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Öz 

Klasik Türk edebiyatında mektuplar tebrik, teşekkür, talep, taziye, şikâyet gibi hayata dair hemen her 

konuda kaleme alınmış ve bu mektuplar muhtevasına göre çeşitli adlarla isimlendirilmiştir. Bu 

mektup türlerinden birisi de duâ-nâmelerdir. Adından da anlaşılacağı üzere duâ-nâmeler, 

muhatabına hayır duada bulunmak maksadıyla yazılan mektuplardır. Türk edebiyatında manzum 

veya mensur pek çok duâ-nâme örneği mevcuttur. Bu makaleye konu olan mensûr duâ-nâme ise 16. 

yüzyıl şairlerinden Kara Fazlî’ye aittir. Süleymaniye Kütüphanesi Aşir Efendi 314/V numarada kayıtlı 

nüshanın 99b-102b varakları arasında yer alan bu mektup, “Duâ-nâme-i Hazret-i Şâh-zâde Cüvân-

baht Tâle Bekâhu” başlığını taşımaktadır. Kanunî Sultan Süleyman’ın oğullarından Şehzâde 

Mustafa’ya hitaben kaleme alınmıştır. Fazlî, Allah’a hamd ve sena ile mektubuna başlar. Kanunî 

Sultan Süleyman’ın İran üzerine sefere çıktığı esnada bu güzel şehre ziyaret fırsatı bulduğunu ifade 

eder. Şehrin doğal güzellikleri karşısında hayranlığını gizleyemeyen müellif Amasya’dan övgüyle 

bahseder. Ardından Şehzade Mustafa hakkında övgü dolu sözlerini sıralar. Şehzâdenin cömertliği, 

adaleti, cesareti ve bilgeliği gibi güzel hasletlerini samimi bir dille beyan eder. Son kısımda ise 

Şehzâdenin yüce makamının daim olması, düşmanlarına karşı daima muzaffer olması gibi hususları 

dile getirmek suretiyle muhatabına hayır dualarda bulunur. Bir kıta ile mektubunu tamamlar. 

Ağırlıklı olarak Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların kullanıldığı bu mektupta secili ifadeler, bir 

takım teşbih ve tasvirler dikkati çeker. Bir kısmı Fazlî’nin kendine ait bir kısmı ise Arap ve Fars 

edebiyatlarından muhtelif nazım şekillerindeki şiir örnekleri metinde yer alır. Bu makalede önce 

Fazlî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Ardından mektubun muhtevası 

değerlendirilmiş ve mektubun çeviri yazılı metni sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, Kara Fazlî, nesir, mektup, duâ-nâme 

Duâ-nâme of Kara Fazlî, one of the 16th century poets 

Abstract 

In classical Turkish literature, letters were written on almost every subject related to life such as 

congratulations, thanks, requests, condolences, complaints, and these letters were named with 

various names according to their content. One of these letter types is dua-names (prayer-letters). As 

the name implies, dua-names are letters written with the aim of giving blessings to the addressee. 

There are many examples of duâ-nâme in verse or prose in Turkish literature. The prose duâ-nâme, 

which is the subject of this article, belongs to Kara Fazlî, one of the 16th century poets. This letter, 

which is among the pages 99b-102b of the copy registered in the Süleymaniye Library No. 314/V, 

carries the title "Duâ-nâme-i Hazret-i Şâhzâde Cüvân-baht Tale Bekâhu". It was addressed to Şehzade 

Mustafa, one of the sons of Suleiman the Magnificent. Fazlî begins his letter with praise and eulogy 
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to Allah. The author, who could not hide his admiration for the natural beauties of the city, speaks 

highly of Amasya. Then he rehearses his words of praise about Prince Mustafa. He sincerely declares 

the good traits of the prince, such as generosity, justice, courage and wisdom. In the last part, he 

makes good prayers to his addressee by mentioning the issues such as the fact that the prince's high 

rank is permanent and he is always victorious against his enemies. He completes his letter with a 

stanza. In this letter, in which mainly Arabic and Persian words and phrases are used, rhymed 

expressions, some similes and descriptions draw attention. Poetry samples that some of which belong 

to Fazli himself and some of it in various verse forms from Arabic and Persian literatures, are included 

in the text. In this article, firstly, information about Fazlî's life and works is given. Then, the content 

of the letter was evaluated and the transcription text of the letter was presented. 

Keywords: Classical Turkish Literature, Kara Fazlî, prose, letter, duâ-nâme 

Giriş 

Geçmişte kişiler arasındaki haberleşmenin yegane araçlarından biri kuşkusuz mektuplar olmuştur. 
Birbirinden uzakta bulunan kişiler bir takım duygu ve düşüncelerini mektup yoluyla birbirlerine iletme 
imkanı bulmuşlardır. Sevgi, özlem, talep, şikayet kısacası hayata dair hemen her konuda mektuplar 
kaleme alınmıştır. Bilhassa şairlerin ve münşîlerin yazmış oldukları mektuplar sadece bir duygu ve 
düşünceyi ifade etmekle kalmamış, taşımış oldukları bir takım edebî husûsiyetlerle aynı zamanda edebî 
bir eser hüviyetini kazanmıştır. Dolayısıyla mektuplar da edebî bir eser gibi muhafaza edilmeye layık 
görülmüştür. Bu yüzden münşeâtlar başta olmak üzere divanlar, mecmualar vd. eserler vasıtasıyla pek 
çok mektup günümüze kadar ulaşmıştır. Osmanlı döneminde mektuplar içeriğindeki konuya göre 
isimlendirilmiştir. Bu türlerden birisi de duâ-nâmelerdir. Duâ, Arapçada “çağırılmak, isimlendirilmek, 
(Allah’a) dua etmek, niyazda bulunmak, yalvarmak, (hayır) dua etmek” manalarına gelen “du-èi-ye” 

fiilinden müştak masdar olup “çağrı, dua, talep, iddia” manalarında kullanılmaktadır (Mutçalı, 1995: 
269-270). “İslâm literatüründe ise Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tâzim 
duyguları içinde lutuf ve yardımını dilemesini ifade eder” (Cilacı, 1994: 539). “İslam inancını 
benimsemiş toplumların dua konusundaki en önemli kaynağı ise Kur’an-ı Kerim ve hadislerdir. Nitekim 
Kur’an’da da duanın önemini vurgulayan âyetler bir hayli fazladır. Dolayısıyla kültürel ve edebî 
mahiyetteki dualar da bunlarla ilgilidir” (Deniz, 2008: 10). “Konu bakımından duânâmelerin, daha çok 
bir başkası için edilen duaların işlendiği manzumeler olduğu söylenebilir. Özellikle padişahlar için 
ömürlerinin ve saltanatının uzun, muzafferiyetlerinin daimî olması konusunda duânâmeler yazılmıştır. 
Diğer devlet büyükleri ile tasavvuf ehli şairlerin, mensubu oldukları tarikatın şeyhi veya değer verdikleri 
bir pîri için yazdıkları duânâmelere rastlamak da mümkündür” (Deniz, 2008: 16). 

Münşeâtlarda yer alan duâ-nâmeler ise “din ve devlet büyükleri için ana-baba için Tanrıdan iyi dilek ve 
temennîlerde bulunmak üzere yazılmış mektuplar” (İnce, 2007: 80), “belli bir kişinin iyiliğini istemek, 
ilerideki hayatında Allah’ın rızasını kazanması için yapılan duaların yer aldığı mektuplar” (Gökçe, 2006: 
17) şeklinde tanımlanmıştır. “Bu tür mektuplarda münşîler muhataplarının ömr ü devletlerinin devamı 
veya artması, talihinin yaver gitmesi, düşman karşısında muzaffer olması, bayramının mübarek olması 
ve daha çok bayrama ulaşması, hastalığının iyileşmesi gibi konularda dua ederler” (Sinan Nizam, 2021: 
252). Bu makalenin konusu ise Kara Fazlî’nin Şehzâde Mustafa için yazdığı “Duâ-nâme-i Hazret-i Şâh-
zâde Cüvân-baht Tâle Bekâhu” başlığını taşıyan duâ-nâme türündeki mensur mektubudur. 

1. Kara Fazlî’nin hayatı ve eserleri 
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“Fazlî” mahlasını kullanan şairler arasında en tanınmışıdır (Kutlar 2009: 98). Esmerliğinden ötürü 
“Kara Fazlî” lakabıyla meşhurdur. Tezkirelerin çoğunda ismi Mehmet olarak geçmekle birlikte şair bir 
beytinde isminin Ali olduğunu belirtmiştir (Özkat, 2005: 9). Şairin bizzat kendi verdiği bilgilere göre 
927 (1520/21) senesinde İstanbul’da doğmuştur (Yazar, 2017: 527). İlk tahsilinin ardından Arapça ve 
Üsküplü Riyâzî’den Farsça okumuştur. Şiire olan ilgisi neticesinde devrin şairleri için adeta bir okul 
vazifesi gören Zâtî’nin Beyazıt Camii avlusundaki dükkanına gidip gelmeye başlayan Fazlî (Aksoy, 2001: 
360) kısa zamanda ilgi ve yeteneğiyle hocası Zati’nin teveccühüne mazhar olmuştur. Fazlî’nin edebî 
gelişiminde Zâtî’nin oldukça mühim tesirlerinin olduğu âşikardır (Özkan, 1996: 81). Şehzade Mustafa, 
Şehzade Mehmed ve Şehzade Selim’in sünnet düğününde (1530) Zâtî’nin vasıtasıyla Kanunî Sultan 
Süleyman’a takdim edilen şair, burada bir kasidesini padişaha sunma imkânını elde etti (Özkat, 2005: 
9). Bu olay o güne değin sıkıntı ve zorluklar içinde hayatını sürdüren Fazlî için bir dönüm noktası oldu. 
Şehzade Mehmed’in Manisa sancak beyliği sırasında şehzadenin divan kâtipliği vazifesine tayin olundu. 
Şehzade Mehmed’in 950/1543 senesinde vefatı üzerine meşhur mersiyesini kaleme aldı. Daha sonra 
Şehzade Mustafa’nın divan kâtibi oldu. Bu vazifesini, şehzadenin katledildiği 26 Şevval 960/6 Ekim 1553 
tarihine kadar sürdürdü (Aksoy, 2001: 360). Şehzâde Mustafa’nın katlinin ardından Şehzâde Selim’in 
divan kâtibi olarak vazifelendirilerek Manisa’da bulunmuş, ardından şehzadenin Karaman ve Kütahya 
sancakbeyliği vazifeleri esnasında ona refakat etmiştir. 969/1562 senesinde reîsü’l-küttâb olarak 
atanmakla birlikte bu vazifesinde ancak iki yıl kalabilmiştir. 971/1564 senesinde Kütahya’da vefat 
etmiştir (Özkat, 2005: 9). Kaynaklarda Kara Fazlî'ye atfedilen manzum ve mensur muhtelif eserler 
mevcut olmakla birlikte sadece Dîvân, Gül ü Bülbül, Münşeât, Tehniyet-nâme, Duâ-nâme (Özkat, 2005: 
21-35; Zavotçu, 2013) ve Rubâiyyât’ı (Yazar, 2017: 527-548) günümüze ulaşmıştır. 

2. Kara Fazlî’nin Duâ-nâme’si 

2.1. Nüshanın tanıtımı 

Duâ-nâme, Süleymaniye Kütüphanesi Aşir Efendi 314/III numarada kayıtlı nüshanın 99b-102b 
varakları arasında yer almaktadır. Talik hatla, başlıklar, ayet, hadis ve bazı ibareler kırmızı mürekkeple, 
diğer kısımlar ise siyah mürekkeple yazılmış olup mecmuada müstensih adı ve istinsâh tarihi 
zikredilmemektedir. 

2.2. Mektubun muhtevası 

Fazlî, Allah’a hamd ve senâ ile mektubuna başlar. “Sultanların, Allah’ın yeryüzündeki halifesi oldukları” 
ve “onların bir saat adaletle iş görmelerinin binlerce yıllık ibadete karşılık geldiği” hususunu dile 
getirerek hükümdarların önem ve değerine vurgu yapar. “Ammâ ba’d bugün ki” ifadesiyle konuya giriş 
yapar. “Devrin yüce sultanlarının en ulusu, kerem sahibi cihan hakanlarının en azizi, huzur ve emniyeti 
sağlayan, dünya halkının koruyucusu” gibi sözlerle tavsif ettiği Kanunî Sultan Süleyman Han, Kızılbaşlar 
yani İran üzerine sefere çıktığı esnada Fazlî, Cenab-ı Hakk’ın takdiri ve inayetiyle dâr-ı saltanat 
İstanbul’dan ayrılarak uzak bir yaylaya yolculuğa çıkar. Bu yolculuk vesilesiyle bu güzel şehirde birkaç 
gün kalıp bağını, bahçesini, dağını, ovasını gezip dolaşmaya başlar. Güzellikte dünyada eşi benzeri 
olmayan bu latîf yerin temiz havasını, gezinti yerlerini, bahçelerini, akarsularını hayranlıkla anlatır. 
Şehir yüksek bir dağın eteğinde kurulmuştur. Çayır, çimen, yasemin ve yaban gülleriyle süslü öyle güzel 
bir menzildir ki “işte Adn Cenneti burasıdır, ebedî kalmak üzere buraya girin” ayeti burası için nâzil 
olmuştur. Cennet misali bu meşhur şehir türlü türlü meyvelerle ve çeşit çeşit yiyeceklerle dopdoludur. 
“Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır” ayeti onun için indirilmiştir. Şehir, doğa 
güzelliklerinin yanı sıra halkının güzel ahlakıyla da müellifi kendine hayran bırakır.  
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Amasya’ya dair övgü dolu sözlerini sıraladıktan sonra Fazlî,“bilhassa yücelik ve saâdet burcunun bir 
hümâsı, saltanat ve hükümrânlık Kâf’ının bir ankâsı bu meşhur şehri gölgelendirmekte yani koruyup 
gözetmektedir ki (o) yeryüzündeki (bütün) padişahların tacının incisi, saltanat sahibi sultanların 
gözünün nurudur” diyerek mektubun muhatabını övgüye başlar. Şehzadeye duada bulunduğu bir beyte 
müteakip Ladik’in güzelliklerini dile getirdiği bir gazeline yer verir. Gazelin ardından “Yüce gökyüzünün 
güneşi, saadet güneşinin gökyüzü, devlet işlerini düzenleyen, halkı ve orduyu yöneten, devrin 
Süleyman’ının tahtının varisi” diyerek şehzadeye övgüsünü sürdürür. Hatta “A’nî şeh-zâde-i bâ-safâ 
Hazret-i Sultân Mustafâ” cümlesiyle muhatabının bizzat Şehzâde Mustafa olduğunu beyan eder ve 
şehzade hakkındaki övgü dolu sözlerine devam eder. Onun, “adalet ve insaf bezekçisinin süsüyle 
memleketin çehresinin güzelleştiren bir sultan, cömertlik ve şefkat zînetiyle saltanat gelinine güzellik ve 
pâklık kazandıran bir şahlar şahı” olduğunu söyler. “Hâlis şahsiyeti zariflik ve nezaket madenidir. 
Mübarek, aydınlık tabiatı, fesahat ve belagat kaynağıdır. Onun cömertlik ışığı her köşede yüzlerce kandil 
yakmıştır. Öyle savaşkan bir kahramandır ki kılıç suyunun bir damlası (cümle) fesatçıların ocağını 
söndürmüştür” sözleriyle Şehzade Mustafa’nın şahsiyetine, cömertliğine ve kahramanlığına vurgu 
yapar. “Yüce İskender eğer âb-ı hayata kavuşsa idi senin değersiz bir hizmetkârın olmaktan iftihar ederdi 
ve bahtiyar Nûşîrevân dahi âb-ı hayattan içseydi senin mübarek hizmetinde bulunamadığı için kıyamete 
kadar kusurunu itiraf edip affını talep ederdi” demek suretiyle klasik kahramanlardan İskender ve 
Nûşîrevân’a telmihte bulunur. “Sen öyle bir âlimsin ki sarayın âlimlerin toplanma yeri, erdem ve bilginin 
kaynağıdır. ‘Halk, hükümdarlarının dini üzeredir’ sözü gereğince halkının çoğu ilim süsüyle müzeyyen, 
fazilet elbisesiyle donanmış, güzel huylarla tanınmış ve üstün nitelikleriyle bilinmişlerdir.” diyerek 
Şehzâde Mustafa’nın ilme ve ilim adamlarına gösterdiği ilgi ve desteği hatırlatır. Şehzâde Mustafa’yı 
metheden bu ifadelerin ardından ona bazı tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmez: “Ey cihanın hâkimi 
padişah, öngörülü bir aklın sahibi olarak tarafınızdan da bilinmektedir ki adalet ve merhamet, saltanat 
aynasının parlatıcısıdır ve memleketin çehresinin süsüdür. (Nasıl ki) aynanın yüzeyi cila aleti ile 
parlaklık kazanırsa memleket de adalet ile mamur olur. Bu yüzden adalet dizginini bir an olsun elden 
bırakma ki saltanat atını cihan meydanında gezdirip daima muzaffer bir hükümdar olasın.” “El açıklığı, 
insanların kalplerini kazanmaya vesile ve insanlar (arasında) muhabbete sebep hatta Allah’ın rızasını 
(kazanmaya) vesiledir. (Bu yüzden) yönetimin altındaki halk ve orduyu daima ihsan kemendiyle idare 
et ki fırsat ele geçtiğinde saadet topunu liyakat çevgânıyla devrin arsasından kapıp kurtarasın.” Fazlî, 
şehzadeye verdiği bu nasihatların ardından “Bâkî” ifadesiyle mektubunun sonuna geldiğini haber verir. 
Şehzadeye muzafferiyet ve muvaffakiyet temenni eden bir kıtayla duâ kısmına başlar. Kıtadan sonra, 
“saadet bahçesinin taze şarabı, padişah sülalesinin saltanat gülistanının yeni yetişmiş (fidanı), padişahın 
talih ve saygınlık sahibi torunu, Hazret-i Sultan Muhammed’in ömrünün fidanını saadet bahçesinde 
taze, nâmlı ve verimli eylesin”. “Bozguna uğramış dinsiz düşmanı mağlubiyete düçâr edip başıboş, 
ızdırap içinde perişan kılsın.” diyerek şehzâde için dua, hasımları için beddua eder. Farsça bir kıta ile 
mektubunu tamamlar. 

Mektupta herhangi bir tarih bilgisi yer almaz. Fakat mektupta yer alan bazı bilgiler bize birtakım ipuçları 
vermektedir. Şehzade Mustafa, Amasya Sancak Beyliği’ne 16 Haziran 1541’de atanmış, 1549 yılında 
Konya Sancak Beyliği’ne tayin olana kadar buradaki vazifesi devam etmiştir 
(tr.wikipedia.org/wiki/Şehzade_Mustafa). Fazlî mektubunda Kanunî Sultan Süleyman’ın 
Kızılbaşlar/İran üzerine sefere çıktığı esnada İstanbul’dan ayrılıp bu güzel şehri (Amasya’yı) gezme 
fırsatı bulduğunu ifade etmektedir. Kanunî devrinde Irakeyn Seferi (1533-1535), Tebriz Seferi (1548-
1549) ve Nahçıvan Seferi (1553-1554) olmak üzere İran üzerine üç sefer düzenlenmiştir 
(remzikilic.com/kanuni-sultan-suleyman). Şehzade Mustafa’nın Amasya’daki sancak beyliği vazifesini 
ifa ettiği tarihi dikkate aldığımızda mektupta zikredilen seferin Tebriz Seferi olduğu açıktır. Kanunî, 31 
Mart 1548’de Tebriz Seferi için Üsküdar’dan ayrılmıştır. Haziran ayı sonuna doğru Erzurum önlerine 
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vardığında buradan Şah Tahmasb’a onu cenge davet eden bir mektup göndermiştir. Şah Tahmasb 
Kanunî ile meydan savaşını göze alamayıp çareyi Tebriz’den Kazvin’e geçmekte bulmuştur. Kanunî, 27 
Temmuz 1548’de herhangi bir direnişle karşılaşmadan Tebriz’i ele geçirmiştir (remzikilic.com/kanuni-
sultan-suleyman). Bu bilgilerden hareketle mektubun 1548 tarihinde yazıldığını söyleyebiliriz. 
Mektupta Ladik dışında herhangi bir yer ismi zikredilmez. Fakat, Şehzâde Mustafa’nın Amasya’da 
Sancak Beyi olması ve Ladik’in Amasya’ya coğrafi yakınlığı dikkate alınarak müellifin kastettiği şehrin 
Amasya olduğu yönünde fikir beyan ettik. 

3. Metin 

DUèÁ-NÁME-İ ÓAØRET-İ ŞÁH-ZÁDE-İ CÜVÁN-BAÒT ÙÁLE BEÚÁHU2 

LeùÀyif-i óamd ü sipÀs ve veôÀyif-i şükr-i bì-úıyÀs CenÀb-ı ÒÀlıúu’l-cinni ve’n-nÀsa3 sezÀvÀrdur ki vücÿd-ı selÀùìn-
i saèÀdet-úarìni vÀsıùa-i niôÀm-ı memleket ve rÀbıùa-i intiôÀm-ı cumhÿr-ı ümmet idi. es-SulùÀnu ôıllu’llÀhi fi’l-arøi4 
muúteøÀsınca õÀt-ı ferruò-simÀt-ı pÀdşÀhÀn-ı kirÀmı ve şÀn-ı saèÀdet-nişÀn-ı òudÀvendigÀrÀn-ı èiôÀmı maôhar-ı 
kemÀl-i úudret ü èaôamet ve miréÀt-ı nevÀl-i nièmet ü raómet úıldı celle celÀluhu ve èamme nevÀluhu5 ve şerÀyif-
i ãalÀt-i bì-èaded ve ôarÀyif-i taóiyyÀt-ı lÀ-yuóãÀ ve lÀ-yuèadd cenÀb-ı óaøret-i sulùÀn-ı enbiyÀya müsteóaúú-ı 
niåÀrdur ki nüvìd-i beşÀret-i teéyìd-i èadlu sÀèatin yaèdilu èibÀdete òamsìne elfi senetin6müstedèÀsınca ümerÀ-i 
kirÀmı irşÀd-ı şerìèat-i óaúìúat-reşÀdı ile ùarìúat-i èadÀlete daèvet eyledi ve vaèìd-i şedìd-i eô-ôulmü ôulumÀtu 
yevmi yevmi’l-úıyÀmeti7maømÿnınca sirÀc-ı vehhÀc-ı dìn-i metìn ile sebìl-i reşÀd [u] ùarìú-i sedÀda hidÀyet eyledi. 
èAleyhi mine’ã-ãala[vÀ]ti aãfÀhÀ ve mine’t-taóiyyÀti evfÀhÀ.8 AmmÀ baèd bugün ki sulùÀn-ı çÀr-bÀliş-i gerdÿn 
SulùÀn SüleymÀn gibi otaà-ı ÀsmÀn-niùÀúın cÀnib-i şarúda úurmışdı ve şÀh-mÀh-ı sipihr-i fìrÿze-gÿn ÚızılbÀşvÀr-ı 
èasÀkir-i kevÀkib-i perìşÀn-mevkibin òavf u òaşyetden pusuya urmışdı. 

Úıùèa   Çünki sulùÀn mihr-devletle 

  Şarúda dikdi rÀyet-i zerrìn 

Òaşyetinden görünmedi şeh-mÀh 

èAskeri eyledi òafÀyı kemin 

Óaøret-i aèôam-ı eèÀôım-ı selÀùìn-i zamÀn ve ekrem-i ekÀrim-i òavÀúìn-i cihÀn pÀdşÀh-ı cihÀn-penÀh ve şÀhen-şÀh-
ı Cemşìd-intibÀh bÀèiå-i emn ü emÀn ve óÀris-i9 òalú-ı cihÀn maòãÿã-ı naãã-ı innallÀhe yeémuru bi’l-èadli ve’l-
iósÀn10 es-sulùÀn beni’s-sultÀn SulùÀn SüleymÀn Òan bin Selìm Òan bin BÀyezìd Òan şeyyedallÀhu daèÀyimi 
òıyami rifèatihi bi-eùnÀbi teéyìdÀtihi ebede’l-ÀbÀd bi-óaúúi’l-evtÀdi’l-aútÀb11 Úızılbaş-ı evbÀş-ı [100a] bed-maèÀş 
üzre èasÀkir-i furãat-meéåerin çeküp gitmişdi. Ol zamÀnda bu faúìr-i àarìbü’l-aóvÀl ve àarìb-i faúìrü’l-óÀl mübtelÀ-
yı firÀú ve Àrzÿ-mend-i rÿz-i telÀú aènì Faølì-i pür-iştiyÀú ittifÀú-ı sevú-i İlÀhì ve óükm-i óaøret-i èizzet-penÀhì 
muúteøÀsınca DÀrü’s-salùanati’l-èAliyye-i maómiyye-i Úosùanùıyye óamÀha’llÀhu èani’l-ÀfÀt ve’l-beliyyetden12 
sefer ve uzaú bir yayluàa güõer úılmışdum. Ol şehr-i latìf ve maóall-i naôìfde birkaç gün iúÀmet olınup bÀà u rÀàını 

 
2  Ömrü uzun olsun. 
3  Cinlerin ve insanların yaratıcısı. 
4  Sultân yeryüzünde Allah'ın halîfesidir. 
5  Onun şanı ne yücedir. Allah’ın bağış ve ikramı bütün varlığı kaplamıştır. 
6  “Bir saat adaletle yönetmek, elli bin senelik ibadete denktir.” Hadis-i Şerif 
7  Hadis-i şerifin doğru şekli: “Fe-inne’ô-ôulme ôülumÀtün yevme’l-úıyÀmeti.” “Çünkü zulüm kıyamet gününde zâlime zifirî 

karanlık olacaktır.” (https://www.hadiskitaplari.com/riyazus-salihin/riyazus-salihin-564-nolu-hadis). 
8  Duaların en halisi ve selâmların en sadakatlisi O’nun üzerine olsun. 
9  Metinde “óÀriå” şeklinde yazılmıştır. 
10  “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı emreder.” Nahl/90. 
11  Allah, onun yücelik otağının direklerini destek ipleriyle ebediyen sağlam kılsın. Kutupların dört kutbunun hürmetine. 
12  Allah onu bela ve afetlerden muhafaza eylesin. 
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gül-geşt ve temÀşÀ-yı kÿh u deşt iderdüm. Ne maóall-i laùìf imiş bu maóal ki behÀsına yoú cihÀnda bedel eyi ãÀfì 
hevÀsı óÿb-efzÀ reşk-i bÀà-ı cinÀn-ı cihÀnda uca seyrÀn-gÀhları bì-miål ü behÀ ve bÀàçeleri gül-zÀr-ı cinÀndan aèlÀ 
ãaórÀsı Óaøret-i Òıøır gibi òaêrÀ-pÿş ve feøÀsı rifèatde Úubbe-i ÒaêrÀyile ber-Ààÿş ãaórÀsında Àb-ı óayvÀn-ÀsÀ 
cÿy-bÀrı cÀrì ve her gÿşesinde nesìm-i behişt gibi hevÀ-yı laùìf sÀrì. FeøÀsı Óıør-ı òaêrÀ-pÿşa beñzer óayÀt Àbı gibi 
Àbı revÀn-baòş hevÀsı nitekim enfÀs-ı èÌsì óayÀt-efzÀ vü ãıóóa[t]-rìz ü cÀn-baòş.13 

Beyt   Laùìf ü dil-güşÀ Àb u hevÀyì 

   MübÀrek menzilì feròunde cÀyì 

                                           ReyÀóìn ber-kenÀr-ı Àb reste   

   Be-Àb-ı jÀle dest ü rÿy şüste14 

Ol şehr-i şerìf bir kÿh-ı bülend-mÀnendiñ dÀmeninde vÀúiè olmış bir maóall-i latìfdür ki vaããÀfÀn-ı cihÀn ve 
ãarrÀfÀn-ı cevÀhir-èirfÀn tavãìf-i iètidÀl-i hevÀsında bÀd gibi ser-gerdÀn ve taèrìf-i ãafvet-i cÿy-ı cÀn-fezÀsında ve 
âb-mÀnend kendülerinden gidüp óayrÀnlardur. 

Beyt   Óayret alur aúlumı baúsam gözine vü úaşına 

   Áferìn ãad Àferìn ol ãÿretüñ naúúÀşına15 

Ol kÿh-ı gerdÿn-şükÿh bir cebel-i èaôìmdür ki ke’l-cibÀli’r-rÀsiòÀt ve’ù-ùavdi’s-sÀmióÀt16 anuñ óaúúında vÀriddür. 
Bir kÿhdur ki tìà-i pür-mìài àılÀf-ı eflÀke girmiş gitmişdür ve kemer-i pür-óaceri miyÀn-ı cevzÀyı [100b] der-kemer 
itmişdür. 

Beyt   BÀ-esÀs-ı Bì-sütÿn der-üstüvÀrì tevéemÀn 

BÀ-zimÀm-ı ÀsmÀn ender-bulendì hem-èinÀn17 

Ve ãaórÀ-yı àarrÀ-yı cennet-feøÀsı çayır u çemen ve semen ü nesteren birle müzeyyen bir menzildür ki hÀõihi 
cennÀtü èadnin fe’dòulÿhÀ òÀlidìn18anuñ şÀnında nÀzildür. 

Şièr   ÒˇÀnde sipihr ez-òaù-ı sebz-i çemen 

   Enbetehu’llÀh nebÀten óasen19 

V’Àmede ber-óÀşiye-i lÀlezÀr 

   Sebze sevÀdì zi-òaù-ı sebz-i yÀr20 

 
13  “FeøÀsı Óıør-ı òaêrÀ-pÿşa beñzer óayÀt Àbı gibi Àbı revÀn-baòş hevÀsı nitekim enfÀs-ı èÌsì óayÀt-efzÀ vü mihr-rìz ü cÀn-

baòş” kısmı sayfa kenarında yer almaktadır. 
14  Hoş ve gönül açıcı bir iklim/ Kutlu bir menzil uğurlu bir mekan/ Reyhanlar su kenarında bitmiş/ Çiy tanesiyle elini yüzünü 

yıkamış. 
15  Beyit Abdülkerim-zâde Hayâlî’ye (ö. 1523-24) aittir. Beytin doğru şekli: “Hayret alur aklumı baksam gözine kaşına/ Sad 

hezârân âferîn şol sûretüñ nakkâşına” (Köksal, 2013). 
16  Köklü dağlar ve engin tepeler gibi. 
17  Sağlamlıkta Bîsütûn’un ikizi/ Yükseklikte gökyüzünün dizginiyle bir dizginde. 
18  “Bu cümle, başına “hâzihi” kelimesi eklenerek Tâhâ sûresinin 76. âyetindeki ‘cennâtü adn’ ibâresi ile Zümer sûresinin 73. 

âyetindeki “fedhulûhâ hâlidîn” ifadesinden oluşturulmuş ve kalıplaşmıştır.” (Uzun, 2017: 26). 
19  Ayette doğru şekli: “Ve enbetehÀ nebÀten óasenen”. “Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi.” Âl-i İmrân/37. 
20  Gökyüzü, çimenin yeşil çizgisinden okudu/ Allah onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi/ Lale bahçesinin kenarında yeşermiş 

Yarin yeşil ayva tüylerinden yeşil bir yazı. 
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Ve şehr-i şehìr-i cennet-naôìri envÀè-ı nièamla memlÿ ve elvÀn-ı fevÀkih ile ùopùolu bir èişret-gÀhdur ki ve lehum 
fìhÀ21 mÀ-teştehi’l22-enfusu ve teleõõu’l-aèyun23anuñ óaúúında vÀriddür. 

Beyt   Ìn şehr24  bebìn çü òulú-ı eşrÀf    

   Mecmÿè der u kemÀl-i elùÀf25 

Ve ãaórÀ-yı Firdevs arasında vÀúiè olan deryÀ-miåÀl cÿy-bÀrı gÿyiyÀ bir Àyine-i ãÀf u müdevverdür ve ol şehr-i 
şerìf èaks-i gül-zÀr-ı cinÀndur ki ol Àyine-i ãÀfı mecÀzìsinde muãavverdür. 

Beyt   K’Àn óükm-i óayÀt-ı cÀvidÀnì dÀred  

   Ser-mÀye-i Àb-ı zindegÀnì dÀred26 

ÒuãÿãÀ kim ol şehr-i şehìre bir hümÀ-yı evc-i èaôamet ü kÀm-rÀnì ve bir èanúÀ-yı úÀf-ı salùanat u cihÀn-bÀnì sÀye 
ãalmışdur ki dürretü’t-tÀc-ı pÀdşÀhÀn-ı rÿy-ı zemìn ve úurretü’l-èayn-i tÀc-dÀrÀn-ı salùanat-úarìndür. 

Beyt   YÀ Rab be-kerem nigÀh-dÀreş  

   Ender heme óÀl bÀş yÀreş27 

áazel28   Úalbe rÀóat-baòşdur el-óaú hevÀsı LÀdiú’üñ 

   CÀn baàışlar cÀna Àb-ı cÀn-fezÀsı LÀdiú’üñ 

   Dünyede olmaz leùÀfetde naôìri bir daòi 

   Ùaèn ider gül-zÀr-ı firdevse feøÀsı LÀdiú’üñ 

   èÁleme èarø itmege her dem cinÀnuñ èaksini 

   Oldı bir Àyìne cÿy-ı pür-ãafÀsı LÀdiú’üñ 

   Sebzelerle bir yeşil aùlas kebìr maóbÿbdur 

   Kim gören cÀndan olurlar mübtelÀsı LÀdiú’üñ 

   FaøliyÀ bir şÀh-ı èÀlem sÀye ãalmışdur aña 

   N’ola ger olsa müşerref her arası LÀdiú’üñ 

Ol ÀftÀb-ı [101a] ÀsmÀn-ı celÀlet ve ÀsmÀn-ı ÀftÀb-ı saèÀdet vÀsıùa-i niôÀm-ı umÿr-ı memleket ve rÀbıùa-i intiôÀm-
ı sipÀh ü raèiyyet ãÀóib-livÀ-yı Sikender-i devrÀn ve vÀriå-i taòt-ı SüleymÀn-ı zamÀn ÀsmÀn-ı taòt-ı kevÀkib raòt-ı 
şÀh-zÀde-i cüvÀn-baòt. 

Úıùèa   KeéennemÀ’d-dehru tÀcun ve huve durretuhu 

   Ve’milkü ve’l-milelü29 keffun ve huve òÀtimuhu 

   Ve’l-berru ve’l-baóru ve’l-aèlÀmu ecmaèuhÀ 

 
21  velehum fìhÀ: ve fìhÀ (ayette doğru şekli). 
22  teştehì: teştehìhi (ayette doğru şekli). 
23  “Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır.” Zuhruf/71. 
24  Ìn şehr be-bìn: Şehrì bìnì (şiirin orijinal şeklinde). Şiir Hâkânî-i Şirvânî’ye aittir (Yahya Qarîb, 1955: 113).  
25  Bu şehre bakınız, eşrafın huyu gibi kusursuz güzellikler onda toplanmıştır. 
26  O, ebedi hayat hükmündedir Ab-ı hayat suyunun sermayesidir. 
27  Ey Rabbim kereminle onu gözet Her halde onun yardımcısı ol. 
28  Bu gazel şairin divanında da yer almaktadır (Özkat, 2005: 353-354). 
29  Metinde “ve’l-milku ve’n-naòtu” şeklinde yazılmıştır. 
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   Ve’l-òalúu ve’l-felekü’d-devvÀru òÀdimuhu30 

Aènì şeh-zÀde-i bÀ-ãafÀ Óaøret-i SulùÀn MuãùafÀ aèla’llÀhu TeèÀlÀ elviyyete salùanatihi èalÀ-meàÀrifi’l-müslimìn 
bi-teéyìdihi ve úuvvetihi ve ãÀnehu èammÀ şÀnuhu bi-tevfìúihi ve úudretihi.31 

Úıùèa   Felek bende-i fermÀn melek medó-òˇÀn 

   ÚaøÀ kÀr-sÀz u úader pìş-kÀr  

   Zi-teéyìd-i leşker zi-nuãret-i silÀó  

   Zi-rifèat-i külÀh u zi-óaşmet-i diåÀr32 

Bir pÀdşÀhdur ki zìver-i meşşÀùa-i èadl ü inãÀfıyla çihre-i memleket zìb ü zìnet bulmışdur. Ve bir şÀhenşÀhdur ki 
óilye-i cÿd u reéfetiyle èarÿs-ı salùanat leùÀfet ü neôÀfet taóãìl itmişdür. ÕÀt-ı pÀki maèden-i letÀfet ü ôarÀfet ve şÀn-
ı şerìf-i tÀbnÀki menbaè-ı feãÀóat u belÀàatdur. Bir nükte-dÀndur ki şÀhid-i nikÀt zìr-i tutuú-ı èibÀrÀt u istièÀrÀtdan 
øamìr-i münìrine gün gibi èayÀndur. Ve bir daúìúa-şinÀsdur ki mey-i maèÀnì ôurÿf-ı óurÿfdan her dem òÀùır-ı 
èÀùırına feyø-resÀndur. Dest-i cÿd u reéfeti nìk-kirdÀrlara dest-gìr olup óażìż-i òÀkden evc-i eflÀke terfìè 
buyurmışdur. Ve keff-i inåÀf u èadÀleti tìà-i siyÀsetle bed-kÀrlaruñ òÀn-mÀnını òarÀb ve mekÀnın zìr-i türÀb 
itmişdür. 

Beyt   Çü ebr est dest-i şeh-i kÀm-yÀb  

   Ki bÀred gehì Àteş ü gÀhì Àb33 

Beyt   Dosta luùf eyleyüp düşmenleri úahr itmege 

               Bir elünden düşmesün tìà ü biründen cÀm-ı nÀb 

Bir kerìmdür ki pertev-i envÀr-ı luùf u seòÀsı her gÿşede hezÀr çerÀà [101b] uyarmışdur. Ve bir úahramÀ[n]-ı 
úahhÀrdur ki úaùre-i Àb-ı şemşìri eşrÀruñ ocaàuna ãu úoymışdur. Bir saòìdür ki mevÀyid-i fevÀyidi òavÀãã u èavÀm 
óaúúında bì-dirìà ü mebõÿldür ve bir òalÿkdur [ki] feżÀyil-i òaãÀyil-i óamìdesiyle cemìè-i enÀm úatında memdÿó 
u maúbÿldur. Bir èÀlì-himmetdür ki her üftÀde-i pÀy-mÀle dest-gìr olup evc-i rifèate terfìè itmek úatında ednÀ 
mertebedür ve bir ãÀóib-devletdür ki hezÀrÀn Cemşìd ü Ferìdÿna èatabe-i èilliyesind[e] èibÀd-ı bÀ-inúıyÀdınuñ 
iètiúÀdı èidÀdından olmaú aèlÀ derecededür. 

Şièr   Ey óarìm-i óürmet-i secde ki mihr-i münìr 

   Perde-dÀrÀn der-perde-serÀyet meh ü mihr  

Mihr eger bÀ-naôar-ı pÀk neyÀyed be-deret  

Şeved ez-àayret-i Óaú dìde-i bünyÀ[n]eş êarìr34 

Gerd-i cÀrÿb ki ferrÀş-ı tu engìòt ãabÀ   

Be-bered tuófe be-eùrÀf èalÀ-raàm-i èabìr  

Künh-i evsÀf-ı tu evhÀm kücÀ der-yÀbed  

 
30  Zamâne bir taç ise o (bu tacın) incisidir/ Saltanat ve milletler bir el ise o (bu elin) yüzüğüdür/ Kara, deniz ve bütün 

sancaklar, insanlar ve dönen felek onun hizmetçisidir. Şiir Ebû el-Huseyn el-Alevî er-Razî’ye aittir (Ahmed ibn Ali el-
Manînî, 1870: I, 96). 

31  Muhlis Şehzâde Hazret-i Sultan Mustafa’yı kastediyorum. Allah, destek ve kuvvetiyle Müslümanların miğferleri 
üzerindeki saltanatının sancaklarını yükseltsin. Yardım ve kudretiyle onun mertebesini muhafaza eylesin. 

32  Felek (onun) emir kulu, melek övgü şairi/ Hüküm işçisi, kader çırağı/ Ordunun desteğiyle, silahın yardımıyla/ Külahının 
yüceliği kaftanının heybeti (sayesinde). 

33  Talihli padişahın eli bulut gibidir/ (Ondan)bazen ateş bazen su yağar. 
34  Ey parlak güneşin hürmet secdesi (ile) yoldaşlık ettiği (sultan)/ Ay ve güneş senin has odanda kapıcındır/ Eğer güneş halis 

bir nazarla senin kapına gelmezse/ Hakk’ın gayretinden senin binanın gözü kör olur. 
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K’Àn hadìåist muúaddes ü ala’llÀh siyer35 

Ey kerìm-i vÀcibü’t-tekrìm sen bir şehen-şÀh-ı èaôìmsin ki eger İskender-i ercümend Àb-ı óayÀtdan behre-mend 
olaydı bende-i bì-miúdÀruñ olmaàıla iftiòÀr iderdi ve NÿşìrevÀn-ı kÀm-yÀb Àb-ı revÀndan sìrÀb olaydı her Àn 
òidmet-i şerìfüñde bulunmaduàına óaşre dek iètiõÀr eylerdi. 

Beyt   Serìrüke èarşu’l-èizzi lÀ-zÀle èÀliyen  

   Ve tÀcuke iklìlün èalÀ-maàrefi’ş-şemsi36 

Sen bir dÀnÀsın ki ÀstÀnıñ erbÀb-ı dÀnişiñ mecmaèı ve feżÀyil ü maèÀrifiñ menbaèıdur. En-nÀsu alÀ-dìni 
mulÿkihim37 muúteżÀsınca úullaruñuñ ekåeri óilye-i maèÀrif ile ÀrÀste ve óulle-i feżÀyil ile pìrÀste òaãÀyil-i óamìde 
ile mevãÿf ve feżÀyil-i pesendìde ile [102a] maèrÿflardur. Keååerehumu’llÀhu TeèÀlÀ bi’n-nuãreti’l-úÀhireti ve 
naãarahum èala’l-aèdÀéi bi’l-furãati’l-bÀhireti ilÀ-yevmi’l-Àòireti.38 

Úıùèa    CihÀn be-kÀm u felek bende vü melek dÀèì  

   Ümìd tÀze vü devlet úavì vü baòt cevÀn 

   Fütÿó sÿy-ı yesÀr u suèÿd sÿy-ı yemìn39 

   Sipihr pìş-i rikÀb ü zamÀne zìr-i èinÀn40 

Ey pÀdşÀh-ı èÀlem-penÀh maèlÿm-ı òÀùır-ı ÀgÀhdur ki inãÀf u èadÀlet ãayúal-ı Àyine-i salùanat ve zìver-i çihre-i 
memleketdür. Rÿy-ı Àyìne ãayúal ile cilÀ bulur ve memleket èadl ile maèmÿr olur andan bir an èinÀn-ı èadÀleti 
elden úoma ki semend-i salùanat meydÀn-ı cihÀnda cevelÀn virüp ãÀóib-úırÀn olasın. 

Úıùèa   Ez-èadl-i pÀdşÀh çi çìzest òÿb-[t]er  

   K’ez èadl mì-şeved mütemeşşì èale’d-devÀm  

   Hem mülk-rÀ èimÀret ü hem cÀh-rÀ şükÿh  

   Hem òalú-rÀ ferÀàat u hem taòt-rÀ niôÀm41 

Ve seòÀ vü cÿd mÿcib-i inciõÀb-ı úulÿb-ı èÀlemiyÀn ve sebeb-i maóabbet-i ÀdemiyÀn belki bÀèiå-i rıżÀ-yı 
SübhÀndur. DÀyimÀ kemend-i iósÀn ile riúÀb-ı sipÀh u reèÀyÀyı bend eyle ki vaút-i furãatde gÿy-i saèÀdeti çevgÀn-
ı liyÀúatle èarãa-i rÿzgÀrdan rubÿde úılasın. 

RübÀèì   Çün bende-perverì küni ve feyø-güsterì  

   Cüz nÀm-ı nìk ü devlet-i bÀúì çi mì-berì   

Der-dÀd u dìn ü fażl u èatÀ ãarf kün óayÀt  

 
35  Senin hizmetçin (olan) saba rüzgârının kaldırdığı süpürgenin tozu/ Güzel kokuya rağmen etrafa armağan götürür/ Senin 

vasıflarının mahiyetini kavramak ne mümkün/ Çünkü o mukaddes bir sözdür ve Allah (vergisi) bir ahlak ve yüksek 
vasıflardır. 

36  Yücelik makamındaki tahtın yüksek olsun/ Müzeyyen tacın güneşin çevresinde (olsun). 
37  “Halk, hükümdarlarının dini üzeredir.” 
38  Yüce Allah onlara, üstünlük verici yardımını artırsın. Ahiret gününe kadar düşmanlara karşı onlara parlak bir başarı ile 

yardım etsin. 
39  Fütÿó sÿy-ı yesÀr u suèÿd sÿy-ı yemìn: Fütÿó sÿy-ı yemìn ü suèÿd sÿy-ı yesÀr (Bu şiir Kara Fazlî’nin Tehniyet-nâme 

isimli eserinde de yer alır. Yalçınkaya, 2021: 852). 
40  Cihan muradına ermiş, felek köle, melek duacı/ Ümit taze, talih güçlü, baht genç/ Zaferler sol yanında, kısmetler sağ 

yanında/ Felek huzurda ve zamane dizginlenmiş. 
41  Padişahın adaletinden daha iyi ne olabilir/ Zira daima adalet sayesinde (işler) yürür/ Hem mülkü mamur (eder), hem de 

makamı görkemli (kılar)/ Hem halka huzur (verir), hem de tahta nizâm (verir). 
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   TÀ ez-ber-i saèÀdet-i cÀvìd ber-òÿrì42 

BÀúì. VÀsıùa-i vÀsıtì-i òoş-óarekÀt ile ne taórìr ve rÀbıùa-i elfÀô u èibÀrÀt ile ne taúrìr olına. Mefhÿm-ı òaùìr-i èatìr-
i Àyìne naôìr ve maèlÿm-ı żamìr-i münìr-i ÀftÀb tenvìr olmaya. 

Úıùèa   Hemìşe bÀd be-ôafer ey óükm-i YezdÀnì  

   Be-dest-i óükm-i tu menşÿr-ı òüsrevì menşÿr   

   BeúÀ-i õÀt-ı tu bÀdÀ ki bÀ-èinÀyet-i tu  

   Ne kÀr-ı men ki şeved kÀr-ı èÀlemì maèmÿr43      [102b] 

MedÀric-i cÀh u celÀl ve meèÀric-i èizzet ü iúbÀl mÀh u sÀl bi’l-àuduvvi ve’l-ÀãÀl müteèÀlì vü mütezÀyid ola. 

Úıùèa   TÀ cihÀn-rÀ beúÀ buved mümkin 

 Úaêr-i cÀh-ı tu der-teraúúì bÀd44 

Ve ÀstÀn-ı gerdÿn-nişÀn u èarş-ÀşyÀnuñ KaèbevÀr meùÀf-ı erbÀb-ı ãafÀ ve úıble-gÀh-ı aãóÀb-ı vefÀ olup şeref-i iúbÀl 
bula. 

Úıùèa   Hemìşe dergeh-i aèlÀ-yı pÀdşÀhì-i tu    

Çü Kaèbe maúãad-ı óÀcÀt-ı ehl-i èÀlem bÀd45 

Óażret-i èizzet ol nev-bÀde-i bÿstÀn-ı saèÀdet ve nev-reste-i gülistÀn-ı salùanat sülÀle-i şÀhì ve nebìre-i pÀdşÀhì-i 
emced ü esèad Óażret-i SulùÀn Muóammedüñ nihÀl-i èömrüni gül-zÀr-ı devletde tÀze vü ter ve nÀmì vü bÀrver 
eylesün. 

Beyt   BÀà-ı devletde ser-bülend olsun 

   Taòt-ı èizzetde ercümend olsun 

Sìr olup çeşme-i cüvÀnìden 

   Pìrlikden de behremend olsun.  

Ve aèdÀ-yı bì-dìn-i hezimet-úarìni dÀyimÀ münhezim ü maúhÿr ve maàlÿb u mecbÿr olup mużùarib ü ser-gerdÀn 
ve mużùarr u perìşÀn olmaàdan òÀlì olmasun.  

Ser-i düşmenÀn-ı tu estaàfirullÀó  

   Ki òºod düşmenÀn-ı tu-rÀ ser ne-bÀşed   

   Suòan ber-ser-i düşmenet úaùè kerdem  

               Ki maúùaè-i ez-Àn cÀy bihter ne-bÀşed46 

Ámìn yÀ Muèìn. Temme.47 

 
42  Koruyup kollarsın ve bolluk bereket saçarsın/ İyi bir namdan ve dâimî bir ikbalden başka ne götürürsün?/ Hayatını adalet, 

din, erdem ve cömertlik (yolunda) sarf et/ Böylece ebedî saadete kavuşursun. 
43  Ey Cenâb-ı Hakk’ın hükmü, her zaman zafer üzerine olsun/ Padişahın fermanı senin egemenlik elinle yayılır/ Senin zâtın 

bâkî ola ki/ Senin inayetinle sadece benim işim değil cümle âlemin işi mamur olur. 
44  Cihan var olduğu sürece/ Senin makamın hep yükselsin. 
45  Senin saltanatının yüce dergâhı/ Kabe gibi daima bütün insanların dileklerini (gerçekleştirmek için) varacakları yer olsun. 
46  Senin düşmanlarının kafası ki estağfirullah/ Senin düşmanlarının başı olmasın/ Sözü senin düşmanının başında kestim/ 

Kaldı ki (sözü) kesmek için buradan daha güzel bir yer olamaz. 
47  Ey kullarına yardım eden ve nimet veren (Rabbim) kabul buyur. Tamam oldu. 



900 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2 0 2 2 .31 (December) 

Duâ-nâme of Kara Fazlî, one of the 16th century poets / Yalçınkaya, M. A. 

4. Sonuç 

Bu çalışmada Kara Fazlî’nin Kanunî Sultan Süleyman’ın oğullarından Şehzâde Mustafa’ya hitaben 
yazdığı “duâ-nâme”si ele alınmıştır. Mektubun ilk kısmında müellif, şehzadenin sancak beyi olduğu 
şehri yani Amasya’yı bir takım doğal güzelliklerini zikretmek suretiyle övmüştür. Şehir övgüsünün 
ardından kahramanlık, cesaret, cömertlik ve bilgelik gibi şehzadenin övgüye mazhar özelliklerini dile 
getirmiştir. Şehzâde Mustafa’ya bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra dua kısmına geçmiştir. Bu 
bölümde şehzâdenin yüce makamının daim olması, düşmanlarına karşı her zaman galip gelmesi, 
saltanat gülşeninde bu taze fidanın uzun ömürlü, faydalı ve üretken olması gibi hususları ifade ederek 
muhatabına hayır dualarda bulunmuştur. Mektup Farsça bir kıta ile sona ermiştir. Müellif Arapça ve 
Farsça kelime ve tamlamaların sıklıkla yer aldığı sanatlı bir dil kullanmıştır. Mektupta yer yer secili 
ifadeler, ayet ve hadislerden iktibaslar, kelam-ı kibarlar, deyimler, teşbihlerle süslenmiş tasvirler dikkati 
çekmektedir. Bir kısmı Fazlî’nin kendine ait bir kısmı ise Arap ve Fars edebiyatlarından seçilmiş çeşitli 
nazım şekillerindeki şiir parçaları metnin muhtelif kısımlarında yer almaktadır. Bütün bu özellikleriyle 
edebî bir eser hüviyeti kazanan bu mektup, Fazlî’nin inşâ sahasındaki kudretini göstermesi bakımından 
orijinal bir numune hükmündedir. 
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