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Seyyid Lokman’ın Hünername’sinden alınan bu minyatürde Şehzade Mustafa’nın cesedinin, idamdan sonra otağ önündeki bir çadırda teşhiri resmedilmiştir.
Şehzadenin hemen ayakucunda, imrahoru ve alemdarının başları gövdelerinden ayrılmış cesetleri görülmektedir. Resme göre o sırada Kanunî, otağı önünde kurulu
tahtında oturmakta ve az önce işlerini bitiren cellâtlardan dördü, yüzleri padişaha dönük olarak beklemektedirler. – A. Atilla Şentürk, Şehzade Mustafa Mersiyesi,
Enderun Kitabevi, s. 132- (Hünername, c.II, vr. 172a, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H. 1524)

En Hazin Mersiyenin Şairi:

TAŞLICALI YAHYA BEY

insanları karakter ve kabiliyetlerine göre değerlendirebilmek olmuştur. Bu sebeple devletin merkezi
her renk, dil, din ve mezhepten oluşan bir insanlar
mozaiği görünümündeydi. İtalyan şair Edmond de
Amicis’in İstanbul’u anlatan nefis eserinde, Galata
Köprüsü’nden kendilerine has kıyafetleriyle gelip
geçenleri tasvir ettiği sayfalar bu muhteşem manzaranın en güzel sahnelerinden birini oluşturur.
Geniş imparatorluk coğrafyasında asker, mimar,
gemici, mekanik ve taş ustaları, hekim, kasap, fırıncı
vb. akla gelebilecek her sanat ve meslek neredeyse
belirli yörelerin insanları arasında parsellenmiş gibiydi. Bütün bunları insanların neşet ettikleri yöreye
has gelişim ve kabiliyetleri ile izah ederek anlamak
mümkündür. Ancak ana dili Türkçe olmayan bu
farklı ırklara mensup kimselerin kısa bir eğitimden
sonra Türk edebiyatının büyük ustaları hâline gelivermeleri, bununla da kalmayıp Arap ve Fars dillerinde şiir yazacak seviyeye ulaşmaları, günümüz
mantığı ile çözümü oldukça zor bir problemdir.
O devirde şiir sanatının -günümüz anlayışından
çok farklı olarak- dilde kılı kırk yarmaya ve derin
bilgi birikimine dayalı bir hüner ve zekâ gösterisi
olduğu göz önünde bulundurulduğunda konunun karmaşıklığı daha iyi anlaşılır. Şairlik dileyenin
üstesinden gelebileceği kadar harcıâlem bir meslek
değildi. İlim, irfan, başta Türkçe olmak üzere her
üç dile hâkimiyet, güçlü bir mantık, muhakeme ve

Arnavud aslıdur ol taşlu yirün şehbâzı
Asdı eflâke meh-i nev gibi tîg-i hüneri
kabilinden beyitlerinde sürekli “Sengistân” yahut “Taşlu

Türk edebiyatının en hazin mersiyelerinden biri olan Şehzade Mustafa
Mersiyesi, Hürrem Sultan ve damadı Rüstem Paşa’nın birtakım entrikalarla
Kanunî’nin tahta varis olan en büyük oğlu Mustafa’yı idam ettirmeleri
sonucu yazılmıştı. Asker arasında büyük infial uyandıran bu durumun
bir isyana dönüşmesi Kanunî’nin Rüstem Paşa’yı azletmesi ile önlenmiş,
fakat ordudan başlayarak ülkenin her köşesine bir matem ve nefret
bulutu çökmüştü. Bu matem, Türk edebiyatı tarihinde hiç kimseye nasip
olmayacak sayıda mersiye yazılmasına sebep oldu.

ayın dosyası

O

smanlı Devleti’ne dünya imparatorluğu hüviyeti kazandıran amillerden biri de kendisini vücuda getiren
ırklar arasında ayrım gözetmeden,

keskin bir zekâ, büyük şairlerin beyitlerinden yüzlerce ve binlercesini akılda tutabilecek kudrette bir
hafıza, din ve tarih bilgisi, söz sanatlarına vukufiyet
gibi hususlar olmadan bir şahsın şairim diye ortaya
çıkması neredeyse mümkün değildi.
Edebiyat tarihimizde yüzlerce örneği verilebilecek adları unutulmuş şairlerden mesela Mesîhî-i
Ermenî, ana dili Türkçe olmayan bir Hristiyandır.
Mahlası da Hz. İsa’ya olan bağlılığının bir göstergesi
olan bu şairimiz, nefis Türkçe şiirler yazmanın yanı
sıra aynı zamanda Venediklilere Farsça ve Türkçe
dersleri verecek derecede bu kültürde kendini geliştirmiş ve o çağda Avrupa’ya açılmış ilginç bir simadır. Günümüz Türkiyesi için ibret verici örnekler
taşıyan bu kültür atmosferinin dikkat çeken karakterlerinden biri de Taşlıcalı Yahya Bey olup, o da XIX.
yüzyıl Türkiyesinin önde gelen entellektüellerinden
Şemseddin Sâmî ve İstiklal Marşı şairi Mehmed Âkif
gibi Arnavut asıllıdır.
Yahya Bey ana dili Türkçe olmadığı hâlde Türk
edebiyatının en güzel eserlerini veren bu şairler
zümresinin daha da ilginç bir halkasını oluşturur.
Çünkü Yahya’nın asıl mesleği askerliktir. Ömrü seferlerde geçen ve işi, yeri geldiğinde kan dökmek
olan böyle bir şahsın, şiir için eline kalem aldığında
en güzel ve âşıkane sözleri sıralayan bir şaire dönüşüvermesi, yukarıda sözü edilen problemi bizim için
daha da karmaşık hâle getirmektedir.
Türk edebiyatının en güzel divanlarından birine
ve hamse oluşturacak sayıda mesneviye sahip bulunan Yahya Bey, eserlerinde her fırsatta
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yir”den kopup geldiğinden bahsetmesine ve Arnavutluk ve mensubu bulunduğu Dukagin ailesiyle iftihar
etmesine nazaran şimdi Karadağ’ın kuzeyinde bulunan
Taşlıca’dan (Pljevlja) İstanbul’a geldiği tahmin edilmektedir. Eserlerinde doğduğu yeri “Sengistân” [Seng: taş]
olarak tanımlaması sebebiyle daha çok Taşlıcalı Yahya
lakabıyla tanınmıştır. Her fırsatta mensubu bulunmakla
övündüğü Dukaginoğlu sülalesi ise Osmanlı Devleti’nde
Dukaginzadeler olarak bilinen, devlet ve sanat adamları
yetiştirmiş meşhur bir ailedir. Aslen Normanlardan Duc
Jean tarafından İşkodra civarına yerleşmiş bir kabile olan
bu sülale daha sonra Arnavutlaşmış ve Duke Jean ismi
de Dukagin olarak telaffuz edilir olmuş. Şairin Gülşen-i
Envâr’daki ifadesi eğer büyüklerinden duyduğu doğru
bir rivayete dayanıyorsa, Duc Jean muhtemelen Haçlı
Seferleri sırasında Ortadoğu’dan dönerken bu bölgeye
yerleşmiş olmalıdır:
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Arnavudun hâsları ve yegleri
Nesl-i kadîmün Dukagin begleri
Mülk-i Arebden ki firâr itdiler
Taşlu vilâyetde karâr itdiler
Geldi bu şîrân-ı dilîrân-ı ceng
Taglara tagıldı misâl-i peleng

Latîfî, şairin İstanbul’da doğduğunu söylerse
de birçok kaynakta onun Arnavud Vilayeti’nden
İstanbul’a geldiği kayıtlıdır. Nitekim eserlerinde her
fırsatta bu sarp ve hırçın coğrafyayı överek hasretle yadeder. Ömrünün son yıllarında âdeta hayata küsmüş olarak memleketine dönmesi de onun
İstanbul’a sonradan geldiğine dair önemli bir ipucudur. Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman,
Sarı Selim, III. Murat gibi dört padişah devrini idrak
eden şairin, 1582 senesinde 93- 94 yaşlarında ölmüş
olma ihtimaline göre 1488- 1489 yıllarında doğmuş
olması muhtemeldir.
Devşirme usulüyle Acemi Oğlanlar Ocağına giren
Yahya Bey’in kaydettiği gelişme, aynı zamanda ocağın o dönemdeki eğitim sistemi hakkında da önemli
ipuçları vermektedir. Kendisinde kabiliyet görülen
asker adayları ilim ve güzel sanatlardaki eğilimleri
doğrultusunda desteklendikleri gibi, Yahya da önce
Acemi Ocağındaki odabaşısı daha sonra da Yeniçeri
Ocağı kâtibi Şihâbüddîn Bey tarafından himaye görerek her fırsatta Kemal Paşazade, Kadrî Efendi ve
Fenârîzade Muhyiddîn Çelebi gibi zamanın büyük
bilginlerinden ders alma ve askerin mecbur bulunduğu birtakım külfetten muaf tutulma imkânı bulmuştur. Bütün bu gelişmeleri daha iyi anlamak için, o
dönemde şiirin her kapıyı açan bir anahtar değerinde
olduğu gerçeğinin hatırda tutulması gerekir.
Bu arada Yavuz Sultan Selim için nazmettiği bir
kasidesinden Yahya’nın daha sonra bölüğe çıkarak 25
yaşlarında bir delikanlıyken Çaldıran (1514) ve Mısır
(1516) seferlerine katıldığı anlaşılıyor. Yavuz’un ölümü
için bir mersiyesi yahut Kanunî’nin tahta çıkışı ile ilgili
bir cülusiyesi bulunmaması henüz o devirde bu gibi
merasimlerde şiir sunacak seviyede bir şöhret kazanmadığı şeklinde yorumlanmaktadır. Kanunî’nin Viyana (1529) ve Alman (1532) seferleri ile süren askerlik
hayatı İbrahim Paşa’nın Irakeyn seferi ile devam eder.
Bu seferde hayatı boyunca birçok şairi himaye eden
Defterdar İskender Çelebi’ye bir kaside sunarak çekilen kıtlık ve sıkıntıları çarpıcı bir üslupla dile getirir.
Ancak Çelebi’nin kısa bir süre sonra idamı, şairin bu
vasıtayla yükselmesine engel olur. Daha sonra Âşık
Çelebi’den onun yayabaşı rütbesindeyken hocası Kemal Paşazade’nin çadırında başında börkü [başlık] ve
otağası [tuğ, çelenk] bulunduğu hâlde ayak üzerinde

Bana olaydı Hayalîye olan hörmetler
Hak bilür sihr-i helâl eyler idüm şi’r-i teri
mısralarıyla dile getirmişti. Bu dönemde Yahya Bey’in,
kendisi de büyük bir şair ve şair hamisi bulunan
Kanunî Sultan Süleyman’a ulaşma yolunda önünde bulunan Hayâlî Bey engelini aşmak için ilginç bir
yola başvurduğu anlaşılıyor. Rüstem Paşa, İbrahim
Paşa’nın aksine gerçekte bütün şairlerden ve özellikle
eski sadrazam İbrahim Paşa tarafından himaye görüp
yükselen Hayâlî Bey’den nefret eden bir sadrazamdır. Yahya Bey, İbrahim Paşa’nın idamından sonra, bir
şölen (1548) münasebetiyle Rüstem Paşa’ya bir kaside sunarak dikkatini çekmeyi başarır. Kısa bir süre
sonra kendisine Ebû Eyyûb-ı Ensârî Vakfı mütevelliliği verilir. Bunu Bursa Orhan Gazi, Kapluca, Bolayır
ve İstanbul’daki Bayezid mütevellilikleri takip eder.
Rüstem’in Yahya’ya olan iltifatı aslında şiir sanatından
anlayıp zevk almasından değil, Kanunî eliyle bir şahin
gibi beslenip şöhreti her geçen gün daha da büyüyen
Hayâlî’ye rakip bir şairi destekleme arzusundandır. Bu
gelişmeler aynı zamanda edebiyat tarihimizde şairlerin siyasi manevralar için nasıl kullanıldıklarının da
ilginç bir göstergesidir.
Kendisine tevdi edilen vakıf mütevellilikleri sebebiyle maddi durumunun oldukça rahatladığı ve
maliye konularında ustalaşıp uzmanlaştığı anlaşılan
şairin mesleki hayatındaki bu rahatlık dönemi fazla uzun sürmez. Mensubu bulunduğu coğrafyanın
yerine göre sert, inat, gözünü daldan budaktan esirgemeyen ve doğru bulduğu konuda sonuna kadar
direnen karakterinin bir gereği olmalı, haksızlığa

uğradığına inandığı Şehzade Mustafa için yazdığı
mersiye onun bütün hayatını altüst eder, fakat Türk
edebiyatı tarihindeki yerini ölümsüzleştirir.
Nahcivan Seferi sırasında Kanunî’nin oğlu Şehzade Mustafa’yı idam ettirmesi üzerine (H 960 / M
1553) hem padişahı hem de Rüstem Paşa’yı usta bir
dille hicveden meşhur mersiyesini nazmeden şair,
ömrü boyunca uzun bir emek sonucu yakınlaştığı
mevki ve itibarı tam elde etmek üzereyken neredeyse her şeyini bir anda kaybetti. Kanunî damadı
Rüstem Paşa’yı, galeyana gelen orduyu yatıştırmak
için azletmesine rağmen, aradan iki yıl geçmeden
Paşa’nın yeniden sadarete getirilmesi şairi güç durumda bıraktı. Rüstem Paşa şairi art arda teftişlerle
bunaltma yoluna gidip daha sonra huzuruna çağırarak mersiyesinde kendisi hakkında söylediklerinden dolayı azarladı ve mütevelliliklerden azletti.
Teftişlerden temiz çıkan şair eski görevlerinin geri
verilmesini istemesine rağmen bunlar fayda etmedi
ve 27 veya 30 bin akça zeamet ile İzvornik’e sürüldü.

Şehzade Mustafa’nın idamı
esnasında kendisi de ordu
mensubu bir asker olan
Yahya Bey, hayatını tehlikeye
atma pahasına, samimi
hislerine tercüman olan
meşhur mersiyesini yazmıştır.
Şair, şehzadenin ölümünü,
öldürülüş sebebini, çevirilen
entrikaları ve bundan
duyduğu derin teessürü dile
getirmiş; şehzade hakkında
yazılan mersiyelerin hiç
birinde görülmeyen bir
samimiyet ve cesaretle, Sultan
Süleyman, Hürrem Sultan
ve Rüstem Paşa’ya duyduğu
öfkeyi yer yer açıkça ve ustaca
hakaretlerle ifade etmekten
çekinmemiştir.
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ona bir kasidesini okuyup takdim ettiğini öğreniyoruz. Yine Çelebi’nin rivayetine göre, çok beğenilen bu
kasidenin tekrar tekrar okutturulduğu o toplantıda,
Kanunî’nin meşhur şairi Hayâlî Bey eserin bazı beyitlerini tenkit ederek şairi küçük düşürmeye çalışır.
İki şair arasındaki nefret ve husumetin bu hadiseden sonra başladığı tahmin ediliyor. O devirde
şairler himaye görüp kapılandıkları makamları kaybetmemek için zaman zaman birbirlerine karşı acımasızca mücadele verip hilelere başvurabiliyorlardı.
Hayâlî Bey genç şairdeki kabiliyeti sezmiş olmalı ki
her fırsatta ona engel olmaya çalışmış, Yahya da
Hayâlî’den aşağı kalır bir şair olmadığını
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Süleymaniye Camii’nin inşasının bitimi üzerine (1557)

bundan duyduğu derin teessürü dile getirmiş; şeh-

yeni bir ümitle Kanunî’ye her mısrası bir tarih olan ve bir

zade hakkında yazılan mersiyelerin hiçbirinde görül-

mısrasından on türlü tarih çıkan bir kaside sunarak içinde

meyen bir samimiyet ve cesaretle Sultan Süleyman,

bulunduğu sıkıntılı durumu dile getirdi. Padişahın gözün-

Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa’ya duyduğu öfkeyi

den tamamen düşmüş olmalı ki bütün bu hüner göste-

yer yer açıkça ve ustaca hakaretlerle ifade etmekten

rileri boşa gitti. Rüstem Paşa’nın ölümü üzerine (H 968 /

çekinmemiştir.

M 1561) mersiye görünümünde çok ustaca düzenlenmiş

Sonraki bentte özetle idam hadisesinin ne şe-

bir hicviye nazmederek ölümünden sonra da sadrazamı

kilde cereyan ettiği anlatılır. Şehzadenin sevinçle

hicvetti. Bütün gayretlerine rağmen istediklerini elde ede-

babasının çadırına girişi ve bir daha çıkmayışı, ilk

meyen şair sonunda Rumeli serhaddine giderek Yahyalı

bende nazaran daha sakin ve hadiseyi kabullenmiş

Akıncılar Ocağına girdi. Tamışvar Kalesi’nde serhat gazi-

bir tavırla dile getirilir. İlk beyitlerde şair, şehzade-

leriyle gaza ve yağmalara katıldı. Kanunî’ye son kasidesini

nin babasının çadırına yönelmesini elden geldiğince

Zigetvar Seferi’nde sunan şair, padişahın ölümünden son-

neşe ve ümit dolu duygularla tasvir ederek ardın-

ra Gülşenî şeyhi Üryanî Mehmed Dede’ye mürit olarak

dan gelecek dramatik sahnenin okuyucuda çarpıcı

tasavvufa yöneldi.

bir tesir uyandırmasını amaçlamıştır.

Türk edebiyatındaki “hamse” sahibi şairler-

3. bentte şehzadenin ölümüne insanların ve

den olan Yahya Bey’in Hamse’sini Kanunî Sultan

tabiatın matem tutması üzerinde durulmuştur.

Süleyman’a sunduğu bilinmektedir. Hamse’yi oluş-

Onun günahsız olduğu hâlde âdeta bile bile ölüme

turan mesnevilerden Şâh u Gedâ saray kapıcıların-

rıza gösterdiği, babasına itaat uğruna canını verdi-

dan Ahmed Şah adına yazılmıştır. Eser mecazi aşkın

ği ve böylece şehitlik mertebesine erdiği, ruhunun

insanın kalp gözünü açarak sonunda hakiki aşka

sevinçle Allah’ın huzuruna ulaştığı vurgulanarak

yönlendirişini hikâye eder. Hamsenin ikinci mes-

hüzünlü bir atmosfer oluşturulmaya çalışılmıştır.

nevisi olan Gencîne-i Râz ahlaki konulardan oluşan 40 bölümden meydana gelir. Kitâb-ı Usûl veya
Usûlnâme ve Gülşen-i Envâr da aynı tarzda nazmedilmiştir. Buna rağmen şairin bütün eserleri arasında
en meşhuru Şehzade Mustafa Mersiyesi olmuştur.

En Hazin Mersiye
Türk edebiyatının en hazin mersiyelerinden biri
olan Şehzade Mustafa Mersiyesi, Hürrem Sultan
ve damadı Rüstem Paşa’nın birtakım entrikalarla
Kanunî’nin tahta varis olan en büyük oğlu Mustafa’yı
idam ettirmeleri sonucu yazılmıştır. Asker arasında
büyük infial uyandıran bu durumun bir isyana dönüşmesi Kanunî’nin Rüstem Paşa’yı azletmesi ile önlenmiş, fakat ordudan başlayarak ülkenin her köşesi-
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ne bir matem ve nefret bulutu çökmüştü. Bu matem,
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Türk edebiyatı tarihinde hiç kimseye nasip olmayacak sayıda mersiye yazılmasına sebep oldu.
Meded meded bu cihânun yıkıldı bir yanı
Ecel celâlîleri aldı Mustafâ Han’ı
mısralarıyla başlayan ilk bentte şair, şehzadenin ölümünü, öldürülüş sebebini, çevirilen entrikaları ve
Sultan Mustafa’nın Bursa’ya gönderilen oğlu Mehmed’in boğdurulmasından sonra
tabutu başında ağlayan annesi. – A. Atilla Şentürk, Şehzade Mustafa Mersiyesi, Enderun
Kitabevi, s. LXVIII- (Hünername, c.II, vr. 174b) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi

uygun bir zemin hazırlamaktır. Şair IV. bentte şehzade için herkesin gözyaşı döktüğünü, bu işe Rüstem
Paşa’nın sebep olduğunu vurgulayarak âdeta padişahı kışkırtmaya çalışmaktadır. Şehzade günahsız
yere öldürülmüştür, öyle ise iftira ederek buna sebep olan Rüstem de ölmelidir.
5. bendin başında cinayetin nasıl bir düzenle işlendiğini özetleyen şair; 2, 3 ve 4. beyitlerde ölüm
temasını işlemektedir. Bu beyitlerde çaresiz kadere
razı olmuşcasına sakin bir üslup sergilerken bir yandan da padişaha sürekli olarak “Sen de öleceksin...”
mesajı göndermeyi ihmal etmez. Derken 5 ve nihayet 6. beyitlerde âdeta öfkeyle parlar. Kanunî’yi
metheder görünerek belki mersiyedeki en ağır itham ve hakaretlerle padişahı azarlarcasına hicveder.
Eserin bitiminde artık şehzadeyi dualar ve güzel
temennilerle ahiret yolculuğuna uğurlayan şair, bu
tür eserlerde âdet olduğu üzere son beyitte devrin
padişahına görünüşte dua etme nezaketini de gösterir. Ancak metne dikkatle bakıldığında bu dua ve
senalar arasına da son derece ustalıkla ve “Âlemin

nizamını bozan padişah kahrolsun” anlamı verilebilecek derecede ağır birtakım hiciv ve tahkir ibarelerinin yerleştirildiği görülecektir:
İlâhî cennet-i Firdevs ana durag olsun
Nizâm-ı âlem olan pâdişâh sag olsun

Şehzade Mustafa Kimdi?
Babası Süleyman’ın Manisa sancakbeyliği sırasında 1515 senesinde bu şehirde doğan Mustafa’nın
annesi, Kanunî’nin ilk başkadını Mâhidevrân Hatun
olup, bu isim bazı kaynaklarda Bosfor yahut Gülbahar Sultan olarak geçer. Küçük yaşlarından itibaren,
tahta aday bir Osmanlı şehzadesine yaraşır biçimde en iyi eğitimci ve hocalar elinde yetiştirildiğine
şüphe yoktur. Çocukluğu Şehzade Süleyman’ın Saruhan sancakbeyliği müddetince Manisa’da geçti.
Dedesi Yavuz’un vefatı üzerine 1520’de babası ile
İstanbul’a gelmişti. Mustafa’nın İstanbul’daki bu ilk
yıllarında büyükannesi Hafsa Sultan’dan büyük ilgi
ve sevgi gördüğü bilinmektedir.
Yavuz’un eşi ve Kanunî’nin annesi Hafsa
Sultan’ın 1533 senesinde vefatı ardından saray hareminde ortaya çıkan otorite boşluğu sonucu, kadınlar arasında birtakım çekişmeler baş göstermişti.
Kanunî’ye; Mehmed (doğ. 1520), Selim (doğ. 1524),
Bayezid (doğ. 1525) ve Cihangir (doğ. 1530- 31) adlarında dört şehzade veren Hürrem ile Mâhidevrân
arasında tabii olarak öteden beri var olan rekabet
ve sürtüşmeler, 1533 senesinde ciddi bir kavga ile
sonuçlandı. Aynı yıl içinde Mustafa 400.000 akçe
tahsisat ile Saruhan sancakbeyliğine atandı. Şehzade sancağa çıkmadan önce babası tarafından merasimle Divan’da kabul edilerek el öptürülmüş, Sadrazam İbrahim Paşa ile ikinci vezir Ayas Paşa’nın da
hazır bulundukları bu mecliste kendisine kumaşlar,
hilatler [kaftan] ve hediyeler verilerek kürk giydirilmiş, kılıç kuşandırılmıştı. Annesi Mâhidevrân Hatun
da şehzadelerin sancağa çıkma geleneği gereğince
oğluyla birlikte Manisa’ya gönderilerek saraydan ayrıldı. Mustafa o sırada 18 yaşında bulunuyordu.
Gülbahar Hatun’un Manisa’ya uzaklaşmasıyla
saray hareminin tek kadını konumuna gelen Hürrem, günden güne yerini daha da kuvvetlendirdi. Sevecenliği ve zekâsı sonucu olmalı, Osmanlı
Hanedanı’nın uzun bir müddettir sürdürdüğü ge-
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Bundan maksat, şairin az sonraki intikam talebine
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leneği yıkarak Kanunî’nin nikâhlı karısı olmayı da

Sultan’ın, çeşitli kaynaklarda Rus, Leh, Fransız, İtal-

başaran Hürrem artık hemen her istediğini padi-

yan ve Çerkes olduğu öne sürülür. Ancak Kırım

şaha yaptırabilecek bir mevkiye ulaştı. Öyle ki Eski

Tatarlarının kendisini Dinyester nehri boylarında

Saray’da bulunan haremi Yeni Saray’a naklettirerek

Galiçya veya Ukrayna’ya yaptıkları bir akın sonucu

âdeta kendisini Kanunî’ye en mahrem bir danışman

esir alarak Osmanlı sarayına sattıkları veya hediye

gibi kabul ettirmişti. Sadık adamları sayesinde her

ettikleri, en çok rağbet gören rivayettir. Yine bu riva-

yerde kulağı bulunduğu için bütün haberleri anında

yetlere göre memleketi, Galiçya’da Rohatyn/ Roga-

alıyor ve padişahı uygun gördüğü şekilde etkileyip

tino şehri olup babası piskopos imiş. Hafsa Sultan’ın

yönlendirmeye çalışıyordu.

talimatıyla Haznedar Nazniyaz Kalfa’nın gözetimi
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32

Şehzade Mustafa, yıllardan
beri belki ilk defa parlak
bir merasimle babasının
elini öpmek üzere huzura
çıkacaktı. Vezirler önde,
Şehzade Mustafa arkada
olduğu hâlde, dualar arasında
orduyu selamlayarak otağ-ı
hümâyûna yaklaştıklarında,
Şehzade saygı gereği attan
inerek yaya olarak ilerledi.
Kendisini karşılayan bir çavuş,
kılıç ve hançerini isteyince
teklife hayret etmekle birlikte
silahını teslim etti. Vezirler
kenara çekilirken Şehzade
hepsini selamlayarak otağın
serâperdesine doğru yürüdü.
Biraz sonra koltuğuna
girilerek aceleyle içeriye davet
olundu.Talihsiz Şehzade’nin,
babasının otağına girip
bir daha çıkamayışı, daha
sonra birçok şair ve tarihçi
tarafından “güneşin batışı”na
benzetilmiştir.

neşeli davranışları sebebiyle kendisine Hürrem ismi
verilmiş. Güzelliğinden çok cazibesi ile Kanunî’nin
gözüne girdiği söylenir.
Osmanlı sarayına hediye edilerek yahut satın alınarak geldiğinde ne dil ne de okuma yazma bilen
Hürrem Sultan, bir müddet sonra padişahı ve sadrazamıyla devleti âdeta avuçları içine aldı, krallara mektuplar yazdı. Bir anne olması hasebiyle belki kendince
haklı olarak, devletin kaderini değiştiren ve muhtemelen sonuçları günümüze kadar etkili olan bir idama
sebep oldu. Ömrü seferlerde geçen Kanunî her sefer
dönüşünde Hürrem Sultan’a bir kat daha bağlanıyordu. Alman Seferi öncesi padişahın dinlenmesi için bir
av düzenlendi. Bursa’ya gidilecek, gündüzleri av avlanacak geceleri de oradaki köşkte kalınacak, bu arada
padişaha birbirinden güzel iki Rus kızı sunulacaktı.
Bundan maksat padişahı Hürrem’den uzaklaştırmak
ve böylece bu gidişe bir son vermekti. Fakat Hürrem’in
istihbaratçılar bu planları derhâl ona yetiştirdi ve Hafsa
Sultan’ın izniyle yanına Nazniyaz Kalfa ve Haşim Ağa’yı
da alarak Bursa’ya yetişti. Mükellef bir ziyafetten sonra
harem odasına giden padişah kendisini bekleyen Rus
güzeli yerine karşısında Hürrem Sultan’ı görünce çok
sinirlendi. Fakat karısı padişahı yatıştırmasını bildi.

Güneşin Batışı
Şehzade Mustafa sancakbeyliği sırasında parlak
meziyetleri ile kendisini halka ve özellikle orduya
sevdirmiş, böylece Hürrem’in şehzadelerini kısa
zamanda gölgede bırakmıştı. Sadrazam İbrahim
Paşa da kendisi tarafında bulunuyordu. Manisa sicillerinde bulunan mektuplardan anlaşıldığına göre,
İbrahim Paşa Şehzade Mustafa ile İbrahim Paşa’nın

Batılı yazarların kendisini Rossa, Roza, Rosanne

eşi Hatice Sultan ise Mustafa’nın annesi ile; mek-

veya Roxelane gibi isimlerle zikrettikleri Hürrem

tuplaşmaktaydılar. Hürrem’in İbrahim Paşa’ya, onun

Mustafa’ya olan yakınlığından dolayı sürekli husu-

Gencine-i Raz Giriş
Sayfası, Divan,
Taşlıcalı Yahya,
Millet Kütüphanesi

met beslediği ve Kanunî’ye her fırsatta Paşa aleyhinde telkinlerde bulunduğu söylenir.
Nihayet padişah, bir zamanların “makbul” paşası aleyhinde öne sürülen “Serasker Sultan” ünvanını kullanarak saltanata göz dikmek, devlet malını
israf, Kur’an’a saygısızlık, Venedik dojuna yazdığı
Hristiyanlık lehine ve Müslümanlık aleyhine ifadeler bulunan ve Barbaros’un eline geçen bir mektup,
Defterdar İskender Çelebi’yi Bağdat’ta haksız yere
idam ettirmek vb. birçok suç delilini bahane ederek;
aynı zamanda kız kardeşi Hatice Sultan’ın da kocası olan İbrahim Paşa’yı sarayda bulunduğu bir gece
boğdurarak idam ettirdi (1536). Böylece Hürrem
Sultan için, Veliaht Şehzade Mustafa’nın en güçlü
destekçisi durumunda olan bir engel ortadan kalkmış oluyordu.
Osmanlı geleneğinde padişahın ölümü hâlinde
bir an önce İstanbul’a gelerek tahta geçmesi düşüncesiyle veliaht şehzadeler daha çok Manisa valiliğine
tayin edilirlerdi. Şehzade Mustafa bu makamdayken ani bir emirle Amasya’ya tayin edildi. Onun bu
atanmasının, bir yıl sonra (1542) kardeşi Şehzade

çirkinliği ve cehaletine rağmen iyi bir asker olan ve

Mehmed’i Manisa sancakbeyliğine getirme ama-

zekâsıyla gelecek vadeden Rüstem Paşa ile evlendi-

cıyla gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Öyle görünü-

rerek planlarını ustaca yönlendirmeye devam edi-

yor ki Kanunî, Hürrem’in oğlu Şehzade Mehmed’i

yordu. Kaderin garip cilvesi ve bazı tarihçilere göre

-Mustafa’dan 6 yaş küçük olmasına rağmen- veliaht

ise çok ustaca düzenlenmiş planlar sonucu mey-

seçmiş ve tahtın boşalması hâlinde İstanbul’a en ça-

dana gelen birtakım gelişmelerin ardından Rüstem

buk ulaşılabilecek bir sancak konumunda bulunması

Paşa 1544’te sadrazamlık makamına getirildi.
Şehzade Mustafa Amasya’da da şahsiyeti ve ka-

Ancak Şehzade Mehmed fazla yaşamadı, bir yıl

rakteriyle herkese kendini sevdirmişti. İlme ve ilim

sonra tam Estergon zaferinin müjdesi üzerine şe-

adamlarına düşkünlüğü, tarikat erbabına saygısı,

hirde düzenlenen şenlikler sırasında rahatsızlandı.

şiir ve şairlere itibar göstermesi ile geniş bir çevre

Birkaç gün hasta yattıktan sonra 6 Kasım 1543’te

oluşturmuş; ayrıca son derece mütevazı oluşu ve

henüz 22 yaşındayken vefat etti. Mehmed’in ölü-

aşırı cömert davranması ile ün yapmıştı. Onun bu

müyle Mustafa veliahtlık açısından bir kere daha

güzel hâlleri herkes tarafından bilinip takdir edili-

öne çıktı, boşalan Manisa valiliğine ise o sırada

yordu. Amasya sarayında cereyan eden bütün ge-

Karaman valisi bulunan Şehzade Selim getirildi.

lişmeler ve müstakbel hükümdar gözüyle bakılan

Bu husus Mehmed’in ölümünden sonra Hürrem

şehzadenin her davranışı, dilden dile kulaktan ku-

Sultan’ın sevgi odağı hâline gelen ve tahta aday ola-

lağa ülkenin her yanına yayılıyor ve konuşuluyor-

rak hazırlanan Bayezid’in yanısıra, Şehzade Selim’in

du. Bütün bu iyi hasletleri sebebiyle halkta, askerî

dahi babası tarafından Mustafa’dan daha fazla ter-

ve ilmî çevrelerde şehzadeye duyulan ilgi, Hürrem

cih edildiğini gösterir.

Sultan ve Rüstem Paşa’da ciddi endişeler oluşturu-

O sırada Hürrem Sultan, kızı Mihrimah Sultan’ı,

yordu. Hürrem, Mustafa’nın tahta geçmesi hâlinde
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kendi çocuklarının boğularak idam edileceği ve

koşmakla geçen padişah yaklaşık 4 yıldır ordularına

böylece ikbalini kaybedeceği düşüncesiyle; Rüstem

kumandanlık etmiyor, İstanbul ile Edirne arasında

ise muhtemelen hem sadaret mevkisini hem de pa-

vakit geçirerek biraz olsun dinlenmek istiyordu. Fa-

dişah eniştesi olma imkânını yitireceği telaşıyla onu

kat asker arasında padişahın nice zamandır sefere

bertaraf etmek için elinden geleni yapıyordu.

çıkmayışı kastedilerek padişahın kocaldığı, sefere

Rüstem Paşa, şehzadenin askerî ve siyasi bir başarı

çıkamaz olduğu, aslında oğlu Mustafa’yı yerine bı-

ile takdir görüp öne çıkmaması ve bir bakıma pasifi-

rakıp saltanattan çekilmek istediği, fakat Rüstem’in

ze edilmesi için çalışıyordu. Mesela 1549’da Gürcüler

buna razı olmadığı kabilinden sözler yaygınlaşmaya

Erzurum’a kadar ilerleyip Musa Paşa’yı başını keserek

başlamıştı. Rivayet edildiğine göre bazıları da Şeh-

şehit ettiklerinde, Mustafa durumu İstanbul’a bildire-

zade Mustafa’ya olan sevgileri ve onu tahtta gör-

rek Gürcülerin tedibi için yardım istemiş, Şehzade’nin

me arzuları sebebiyle olmalı, kendisine aynı şeyleri

bu gibi ataklarla şöhret kazanmasını istemeyen Rüs-

söyleyip; tek engelin Rüstem olduğu, hazır ayağına

tem Paşa yardımı engellemişti. O sırada din ve devle-

kadar gelmişken başını kesip ordunun önüne geçer-

tin düşmanı olarak kabul edilen Safevî hükümdarı Şah

se meselenin hallolacağı yolunda sözlerle şehzadeyi

Tahmasb ile işbirliği yapmakla itham edilen şehzade,

tahrik ediyorlardı. Bunu fırsat bilen Rüstem bir tel-

böylece babası nezdinde öldürülmesi vacip olan bir

his [özet rapor] yazarak Sipâhioğlanları Ağası Şemsî

vatan haini konumuna düşürülmek isteniyordu.

Paşa ve Çavuşbaşı Ali Ağa’yı padişaha gönderdi. Batı

Mustafa aleyhinde düzenlenen entrikalar bu

kaynaklarından nakledildiğine göre şehzadenin Şah

gibi çeşitli yollardan sürüp giderken Kanunî’yi asıl

Tahmasb’a güya onun kızını alıp akrabalık kurarak

etkileyen ve harekete geçmesine sebep olan hadise

babasına karşı güç birliği etme maksadıyla mektup

1552 senesinde Doğu Seferi’ne gönderilen ordu-

yazdığını gösteren belgeleri de telhis ile birlikte gön-

nun başına Rüstem Paşa’nın atanmasıyla başladı.

dermişti. Tabii olarak askerlerin Şehzade Mustafa’ya

O sırada 59 yaşında olan ve ömrü seferden sefere

olan teveccüh ve sevgileri, böyle bir durumda ih-

tiyar padişahı öfkelendirme konusunda bulunmaz

Selim, her ikisi de babalarının yanında bulunduğu

bir fırsat idi. Gönderilen telhiste doğru veya yanlış

hâlde ordu yoluna devam etmişti. Nihayet 5 Ekim

bütün hikâyenin en abartılı şekilde anlatılmış oldu-

Perşembe günü Ereğli civarında “Aktepe” yahut “Akö-

ğunda hiç şüphe yoktur.

yük” denen mevkide konaklanılmıştı.

Padişah kendisine gelen habercileri dinleyip

Kendisine, İran şahının Erzurum istikametinde

telhisi okuyunca tabii olarak duyduklarından son

girişeceği bir harekâta gönderilmek üzere, eyalet

derece öfke ve hiddete kapılmış ve daha sonra ola-

askeriyle orduya katılma emri verilen Şehzade Mus-

caklar konusundaki kararını muhtemelen o anda

tafa da 4 Ekim 1553 günü, mükemmel bir şekilde

vermiş olmalıdır. Kendisine gösterilen mektuplara

teçhiz edilmiş 5.000 kişilik bir kuvvetle babasının

eğer inandıysa, Mustafa’yı Tahmasb’ın kendilerine

otağının kurulduğu Aköyük’ten bir kaç mil uzaktaki

sığınarak bir bakıma düşmanla işbirliği eden kardeşi

Adalı gölü menziline gelerek konaklamıştı. Nihayet

Elkas Mirzâ gibi düşündüğünde de şüphe yoktur.

6 Ekim Cuma sabahı, her iki ordugâhta telaşlı bir

Oğlunun Rüstem’e karşı tuğ ve alemlerini kaldır-

hazırlık başladı. Kanunî’nin büyük oğlu, halkın ve

dığı haberini duyup, güya Tahmasb’la aralarındaki

ordunun sevgilisi Şehzade Mustafa, yıllardan beri

yazışmaları görüp inceleyen Kanunî’nin, Rüstem’in

belki ilk defa parlak bir merasimle babasının elini

habercilerine bir daha bu gibi şeylerin konuşulma-

öpmek üzere huzura çıkacaktı. Vezirler önde, Şeh-

masını tembih etmesi, oğlunun katline daha o anda

zade Mustafa arkada olduğu hâlde, dualar arasında

karar verdiği intibaını uyandırmaktadır. Halkın ve
ordunun sevgilisi durumunda bulunan Mustafa hakkında geliştirilen böyle bir düşünce eğer kulaktan kulağa yayılırsa, önü alınamayacak felaketler doğabilirdi.
Öyle anlaşılıyor ki bu entrika ile padişah, oğlunun saltanat için kendisine karşı bir isyan hazırlığında olduğuna ikna edilmiş ve aynı Birinci Tahmasb’ın

orduyu selamlayarak otağ-ı hümâyûna yaklaştıklarında, Şehzade saygı gereği attan inerek yaya olarak
ilerledi. Kendisini karşılayan bir çavuş, kılıç ve hançerini isteyince teklife hayret etmekle birlikte silahlarını teslim etti. Vezirler kenara çekilirken Şehzade,
Hünername, c.II, vr. 181a,
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi

kardeşi Elkas Mirzâ gibi düşmanla elbirliği ederek
vatan hainliği etmekte olduğuna da inandırılmıştı.
Üstelik Devlet’in tarihinde babasına isyan eden şehzadeler yok değildi. Savcı Bey’in, babası I. Murad’a
isyan etmesi gibi, Kanunî’nin babası Yavuz da babası
II. Bayezid’le giriştiği harpte mağlup olduğu hâlde,
tamamen askerin sevgisi sonucu tahta çıkarılmıştı. Üstelik Yavuz’un cülusundan sonra, babası II.
Bayezid’ı gönderdiği ve yolda zehirlenmesi sebebiyle varamadığı Dimetoka sarayına şimdi kendisinin
gönderilmesinden bahsediliyordu.
Ramazanın son günleri, 28 Ağustos’ta Üskümıştı. Karaman Valisi Bayezid, babasını burada karşılamış, bayram burada kutlanmış ve Şehzade, Rumeli
muhafazası için Edirne’de saltanat kaymakamlığına
memur edilerek derhâl yola çıkarılmıştı. Saruhan Valisi Şehzade Selim de babasını Bolvadin’de karşılamış
ve sefere iştirak emri almıştı. Bu durumda o sırada
22- 23 yaşlarında bulunan Şehzade Cihangir ve Sarı
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dar’dan yola çıkan ordu, 8 Eylül’de Yenişehir’e var-
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cümlesini selamlıyor, otağın serâperdesine doğru iler-

pılan araştırmalar sonucunda Yahya nihayet aklanmasına

liyordu. Koltuğuna girilmiş hâlde aceleyle içeriye davet

rağmen tevliyetler kendisine iade edilmemiş.

olundu. Onun, babasının otağına girip bir daha çıkama-

Bütün teftişlerden temize çıkması üzerine ise, Rüstem

yışı, daha sonra birçok şair ve tarihçi tarafından “güneşin

Paşa’ya bir kaside yazarak fesatçıların kurbanı olduğunu,

batışı”na benzetilecekti.

mansıplarının elinden alınmasıyla fakir düştüğünü, bir

Şehzade Mustafa Mersiyesi’nin Nazmedilişi

kale cenginde yaralandığı için savaşacak hâli kalmadığını

Birkaç dakika önce askerlerin dua ve sevgi gösterile-

belirtip kendisine bir zeamet verilmesini talep etmiş. Âşık

ri arasında babasının ordugâhına gelen ve el öpmek için

Çelebi’nin 27.000, Âlî’nin 30.000 akçelik olarak tanımla-

otağına giren Şehzade’nin, az sonra cansız bedeninin ye-

dıkları İzvornik sancağı zeameti muhtemelen bu kaside-

niçerilere teşhiri üzerine önce bütün ordugâhta, ardından

den sonra verilmiştir.

haberin ulaştığı hemen her yerde büyük bir şaşkınlık ya-

Nihayet Rüstem Paşa’nın ölümü üzerine Türk ede-

şanmış; askerler ve halk gelecekteki padişahları olarak de-

biyatındaki belki en ilginç mersiyelerden birini yaza-

rin bir sevgi ve ümit besledikleri şehzadenin idam haberi

rak Paşa’yı hicvetmiş ve bir bakıma içine düştüğü acıklı

karşısında kara bir yasa bürünmüştü. Güçlü bir şair olmak

durumun intikamını almıştır. Başlı başına bir inceleme

hasebiyle zaten hassas bir ruh hâline sahip bulunan Yahya Bey’in böyle bir mersiye nazmedişinde, yaşadığı bu şok
edici hadisenin ve sonucunda kendisini içinde bulduğu
hüzünlü atmosferin çok önemli bir etkisi olmalıdır.
Mersiyenin telifi konusunda en geniş bilgiyi, kendisiyle

konusu teşkil edebilecek kadar mükemmel bu eserin
“[Rüstem’in] ölüm haberi beni bir hayli zaman kederlendirdi. Bu mutluluk haberi yalan olabilir diye endişe ediyordum…” anlamındaki şu beyti nefistir:

yıllar sonra 1574- 75 yıllarında Bosna hudut boylarında gö-

Haber-i mevti melûl itdi beni hayli zemân

rüşen Mustafa Âlî’den öğrenmekteyiz. Yahya’ya “Padişahın

Korkar idüm ki bu şâdî haberi ola yalan

gazabından korkmayıp böyle bir mersiye nazmına nasıl
cesaret ettiniz?” diye soran Âlî’ye; şehzadenin mateminin

Gelibolulu Âlî, Yahya’dan bahsederken onun kılık kıyafeti

kendisini böyle bir şiir yazmaya zorladığını, padişahtan ve

itibarıyla koyun tüccarına benzediğini, fakat bu görünüşün

tekrar sadarete geçeceği aşikâr olan Rüstem’den ne gelirse

altında gizli bir hazine gibi örtündüğünü, başkalarına ben-

gelsin deyip yazdığı yolunda bir cevap verir.

zemeyen görülmemiş ve duyulmamış yapıda bir şahsiyet

Öyle anlaşılıyor ki Rüstem Paşa, bir zamanlar kendisi-

olduğunu belirtir. Merhum Çavuşoğlu Hoca da “Gerçekten

ne iyilikler ettiği hâlde aleyhinde şiir yazan şairden intikam

giyim- kuşamı, hayatı gibi, kendisine mahsus ve çağdaşların-

alma düşüncesiyle padişahtan idamını talep etmiş, buna

dan tamamen ayrı, önceki ve sonraki şâirlerinkine hiç ben-

izin alamayınca muhtemelen bir açığını yakalama ümidiyle

zemeyen bir üslûp ve muhtevaya sahiptir [...] Necâtî Bey’den

yahut en azından azarlamak için huzuruna çağırmıştır. Ça-

başlayıp Zâtî’de mümessilliği devam eden Türkçe düşünmek

vuşoğlu kaynak göstermeden, Rüstem Paşa’ya iki yıl sonra
bu mersiye meselesini Yahya Bey’in hasımlarının ve özellikle Şair Hayâlî Bey’in hatırlattığını belirtir.
Peçevî’nin nakletmesine göre, Rüstem Paşa bir gün bir
çavuş göndererek şairi divana getirtmiş ve uhdesindeki Sul-
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cefa verici sorularla bunalttıktan sonra mersiye meselesini

ve Türkçenin inceliklerini çeşitli edebî sanatlarla şiirleştirmek
gayreti, Zâtî’nin çevresindeki şâirlerden biri olan Yahya Bey’de
müstesna bir tatbikçi bulmuştur” diyerek onun sanatını
özetler. Âşık Çelebi’nin “Hezl ve hicvde dahî kâmildür” sözü
de onun şiirinin önemli bir cephesini tanımlaması bakımından ayrıca dikkat çekicidir.

açmış. Paşa aldığı bu son derece zekîce cevaplar karşısında

_ KAYNAKLAR _

ve özellikle “Padişah oğluna hata isnat etmektense garaz

1 - Âşık Çelebi, Meşâ‘irü’ş-şu‘arâ, nşr. Meredith Owens, London 1971, vr. 95.-97a.

ehli iftira ve fesat ettiler demeyi edebe uygun gördüm”
anlamındaki söz üzerine şaire hiçbir şey söyleyememiş,
fakat onu bir bahane ile Beyazıt evkafı mütevelliliğinden
azlederek art arda teftiş ve sorgulamalarla sıkıştırmış. Ya-

2 - Mehmed Çavuşoğlu, Yahya Bey, Dukaginzade”, İA, İstanbul 1986, c. XIII,
s. 343a-347a
3 - Mustafa İsen, Künhü’l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Ankara 1994.
4 - Ahmet Atillâ Şentürk, Yahya Bey’in Şehzade Mustafa Mersiyesi yahut
Kanunî Hicviyesi, İstanbul 1998, Enderun Kitabevi.

Şahzade Mustafa Mersiyesi*
Taşlıcalı Yahya

1

Meded meded bu cihânûn yıkıldı bir yanı
Ecel Celâlîleri aldı Mustafâ Han’ı

I

İmdat! Eyvahlar olsun! Bu cihanın bir yanı yıkıldı; [zira] ölüm eşkıyaları Şehzade Mustafa’yı yok
ettiler.
2

Tulundı mihr-i cemâli bozuldı dîvânı
Vebâle koydılar âl ile Âl-i Osmânı
Yüzünün güneşi battı, divanı dağıldı. Osmanlı sultanını hile ile günaha soktular.

3

Geçerler idi geçende o merd-i meydânı
Felek o cânibe döndürdi şâh-ı devrânı
O savaş meydanlarının yiğidini adı geçtikçe çekiştirirlerdi. Felek zamanın padişahını o
[iftiracılardan] yana döndürdü.

4

Yalancınun kuru bühtânı bugz-ı pinhânı
Akıtdı yaşumuzı yakdı nâr-ı hicrânı
Yalancının kuru iftirası ve gizli kini gözyaşımızı akıttı, ayrılık ateşini yaktı.

5

Cinâyet itmedi cânî gibi anun cânı
Boguldı seyl-i belâya tagıldı erkânı
O cani gibi cinayet işlemedi; [fakat kendi] canı, bela selinde boğuldu, erkânı dağıldı.

6

N’olaydı görmeye idi bu mâcerâyı gözüm
Yazuklar ana revâ görmedi bu râyı gözüm
Keşke gözüm bu olup biteni görmeseydi… Yazıklar olsun! Gözüm bu “rây”ı [=hükmü, muameleyi]
ona layık görmedi.

1

Tonandı aglar ile nûrdan menâre dönüp
Küşâde-hâtır idi şevk ile nehâre dönüp

II

Nurdan bir minare gibi ak giysilerle donandı; gönlü şevk ile gündüz gibi [aydınlık]idi.
Görindi halka dıraht-ı şükûfe-dâre dönüp
Yürürdi kulları önince lâlezâre dönüp
Çiçek açmış bir ağaç gibi halka göründü; kulları bir gelincik tarlası gibi önünde yürüyorlardı.
3

Tururdı şâh-ı cihân hiddetiyle nâre dönüp
Otagı haymeleri karlu kûhsâre dönüp
Cihan Sultanı kızgınlığından ateşe dönmüş hâlde duruyordu; otağının çadırları karlı dağlara
benziyordu.
* A. Atilla Şentürk, Şehzade Mustafa Mersiyesi yahut Kanunî Hicviyesi, Enderun Kitabevi, s. 1-83.
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4

Müzeyyen idi bedenlerle ak hisâre dönüp
El öpmege yüridi mihr-i bî-karâre dönüp
Bedenlerle süslenmiş beyaz bir hisara benziyordu. Yerinde duramayan güneş gibi el öpmeye
yürüdü.

5

Tutuldı gelmedi çünkim o mâhpâre dönüp
Görenler agladılar ebr-i nev-bahâre dönüp
O ay parçası tutuldu; dönüp gelmeyince [bu durumu] görenler ilkbahar bulutu gibi ağladılar.

6

Bir ejderhâ-yı dü-serdür bu hayme-i dünyâ
Dehânına düşen olur hemîşe nâpeyda
Bu dünya çadırı iki başlı bir ejderhadır. Onun ağzına düşen elbette görünmez olur.

1

O bedr-i kâmil ü ol âşinâ-yı bahr-i ulûm
Fenâya vardı telef itdi anı tâli’-i şûm

III

O olgun dolunay [gibi kemâle ermiş şehzade], o ilimler denizinin aşinası yok olup gitti; onu
uğursuz talih telef etti.
2

Dögündi kaldı hemân dâg-ı hasretiyle nücûm
Göyündi şâm-ı firâkında toldı yaş ile Rûm
Yıldızlar dövünüp tamamen [şehzadenin] hasreti yarasıyla kaldı. Anadolu, onun ayrılık akşamında
yandı, yaşla doldu.

3

Kara geyürdi Karamana gussa itdi hücûm
O mâhı ince hayâl ile kıldılar ma’dûm
Gam Karaman’a hücum etti kara[lar] giydirdi. O ayı ustaca hilelerle yok ettiler.

4

Tolandı gerdenine hâle gibi mâr-ı semûm
Rızâ-yı Hak ne ise râzî oldı ol merhûm
Zehirli yılan [gibi kement] boynuna hale gibi dolandı; o merhum [şehzade], Allah’ın takdiri ne ise
razı oldu.
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Hatâsı gayr-i muayyen günâhı nâmalûm
Zihî şehîd-i saîd ü zihî şeh-i mazlûm
Şuçu belirsiz, günahı malum değil. Ne kutlu bir şehit ve ne büyük zulme uğramış bir şah

6

Yüz urdı hâke o meh aslına rücû itdi
Seâdet ile hemân kurb-i Hazrete gitti
O ay [gibi parlak şehzade] yüzünü toprağa koydu, aslına döndü. Mutlulukla çabucak Allah’ın
huzuruna gitti.

1

Getürdi arkasını yire Zâl-i devr ü zemân
Vücûdına sitem-i Rüstem ile irdi ziyân

IV

Zamanın Zal’i [şehzadenin] arkasına yere getirdi, vücuduna Rüstem’in zulmü ile zarar geldi.
2

Döküldi gözyaşı yılduzları çoğaldı figân
Dem-i memâtı kıyâmet güninden oldı nişân
Gözyaşı yıldızları döküldü, feryat çoğaldı; onun ölüm saati kıyamet gününü andırdı.

3

Girîv ü nâle vü zâr ile toldı kevn ü mekân
Akar su gibi müdâm aglamakda pîr ü cüvân
Kâinat feryat, figan ve inilti ile doldu. Genç, ihtiyar [herkes] akar su gibi durmadan ağlamakta.

4

Vücûd iline akın saldı akdı eşk-i revân
Eyâ serîr-i seâdetde pâdişâh-ı cihân
Ey saadet tahtında [oturup duran] cihan padişahı! Dökülen gözyaşları vücut ülkesine akın salıp
aktılar.

5

O cân-ı âdemiyân oldı hâk ile yeksân
Diri kala ne revâdur fesâd iden şeytân
O insanların canı [gibi sevdiği şehzade] toprak ile bir oldu. Fitne çıkaran şeytanın diri kalması reva
mıdır?

6

Nesîm-i subh gibi yirde koma âhumuzı
Hakâret eylediler nesl-i pâdişâhumuzı
Padişahımızın soyunu tahkir ettiler. Âhımızı sabah rüzgârı gibi yerde bırakma.

V
1

Bir iki egri fesâd ehli nitekim şemşîr
Bir iki nâme-i tezvîri kıldı katline tîr
Kılıç gibi eğri birkaç fesatçı, birkaç sahte mektubu [şehzadeyi] öldürmeye ok gibi kullandılar.
Gelür ezelde mukadder olan kalîl ü kesîr
Hezâr kayserün oldı leyâl-i ömri kasîr
Ezelde az veya çok olarak takdir edilen [her şey başa] gelir. Binlerce kayserin ömür geceleri kısa
oldu.

3

Eceldür âdeme derbend-i teng ü târ-ı asîr
Zarûrîdür bu iki ugrar ana cüvân ile pîr
Ölüm insan için dar ve karanlık olan zorlu bir geçittir. Genç ve ihtiyar [herkesin] ona uğraması
kaçınılmazdır.
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1

Yirini zîr-i zemîn eyledi o mihr-i münîr
Yirini gitdi cihândan nite ki merd-i fakîr
O parlak güneş yer altına yerleşti. Dünyadan fakir bir kimse gibi yerinerek gitti.

2

Bu vâkıa olumaz halka kâbil-i tabîr
Ki Erdişîr-i velâyetde ola âdet-i şîr
Velayetin Erdişîr’inde arslan âdeti bulursun… Bu rüyanın halka yorumlanması mümkün olamaz.

3

Bunun gibi işi kim gördi kim işitdi aceb
Ki oglına kıya bir server-i Ömer-meşreb
Ömer tabiatlı bir hükümdar oğluna kıysın… Acaba böyle bir işi kim görmüş, kim işitmiştir?

VI
1

Ferîd-i âlem idi âlim idi alem idi
Muhammed ümmetine mevti mevt-i âlem idi
Âlemde biricik idi, alim idi [hatta] çok alim idi. Onun ölümü Muhammet ümmetine âlemin
ölümü gibi oldu.

2

Ziyâde mâtem idi haylî emr-i muzam idi
Salâh ü zühdî kavî itikâdı muhkem idi
[Şehzadenin ölümü] büyük bir yas, pek büyük bir hadiseydi. Onun iyiliği, zühdü ve takvası
kuvvetli, inancı sağlamdı.

3

Meşâyih ile musâhib ricâle hemdem idi
Kerâmetiyle kerîmü’l-hisâl âdem idi
Şeyhlerle sohbet eder, rical ile bir arada olurdu. Kerem ve ihsanıyla yüce hasletlere sahip bir
kimseydi.

4

Nücûm gibi cihândîde vü mükerrem idi
Vücûdı muhteşem ü şevketi muazzam idi
Yıldızlar gibi dünya görmüş ve mükerrem idi. Vücudu ihtişamlı ve heybeti azametliydi.
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Tevâzu ile selâmında hôd müsellem idi
Aceb o bedr-i temâmun ne âdeti kem idi
Onun tevazu ile selam alıp verişi de [herkesçe] bilinirdi. Acaba o tam dolunay [gibi olgun zat] ın
ne huyu kusurluydu?

6

Hayflar oldı ana iftirâ ile gitdi
Huzûr-ı Hakk’a düâ vü senâ ile gitdi
Ona çok yazık oldu, iftira ile gitti. Allah’ın huzuruna dua ve övgülerle gitti.

1

Sipihrün âyenesinde göründi rûy-i fenâ
Kodı bu kesret-i dünyâyı kıldı azm-i bekâ

VII

Feleğin aynasında yokluğun yüzü göründü; [bunun üzerine şehzade] bu dünya kesreti bırakarak
beka âlemine yöneldi.
2

Garîbler gibi gitdi o yollara tenhâ
Çekildi âlem-i bâlâya hemçü mürg-i Hümâ
Kimsesizler gibi o yollara yalnız başına gitti. Hüma kuşu gibi yüce âleme çekildi.

3

Hakîkaten sebeb-i rifat oldı düşmen ana
Nasîbi olmasa tan mı bu cîfe-i dünyâ
Gerçekte düşman onun yücelmesini sağladı. Bu dünya leşi onun kısmeti olmasa buna şaşılır mı?

4

Hayât-ı bâkîye irişdi rûhı ey Yahyâ
Şefîkı rûh-ı Muhammed refîkı zât-ı Hüdâ
Ey Yahya! [Şehzadenin] ruhu sonsuz hayata kavuştu. Şefkatçisi Muhammet’in ruhu, yoldaşı ise
Allah’ın zatı[dır].

5

Enîsi gâyib erenler celîsi ehl-i safâ
Ziyâde ide yaşum gibi rahmetin Mevlâ
Dostu gayb erenleri, oturup kalktığı kimseler safa ehli[dir]. Allah rahmetini yaşım gibi çok eylesin
İlâhî cennet-i Firdevs ana durag olsun
Nizâm-ı âlem olan pâdişâh sag olsun
Allah’ım! Firdevs cenneti ona mesken olsun. Âleme nizam veren padişah sağ olsun.
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