir edip 
döğişi döğişi şehr-i Gazzeden çıkıp Paşa ardınca revane olmiışlar. Arab
lar payların sürüp, erişip ol gün akşama dek döğüşüp Remle şehrine 
erip bir ulu han'a girip kapusun clivar kılmışlar. Kavm-i Remle cem' 
olup: Kapuyu. açın, yoksa od urup sizi ıhrak edevüz deyip, odun cem' 
edip, kavın-i Rfun dahi aciz olup kapuyu açıp, kavm-i Arab gulüvv edicek 
bunlar dahi tir-baran kılıp, ceng edip, oklan tamam olunca çalışıp sonra 
kavm-i Arab yemin edip: Size ziyanımız dokunmaz deyip, Rfuniler dahi han
dan taşra gelip, yüzmikqar ademi kavın-iArabortaya alıp başlarınazenbur 
bigi üşüp cümlesin soyup uryan kılmışlar. Sultan-i Rfun .bu hale vakıf 
olup, Remle şehrine ericek yağma buyurup, kavm-i asker altın üstüne il 

33 a getirdiler. Şah-i cihan üç gün aram kılıp arzuy-i Kuds-i mübarek kılıp, 
emr edip beş yüz piyade tüfekçi ve bin güzide sipah hazır olup Sultan-i 
Rfun süvar olup azm-i Kuds kılıp revane oldu. Baki asker Yfuıüs Paşa 
birle şehr-i Remle önünde kalıp Şah-i Rum vakt-i asr ·erince yürüyiip, 
.Kuds-i mübarek'e erişip, şehr önünde bargah kurulup, attan inip bir az 
aram eyledi. Adem _salıp Mescid-i Aksa hadimlerine, salilt-i mağribi 
Sultan-ı Rum Mescid-i Aksa'da eda eder deyu tenbfü edip, hadimler 
dahi on iki bin kandil şu'lelendirip Mescid-i Aksa'ya zinet verdiler. Şah-i 
cihan bir az aram kılıp, süvar olup, yürüyüp şehr-i Kuds'e girip, geçip · 
harem kapısına er.ip attan inip evvel Kubbe-i sahra tarafına teveccüh 
kıldı.· Elli beş hatve kat' o1ıup ner~üban mahalline erip, o.n beş kademe 
çıkıp altmış hatv:e biırle Kubb~-i sahra kapısına erip dühfil edip Rumman-i 
Davild Nebi'yi, Nahl-i Hamze'yi 'ziyaret kılıp, Hacer-i Sahra'yı devr edip 
ziyaret. kılıp on üç kademe nerdıübandan sahra altına inip iki dk' at namaz-ı 

pı] "Avlayıp" olabilir. 
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il:ıacet kılıp yine taşra geliıp Sahra'nın sol tarafında mihrab önüne. erip na-
. 33 b maz kılıp arz-ı il hacat kılıp nusret temaıma eyledi. Namazdan fariğ olup 

Kubbe-f!Sahra'dan taşra gelip hadimlerine in'am u illi!an kıldı. Şaiı.-ıi. ciil:ıan 
yürüyüp Sahra soffasından nüzfil .edip yüz elli hatve birle sahn-i haremi 
kat' edip :Mescid~i Aksa babina erdi. Had.imler ·ka.ffıri şem'ler birle kar§ı ge
lip, istikbal kılıp SÜ.ltan-ı Rftm dahi kapıdan dühfil edip Mescid-i Aksa 
içine nazar salıp gördü kim had.imler on iki bin kandil birle Beyt-l Mu
kaddes'e zinet vermişler, yürüyüp yüz seksen beş hatve kat' edip mih:
rab Önüne erip, salat-i mağriıb hazır olup eda edip namazdan fariğ olup 
mihrabın tarafeyn.iri.de olan amfıdeyni ziyaret kılıp bir az aram edip, 
m.ihrab önüne gelip iki riık'at namaz-ı hacet eda edip zikr ü tilavet'e 
meşgul olup el götürüp niyaz eyledi. 

Münacat-ı Sultan-i Rüm der-Mescid-i Aksa · 

Dedi ey Hayy ü Tüvana vü Kerim 
Beytini görmekliği çün ya Habib 
Lik ci.irmüm bahrine yoktur kinar 
Umarım .ben kulu red kılmayasın 

34 a Lütfün ile toylayasın ben kulu 
Eşiğine yüz sürüp kılıp penah 
Mağfiret kıl biz kuluna ya Gani 
Umarız babma ge1dik rahmetin 
Cümle il.lem ·halkına verip murad 
Baş açuban :babına geldik senin! 
~ahmetini umarız ey lütfü bol 
Askerime nusrat eyle ya i:ah 
Yüzlerin ağ eyle Ahmed hakkıçün 
Müstecab eyle İlil.hi da'vetim 
Yer ü gök ü Arş i.i Kürsi hakkıçi.in 
Mescid-i Aksa vü Makdis hakkıçün 
Kabe lı:ıavseyni ev ediıa ha.kkıçün 
Malı ü hurşid ü felekler hakkıçün 
Adem ü Şit ile İdris hakkıçün 

· 34 b Sana ısmarlamışım ceyşim hemin 
Rahmet il lı1tfun senin çün oldu fun 
Hacetin arz etti Ha~_k'.a Şeh Selim 
Hatm edip tüketti ol dem sözünü 
Ey Huda'dan rahmet isteyen kişi 
Emrine kıi imtisal ol Bari'iıin 
Ta ki işin dünye içre sag ,ola 
Ta ki yo:un urmaya -div-i racim 
Nagehan bir gün erer ceyş-i ecel 
Irma yoldan ya Gani mi.i'minleri 
Kabr içre mağfiret kılgı! bize 

Senden. özge, kullarına yok Rahim 
Şükr i.i minnet, b!z kula kıldın nasib 
Ei ıgötürdUm baş açup misl-i' . Çinii.r 
Macerayı sehv-add kılmayasın 11 
Hem delalet kılasm <loğru yolu 
Baş açıp lı1tfün umar ci.imle sipil.h 
Mahşer içre eyleme hor u deni 
Biz kula erişse nola şefkatin 
Red kılıp birin komazsıiı bi-murad 
Dil.ima fi'li hatil.dır bendenin 
İşimfa sag eyle bizim etme sol 
Geldiler babına ciimie ru-siyah. 
Mefhar-i il.lem. Muhammed hakkıçün 
Özüne arz etmişim uş hacetim 
Gazilerin seyf ü türsi.'ı hakk!çün 
Cibrilin ettiği ·takdis ,hakkıçün · 
Cümle-i a'la ve ~dna hakkıçü.n 
Yer i.i gök iÇre melekler hakkıçün 
Hü.rmüs'ün [ı2] ettiği tedris hakkıçi.\n il 

Senden özge kullarına. yok emin 
Umarız Vallahi biz her subh u şil.m 
Mescid-.i Aks~· iç'nde ol halim 
Mesh kıldı elleriyle yüzünü 
Mustafadan şefkat isteyen kişi 
Terk kılma sünnetini· yarinin 
Ruz-i mahşer içre yüzün ağ ola 
Çağını.ben her nefes· de ya Rahim 
Assı kılmaz ettiğin tul-i emel 
Redd kılma kapıdan muhsin'eri 
Münkir'in sorusun ehven kil bize 

[ı2] :Mri.S Peyıgamberin başka bir adı ( Celal-z[lde Salih, Taıih-i Mısr.) 
Vrk. 54 B, Halit Ef. ktb. 191 
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Ahirimiz hayr. ile etgil tamam 
Lik sen . dahi tekasül etme gel 
Ver salavat ruh-i pakine anın 

Bu arada kaldı söz hem vesselam 
Ahmed'in ııer'-ine layık kıl amel 
Nar-i duzah'tan ır§.ğ ola canın 

Ravi k·av1ince: Sultan-ı RJim,. mün~.catın tamii.m kıltıp. vakt-i işa hazır 11 
35 a olup, ed'a edip biı' az zikr ü tesbihe meşgui olup, tam~.m edip, _taşra gelip, 

hadimlere in'am ü ihsfilıJi?-r . kılıp, yürüyüp haremden çı:lup, süvar olup, 
gulamlar fanus, a:p.eş'aller getirip yürüyüp bargahına erip ol gece aram 
kıldı. Ale's~sabah.durup, ŞMı-i ~ihan emredip nice bin ganem, sevr, Şütür 
hazır olup kurban buyurup kendi süvar olup varıp tekrar Kubbe-i Sah-

. rayı z]yaret kılıp,. Mescid-i Aksa' da iki rilk'at naİnaz-ı :hacet kılıp, taşra 
gelip cemi' seyr olacak yerleri temaşa kılıp süvar olup Kuds-i mübarek 
kavmine. in'~. :buyurdu, kendi devletle azm~i asker kıl!ıp revane oldu. 
oığün ziyade baran vaki' olÜp, işa vaktinde askere .erip, ı0tagına inip 
aram kıldı. Çünkim enfas-i subh uruldu. Şah-ı Rfı.m süvar olup, azm-i 
Gazze kılıp yürüyüp, ziyade b.aran olup zulır vaktinde Sürfı.d adlı mevzıa 
erip, ol gece aram olundu. Ez-subh y.lne süvar olup gün kubbe-i feleke 
d:ik.i.lfuce· YtlruYllP ·şeh.İ--i Gazze üzerine yakın erip, Sinan Paşa haber-

35 b0 dar olup ·ask el"-~ Rfull'u dersli ·atfandırıp istikbale -11. çıkıp nice. kecimli 
at belek ·çekip- inip, . 9,est .. bus-i Şah kılııp yine süvar olup yürüyüp şehr-i 
Gazzeye erip, Sultan-i Rfı.m ibargahına erip ol gece aram kıldı. Yarın

dası .iyd-i adha olup kavın~~ .asker bayram edip ziyade baran olup seldz 
gün haymeden taşra kadem atmağa mecal olmadı. Bu. esnada Şili-ı 
Rfı.m kavm-i Rum'a in'am ü ihsanlar ·kılıp, kendi Halilü'r-Rahman ıarzu
sun ·edip bir gün ale's-'Eab3ıh durup, süvar . olup beş yuz piyade tüfekeıi 
ve bin .güzide sipah uydurup revane oldu. Ravi kavlince: Ol gün ta: gi.i.n 
gurlib edm.c.e.yürüyüp ·Şelır-f Halilü'r-Rahman- üzerille .. erip; ·bar:gııh lm
rulup 61.gece aram eyledi. Çünkim . nuraniyyet-i subh zahir oldu, Şah-i 
cihan mesnedinden diırup, _Halik'a hamd ü sena kılıp, süvar olup yürü
yüp Halilü'r-Rahman ve Yusuf Nebi aleyhlma's-selam'ı ziyaret kılıp; seyr 
olacak yerleri temaşa kılıp dönüp otagına erip.taamlahıp yine süvar olup 
azm-i asker kılıp revane oldu .. 

Ziyaret~i Şoo-i.Rfun be-nıezar-i Ham aııeyhi's-selam 
Key acaib şehr imiş şehr-i Halil 

. 36 a DUnyede her kişi kim yarsa ana 
Daima izzettedir eh'.i anın · 
Hep ibadet ·üzere: kavmi anın . : 
Bu sil8ilışora ilfilıi ver necat · 
Lik ·sen de ver. salavat her nefes 

Daima kılar nazar ana Celil il 
Mağfiret kılar Huda vardır delil 
Nas içinde olmayıp_h9r ü zel!J. 
Ekl .ederler daima anlar kalil · 
Nice ıgam -gussa çeker olup melil 
Şad ola Musa vU Ahmed hem Halil.· 

"Devanı, eçlecek" 


