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TAYYÂR-ZÂDE ATÂ’S MISSING WORK:
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Öz
Tayyâr-zâde Atâ, biyografik kaynakların verdiği bilgiye göre H. 1225 (M. 1810/1811) tarihinde
İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta eğitimine başlamış, memuriyet hayatına atılmış,
devrinde pek çok farklı kurum ve makamda görev yapmış önemli bir isimdir. Dedesi, babası ve kendisi
uzun yıllar Saray ve Enderun hizmetinde bulunmuşlardır. Bu sebeple Enderun’u iyi tanımaktadır.
Bu birikimin neticesinde, Enderun hakkında geniş bilgi içeren tarih kitaplarından birini, Tarih-i
Atâ’yı kaleme almıştır. Bu eser önemli bir tarih kitabı olup özellikle 4. ve 5. ciltleri Türk Edebiyatı
açısından da önem arz eder. Daha çok bu eseri vesilesiyle tanınan Tayyâr-zâde Atâ, bir de Divan
sahibidir. Kaynaklarda, Tayyâr-zâde Atâ’ya ait olduğu ifade edilen ancak bugüne kadar bulunamamış
olan Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultânî isimli küçük hacimli bir de müstakil kitapçığı vardır. Bu
çalışma, yazarın kayıp olan bu eserinin tespiti üzerine, eserin ilim dünyasına tanıtımını
amaçlamaktadır. 143 beyitlik tek bir kasideden oluşan risale, devrin padişahı Sultan Abdülaziz’i
methetmek için kaleme alınmıştır. Kaside içinde açıkça belirtilmese de okuyucuda, Tayyâr-zâde
Atâ’nın yeni bir görev beklentisiyle bu kasideyi yazdığı ve padişaha sunduğu düşüncesini
uyandırmaktadır. Bu çalışmada Tayyâr-zâde Atâ ve eserleri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra,
Fülkü’l-Me‘ânî’nin incelemesi yapılacak ve kitabın tam metni çalışmanın sonuna ilave edilecektir.
•
Anahtar Kelimeler
Tayyâr-zâde Atâ, Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultânî, Sultan Abdülaziz, kaside.
•

Abstract
According to the biographical sources Tayyar-zâde Atâ was born in İstanbul in H.1225
(AC.1810-1811). In the very begining of his early life he started to be educated, and being an officer
he served at numerous govermental positions and institutions of the era. He, his father and
grandfather were employed as instructor at the palace and Enderun. For this reason he had got much
knowledge about Enderun. As a result of erudition, he narrates the Tarih-i Atâ which includes overall
historical knowledge about Enderun. Being a weighty historical book, this work, especially the 4. and
5.volume, hold the key for the Turkish Literature. Rather known by this work, at the same time he
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owns a Divan. He has got another separate booklet named Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultanî which
is a small book and announced in resources as written by Tayyâr-zâde Atâ but couldn’t be identified
so far. This paper aims at introducing this work of the author to science world which is unknown so
far. It has got 143 verse and is the only ode that written to praise the Sultan of the era Abdulaziz. He
didn’t make his meaning plain in the work but in the readers mind it can be raised a feeling that as if
he wrote this ode to have a new govermental position. In this study after a brief information about
Tayyâr-zâde Atâ and his works, we will examine the Fülkü’l-Me‘ânî and add the full text end of the
study.
•
Keywords
Tayyâr-zâde Atâ, Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultanî, Sultan Abdulaziz, qasida.

SUTAD 39

Tayyâr-Zâde Atâ’nın Kayıp Eseri:Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultânî


GİRİŞ
Klâsik Türk Edebiyatı, Osmanlı Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı gibi adlarla anılan edebî
dönem, uzun bir zaman dilimini kapsamakta; farklı tür, şekil ve muhtevadaki çok sayıda eseri
ifade etmektedir. Manzum, mensur ya da manzum-mensur karışık olarak kaleme alınan bu
eserlerin hacimleri de birkaç varaktan ciltler dolusu kitaba kadar çıkabilmektedir. Bu devirde
kaleme alınan edebî ürünler genel olarak, en küçük nazım şekillerinden bütün bir kitaba kadar,
belirli kurallara ve bir geleneğe tâbi olarak ortaya konmuştur.
Klâsik şiirin oluşturduğu gelenek dâhilinde sevgiliye hitap eden âşıkâne şiirler daha ziyade
gazel şeklinde; bir devlet büyüğü ya da padişahtan para, rütbe, makam, memuriyet vb. temin
etmek beklentisiyle yazılan ve ilgili mercie sunulan şiirlerse kaside şeklinde kaleme alınmıştır.
Muhatabını metheden, onun üstün vasıflarını sıralayan bu kasideler çoğu zaman yazarına,
beklentilerini elde etmek yolunda önemli birer vesile olmuştur. Tayyâr-zâde Atâ da
Osmanlı’nın sona yaklaştığı dönemlerde yaşamış; Sultan Abdülaziz’e hitaben bir kaside kaleme
almış şair ve tarihçidir. Tayyâr-zâde Atâ’nın kasidesini tam olarak hangi beklenti ile yazdığı,
Sultan Abdülaziz’e ulaştırıp ulaştıramadığı bilinmemektedir. Ancak kasidenin yazıldığı tarih ve
muhtevasından hareketle, büyük ihtimalle bu tarihte Atâ’nın memuriyetten azledilmiş olduğu
ve yeniden memuriyete dönüş arzusuyla bu kasideyi kaleme aldığı düşünülmektedir. Şairin
Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultânî adını verdiği kasidesi, müstakil bir eser olarak basılmıştır.
Yakın zamana kadar kayıp olan bu eserin yanlış kataloglanmış olduğu tarafımızca tespit
edilmiş ve incelemesiyle birlikte metninin ilgililerin istifadesine sunulması amaçlanmıştır. Önce
Tayyâr-zâde Atâ hakkında temel bilgiler verilecek ardından eserin şekil ve muhteva özellikleri
incelenerek metni ortaya konulacaktır.
1. Tayyar-zâde Atâ ve Eserleri
Tayyâr-zâde Atâ kaynaklarda, ‚Atâ Beg (Tayyâr-zâde Atâ’ullâh Ahmed Beg)‛ (Bursalı
Mehmed Tahir 1342: 108), ‚Atâ’ullâh Ahmed Beg‛ (Mehmed Süreyya 1311: 481-482), ‚Tayyârzâde Atâ Beg‛ (Tuman 2001: 683-684) gibi isimlerle anılmaktadır. Biyografik kaynaklar doğum
tarihinin H. 1225 (M. 1810/1811) olduğu hususunda ittifak ederler.1 Tayyar-zâde Atâ, Enderun-ı
Hümayun memurlarından Mehmed Tayyâr Efendi’nin oğludur. Henüz dört yaşında sıbyan
mektebinde eğitimine başlayan Tayyâr-zâde Atâ, çalışmaya ilk olarak Enderun’da başladı.
Daha sonra dâr-ı şûrâ azalığı, divan kâtipliği, ser-asker mektupçuluğu, Adana ve Halep mal
müdürlüğü, İstanbul muhasebeciliği, Cezîre-i Bahr-ı Sefîd müsteşarlığı, Harem-i Şerîf-i Nebevî
müdürlüğü gibi çok farklı yer ve makamlarda vazifelerde bulundu. Ölüm tarihi tam olarak
tespit edilebilmiş değildir. Sicill-i Osmânî’de 1877, Osmanlı Müellifleri’nde 1880 olarak
bildirilmektedir. Son Asır Türk Şairleri’nde ise ölüm tarihinin, kesin olmamakla beraber H. 1300
(M. 1882/1883) senesinden evvel olması gerektiği belirtilmiş; Sicill-i Osmânî ve Osmanlı
Müellifileri’nin verdiği bilgilerin yanlış olduğu ifade edilmiştir. (İnal 1999: 184) Çeşitli
kaynaklardaki bilgilerden hareket eden Mehmet Arslan, Tayyâr-zâde Atâ’nın ölüm tarihinin
1880’den sonraki bir tarih olmakla birlikte 1883’ten de önceki bir tarih olması gerektiğini
düşünmektedir. (Arslan 2010: 33) Yine M. Arslan, Tayyâr-zâde Atâ’nın ölüm tarihini,
1

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi‟nin “Atâ Bey, Tayyarzâde” maddesinde doğum tarihi kaynak
gösterilmeksizin 1801 olarak verilmişse de diğer kaynakların 1810 tarihinde ittifak etmelerine istinaden DİA‟da
yer alan bilginin yanlış olduğunu belirtmek mümkündür. Bkz. Mehmet İpşirli, “Atâ Bey, Tayyarzâde”, DİA, C.
40, s. 34-35.
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biyografisini yazdığı başka bir kaynakta 1882 olarak vermektedir.2 Kesin olarak bilinmese de
ölüm tarihi yaklaşık olarak bu tarihlere tekabül etmektedir. (Ayrıca bkz. Ergun 1936: 535-537;
Babinger 1992: 397-398; Eliaçık 2005: 3-4)
Tayyâr-zâde Atâ’nın eserleri şunlardır:
1.1. Târîh-i Atâ: Eser önce 4 cilt olarak planlanmış daha sonra 5 cilt hâline getirilmiştir. Her
bir cildin kapak ve hatime kısımlarında eserinin muhtevası hakkında bilgi vermiştir. Târîh-i Atâ,
Enderun ile ilgili en önemli kaynakların başında gelmektedir. 5 Ciltten oluşan eserin muhtevası
şu şekildedir:
Birinci Cilt: Osman Gazi’den Kanunî Sultan Süleyman’a kadar olan on padişah döneminde
yapılan işler; bu padişahların hayırları. Bu dönemde yaşayan âlimler, şeyhler. Enderun teşkilatı,
kanunların âdâbı ve bunlarla ilgili çeşitli terimler. Saray mensuplarının görevleri.
İkinci Cilt: Enderun ve sarayda yetişen 79 sadrazam, 3 şeyhülislam, 36 kaptan-ı derya ile
diğer bazı rütbe ve makamlarda görev yapanların biyografileri.
Üçüncü Cilt: 19. yüzyılın bazı devlet adamları, kendi hayatı ve görev yaptığı memuriyetler,
eserini hazırlarken istifade ettiği kaynaklarla bu kaynakların müellifleri.
Dördüncü Cilt: Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile Enderun’da yetişen şairlerin hayatları
ve şiirlerinden örnekler.
Beşinci Cilt: Padişahlara göre kronolojik, kısa bir Osmanlı tarihi. Nazım-nesir karışık
metinler. Enderun hakkında kısa malumatlarla bazı özel konular hakkındaki bilgiler. (bkz.
Arslan 2010: 5 C.)
1.2 Divan: Tayyâr-zâde Atâ, tarihçiliğinin yanında bir de divan sahibi bir şairdir. Kendi
hattı ile yazılmış divanının iki nüshası mevcuttur. (Arslan 2010: 43) Bu eser mürettep
olmamakla birlikte kaside, tahmis ve taştir nazım şekilleriyle yazılmış 390 beyit tutan 29
manzume; 113 gazel; 54 tahmis; 6 kıt‘a; 4 tazmin; 93 beyit ve 3 mısradan oluşmaktadır. (Eliaçık
2005: 5-8; Eliaçık 2005: 239)
1.3. Tuhfetü’l-Fârisîn Fî Ahvâli Huyûli’l-Mücâhidîn: Arapçadan tercüme olup eserin asıl
müellifi tespit edilememiştir. Atlar, atların bakımı ve hastalıkları hakkında bilgiler ihtiva
etmekte olan çeviri 54 bölümden oluşur. (Erk 1960: 495-511)
1.4. Tayyâr-zâde Mecmuası: Ali Emirî Manzum No: 81 ve 82 olmak üzere Tayyâr-zâde Atâ
adına iki mecmua kayıtlıdır. İlki 20 ikincisi ise 12 varaktır. Mecmuaların ikisi de müellif hattıdır.
Söz konusu mecmualar Ragıp Paşa Mecmuası’na zeyl kabul edilmektedir. Pek çok tarihi olay
hakkında bilgi, biyografi ve manzum parçalar ihtiva etmektedir. (Arslan 2010: 49-50; Eliaçık
2005: 239)
1.5. Gülşen-i Her Hısâl ve Ravza-i Durûb-ı Emsâl: Bu eserin Mecmua ile aynı eser mi yoksa
farklı ve müstakil bir eser mi olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Yine Târîh-i Atâ’nın
beşinci cildinden anlaşıldığı kadarıyla Medine’de temize çekilip İstanbul’da basılması
planlanmıştır. Ancak henüz yazma yahut basma metnine ulaşılamamıştır. (Arslan 2010: 52-53)
1.6. Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultânî: Bu eserden, eski kaynalardan sadece Son Asır Türk
Şairleri bahsetmektedir: ‚On beş sahifeden mürekkeb ve Sultan Abdülaziz’in methine müteallik
Fülkü’l-Maânî fî Medîhi’s-Sultânî nâmındaki kasidesi H. 1279 (M. 1862/1863)’da tab‘olunmuştur.‛
2

Mehmet Arslan, “Atâ, Tayyâr-zâde”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,
(erişim: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2188)
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(İnal 1999: 184) Mehmet Arslan ise Osmanlı Saray Tarihi isimli eserinde Tayyâr-zâde Atâ’nın
eserleri hakkında bilgi verirken, İbnü’l-Emin’in verdiği bu bilgiyi nakletmiş ve eserin henüz
bulunamadığını bildirmiştir.
Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultânî, Millî Kütüphane yazmaları arasında yanlış adlandırılmış
ve tasnifsiz hâlde tarafımızdan tespit edilmiştir. Manzumenin başında, ismi açıkça yazmasına
karşın kütüphane verilerinde ‚Cevâhir-i Efkâr Ahmed Atâ 1279‛ şeklinde kayıtlıdır.
2. Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultânî
2.1. Adı, Telif Tarihi ve Sebebi
İbnü’l-Emin’in bildirdiği ve eserin başında da açıkça görüldüğü üzere eserin tam ismi
‚Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultânî‛dir. Eserin telif tarihi de ismi gibi açıkça belirtilmiştir.
Yazmanın sonunda yer alan hâtime kaydı şu şekildedir: “Säbıø Muta´arrıf-ı Cezäõìr-i Ba≈r-ı Sefìd
Saúädetlü A≈med úA≠ä Beg Efendiniè dürc-i cevähir-efkärlarıdır. Fì-sene 1279‛ (Tayyâr-zâde Atâ 1279:
16) Eserin şu an için elde bulunan tek nüshasının H. 1279 (M. 1862/1863) tarihinde kaleme
alındığı hâtime bölümünden anlaşılmaktadır. Yine aynı yerde geçen ‚cevähir-efkärlarıdır”
ibaresi, eserin kütüphane verilerine yanlış geçme sebebi olmalıdır.
Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultânî, müstakil bir sebeb-i telif bölümüne sahip değildir. Eser
kaside nazım şekliyle ve tek parça hâlinde yazılmıştır. Eserin gerek başlığı, gerek muhtevası,
gerekse bazı beyitleri kasidenin telif sebebini vermektedir.
Eserin başlığından anlaşıldığı üzere yazılma sebebi, devrin sultanı Abdülaziz Han’ı
methetmek; onun güç, kudret, basiret, adalet gibi üstün vasıflara sahip bir padişah olduğunu
beyan etmektir.
Şair daha önceki görevinden azledilmiş, bunun verdiği üzüntü de eserini kaleme almasına
etki etmiştir:
“Şimdi úazl ü úuzlet ü meşì∆at etdi pür-meläl
Lu≠f-ı tesliyyet ile ≠abúa şebäbetdir gelen
Gerçi maúzùlüm eyäletden veläkin ˚am yimem
Şerú ü øänùn reh-berim elde ´adäøatdir gelen” (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 11-12)
Bu azledilişin Tayyâr-zâde’yi fazlasıyla üzdüğü eserinden rahatlıkla anlaşılmaktadır. Şair,
başka görevlere talip ve hazır olduğunu ifade etmek üzere, her ne kadar azledilmiş olsa da hak
ve adaletten asla ayrılmadığını; hünkâra her zaman sadık olduğunu ve olmaya devam
edeceğini defaatle dile getirmiştir. Babası ve dedesinin de sarayın çeşitli vazifelerinde
bulunduğunu; ailesinin III. Ahmed devrinden beri saraya sadakatle hizmet ettiğini
vurgulamıştır:
“`än A≈medden beri ∆ünkärım úabd-i ´ädıøıè
`iŸmetièle fa∆r eder úır§an meserretdir gelen
İbni Æayyäram cidär-ı şevketiè güncişkiyem
Ced-be-ced länemdir aúläma cesäretdir gelen” (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 11)
“Baúdezìn rù≈um şu øalıbdayken ey cän-ı úazìz
Devletiède ∆iŸmete ´ıdøıla niyyetdir gelen
Süllem-i bäläya lu≠fuèla ´uúùd etsem n‟olur
æalbe a≈käm-ı ´adäøatde niyäbetdir gelen” (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 12)
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“Mef∆arısın äl-i úO§mänıè ben etsem de øasem
`äni§ olmam mülk-i úO§mäna saúädetdir gelen” (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 12)
Tayyâr-zâde Atâ’nın eserini yaklaşık 50 yaşında yazdığı; bu eserin yazıldığı sırada
görevinden azledilmiş olduğu düşünüldüğünde, yeni bir görev talebinde bulunduğu ancak -bu
maksatla yazılmış diğer kasidelerde de olduğu gibi- bunu açıkça ifade edemediği düşüncesi
hâsıl olmaktadır. Hayatı ve yaptığı görevler incelendiğinde, bu eserin takdiminden sonra
yeniden çeşitli devlet kademelerinde görev aldığı da bilinmektedir.
2.2. Nüsha Özellikleri
Şimdiye kadar, kaynaklarda adı geçmesine rağmen bulunamamış olan eser, herhangi bir
yazma ya da mecmuanın bir parçası hâlinde değil, müstakil olarak tertip edilmiştir. Ancak elde
tek bir nüshası mevcuttur. Yapılan katalog ve kütüphane taramalarında başka bir yazma ya da
basma nüshasına rastlanmamıştır.
Temin edilebilen görüntülerde eserin ön ve arka kapağı ile zahriye bölümleri mevcut
değildir. Kitapta, yazıldığı dönem itibariyle, günümüzde kullanılan sayfa numaralandırmasına
benzer (1, 2, 3, 4 <) bir numaralandırma sistemi kullanılmıştır. Eser boyunca kaside metninin
tamamının etrafı cetvelle çevrilmiştir.
İlk yaprakta sayfa numarası belirtilmemiş, üst orta kısımda yer alan ser-levhanın etrafına
küçük bir tezhip işlenmiştir. Bu işleme gül, çiçek ve yaprak desenlerinden oluşur. Yine aynı
sayfanın en üst kısmında eserin, 6 Temmuz 1974 yılında İstanbul’da İsmail Eren’den satın
alındığını bildiren bir kayıt vardır.
İkinci sayfadan itibaren sayfa numaraları, yaprakların orta üst kısımlarına gelecek şekilde
ve kitabın sonuna kadar yazılmıştır. Kitap toplamda 15 sayfa ve hâtime bölümünden
oluşmaktadır.
Kitabın sayfalarının hem alt hem de üst kısımlarında aşınma ve yırtılmalar mevcuttur. Eser
dijital ortama aktarılırken yapılan hata sonucu yahut sayfaların birbirine çok yakın
yapıştırılması/dikilmesi sebebiyle metnin iç ve orta kısımlarında bazı kelimeler
görülememektedir.
Eserin 15. sayfasında kaside son bulur. Aynı sayfanın altında yine 6 Temmuz 1974 tarihi
damga ile basılmıştır. Bu sayfanın sol tarafındaki yaprak numaralandırılmamış olup hâtime
kaydı burada bulunmaktadır. Bu sayfada eserin 1279 tarihinde tamamlandığı ve Mutasarrıf-ı
Cezâir-i Bahr-ı Sefîd Ahmed Atâ Beg’e ait olduğu belirtilir. Sayfanın altında, ancak bir kısmı
okunabilen bir mühür yer alır. Mühür üzerinde ‚Ankara 1946‛ ibaresi okunabilmektedir. Millî
Kütüphane’nin kuruluş tarihinin 1946 olduğu düşünüldüğünde, bu mührün Millî Kütüphane
mührü olması ihtimali hayli yüksektir. Mührün sağ tarafında ise 1042/1974 numarası
mevcuttur.
2.3. Şekil Özellikleri
Eser, müstakil olarak basılmış olup 15+1 (hâtime) sayfadan ibarettir. 143 beyitlik kaside
metni ve hâtime kaydından oluşur. En sonda yer alan hâtime kaydında yazarın unvanı, adı ve
eserin yazım tarihi bilgileri mevcuttur.
Fülkü’l-Me‘ânî, tek bir kasideden oluşan müstakil bir eserdir. Şair, birkaç yerde eserinin bir
kaside olduğunu bizzat bildirir:
“Bu øa´ìde şübhesiz úayn-ı úibädet úadd olur
~aşv ü zäõid gelmedi fikre belä˚atdır gelen
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Eyle gey bärì tenezzül terk-i ta´dìú eyleyip
Erdi päyäna øa´ìde kes nihäyetdir gelen” (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 12-13)

“Etmedim bu ere dek taødìm øa´ìde kimseye
Nev-úarùs-ı kilkime dämäd-ı úiffettir gelen” (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 13)
“Gelen” redifli kaside Fâʻilâtün Fâʻilâtün Fâʻilâtün Fâʻilün kalıbıyla yazılmıştır. İki yerde vezin
aksamaları olmakla birlikte yazarın genel itibariyle aruza hâkim olduğu ve eserine başarılı bir şekilde
uyguladığı görülmektedir.
Kasidenin redifi “-dır/-dir/-tır/-tir gelen”: “∆iløatdir gelen, ∆aşyetdir gelen, úiffettir gelen, fı≠ratdır
gelen, …”; kafiyesi ise “-at, -et”: “∆iløatdir gelen, ∆aşyetdir gelen, úiffettir gelen, fı≠ratdır gelen, …”
şeklinde tam kafiyedir.
Kasidelerde genel olarak “der-vasf-ı …”, “der-medh-i …” gibi klâsik başlıklar bulunur. (KurnazÇeltik 2010: 124) Fülkü‟l-Me„ânî ise tek bir kasideden oluştuğu için yalnızca kitabın başında yer alan ve
eserin ismini bildiren bir başlığa sahiptir: “Fülkü‟l-Meúänì Fì Medì≈i‟s-Sul≠änì” (Tayyâr-zâde Atâ 1279:
1)
Kasideler gelenek içerisinde belirli bir yapı kazanmış, bu yapıya uyanlar makbul görülmüştür.
Bununla birlikte geleneğin şekillendirdiği yapıya uymayan kasideler de mevcuttur. (Kurnaz-Çeltik 2010:
126; Saraç 2007: 21-46; Tahirü‟l-Mevlevî: 1994: 84-87; Çavuşoğlu 1986: 20-22; Dilçin 1999: 122-166)
Tayyâr-zâde Atâ‟nın Fülkü‟l-Me„ânî‟si ikinci grupta yer alan, yani klâsik yapıya uymayan
kasidelerdendir. Şair nesib, teşbib, girizgâh gibi bölümlerin hiç birine yer vermemiştir. Hatta klâsik
eserlerde bulunması gelenek hâlini almış olan “besmele, hamdele, tevhid, münacat, na„t” gibi bölümleri
dahi yazmadan, doğrudan methiye bölümü ile eserine başlamıştır. Hemen ilk beyitten itibaren dört halife,
Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Ömer İbni Abdülaziz çeşitli üstün vasıfları ile şairin memduhuyla benzerlik
ilişkisi içerisinde bahis konusu edilmiştir. Devamında ise ileride her biri tek tek sıralanacak olan tarihî,
efsanevî şahıslar, unvan ve memleketler yine memduhun methi için emsal ve kıyas malzemesi olarak
kullanılmış; geniş bir teşbih, telmih, mecaz ve mübalağa ekseni kullanılmıştır.
Sebeb-i Telif bölümüne sahip olmayan kasidenin telif sebebi muhtevasından anlaşılmaktadır.
Kasidenin önemli bölümlerinden olan fahriye bölümü de Tayyâr-zâde Atâ tarafından kullanılmadığı gibi
şair pek çok kez kendi aczinden ve sözü uzattığından bahsetmektedir.
Şair mahlasını kasidenin 141. beytinde zikreder. Söz konusu taç beyitten sonra iki beyit daha
yazarak manzumesini tamamlar. Bu bölüm aynı zamanda kasidenin dua kısmıdır. Tayyâr-zâde Atâ,
Fülkü‟l-Me„ânî‟nin 140. beytinden itibaren son 4 beyitte memduhuna dua ederek eserine son verir:
“Gelmiyor ev´äf-ı şän u şevketi i≈´äya hìç
Söz tamäm oldu duúäya başla nevbetdir gelen
Secde-i şükre varıp eyle duúä şimdi úA≠ä
Eylesin teõyìd ~aø ~ayder-≠abìúatdır gelen
Tä be-ma≈şer görmesin yä Rabbi bir Ÿerre keder
Ber-øarär etsin `udä ta∆tında úizzetdir gelen
Cenneti etdikçe ecdäd-ı mülùkäneè maøarr
Däõim ol úälemde dilden bu úibäretdir gelen” (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 15)
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Eserin, kaside nazım şekliyle yazılmasına karşın, bu şeklin en temel özelliklerini bile
taşımıyor olması dikkate şâyândır. Bu durum manzumenin, Klâsik Türk Edebiyatı geleneğinin
bozulmaya, yenileşme hareketlerinin görülmeye başlandığı bir dönemde yazılmasıyla alâkalı
olmalıdır.
2.4. Konusu ve Muhtevası
Eserin tamamı tek bir kasideden oluşmaktadır. Kaside, Sultan Abdülaziz Han’ı çeşitli
şekillerde vasf ve methetmektedir. Yer yer şair kendinden ve ailesinden, dededen beri devlet ve
saraya sadakatle hizmet ettiklerinden de bahsetmekle birlikte eserin asıl konusunu Sultan
Abdülaziz Han’ın methi ve üstün vasıfları oluşturmaktadır.
Kaside şeklinde kaleme alınan Fülkü’l-Me‘ânî nesib, teşbib, girizgâh gibi klâsik bölümler
olmaksızın doğrudan methiye faslıyla başlamaktadır. Matla beytinden itibaren ilk dört beyitte
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Ömer bin
Abdülaziz’in meşhur ve üstün vasıfları Sultan Abdülaziz’e hamledilmiştir.
Eserin başında besmele, tevhid, münacat gibi bölümlerin olmaması, Hz. Peygamber’in
eserin ileriki kısımlarında ve sadece bir kez zikredilmesi de dikkat çekicidir. Alevî olduğu
bilinen şair, kendisinin bu yönüne diğer eserlerinde özellikle vurgu yapmaktadır. (Eliaçık 2005:
19) Bu eserdeki tercihi de bu hususla alakalı olmalıdır. Ayrıca Hz. Ali’nin lakabı hâline gelen
‚Haydar‛ sıfatı da şiirde pek çok kez kullanılmıştır. (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 1, 4, 8, 15)
Eser boyunca dikkat çeken bir diğer husus, tarihî ve mitolojik pek çok şahsiyet ve unvanın
arka arkaya sıralanması, bunların üstün ve meşhur vasıflarının tek tek Sultan Abdülaziz’e mâl
edilmesidir. Klâsik Türk şiirinde tarihî ve mitolojik şahsiyetlerle önemli unvanların memduh ya
da sevgiliyi yüceltmek maksadıyla kullanılması sık karşılaşılan bir durumdur. Ancak genel
itibariyle manzumelerde bu önemli unvan ve şahsiyetlerin birkaçının kullanılması yeterli
görülmüştür. Tayyâr-zâde Atâ ise birkaç teşbih ve telmihle yetinmeyip akla gelebilecek pek çok
unvan ve şahsı Sultan Abdülaziz’i methetmek için ayrı ayrı bahis mevzusu yapmış, kimi devlet
ve memleketleri Abdülaziz’in devletiyle kıyaslayarak onun ne derece yüce bir makam sahibi
olduğunu vurgulamıştır. Kasidede geçen şahıs, unvan, ülke ve memleketler sırasıyla şöyledir:
“Ferîdûn, Dârâ, Sencer, Cem, İskender, Rüstem, Nûşirevân, Cemşîd, Gürsâsb, Sâm,
Keykubâd, Husrev, Keyhusrev, Kâvûs, Lehrâsib, Geştâsib, İsfendiyâr, Erdeşîr-i Dârab,
Ikyâl-i „Arab, Manûçehr, Keyûmers, Pervîz, Hürmüz, Hûşeng, Kisrâ, Ferîdûn, Ferru∆,
Behrâm, Nerîmân, Erdevân, Bâbek, Hürmüz İbni Yezdicerd, Ferru∆zâd, Ázerî, Tûrân,
Fîrûz Şâh, `¥ârizm, Ners, ÿü‟l-Ektâf, Ferru∆zâd, Tahmasıb,Yezdicerd, Tahmuras, Câmâsb,
Pîşdâdiyân, Kayser, Sâsâniyân, Efrâsiyâb, İbni Sa„n, Hâtem, Eşkân, Şâpûr, Dahhâk,
Şeddâd, Behrâm, Nerîmân, hâkân-ı Türk, fağfûr-ı Çîn, râyân-ı Hind, „Abbâsî, Fâtımiyyûn,
Yemen, Eyyûb, „Osmân Hân, Fâtih Sultân Selîm, Süleymân, Hân Mahmûd, Hayder-nihâd,
Zıll-ı Yezdân, vekîl-i Mustafâ, Fîsâgores, Rüstem, Behrâm, Dahhâk bin „Ulvân-ı Şedîd,
Kârun, Sâm, Zâl, Rüstem, Sokrât, Bokrât, Felâtûn, Bû „Alî Sînâ, Bihzâd, âl-i „Osmân,
Isfahân, Züleyhâ, Kandehâr, Afgâniyân, Kirmânşâh, Medâyîn, Sa„ânî, Karîha, Hayder”
Bunların kimi sahip olduğu üstün vasıf ve başarılar sebebiyle Sultan Abdülaziz’e
benzetilmiş; kimi kötü vasıfları sebebiyle Sultan Abdülaziz’in tam zıddı olarak nitelenmiştir.
Ülke ve memleketler Abdülaziz Han’ın ülkesiyle mukayese edilmiş, Abdülaziz Han’ın
makamının ve ülkesinin yüceliği mübalağalarla ortaya konmuştur.
Sultan Abdülaziz’in methi dışında, şairin kendi, mesleği ve ailesi ile ilgili bilgiler verdiği
bölümler de mevcuttur. Tayyâr-zâde Atâ bu kasideden önce hiç kimseye bir kaside
sunmadığını, bunun kendisi için bir ilk olduğunu söylemektedir:
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“Etmedim bu ere dek taødìm øa´ìde kimseye
Nev-úarùs-ı kilkime dämäd-ı úiffettir gelen” (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 13)
Ailesinin Sultan III. Ahmed devrinden beri saraya sadakatle hizmet ettiklerini, kendisinin
de şimdiye kadar sadakat ve doğruluk üzere hizmetlerine devam ettiğini söyler. Her ne kadar
azledilmenin verdiği üzüntüyü yaşasa da isyan etmesinin ya da sadakatten bir an olsun
ayrılmasının mümkün olmadığını ve kendisine gönderilen teselli mektubunun üzüntüsünü
hafifletmeye yeterli olduğunu ifade eder:
“`än A≈medden beri ∆ünkärım úabd-i ´ädıøıè
`iŸmetièle fa∆r eder úır§an meserretdir gelen
İbni Æayyäram cidär-ı şevketiè güncişkiyem
Ced-be-ced länemdir aúläma cesäretdir gelen
Üç sene semt-i Cezäyirde gezip rùz u leyäl
İstiøämet úiffete şähid raúiyyetdir gelen
Şimdi úazl ü úuzlet ü meşì∆at etdi pür-meläl
Lu≠f-ı tesliyyet ile ≠abúa şebäbetdir gelen
Gerçi maúzùlüm eyäletden veläkin ˚am yimem
Şerú ü øänùn reh-berim elde ´adäøatdir gelen” (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 11-12)
Tayyâr-zâde, açık olarak ifade etmese de bir yerde yeniden bir memuriyet talebinde
bulunduğunu ima etmektedir:
“Süllem-i bäläya lu≠fuèla ´uúùd etsem n‟olur
æalbe a≈käm-ı ´adäøatde niyäbetdir gelen” (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 12)
Atâ, eserinin başında doğrudan Sultan Abdülaziz‟i methetmeye başladığı gibi sonunda da
doğrudan dua bölümüne geçerek kasidesine son verir:
“Tä be-ma≈şer görmesin yä Rabbi bir Ÿerre keder
Ber-øarär etsin `udä ta∆tında úizzetdir gelen
Cenneti etdikçe ecdäd-ı mülùkäneè maøarr
Däõim ol úälemde dilden bu úibäretdir gelen” (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 15)
2.5. Dil ve Üslûp Özellikleri
Tayyâr-zâde Atâ, 143 beyitten mürekkep kasidesinde klâsik şiirde alışılagelen üslûbun bir
örneğini vermiştir. Ne terkiplerden berî sade bir dil kullanmış ne de bol terkiplerle örülü,
anlaşılması güç bir metin ortaya koymuştur. Klâsik Türk şiirinin orta derecede bir şairi
hüviyetinde olduğu görülen Tayyâr-zâde, Fülkü’l-Me‘ânî’de orta derecede bir dil kullanmayı
tercih etmiştir. Klâsik şiirin yaygın olarak kullanılan telmih ve teşbih unsurlarını bolca
kullanmış, Sultan Abdülaziz’i methederken özellikle mukayese ve teşbihten bolca istifade
etmiştir.
Daha önce de şiirler kaleme aldığını ancak bu kadar yoğun bir mazmunlar dünyasını ilk
kez kullandığını yine kendisi söylemektedir:
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“~ämil-i eşúär olaldan bunca ma◊mùn ≠o˚madı
Zäde-i ≠abúa seläset ile vüsúatdir gelen” (Tayyâr-zâde Atâ 1279: 14)
Bu ifadenin, kasidenin üslûbunun bir gereği ve memduhun yüceltilmesi maksadıyla
söylenmiş olma ihtimali de gözden kaçırılmamalıdır.
SONUÇ
Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultânî, kaside nazım şekliyle yazılmıştır, ancak genel itibariyle
kasidenin sahip olması gereken şeklî özelliklerin çoğuna sahip değildir. Eserin tek bir
kasideden ibaret olmakla birlikte müstakil bir kitap olduğu düşünüldüğünde, klâsik eserlerde
bulunması gelenek hâlini almış besmele, tevhid, münacat, na‘t gibi bölümlerinin bulunmadığı
görülmektedir. Kasideye doğrudan Sultan Abdülaziz’in methiyle başlayan şair, eseri boyunca
memduhunu methetmiş ve yine memduhuna dua ederek eserini sonlandırmıştır. Hem eserin
hem de kasidenin plan itibariyle, önceki dönemlerde uyulan geleneksel yapıdan farklı olduğu
görülmektedir. Bunun yazarın bir tasarrufu mu yoksa 19. yüzyıldan itibaren Klâsik Türk
edebiyatında artarak görülmeye başlayan değişimlerin bir parçası mı olduğu, bu dönem
üzerine yapılacak kapsamlı ve müstakil çalışmalarla ortaya konabilir. Tayyâr-zâde Atâ’nın
genel olarak aruz veznini başarıyla kullandığı görülmektedir. Yine Klâsik Türk edebiyatının
mazmunlar dünyasına hâkim olduğu ve bunları başarılı bir şekilde kullanabildiği eserlerinden
anlaşılmaktadır. Bir Divan sahibi olmanın yanında özellikle 5 ciltlik tarihi ile meşhur olan
Tayyâr-zâde Atâ, Klâsik Türk şiirinin orta dereceli şairlerinden kabul edilmektedir. Bu
çalışmayla, kaynaklarda kayıp olarak bildirilen Fülkü’l-Me‘ânî fî Medîhi’s-Sultânî adlı eseri
bulunmuş, üzerinde temel incelemeler yapılarak transkripsiyonlu metni ortaya konmuştur.
3. Metin
3.1. Metin Tesisinde Esas Alınan Hususlar
Genel olarak metnin tesisi sırasında; Arapça ve Farsça ön eklerin, son eklerin, birleşik kelime ve
terkiplerin yazımında, İsmail Ünver‟in tekliflerine uyulmuştur. (Ünver 1993:51-89) Metin transkribe
edilirken elde ikinci bir nüshanın bulunmamasının doğurduğu güçlüklerle karşılaşılmıştır. Buna binaen
gerekli görülen yerlerde metin tamiri yapılmış ve tamir yapılan yer köşeli parantez [] ile gösterilmiştir.
Zaman zaman görülen imlâ hataları düzeltilerek transkirbe edilmiştir. Özellikle eserin imlâsı ve yazım
tarihi dolayısıyla bildirme eki yuvarlak değil (∆iløatdür, ∆a´letdür vb), düz okunmuştur (∆iløatdir,
∆a´letdir vb.). Yine tamlama eki aynı gerekçelerle yuvarlak değil (zamänuè, fermänuè vb), düz
okunmuştur (zamänıè, fermänıè vb.). Özel isimlerin imlâsı sırasındaysa, metindeki imlâya ve ismin aslına
sadık kalınmıştır (~ayder, ~asen, Fì§ä˚ore§ vb.) Son olarak, eserin yazım tarihi dolayısıyla kelimeler
günümüzde kullanılan şekliyle imlâ edilmiştir (gördi > gördü, itdi > etdi, didi > dedi vb.).
3.2. Fülkü‟l-Me„ânî fî Medîhi‟s-Sultânî‟nin Transkripsiyonlu Metni
[1]
Fülkü‟l-Meúänì fì Medì≈i‟s-Sul≠änì

[Fâʻilâtün Fâʻilâtün Fâʻilâtün Fâʻilün]
1

Bareka‟lläh pädişäh-ı nùr-ı ∆iløatdir gelen
Şehriyär-ı úädil ü Bù Bekr-sìretdir gelen
Ra≈m ü şeføatden mu∆ammer mäye-i şähänesi
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Müjde úO§mänì-≈ilim Färùø-∆a´letdir gelen
~ayderì-cürõet ~asen-fı≠rat ~üseynì-menøabet
Cämiú-i ≈üsn-i ∆ı´äl ü kän-ı ∆aşyetdir gelen
Na®m-ı milketde úÖmer İbni úAzìziè aúdeli
Şehriyär-ı mün´if ü dìndär-fı≠ratdır gelen
Ol Ferìdùn-∆a´let ü Därä-edä Sencer-˚uläm
Cem-tüvän İskender-ärä-yı şehämetdir gelen
Rüstem ü Nùşirevän Cemşìd ger Gür§äsbla Säm
Olsalar mevcùd-ı ∆ünkärım de∆äletdir gelen [2]
Keyøubäd u `usreviè ≠ayy eyleyen úunvänını
Ol serìr-ärä-yı ser-täc-ı ∆iläfetdir gelen
Lu≠f-ı ~aøø ile ni®äm-ı mülkü olur päyidär
Şäh-ı Key∆usrev-˚uläm Kävùs-øudretdir gelen
Görmemiş Lehräsib ü Geştäsib ü İsfendiyär
Böyle bir ≠arz-ı dilìrìde besäletdir gelen
10

˙ıb≠a eyler Erdeşìr-i Därab Iøyäl-i úArab
Şän u şevketle şükùhe hep rezänetdir gelen
Ben Manùçehr ü Keyùmer§-i ∆ıred Pervìze de
Gùş verdim şimdi görsünler ne devletdir gelen
Hürmüz ü Hùşeng ü Kisrå vü Ferìdùn Ferru∆uè
úAdl ü dädı Ÿerre bu mihr-i úadäletdir gelen
Derdi Behräm u Nerìmän Erdevän u `usrevän
İntisäb-ı Bäbeke úar◊-ı ¬aräúatdır gelen
Derk etseydi zamänıè Hürmüz İbni Yezdicerd
Cän atardı Bäbeke far◊-ı i≠äúatdır gelen
Görse Ferru∆zäd-ı ÿü‟n-nev-zer da∆i bu şevketi
Ba≈§-i şähì etmede özge ∆acäletdir gelen
Ra∆t-ı Ázerì vü Tùrän yäd olur mu bunda hìç
Baø şehen-şäh-ı úa®ìmü‟ş-şän u neşõetdir gelen [3]
Olsa Fìrùz Şäh u `¥ärizm cän atardı bäbıèa
Hep mülùke ∆iŸmetiçün ´ıdø-ı niyyetdir gelen
Ners ü ÿü‟l-Ektäf Ferru∆zäd u Æahmasıb da∆i
Görseler ≈ayrän olurlardı ne ≈äletdir gelen
Yezdicerd Æahmura§ u Cämäsb u Pìşdädiyän
Bi‟≠-≠abiú ta´dìø ederlerdi fe∆ämetdir gelen

20

æay´er ü Säsäniyän Efräsiyäbıè şöhreti
Kim olurlar bu úinän-rän-ı mekänetdir gelen
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İbni Saún u ~ätemi hìç yäda ≈äcet øoymayan
Mù◊ı≈-ı maúnä-yı tefsìr-i se∆ävetdir gelen
Yoø ma≈äll-i yäd-ı Eşkän ile Şäpùrı hele
Şimdi görsünler ne därät-ı kemäletdir gelen
æahr olur °a∆∆äk u Şeddäd müdrik olsa úa´rıèı
Bendegän-ı úahdièe hep istiøämetdir gelen
Müsteşär etmem deriède Ÿì-maøarr-ı a≠yebde
Emr ü fermänıèla her emre sühùletdir gelen
Kesb-i maúmùriyyet etmekde memälik nev-be-nev
Meclis-i välädan a≈käm-ı úadäletdir gelen
™ayd eder bir niçe Behräm u Nerìmänı øalem
Med≈ièi tes∆ìre ´ayyäd-ı belä˚atdır gelen [4]
~ä´ılı ∆äøän-ı Türk fa˚fùr-ı Çìn räyän-ı Hind
Olsa ∆iŸmet-kär-ı şähäneè recähatdır gelen
Devlet ü därätını tem§ìl-i úAbbäsì ile
Nä-becä teşbìhdir bir sehv-i fikretdir gelen
Yäd olur mu Fä≠ımiyyùn u tebäyiú-i Yemen
Onlarıè úa´rında şähım hep şikäyetdir gelen
30

Olamaz hìç bir vekìliè äl-i Eyyùbe øıyäs
Reõy u tan®ìm-i umùr için i´äbetdir gelen
™ad hezärän ra≈met olsun rù≈-ı úO§män `äna kim
Nesl-i päkinden melek-sìretli ´ùretdir gelen
[Ger] Fati≈ Sul≠än Selìm ile Süleymän görseler
~aøøa biè şükr etmek isterlerdi niúmetdir gelen
ÿät-ı şähäneè için bì-şübhe der cümle mülùk
Hep şiúär u meşrebiè ∆aløı ´ıyänetdir gelen
(…)3 päk `än Ma≈mùd sürùşì menøabet
Säye-i úadl-äver-i úavn-ı hüviyyetdir gelen
~a◊ret-i ~ayder-nihäd úAbdü‟l-úazìz `äna `udä
ßıll-ı Yezdän nämını vermiş mehäbetdir gelen
[ßıll-ı]4 ~aø menşùrı úunvänı vekìl-i Mu´≠afå
Baø imämü‟l-müslimìn mesúùd-ı milletdir gelen [5]
Sen o gerdùn-menziletièe vücùd-ı şevketiè
Mekremet-mähiyet ü ilhäm-ı ∆ilúatdir gelen
Ey şehenşäh-ı güzìn ey käm-kär u käm-bìn
ÿevø-ı ev´äfıè için ≠abúa úuŸùbetdir gelen

3
4

Sayfa başı yırtık.
Sayfa başı yırtık. Kelimenin sonundaki harf ve anlamdan hareketle “ßıll” olması gerektiği düşünülmektedir.
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Ol feväõid-kämilì äyìne-i úälem-nümä
Kaúb-ı úälìsi ile dehre saúädetdir gelen
40

Bulmada emr-i hümäyùnuè ile úälem refäh
Mülküèe ser-mäye-i na´fetle §ervetdir gelen
Öyle maúmùru‟l-cevänib heyõet oldu devletiè
˙ıbta vü reşke bütün a´≈äb-ı şöhretdir gelen
™adr u nä®ırla sipihdär u reõìs ü mäliyeè
Her birisi mälik-i künc-i riyäsetdir gelen
Her umùr-ı ∆äriciyyeè şän u şevketle döner
~amdü li‟lläh her işe úälì-na®äretdir gelen
Şey∆ü‟l-İslämıè gibi fä◊ıl selefde geçmedi
Däúiyän-ı úahdıèa fa◊l u semä≈atdır gelen
æur´-ı şems ü şän u şevketin müdärä söylemem
Bendegänıè kevkeb-i evc-i ≈a´äfetdir gelen
Görmedim işitmedim hem gelmedi hìç bir zamän
Rüşd ü däniş bendegänıèçün maúiyyetdir gelen [6]
Her birinde var ni®äm-ı mülke dürlü iøtidär
æuvvet-i emr-i hümäyùnuèla øudretdir gelen
úAskeriè ser-úaskeriè erkän-ı ≈arb-i devletiè
Lev≈aşa‟lläh ´ä≈ib-i kilk ü besäletdir gelen
Mùsiøìyi meşøa Fì§ä˚ore§ eylerdi heves
Mùsiøì-yi ∆ä´´ını gùş etse ≈ayretdir gelen

50

úAsker-i şähäneniè her birini biè Rüsteme
Eylerem tercì≈ úavn-i Rabb-i úizzetdir gelen
İnøıyäd-ı leşkeriè öyle metìn ü üstüvär
~aø na®ardan ´aølasın ≠arz-ı ≈amiyyetdir gelen
Cünd-i şähäneè ile bä-úavn-i ~aø tes∆ìr olur
Her ∆umär-ı nä-giriftìden şikäyetdir gelen
Ceyş-i münøädıè n‟ola ◊ab≠ etse rùy-ı úälemi
BeŸl-i inúäm-ı hümäyùnuèla miknetdir gelen
Sìne girmek düşmenin mümkin midir ecnädıèa
Säye-i şähänede ceyşe celädetdir gelen
Dursa Behräm Käbilì °a∆∆äk bin úUlvän-ı Şedìd
Sa≠vet-i ecnädıèa øarşı ≈iräsetdir gelen
`¥äh u nä-∆¥äh niçe æärun rezm-∆¥äha bì-güväh
™avlet-i ceyşièle keydimde cebänetdir gelen [7]
Säm u Zäl ü Rüstem-i zerrìn-küläha úäøıbet
Bir sipähıè ≈arbesiyle ∆avfa nevbetdir gelen
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Pençesi bir ferdiniè ber-küşte eyler úäøıbet
Pehlevänän-ı cihäna cümle va≈şetdir gelen
Cümle-i şìräne-i cündüè verir rehb ü hiräs
Gördüm idi düşmene hep ∆avf u ∆aşyetdir gelen
60

Her sipeh úadd olsa cäõiz bir sipähìden şehä
Bu ve§ìøayla ni®äm-ı mülke ≈üccetdir gelen
Cündièi ~aø ba∆ş ede saèa seni ecnädıèa
Bu dürùd-ı däõimìde øalbe øuvvetdir gelen
Buldu tersäne umùrı ser-te-ser ≈üsn-i ni®äm
Fırøata nädì øapaøla nice øorvetdir gelen
Eyledikçe fenn-i deryäyı taúallüm sù-be-sù
Mekteb-i ba≈riyyeèe emväc-ı øudretdir gelen
Æaldı ≈äl-i úäşıø-äsä gördü ˚avvä´-ı himem
Şimdi çıødı buldu dürri kän-ı øıymetdir gelen
Sù-be-sù ≈ükm-i hümäyùnuè bütün úayn-ı ´aväb
Mülküèü ta≈kìme vapur-ı ≈iräsetdir gelen
Görse ebced-∆¥än olurdu fä◊ıl-ı ta≈rìr eger
Mekteb-i ≈arbiyyeèe her fenn-i heyõetdir gelen [8]
Sùø-ı ceyş ü kìmyä vü sìmyä co˚räfiyä
Hendese fenn-i teúälå úilm-i ≈ikmetdir gelen
Leşker-i şähäneniè her mevøiúi därü‟l-fünùn
Bunlara seyf ü øalem ü rüşd ü rüõyetdir gelen
Æob-ı raúd aşup i´ä˚a eyledikçe ≠opçılar
Æavr-ı bìm-i düşmene dehşet ≈iräsetdir gelen

70

Müõminìne däd-ı ~aø[dır] far≠-ı cürõet ~ayderä
~üsn-i en®ärıè ile başøa liyäøatdır gelen
~aø hemän ´ul≈ u ´alä≈ı päyidär etsin úadù
Baúdezìn ma˚lùb olur cünde mahäretdir gelen
Välid-i úälì-şiúärıè úaskeriè tan®ìm edip
Şimdi fenn-i emr-i tensìøa kemäletdir gelen
Fey◊-i ~aø pìş ü ®afer ´a˚ u ´oluèda ba˚al-gìr5
Nu´ret ü øudret liyäøat hep rezänetdir gelen
Olsa bed-∆¥ähıè n‟ola ser-däde-i seyf-i esef
Baúdezìn defn-i úadùya künc-i úuzletdir gelen
~üsn-i icrä vü ni®äm-ı mülke geldi iştihä
Ehl-i in´äfa bu a≈väle şehädetdir gelen
Pädişähım sen müõeyyidsin umùr-ı devleti

5

Bu mısrada vezin aksamaktadır.
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Cänib-i Bärì teúälådan ´ıyänetdir gelen [9]
Devlet-i İsläma ≈ämì úavn-i ~aøken däverä
Án-be-än tìr-i düşvära sühùletdir gelen
Æäliú ü mesúùd-ı şähäneè verir mülke ni®äm
Cebr-i noø´än ile ikmäle deläletdir gelen
úAhdıèa Soørä≠ u Boørä≠ u Felä≠ùn ˚ıb≠a-keş
~ayret eyler Bù úAlì Sìnä-firäsetdir gelen
80

Pädişähım hìç tefekkür etme bä-lu≠f-ı İläh
˙aybdan iúmärına mülküè işäretdir gelen
~ämi-yi dìnsin veliyy-i niúmetim bä-fey◊-i ~aø
~ükmüèi infäŸ u icräya kefäletdir gelen
Gelseler esläf u ecdäd-ı úi®ämıè bir yere
ÿätına teslìm ederler ta∆t-ı na´fetdir gelen
Çünki sensin şehriyärän-ı úi®ämıè zübdesi
Rù≈-ı sälim başlarıè täcı ∆iläfetdir gelen
Müşfiø u dìndär u münúimdir vücùd-ı ≠ähiriè
Mekremet cürõet besälet päk-≠ıynetdir gelen
`ayli demdir gitdi nisyän u cehälet şimdicek
úİlm ü istiúdäd u däniş hep diräyetdir gelen
Ra˚bet-i şähäneèi gördükce a´≈äb-ı Ÿekä
Maúrifetler pür-hünerler úilm-i ≈ikmetdir gelen [10]
Keşti-yi ∆ünkärı seyr et cùşişi øoy säkit ol
Müjde ey Ba≈r-ı Sefìd üstüède Ÿiynetdir gelen
Mihr-i úälem-täbdan bälä ◊iyä-yı şevketi
`ìre geldi çeşmime gerdùn-ı ≈aşmetdir gelen
Dùrdan seyr eyle sìr oldu şu çar∆ı görsene
Ol kerìm ü münúim ü mähì-yi himmetdir gelen

90

Şehriyär-ı heft-kişversin ki görmekle felek
Müşterìye dìde-i rùşenle rifúatdir gelen
ßıll-ı ~aøsın müsta®ıl-ı şevketiè her bir ≠araf
Zìr-destän şükr ederler istirä≈atdır gelen
Ey cihänıè başınıè täcı mülùküè mef∆arı
Án-be-än mirõät-ı dehre ≠arz-ı ra≈metdir gelen
Fey◊ ü tevfìø hem-seriè fevz-i İlähì reh-beriè
úAvn-i ~aøø ile ni®äm-ı mülke nu´retdir gelen
úA´r-ı şähäneède úilm ü däniş oldu räyegän
İltifätıèla kemäletdir úaräfetdir gelen
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Emr-i meõmùriyyet oldu gün-be-gün efzùn-ter
Mülke tevsìú-i ziräúatla úimäretdir gelen
Pädişähım ≠arz-ı mülkü ≠ar≈ u tan®ìmiè ile
Çerat-ı aúdäya bir mekr ü cehäletdir gelen [11]
Geldi İstanbulı pek meõyùs buldu çäkeriè
~amdü li‟lläh kim øudùmüèle meserretdir gelen
Dìde-i gerdùna nä-meşhùd idi böyle sürùr
æur´ u mihre döndü İstanbul ne ≠alúatdır gelen
Şimdi mesrùr olduè ey dil çekme ˚ayrı bìm-i ˚am
úAdl ü dädıè menbaúı pür cùd-ı himmetdir gelen
100 Reh-rev ol mest ü necät u ´ıdøa çekme ∆avf u bìm
™ad hezärän şükr ola ´ub≈ u selämetdir gelen
Välid-i Ÿì-şän-ı cennet äşiyänıè ∆iŸmeti
Cäna minnetken ≠ulùú etdiè o devletdir gelen
~ırz-ı cänımdır úubùdiyyet baèa mevrù§dur
İfti∆ära bu cihet ile liyäøatdır gelen
`än A≈medden beri ∆ünkärım úabd-i ´ädıøıè
`iŸmetièle fa∆r eder úır§an meserretdir gelen
İbni Æayyäram cidär-ı şevketiè güncişkiyem
Ced-be-ced länemdir aúläma cesäretdir gelen
Üç sene semt-i Cezäyirde gezip rùz u leyäl
İstiøämet úiffete şähid raúiyyetdir gelen
Şimdi úazl ü úuzlet ü meşì∆at etdi pür-meläl
Lu≠f-ı tesliyyet ile ≠abúa şebäbetdir gelen [12]
Gerçi maúzùlüm eyäletden veläkin ˚am yimem
Şerú ü øänùn reh-berim elde ´adäøatdir gelen
İşte mülk işte müfettiş işte in´äf-ı úazìz
`iŸmet-i ´ıdøa mükäfät u úinäyetdir gelen
İrtikäb etmem ∆oş-ämed sözle ta´vìr-i maøäl
Fikr-i Bihzäd-∆ayäle ´ıdø-ı ´ùretdir gelen
110 Baúdezìn rù≈um şu øalıbdayken ey cän-ı úazìz
Devletiède ∆iŸmete ´ıdøıla niyyetdir gelen
Süllem-i bäläya lu≠fuèla ´uúùd etsem n‟olur
æalbe a≈käm-ı ´adäøatde niyäbetdir gelen
Gördügüm dem vech-i şähäneède nùräniyyeti
Bäreka‟lläh bir mücessem mäh-ı ≠alúatdır gelen
Mef∆arısın äl-i úO§mänıè ben etsem de øasem
`äni§ olmam mülk-i úO§mäna saúädetdir gelen
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Sürme eyler I´fahänìler egerçi bulsalar
`äk-i rähıè sürme-i úayn-ı celädetdir gelen
Defter-i úi´yänımı ecr-i cezìl ü med≈ ile
Ma≈v ü i§bät eyleyen nìgù úibäretdir gelen
Bu øa´ìde şübhesiz úayn-ı úibädet úadd olur
~aşv ü zäõid gelmedi fikre belä˚atdır gelen [13]
Eyle gey bärì tenezzül terk-i ta´dìú eyleyip
Erdi päyäna øa´ìde kes nihäyetdir gelen
Aldı úaølım bir perì-rù ≈ùr-ı ∆iløatdir gelen
~üsn ü än-ı şìvesiyle nùr-ı fı≠ratdır gelen
Dil verince bildim ol mäh-ı felek-cähı hemän
úÁşıø-ı şùrìdeye ≠arz-ı inäbetdir gelen
120 `ayli demdir dä˚-ber-dä˚ idi sìnemde firäø
Gördüm ol cänän ile birlikde vu´latdır gelen
Eylemişdi çeşm-i ∆ùn-bärım onuè hicri sebìl
Dìdeler-veş dil-i şeydä vu´latdır gelen6
Baø Züley∆äyı ∆ayälimde neler ta´vìr eder
Ümmü maúnädan mevälìd-i melä≈atdır gelen
Görmedi göz vech-i täbendeè gibi ≈üsn-i cemäl
Çeşm-i imúän-ı cihäna ≈üsn-i rüõyetdir gelen
æandehär Af˚äniyän Şäpùr u Kirmänşähda
Mi§li nä-bùd öyle bir Ÿevø u ≈alävetdir gelen
Böyle elfä®-ı perìşän mı becädur va´fıèa
`ä≠ıra ekdär-ı úazl äläm-ı úuzletdir gelen
Etmedim bu ere dek taødìm øa´ìde kimseye
Nev-úarùs-ı kilkime dämäd-ı úiffettir gelen [14]
~ämil-i eşúär olaldan bunca ma◊mùn ≠o˚madı
Zäde-i ≠abúa seläset ile vüsúatdir gelen
Çoø zamändır ebkem ü läl olmışıdı ma≈berim
Şevø-i med≈ièle dile ≈üsn-i selämetdir gelen
`ämemi mechùl iken memdù≈udur maúlùm eden
Nävdäna ≈üsn-i zìbäyiş meziyyetdir gelen
130 æalbime şähım øudùmüè ba∆ş edip başøa neşä≠
Bu sefer dil-∆äneye mihmän-ı rä≈atdır gelen
`ämeniè ≈addi degildir va´f-ı şähäneè yaza
Şevø-i ev´äfıè ile fikre cesäretdir gelen

6

Bu mısrada vezin aksamaktadır.
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Terk olur mu niúmet-i ev´äf-ı şähäneè ile
æalbime başøa le≠äfet dürlü leŸŸetdir gelen
Neşõe-i ev´äf verdi cürõet-i ı≠näba yol
Vüsúat-i úafv-ı hümäyùnuèla ˚äyetdir gelen
Med≈-i şähäneè ˚ıdä-yı rù≈dur bu çäkere
`ä≠ıra ∆aylì meúänì-yi ≈alävetdir gelen
Elde iken hìç fedä olsun mu bu vaøt-i saúìd
Æäliú-i kilk-i siyäha saúd-ı säúatdir gelen
Külliyen eşúärı ∆uşk idi hezäränı ∆amùş
Cùy-ı lu≠fuèla dile vird-i ∆u◊äretdir gelen [15]
Ey Medäyìn ey Saúänì ey æarì≈a ˚ayrı ≠ur
Gül-nihäl-i rù-◊iyä ezhär-ı şevketdir gelen
Eyleme taúcìz çıøma vädi-yi ädäbdan
Ben dedikçe ∆ämeye bu yolda ra˚betdir gelen
˙ayrı øo ta´dìúi úar◊ eyle münäcätı velì
Ez-ber et vird-i duúäsı ile leŸŸetdir gelen
140 Gelmiyor ev´äf-ı şän u şevketi i≈´äya hìç
Söz tamäm oldu duúäya başla nevbetdir gelen
Secde-i şükre varıp eyle duúä şimdi úA≠ä
Eylesin teõyìd ~aø ~ayder-≠abìúatdır gelen
Tä be-ma≈şer görmesin yä Rabbi bir Ÿerre keder
Ber-øarär etsin `udä ta∆tında úizzetdir gelen
Cenneti etdikçe ecdäd-ı mülùkäneè maøarr
Däõim ol úälemde dilden bu úibäretdir gelen
Ámìn
1280 [16]
Hù
Säbıø
Muta´arrıf-ı Cezäõìr-i Ba≈r-ı Sefìd
Saúädetlü A≈med úA≠ä Beg Efendiniè
Dürc-i cevähir-efkärlarıdır
Fì-sene
1279
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