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SiLAHŞOR'UN FETH-NAME-İ DİY AR-1 ARAB ADLI ESERİ 
Dr. S.A..LAHATTİN TANSEL 

17. Sayıdan Devam 

ŞaJ:ı-i cihan -01 gün. yürüyüp işa vaktinde otağına erip karar eyledi. 
Ale's-sa.ibah divan edip koa;vrn.,i askere zevade emredip ceyş-iı Rum üç gün 
yaraır görüp kılağuzlara haber olup Gazzeden Mısr üzerine on üç men
zil yol yazıldı. Şah-i Rfun, Sinan Paşaya kelam edip dedi kim: "Ey vezir-i 
kardan! Yine sen, Gazze'ye ge1diğin asıker •birle önce yürüyüp ceyş-i 
mukaddem ol .. Şehr-i 4.:=i ye ericek aram kıl. İn-şa' Allah biz dahi erip k~vm-i 
asker ibirikip 4:::~ şehrinden ötesine bir kezden göçille" deyip divan dağ:.
lıp ayş ü nuşe meşgul oklu. Sinan Paşa emır'··i Şah üzre olup havm-i as
kere tenıblh kılıp o1 gün yarak görüp ale's~sabaJ:ı göÇüp azm-İG 

36 b kılıp revane oldu. ŞaJ:ı-i Cihan oİ gün aram il kıhp ale-'s-sa;bah durup, 
Halik'a hamd ü sena kılıp, süvar olup, kavm-i .asker şem'ine cem' olup, 
saff-ı alaylaır ibağlanıp, şuklm.-ıi a'lam çözillüp, taıbl ü nakkareler döğülüp 
surna ve nefirler inleyip- l\1ısr kasdına Sikender-var ı:evane oldu. 

Kıssa-i azm-i Şalı-i Rfun ez-şelır-i Gazze 
be-kasd-ı Mısr 

Qazzeden çün göçüben olduk revan 
Yürüyüp beş gün tamam göç eyledik 
Bahr-i remle giribeni gitmişiz· 

Bahr-i reml'in kıssasından ey püser 
Bitmez eşcar ü nebatat ·anda bil 
Bulunan su zehr-i katilden beter 
Niceler su bulmayuben· verdi can 
Hurma ağacıdır [ı] biten anda hemin 
Şehr-i '-=· ye eriştik akıbet' 
Asaf-i devran peleng-i Şeh Selim 

37 a Asker-i Rüm çünkü birikti o gün 
İstirahat etti ol gün Şah-i Rüm 
İki. gün göç eyleyüben ey pliser 
Kavm-i asker çünkü su buldu o gün 
Dinlenip ol gün Şehenşah-i cihan 
İki ·giin etti karar ol ba~safa · 
Çi.in üçüncü gün göçüp olduk revan 
Yol ver'p irgürdüler Şeh yanına 

Dinlen imdi kılalım hali beyan 
Hayl ü ebga'le kati güç eyledik 
Dinleniz billah kim·anda nitmişiz 
Şerh olunmaz dinleniz bir kaç haber 
Su bulunsa derler ana selsebil 
Şürb eden filhal can verip yatar 
Bu sözüm Vallahi gerçektir inan 
Niceler su bulmayıp kılır enin · 
Hoş saadet hayr olursa akibet 
Karşıladı Şahı ol merd-i halim 
Düşmanın kalbine erişti döğün il 
Çün sabah erişti göçüp etti hfun t.J"' 
Salihiyyeye eriştik bu haber 
Odlarım ya!ruban kıldı düğün 
Sayesinde hoş geçer halk-i cihan 
Kavm-i asker sulanıp buldu safa 
Zahir ıoldu karşıdan iki cevan 
Dediler kim kavm-i Mısrın hali n~ 

[ 1 ] "Hurm ağacıdır" di~·e okunmalıdır. 
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Doğru söylen ger ·var ise aklınız 
Kim ki Şah önünde söylerse yalan 
Dediler Şeh_ bize verirse eman 
Hem suçumuz Şeh bizim affeyleye 
Kanımız bağışlaya biz bendenin 
Şeh dedi bağış~adım ben kanınız . 
Den nedir ahval-i kavm-i Şeh Toman 

37 b Dediler çok yaşa ey Şah-i cihan 
Kavm~i Mısr'ın cümle halin diyelim 
Böyle deyüben şurfı' etti heman 
Uk sen de ver salavet_ her nefes' 

Zahir eylen }fem var ise nakliniz 
Bir iş eder ibret alırlar kalan 
Deyiserüz cümle ef'ali- heman 

.Kul· ne var yanılıben sehv eyleye 
Dil.ima fi'li hatadır bendenin 
Havf kılmasın dahi hem canınız 
Nice tedbir etti ol kavm-i Yamruı 
Dünya durduğunca durgil cav~dan il 
Tiltiler bigi şekerler yiyelim 
Şah-i Rfım önünde ol iki cevan 
Adn ü Firdevs bağın edersen heves 

431 

Ravi kavlince: Dedıiler ki: "Ey Şah-i cihan! ol zeman ki Haleb şehrin
den göçüp Dımışk şehrine gelip karar -edip arzı'.1-yi Mısr kıldınız, Mısr Sui
taiıı Toman Bay haber alıp, asker.:i Mrnr ile nıeşveretleşip, Şah-i Rum üzeri
mize gelirse nice edelim deyicek, her beğ· bir türlü söz söyleyip; . akıbet 
tedbir piriktirip bunun üzerine oldular ki Mısr önüne çıkıp, hendek kesip 
tokad bağlayalar. Şah-i Rum gelicek tokad ardından savaş edevüz de
yip, şehr önüne çıkıp Ridanijye üzre ibar u ıbüngahlar kurup önlerin:~ 

· dört mil mikdar hendek kesip, üzerine tokad bağlayıp, iki yüz mikdar 
toplar berkidip, iki ay mikdar zahmet çekip bir tokad bağladılar ki şerh 
olunmaz. Sim.diki hinde kavnı-i Mısr tokad ardındadır. Anıncün eserleri 

-> • .. .Jo 

belirmez." deyip !hamuş oldular. Şah-i Rum tokad haıberin işidip bir az fikr 
edip, ~aleb naibi Hayr Beğ'i kığırdıp, agah kılıp nice edelim deyicek Hayr 

313 a Beğ il deill 1dm: "Ey Şah-i c:iıb.an! Kavm-i Mı~r tokad bağlayıp ardın
dan sav,aş kılmak kasdın ettilerse Bürketü '1-:huccac derler mevzi' vardır, 
fo-şa' Allah ol mahalle ericek ıkavm-i asker suianıp, bir gecelik su götürüp, 
tokad üzerine varmayıp, kıble caniıbinden, cibal taırafından dolaşıp 1kavm-i 
Mısr'ın kafalarından gelelim ve illa mukabeleye vı:ı,I'J.lırsa er kırdırırız." 
deyip hamuş oldu. şah-i RCrm Hayr Beğ'in tedbirin beğenip yürüyüp be-

. lec1-i Hattariyye'ye erip ol gece karar eyledi. · Al~'s-saıbfilı göçüp , azm-i. 
Bulbeys [1 ] kılıp, yürüyüp zuhr vaktinde beled!-i Bulbeys'e erişjp Şah··i 

Rum bargahına erip kavm-i asker yerli yerine varıp .aram ettiler. Çünkim 
deycur-i ley1 mruhv olup nı1r-i nehar zahir. oldu. Sultan-i Rum mesnedin
den durup, Halik'a !hamd ti ısena kılıp, bir hlnk-i taziye süvar olup as:ker~i 
Rum dersti at arkasına gelip saff-ı alaylar bağlanıp meymene ve meysere, 

kalb Ü cenah o.:ı )\ [2] olup şukka-i a'lam çözülüp, taıbl u nakkareler 
döğülüp, surna ve nefirler inleyip, azm-i Mısr kılıp, yürüyüp öğle zeval 
vaıktinde Be1ed-i ~G \;.. erip bar u büngahlar kurulup, Şah-i cihan atağımı. 

38 b erip, kavm-i asker kollu koluna varıp karar eyledi. il Çünkim zalam-j 

~ 

[ 1 ] Aslında Befüistir. Fakat doğrusu "Bu1beys" tir. Gelil.1-zil.de. Tarih-i 
Mısr, Vrk. 131 A, Halet Ef. Kütüphanesi. Na. 191 

['] "Araste" ı0labilir. 
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leyl rihlet edip enfas-i subh uruldu, ask~r-i Rfım at ark·asına gelip, Şah-j 
Rfım süvar olup, han'1ar istikıbal kılıp yerli yerine varıp, saff-ı alay bağlı::,.. 
ıııp, şukka-i a'lam çözülüp tabl ü- nakkareler Çl.öğülüp, surna ve nefirler ecel 
ırın ırlayıp, azm-i düşmen kılıp, yürüyüp zuhr V·aktinde Bürketü '1-Huccac 
üzerine erişip, karşıdan- düşmen eseri b?lirip, Şah-i cihan vezirleriyle 
meşveret kılıp, "Nice edelim, vakt dar, eğer düşmen birle buluşu] ursa .ilıtiı
maldir, ceng uzayıp leyl erişe, hal bir türlü dahi olur." deyicek Yi'.ınul3 Paşa 
ileri ge~i[p dedi ikim: "Ey ŞMI-i cihan_ bu bürke üzıre karar edeİim, eğer · 
düşmen üzerimize gelirse çıkıp bargahlarımıza arka verip ·garinı birle 
döğüşeceğiz, gelmiyecek olursa hu gece aram edip, lıi-şa' Allah ale's-s·a:bah 
durup, cümle asker at arkasına gelip, düşmen birle buluşup yahşıdaı:i. 

savaş kılavuz." deyip sakit.oldu. Sultan-i Rum Yunus Paşa ted:birin beğe
nip Bürketü '1-Huccac. üzre ol gece aram edip cüm1e 1beğler ol gece ikara
vula binip ta saıbaha dek asker kavmiiı daire kıldılar. Ale's-srubili ders.il 
süvar olup yürüyüp, Şruh bargruhıııa y.akın erip, saff-ı alay ıbağl~.ı.yıp kıol il 

39 a kol Şfilı'a tqıuntazlir olup dUr.dular. Su!tan-i Rf:ı.ım dahi mesnedinden 
durup, Halik'a hamd ü sena kılıp, salat.,i subhu eda edip, el götürüp mü
nacat kı1dı. 

Münacat-i Sultan-i Rum Ebhed-Allalıu devletelıu 

Dedi ey Sultan-i Allamü '1-guyub 
Çünki saldın bu araya ben kulun 
Nusrat et ceyşime cümle ya Kerim 
Böyle deyip Şeh Sellin oldu süvar 
Cümle beğler Şah önünde lrndu baş 
Yoluna kurban olsun canımız 
Böyle deyip cümle miran-ı güzin 
Yürüyüp yerli yerine vardılar 

Lik sen de ver salavet her nefes 

Kadir ü Kayyum ü Settarü '1-uyub 
Müstecab eyle duasın ben kulun· 
Kullarına senden özge yok Rahim 
Yanına cem' oldu oümle şelısüvar 
Dediler kim dünyada çok yaşa yaş 
Arz,a karılsın önünde kanımız 
Şah önünde hatm edip ya'ni sözün 
Saf tutup meydan içinde durdular 
Adn ü Firdevs bağın edersen heves 

Ravi kavlince: Şah-i Rum münacatın tamam edip, süvar olup, sağ 
ve sol beğlerin merhabalayıp, şüklm-i a'lam çözülüp tabl u nakkareler dö
ğ·ülüp, surna ve nefirler ecel ırın ırlayıp, meymene ve meysere, k.alb ü 

39 b cenah 1°-1,IJI [ 1 ] kılıp, saflıar il ıbeze11ıip yeğ erenler öne geç1p Mısr 
üzerine, düŞmen kasdına Sikender-var yürüdü. 

Kıssa-i masaff-ı Sultan-i Rfım be-Sultan-i Mısr der Ridaııiyy-e 

Yürüdü Şeh Selim ol ibn-i Osman 
Alaylar yürüdü sağ u solundan 

.Çeriler döndü ol gün sebze-zil.re 
'sığışmaz asker-i Rum sairn-i Mısr'a 

[1 J "Araste" olabilir. 

Önünce ceyşinin ol zıll-i subhan 
Periler görse kaçardı yolundan 
Alemler benzedi hem lalezara 
Görüp halkı ka!fardı ıvı;ısr'ın ısrcı 
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Kimi zinetlenüben giydi cevşen 
K mi almıs eline seyf-i uryan 
Kimi alını; eline tir ü yayın 
Kimi bir can-sitan almış eline 
Kimi kolunda halka etmiş [ı] kemen::lin 
Yürüdü Şeh Selim kılıp i)l-ıJ~ 
O canibden .daıhi çün kavm-i Toman 
Sanas;n bahr-i elmas eyley:p mevc 
Kimi almış. e1e bir nize elmas 

40 a Kimi almış eline tir ilen yay 
Kiminin Tohtamış, kimisi Korkmas 
Bürünüp cümlesi gömgök demire 
Yürü_dü şah Toman düzüp alii.yın 

Şu resm ile yürüdü kavm-i Çerkes 

Kimi miğfer kimi kolçak bu ri:Şien 
Kimi bir kolunu kılmıştı ucyan · 
Yürüyüp der ki budur işte ayin 
Eğer bir k_üh'a urursa deline 
Gozetir p.asmını sürüp seme~din 
Yecendi kavm-i Mısr ile Horasan 
Yürüdü ·tuttu san sahrayı duman 
Yürüdü asker-i Rüm üzre fevc fcvc 
Eğer Rüstem gele aynine almas [0

] 

Kiminin adına derler Tomanbay 
Kimi Gümüşboğa, kimisi Ürkmas ı.rl?..P' 
Bulucak hasmını tutup kemire 
Bilirler her biri cengin kolayın 
Görüben aferin der idi her kes 

Ravi kavlince: Sultan-i Rum saff-ı ala:yın bağlayıp sağ kola Sinan 
Paşayı ve sol kola Yunus Paşayı koyup, düşmen üzerine yürüyüp yakın 
erince tokad üzerine varmayıp, kıble canibine, cibal tarafına teveccüh 
edip yürüdü. Ol taraftan dahi Toman Şah gördü kim SUJ.tan-i Rlim to
kad üzerine gelmeyip cibal tarafına yürüdü. · Heman bildiğin şaşıp, gay
ret kılıp, emr efüp, ba'zı toplar arabalar üzer.ine tahmil edip hazır olup, 
tokaddan ferağat kılıp, taşra çıkıp bir yere cem' olup Sultan-i Rum~un 

· önün alıp, yürüyüp bir püşte üzre çıkıp, top olup, arabaların önleriıie 
alıp durdular. Şah-i Rum dahi dersti asker,.i Rum birle yürüyüp, yakın 

40 b ernip, er eri seçip, garlın garimin ıbiJiip il nişane yerine ·eriJnce Jıeman 
kavm-i Mısr toplarına ateş değirip asker-j Rf:ı.m üzerine pertav kıldılar. BG 
taraf dan dahi ceyş-i mukaddem yani piyad'eganı-i asker-i Rfun darıb-zen ve 
tüfeklerine bir kezden ateş değirip, savaık peyda olup, ruy~i alem dühan 
birle bürünüp yerin bir katı havaya ağıp kavm-i Mısr üzerine kaza-i 
nagehaıu ·erdi. 

Kıssa-i kıtal-i asker-i Rfun be..:askeır-i Mısr der. Ridaniyye 

Bir savii.ik koptu ansuz der cihan 
Tuttu ii.lem yüzünü düd u duman 
İki canibden yürüdü iki ceyş 
Şöyle toz oldu ki görünmezdi gün 
Birbirin göremez oldu ademi 
Yeğ erenler buluşuben etti harb 
Bir neberd oldu ki göz görmüş değil 
Buluşup ol dem iki ceyş-i giran 
Seyl-var çağlayuban akardı kan 
Çünkü bir saat iki ceyş etti ceng 

41 a Duramayıp döndüler ol kavm-i şüm 
Dönü.ben sağ kola yürüdü heman 

Div-ü perri kaçuban oldu nihali 
Aradan sıvıştk>ol demde yaman 
Bir dem içinde boşaldı nice keyş 
San nehar gizlendi vü azın etti dün 
Atamaz oldu piyade adımı. 
Rüstemane uruban gürz ile darb 
Sam ü Rüstem görüp işitmiş değil 
Birbirine urdular gürz-i giran 
Bir dem içre uçtu nice mürg-i can 
Alem içi kam-i Mısr'a oldu teng il 
Ceyş-i Rüm saf tutup etti çünkü u"' 

Çerkes-i şüin yani ol kavm-i yaman 

(1] "IJalk' etmiş" şeklinde okunmalıdır. 
r.~J Almaz, 
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-vay eğer sınaydı Rfim'un askeri 
ŞeŞ cihat dolu idi cümle Arab 
Vay ana Tanrı onarmaya işin 
Çünkü Şah'a erdi Hakk'ın mısreti 

Çıkmaz idi cümleden biri diri 
Gözleyip Rümileri edip - tara:b 
Assı yok bin ursa parmağa dişin 
Kavm-i düşman kesb kıldı husreti 

Ravi kavlince: Kavm-ıi Mısr, asker-i Rum'un top ve tüfeğine takat ge
tiremeyip hayl ü ebgal'eri ürküp, dönüp sağ kola Sinan Pasa üzerine 
seyl-misal çağlayu yüri.idü. Sinan Paşa dahi sağ kolda b!-bak kendl alayı 
birle düşmen tarafın gözleyü_ yürürken gördiUer ki kavm-i 1v1ısr, Şah-i 
Rfrm':un hücümuna takat getiremeyip, al.ayları bozulup, dönüp üzerlerine 
geli:r, Sinan Paşa yanmda bulunan ekfubıirden bazı, demişler ki: "Ey 
ksaf-ı devran bi-ıhaım.dillah, düşmen dönüp gür!zan oldu." deyiGek Sinan 
Pasa nazar edip ne demis: · - - -

Sinan Paşa nazar kercl giiftend 

Dedi ey beğler bu dem siz. biliniz 
41 b Bu gelen kasdımız.a gelir bizim 

Dem bu demdir dem bu demdir dem 
büdem 

Can ü baş a'.ub ele duruşalım 
Bu dem için bes1er idim ben sizi 
Ey koçaklar nice düşmen görmüşüz 
Umarım nusret yine ola bizim 
Bqyle deyip çekti seyfin ol zaman 
Karşıladı düşmeni ol dem heman 
İki asker birbirine eriŞip 
Can ü dilden Rıirniler eyledi ceng 
Ol kadar uruştular gürz-i giran 
Lik sen de ver salavet her nefes 

Hayf kim bulunmuşuz biz yılınız 
Bakuhan filhal anı bildi gözü~1 
Beni sanmanız sizi koyup gidem 

Düşmen ile gürz ii seyf uruşalım 
.!), koman imdi göreyim ben sizi 
Nice serkeş gerdenini burmuşuz 
Düşmene evvel urayım ben özüm 
Asaf-i şir-i ·Selim Şah-i cihan 
Seyl-var erişti ol kavm-i yaman 
Tiğleriyle birbirini kırışıp 
Dönmediler gözleyip namus u neng 
Yankılandı Mısr u Şam ile ·Eran 
Şad o la ırnbrinde ol nür-i cihan 

Ravi kavlince: Sinan Paşa kavm-i Mısr ile can ü düden bir nücfım 
saat dar (u) .gir kıldılar ki vessaflar aciz. Evvel ceyş-i Mısr Sinan 
Paşa ,üzeriırıe erip, . pnde olan piyade tüfekçileri uğrayıp, ~eng edip 

42 a nk:esin J 1 helak edip, .andan geçip Sinan Paşa üzerılııe erip ceng kılıp, 
nice mir ü sipfi:h kılıca gelip, Sinan Paşaya nice yerde zahm erip, bi-mecal 
olup ve Remezan oğlu Mahmud Beğ'e ve hazt11edar başı Ali Beğ'e zahm 
erip, halleri" mükedder olup, Şah-i cihan'a haber olup, sağ kolda yürüyen 
sipah oğlanlar cemaatine, Sinan Paşa üzerine varmağa emr eyleCli. Cum
hfrr-i sipahiyan yerlerinden balır-i hun bigi kopup meye urup, düşmen 
üzerine yürüyüp bir mikdar yer varınca, kavm,-i Çerakis ol hücfünu gö
rüp, duramayıp dönüp Mısr üzerine 'güzizaıı ö1up ikaçtılar. Sinan _Paşa'yı ve 
Ali Beğ'i araba içine koyup, ·Remezan oğlu emaneti ıssına ısmar~ayıp, gu
laml:arı cismin .götürüp bir mevzi'd'e defn kıldılar. Şah-,i Rfun düşmen 

ardın sürüp, Mısr üzerine erip, kavm-i Mısrın ibar u büııgahı -?-t ayağında 
kalıp Ridani;Vye üzre er1p, bar u büııgahlar kurulup, Şah-i cihan 
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düşmen ardınca Rumeli.askerin irsal edip, kendi bir mikdar at üzre .durup, 
ele giren girrrtarlan helak kilıp, dönüp otağı.na erip aram eyledi. kavm-i 

42 b asker dahi ta leyl erince il .at üzır'e durup, dönüp hayme'.erine gelip 
rezm aletin çıkarıp huzura varclılar. Nice beğler karıavula binip· asker-i 
Rum'u srubaha dek daire kıldılar. Sinan Paşa ve Ali Beğ ataklarına erdikle
ri dem teslim ıolup, gulamları feryad ü figan kılıp sabaha dek zikr ü tfilfu . 
. vete meşgul. oldular. Çfuııldm deycftr-i leyr ref' olup nevı-nehar zahir oldu, 
cürnie etba-i Sinan Paşa matem-zade olup siyah, tonlar puşide kıl1p techlz 
ü tekfini hazır edip, cisimlerin pak kılıp, erkan..:i sünneti yerine getirip 
cümle mir ü sipaJı namazlarına hazu· olup, götürüp tekbir ü tehlil ü tah
mid birle kabrlerine iletip Mısr önünde bir ali makamda defıı kılıp, üzer
ler.ine türbe emr olunup, nice cüz'hanlar koyup kabr üzre hazir olan ıbeğ
ler vaz'i u şerif ruhlarıyçüıı dua kılıp, veda eilip döndüler~ 

43 a 

43 b 

Mersiye-i Sinan Paşa nevve,raU.alı 

Ana da borcunu ödetti· cihan 
Göz yumup eyledi dünyadan sefer 
İşbu çerhin ah elinden el-aman 
Harca sürer cümlesin çerh-i felek 
Bir iki gün yüzüne güJer senin 
Gör Sinan Paşa'ya ahir neyledi 
Seyfile Rüstemlere keserdi yoi 
Çekse asker kavm-i düşmen kasdine · 
Aleme dolmuş idi namı anın · 
Ey birader böyledir bu çerh-i dun 
Bilmeziz kim nerede erer ecel 
Ya İlfilıi biz kula ver doğru yol 
Umarız senden ere afv ü ata 
Sen Kerimsin daima işin kerem 
Tapmışız çün kim seni edip kabfıl 
Yer ü gök dolusu vardır aybımız 
Biliriz alem'eri var eyledin 
Birliğin hakkı bize kıl mağfiret 
Ahmed'in mi'racı hakkı ya Gani 
Ahirimiz hayr ile etgil tamam 
Lik sen de ver saıavet her nefes 

Bir iki gün ayş edip oldu nihan 
Akıbet öyle olıser her nefer. 
Ne geda bilir ne şeh ah u figan il 
Ey birader aç gö·zün budur dilek 
Sonra dönüp payini avlar seriin 
Mısr. önünde ömrün ahir eyledi 
Kara toprak içre yatır şimdi ol 
Akl erişmez idi anın .kastlı ne· · 
Sındı Mısr önünde bil camı• anın 
Öğüdür ademleri nit.e ki un 
Fikrimiz leyl ü nehar tCıl-i emel 
Sakla Şeytandan bizi, ey lÜtfü bol 
Fi'limiz gerçi bizim seliv ü hata 
Sana tapanı dedin kim öğerem 
Red kılma biz kulun eyle kabCı1 
Zatına bir zerre yoktur reybimiz -
Birliğin q.nlara izhar. eyledin 
Zahir e~e aybımız der-ahiret il · 
Eyleme biz kulunu hor ü deni 
Hatm oldundu bu arada hem kelam 
Erişe ruhuna Ahmed' den. selam 

Ravi kavlince: Ş3:h:-i Rum ol gün dlvan-iı ali kılıp cümle mir ü sipah 
şeni'ine cem' ollfp ceııgde ·ele giren giriftarları Rumeli Beğlerbeğisi dl~ 
van'a getirip, -arz.edip, Şah-i cihan siyaset emredip, celladlar ileri gelip, 
cümlesin helak e4,ip, divan dağılıp, asker-i Rum Mısr şehrin temaşa 
kılmağa bölük bölük olup revane oldular. Kavm-i Mısr gürlzan qlup kaç-
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tıkta ba'zı, şehr-d. Mısr içre uğrayıp dinç atlara -binip, Toman Şah ardınca 
. çıkıp revane olmuşlar. Hayl ü ebgalleri ıstaıbl-hanelerinde ma'küd kalmış. -
Ceyş-i Rum Mısr seyranına varıp, bu hale muttali' olup, Çerkes evlerine 

girip, hayl ü ebgal'e dest urup oL kadar şütür, hayl ve :bağal ihra~ ettiler ki 
şerh olunmaz. Bu tavr üzre üç gün taşınıp dördüncü gün Şah-i Rum divan 
edip cümle beğler babına cem' oldu. Kırılan leş, baş kızıp asker kavmini 

44 a bi~huzur kılıp 11 vezirlere: "Biır havaEı hoş yer .görün" deyü emr edip, 
vezirler dahi taşra gelip şehrin ek§:birlerinden istiıfsar edicek de
diler kiı: "1vTısrın canib-i garıbiyyesindeı Nil kenarında, nahlistan .arasında 

güzel cayg§:h vardır. Sultan Gavri'nin korusudur, Sultan-i Rfım aram 
etmeğe münasibdir." dediler. Kılağuzlar emr olup varıp nazar edip, filıhal 
yine erişip, haıber verip, Şah, reva görüp ale's-sa:bah göçüp Mısr şehrin 
geçip Nil kenarına erip, nahlistan arasında Şah-i Rfım bargahına erip, 
karar edip ·kavm-i asker etrafına konup aram ettiler. Bu esnada bir kaç 
gün geçip, asker-i Rfım, Mısr şehrine memlfı olup münadiler eman-i 

Sultan İbn-i Osman dleyfı nida edip kavm-i Mısr işli işine meşgul oldular. 
Asker-i Rfım ki ha'zı ali saraylar tutup, şehre girip ala-rağm-i rfızgar 
ayş u nüşda oldular. Ravi 'kavlince: Ol zaman ki ceyş-ıi Mısr ıbirle Toman 
Şah Ridaniyye savaşından kaçıp, Mısr şehrin geçip Said diyarının şar.t 
tarafına revane .olmuşlar, Nil kenarında üç gün yürüyüp ahirü'Y.,emr bir 
yere cem' olup aram edıiip, kudret-i İlahi ol gece ziyade şita. vak1' olup 

44 b kav:m-i Mısr il mütehaiillillil olmayıp, cidalarm sındırıp, ateş kılıp_ et
rafına seğ misal sinileşmişLer. Subh enfası urulıcak Toman Şah üzerine 
cem' olup. "Bizim halimiz niye ser-encam olur?" demişler. Toman Bay de
miş ki "Cümleniz benim -ucumdan helak o'.:unca gelin varıp Sultan-i Rfım'a 
tabi' 0 1up katında izzetbulalııp.." demiş. Kavm'-i asker rıza vermeyip içle-

rinde Şad Beğ adlı hir beğ vardı, ileri gelip demiş kim "ben size bir ted!bir 
edeyim kim ·a~ sebebiyle düşmene zafer bulavuz" deyip, beğleri cem' edip, 
meşveret kılıp demiş kim: "Mısr ekabirlerine name gönderelim. Eğer kav 
m-i M1sr ıbize tabi' olursa fursat bizimdir. Eğer t3:bi' olmazlarsa ana göre 
bir tedbir dahi görevuz" deyip.bir name yazıp, şehrin ekrubirlerine gönder
diler. Hayyal filhal şehre erip nameyi sunup, ekabir-i Mısr okuyup de-

mişler ki: ''Bunun higi fursat ele girmez. As'kerin ba'zı, şehr içinde gafil~ 
Heman_ yetişmek ardınca olun" deyfı name yazıp Toman Şah'a irsal et
tiler. Name Toman Bay'a erip hale vakıf olıcaık ayrık karar kılmayıp, 
ılgar edip işa vaktinde şehr-i Mısr üzerine ererler. Şehrin kapularını tatlar 

45 a açıp il kavm-i Mıs'.l' derhal şehr-i Mısr içine birili? mahalle mahall~ 
seyr edıip, Rfımileri arayıp, •bulup kırın.ağa meşgül oldular. Kavm-ı 
MısT"dan bir kaç kimesne ceni' oLup demişler .ld.: "Gelin varalım, Rum 
Salımı bu hal:den agah kılalını, katında rağbet bulalım" cieyicek ba'zı rıiza 
;ermeyip, "varıcak <::~mi'mizi b;elak eder" demiş. İçlerinden bir iş. görmü.9 
akili ileri. gelip ·bU kelfunı demiş: 
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Kıssa-i kelimat-ı inea:d-i akıl • 
Dedi vallahi size etmez ikab 
Yürlinüz durman varalım Şah'a dek 
İşbu fursat ~değme kez girmez ele 
Razı olup cümle _el bir ettiler 
Dediler kim· Hak onara "işimiz 
Başımıza ne yazıldıysa gelir 

' Beş kişi baş terkini urup heman 
Ata binip sür'at ile sürdüler 

. Pasbanlar dedi kimsiz, geldiniZ 
4s b Kavm-i askerden misiz ne -kişisiz? 

Dediler kim söze yok bunda mecal 
Gafil olman kavm-i Çerkes erdiler 
Deş kişiyiz başımız terk etmişiz 
Dizi Yünus Paşa'ya [ı] iletin heman 
Çerkesin şerh ediserüz halini 

Şeh Selim Han biliniz ey şeyh u şab 
İrgürelim rahimiz ol maha dek 
Ben size doğru sözü ded m he:e 
Beş kişi bu tavra tedbir· ettiler 
İşbu rah içre Huda yoldaşımız 
Hak dediği Hl.cerem ahir olur 
Kollarına aluben. tir i.i keman 
Ceyş-i Rum üstüne erip durdular 
Sür'at ile bu· mekanda durdunuz il 
Ecnebi misiz kimin bilişds:iz? 

Razünızı size demektir mi.ıhal 
Cümlesi şehrin içine girdiler 
Sür'at ile bu mekane yetinişiz 
Ger Selim Han biz kula vere eman 
Climle tedbirini ve ef' alini 

437 

Böyle deyip hamuş oldu ol zaman 
'Lik sen de ver salavet her nefes· 

Kavm-i ·Çerkesten gelen beş er hem5.n 
Adn ü Firdevs bağın edersen heves 

.-...... ,~~~.;;;.,~ 
Ravi kavlince: Pasbanlar bu haberi.işitip, derhal karşı gelip, eren

leri alıp Yfınus Paşa haymesine iletip, haberdar kı.J,ıp, Yfınus Paşa taşra 
' gelip gelen ademleri söyletip, hali ma'lfım edinip fanfıs yaktırıp yürüyüp 
otağa erip Şah-i cihan düşmenden fürigü'l-bfül huzfır aleminde iken Yfınus 
Paşa erip, tapu kılıp, Toman Bay şehr-i Mısr'a geliıp ve ol beş kişi haber 
getirdiklerin bildirdi. Şah-i Rfıın emr etti. Ol gelenlerin ulusun nazarına· 

41 a getirip dedi kim: "Ey merdi.er, .hoş geldmiz, il deminde erdiniz. Ceddim 
canıyçün haV:f etmen. Size ·zararım yoktur, .ali hi:m,metleriın vardır. To
man Bay ne tedbir etti ve şimdiye dek k.aııdeydi ve şimdi gelmeden murad 
nedir?'' deyice!k ol civan dahi aklını cem' kılıp d:edL kL'Il: "Ey Şah-i cihan, 
Rldaniyye :savaşından klın Toman Şah kaç1p kavm.-i Çerkes bile yanınca 
Said diyarının caniıb-i şarkiyyesiııe erip zad ü zevade ele girmeyiıp ·ziyade 
berd elemin çe~tiler. Akıbet Toman ŞMı itaat kasdın edip kavm-i Çera
kis-i :bi-akl uymadı. Şad: Beğ ileri gelip dedi kim: "Ben size bir fobir edem 
ki düşmene zafer bu1avuz" dey1p, bir name yazıp şehrin ekabirle11ine irrsal 
edip, bize tabi' misiz deyfoek, k.avm-i şelır:" Ne durursuz, heman yetişmek 
ardınca olun deyu haber gönderip, Toman Şah'ın ayrık kararı ·kalmayıp 

yort edip uş şehre erip, cümle sokaklarına tokad !bağlayıp siziın ile 
yab.şıdan savaş kılsalar gerektir" deyip hamfış o1du. Şfuh bu haıberi bi
lip, emredip münadiler nida edip dediler ki: "Ey kavm-i ask~r-i Rfım, ga
fil o.lman, Toman Bay ceyş-i Mısr ile şehre gıirmiş" deyip, asker-i Rum 
bu halden agMı ıolup cümle yarak üzre hazır olup, etrafı berkidip, top 11 

46 b araibalM111lll 1hzar kılıp ve piyadeler saf saf olup, haynıe . önünde 
durup ol kadar tüfek atıldı kim yer ü ~ök ·inleyip infır u me~ah belıinledi. 

[ı] "Payşay" okunacak 



4'.38 Dr. SALİHATTIN TANSEL 

İhtiraz kerdeıı-i asker-i Rfun, ~ ccyş-i ımsr 
der-kenar-i ma-i Nil 

Subha dek ol denli atıldı tüfek 
Kavm-i asker hazır oldular kamu 
Dahi sonra çleyiserem nittiler 
Bu yana şehre giriben Şeh '}:'oman 
Rumileri arayuban tuttular 
Kimini sancub demir şişe kebiib 
Kmisinin .derisini yüzdüler 
Nicesine subha dek kılıp azab 
Cem' ediben nice.sini durdular 
Şehr içinde bulunanlar ey hümam 
Çün sabah oldu güneş kaldırdı baş 
Şems-i haver ağdı çün gö_k yüzüne 

4 i a Dedi ey Hayy ü Tüvana-yi Kerim 
Senden özge yokdurur ana penah 
Kıl muzaffer ceyş-i Rümu ya Gani 
Mustafa.mu hürmetiçün ya Muin 
Böyle deyüben uruç etti aftii.b [1] 

Subh-i sadık çün teneffüs eyle.di 
Destmaz ['1 etti erişti çün subüh 
Hem salat-i subhu eyleyip eda 
Dedi kim ey Hayy ü Allamü'l-guyfıb 
Nasırısın cüm!e filem halkının 

Kabe kavseyni ev edna hakkıÇün 
Nfıh u Adem b!rle Yahya hakkıçün 
Ceyşime nusrat kıl ey Hayy ü Alim 
Daima erer bize senden ata 
Şah olanın işidir afv ü ata 

47 b Ben kimim arada işler hep· senin 
Bir avuç toprağ ola çün aslımız 
Çün bize miras oluptur bu hata 
Cürmümün bahrini mahv eyle benim 
Bu münacatımı ey Ha:k kıl kabül 
Galib eyle biz kulunu düşmene 
Böyle deyip hatm kıldı sözünü 
Lik sen dahi tekasül etme gel 
_Ver salavet ruh-i pakine anın 

Ab-i Nil'den taşra atıldı semek 
Haymesi önünde durup ey amü 
Cümle etrafı gezip berkittiler. · 
Ne iş etti diyem ol kavm-i yaman 
İ_şidesiz akibet ne ettiler 
Eylediler biliniz ey şeyh u şab 
Kimisinin gerdenini üzdüler 
Türlü türlü eylediler çok ikab 
Seyf ile boyunlarını urdular 
BiHniz kim işleri oldu tamam 
Ruşen oldu cümle sahra, dağ u taş 
Nutka geldi istima' it sözüne il 
Şeh Selime nusret eyle ya Rahim 
Eşiğine yüz sürer cümle sipah 
Gazileri eyleme hor u deni 
Hazı•etinden budurur dilek hemin 
Bes Cenab-i Hakk'a kıluban hitab 
Şeh Selim Han işitin kim neyledi 
Müslimine daima ersin fü tüh 
Hfilik'a hamd eyleyip kıhp nida 
Sensin ol bi-misl Settarü'l-uyüb 
Hürmetiyçün Mustafa'mn halkı'nın , 
Cümle-i a'la vü edna hak_kıçün 
İsi, nin ettiği ihya hakkıçün 
Görmüşüzdür lütfünü çünkim delim 
Fi'limiz gerçi bizim sehv ü hata 
.A!bd olanın dMma fi'li hata il 
Ne ola işi bu can ile tenin. 
Adem oğlanı değil mi neslimiz 
Nitekim zatından ayrılmaz ata 
Kaldı az kim mahv ola can ü tenim 
Nusret eyle biz kula ver doğru yol 
Kahrın ersin her zamanda düşmene 
Hakka tefviz etti ol dem özünü 
Ahmed'i1ı şer'ine layık kıl amel 
Nar-i düzah'tan- ırağ ola oanın 

Ravi kavlince: Çünkim karban-i zulmet rihlet kılıp asker-i nfıraniyye 
zfiıhlr oldu <livan-i: ali olup ceyş-4 Rfım Sultan-i Rum şem'ine cem' olup ve
zirler Hafilfe-i· ru-yi zemin lıuzfıruiıa. girip, baş koyup durunca, Ş~h-:ir cilıan 
~eri üzre gelip, şecaat cevheri ciğerinde berk J;. urup, Yfınus Paşa
ya teveccüh kılıp dedi kim: "Ey vezir-i kardan! Asker.,.i Rfım'dan ohir rrıik-

[1] "Ett'iiftab" okunacak. 
[2] 11<-• olarak yazılmış olan bu kelimenin "dest-nemaz" olmak ihtimali 

vardır. 
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48 a dar er .alıp düşmen 11 üzre varmak gerek!sirı." deyip ve Ayas Ağa'ya 
em!'. kıldı kim "piyadeler;.den bir inikdar tüf ekçi alıp Yfın"Us Paşa'y.a tfübi' 
olasın," dedi. Yfınus Paşa ve Ayas Ağa baş koyup, taşra gelip bir :ılıikdar 
gü.zlde atlı ve piyade er urup ffilada müstağra:k olup, piyadeyi öne salıp 
şehr-i Mısr üzerine, düşmen kasdına revane oldular.-.01 taraftan dahi 
ceyş-i Mısr, şehre v.aran tarik üZerine sabaha dek ıkdam edip ~okad bağ
lam.ış idi. Asker-i Rfım yakın erip, kavm-iı Çerakis tokad · a:r~dan tir 
-baran [ 1 J kılİp ziyade adem mecrüh kıldı. Yfınus Paşa b_u hale vakıf · 
olp.p, emr edip bir kaç top arabaşın ihzar kılıp, önlerine alıp, cenge durup, 
darb-zen birle tokadı bozup piyadeler tüf eklerine ateş değ]rip tokad üze~ 
rine hücum kılınca, oi tar.aftan daılıi kavm~.i Çeraklis cüml~ zırh-püş pi
yade olup, etek miyiue salıp, tir ü keman'ı kollara. alıp ası:ker-i Rüm'a 
tfr-baran kılıp bir ceng-i azim kıldılar ki şerh olunmaz. 

Kıssa-i ~tal-i rftz-i evvel der-§elır-i Mısr 
asker-i Rfun be-asker-i Mısr 

ÇUnktl bir saat iki. ceyş etti ceng 
48 b Öl kadar atıldı tr ile tüfenk 

Vardığınca ceng ü aşüb oldu germ. 
Akıbet tek!bir edüben Rfırniler 
Seyfi uryan eyleyip uruştular 
Bir acaib ceng kıldılar o dem 
Çerkesi ol dem geriye sürdüler 
Rfırniler galib gelüben yürüdü 
Karşıdan Çerkesler ederdi .taı:ab 
Rfırniler kalkan yapınuben heman 
Çerkesi sıyup getiYe sürdüler 

_ Kaytbay oisrine değin erdiler 
Leyl ·erişip döndü Rüm'un askeri 
Şehr içinden çrlrubanı gittiler 
Hayli adem yaralı oldu o gün 
Subha dek karavul oldu hayli . er 

49 a Mecruh olan erleri bağladılar 
Lik sen dahi tekasül etme gel 
Ver salavet rüh-i pakine anın 

Görse Rüstem olur idi vakti ·tenk il 
Ka'r-ı derya'ya kaçıp girdi neheng 
Nice erler darb yiyüben oldu nerm 
Tokad'ı bozup içine girdiler 

_Can ü dilden birbirin kırıştılar 

Ermesi."'1 mü'minlere hergiz nedem 
. Nicen.in tutup da boynun urdular 
şe11r-i :Mısr'ı sanki ateş bürüdü 
Gurfelerden taş"!ar atardı Arab 
Çerkes jlstüne" yürüdüler revan 
Nicelerin defterini dürdüler · 
Köprüyü geçip de ['] Çerkes, durdular 
Ok zebun etti o gün 'çokluk eri · 
Şah-i Rüm'un ordusuna yettiler 
Ben size takrir ederim u~ bugün 
Şeh Selim Han beğlerinden şir~i ner, il 
Ölen için dahi hem ağladılar 
Ahmed'in: şer'ine layık kıl amel 
Nii.r-i düzah'tan · ırağ oJ a oanın 

· Ravi kavlirice: Asker-i Rünı ceng edip, leyl erişip, dönüp yer yer ka- . 
ravul koyup, Yünus Paşa askere erip Şah birle buluşup, olan m~cerayı 
takrir eyleyip;· tapu kılıp otağına erip ol gece aran;ı kıldi. Tomarı, Şah 

.da:hl: Mısr içinde sabah erince çalışı!> Kaytbay köprllsü jizere tokad ıbağ~ 
layıp, ölenlerin ağlayıp, düşmeni gözleyip durdular. Çünkim enfas-i subh 
uruldu, asker-i Rünı hareket edip dersli süvar olup Şah-i Rü~ı bargahm 

[ı] "Tir-i baran" şeklinde de okunabilir. 
['} Kitapta •.l;':" Is' şeklinde yazılmış olan bu kelimenin ... :':"Is' =geçende" 

olmak ihtimali vardır.-
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daire. !kılıp durdular. Sultan-i Rum mesnedinden durup, Halik'a lıamd ü 
sena kılıp divan eyledi. Yftnus Paşa'ya ve Ayas Ağa'ya "yine düş:r;nen üze
rine varmak gereksiz" <leyu emr eyledi. Yftnus Paşa ve Ayas Ağa fi'l-hill 
taşra gelip, ffilad-pfı,ş olup, Rfun dilaverlerinden bir·mikdar güzide. ölüm 

_ . erin alıp ve nice ~üfekçi, piyade öne salıp, şukka'."i a'lam çözülüp, ta:bi 
49 b ü.nakkareler döğülüp, sftrna ve il nefir. ecel mu. ırlf!yıp düşmaJ:! kas

dına şehr-d. Mısr üzerine yürüdıüler. Ol taraftan dahi kavm.-1 Çerfuk:iıs Cisr-i 
Kaytbay ·üzerine muhkem tokad bağlayıp ardına kat-ender-kat olup, tir 
ü kemanı kollara alıp, düşmeni gözleyii durdular. Asker-i RUın yürüyüp, 
şehr-i Mısr içre dühfil edip, köprüye yakın erip, piyadeler tüfeklerine 
ateş değirip, ol taraf~n kavm.-iı Mıs:r, kemaniarıµa küş§.d verip iki ~fuıib
den ceng ü aşfıb kılıştılar ki vasf olunmaz. 

Kıssa-i kıtfil-i rfiz-i düvüın-i asker-i Rôm 
be-asker-i Mısr .dei·-Mısr 

Taşradan Rılmiler eyleyip sitiz 
Koptu ansız Mısr içinde yine ceng 
Bir saviük koptu ansız der Mısr 
Ateş oldu gözleri tuttu •J>· (?) (1] 

Kavm-i Rürndan atılır top .u tüfenk 
Bu arada eceli eren yiter 
01 kadar ceng ettiler ol gün a yar 
Yer yerin tokam bozup ceyş-i Rüm 

so b. El kılıca uruban ol dem heman , 
Seyf-i katı' birle k~t· edip rüfü; 
Key aciüb eong u il.şfrb ettiler · 
Çerkes'in birkaç beğin düşürdüler 
Köprü.den uçup niceler verdi. 'din 
Su yerine köprüden akardı kan 
Çünkü Merrih .gördü bu cengi heman 
Mısr içinde koptu yine dar ü gir 

_ Bir nücürn saat kim oldu ceng-cü 
Akrbet tekbir edip ceyş-i Selim. 
Sürüben Çerkesleri kaçırdılar 
Var idi ol yerde bir cil.nıi' ulü 
Sığmayan taşra· durup ceng ettiler 
Kavm-i Çerkes hoş aciüb etti ceng 
Arka bir edip ururlar tir ü seyf 

50 b Asker-i Rürn eder idi cüst ü cü 
Bildiler kim Şeh Toman anda imiş 
Rümiler etrafı cümle aldılar 
Dediler kim Şeh Toman'ı bulmuşuz 
İntizarımız sanadır ey hümam 

(1] • .i_ı>. =hire" olabilir . 

Köprü üstüne yürüyüp etti biz 
Atıluban darbzen tir ü tüf~k 
Kaçıban gizlendi cümle kavm-i Misr 
Berk-,i hatif ·san ki od saçtı. yere 
Kavm-i Çerkesden dahi tir ile s~nk 
Rüz-i mahşer san ki ya dahi beter 
Div ü perri kaçtı terk edip diyar . 
Kavm-i Çerkes üzerine etti r ,~ il 
·Asker-i Rürn ile kavm-i Şeb Toman 
Mevt elin(l.en nice er içti kilüs 
Ayak altında niceler. yattılar 
Üstüne top u tüfek üşürdüler 
Bu sözüm gerçekdürür· tutman güman 
Seyl-var çağlayuban olup revan 
Bir iki kez saldı seyfini a can 
San Hürüm [2

] Erranidir her bir cıilir 

Kan revan oluban aktı sanki su 
Kırdılar Çerkesleri ol dem delim 
Derneğini bozuban şaşırdılar 
Kavm-i Çevkes oldu içi:rle (3]_ dopdolu 
Birbirine alemi teng ettil~r 

Cem' oluban gözetip namüs u nenk 
Nicclere zahm erip der idi hayf il 
Şeh Toman kande ola deyu kamu 
Beğleriyle cil.mi'içinde imiş 
Şeh Selim Hil.n'a bir adem saldılar 
Cümle etrafın aluban_ durmuşuz 

. Şol cemaat bigiyiz kim yok imam 

[2] Bir cengaver. Kitapta Hürüm olarak harekclenıniştir. Herürn olacaktır. 
[ 8 ]' "Old içine" okunacak 



- Ermek ar.d'ınca ~l ey Şah-i Cihan 
Himmetinde getire idik ele . 
Şah-i Rfun'u varıp agil.h eyledi _ 
Sabr kılmayıp· heman o1du süviir 
Küs-i harbi çün döğülüp oldu nerm 
Saf tutuban Şah-i Rüm çün yürüdü 
Toz kopuban tuttu filem yüzünü · 
Çün bu heybetle Yilrüdü Şeh Selim 
Taşradan dolaşuban şehri revaı::i 
Nutka gelip dedi kim ey hanlarım 

5 ı a Şeh Toman'ı geiirirseniz ele 
Ol ·kadar in'am edem kim ola yad 
Böyle deyılben. tamam etti sözün 
Llk sen de ver salavet- her nefes 

Şeh Tı0man eylemeden özün nihan. 
Kaçıban gitmeden ol, ilden ile 
Deyiserem Şeh Selim Han neyledi 
Şem'ine cem' oldu cl'ıriıle şehı;·uvar 
At u adenı.-cüş ediben oldu .germ 
Ceyş-i Rüm yerin yüzünü bürl'ıdü 
Görmez idi kişf kendi özünü 
Üstümüzden ırmasın zıllin Halim 
Kal'a önüne [1 ] varuban durdu hematı 
Dem bu demdir imdi koman canlar'ım il -
Göresiz ben de size nidem hele 
Alem içre söyleniben kala ad 
Şah-i Rum ya'ni Selim Han-ı güzin 
Adn ü Fırdevs bağın edersen heves 

Ravi kavlince: Şalı, askerin istimaletleyip, yürüyüp savaş yerine ya
kın erip, piyadeler etek miyaane salıp kavm-i Çerakis üzerine hücfım edi
cek kavm-i Mısr dahi arka .bir edip sokakl·ardan cenge durup tir-ıbaraıı kılıp 
Rumiler başına tabaklardan, revzenelerdeı:i. taş toprak )-llJ-' [2]. Bir 
acaib ceng ü aşı'.'ı.b kıldılar kim Sam ü Rüstem kılmış değil . .Ahiri.i'l-emr 
leyl erişip Şah-i Rı'.'ı.m, Yunus Paşa'yı ve Ayas Ağa'yı düşmen üzerinde 
koyup, .bargalııııa revane olup erip ol-gecearam kıldı. Yı'.'ı.ııus Paşa ve Aya~ 
_Ağa düşmen etrafın berkidip, sabahı gözleyip durdular. Çünkillı alem-ıi zul

maniyye ref' olup alem-i nı'.'ı.raniyye zahir oldu, Şah-i d.lıaıı mesnedinden 
/ durup, Halik'a ılıamd ü·sena kılıp, ·salat-ı suhbu eda edip mliıbarek kitfine 

51 b bir davı'.'ıdi il zırh pı'.'ı.şide kılıp, seyfin hamayil kılıp, bargMıında.n taşr'a 
gelip bir bıi:p.kı-i bad'.'fPaya süvar olup, şukka-i a'lam çözülüp, tabl ü nakkare 
döğülüp, sı'.'ı.rna ve nefir ece1 ırm ırlayıp saff-ı alay bağlanıp asker-i Rı'.'ı.m 
yer yüzün melah-n:ıisaL ibürüyüp düşmen lmsdma yürüdü. 

Kıssa-i masaff-i Rfun der-rô.z-i sivilin 
der-piş-i şehı·-i Mısr 

Üçüncü gün ·yürüdü Şeh Selim Han 
Alaylar yürüdü sağ u solundan 
Çeriler döndü ol gl'ın sebzezara 
Meymene meysere vü kalb ü cenil.h 
Şehr-i Mısrı dolaşıp ol dem revan 
Bu yana dinlen ne der ceyş-i Toman 
Cem' olup bir yere tedbir ·ettiler 
Çağrışuban ettiler çoğuldular 
Dediler kim ey bizim Sultanımız 
Yoluna kurban olsun canımız 

52 a Kaçalım mı duralım mı nidelim 

[ ı] "Kal' ö.niine" okunacak. 

Ferah bulur cemalin görse her oan 
Periler görse kaçardı' yolundan 
Alemler benzedi hem lalezara 
Sanki saf tutup peri açmış cenil.h 
Kal'a önüne erip durdu heman 
Ne iş etti dinlen ıol kavm-i yaman 
Ahd ediiben cümle el bir ettiler 
Şeh Toman'ın ·üstüne yığıldılar 
Nice olur Rümilerle halimiz 
Senden özge yok bizim çiin hamınız 
Ne buyurursun ki bu gün idelim 

(2] ")-'sJ> döktüler" olması ihtimali vardır. 
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Ceng ile ger çare olaydı· ana 
Üç gün oldu ederiz arılarla ceng. 
Yine deryalar bigi eyledi cfış 

Alı u efgili{~ kim kamumuz ölürüz 
Ah elinden Şeh Selim'in el-B:man 
Neyleyellin nicedelim [1 ] nidelim 
Cümle etrafı dahi bend eyledi 
Kurtulunmaz Rfunilerden · gidicek 
Dediler kim gitmek olmaz bu muhal 
Başımızı ·alıp ele duralım 
Ya budur düşmana fursat bulavuz · 
Böyle deyüben kasem yad ettiler . 
Kollarına aluban tir ü keman 
Lik sen dahi tekasül etme gel 

5l b Ver salavet rüh-i pakine anın 

Bir iş ederdik gören kala· tana 
Başımıza il.lem içi oldu teng 
Ettirir mevtin şarabın bize nfış 
Beytimiz üstüne kurba:q· oluruz 
Kasdı Çerkes kökünü kesmek heman 
Kaçubaİı kangı diyara·gidelim? 
Ceyşine gözlen deyu pend eyledi 
İşimüz. rlr.:ı böyle ,edicek. 
Rfuniden kurtulmağa yoktur mecal 
Alnımıza· ne yazıldı görelim 
Başımız verip ya kurban olavuz · 
Yaş döküben ah u feryad ettller 
Gözetip düşmani durdular heman 
Ahıned'in şer'ine layık kıl ame' '· 
Nar-i duzah'tan irağ ola canın 

Ravi kavlince: Şah-i Rfıiı.ı ol gün yürüyüp, Mısr şehrin dolaşıp me- . 
merlerde ademler koyup, kal'a önüne erip, saff-ı alay bağlayıp, durup 
beğlerin istimaletleyip dedi· kim: . "Bu gün ol gündür ki düşmeni ele -keti
revüz" deyip, hareket edip, cümle mir ü mihterler bile yürüyüp, tolmd · 
yanına erip durd11. Silahdarlar cemaatine emr ec:liq?: "İnin, piyadelerle bile 
cenge varın" dey:İi:l, zümre-i silahdatdan hazır bulunanın güzidesi attan dö
külüp, ba'zı inmeyip inenleri:iı, atların tuttu. Zümre-i silah.daran etek mi
yane salıp, tir ü keman kollara alıp, tüfekçileri öne salıp kalkan yapımp· 
şehr-i Mısr içine, kavm-i Çerkes üzerine hücfun ettiler. Ol taraftan dahi 
kavm-i Çerakis gördüler ki kavin-i Rfun etek miyane salıp üzerlerıine 

sürdü. Hemen ölüm eri olup tir ü kemanı_ ele alıp, Rfı.mileri karşılayıp, 

toıkad üzeriıne erip cenge durdular. Bir taraftan Rfuniler, ·tir ü tüfek 
remy edip şehr ~çinden kavm-i Çerakis ta;baklardan ve revzenlerden oi 

53 a kadar tir ü senk pertav l l ettiler ki şerfu. olunmaz. 

Kıssa-i kitfil-i rô.z-i sivilin asker-i Rfun 
be-asker-i Mısr 

Key acil.ib ceng ettiler yine 
Taşradan Rumi atar tir ü tÜfenk 
Koptu ansız Mısr içinde sil.ika 
Hakk'a harrrıd eyleyüben edip dua 
Bu ne gavgadır ki koptu der-cihan 
Yoksa İsrafil surun urdu mu 
Va dirlga nice olur hfilimiz 
Yer ü gök dolusu vardurur günah 
Dinle ne der mahiye Sevr-i azim 
Tanrı'ya bir kavın isyan eyledi 
Akibet anlara dinle neyledi 
Bir şehenşeh var yer. ıüzre ey ulu 
İsmine denilmiş anın Şeh Selim 

[1] Nice edelim. 

Şehr-i Mısr içre işidesiz, dene 
Mısr içinden atılır tir ile seng 
Guş edip mfilıi sığındı Hil.lik'a 
Sevr'e mil.hl der ki açgıl gözü ha 
Div ü perri kaçuban oldu nihan 
Ya halil.yık göreceğin gördü mü 
Nefsimize çünki gayet zfilimiz 
Nefs-i şümun 1l.h elinden ibin bin ah 
L'Cıtf ile edip selam der ey hakim 
Tutmayıp emrini ·nisyan eyledi 
Hep helil.k edip kamu kalır eyledi. 
Nil.mı ile ruy-i arz olmuş dolu 
Hoş nazar etmiş ana Hayy ü Alim. 
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.Erİ:ır edip demiş Hüd'a kim ·at'a· b'.n 
53 b Bes süvii:r olup çekip ceyşin heman 

Yer yüzün nite Sikender seyr eder 
Bu gün ol· asiler i.istüne erip 

_ Ey b:rader işbu gavgii olduruı· 

Guş edip_ mil.hl dedi ey Bi-zeval 
Dil.ima .nusret kıl anın ceyşine 
Çünki namın eyledin anın Selim 
Hem saadet üzre dil.im tut anı 
Böyle deyip kesti sözün, ya hakim 
Lik sen de·ver salavet her nefes 

-

Alemi seyr et koma a'dil.-yi ·diri il 
k_asd-i düşmen eyleyip yürür revan 
Gördüğü miskine dil.im hayr eder 

_ Ceng ederler askeri saf saf durup 
Ele girenin l{amusun öldürür 
Verme ol kuluna alemde zevfil 
İzzet et yanında olan hişine 

. Tut selamet üzre daim ya Alim 
Dileriz bu lütfü senden ya Gani 
Sev'r ile mahi-i bi-mislü azim· 
Adn ü Fir.devs bağın edersen heves 

Ravi kavlince: Ol gün ceyş-i Rfun şems kubbe-i feleke dikilince ceng. 
ü aşub kıldılar. Yftnus Paşa'y.a ok zahrr1-i erip, şikest olup, yare~m bağ
layıp, yine gayret lalıp Çerkes üz~rine varıp, Rfunilere haykırıp savaşa 

durdular. Ahirü'l-emr Rfuniler g-alib gelip kavm-i Çerakis (iı) gerisine ·sü
rüp, ayrık dayanamayıp bö1ük bölük olup Mısr sokaklarıdçine perakende il 

· 54 a düştüler. Kavm-i · Rfun ardların sürüp, nicesin tutup ve nicesin helak 
ettiler. Şeh Toman ibu ihale yakıf olup, sı'.'ıret tebdil, came tağyir kılıp sokak
tan sokağa düşüp, akıbet şehr ucuna erip, bir yonda süvar olup, bir rrrnç 
beğler ve bir az piyade adem birle_ şehr-i Mısrıİı bir viran mahalle soka
ğından taşra çıkıp, başların ele alıp,· Nil kenarın özleyü revane old..ular. 
Şehrin etrafın bekliyen asker-i Rfun kavın .(i) duyup, bunlar dahi ata 

· mehmiz değirip yel gibi yüğürdüler. Silahdarlar kethüdası Ali Beğ bir 
m~da;r adem birle· ardların si.irüp, atlı olan kaçıp, piyadelerin cümlesin 
helruk ettiler. Şeh Toman bir kaç beğ ile Nil kenarına er:ip, fi'l-ihal ib\r ge
mi'ye düşüp, Said kenarına geçip revane olı:ııuşlar. Bu taraftan düşmı::m 
payın sürenler Nil kenarına erişip, gidenlerden nam ü nişan bilmeyip 
yine dönüp, şehr üstüne erip Şah'a adem salıp, Toman Bay ka.Çıp, silah
darlar cemaatinden bazı ardın sürüp, ele getiremediklerin biklılrdiler. 

Sultan-i Rfim gazaba ıgelip ol gün ele giren adfınun cfünlesiın helak.kıldı. 
54 b Asr vaktinde dönüp, 11 şehrden çıkıp Nil kenarına öfağma erip arıam 

eyledi. Ol taraftan aSker-i Rfım bölük bölük. Mısr mahallelerin seyr edip 
ele giren aduyu bend edip Şah~i Rüm bargahına getirdi1er: Nice ibiıi gi
riftar cem' olup, Şah-i Rfım, güneş .iki süğü (1) boyu· kala, otağ önüne 
çıkıp siyaset emr eyledi: Celladlar ileri gelip, seyf~i uryanla:r ele alıp üÇ 
binden ziyade ademin boyunları urulup, Şah'ın bir az gazabı sakin oldu, 
dönüp otağına girip ol gece aram eyledi. Çünkim subh enfösı uruldu, 
divan-ı ali olup cümle beğler Şah-i Rüm b,5:rgahına cem' oldu. Vezirler 
asker.:i Rfım'dan IJ.ice. ademler seçip tekrar şehr-i Mısr'a gönderip ma- · 
halle mahalle teftiş ettiler. Ele -giıren aduyu bend edip, şalı bargahma 
iletip, mecal vermeyip cümlesin helak kılıp, dıvan dağılıp, her İrişi me
kanma erip !karar ettiler. Çünkim zalam-i leyl ref' olup dav'·i neM.r zahi:r 

( 1]· _,C. = mızr;ı:k 
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.oldu, Sultan-i Rfım vezirlere emr edip, münadiler şeb.r-i Mısr içre yürü
yüp eman-ı Sultan Selim Han ibn-i Osman Han deyü nida ettiler. Her 

55 a kişi :iŞiclip, şüğlüne meşgul olup bey'u şjra üzre oldular. il Toman Bay 
kaçıp, Nil suyun geçip Said diyarma revane olmuştu. ŞehT-i ManfalUt'a [1 ] 

yakın erip aram kıldı. Bakiyyetü's-süyf~f halas olan kavm-i. Çerkes işitip 
yanına cem' oldu. Bir ka(,gün içinde hayli adem yığılıp Said diyarım id
lal [2

] etmeğe meşgul oldular. Şeb.r-i Mısr'a tereke götüren sefineleri tu
tup Said diyarından Mısr'a tereke gelmez oldu. Ravi kavlince: Ol .zaman· 
ki Tom~ı:n Şah Ridaniyye savaşından kaçıp S.aid tarafının canıi.b-i şarkiy

yesine revane olmuştu, Canberd-i Gazzalu adlı ibir beğ vardı. Tomıı:n 
Şab.'la bile gitmeyip gerisine .Gazze tarafına dönüp revane olmuştu. Yü-. 

'rüyüp Bab.r-i Reml ağzında beled-i Salib.iy-ye (ye) erişip, karar eyleyip, 
Toman Bay tekrar Mısr'a gelip, üç gün ceng edip, Yine sınıp gittiğin.işi~ · 
tip erkan-i devlete adem salıp, ahd-name talep eyledi. Sultan-i Rfım dahi 
ziyan ·etmemeğe kasem yad edip, ah<l'-name gönderip, Canıberıd-1 Gazz·aı.u 
şad olup, yanında cem' olan beğleri alıp, üç yüz mikdar cündi ile göçüp, 
Şab.-i Rfım ordusuna revane o1dtılar. Bir kaç gün yürüyüp, yakın erip, 

55 b ha:ıbe:ı;: olup, çavuşlar karşı varıp, il istikbal kılıp Yfınus Paşa katında 
barga:hlar kurulup, erip ~ram ettiler, ademlerin şehir içre bir mahalleye 
kondurup hıfz ettiler. Bir gün, Sult&,n-i Rfım divan edip Gazzalu'ya ve ya,.. 
nında olan beğ1ere hil'at verip, g.irip dest..,btıs-i Şah kılıp, taşra gelip otak~ 
larına erip arnrar ettiler. Etrafta 'Olan araıbların fitnesi kesilmeyip, Şah-i 
Rum bi-thuzur olup, divan edip, Gazzalu'yu kığırdıp meşveret· kılıcak Gaz:- : 
zalu dedi kim:"Ey Şah-i cıihan! Tavfilf-i ar.ah bu hal He geh:ı:ı.:iştir. Buna in-

. cinmek olmaz. Amma fitne şo1 va;kit basılır ki Şah-i cihan Mısr kalesine 
çıkıp, taht-ı Yusuf üzre karar eyleye. Adet-i Mısr bunun üzerindedir ki 
kim ki 1\fur'a sultan olup vilayetin zabt etmek ister,, kaleye çıkıp taht-ı 
Yfısuf üzre karar etmek gerek, ta kim cemi'-i tavaif işit'.p baı? eğeler" 
deyip b.amuş oldu. Şah-i Rfım bu haberi işitip, Gazzalu'nun kelimatın be
ğenip, şehr-i Mısr'a girip taht-ı Yusuf üzre karar etmek tedarikinde 
oldu. Mısr tahtm pak etmek emredip, kavm-i askere dahi şeb.re girmeğe 
ten:bilı ettiler. Sultan-i Rilri:ı devletle sene selase ve işrin ve tis'a mie il 

56 a muharreminin on sekizinci gün (ü) [10Şubat1517] Nil kenarından kalkıp, 
Mısr k.alesine çııkıp Ytı.suf Nebi aleyhi's-selam tahtına geçip devletle karar 
eyledi. Kavm-i asker dahi Mısr şehrine girip ol fili kasırlarda karar ettiler. 

Kıssa-i nişest.en-i Sultan-'ı Rfun be-bala-yi 
taht-ı Yftrsıu:f aleyhi 's-selam 

Taht-ı Yusuf üstt'ıne çün geçti Şah 
Nice eyyam ayş edip zevk ey,Jedi 

[ ı] Aslında b:Li:• 

Şa:ı:ı Hamel burcuna geçti mihr ü mah 
Mutrib ü güyende _hoş şevk eyledi 

(2] Metinde J~ıı;ı yazılmış. Biz bu kelimenin ·yarılış olduğunu ve J~ı oiı11a-
sı icabedeceğiııi düşlinerek "idial" çHye yazdık, . . . . 

1 - - . . 
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Çeiıg-i Barbud meclis içre· oldı germ 
Yüzüne deffin tabança urdular 
Hem müganniler kılıp avazeler 
Seyr edip uşşak gösterip nigar. 
·Karçigay [1 ] seyredüben kılıp l.rak. 
Başlayip Pençgahı. çün agiiz eder . 

. Gah niniz ['] gösterip gfih isfahil.n 
Geh büzürük ü geh dügahi1e acem 

_ Geh segah seyr eyleyüben geh hicaz 
56 b Seyr edip yiğirmi [3] dört şube tamam 

Çünki meclis il.birine erdiler -
Dedfiler çok yaşa ey. Şah-i Cihan 
Hamdü lillah -kim murana ermişiz 
Sana layıktır cihanda taht u tac 
Gani değil şimdengerü ger ölevüz 
Bu cil;ı.anda yeğ ölüm bir nam ile 
Böyle deyip cümle beğler ol zaman 
Lik sen dahi ta,kasül etme gel 
Ver salavet rüh-i p~ldne anm 

Güş edüben ehl~i diller oldu nerm 
Üd u-tanbür'un kulağın burdular -
Dinleyenler yü:reğini tazeler 
Hem hüseyni vü dahi beste-nigar 
.Aşık-ı dermandeler kılır fil'."ak -
Raks urup ı ekkasler ··hoş naz eder 
Seyr olunmak hoş_ diyar-i İsfil.han 
Bile o'.mak hoş o mecliste r.-;.. 
Hak nasib edip tavaf ola Hicaz · 11 

Ç}österüben on iki dahi makam 
Cümle beğler ayağ üzre durdular 
Yer ü gök durdukça durgıl cavidan 
Taht-ı Yilsufta Selimi görmüşüz · 
Hind ü Sind'qen geliser sana ha_rac 
Alem içre niçe bir sağ olavuz 
Şol muhannesten yürür bed nfun ile 
Şah'a karşı baş koyup durdu heman 

-A.hmed'in şer'ine layık kıl amel 
Nar-i dilzah'tan ırağ ola canın 

_445 

- Ravi kavlince: Şah-i Rum taht-ı Yüsuf üzre karar edip memalik-i 
Mısr'.a adl ü dad gösterip, kavm-i Araıb cümle baş eğip muti ofüp, etraf-ı ,. 
Mısr biraz emn ü eman içinde oldu. Bu esnada Toman Şah'ın yine fitnesi 
be]ıirip, Şah4 cihan name yazıp, davet kılıp Mısr kadılariyle Toman Şah'a 

57 a irsal eyledi. Kadılar yürüyüp, İna-i Nili geçiıp Said diyanna il revane 
oldular. Said dıi.yarının sultanı İbn-i Ömer, Tomaıı Ş8ıh'a: itaat etmeyip, 
yürüyüp ma-i Nil'i bir yerden geçip Şaih-i Rfı.m'a müba'r!'ek · bad deyü is
tikbale geldi. Çavuşlar ve nice mir (ü) mihterler karşı var:ı,p Mısr şehrine 
götürüp bir ali maıkainda karar eyledi. Çün kiırn enf as...,i subh uruldu. 
Divan-i ali olup, Said sultanı ıbab-ı saadet-meaba varıp, hil'at geyip, mu
rassa' saridali üzre vezirlere karşı -k-arar eyledi. Ni'met-j Şahi çekilip,· ekl 
olup, şi1kr denip, Said Sultanı İbn-i Ömer girip dest-bfı.s-i sultan-i Rum 
kılıp, taşra gelip, mir Ü mihterler ta'zimen süvar olup, mekanına bile varıp 
aram eyledi. 01 taraida Mısr kadıları dahi yürüyüp Said dij_yarına girip 
şehr-i Manfalfı.t'a yakın erip Tomari Şah'a haıber olup, adeinıer göndE'.rip. 
kadılara Urnrşı gelip, buluşup, Toman Şah barg8ıhına erip, baş koyup Sul
tan-ı Rfı.m namesin sunup da'vetin haber verdiler. Tornalı Ş8ıh. nameyi alıp 
yüzüne siirüp, mÜhrün götürüp, mütalaa kılıp, Şah-i Rfµn kendüyi davet 
kıldığın bilip ıbeğlerine ib:iildirince lkavm-i Çerafils ... i bi-aıkl işitip, razı 01_... 

mayıp, bizden evvel varıp ta~i' ol.anlara· ne oldu kim bize ne ola dediler .. 
57 b Toman Şah kadıları il ağırlayıp bir mekana varıp aram ettil~r. Bu ta

rafta ol Sikend1er-i zaman, sahlb-kıran-ı cihan taht-ı Mısr üzre karar edip, 
nice müddet ayş ü işrete meşgül olmuştu. Asakir-i mansur u muzaffer 

[1] Karcıgar. 

[ 2 ] Nigriz. 
[3] · Yirmi. 
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daıhi Mısr'ııı kasr-i ulyalarında karar edip, Şili-i Rı'.'ım devletinde ala rağm-i · 
- _ riı.Zig&r tena'um kılırlardı. Bu esn&da kawn-i ara:b aras!Jlda yine fitne 

belirip_, yanlış kelim.at olup at üzre g.elip, yolları kesip, zevade gelıneyip, 
asker kavmfüe hayli teab verdi . 

. Meclis-i 'hu:rtic-i _Sultan-i Rfun ez-faht-ı 
Mısr be-kasd-i Toman Bay 

Söyle gel ey tıiti-i beznı-i elest 
Gıiş edenler canı kesb ede ferah· 

· Oturuban· ayş ederken Şeh Selim 
Yine asi oluban kavm-i Ar~b 
Cüm ~e etrafın yolunu kestiler 

' Kavm-i asker hayli Çektiler teab 

. Sem' edip diller kelamın o~a -mest 
J>ıSŞ'.1· [ 1 ] zeyn olup bula c; · ("?') 

Tahtcı Mısr içinde ol zıll-{ Halim 
Yollar üzre at sürüp kılıp tarab 
Bad-pa yundlar binüben estiİer 
Bu Arab kavmini zabt etmek saab 
Nıir-i zatında ola ta müncela Ya ilahi kalbime vergi! cila 

Ma'rifet nıiriyle. dil mülkin ·kıl hayy 
SS a Ta ki tahrir eyleyip edem beyan. 

Dinle gel canmla lşbu kıssayı 

[2] Ey Kerim ü Kadir ü Kayyıim u Hayy il 
. Şilh-i Rıim ahvalini lçılam iyan 

Kim acaip kıssa memlıi pür-iber 
Dedi Beğler Şeh Toman gitmeyicek 
Sa'y edip bulanı anı kande ise. 
Ata binip seyr edip Mısn tamam 
Bir iki gün sabr kıldı yine Şah 
Şeh Tomandan gelmedi hiç bir haber 
İşlemedi Şeh Tıoman yahşi iŞi 
Devlete layık gerektir çünki iş 

Olıcak iş olur· imiş ey şebab 
Söylegil ·ey bülbül-i gevher-feşan 
$eh Selim Han kıssasından ver haber 

. Aııo1 ü dana işitip ola şad 

58 h 
Terk edeler Şeh Sikender kıssasm 
Bir_ niçe meclislerin kıldın beyan 
Fursat el vermiş iken işidelim 
Kim doluptur aleme namı anın 
Kim der idi Şel). Selim edip sefer 
Şehr-i Mısr'ı zabt edip seyr eleye 
Hiç kimesne bunu fikretmez idi 
Bu ne hikmet bu ne kudret ey ·sahi 
Hikmet "issi işletir cümle işi 

BU hakikat ehli böyle dedi söz 
Cümle fi'li işleten'Halı:'tır heman 
Adem oğlanı nedir ne kişidir 
Anladınsa geldiğin yeri onat (3] 
Bu· Silahşora İlahi ver murad 
Nefs-i zalim şerrin andan ref' kıl 

[ı] · Mülket-i dil olmalı.dır . 
. [2] Vezin tutmuyor._ 

Ta alasın gıiş ediben hisseyi 
Şeh Selim sem'ine erdi bu haber 

. Fitne basilmaz ~şi bitmeyicek 
Hind ü Keşmir ile Kirman'da, ise 
Kasrına geldi _yine .ol nik-nam 
Taht-ı Yusuf üzere ol yüzü malı 
Bilmedi kim noliser ol bi-haber 
Son peşiman assı kılmaz eY kişi 

Ta ki sonra parmağa değmeye diş 
Söz tamam Vallahü a'lerı;ı bi's-savab 
Alem· içre zikr olup kala nişan 
Gıiş edip hisse ala her bi-haber 
Diller üzre okunuban ola yad 
Zikr edeler Şeh Selim Han kıssasın 11 

Nice olur akibet eyle iyan 
Şah-i Rıim'un kıssasın gıiŞ edelim 
Tuttu adli Mısr ile Şam'ı anın 

Çeyş-i lVIısr üzre gelip bula zafer 
Ehline anın kamu hayr eyleye 
Anuban dillerde zikretmez idi 
Rıim kande, ya kanı Mısr ey ahi 
Ademin ne kudreti var ey kişi 
Haktan emr olmazsa görmez iki göz 
Mu'tekid ol bu söze yoktur güman 
Nereden gelmiş kimin bilişidir 
Şah oluban aleme buldun necat 

. Dü:rıye vü ukbada etme bi.,murad 
Mağfiret kıl cürmün anın def' kıl 

. [3] Aslında .:ilS' Jı dır. -onat olabilir. 
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Kim odur asi vü dermande fakir Nefs elindeı;ı kati dil-haste, ha,kir n· 
59 a Müstecab eyle duasın ya Gani ' Mahşer içre eyleme hor u deni 

- Ta ki yolun urmaya Div-i recim Lütf edüben anı hıfz et ya Rahim 
Ahirimiz hiıyr ile e~gil tamam Hakl{-1 Bft~Bekr ü Ömer, Osman, İmfun 

Ravi kavlince: Şah-i R_fun Toman Bay'dan haber gelmeyip, eğlendiği- _ 
ne incinip, gazaba gelip Said diyarı· üzerine göç emr eyledi. Kılağuzlar 

varıp Nil k!marında Bürketü'l-Haıbeş üzre yer görüp barg8ıhlar kuru~up 
sene selase ve işrin ve tis'a mie rebi'ul-evvelinin ikinci günü [25 ıv.rart 

1517] Sultan-i Rum taht-i Mısr'dan göçüp Nil kenarında Bürketü '1-H;:ı.be§ 
üzere ıbargfilıına erip aram eyledıi. -Asker-i Rfun dahi bir iki gün şehr-i 
Mısr'dan taşıınp Nil kenarına Şah-i cihan etrafın~ cem' oldu. Bu tarafta 
Mısrın camb-i şaırkiyyesinde kavm-i arab ay.ağ üzre gelip yarilış hareket 
edip bu lhaıber Şah-i Rum sem'ine er.işti. Divan edip Canberd-i Gazzalu'yu _ 
.davet edip decli, kim "Tavaif-i arab'ın fitnesi ·basılmadı. İmdi emrfuı 
budur ki asker-i Rum'dan nice adem alıp, ol haraİnilerin hakkından 

59 b ,geliıp kent'lerin talan edesin. Ta ki ayrık fitneye il mecalle:rıi olmaya". 
Gazzalu !baş !koyup, taşra gelip nice aderri urup süvar ofop. yürüyüp 
şehrr-i M1sr-ı._ geçiıp saff-ı alaylar bağfoyıp İbn-i Baıkar Yilayetfa:ıe 
erip ol etrafta olan haramilerin nicesini e'e getir:ıp, ıüce kent1e.r ihrak 
kıldı. Kavm..J. asker j~J ( ~) [ 1

] davara gark olup, cümle arrubları 

s!İ.ndidp yine_dönüp Şah y·anına erip karar eyledi. Bu esnada Teman 
Şah'tan casus erip. uş bir kaç qin erle hazır, beri yaikaay geçmek teı

darikindedir. deyu haıber verdi. Şalı-i Rfun agah o1up, emr edip, ni
ce sefineler ihzar ettiırip, içine tüfekçiler dolup, Said kenfirın hıfz 

. etmeğe revane oldular. Bir gün yine casus erip, "Toman Şah UŞ 
yakın erip, .arada bir.menzil yol kalıriıştır" deyü baher verdi~ Şah:] cihan 
daıhi asker-i Rfım'a ma-i Nil'i geçmek emr eyledi. Ceyş.J Rfım fi'l-hfil ayağ 
üzre gelip sefinelere dolup ma~i Nil (:iı) bazı geçip, haymeler !kurup,. 
bazı geçmek üzre idi. Torrı,an Şah'a haber olup, asker-i Rum perakende, 
ne dfil1lrsun deyince, fi'l-hfil süvar o1up cümle a'vaniyle ilgar eilip · ri.ice 
tavaif-i arab bile gelip zuhr vaktinde geçit üzerine erişip asker-i Rum 

60 a gafil iken 11 bas~p nice ademler kılıca geldi. Ceyş-i RU..ın belinleyip, 
haymeler içre yaturken durup, süvar olup gelen düşmeni karşıladı. ' 

RaVi kavlince: Toman Şalı, asker-i kavm-i Rum•ıa: amihte olup bir 
ceng ettiler ki k~hramanla:r görse nerm olaydı. Nite bir taraftan kavm-i 
Çeraki~ ve bir ·taraftan 'kav:in-i Arab melah-misal asker-i Rum üzerine 
üşüp, dar ü gir kılınça, ·kavm-i Rum'uıı ma-i Nil'in Said can1binde bulu'" 
nan (ı) cem' olup, arka bir edip, baı;;ı Toman Şah'a mukabil olup, bazı 
tfüife-i Arab'a mukabil oldu. Asker-i Rfun can u baş ele alıp, ölüm eri olup, 
Ş8ıh'i cihan yo1una ta ikindi vajktlııe değin döğüştüler. Ahirü 'l~emr Ru
miler galip geİip ":">:~.ı r..P) [ 2

] Çerkesleri've kavm-i Arab'ı darb-i seyf 
ile döndürüp sıdılar. Toman Şah dönüp İskenderiyye canibine revane ol-

PJ Ruzi, maişet manasına olabilir. 

(2] "O~duyti atlayıp" olabilir. (?) 
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du. Tavaif-i arab dahi per§;kende olup kaçtılar. Şfuh-i Rfım gazaba gelip, 
sefiİıeler ılıazır ettirip, ley1 erişiıp, meş'.aller yaktırıp, ma-i Nil-(i) geceyle 
geçip ibiraz karar eyledi. Nınfü'l-leyl ericek fanfı.s (ve) meş'aller yaktırıp, 
cümle-i tecemmülatı koyı.ıp dinç e;inaıblar.a süvar olup asker-i Rı'.'ım'un 11 

60 b güzidesi birle Toman Şah ardınca ilgar· ettiler. Ol gece ta sabaha dek 
.:/,,._j birle yürüyüp subh enfas (ı) urulup, eğlenmeyip ta vakt-i asr 
erince yürüyüp bir ma-i cari üzre er.ip Şah-i Rtrm karar eyledi. Hayr 
Beğ'e, Gazzaltı'ya ve Rfım.eli Beğlerbeğisine· emreyledi kim düşmen ·ar
dınca varalar. Zikr olan beğler fi'l-hal hazır olup, atlarınıa yem asıp, der
sli süvar oİup· ol gece ta sabaha dek Yürüdüler. Çün kim subh erişti. 
Kavm-i aske_rin rahşları zebun düşüp, Hayr Beğ, Gazzalü, Rumeli Beğ'i 
bu hali görüp,_ bir yere gelip, meşveretleşip iş !'JOnun sanıştılar. Ol taraf-

·ta Toman Şah kaça kaça.at ve adem zebun düşüp, kavm-i Çerakis per8:ken
de olup, kendi dahi bir mikdar erle yiirüyüp bir ulu kent yanına erip 
"ıbir az aram edellm'' demiş. Etraftan arabl·ar gulüv. edip, To.man Şah ve 
yanında bulunanlar bu hali görüp tir-baran kılmışlar. Toman Şah· yürü
yüp, kent yanında 1bir göl varmış. Hemen bindiği yundu ol göl içine sü- .. 
rüp durur. Kavm-i arab etr.afın alıp, hıfz kılıp, bazı yüğrüşüp GazZia:-

61 a lu'ya il ·erişip derler kıi, ne durursuz? Yetişmek ardınca ohm Toman 
Şah'ı ortaya aldık bola ki kaçırmayavuz dediler. Gazza1u heman yerinden 
bebr ü pleng bigıi sıçrayıp Hayr. Beğ ile Rfımeli Beğine: "Siz asker •birle g~le
sj.z. Ben gittim ( ?) Sultan-i Rumu seven benim He gelsin" deyip, bir yahşi 
hicre'ye suvar olup, gönüllü merdler Gazzalu payine düşüp revane oldu
lar. Bir zaman yüğürup bir az c\_c\.:_ ( ?) birle yürütüp yakın erince Toman 
Şalı yanına cem' olan Çerrukis erenler en görüp, tir Ü keman (ı) kıollar:a . 
alıp, ölüm eri olup ceng-i azim ettiler. Ahirü '1-emr Çerkesler kırılıp, To
man Şah Gazzalu erdiğin bilip, göl içinden haykırıp, Gazzaltı'ya haber 

·olup gelip gördü kim Toman Şah göl içinde durur. Avaz edip dedi kim: 
"Ey· Toman Şah! Ne durusun? Taşra gel kim sana elem yoktur, vehm 
etme: Su1tan-i Rfım sana kıymaz, beri gel" dey:Uıce, Toman Bay dahi naçar 
yürüyüp, gelip Gazzahi ile buluşup, yürüyüp kent kenarında bir yere erip 
aram ettiler. Gazzalu hemen Sah-i RCını'a name yazıp, adem salıp Toman 

61 ·b Şaılı ele girdiğin bildir.dli. H~yyfil sür'atle yµrüyüp il Şah'a erip nameyi 
sunup, Şah-i Rum mutaıaa kılıp, Toman Şah ele girdiğin bilip, şad. (u) 
huram olup ayş u nuşe ağaz eyledi. 

Kıssa-i Giriften-i Sultan-i Mısr 

Çün giriftar ıc;ıldu ol dem Şeh Toman 
Cümle a'r&:bi dağılıp gittiler 
Yollar üzre yürümez oldu Aral/ 
Bildiİer kim Şeh Toma~h tuttular 
Cümle a'rabi derilip der idi 
Dediler biz. dahi asi olmazuz 
Lik sen de ver salavet hei'--nefes 

Burka'ın ref'eyledi ol dem .:,ı.1 !?) 
Kent'lerine eriben sinip heman 
Arada bulunmaz ıoldu bir yaman?·_ 

• Kimse de kalmadı bir zerre güman 
Şeh . Selim' in ah elinde el-aman 
Cem' oluben sidılar rumh u keman 
Çünki kalbin dölµdur nür-i lrtıan 
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. . . . 

Ravi kavlince: Şah~i Rlim, ol gün aram.kılıp ol ge_ce geçip, subh erip 
Gaizalu, Hayr Beğ, Rumeli Beğleııbeğisi yürüyüp zuhr vaktinde orduya 
erip, Toman Şalı (ı) astane (i) devlete irgürüp durdular. Kapicılar ket
hüdası . kwbunde aram etmeğe emr olunup. derhal liargahlar kurulup, 

62 a Toman Şfu):ı (ı) iletip hıfz ettiler. Sultan~ı Rlı.m, Rum~li il Beğıine oi 
etraf haramilerin urmağ·a icazet verdi. Y -eniçerJleı'r cemaatin bir tnrafa dahi 
arab urmağa salıp, kendi devletle karar eyleyip şehr-i Mısr'a zillet bu
yurdu. Münadiler şehr-i Mısr'a erip Sultanıi Rfım'un emri budur iki "şehr-( 
Mısrı üç gün zinet edesiz" deyu mda ettiler. Kavm-i Mısr dahi of emr 
üzre olup Mısr şehrine zinet kılıp tabaklardan ve kasrlardan ol kadar diba . 
J~=-"'_, .. 1,· ,..._.:_...\,_, [ 1 ] astılar ki cümle beyt ü kusur diba ve harir içre gizlendi. 
Bu tavr üzre üç gün ~·eyl ü:nehar zillet olup ayş ü işrette oldular. 

:Kıssa-i Zinet-i Şehr-i Mısr se rô:z 
be-sublı. ü şam 

.. . 
Zeyn olu ban şehr-i Mısr üÇ gün tamam ··Dost düşmen ayş ü nuş etti ey hümanı [ 1 ] 

Kavm-i Mısr ol denii etti zine.ti · . Şerh ~demez dil"kılursa dikkati 
Misl-i Cennet oldu J.iç gün ·ey nigar Yiyip içti aşıkiyle her . nigar 
Üç gün üç gece tamam zevk ettiler Şeh Selim devri deyü şevk ettiler 
Ol kadar yandırdılar kandileri Her biri sayd etti nice d1lleri 
Seyr edip okur müveşşah hublar Kasr-i aliden bakar mahbublar . TI 

62 b Hem muganniler edip avazeler .Guş edenler .dillerini tazeler 
Şol enin avaz ile kılur nida Sem' edenler canını kılur feda 
Ehl-i Mısr ol denli ettiler [3 ] buhür Şevka geldi şemnı edip ins ile hur 
Dahi Hl'lü, çaluban mahbublar Arz ederler yüzlerin ol _hublar 
Nutka gelip ciimlesi edip kelam Rumiler üzre verirlerdi selam 
Derler idi hebbet ey bad-i saba Ey Selim Han kavmi ehli merhaba 
Şalı-i Rum devridürür çün, ayş edin Her biriniz bir periyi hiş edin 
Kasr-i Mısr içre oturup zevk edin Sohbet eylen hublar ile şevk edin 
Fursat el vermiş iken mey nuş edin Sayd edin mahbubu gönül hoş edin 
Abd-i mi.'ı'min ilidir bu Mısr ili .Erişir neye sunar isen eli 
Yiyip içip hoş .. !l * alemde siz Şeh Selim devrinde hoş §.lemdesiz 
Kim bu şehre dediler i.'ımmi.'ı'l-bilad Fahr eder bu Mısr ile elimle bilad 
Çünkü Rumdan Mısr iline irdiniz Ayş ediben hublarını gördünüz 
Rum iline varıcak yad edesiz Ehl-i Mısr'ı anuban şad edesiz 
Anısersiz Mısr ilini ey. şebab Söz tamam Vallahü a'lem bi's-savab n 

63 a Ravi kavlince: Zinet-i Mısr, nihayet bulup kavm-i Mısr işli işine meş-
ırül oldu. M~-beynde dört gün geçip Diyar-i-Bekr Beğlerbeğıis:iı Mehmed 
Han'dan adem gelip, nice baş getirip kal'a-i Mardin feth haberin bildir

-di.. Sultan-i Rum şad olup tekı·ar Mısr şehrin zillet bU:yurdu, Şehr-i 1y.rısr 
yine zinetleTI:İp diba ve ~~· (y) birl~ hezenip, kavıiı-i Mısr ayş u,nf:ı.ş kılıp 

[1] Bir nevi kumaş olabilir. 
[ 2]. ''.Dost düşmen ayş ü nuş ett'ey- hümam" şeklinde qlmpacak, 
(3] "Attılar" ~eklinde de okunabiilr, 
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lıoş geceledi. Ahirü,I'l-emr ayş, ahirine erip kavm-i Mısr işliı işine meşgul 
oldular. Ol taraf~a Rfı.m ili Beği ve yeniçeriler cemaati, kim etrafta olan 
haramilere r.evane olmuşlardı, yürüyüp ol asi olan köylerin jJJ( '\) davar
ların sürüp ele giren arabları. katledip, dört beş gün içinde ordu'ya erip 
aram ettiler. Şah-i Rfım ol aradan göçüp Nil kenarına erip şelır-i Mısr'a 
karşı bargahlar kurulup ·aram eyledi. Toman Şah'a mal ü menal in'am 
edip, nice gulamlar gönderip hizmetinde oldular. Arada hayli müddet 

_geçip kavm-i Mısr arasID:da kelimat olundu kim bu ele giren Tomaı~ Şah de-
63 b ğildir, gayri ademdir deyu söylenip şayi' olup il bu haıber Şah-i ·Rfım 

şem'ine erip gazaba gelip, Toman Bayı Mısr ıiçre Babü'z-züveyre [1 ] üzr8 
salb etmek emreyledi. Celladlar ve nice.çavuşlar hazır olup Toman Bay'ı 
~lıp ma-i Nfl'i geçip, Mısr'a girip Bfubü'z-Züveyre'ye erip durdular. Müna
diler nida edip dediJ.er ki: "Her kim ki Halife-i arz'a akk ve asi olup davetin 
kabul kılmaı::.a akibet cezası budur" deyıtp . Toman Şah'ı Bfiıbü'z-Züveyre 
üzre salb edip ömr defterin dürdüler. Nice çavuşlar ve bevvrubl2.r durup 
gece ve gündüz beklediler. Bu haber Mısr içre şayi' olup, kavm-i 1-.Iısr ayağ 
üzre gelip ceVıkoa cevka B3ıbü'z-Züveyle'.ye erip Toman Bay'ı görüp, yürekle'
rine od düşüp, ayrık kelim.ata mecalleri olmayıp, her ibiri s.iı'ı.~p :iJşli işinde 
oldular. Toman Şah, dört gün muallak dtirup, etrafta olan arablar işitip 

gelip, seyredip, varıp işli işinde oldular. Fitne basılıp enin ü eman 91undu. 

· Kıssa-i berdar .~üden-i Toman Şalı der. Babü'z- Züveyle 

Gı'.iş edin imdi yine birkaç· haber 
Ol zaman kim Şeh Toman'ı astılar 

64 a İp kırılıp iki kez düştü yere 
Taktılar boynuna bir habl-i kavi 
Göz yumub ·alemden eyledi sefer 

· Ana da borounu ödetti cihan 
Baş kor idi nice bin kul payine 
Rumhını alıp· ele olsa süvar 
Na'ra urup hasmına sürse semend 
At süri.'ıben hasmına çekeydi tiğ 

.ya. alıp gürzi.'ın ele etseydi harb 
Akıbet dest-i felek tutup anı · 
Zıll-i Hakk'a çünkü baş eğmedi ol 
Ey birader böyledir· bu dehr-i dfın 

Kasd eder başına ahir ol senin 
Doldu filem içine işbu haber 
Bildiler kim Seh Tornam astılar 

64 h Durdu üç gün- asılı anda tamam 
İndirip dördünoü gün sarıp kefin 
Canicün ol denli in'am ettiler .. 
işbu çerhin ah elinden elaman 

[1] Doğrusu BaJ:;ıü'z-Züveyle. dir 

Key acfüb dastan ü plir-iber 
Rfıınhunu sıyıp kemanın yastılar 

Komadılar kim biraz aklın dere 
Astılar, filemde çıkmıştır çavı 
ME:?Vt şerabın içer ahir her nefer 
Taht-i Mısr'a şah iken oldu nihan 
Kimse mi dest urur idi yayına 
.Karşı durmazdı ana Sam ü Süvil.r 
Sayd ederdi Rüsteme salsa kemend 
Kavm-i düşmen görüben derdi: diriğ 

Hurd ederdi nerreye uraydı darb 
Kadir olmadı halas ede canı 
Dara iletti [2] akıbet bil anı yol 
Ylize güler lfı'b edip bir nice. gi.in 
Hakkına etme tama' sen kimsenin 
Bu acfüb kıssa memlı'.i pür-iber 
Ömrü eı;;carın dibinden kestiler il 
Aleme çav oldu fi'l-hil.l ey hümam 
Ti.'ırbe-i Gavri'de kıldılar defin 
Kabri içre koyup ahir gittiler 
Ne geda bilir ne şeh ah ti figil:n 

[2] "Dar' iletti" şeklinde okunacak. 
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Harca sürer cümlesin çerh-i felek · Ey Silahşor aç gözün budur dilek 
Görmedin mi Şeh Toman'a neyledi Tutuban Mısr içre ber-dar eyledi 
Sana da bir gün geçer nazüklüğü Nicelere geçti ol iıazüklüğü 
Nagehan bir gün erer ceyş-i ecel Karşı durmaz ettiğin tül-i emel 
Hakk'a layık işle gel daim işi Habl-i şer'i .koma elden ey kişi 
Şer'i Ahmed'le bulunur bı1 necat · Mustafa .ruhuna .edin-es-salat 

Ravi kavlince: Toman Şah ortadan gidip, cümle ritne basılıp, Şah-i 
Rfun ma-i Nil kenarında oturup ayş ederken Sikenderiyye beğinden 

adem ge1ip, name getirip dedi kim: "Ey Şah-i cip.an derya yüzünden · bir · 
nice keşti birle Kurdağlu kulun ge1i.p, Sike:nderiyye limanına .girip, lenger 

65 a salıp karar eyledi" deyip sakit oldu. Şfuh-i Rum keşti il haberi:n alıp, 
hükm emr ıkrldı. Fi'l-hal yazılıp nişanlanıp geln adem birle Kurdoğluna ir'
sfil ettiler. "Ağız h::'.ı.:beri ta'cil yürüyüp Şah-i cihan ordm;;una ersin." dedlileır. 
Hayyal yüğürüp bir gün Sikenderiyye önüne erip, Kurdoğlu sefiii.esine gi
rip hükm-i Şahı sunup "ale't-ta'cil Şah-i Rfım ordusuna ermek gereksin.' 
deyip hamuş oldu. Kurdoğlu hilkmü alıp mutaıaa kılıp, davet-i şahı bilip, 
ff·'l-ihal emr edip, top atıp lenger üzerıine vardı. Keşti halkı haıbir olup; 
taşrada bulunan derıhal sefmelere dolup, lenger götürüp, denize çıkıp Reşid 
tara:fına teveccüh ettiler. Ol gfuı muvafık rüzgar bir~e yürüyüp, şehr-i Re
şid"e eri§ip ma-i Nil'e girip, ordu-yu humayıln(ı) gözleyu revans oldular . 
. İkinci gün zuhr vaktinde Şah-i cihan ordusmı.a_ yakın e!\ip, şenlik kılıp, 
kavm-i asker top avazın ,işidip, hayıiıelerden çıkıp ab·ı Nil kenarına erdiler. 
Keşti'.ıer dahi muvafık rüzgar •birle bir bir ardına düşüp, şenlik kıla ordu ke
narına erip lenger salıp ba~ban indirip, Şah-i Rılm namına Gülbank çekip 
karar ettiler. Sultan-ı Rfun adem s,alıp Kurcloğlun davet kılıp, Kurdoğlu 

65 b da.hl 11 durup, nice mah!bub u gılm3.n.la.ır hazır edip ve nice belekler ge
tirilip revane oldu. Fi'lr-hfil asitane-i devlete erip, peşkeşletj.n ibevvaiblar 
getirip, girip dest-ıbfı.s-i Şalı kılıp el bağlayıp durdu. Şah .. i cihan Kıı.rdoğlunu 
merıhaföalayıp, donanma ahvalinden bir az kelimat kılıp, baş koyup taşra 
geliıp keştisine erip !karar eyledi. Bir gün ŞMı-i Rfım Mikyas kasrın temaşa 
kılmak kasdın eyleyip Kurdoğlu sefmesin hazır ettirip, girip Mikyas 
kasrına varıp, sohbet kılıp, leyl edşip, yine otağına erdi. Bu tavr· µ.zre 
gah gah varıp kasr-i Mikyas üzre sohbet kılırdİ. Bu esnada harr-i şems 
~iyade olmağa 'başlayıp Şah-i Rılm Mikyas J,\:asrına g}rip, ·karar etmek 
kasd edip; emredip göçüp Mikyas kasrına girip Nil-i cari üzre karar ey
ledi . .Asker.-i Rfım, Cezirenin etrafına . ·konup karar ettiler Şehr-i Mısr 

yine güm güm gümleyip, tarihlerinden geçmeğe adem oğlan (ı) yol bu
lamayıp nice zaman eğlenirdi. Bir gün: Cidde tal'afından hecin erip, Mek
ke Sultan(ı) oğlun gönderip ya:kın ~rdriğin haber verıc1i. Şruh-i R1ım agfülı 

66 a olup, karşı adem varsun deyü emr eyledi il Bir !kaç çavuş, nice sipah 
süvar olup, karşı varıp, buluşup şehr-i Mısr'a götürüp bir alikasırda karar 
ettiler. Bir iki gün geçip bir gün Şfuh-i Rfım divan edip Mekke Sultam 
oğliı dtahi beleklerin hazır edip nfoe atlar ve hecin'ler alıp, yürüyüp, ma-i 
Nil'i geçip Mikyas üzeriırıe erip, hacibler karşı gelip, tapu kılıp, alıp Şah di-
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yanma .gırıp, vezirlere karşı karar edip', ni'met çekilip, yenip, şükür 
denip ba'dehu vezirler alıp, Ş8ıb. nazarına .girip beleklerfuı çekip dest-:hus 
kılıp, taşra gelip, süvar olup nia-i Nil(i) geçip mekanına erip karar ey
ledi. Sultan-i Rfım em.r kıldı, Mekke sultanına lıil'atlar ve nice belekier 
h&zır etmek üzerine oldular. Bii gün dlvan-i ali olup, cfurrle beğler hazır 
olup Mekke Sultan (ı) oğ1uıi divana getirip hil'atlar geyil.r1p, girip dest
büs-i Şah kılıp, taşra gelip atasıyçün olan peşkeşleri arz edip ve bir altın 
başlı alem-iı sultani verip, yürüyüp mekanına erip celrıi'-i belekler ardınca 
bile gelip, karar edip, Mekke şerrefehallah tarafına göçmek üzre oldular. 
Bir gün ale'-s-saıbah nice mir ve sil.pah lıaZır ıı ·olup Mekke Sultan(ı) 
oğlu süvar olup, sancak çözüp, ta;bl, nakkareler dögülüp, yürüyüp şelır-i 

66 b Mısrdan çıkıp Mek!ke şerrefehall8ıb. üzerine Cidde tarafma revane oldular: 
Şah-i cihan nice eyyam Mikyas üzre karar edip bir gün Sikenderiyye 
heğinden adem erip, name getirip dedi kim: "Ey Şah-i cihan! Müjde olsun 
kim taht-ı RUm.'daıi üç yüz pare keşti ibirle a:.;.ker-i azimill. gelip Sikende
riyye önüne ed.p, lenger salıp \]:erya yüzü sefinelerden görünmez o~du" 
deyip :hamüş oldu. Ş8ıb.-.i cihan şad u hurrem olup gelen ademe in'am Ü 

ihsaiı kılıp Kapudan~ hüküm yazılmak emr kıldı. Fi-'1-hal yazılıp, mülıer
lenip gelen ademe verip ağı,z haber (i) dediler. k1: ale'a-ta'cil. şalı-a eriş'
mek ;ardınca ol·a. Hayyal nameyi alıp yöğürüp Sikenderiyye'ye eri§ip Ka
pudan.a buluşup hükm-i Şalı-i sunup, ağız haıberin dedi. Kapudaiı hükme 
nazar kılıp, fi-'1-lıfil nice sefineler hazır kılıp, sürüp deryaya çık{p, ibald 
keştileri Bursa Beği Koçi Ağaya ismarlayıp, kendi ta'cil yürüyüp Re
şid'e erıi.p ma-i Nil'e girip azm-i kasr-ı Mikyas kılıp revane oldu. 'şehl"-i 

67 a Mısr önüne ed.p şeenlikkıbp, geçip il Mikyas lmrbuna erip- gillbank 
çekip ba<l!ban ıi.n.dirip, lenger salıp, iskele urup karar ettiler. ŞaJı-i Rfımdan 
adem edp Kapudian(ı) davet ıkılip Cafer Ağa daıhl fi-'1-hal sandıklar açıp 
nice ihelekler götürüp revane oldular. Ravi kavlince: Şalı-i Rfı.m asitane
sine erip huzuruna girip, beleklerin arz kılıp, baş koyup, dest-bı'.'ıs-i Şah 

kılıp durdu. ŞaJı-ı cihan Kaıpudan(ı) me:rlıaıbalayıp donanma ahvalinden 
bir az ke:Jıimat kılıp, Cafer Ağ.a diifu.i oaln macerayı ta:kıir eyleyip, ŞaJı-i 
Rüm ·keştllerin görmeğ·e· iştjyak kılıp, leyl eri.şip, Kapudan tapu kılıp, 

taşra gelip, sefinesine erip, karar eyledi. Ol gece ubür edip, enfas-i subh 
urulup Şalı-i cilian divan kılıp Sike.nderiyye'ye varmağa arzu edip Ka- · 
pudan'a emretti. Kapudan Cafer Ağa fi'l-ha1 taşra geJ:i.p, keştiler ihzar 
kilıp ol gün yarak göriiıp ale's;-saföalı Şah-iı Rfı.m durup Nil kenarın~ inip, 
keşti'ye si.1.var olup, beğler, ağalar kayıklara sii.vaT olup, sancaklar çözüp 
Sikenderiyye üzre revane oldiı.ılar. İkıi gün yürüyüp üçüncü gün Re_şid'e 

67 b erip karar ettiler. Şah-i Rfı.m il keştiden çikıp, ata sıüvar olup mir ve 
sipah cümle _şüvar olup Sikenderiyye canibine revane oldular. İkıi gün 
yürüyüp üçüncü gün Sikenderiyye üzerine erip şehre yakın erince ol taraf
tan asker-i bahr Şah-i Rum erdiğin bilip ol kadar şenlik kıldilar ki ·yer 
ü gök iiıleyip mfır u melah belinledi. 
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Kıssa-i Şadnınni-i keştib3.n-i Şaiı-i Rfun · 

Şenlik etti Şah erip üç yüz gemi 
Lenger üstüne çıkıp' çektürdüler [ı] 

Şol kadar atıldı top ile tüfenk 
Bahr ü berri cümle hep inlet~iler 
Ol kadar çalındı küs ile nefir 
Bazı keşti yelken açıp yürüdli 
Kandiliçaya çekip yelkenlerin 
Yine baş topları dönlip attılar 
Şenlik et.ti ol kadar cümle gemi 

· Şadlık kıldı kamu keşti eri 
6S a Lik sen de ver sel1J.vet her nefes 

1 

Hep Jırı..... (~J çalup cümle gümi 
Atuban baş topların sektlirdüler 
Ka'r~ı deryaya kaçıp girdi neheng 
Vahş ü tayrı kamu belinlettiler 
Hem )• .r-l- ötüp verdi. safir ' 
Tutuban derya yüzünü blirlidü 
Eriben ~ ~ ['] saldı lengerin· 
Sakin olup bir zaman da yattılar 
Hoş safi\. sürdü eden seyr ol demi 
Olmamiştır ta · Si:kenderden beri il 
Gıll ü giştan ·ta kim olasın beri 

453 

Ravi kavl~ce: Sultan-ı Rum keştilerin temaşa kılıp, dönüp şehr-i 

Si·kenderiyye'ye erip, bir ali kasır'da karar eyledi. Ol gece geçip ale's-sa
bah yine süvar olup Siıkenderiyye etrafın. seyredip, şiıkar kılıp, dönüp 
derya taraf~na erip, bir püşte üzre at başın çekip, durup bir az keştiler 
temaşasın kildı. Ol ta.Taftan keştl:banlar Şah-i Rlim, temaşaya durduğun 
görüp, gülbank çekip, yine ol kadar şenlik kılıp toplar atıldı kim yer ü 
gök inleyip sevr ü mahl belinledi. (Bir) zamandan sonı:a sakin olup 
Şah-i cihan dönüp kasrına erip aram kıldı. Bir kaç· gfuı Si;ırnnderiyye 
tahtında karar edip, etrafıiı şikar kılıp, derya beğlerıin nasihatlayıp azın -i 
Mısr 'kıldı. Bir gün ale's-;sabiih süvar olup kapudan ve sair ibeğler bile sii:
var olUıp azm-i Mısr kılıp revane oldular. İki güri yürüyüp şehr-i Reşid'e 
erip ŞMı-ıi cihan attan inin keştiye girip cümle beğler · kayıklara ~ip 
azm-i Mikyas kılıp revane oldular. Dört g00.· yürüyüp; şehr~i Mısr önfuı-

68 b den geçip M:i'.kyiis önüne erişip karar edip il iskele urup, 'Şah-i cihiin 
keşti' den çık:ııp kasr-ı Mikyas a varıp devletle karar eyledi. Beğler daihi me
k~nlarına . erip alemlerinde . oldular. Bir gün Şiih-i ci:hiin Kapudan'a 
emr edip Mısr tecemmülatın ve teberrüklerin bir nice gföı keştilere yük
letip tamfun:ı: olıcak Kapudan'a icazaıt olup, girip dest-ıbus-ıi Şah~:i Rlim kı
lıp, taşra gelip vezirlerle veda' kılıp, gemisine erip, bindp azm-i Sikeride
riyye- lkılıp gittiler. Şfuh-i cihan Mikyas kasrında karar· edip, ma-i Nil'in 
terakkisi erıişip, artın.ağa başlayıp, Mısr i~l'e münadiler , nida edip her 
gün iki usbu' beş usbu', on usbu' bu tavr üzre iki ay mikdar her gün 
ma-i Nil ziyade 9lup ta on altı· zira' artıp, evvel kararına er1p, kavm-i 
Mısr, Nil'in Mısr içine uğrayan tarikinin üzerJne varıp, Padişahtan nice . 
hil'atlar gelip, hadimlerine puşide kılıp. varıp Nil üzerine olan seddi 
kesmek üzre oldular. Kavİrı-i Mısr ayağ üzerine gelip, Yunus Paşa Sul
tan.:.ı Ri1m tarafından kayığa b:iınip, afom çözüp, tabl ve nakkareler dö
ğülüp, yüİiiıyiip, sed üzerine ge1i.p, hadıimler', sedd1 tekıblrle kesip ma-i 

(1] "Çektiriler" de olaıbilıir. 

(2J "Yalıya" olmalıdır. 
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69 a Nil yol il bulup; seyelan kılıp, şehr-i Mısr içine cari olup, kavm-i arab 
şenlik kılıp bir ıbirin Nil'e bırağuj:ı, Yfinus Paşa kayık birle Nil cari olduğu 
t.arilm gir,iıp akçe ve filoriler saç1p ma-i Nil'i.i'zaz u ikram birle şehre gl
türüp ol kadar şadlıklar kıldılar ki vasfa gelmez. Üç gün ma-i Nil üzte 
!!em'iyyet-i şenlik olup varlığın,ca Nil ziyade olup yirnii ihir zira'a varınca 
artıp nice yerden dahi sedıer götürüp ma-i Nil yol bulup sahralara çıkıp, 
alem derya m.i.sfil çılup yıollar ikesiLip, etraf1ar malamal oldu. ŞMı.·i Rfım'un 
Nil arzusu geçip, arzu-yi.Rfun kılıp göçmek tedarikinde oldu. Bir güıı S.ü
tan-ı Rum divaıi kılıp, Mısr Beğlerbeğliğiıı Hayr Beğ'e verip cümle ku
lunun ulfıfelerin. artırıp, asker-iı . Rum' dan dört biıı er seçip; .Mısr'da 
Hayr Beğ yanıııda, koyup baki askeri beş ıbölük kılıp, göç tedarikin ernı· 
emp

1 
.kaVil11-i asker yarak üzre oldular. Şah-i Rfı.m Hayr.Beğ'i hil'atlayıp, 

nasihat kılıp sancak, alem verip dest-.ibus-i Şah kılıp mekanına varıp ka-
69 b rar il kıhd. Şllih-i Rfım'un a.Slrnri beş bölük olup ·evvel ·Anadolu Beğler

beğ:si cürrile askeriyle göçüp \revfi.ne oldu. Anın ardınca Ayas Ağa cümle 
piyade ile göçüp revane oldu. Anın akaıbince sene selase ve ;i.şrin ve tıs'a 
mie ·şa'banmııı yirmi altıncı gün(ü) [12 Eyllil 1517] Sultan-i Rum süvar 
olup, sipfilıi oğlanları cemaatiyle göçüp azm-i Rum kılıp revane_ oldu. 
Şalı+ Rfım ardınca zünire-i silahdaran göçüp yürüdü. Anın akaıb;i.nce 
Rumeli Beğlerıbeğisi, askeriyle göçüp revaııe oldular. Bu tavr üzerine 
asker-i Rfım b.eş fırka olup Huda'ya tevekkül kılıp, azrn-i Rfı.m kılıp re· 
vane oldillaır. -' 1 

Tarih-i Fetlı-i Mısr 

70. a Rfımdan asker çekip Sultan Selim 
Cümle a'dayı bulup kıldı helak 
Erişir her yerde ana llitf-i Hak 
Alemi kıldı mi.isahhar seyf ile 
Ehl-i diller dediler tarihini 

lVfısr u Şii.mı ana feth etti Alim 
Nusret etti lütfedip ana Halim 
Hıfz eder daim anı Hayy u Hakim 
Gerçi kim kırıldı askerler delim 
Mısr'a hakim oldu alıp Şeh Selim [1 ] 

[1] "F-ı .. -1..:. ..,..n ..ı.ı_,ı ~\.... .~»mısraı ebced hesabiyle H. 923 tarihine tekabül eder. 


