~ KINCI SULTAN MAHMUD'A DAIR ERMENI HARFL~~
TÜRKÇE DÖRT MANZUM METH~YE
KEVORK PAMUKC~YAN
Osmanl~~ padi~ahlar~~ aras~ nda, Hristiyanlara kar~~~en fazla sempati
besleyen üç hükümdardan ilki, ~kinci Sultan Mahmud olmu~tur. Bilhassa
Ermenilere çok iyi nazarla bakm~~t~ r. Kanaatimizce, bunda ak~ l hocas~~ ve
Darphane emini Kazaz Artin'in (nam-1 di ~er Harutyun Amira Bezciyan)
( 771 -1834) de büyük etkisi vard~ r.
As~ l mevzuya geçmeden önce, tarihçi ve müderris Avedis Berberyan'~ n
(1798-1873), 1871'de Istanbul'da, ilk Ermeni kad ~n sahne sanatkâr~~ Arusyak Papazyan-Bezirciyan'~ n (1841-1907) ve kocas~~ ressam Sopon Bezirciyan'~ n (1839-192o'den sonra) maddi yard~ m~~ ile bas~ lan, Badmutyun Hayotz
(Ermeniler Tarihi) adl~~ çok önemli eserinin sonunda bulunan, Kronoloji
k~sm~ ndan istifade ederek, ~ kinci Sultan Mahmud'un ~ahsi ile ilgili, biyografik k~ sa bilgiler vermek istiyoruz. Çünkü muhtemelen Türkçe kaynaklarda bunlardan baz~lar~~ ya meçhuldür, veyahut günü gününe tarihleri
belli de~ildir. Berberyan, Milâcli tarihlerle birlikte, umumiyetle Hicri tarihleri de kaydetmi~ tir. Vakayinamesi 1769-1860 y~llar~ n~~ kapsamaktad~ r.
13 Ramazan 1199/9 Temmuz 1785'te, Birinci Sultan Abdülhamid'in
o~lu Mahmud do~du (s. 438).
4 Cemaziyel-âh~ r 1223/11 A~ustos ~ 8o8'de, Sultan Mustafa, Sultan
Selim'i bo~durdu. Bunun üzerine, Rusçuklu Mustafa Pa~a hiddetlenerek,
veziri (sadrazam~ , K.P.) makam~ ndan ald~~ ve Saray-1 Hümayun'u basarak,
Sultan Mustafa'y~~ tahttan indirdi ve yerine ~ kinci Sultan Mahmud'u tahta
ç~ kard~ . Kendisi de vezir-i âzam oldu. Yeniçerilerin bir ço~unu da imha
etti (s. 447).
6 ~aban 1225/4 Temmuz t 8to'da, Sultan Mahmud'un Hamid ad~nda bir o~lu do~du (s. 449).
27 Zilkade 1225/19 A~ustos 181o'da, Sultan Mahmud'un Bayazid isminde bir o~lu dünyaya geldi (s. 449).
13 Eylül ~~ 816'da, Padi~ah~ n Saray~'nda yang~ n vuku buldu ve Sultan'~ n iki ya~~ ndaki k~z~, sütanas~~ ile birlikte yand~~ (s. 452).
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~~Ekim ~ 8~ 9'da, Sultan'~n Ahmed isminde bir o~lu do~du (s. 455).
3 Aral~ k ~ 8~ 9'da, Padi~ah'~ n o~lu Sultan Süleyman öldü (s. 456).
12 Ocak 182o'de, Padi~ah'~ n o~lu Sultan Ahmed, üç ayl~ k iken öldü

(s- 456)7 Cemaziyel-evvel 1237/8 Nisan 1822'de, Padi~ah'~n Ahmed isminde
bir o~lu dünyaya geldi (s. 466).
2 ~ubat 1823'te, Padi~ah'~ n o~lu Sultan Bayazid 14 ya~~ nda iken, çiçek hastal~~~ n~n kurban~~ oldu (s. 467).

~~~ ~aban 1238/11 Nisan 1823'te, Padi~ah'~ n o~lu Sultan Mecid do~du (s. 468).
29 ~aban 1240/30 Aral~ k 1825'te, Padi~ah'~ n o~lu Sultan Mehemmed
öldü (s. 470).

15 ~aban 1245/27 Ocak 183o'da, Padi~ah'~ n o~lu Sultan Abdül Aziz
dünyaya geldi (s. 483).
23 May~s 1831'de, Sultan Mahmud Bo~azdaki kaleleri ziyaret etmek
için Çanakkale'ye ve Bohçaada'ya gitti (s. 483).
23 Haziran 1831 'de, avdetinde, Ermeniler, Rumlar, Katolikler ve Yahudiler, Ah~rkap~'n~ n önünde Sultan'~~ kar~~lad~lar (s. 483).
27 Haziran 1833'te, milliyeti ne olursa olsun, Devlet ricalini Ni~an-~~
iftihar ile taltif etti (s. 486).
12 Temmuz 1833'te, Sultan Mahmud'Ia Hidiv Mehmed Ali Pa~a ara-

s~nda sulh muahedesi imzaland~~ (s. 486).
12 May~s ~~834'te, Padi~ah'~n k~z~~ Salihe Sultan Halil Pa~a ile evlendi

(s. 488).
16 Receb 1251/24 Kas~m 1835'te, Padi~ah'~ n o~lu Nizameddin do~du
(s- 490)15 Nisan 1836'da, Padi~ah'~ n k~z~~ Mihrimah Sultan Said Pa~a ile evlendi (s. 491).
28 Nisan 1836'da, ~ehzadelerin Kâ~~thane'de sünnet dü~ünü yap~ld~.
Merasime, Ermenilerin, Rumlar~n, Katolilderin ve Yahudilerin çocuklar~~
da, padi~ah~~ tebrik etmek üzere davet edildiler ve hocalar~~ ile birlikte Sultan taraf~ ndan mükâfatland~ r~ld~lar (s. 491-492).
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ii Temmuz 1836'da, Sultan portresini ~ehrin askeri binalarma ast~ rd~~
ve kar~~~gelenleri cezaland~ rd~~ (s. 492).

1 Nisan I837'de, Saçl~~ ~eyh isminde bir dervi~, yeni in~a edilen Galata Köprüsü'nün üzerinde Sultan Mahmud'un kar~~s~ na ç~ karak, onu ahmakça azarlad~~ ve ayn~~ yerde idam olundu (s. 493).
17 Nisan 1837'de, Sultan Mahmud Karadeniz'deki Vama, Rusçuk,
Silistre ve Vidin kalelerini ziyaret etti ve 25 May~s'ta avdet etti (s. 493).
26 Nisan 1839'da, Sultan Mahmud istiska (hydropisie) hastal~~~ na tutuldu ve hava tebdili için k~zkarde~inin Çaml~ca'daki kö~küne gitti (s.
497).
21 Rebiülâh~ r 1255/19 Haziran 1839'da Sultan Mahmud vefat etti ve
yerine 18 ya~~ ndaki o~lu Sultan Mecid tahta geçti (s. 498).

Not. 1823'te do~du~una göre, 16 ya~~nda idi.
~imdi de as~ l mevzuya geliyoruz. Elimizin alt~ nda bulunan birinci,
ikinci ve üçüncü ~iirler, Papaz Hovannes Sakayan-Hünkârbe~endi'nin kaleminden ç~km~~t~r. Türkçe yazan ünlü bir ~air olmas~ na ra~men, Türkçe
kaynaklarda hemen hemen hiç bilinmeyen ~airi önce tan~ tmak istiyoruz.
Papaz Hovannes veya Ohannes Sakayan-Hünkârbe~endi hakk~ nda elimizin alt~nda kaydade~*er üç kaynak mevcuttur. Kronolojik s~ ra ile birincisi ve en etrafl~s~~ ara~t~rmac~~ Apraham Ayvazyan'~ n (1846-1909), 1893'te Istanbul'da Karekin Ba~datl ~yan'~ n (~~ 85 - 9 ~~ 2'den sonra) matbaas~ nda ne~redilen ~ar Hay Gensakrutyantz (Ermeni Biyografileri Serisi) adl~~ eserin ikinci cildidir (s. 8-32).
~ kincisi Melkon-Asadur'un (H~ mayak U~urluyan) (1873-1942) 1931'de
Istanbul'da, K. M. Makasciyan'~ n Gütemberg adl~~ matbaas~ nda bas~ lan
Balat Ermeni Kilisesi'nin Tarihçesi'dir (s. 223-229).
Üçüncüsü ise, ara~t~ rmac~~ Bimen Zartaryan'~n (188o-1956), 4 ve 5
Aral~ k 1944 tarihli jamanak gazetesinde dercedilen makalesidir. Daha fazla
birinci kaynaktan istifade ederek, önce Papaz Hovannes'in biyografisini sunuyoruz.
Kendisinin haz~ rlad~~~~Türkçe mezarta~m~ n kitabesine göre ~~773'te,
Ermenice mezarta~~~kitabesine göre de ~~ 774'te Balat'ta do~mu~tur. Mezarta~~n~ n kitabesine göre, pederi sakalar~n bölükba~~s~~ olan Tavit isminde biridir. Bundan dolay~~ ahvad~~ Sakayan soyad~n~~ alm~~t~ r. Zartaryan onun ~~o
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Eylül 1794'te vefat etti~ini yaz~yorsa da, 1949'da, Edirnekap~~ Mezarl~~~'nda
tesadüf etti~imiz mezarta~~n~n lcitabesine göre, ~~o Eylül 1798'de ölmü~tür.
Zartaryan, Bayburtlu oldu~unu da yazm~~t~r; ancak, mezarta~~n~n Icitabesinde do~um yeri kaydedilmemi~tir. U~urluyan'a göre de, Saka Tavit Bayburetan Trabzon'a hicret etmi~tir. Orada evlenmi~se de, kar~s~n~~ erken
kaybetmi~tir. Bunun üzerine Istanbul'a gelerek, Diruhi isminde bir k~zla
tekrar evlenmi~tir. As~l ad~~ Serovpe olan Hovannes Sakayan i~bu izdivaçtan do~mu~tur. Saka Tavit ayn~~ zamanda, ünlü dilci ve tarihçi Balatl~~ Kevork T~bir Der-Hovannesyan'~n (1736-18 ~ l) amcas~d~r.
Serovpe'nin ilk ö~retmeni amcazadesi mezkür Kevork T~bir olmu~tur.
Müteakiben, bir Türk hocadan da dersler alarak, Türkçedelci bilgisini de
ilerletmi~tir. Sekiz ya~~nda iken, Patrik Hagopos Seropyan'~n (1788-1862)
pederi, keresteci Serovpe Sütçüo~lu'nun yan~nda ç~rald~~a ba~lam~~t~r. Y~llar sonra, kendisi de bir kereste ma~azas~~ açm~~sa da, bir yang~n neticesinde mahvolmu~tur. Ancak, Kaptan~derya Tahir Pa~a'n~n (? - 1851) kay~npederi ~eritçi Lâtif A~a'n~n hay~rseverli~i sayesinde, yeni bir dükkan
açabilmi~tir. Onun tavassutu ile, Tersane'nin kerestelerini de kendisi temin etmi~tir. 18o~ 'de, eski patronunun k~z~~ Veronik ile evlenmi~tir.
~~825'te, Balat'taki Surp Hre~dagabed Kilisesi'ne yönetim kurulu üyesi seçilmi~tir. Ayn~~ y~l, ayn~~ kilise üzerine, Kumkap~~ Meryem Ana Kilisesi'nde, Astvadzadur Ba~ piskopos'un (bilâhare patrik) (1768-1846) eliyle, papaz takdis edilmi~tir.
Dostu, Keçecizade ~zzet Molla'n~n (1785-1829) yard~m~~ ile, ~iir yazmakta bir hayli ba~ar~~ kazanm~~t~r. Onun delâleti ile, ~kinci Sultan Mahmud'un huzuruna da kabul olunmu~~ve Padi~ah taraf~ndan ~iirleri takdir
edilmi~tir. Bir rivayete göre, Hünkar onun çok uzun ve beyaz sakal~n~~ da
be~enmi~tir. Bundan sonra, Sakayan soyad~n~~ terkederek, Hünkârbe~endi
lâkab~n~~ kullanm~~t~r. ~iirlerini ise, "Selid" mahlâs~~ ile imzalam~~t~r ki,
düzgün ve ak~c~~ mânas~n~~haizdir.
Apraham Ayvazyan'a göre, Sultan Mahmud'a, Izzet Molla'ya, Kazaz
Artin'e ve Darphane emini Düzyanlara dair manzum tarihler yazm~~t~ r.
1890 s~ralar~nda, bunlar~n elyazmalan torunlar~~ Kamik (Kama~iyel) ve
Panik (Parto~imeos) Hünkârbe~endiyanlann nezdinde bulunmaktaym~~.
Papaz Hovannes Hünkârbe~endi, mezarta~~n~n kitabesine göre, 7
Ekim 1837 tarihinde vefat etmi~tir. ölümünden az önce, mezarta~~~için
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bir kitabe de kaleme alm~~t~ r ki, Apraham Ayvazyan (s. 31) ve Bimen Zartaryan ne~retmi~ lerdir. ilgilenenler için, metnini burada da dercediyoruz.
I. Benden ibret al gelib ey zedegr~n,
Çark-i kej retarden? ah-i fi~an.
Defteri içre beni çim?: gördü çok,
Ak~bet dünyaden itdi beni yok.
Sad hezar hamdok~~ki kabrim yeri,
Secdegr~h-i zükelül hazretleri.

Altm~~~dörtde k~ld~~Felek ya~~me,
Böyle yazs~nlar bu mezar ta~~me.
Gillmedim gziklzirmedi asla inan,
Rahmi yok çark-i Fekkden eraman.
Has~li bükd~i bu ömrüm defteri,
Üstüme atdi bu ta~-i mermeri.
Var idi emkiki mali dev/elim,
Ey birader ger sorarsan ~öhretim.

Hem Der Ohannes hem de Selisi dir,
Mekr~n~m Balad kilisesi dir.
g. Ey ziyaret ~yleyen gör ben: ho~,
Gel gel Allah'~~seversen geçme bo~.
~ o. Kabrim iizre bir dua k~l bir dua,
Ciirmiim af itstin Cenab-i~i Kibriya.

Der Ohannes'in vasiyeti maalesef yerine getirilmemi~tir. Hattâ, Apraham Ayvazyan'~ n ifadesine göre, 1890 s~ ralar~ nda, henüz üzerine bir mezarta~~~dahi koyulmam~~t~. Kendisinin ismini ta~~yan ve onun gibi papaz
Belltien C. LIV, 67
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olan o~lu Hovannes Hünkarbe~endiyan (1818-1894), Ermenice 17 sat~ rl~ k
mensur bir kitabe haz~ rlayarak yazd~ rm~~sa da, edebi bir k~ymeti yoktur.
~ ki kitabedeki ya~~~da birbirini tutmamaktad~ r. Türkçede 64 olarak, Ermenicede ise 63 olarak kay~ tl~ d~ r. Birincisi bizzat kendisi taraf~ ndan kaleme
al~ nd~~~~için, bunun do~ru oldu~unu kabul edebiliriz.
Mezkür o~lu da de~erli bir e~itimci ve dilcidir. Bilhassa, 1894'te Istanbul'da ne~redilen Ermenicenin Etimolojik Sözlü~ü ile tan~ nm~~t~ r.
Bimen Zartaryan, sözü geçen makalesinde, kendi kitabevine ait 138
No.lu Ermeni harfli Türkçe cönkde de, Hünkarbe~endi'nin "Mah~er-i Selisi" ba~l~~~~alt~ nda, be~~alt~l~ kdan mürekkep bir Semaisi bulundu~unu kaydederek, son alt~ l~~~ n~~ da yaz~s~ na ilave etmi~tir. Biz de burada ona yer
vermek istiyoruz.
Selisi bendei Mah~er gününde seyret buna,
Fi~an-i ah u zarimden benim için ider ukba,
Bilcümle ehl-i Mah~er olsa ütü ile edna,
Serapa evliyalar embiyakr ande haz~r ha,
Me~er hep ali~an ande ~efaat eylesin yoksa,
Mukar(r)er hakk~ m~~hak eylemeklik Hazret Mevtd.
Zartaryan, i~bu ~iirin içinde bulundu~u cönkün 200 sayfadan ibaret
oldu~unu ve ~ 8 rübai, 36 gazel, 70 semai, 23 kalender, 78 divan ve 5
ko~ma olmak üzere, 70 ~aire ait 230 manzume ihtiva etti~ini i~'ar etmi~tir.
Ayreten, Ermeni alfabesinin s~ rasiyle, 70 ~airin isimlerini de, baz~lar~ n~ n
yan~ nda parantez içinde izahatlarla kaydetmi~tir. Onlar~~ Türk alfabesine
göre tasnif ederek, halk edebiyat~~ tarihçilerine naçiz bir hizmette bulunmak üzere, biz de burada i~bu isimleri aynen sunuyoruz.
Abadi (Ebadi), Agahi, Akif (Pa~a), A~k~ya, Ba~riya, Bahar?, Baki,
Cehdi (Cehdiya), Civani, Cüdai, Dertli, Devrani, Fakiri, Fazl~ , Fehima
(Feyima), Fen" Feridi, Fethi, Fi~ani, Fi~nat, Fitnat (Han~ m), Fizuli (Fuzuli), Hak? (Hakiya), Haletiye, Hamdi, Hazmi (Hazmiya), Hüda, ~zzet,
Karib (Karibi), Katibi, Kevni, Lay~ ki, Leyla (Han~ m), Mecmui, Mevzuni,
Mülki (Mülkiya), Nabi (Nabiya), Nadim (Nedimi), Nami (Namiya), Nat~ ki
(Natk~ya), Naili, Nazif, Naziri, Nihadi, Ömer, Pertev (Pa~a), Perveri, Radiya, Ra~~ba, Rateki (Radegi), Resmi (Resmiya), Ridai, Ruhi, Rukni, Ru~ti-
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ya, Sabri (Sabriya), Sai, Segâhi, Selisi, Serveri, Seyrani, ~emmi (~emmiya),
Talebi, Vas~ f, Vehbi, Yesari (~sari, Esari), Yusuf, Zay~ fi, Zulali (Zülali).
Zartaryan, Selisi'den maada, Ermeni as~ ll~~ olduklar~ n~~ tesbit etti~i di~er dört ~air hakk~ nda da bilgi vermi~tir ki ~unlard~ r:
Agai~i (Üsküdarl~~ Harutyun veya Artin), 24 adet muhtelif türde ~iirleri
mevcuttur; Nami (~stanbullu Agop), 30 adet muhtelif türde ~iirleri vard~ r;
Nihadi (Patrik Hagop Ba~piskopos Nalyan) (1706-1764), dört divan~~ ve bir
kalenderi bulunmaktad~ r; Serveri (Bursal~~ Kirkor) (1819-1889), iki semaisine
edilmektedir.
~~bu k~ymetli cönkün, halen Venedik M~ khitharistler Kütüphanesi'nde
bulundu~ unu tahmin ediyoruz. Zira, Amerikal~~ ara~t~ rmac~~ Harutyun
Kürdyan (1901-1976), Zartaryan'~ n elyazmalar~ n~ n büyük k~sm~ n~~ sat~ n alm~~t~~ ve di~erleri ile birlikte onlar~~ mezkür manast~ ra vasiyet etmi~ti. Say~s~~
350 kadar olan yazmalar, birkaç y~ l önce Venedik'e nakledilmi~ti.
Apraham Ayvazyan, Hünkarbe~endi'nin ~airli~i hususunda ilginç bir
bilgi daha vermi~tir (s. 12). Buna göre, 1835'te tahta ç~ kan Avusturya imparatoru Birinci Ferdinand'~ n (1793-1875) e~ine, Osmanl~~ Saray~ 'ndan hediye olarak gönderilen entarinin eteklerinin kenarlar~ na, Selisi'nin yazd~~~~
beyitler i~lenmi~tir. Ayvazyan'a göre, tarihi entari o s~ ralarda Viyana Arkeoloji Müzesi'nde bulunmakta idi.
Hünkarbe~endi'nin Sultan Mahmud hakk~ nda telif etti~i ilk manzum
methiye, Ayvazyan taraf~ ndan, yukarda sözü geçen kitab~ nda ne~redilmi~tir (s.
~iir alt~~ be~likten mürekkep olup, herbir be~li~in son iki m~sra~~
nakaratt~ r. Metnini a~a~~da dercediyoruz.
~~ . Ey ~ehriyar-z ho~~eda,
Ve menba-~~ lütf u ata",
Ömriin füzun etsin Il~ida,
~ad oldu diem sestapd,
~ahun sefa geldin sefa.
2. Ey saye-i Perverdigdr,

~tsun heman ol Girdigdr,
Eyyam-~~ omrun sad heza~,
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~ad oldu diem sertapd,
~ah~ m sefa geldin sefa.
Hakka Silleyman-~~zeman,
Z~ll-~~ H:ida MAHMUD HAN,
Hem padi~ah hem kahraman,
~ad oldu diem sertapd,
~ah~ m sefa geldin sefa.
Devlette sad~ k ismimiz,
Nak~~olmu~~halka resmimiz,
Ruh buldu mürde
~ad oldu diem sertapd,
~ah~ m sefa geldin sefa.
Gel ey sehavet madeni,
Gördiik de ~ad olduk seni,
Mil/elde bizler Ermeni,
~ad oldu diem sertapd,
~ah~ m sefa geldin sefa.
Çaker Selis bendeniz,
Subh u mesa nalendeniz,
Daim dua hanendeniz,
~ad oldu diem sertapd,
~ah~ m sefa geldin sefa.
Kan~m~zca, bu nefis ~iir, bir bestenin güftesi olmas~na lây~ kt~ r.
Hünkârbe~ endi'nin ikinci methiyesi, Kilikya Ermeni Kato~ikoslu~u
Kütüphanesi'nin ~ o sayfal~ k 198 No.lu elyazmas~ nda bulunmaktad~r ve
yan~ lm~ yorsak, bugüne kadar ne~ redilmemi~tir. ~stanbullu bir aileye mensup olan ve halen Yunanistan'da mukim Bay Garo Aprahamyan, ricam~ z
üzerine pederi vas~ tas~yla, fotokopisini taraf~m~za göndermek lâtfunda bulundu. Kendisine burada da te~ekkür ediyoruz.
Manzume 29 beyittir ve asl~ nda alt~~ sayfad~ r. Ermenice "nodr" denen
ufak fakat okunakl~~ bir yaz~~ ile kaleme al~ nm~~t~ r, ve zaman~ na aittir. ~öyle
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ki, bizzat Hünkârbe~endi'nin elyazmas~~ olmas~~ çok muhtemeldir. M~sralar~ n sonunda bulunan bir iki kelime maalesef okunaks~ zd~ r. Metnini hemen hemen aynen a~a~~da sunuyoruz
~erefli Mahmud Han'~n/nas~l ki San~~ ~ah denilmi~tir
Zehi(y) sahinsehi ol bahdiyar-i Ali Osmani,
Zehi(Y) sahib kran-i kahraman-i Rüsdem-i safi.
O hakan-i ~ntikerrem padisah-i heft ki~ver kim,
Kal~r deh~etde adem gü~~idince selket-i ~ani.
. e-i devlet,
. ar-i bif~n~y
O Dâra'ni muazzam sehrty
. milk-i Süleymani.
Süleyman-t* zemani vdr~s
Ol sultan-i muzaffer ced-be-ced sultan ez sultan,
Ki kilm~~~an~al Meuld saltanat-i tahd-i erzani.
Serefraz-t ~ahan Sultan Mahmud Han san kim,
Odur ~imdi cihamn padi~ah-i azimüs ~ani.
Ferudun-i zeman-i Cem~id-i hakan ik fa(~)fur,
rahod Keykdz~us ile Keyküban-i Nu~irevani.
Acem cah ik, Behram Belk~s ile Hüsrev-i Dard,
Sezad~r olsalar hep dergehinde kul-u derbani.
O ~ahin saye-i adlinde diem hep safas~nde,
~der gü4ende biilbill gül içün feryad-i ef~ani.
Çeker destini devrinde hiç bir kimsenin kimse,
Me~er bus itme~e talip çeke dest-i suhandani.
Hüdaverdi mükemmel hakka kdmil menbeh-i ihsan,
akl-t evvel ~ayre mail bir keremkâni.
O ~ah-i âlemara tahd-i vâld bahd-i ald kim,
En edna bendesin isderse iy/er M~sr'e sultani.
Ana, ona.

1062

KEVORK PAMUKC~YAN

O kim râm olmam~~~emrin eger ol keremkcir~n,
Ne denlü server olsa ser verir lebib

imkâni.

Heman adem midir memduhi sand~n ol ~ehin~ah~ n,
Melekler asumande p~r~~zr hu

rezdani.

~nayetde müriivvetde ~efketi adi u adaleti,
Keremde mer(h) ametde gelmem~~• dir misl u akrani.
Serapâ iisdürnüzden sayesin &ir itmeye Mevlâ,
Ol ~ahin sayesinde bulunmu~uz hep emn u emani.
Ne mimkin 2 ~ylemek efsaf~n eda ol ~ehin~ah~n,
Cem olsa cümle dehrin pur kemalin ehl-i irfani.
~nayet menbai diem penahe mer(h)ametkâre,
Aya ~ahin~ahin diem

~ah-i devrani.

S~Pihr-i bedmen4in dâd elinden elaman olsun,
Bana itdigi cevr-i zulmin olmaz hadd ü payani.
Çera~an itchiri~P her nem ki varse dest-i irhakle,
Harab ildirmed~k ne menzilim koydi ne tükkâni.
Kulun miista~rak itdi haylice bir deyne kadar,
Döni~P halim nite ada-yi Amin kalb-i virani.
Egerçi vard~r da~/er kadar mendyunlu~um 3 emma,
Tokun de lûtfunun bir zer(r)esi ger mafider4 ani.
Bu abdi ac~z u mahsun u bikes kim dürtir 5 pese,
Selisi reaya bendesinden bir senahani.
riiz~in sür yerlere gel desdin aç~p bir nzy
. az ~y
. le,
Ta kim amin diye/er kudszy
. an-i6 ar~-i rahmani.
2
3

Mümkün.
Do~rusu "medyunlu~um".

4

"Mal~veder".

5

"Durur".

6

Metinde "kulds~yan-~ "yaz~l~ d~ r.
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~aha ~ad iyled~n bu bendeni lutf-z atalerle,
Senin de her ne ise maksudin Hak ide ihsani.
Tz~~n her kande varse di~~manin olsun vefadari,
Hemi~e te(v)fik-i Hak rehberin ey Hüsrev-i san.
Ol ~ahin kande var a'daleri kah~ r eylesün kahhar,
Süre taht~nde daim af~y
. elle dem-i devrani.
Ol ~ahin bahd-i civan gendüsün pir zy
: le Mevlâ,
saltanatde 6ms-ü müdded ide SuP(h)ani.
Huda eksi kli~in go-stermesün âlemde ol ~ahin,
Budur Hak'dan n~y
. azim bah~~ide

firavani7

Bu maksun kem terin ya Reb duaszn müstecab zy le,
Emin et cümle ekderden ilüda'ye ol cihanbani.
Hünkârbe~endi'nin üçüncü methiyesi de ayn~~ elyazmada bulunmaktad~ r. ~iir dokuz dörtlükten ibarettir ve herbir k~ t'amn son m~sras~~ nakaratt~ r. Yukarda bahsetti~imiz "Sultan Mahmud'un Tanhi" adl~~ manzumesi
bu olmal~ d~ r. Birinci dörtlü ~ün
alt~ nda Arabi rakamla 1242 tarihi kay~ tl~d~ r ki Milâcli 1827 y~ l~ na tekabül etmektedir. Üçüncü methiyeyi de a~a~~da takdim ediyoruz.
I~te budur ol zatzn tarihi
Ml~jdeler ey dil sana zem çekse büsud devridir,
Serfiraz-i ~ah-i âlem bahd-i mesud deundir,
Herkes halinden bihamdillâh ho~nud devridir,
Nakarat
Oldu tarih-i sani-i Sultan Mahmud devridir.
1 242-1827

Rabbim ol ~ahzadelere var ide ol daveri,
in~allah ol ~ehin tevfiki Hak ulu. rehberi,
Asl~ nda "f~revavz" yaz~ l~ d~ r.
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~ey~u bir vakte kiyas itme burana demleri,
Oldu tarih-i sani-i Sultan Mahmud devndir.
Ol ~ehin a'das~ m kahir iylesun Rabb elibat,
. lesün günden güne ömrün z~yHat,
Hak Taald ~y
Saye-i adlinde olmu~~~imdi diem bir mürat,
Oldu tarih-i sani-i Sultan Mahmud devndir.
Hali k~ lmi~~dlemi a~yardan heç ismi yok,
Cem sitem ndbud-u napeyda gibi hiç resmi yok,
Fitne devrinde inan kim ismi vard~ r cismi yok.
Oldu tarih-i sani-i Sultan Mahmud devndir.
Bize Hak'dan niymet~~ yazmad~~ ol ~ah-i cihan,
Ömrün efzun ide s~h(h)etle Cenab-i müstean,
Dem bu demdir dem bu demdir mi~jde dünyaye heman,
Oldu lar~. h-t sani-i Sultan Mahmud devndir.
.5'ükri k~l herkes sana rahetde ba~~n var diye,
JVazm ile ~ahret bulub rengin kuma~~n var diye,
Kim kime kadir gözlin üsdrinde ka~~n var diye,
Oldu tarihi sani-i Sultan Mahmud devridir.
~imdi ra~bed marifet ehlinde çekme intizar,
. le bu demde a~ikdr,
Ger kemalin var ise ~y
~imdi olmayub ne vakit olsun kemale itibar,
Oldu tarih-i sani-i Sultan Mahmud devridir.
Olma ~afletde gönül iyk dua virdi zeban,
Öyle bir hengdm-i ~urremdirs ki diem ~achiman,
Ey dil çe~ mim desde geçmez böyle bir vadd-ü zeman,
Oldu tarih-i sani-i Sultan Mahmud devndir.
Ey Selisi ol ~ehin asr~n Hi~da-i ldiza19,
Üsdümüzden sayesin dur itmeye her mah u sal,
›' Do~rusu "hurrem " olmal~d~ r.
9

Do~rusu "ffiyezal"veya "Myüzar olmal~ d~ r ki "ebedi" demektir.
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Hak Taalâ ~rk~ne göstermesün asla zeval,
Oldu tarih-i sani-i Sultan Mahmud devridir.
Yaz~m~z~ n üçüncü k~sm~nda, Sultan Mahmud'un vefat~~ münasebetiyle,
halk ~airi Gülzâri'nin kaleme ald~~~~meçhul bir destan~~ tan~taca~~z. Kayna~~ m~z, geçen yüzy~ l~n ortalar~ ndan kalma, Sivasl~~ ozan, mütercim ve muallim, âmâ Tateos Gezüryan'a (1838- g ~~ o) ait elyazma bir cönktür. ~~bu
yazma, biri mezkiir ~airin kalemine ait olmak üzere, di~er üç cönkle birlikte, torunu Bayan Araksi Herliyan'~ n ve k~z~, müteveffa piyanist, ~air ve
ressam Arpine Herliyan'~n nezdinde bulunmakta idi. Halen asl~, aziz dostumuz, de~erli nümizmat say~ n Garo Kürkman'a aittir. Bir fotokopisi ise
~ahsi ar~ivimizde bulunmaktad~ r.
Cönkün tümü 390 sayfad~ r ve yüzlerce, Türk ve Ermeni ozan~n ~iirlerini ihtiva etmektedir. Yaz~~ kaligraf~ k de~ildir ve baz~~ kelimeler güçlükle
okunmaktad~ r. Destan 27 dörtlükten ibarettir. Metni, 386-388 inci sayfalar~~
kapsamaktad~r.
Türk Dili ve Edebiyat~~Ansiklopedisi ~air hakk~ nda ~u bilgileri vermektedir (cilt III. s. 4o2a):
"Ondokuzuncu yüzy~lda ~stanbul muhitinde ya~am~~~ d~zklardandir. F.
Koprzilü'nün bir kaydzna ve bir destanzn~n sonundaki ekleme m~sralara bak~l~rsa,
Osmanl~~ Donanmas~~ 'na mensuptur. Uzun y~llar bu miiesseseye hizmet etmi~~ve
kendisini "emektar" olarak tan~tma yolunu tutmu~tur.
K~r~ m Sava~: üstüne söylemi~~oldu~u Destan-~~ Sivastopol ba~l~kl~~destan~, iki
defa (1857 ve 1892) ta~basmas~~ olarak bir destan mecmuas~nda bas~lm~~t~r (bk.
Türk Dili ve Edebiyat~~ Ansiklopedisi, cilt IL, s. 267). Gülzâri, bu destan:~lda, 1855 y~l~nda ~ngiliz ve Frans~z ordulanmn yard~ m~yla kazan~lan Osmanl~-Rus
Sava~~ 'n~~ anlatmaktad~r. Devrin padi~ah~~ Sultan Abdülmecid ile Rusya'y~~ konu~turdu~u bu destanda, sava~~n baz~~ayr~nt~lar~na da yer verilmi~tir".
~imdi de destan~n metnini sunuyoruz.
Destan vefat-z Sultan Mahmud
lzdri
~efketli Mahmude oldi namizac,
Cigergâh-i sine ii~yan a~la&
Asla kiir etmedi zahmine ildc,
Eyub kimi derd-i giran agladt.
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Hasta dü~dii asla yüzü gülmedi,
Ne oldu~un kendisi de bilmedi,
Arad~~ derdine derman bulmad~,
~pdida tabibi Lokman a~/ad~.
Fi~ani eri~& ar~-i alâye,
Terk etdi Serayi ç~ kch uhraye,
Mecluni m s~~~nd~~ gani Mevldye,
Kelbeld-i ll ulu meydan a~lach.
Dedi evlâdlar~ m bana getirin,
Hep bey/er pa~alar gelin oturun,
Ben ölc~y em menzilime yetirin 12,
~~itdi valide sultan a~/adi.
Der incitmen fukarayi evldd~ m,
Ben göçersem kals~ n cihanda ad~ m,
Asumane pkd~~ ah-i feryad~ m,
Y~ ld~z ~emer ~ems-i rah~an a~/ad~.
Dedi bo .yle oldu~unu bilmezdim,
Bu cihane elden gelse gelmezdim,
San~ rd~ m ki ben bu derdi bulmazd~ m
Ci~er parelendi hicran a~/adi.
Dedi melek hasret misin yüzüme.'
Kuduret ate~in sa/din özüme,
Dört etrafdan can seri ldi dizime,
Çezildikce ten imden can a~/adi.
Dedi melek nice geldin yan~ ma,
Dedi Al'osman~ m yaz~ k ~an~ ma.
"Mecnuru".
" "Kerbeler-~ ".
2

"Taur ~n".
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Akzbet pençen~~ urdun 13 can~ ma,
Damarlar siz/ad~~ al kan a~/ad~.
Ah idiib ç~ kard~~ ba~dan dalfesi,
~eyh/er meldikler ey/er nefesi,
Can bulbulu uçdu kald~~ kalesi,
Ol cemal-i pdk-i g~~4an a~/ad~.
Emr-i Hak'dan ecel cdm~~ içi la'i,
Tabud haz~ rland~~ kefen bi~ildi,
Ba~-i cennet konçe güli aç~ ld~,
Da~-i Tuba hur u ~~lman a~/ad~.
Binikzy üz elli be~de fevt oldu,
Kan ile viicudi deruni doldu,
Dergehinde olan hep mahzun oldu,
K~ l~c kaftan taht Süleyman a~/ad~.
Olcil~~ünü et~ rafdan duydular,
Zinnet görnleyini gelib soydular,
Mevtaszn~~ be~~çifteye koydular,
Hep silkindi bahr i ümman agladz.
Eri~mi~di ell~yed~ l' ya~~ na,
Felek zehir katd~~ tatlu a~~ na,
Bir ~ah iken gor ne geldi ba~~ na,
Mevta tabur tahtirevan a~/ad~.
Tabud vezir lizareler 15 kolunda,
i solunda,
Melekler hu çeker sa~~
Merkat-i ~eriti Divanyolu'nda,
Hasret imi~~kab~rts.dan

13 " VUrdlln
14

15

Do~ rusu ellidört olacakt~ r.
"Viizeralar

vüzera, vezirin ço~uludur.
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Tutub emrini ol Hakk'in gitdiler,
Et~rafdan yüz bin tevbet itdiler,
Vanb maheline teslim etdiler,
Ayr~l~nca cumle ihvan a~lad~.
Bu bir nasihatd~r diynen karda~lar,
red iklim çar kö~e tag ile ta~lar,
Gögde melâzklar semade ku~lar,
Duydu M~s~r Arabisdan a~lad~.
Kim gem el çekcli andan bu fena,
Medet senden kerem senden Rabbina,
Hafizler okurlar inne fetehna",
Zikreyleyib ~idin zziban" a~lad~.
Fikrolunur Hak emriyle geleni,
Mevki rahmet etsin böyle Oleni,
Hatadan saklas~n geri kalan~,
Dediler hep ehl-i iman a~lad~.
Atasmin ~ahi geçdi devleti,
Yedi kiral als~ n bunun ibreti,
Sultan Mecid Han 'e pirler ~immeti,
Ah edib erbab-i tiivan a~lad~.
Dilerim efendim bey ile pa~a,
Wilfuzun yiinidszin da~~ile ta~a,
Edernekap~n hem Said pa~a,
Sevgzil~i damadt canan a~lad~.
~ehid ~iihedaler uç-ler yediler,
Cem olub Eyub'e k~rktan diler",
"Ftitiha".
17

"Ziban", güzeller.
Kan~m~zca do~rusu "Icz~klar idiler"olmal~ d~ r.
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Eyleyib d~ivail 9 amin dediler,
Tekbirler çekildi kurban aglach.
Ku~and~~ k~l~c~~~ah ler serveri,
Nur ile donandi gdgii(n) her yeri,
Sultan Mecid Han 'e hak(k)zn en veri,
Ziyaret eyliyen ~ihan 2° a~ladt.
Ol ~ahin hizmetin etdikr eda,
Bizler de ederiz sena i duva,
Sultan Mecid Han 'e can~ m~z feda,
Böyle dedi cümle insan a,~lach.
Beylere bey oldu hem ~eh i pa~a,
Sadarete geçdi pir Hiisrev Pa~a,
Serasker nasboldu ol Halil Pa~a,
Cümle riitbedar m~i~iran a~lach.
Tasma girdiler hep bay i geda,
Peygamber posduna çzin oldu heda,
Hatadan saklas~ n Hazret-i Hüda,
Mtiminler ~az olub cli4man aglach.
Gel ey gözüm hab-i ~afletden uyan,
Nafi& bo~~yere gezersin yayan,
Sene binkiyüz elli be~de beyan,
~den

niimayan a~lach.

Giilzdri seyreden daim ci hani,
K~yametin ezel budur ni~an~,
Elbetde Hak al~ r verdi~i cam,
Baki de~il çok kahraman a~lad~.
19

20

"Duay~ :,
Kanaat~ m~ zca, asl~~ "~ah" in ço~ulu olan "~ahan" kelimesidir.
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Yaz~ m~z~, ~ kinci Sultan Mahmud hakk~ nda çok ilginç bir anekdotla
bitirmek istiyoruz ki, ~ayan-~~ dikkat bir tesadüfle, daha önce sözü geçen
kaptan-~~ derya Tahir Pa~a ile ilgilidir. Makale, ~zmit'e yak~ n Arma~~(Erme~e) Manast~ r~ 'nda ne~redilmi~~olan "Huys" (Ümid) dergisinin ~~ May~s
1869 tarih ve 31 No.lu nüshas~ nda dercedilmi~ tir (s. 162-163). Tarihe
"ddil" unvaniyle ismi geçen Sultan'~ n adaletini yans~ tan i~bu yaz~ n~ n,
Türkçe kaynaklardan bilinip bilinmedi~ i bizce meçhul oldu~undan,
tercümesini aynen a~a~~ da veriyoruz. Eminiz ki ilgi ile okunacakt~ r.
SULTAN MAHMUD'UN ME~HUR AHLAK DERS~~
Navarin'de, Osmanl~~ Donanmas~~'nin ba~~komutan: olan Tahir Pa~a, bütün
Do~uda ve Türk:Y e'de merhametsizli~i ve szy asi önemi ile tan~nm~~t~r. Vay o adama ki, onun h~~nuna u~rardz. Sultan Mahmud, halk~n hayat ve ölüm mesul~y
. etini
devlet ricalinin elinden al~ p deruhde ettikten sonra, her ne kadar Tahir Pa~a kendi
eliyle adam öldürmezdi amma, buna mukabil yeni kanuna kar~~~gelmemek için, falaka darbekrzy le ba~kalar~ na öldürt~irdzi.
A~a~~ daki hikdye, cennetmekdn Sultan 'in adaletperverli~ini ve kaptan-~~ derya 'n~ n merhametsizli~ini ispat etmektedir.
182521 de, bir denizci ehemm~y etsiz
. bir suç i~lemi~ti. Tahir Pa~a, karn~na
500 defa sopa ile vurulmas~n~~ emretti. Ancak, zavall~~ bahrzy eli, henüz toplam say~s~ n~n yirmide biri dahi vun~lmadan hayat~ n~~ kaybetti. Bu barbarca hareket !skandala sebebiyet verdi. Keyfiyet, merhametli Sultan 'in kula~~na yeti~erek, deruninde infial uyanclud~. Ertesi sabah Tahir Pa~a Beylerbeyi Saray~~ 'na davet edildi.
Tahmininin hildfina ~yi kar~~land~ . Sultan, Arap hizmelkdrlan taraf~ndan
hususf surette haz~ rlanan rahat el lokum'dan birkaç tane almaya onu mecbur etti.
Tahir Pa~a, ihtiram hareketleny le yere e~ilerek, bir tanesini a~z~ na götürdü. Ancak, Hünkdr'~ n bu bliy ük hürmetinin bir istihza olmas~ndan korktu.
re, ye, zira sana faydal~~olacakt~ r, dedi misafirperver Sultan, pa~an~n 111reyerek tepsiye yakla~t~~~n~~ görünce.
Tahir Pa~a aç de~ildi, fakat yine de tevazu ile e~ilerek bir tane daha ald~~ ve
rica etti ki, art~k yeme~e zorlanmas~n.
Devam et, bütün bu lokumlan bitireceksin, dedi Sultan.
2I Bir bask~~ hatas~~ sebebiyle 1875 kaydedilmi~tir. Do~rusu 1815 veya daha muhtemelen 1825 olmal~d~r.
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Tahir Pa~a'n~ n dniden rengi att~. Efendisinin bu icraat~ n~ n ~aka olmad~~~n~~
anlad~. Müteakip lokumlarda zehir olabilece~ini tahmin etti. Buna ra~men yeme~e
devam etti. Ancak bo~ulacak hale gelince, duraklad~~ ve ~unlar~~soy ledi:
Tanr~ 'n~ n nazannm üzerinde oldu~u Peygamber'in vekili, bana istedi~ini
yapabilir, ldkin art~ k yiyecek durumda de~ilim. Arzu ederse ba~~ m~~ vurdursun. Zira
lokumlar art~ k bo~azundan a~a~~~inmeyor.
Bunun üzerine Sultan Mahmud ona merhamet ederek, ~OY le dedi:
Sen ki 50 adet lokumu yzy em~y orsan, mahly ettekilerinin 500 adet falaka
darbesine tahammül edebileceklerini nas~ l tasavvur ettin?
Pad~~~ah~ n bu azart üzerine, Tahir Pa~a'n~ n i~bu insafs~zl~~~ndan ve vicdans~zl~~~ndan vaz geçti~i belki dü~ünülebilir. Fakat maalesef, sonuna kadar tavrznda
her hangi bir de~i~iklik meydana gelmedi. Ancak icraatzni Sultan 'in gözünden ve
kula~~ndan gizli tutma~a çal~~t~.
Bu hususta k~sa bir mülâhaza da taraf~ m~zdan yap~ larak, sözümüzü
burada bitirelim.
Merhametten ve insaftan mahrum oldu~u anla~~ lan Tahir Pa~a'n~ n
üzerine, âlicenap ve iyi kalpli kay~ n pederi ~eritçi Lâtif A~a'n~ n da her
hangi bir müspet tesir icra etmedi~i anla~~ lmaktad~ r.

