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GÜNEŞ REDİf.Lİ KASIDELER VE ÖVGÜLERİNDE 

HÜKÜMDAR TİPLEivlELERİ ÜZERİNE BİR DEGERLENDİRME 

Abdiiikerim GÜLHA~ 

Bilindiği gibi kaside, daha çok övgü amacıyla kullanılan bir nazım 
şeklidir; değişik bölümlerden oluşur ve "methiye", kasidenin en önemli bölü
müdür. Övülenler adına esas söyleornek istenenler burada dile getirilir; zaten bu 
bölümün bir adı da "maksfid" veya "maksad"dır. -

Bu çalışma beşi hükümdar, biri hükümdar ve beylerbeyi ve biri bey adına 
söylenmiş yedi "Güneş" kasidesi üzerinde yapılmıştır. "güne§" redifli kaside
lerio nesib ve tegazzül dışındaki bölümlerini değerlendirdik. Yedi kasidedeki 
övgü kalıplannda, bazı küçük farklılıklar yanında, önemli ölçüde ortaklıklar 
görülüyor. Benzetme ve tanımlamalarda, hükümdarlar adına yazı lan kaside
lerle, adını tesbit edemediğimiz Beylerbeyi ve İsa Bey adına yazılan kaside 
arasında anlamlı bir fark yoktur. Memduhlar için yapılan vasıflandırmalar ge
nel ifadelerdir, yani memduhun adının geçtiği beyte bakmadan, hakkında 
söylenenlere bakarak, kasidenin kim adına yazılmış olduğunu anlamamız he
men hemen imkansızdır. Bunlann hepsini birleştirerek adına kaside yazılan 
şahsiyetlerin hangi yönleriyle, nasıl övüldüklerini; buradan hareketle nasıl bir 
hükümdar, daha doğrusu, yönetici, lider portresi çizildiğini değerlendirmeye 
çalıştık. Tespit edebildiğimiz yedi kasidenin .metinleri değişik kaynaklarda yer 
almaktadır. Bunların hepsini değerlendirmemize rağmen, bu çalışmada verilen 
sıra numaraları dipnotta belirtilen kaynaklardaki metinlere göredir.l Yazının 
hacmini fazla artırmamak için sadece, günümüz alfabesine aktarılrnış olarak 
bulunması pek mümkün olamayan Atayi, Kemal ve Ali Ruhi'nin kaside 

• Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi. 
Araf, Eğridirli Hacı Kemal: v. 149b-150b; Kemal, Eğridiril Hacı Kemal: v. 150b -151b; 
Alımed Paşa, Tarlan 1966: 54-59; Lamii, Burmaoğlu 1989: 46-61; Usuli, isen 1988: 53-
57; Hayali Bey, Tarlan 1992: 32-33; Ali Rulıf, Ali Ruhi 1302: 6-9. 
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metinlerini verdik. Bu kasideler ve başlıca şekil özellikleri aşağıda olduğu gi
bidir: 

Atay! (İvazpaşazll.de XV. yy.) 

Kemaı2 (XV. yy.) 

Ahmed Paşa (Ö. 1496) 

Uıni'l Çelebi (Ö. 1532) 

Usüll (Ö. 1538) 

: Il. Murad için. (kısaltması A.) 

: ır. Murad ve Beylerbeyi3 için. (kısaltması K.) 

: II. Mehmed/Fatih için. (kısaltması AP.) 

: Il. Bayezid için. (kısaltması L.) 

: İsa Bey4 için. (kısaltması U.) 

Hayall Bey (Ö. 1557) : 1. Süleyman/Kanuni için. (kısaltması H.) 

All ROhi (Ö. 1890) : ll. Abdillhamid için. (kısaltması R.) 

Kasidelerin vezni, Failatün, ftiilatün, failatün, ftiilün; kafiyesi "er"; redifi, 
"güneş"; bölümleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir: 

2 

3 

4 

Kemal 
Ahmed 

Umi'i Usüli Hayali Ali Rühi Aliiyi Paşa 

Bevil savısı 41 46 70 76 46 ıs · 29 
Nesib, teşbib ı -6 1-20 1-15 1-24 1-9 ı -8 1-6 

Teo:ızzUI 29-39 21-25 sı-60 59-64 ı o-ıs 9-14 21-25 

Girizgah 7 25 ı6 25-26 16 14 6-8 

Medhive 8-28 26-43 17-50 27-58 ı 7-38 15-20 9-20 

Fahriye 39 43 61-64 65-72 39-40 . 21-23 26-28 

Dua 40-41 44-46 65-70 73-76 4ı-46 24-25 29 

Tae beyt 39 43 64 68 39 21 25 

Tecdid-i Matla' - - I 1 ı ı - - - -· 

KemaL mahlaslı bu şair hakkında herhangi bir bilgi edinemedik. ~atkıda bulunacaklara, 
şimdiden mUteşekkiriz. Kasidesinin yer aldığı Cômiii'n-Nezair adlı nazire mecmuasının 
918/1512'de tamamlandığı (Köprülü 1928, 61) bilgisini ve kasidesinin başlığını dikkate 
alarak, II. Murad ve adını bilemediğimiz, "beylerbeyi" için söylenmiş olabileceğini 
düşünüyoruz. 

Resimli-Haritalı Mu fassal Osmanlı Tarihi c: 1, İskit yay, (Baskı yeri ve yılı yok) adlı 
eserde II. Murad'ın Beylerbey i olarak, Bayezid Paşa (s.268-269); Oruç Bey (s.28l); Sinan 
Paşa (s.299); Hadım .Lala Şahabettin Şahin (Kula Şahin) Paşa (s.306) ile Rumeli 
bölgesinde görevlendirilen, Firuz Bey (s.278); İsa Bey (281); Evrenuzzade Ali Bey (s.299) 
ve Mezit Bey'den (s.305-306) söz edilmektedir. 
İsa Bey: Evranosoğlu isa Bey, 15. yüzyılın ikinci yarısında Balkanlar'da uç beyi, hudut 
komutanlığı yapmış; Arnavutluk, Eflak-Boğdan, Bosna Sefer! ile Bosna'nın ithakında ve 
Arnavutluk olaylannda görev almıştır. Osmanlı-Venedik; Osmanlı-Memluk muharebele
rinde bulunmuş, 17 Ağustos 1488'de şehit olmuştur. (Uzunçarşılı 1975, lll) 
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Kasidelere adını veren reditin "güneş" olması kasidenin tamamında, ko
nunun işieniş biçimini de belirlerniştir. Nesib bölümlerinde güneş, bir hüküm
dar gibi düşünUlmüş; başta güneş olmak üzere bütün kozmik alem ve tabiat ba
diseleri, Hayall Bey'in kasidesi hariç, bu çerçevede tasvir edilmiş. 

Taht umb tak-ı felekde husrev-i haver güneŞ 
Geydi narencf kaba urundı nı'lr efser güneş Ahmed Paşa 1 

Tac-ı zenin urunuh geçdi zümürrüd tahtına 
Hüknı kıldışarka garba hemçü İskender güneş Usulf 3 

Tegazzül bölümlerinde de sevgili, hükümdar ve güneş üçlüsü arasında 
teşbih ve mecazlar yapılnuştır. 

Göricek yüziiı1de zülfiiii rfsmtinzn sanuram 
Nıir ile yazmağa şeh medhin çeker nııstar güneş Ahmed Paşa 60 

Ahmet Harndi Tanpınar, divan şiirinin bir saray istiaresi etrafında oluştu
ğu fikrini ileri sürmüş ve: "Saray aydınlığın ve feyzin kaynağı muhteşem bir 
merkeze, hükümdara, onun cazibesine ve iradesine bağlıdır. Her şey onun etra
fında döner. Ona doğru koşar, ona yakınlığı nisbetinde feyizli ve mesut-
tur ....... Binlienaleyh aşk da bu cinsten bir istilire olacak, sevgilt hükümdara 
benzeyecekti. O kalb aleminin hükümdandır. Bu sistemde hükümdara, dola
yısıyla sevgiliye asıl hususiyetini veren güneştir. Ortaçağ hayallerinde hüküm
dar daima güneştir. " demiştir. (Tanpınar 1976: 5-6) 

Güneş redifli kasideler, bu bakış açısının en güzel örnekleri niteliğinde 
gÖrülebilir; "hükümdar, güneş, sevgili" tasvirleri iç içe geçmiştir: 

Göricek yüzünde zülfiin rismtinın saımram 
Eylemiş na'l-i semend-i şahı tac-ı ser güneş Lônıi'f64 

Bu kasideleri n methiye, fahriye ve dua bölümlerinde, övülenlerde görülen 
ya da görülmek istenilen özellikleri, bazı başlıklar altında birleştirdiğimizde; 
aşağıda olduğu gibi bir hükümdar veya lider, yönetici tipi ortaya çıkıyor. 
Yazının hacmini artırmamak için yazmadığımız, başlıklar altındaki konularla 
ilgili diğer örnek beyitlerin referanslan, şairlerin birinci sayfadaki kısaltına ad
lanyla yazının sonunda bulunabilir. 
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1. Allah'ın Gölgesi veya Yeryüzündeki Temsilcisidir 

Hükümdarlar adına yazılmış olan Ahmed Paşa ve Lamii'nin kasidele
rinde, "zıllullah"; Hayali'de, "Zıll-i Yezdan" tanımlaması yapılarak methiyyeye 
başlanıyor; Hükümdar, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, temsilcisi veya halifesi 
olarak nitelendiriliyor . . 

Zıll-ı Hak Scıltfın Muhammed Han ki almışdur anuii 
İşigi toprağınun her zerresi enver güneş Alımed Paşa 17 

Bu tanımlama Atat'nin kasidesinde medhiyenin içinde 20., Usuli"de 26. 
beyitinde yapılıyor. 

Sen Huda zıllı Iziima zıllıfi yaraşur kim ola 
Mürg-i narın baline ejkar teg şeh-per güneş 

Ger enu1n-ı halk içün saretde zıllulliihsın 
Lfk re'y-i adl ile ma'nfde sen ezher güneş 

Atayf20 

Usulf 26 

Bazı beyitlerde hükümdar, güneşiı:ı bile kendisinden ışık, güç aldığı, Al
lah'ın nurunun bir görüntüsü (L. 38), bazen alemin gözünün nı1ru (AP. 21) 
olarak nitelendiriliyor. 

Hükümdarıo Tanrının yeryüzündeki temsilcisi olduğu anlayışına, 
Göktürk Kitabeleri'nden bu yana Türkçe metinlerde rastlamak mümkün. Gök
türk Kitabeleri'nde de hükümdarın Tanrı tarafından gönderildiğine inanılır: 
"Yukarıda Türk tanrısı, . Türk mukaddes y_eri, suyu öyle tanzim etmiş. Türk 
milleti yok olmasm diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağanı, annem İlbilge 
Hatunu göğün tepesinden tutup yukarı kaldımiış olacak. "(Ergin 1989: 21-22) 

2. Bütün Dünyanın Hükümdan ve Zamanı Mutluluk Devridir 

Hükümdar, daima bütün cihanın hakimi kabul edilmiş, bütün dünyadan 
sorumlu görülmüştür. Dünya da onun iyi yönetimi sayesinde.mutludur. 

Padişô.lı-ılıeft-iklfm-i sa'adetdiir k'anwı 
Hô.k-i payi cevherin idindi tac-ı zer güneş Alımed Paşa 19 

Dünyanın, yedi mutluluk bölgesinin (ikliminin) hükümdimdır, güneş 
onun ayağının toprağını bile başına taç yapar (A. 22, 23; AP. 19); zamanı, 
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barış, sulh (R. 10), namus ve iffet devridir; güneş adında dişilik olduğundan 
dolaşmaya çıktığında parlak bir örtüye bürünür (AP. 38). 

Hükümdar, kader kadar kudretli, şahlar şahı (R. 14, 15; AP. 20), 
gösteriş sahibidir (R. 9); başkalarına hil'at giydirir. Güneş onun fermanıyla 
hil'at giymeden, altın kılıcıyla deniz ve karaların sultanı olamamış (AP. 23); 
onun uğurlu adını yedi cüzlük mavi ciltli deftere (evrene) yazmak için, her gün 
satır çeker (A. 21, R. 12); her gün artan büyüklüğünü müjdelemek için, 
doğudan batıya dolaşmaktadu (R. 13). Yeryüzünün hükümdarıdır, yüce sa
rayının göğünde, güneş kapısının toprağı gibidir (AP. 42). Cihan hükümda
ndır, öfkelense gümüş renkli denizde yeni ay dolaşamaz, varlık meclisinde 
güneş kadeh gezdiremez. 

Sensin ol şah-ı cihan kim hışnı idiib bir kez desen 
Malı-ı gerdan ile kCıyufi nice seyr eyler güneş 

Bahr-i sfm-abile seyn1n itmeye fiilk-i hilal 
Bevn-i mevciidatda gezdümıeye sağar güneş . . Hayaif 19-20 

Kudret çadırının önünde dokuz felek bir gölgelik gibidir (L. 31). Mutlu
dur ve cihan gazisidir (K. 26). Güneş ona şeref burcundan mutluluklar gösterir 
(L. 46). Doğu ve Batının hükümdandır, hangi ülkeye gitmek istese, onun için 
zafer yakındır. 

Her ne millke aim idersenfet/ı ii nusretdiir karın 
Maşrık u mağrib senii1i sensin nıuzaffer-fer güneş Uimi'f48 

Din ve devlet gelinini kucaklamıştır (U. 38). Devlet göğüne ışık saçan 
güneş (U. 46) ve devletinin mumunun, onun aydınlığında her zaman yeşil 
kubbeyi aydınlatan güneş gibi, devamlı (L. 75) olması duasında bulunulur. 

Dfn ile devlet ariisuıı der-ağuş eylediiii 
Saiia olsa yaraşur btilfn kamer pfster güneş Usali 38 

Adına Hutbe okunur (A. 27); vaiz camide görüşünü veya bayrağını yad 
eder (L. 32). 

Hıttbe-i med/ı okwnak diler yüce aduia kim 
Mahı sfmfn seyf idiib çarlıı kılur minher güneş Atayf27 
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Sahipkırandır. Bu zaman içinde sahipkıran hükümdar olmasına şaşılmaz, 
çünkü şeref burcundan ona benzer bir güneş doğmamıştır. 

Taii mı bu kam içre olsan husrev-i saJıib-larôn 
Toğmadı burc-ı şerefden bir saiia benzer güneş 

3. Ayağının ve Eşiğinin Toprağı 

Zıll-ı Hak Sultan Muhammed Han ki olmışdur anun 
İşigi toprağınun her zerresi enver güneş 

Nitekim her daneniiii zımnında muvnerdür ş ec er 
Zerre-i hak-i derinde şöyledür muvner güneş 

Lô.mi't44 

Ahmed Paşa 17-18 

Onun ayağmın veya eşiğinin toprağı bile çok değerli ve etkilidir. 

Eşiğinin toprağının her zerresi parlak bir güneş gibidir (AP. 17/2); veya 
her zerresinde bir güneş saklıdır (AP. 18/2). Güneş, ayağının toprağına bile 
hayrandır (A. 22, 23); her gün eşiğinde toprak olur, çünkü yolunun tozu kimya 
gibidir (A. 25). Dünya kuyumcusu topladığı altın ve gümüşleri kanştınp kapı
sının toprağına saçar (L. 34). Güneş ayağının toprağına yüz sürerek, ışı.klan
mış, güç bulmuş (L. 27, K. 28) ve toprağını gözüne sürme yapmıştır. 

Zıtl-i Hak Şeh Bayezfd bin-Muhammed han ki'nun 
Yüz sürübbuldı ayağı toprağınafer güneş Lô.mi't27 

Tatiyfiçiin gözine toprağa salmaz gerdini 
Yolıiia her gün döşer dfbtice-i asfer güneş Kemal36 

Güneş, atının ayağının temiz toprağını ilaç yaparak gönül gözünü nur
landırmış (L. 37); her sabah diğer gezegenlerden önce kapısına yüz sürerek bi
rinciliği almıştır (L. 51); ayağının bastığı toprağın taşını başına taç yapar (AP. 
19, 22); yiizünü yere koyup kölesi olur (U. 44); sarayının kapısının toprağı 
düzeyindedir (AP. 42). Hükiirndarın atının ayağından kalkan toz ve duman 
güneşin yüzünii toza bayar (AP. 34). Şair, kara bahtının şeref bulması için 
yüce kapısının toprağına yiiz sürer (L. 71). Eşiğine baş koyanın değeri artıp 
göğe erer. 
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İşigüne baş koyan kadr ile irsün göklere 
Asman-ı devlete sen ol ziya-güster güneş 

4. Fizikf Özellikleri ve Kişili~i 

Sırr-ıferda güngibi n1şen zamfriinden bu gün. 
Mazhar-ı nur-ı Hudiism senden· umar fer güneş 

303 

Usulf46 

Uimi'f 38 

Hükümdarın fiziki özellikleri ve kişiliği ile ilgili olarak, yüzünün ve kal
binin parlak, aydınlatıcı; kişiliğinin yüce olduğundan söz edilir. 

Padişiih-ı pak~gevher kim anufiçündür hı red 
Ana mazhardur ki:Wıer ya andadur muzmer güneş 

Sfne-i safinda cevherli nişiinlar sanmayıii 
Asman-ı şevket izhar eylemiş yir yir güneş 

zat-ı pakiridür şehii serdiir-ı ş~hiin-ı cihan 
Öyle kim olmış kevakib hayline server gün_eş 

Dün gice n1şen zamfrünfikr iderdüm husrevd 
Gördüm olmış biiğ u rağ-ı defır ser-td-ser güneş 

Atiiyf 9 

A.Ruht I I 

A.Ruht Is 

Uimi'f65 

Hiikümdar uğurludur, başına devlet kuşu konmuştur; hatta devlet kuşu 
kendisidir (R. 8); kalbi temiz (R. ll), yaratılışı (R. 15), yüzü paktır; güneş, 
onda gizlidir, ay ondan doğmuştur (A. 9); güneş, yüzünün nurundan ışık, giiç 
umar (AP. 21); o Müşteri (Mars) gibi fikirli (K. 25), ileri görüştüdür (K. 28, 
29); güneş onun yüceliği yanında sönük bir yıldız gibi kalır (A. 13); görü
şünün ışığıyla ışıklanır (K. 35); güzelliğinin şevkiile dans eder (L. 42); her sa
bab gün yüzünün vasıflarını pencereden dinler (L. 69); güze~liğinin özellikleri 
için, bitmiş bir defterdir (U. 19); onun, nur~nu iktihas ederek nurlanır (U. 42). 

Dokuz felek, hükümdarıo yücelik kitabı için sadece bir yaprak (U. 19); 
onun vakan dipsiz bir deniz gibidir (A. 19). Vasfı Sidre kadar yüksek olduğun
dan, şairin beyitleri meyvelenm.iştir (U. 39). Yüce şahsiyeti güneş gibidir (L. 
65, 68) ve geleceğin sım parlak şahsiyetinde bugünden, gün gibi apaçıktır (L. 
38). 
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5. Sarayı ve Otağı 

Htikümdann oturacağı makam saray veya otağdır. Onun sarayının veya 
atağının kubbesi genellikle gökyüzü olarak düşünülür. Böylece etki alanının 
bütün dünyayı kapsadığı hayal edilir. Zaten saray veya otağından daima güç 
sıfatıyla beraber söz edilmiştir. Sarayının diğer özellikleri ile ilgili olarak, 
Güneş, Ay, Zühal vb. kozmik unsurlar üzerine teşbih ve mecazlar yapılmıştır. 

Bir Jelektiür-tak-ı kasn kim der ii dfvanna 
Her meder bir malıdur merkaz u her menner güneş Lami' f 28 

Kadriin ordusmda gök bir stıyebandur kim ana 
Ser imad-ı sfmdiir malı u tınab-ı zer giineş Alımed Paşa 27 

Sarayının kubbesi gökyüzü gibi, kapı ve duvarları ay kerpici ve güneş 
mermerindendir (L. 28). Güneş, yüce kapısında halka (L. 54); kubbesinin et
rafında altın bir çember (AP. 26); yüce sarayının göğünde, · kapısının toprağı 

(AP. 42), sarayındaki camların her biri (AP. 45); yeşil atağının hizmetçisi, 
ışığının yayıcısı (A. 14); kapısında kölesi (L. 53); gücünün karargahında nur
dan bir çadırdır (L. 35). Bazen eyvanını seyretmek için kement atar (L. 29). 
Karargahının çadın, gökyüzü; ay gümüş direği; güneş altın ipleridir (AP. 27; 
L. 31). Kudret çadınnın önünde dokuz felek bir gölgelik, yıldızlar bu gölgeli
ğin kazığıdır (L. 31). Zühal, sarayının kubbesinin üstünde Hintli bir bekçi gi
bidir (L. 53). 

6. Tahtı, Tacı ve Sancağı 

Hükümdarlığın önemli sembollerinden olan, taht, taç ve sancak ile ilgili, 
kozmik unsurlara dayalı değişik benzetmeler yapılnuştır. 

Şah-ı vaza-himmet ü alf-nijô.d ol kim ana 
Taht oldı asman rtıyet kamer efser güneş 

Zıtl-i Yezdan Hairet-i Sulttln Süleymtin Şah kim 
Taht eyvan-ı sipilır oldı ana efser güneş 

At{ıyf 10 

Hayaif 15 

Gökyüzü, tahtı (A. 10); felek eyvanıdır (H. 15, K. 26); tahtı bazen 
İskender'in (K. 28), bazen Hz. Süleyman'ın tahtına benzetilir (AP. 24). Tacı 
nuriudur (Rl4), güneştir (H. 15; A. 10; K. 26); Pervindir (K. 38); sancağı, 
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aydır (A. 8, 10, K. 25). l.nuluğunu gösteren sancağındaki ay, gökyüzünü ve 
gün~şi bile utand.ınr (AP. 41). Vaiz, camide sıcaktan bunalıp bayrağını 
hatırlasa, gökyüzü kürsü, ay mahfi!, güneş minber olur (L. 32). 

1 •• • • • - • ' ' i . 1 • 

7 . Kullandığı Araç. ~ereçler . . 

Hükümdarıo kullandığı birçok araç gereç vardır ve bunlar bir bakıma 
onun bütünleyici parçalarıdır. Bunlara ait bütün aynntılar tasvir edil~ş, fonk-
siyonlan belirtilmiştir. · . . . 

Hançer: HançeTin keskinliği, yani çeliği önemlidir. 

Şöyle k.orkutmış yüregin hançerüii tiz-iibı kim 
Kande bir su görseberg-i bfd-veş r:fitrer güneş Ahfr!ed Paşa 32 

- . . . . . 

· Hançerinin keskin suyu, güneşi korkudan söğüt yaprağı gibi !ltretir (AP. 
32); güneş her sabah onun düşmanı m öldürmek i~in hançer çek~r (L. 47). 

. ' ' 
Kılıç: Kılıcı, güneşi ~ile korkutacak ve kıska~dıracak ~adar e~kili ye 

süslüdür. 

Tfğ~ı aieş-biir-ı' rılşen-rCcy-ı dfn-iiriiyınuri 
Kabzasma miih alıter yüzine zfver güneş · Alımed Paşa 46 

Nusret kılıcına sahiptir (A. ll). Dini süsleyen, parlak ve ateş saçan 
kıl.ıcın~n kabzasına ay ve yıldız~ar,, yüztimUse güneş , süs o.~muştur (AP. 46). 
Güneş; ~avaşta ateş renkl~ kıhcını görünc~, be!Jzi sararmış. ve k~rkuq'!-n. t~ı:ı:e
mekte (H. 16); yuvarlak kalkanım feleğin yüzüne tutmaktadır (H. 17); altın 
kaplamalı kılıcıyla düşman kanını döktükten sonra gökyüzünün eteğine silerek 
kıpkızıl yapmıştır (AJ>; 37). . 

Ok, Kalkan: Okunun kqrkusundan felekte yıldız (akbaba) kanat döker, 
yaralamasından güneş sonbahar yaprağı gibi titrer (U. 32); Güneş, okunun he
define ulaşmasını sağlamak için, her gün dünya meydanına altın kabak diker 
(L. 33); atlı askerlerine altın suyuna batınlrruş ok v_e kalkan satmak için, kudret 
ordusuna nurdan çadır kurar (L. 35); kalkanının altın kılıfı olur (L. 54). Oku
nun menzili, düşmanın kalbi olsun diye, ay alnını yere stirer, güneş yüzünü 
göğe tutar. 
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Tfr-i çarhıni menzili kalb-i aduii. olswı diyu 
Ce b/ı e sürer. yi re me/ı yiiziiıı göge tutar giineş Lami'f43 

Mızrak: Mızrağının ucu, ayın yilzUndeki karanlığı giderir. 

Geh ser-i ?ıfzeiile bazılur sevad-ı n'ly-i nu1h 
Ge/ı ğubtir-ı silmm-i esbiiiiden olur ağber güneş Alımed Paşa 34 

At: At özellikle savaşta en önemli bir araçtır. Bu sebeple hükümdarıo ona 
hakimiyeti savaştaki başarı ve maharetinin de bir göstergesi sayılabilir. 

Oldı esb-i kadrine ol şehsuvar-ı alemin 
Çarlı cevherdar ziıı ü tabi-bazıdur güneş Usazr 18 

Hükümdar kesinlikle, dtinyada en iyi ata binendir (U. 18, L. 50); fetih 
için kır ata biner (A. 18); atının tırnaklarından kalkan toz güneşin yüzünü toz
landım (AP. 34). 

Atın nalı, çivisi, eyeri, siperi: Atının nalı fetih bayramı hilali, 
:yıldızlar ve güneş nalın çivisidir (AP. 35). Felek, alemin en iyi ata binicisinin 
atının elmaslı eyeri (U. 18); güneş atının gümüş nalı olur (L. 54), bazen hilal 
şeklindeki ayı nal yapar (K. 37); gezinti yapmak istediğinde, atının ayağına 
altın yaldızlı si per bağlar (L. 55). 

Ahır: Samanyolu, ahınna gtimüş tavla, gtineş altın su kovası olur (L. 
50). 

Top: Yıldızlar her gece top taşlarını tartar, güneş her sabah onları 

düşmıl? kalesine atar (L. 45). Güneş her gece ateş atıp, düşman kalesini yakar. 

Her gice gerdfin ile top taşların tartar nilcam 
Her seher atar 'ada hısmna ser-ta-ser güneş Uimi'i45 

Davul: Güneş, bazen onun zaferini müjdeleyen davulcu.(U. 18); bazen 
davulunun çemberidir (A. 8, L. 54); bazen de atma davulcu olsun diye, ayı 
bedir şekline döndürür (K. 37). 

Ayna: Güneş, aynasıdır (A. ll). 

Kadeh: Güneş, altın kadehidir (A. 15, K. 30). 

Yastık: Güneş hükümdarıo yastığı için, atlas felek üzerine altın döşer. 
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Btıliş-i şah-ı cihfin-ara içün zer-dQzdur 
Kargah-ı çar/ı atlas iizre döşer zer güneş 

8 . Savaşçılığı 
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Kemal39 

Savaş, hükümdarların hayatının en önemli yönünü oluşturur. Gerçek 
güçlerini ve maharetlerini orada göstermelidirler. Hükümdarıo gücü, aya ve 
güneşe kadar uzanır; hatta onlar, hükümdarın başarısı için çalışırlar. 

Güneş, savaş anında onun fetbin kır atma bindiğini ve ateş renkli kılıcını 
göıiipce, benzi sararmış ve korkudan hala titremektedir. 

Hmk-i nusretjetlı-i-ptiye bineli ol şfr-dil · 
Lerze tutar eyleyince ejdeha-peyker güneş 

Revn hengammda gömıiş tfğ-ı ateş-rengini 
Benzi sarannzş dahi ol korkudan ditrer güneş 

Attiyf 18 

Hayall 16 

Uğurlu, talihli ve yüce hükümdarıo askeri, gezegenlerdir (K. 25); başarı 
ve fetih her zaman onunla beraberdir (K. 31). Mızrağının ucuyla ayın 
yüzündeki karalığı giderir, atının tırnaklarından kalkan toz güneşin yüzünü 
tozabayar (AP. 34). Güneş, savaş esnasında yanında kılıç sallayan kölesidir 
(U. 33); düşmanının kalesine ulaşabilmek için her gece yer altına inip, dehliz 
açmaya çalışır (L. 49); ejderha gibi, düşmanı üzerine ateş saçar (L. 52). Bu
rada, zamanın savaş metotları hakkında da bilgi edinmiş oluyoruz. 

Bulmağiçün şehriyara kal'a-i a 'diilia riilı 
İniiben yir altına gice nakb eyler güneş 

· 9. Meclisi 

Ltimi'f49 

Savaş ve barış, hükümdarıo ve toplum hayatının çok önemli bir yönünü 
oluşturur. Hükümdar, gerektiğinde savaşmayı bilmesi kadar, diğer zamanlarda 
çevresiyle meclisler kurup sohbetler etmeyi ve eğlenmeyi bilmeli; barış 
zamanlanndaki maharetlerini de meclislerinde göstermelidir. Bu sebepten onun 
hayatında meclis de önemlidir. 

Remıe binsen kılıcwı salar yanunca be1uiedür 
Bemıe insen nıeclisibı içinde zer-sağar güneş Usulf 33 
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Şahdur kim meclisinde ayş itdikçe olur 
Zühre çengf mah sakf bade VÜ s ağar güneş 

Bu sipilıriii sofrası pür oldz h11an-z şahvar 

Kemal30 

Kim hamel biryan kamer nan-güleedür mehter güneş Kemal40 

Onun sayesinde dünyanın sofrası dolmuştur; Hamel, kebap~ Ay, güllaçtır 
(K. 40); ay aynı zamanda, meclisinin sakisi (K. 30), mumu, gökyüzü onun fa
nusudur (R. 10). Öyle yüce bir hükümdardır ki, güneş meclisinin balkonun
dan, Hz. Süleyman'ın talitı ve İskender'in kadehi gibi görünür (AP. 24); 
savaşta yanında kılıç sallayan kölesi, mecliste altın kadehi (A. 15, U. 33), veya 
sakldir (AP. 25, L. 42); pazen kadeh ve şarabıdır (K. 30). Bazen dans ederek 
def çalar (L. 42); bazen şarkıcı olup, şairin yazdığı ren.kli şüri okuyarak, mec
listeki küçük büyük herkesi hayrete diişiirür (L. 58); hizmetçilik yapar (K. 27, 
40); bazen aynı işi yapması için, Zühre'yi şarkıcı olarak tutar (AP. 50, K. 30). 
Felek, sefil, perişan bir şekilde yanıp yakılarak d.olaşır, güneş medisinde tütsü 
kabını gezdirir. 

Bl-ser ii pa huyla kim suz ile seyr eyler felek 
Şah-ı tilenz meclisinde gezdiriir nzicmer güneş 

ıo .. Öfkesi 

Atayf7 

Hükümdar, kötülUk ve yanlışlıklar karşısında son derece kesin tavırlı, 
tavizsiz, öfkeli olmalı ve herkes onun öfkesinden korkarak yanlışlık yapma
malıdır. 

Hznk-i nusret-fetlı-i-paye bineli ol şfr-dil 
Lerze tutar eyleyince ejde!W.-peyker güneş 

Na-gelıtm irse sipilıre nar-z kahrun zerresi 
Asuman dud-z siyah olurdz htikister güneş 

Atayf 18 

Alımed Paşa 31 

Hükümdar aslan yüreklidir (A. 18); gazabının ateşinin bir kıvılcımı 
gökyüzünü siyah bir duman, güneşi kül haline getirebilir (AP: 31). Hançeri 
(AP. 32), kılıcı (H. 17) ve okunun korkusu (U. 32) bütün kozmik alemi etki
ler. 
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Sensin ol şah~ı cihan kim hışm idüb bir kez desen 
Milh-ı gerdan ile k:Uywinice seyr eyler güneş 

Bahr-i sfm-abile s ey ran itnıeye fiilk-i hilal 
Bezm-i mevcudatda gezdünneye sağar güneş 

309 

Hayaif 19-20 

Bir kez Öfkelenip de: "Gökteki ay ve güneş benim ülkernde nasıl dolaşır!" 
dese; gümüş renkli gökyüzünde, yeni ay dolaşamaz, varlık meclisinde gÜneş 
kaqeh gezdiremez (H. 19, 20). Güneş, gazabının kasırgasından öyle korkmuş
tur ki, sonbahar yaprağı gibi titrer, ıstırap çeker (L. 30). Kalın güneşin gözüne 
mil çeker (U. 31); gazabının ateşi, onu kül' rengine döndürür (U. 30). Güneş, 
bazen de onun düşmalıının canına öfke oku atar (U. 28). 

ll. Sevgi, Merhamet, Lutuf ve Cömertligi 

Hükümdarın, öfkesi yanında, ya da ondan daha çok, sevgi ve merhameti 
vardır. Lutfu kara toprağı bile cevher haline getirebilir. Herkes onun merhamet 
ve ilisanına ihtiyaç duyar; bu konuda ona hayran olur. 

Dehre lutf-ı şamiliiii olmış miirebbt ğam degil 
Eylese ecsamdan kat'-ı ta'alluk ger güneş 

Feyz-i enzanın sünüfi bf-kadri laymetdar ider 
Terbiyeıle nze-i sengi ider gevher güneş 

Zerre-perverlikde olmazdı müsellem olmasa. 
Bende-perverlikde key eltafuiia mazhar güneş A.Ruhf 16-17-18 ..._ 

Lutfu güneş gibi dünyayı kapsar (R. 16), hatta güneş de onun lutfuna 
muhtaçtır (R. 18). Bakışının feyzi, değersizleri değerli yapar (R17). Sevgisi 
yeri göğü ısıtır; bunun için gece üzerlik tohumu, yıldızlar karabiber, güneş ateş 
olur (AP. 28). Güneşin doğması için, lutfuyla feleği beslemiştir (AP. 30). 
Güneş onun yüzünü görmenin şükrü olarak, her gün alemi süsler (R19); sev
gisinin pazarına öyle ısınmıştır ki, yüz kere kapıdan kovsan, bacadan girer 
(AP. 33); hükümdarın lutfunun suyundan bulut gibi nemlidir (AP. 64); onun 
sayesine sığınsaydı, tututma pasından yüzü kararmazdı (AP. 44). Lutfunun 
parıltısı kara toprağı cevher haline getirir (AP. 40). Şair, şiirlerinin dalını 
hükümdarın mihrinin, merhametinin ışığıyla sular (,AP. 63); merhametini ve 
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zamanın zulmünden kendisini kurtarmasını ister; bükümdann ·iltifatı ile sözü 
renklenmiştir (H. 14, 21, 22, 23). O, bir mihriyle bütün cihanı nurlandırabilir, 
aydınlatabilir (U. 25). 

Balır-i di.dun bir aceb deıyadurur k'olnıış amm 
Her habtibı asuman bir katresi enver güneş 

Terbiyetle taşı la'l eyler güneş anımil seniin 
Zerre-i naçfzi eyler lzinınıetiin akder güneş Usulf 22-23 

Cömertlik ve bereketi deniz gibidir (A. 17), cömertlik denizi öyle bir der
yadır ki, her kabarcığı bir gökyüzü, her damlası çok nurlu bir güneş gibidir 
(U. 22). Güneş, onun cömertlik denizi karşısında damla gibi kalır (K. 29); bu 
denizden gökyüzü gemisini mücevherle (AP. 49); nimetlerinin botluğundan 
kasesini altınla doldurur (U. 29). 

Güneşin taşı la'l, değerli bir maden eylediği gibi, birnıneti naçiz bir zer
reyi en değerli güneş haline getirir (U. 23). Himmeti yücedir (A. 10); him.ınet 
kandilinin bir ışıltısı dağa düşse; dağ baştan başa güneş haline gelir (U. 24). 
Dünya kuyumcusu her gece topladığı altın ve gümüşleri karıştınp kapısının 
toprağınasaçar (L. 34). Mücevher saçan elini gülsuyu ile yıkamak istediğinde, 
ay gümüş ibrik, güneş altın leğen tutar (L. 41). Her sabah güneşin, aydınh
ğıyla sert taşı cevher yapması gibi; şair, kara toprak gibi olan kendini, ibsan ve 
yardımlaoyla altın gibi etmesini ister. 

Ben kara toprağı zer kılsa n'ola lutfw1 güııi 
Pertev-i sublzile eyler hareyi gevher güneş 

12. Düşünme Yeteneği 

Uimi 'f70 

Hükümdar, yalnızca savaşan ve eğlenen biri değildir. O, fikirleriyle de 
herkesi, bütün dünyayı aydınlatan, başkalanna öncülük eden bir şahsiyettir. 

Afitab-ı rayuna olmaz mukabil nice kim 

Arz ide tabi u alemle mi rdan leşker güneş Alımed Paşa 45 

Hükümdar, kader kadar güçlü, kaza kadar düşüncelidir (AP. 20, U. 20). 
Güneş, davullar ve sancaklarla nurdan askerler ileri sürse bile, onun düşünce
sinin güneşiyle karşılaştınlamaz (AP. 45); güneş onun görüşü k~şısında zerre 
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kalır (K. 29); o, alemin gözünün nuru, kainatın kandili ve gözüdür (U. 21). 
İleri görüşlü (K. 28), akılıdır (A. 9); fikirleri, nur kuşunun kanatlan gibidir (A. 
20). 

Olmasa envar-ı r{Iyi hımıeninde haşe-çm 
Degme-gez alemde olmazdı ziya-güster güneş At{Iyf 16 

Güneş yaydığı ışığı onun fikirlerinin nurlu ışığından alır (A. 16, 24); 
eğer dünyayı aydınlatan görüşünün nuru iktibas edilmiş olsaydı, ay tııtıılmazdı 
ve her yıldız güneş gibi olurdu (L. 39). İskender onun parlak düşÜncesinden 
yardım isteseydi, güneş karanlıklar (zulemat) ülkesinde onun asker'lerine 
kılavuzluk ederdi (AP. 47). 

13. Adaleti 

Adaletli olmak, belki de yöneticilerden en çok istenen, beklenen bir tıı
tıımdur. Hükümdarlar daima adaletleriyle övülmüştür: 

Şah-ı adilsin seniin zatımZa kfı'imdür cihan 
Feyz-i in'amundan eyler kasesin pür-zer güneş Usulf 29 

O ldı adiiiiiii bahiinndmı gülistcilı asman 
Gonce yıldız yasemen mah u gül-i zfver güneş La1nz'f 34 

Kanla iklfme ki pertev salsa adlüii sayesi 
Ol diyar içre görinür zen·eden kemter güneş Ahmed Paşa 39 

Dünya, onun adaletli bir hükümdar olması sayesinde ayakta durmaktadır 
(U. 29); adaletiyle gökyüz~, güneşin gül; ayın yasemin; yıldıziann gonca 
olduğu bir gül bahçesine dönmüştür (K. 34). Adaletinin gölgesinin aydınlattığı 
dünyada, güneş zerreden küçük görünür (AP. 39). Devrinde çok adaletli oldu
ğundan, güneş peştemalsiz, yani çıplak kaynağa girince yıldızlar gözlerini 
yumar (AP. 29). Zulınün karanlıklar ülkesi için, hükümdann zatı, güneşten 
daha aydınlatıcıdır (U. 25). Adaletli görüşleriyle ma'nada apaçık bit güneştir 
(U. 26). -

Merhamet kıl zulmi ko yolısa şik{Iyet eylerem 
Ol şehe kim oldı aiia bende-i kemter güneş Hayaif 14 
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Adaletin zıdclı zulümdür. Zulmü ortadan kaldıracak olan adalettir. Ha
yal.i'nin kasidesinin Girizgahında sevgilinin zulmünden hükümdara şikayet edi
lir (H. 14); dua bölümünde de zulmet askerlerinden feleği kurtaran güneşle be
raber anılır (H. 24 ). Adaletli hükümdardan, şairin kara bahtının şeref bulması 
beklenir (L. 70). 

14. Çevresi ve Düşmanları 

Hükümdarıo en yakın çevresi olarak yine öncelikle kozmik alemdeki 
varlıklan görüyoruz. Güneş, ay, yıldızlar ve diğer gezegenler her konuda ona 
yardımcı olurlar. 

Bir şehenşah-ı kader-kadr ii kaza-radur k'olur 
Bamına Hindu Zühal dergôhına çiiker giineş Ahmed Paşa 20 

Her kaçandest-i güher-biirun giil-ôb ile yusan. 
Sinıden i b nK. meh zerden le gen tutar giineş Lami 'f 41 

Zuhal, damında Hintli bekçi; güneş, sarayının kapısında hizmetçi (AP. 
20, K.· 27); Zühre meclisinde şarkıcıdır (AP. 50, 30). Elini gülsuyu ile yıka
mak istese, güneş altın leğen, ay gümüş ibrik tutar (L. 41). Feleğin okunun isa
bet edeceği yer düşmanının kalbi olsun diye, ay alnmı yere sürer; güneş yü
zünü göğe tutar (L. 43); ay ve güneş ona, bazen kadeh olur ve sakilik yaparlar 
(K. 30). 

Raks unıb nur-ı cemôlüii şevkine her subh-dem 
Deftutar bezmüiide yahud gezdiiriir sağar güneş Lami'f 42 

Güneş her sabah mec~sinde def çalar veya kadeh dolaştım (L. 42); 
yücelrnek için, dünya kadısına kendini hükümdarıo kapısının köl~si olarak 
yazdırmıştır (L. 36); her sabah yıldızların geceleri tarttığı top taşlarını düşman 
kalesine atar (L. 45); her gece ateş atıp düşman kalesini yakar, her sabah 
düşmanı öldürmek için kılıç çeker "(L. 47); köle gibi kapısına yüz sürdüğü için 
yedi gezegen içinde birinciliği almıştır (L. 51); yücelik evinin kapısında hiz
metçi, köledir (A. 14, L. 53); gezinti anında atının ayağınasiper bağlar (L. 55); 
Dünya burcunun üstünde layarnete kadar hükiimdann zaferini müjdelemek için 
davul çalar (L. 56); kötü düşüneeli düş~anının kanını dökerek, sabah akşam 
şafak meydanını kırmızıya boyar (L. 57); atlı askerlerine altın s_uyuna batınl-
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mış ok ve siper satar (L. 35); bir kılıcı, bir başı olan babadır bir kölesi olduğu 
iddiasındadır (U. 35); eşiğinin göğiine başını koyduğu için .başı göğe ermiş, 
kimse yüzüne bakmazken, talihi yükselmiştir. (U. 36, 37); yüziinü yere koyup 
eşiğinde hizmetçi olmuş, hükriiü karşısında beli ikiye bükülmiiştür (U. 44). 
Giineş düşmanının kanını döküp, altın kaplamalı kılıcını silerek gökyiizünün 
eteğini kıpkızıl yapar (AP. 37); kurban kesrnek için altın kılıcını ateşte biler 
(A. 26); düşman kalesine ulaşabilmek için, her gece yer altına inip, yer altı 
delıliıleri açmaya çalışır (L. 49); her an ejderha gibi düşmanın üstüne ateş açar 
(L. 52); düşmanının canına ölüm oklan atar (U. 28). 

Leşleer-i zenge şebfhun itmekiçün her gice 
Baş kor işikinde r{cyıiidan meded ister güneş At{cyt 24 

Karanlığın askerlerine gece basını düzenler (A. 24); düşmanın ömrünün 
kalesini kökünden sökmek için hava topu gönderir (U. 34); düşmanının talihi 
Zühal yıldızı gibi uğursuz olsun diye, şeref burcundan mutluluklar gösterir (L. 
46). Çarh, kudret atının elmaslı eyeri, giineş davulcusudur (U. 18). 

Ömr-i hasmufıa şebfhO.n itmek içün her gice 
Gök giyer Şamf zırzh mehden düzer miğfer güneş 

Alımed Paşa 36 

Gökyüzü, düşmanına gece baskını yapmak için her gece şaınl zırh giyer; 
güneş, ayı miğfer yapar _(AP. 36). Felek, düşmanının ömür defterini tomar gibi 
dürer (AP. 70). Düşmaningölge gibi ayaklar altında kalması dileğinde bulunu
lur (H. 25). 

15. Teşbih Edilen Gezegen ve Şahsiyetler 

Hükümdarıo özellikleri anlatılırken birçok müşebbeh veya müşebbehün
bih kullanılır. Redif "güneş" olunca, bunların çoğu, başta güneş olmak üzere, 
kozmik aıeme ait unsurlardır: 

Havfi tfğünden eya lıurşfd-i Mirrilı-intikam 
Çarlıt kalkanın sipihrün yüzine tutar güneş Hayalt 17 

Öfkelenmekte Merih (H. 1 7), uğurlulukta (A. 21), fikirde (K. 25) 
Müşteri gibidir; İskender gibi tahtı, Süleyman gibi mührü vardır (K. 28); za
manın Dara'sı, nüfuzda Feridun, değerde Hakan'dır. 
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Ol ki Hiikfın-kadr ii Efridun-fer ü Dara-yı devr 
Kapusında miih der-bend aııuii çaker giineş 

Ol Süleyman-hiitem İskender-serfr vera-yı ray 
işigine yüz sürer anun ki ola der-har güneş . Kemal27-28 

Damında Zühal Hintli bir bekçi, sarayının kapısında güneş bir hizmetçi 
(AP. 20, L. 53); meclisinin balkonunda, Süleyman'ın tahtı , ya da İskender'in 
aynası (R. 9), kadehidir (A. 12, AP. 24). İskender'in onun parlak düşüncele
rinden yardım istemesi gerekir (AP. 47). Süreyya, inci dizisini ayın kulağına 
küpe yapar, güneş Büyükayı takım yıldızına nurdan çadır örter {AP. 67). 

Düşmanın talihi Zühal gibi uğursuzdur (L. 46). Ahırına, Kehkeşan 
gümüş tavla; güneş altın su kabıdır (L. 50). Güneş kapısına yüz sürmede yedi 
gezegen içinde birincidir (L. 51 ); her an düşmanı üzerine ejderha gibi ateş 
saçar, Rüstem gibi atını erkek aslan üzerine sürer. 

Her dem ağzındansaçar ejder-veş a 'dilli üzre od 
İtse ralışm taii mı Riistem şfr-i ner güneş 

16. Devrindeki Gelenek 

Utmi'f 52 

Hükümdarlann tavsiflerinde, o devre ait devlet ve toplum geleneği hak
kında da küçük ip uçlan bulabiliyoruz. 

Geçit töreni: LarniTnin beytinde olduğu gibi; güneş, altın üsküf 
üstüne gümüş renkli kanatlar takıp, kırmızı külahıyla şahın önünden geçer. 

Şaha bir zernn kiilehli kol geçiib kendin satar 
Altun iiskiifüzre takub sfm-gun perler güneş Uimi 'f 40 

Takı takma ve para basma: Güneş, şerefli adının sikkesiyle süslenir. 

Ta ki bir altun ile baziir-ı dehri genn ide 
Sikke-i nam-ı şerifiiille bula zfver güneş Usulf45 

Kadınların giyimi: Güneş adında dişilik olduğu için dolaşmaya 

çıktığında örtüye bürtinür (AP. 38); adaleti sayesinde peştemalsiz bile kaynağa 
girebilir. 
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Ahd-i adliinde yumarlar cümle ılduzlar gözin 
Girdilgince çeşme-i kafUra bf-nıfzer giineş Ahmed Paşa 29 

Adına hutbe okunması: Hatip, hükümdar adına hutbe okumak için 
minbere çıkar, kılıca dayanarak adını yad eder (A. 27, AP. 48, L. 32). 

Hutbe-i medh okumak di ler yiice adına kim 
Mahı sfmfn seyf idüb çarhı kı lur minher güneş Atayf 27 

Şehriyara adufiı minberde ytid itse hatfb 
Nur ile mescid tolar fi'l-htil olur minher güneş Ahmed Paşa 48 

Saçı: Dünya kuyumcusu topladığı altın ve gümüşleri karıştınp kapı
sının toprağına saçar. 

Sfni ii zerden her gice cem' itdügin sarraf-ı çarh 
Harc idüb her gün kılar kapuiida hôk-i der güneş Ltinıi 'f 34 

Hediye verme: Hediye, pişkeş olarak çeşitli eşyalardan oluşan yüklerle, 
kır at verilir. 

Tti k' idesin şalıa bu hınk-ı sipilıri pfş-ke; 
Keh-keşiinz teng ider pervfni gül-efser güneş Kemal38) 

Savaş taktikleri: Bazı beyitlerden, zamanın savaş yöntemleri hakkında 
bilgi edinmiş oluruz. 

Sonuç 

Örnr-i lıasmufia şebfhuıı itmek içiin her gice 
Gök giyer Şamf zırılı mehden dilzer miğfer güneş 

Bulmagiçüıı şehriyara kal'a-i a'daiia ralı 
İnüben yir altına gice nakb eyler güneş 

Ahmed Paşa 36 

Ltimi'f49 

Söylenenleri özetleyecek olursak; hükümdar veya bey, temiz, parlak, gü
zel bir yüz görünümüne; yüce. masum, uğurlu bir kişiliğe sahiptir. Yeryüzünde 
Allah'ın temsilcisidir, görevlendirilmiştir ve onun adına görev yapmaktadır. 
Güçlüdür ve yedi ikiimin hükümdandır, yani bütün dünyadan sorumludur. Her 
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şey onun isteği doğrultusunda gerçekleşir, güneş ve diğer kozmik alem de ona 
yardımcıdrr. Devlet sahibidir, tacı, tahtı, bayrağı vardır. Talihlidir, sahipkıran
dır, yani ~!1 .uğurlu bir zamand(!. dünyaya gelmiştir, adına para bastlmış ve 
hutbe okunmuştur (hükümdar için). Şahlar şahıdır, diğer yöneticileri de o 
görevlendirir, onlara hil'at giydirir. Savaşçıdır, muzafferdir, çok iyi ata biner; 
ok, mızrak, kılıç, kalkan vb. savaş aletlerinin en iyisine sahiptir ve bunları çok 
iyi kullanır. Savaşçılığı kadar meclislerinde de başarılıdır; kötülükler karşısın
da öfkesi çok etkilidir; i yilere karşı da bir o kadar merhametli, sevecen, lütufkar 
ve cömerttir. Adaletlidir ve bütün zulümleri ortadan kaldırmaktan sorumludur, 
bütün dünya onun adaleti sayesinde ayakta durur. Onun idaresinde ülkeler ve 
insanlar mutluluk içerisindedir. Fikirleriyle herkesi aydınlatır, bütün dünyaya 
öncülük eder, fikirleriyle kimse boy ölçüşemez. Güçlü ve etkilidir, en değersizi, 
değerli hale; toprağı altına çevirebilir. Her şeyi çok önemlidir, ayağının toprağı 
bile. Bütün kozmik alem onun yardımcısıdır; herkes onun yanında, dtişmanla
nnın karşısındadrr. Çeşitli gezegenlere, tarihi ve efsanevi şahsiyetlere teşbih 
edilıpiştir. 

Görüleceği gibi, başta mübalağa, hüsn-i ta'lil, tevriye, kinaye gibi sanat
lar olmak üzere; divan şiirinin sanatlı üslOp anlayışı çerçevesinde, üstün özel
liklere sahip bir hükümdar, daha doğusu lider, yönetici tipinin tarifi yapılmaya 
çalışılmıştrr. Kasideler, bazen daha fazla caize alabilmek amacıyla, sunulan 
kişilerin gerçekte olmayan özelliklerinin mübalağalı övgülerini içeren şiirler 
olarak görülüp, eleştirilmiştir. Bu konuya biraz farkli açıdan bakacak olursak, 
hükümdarlar veya yöneticiler için söylenenlerin: 

A. Hepsi doğru olabilir. 

B. Bir kısmı doğru olabilir. 

C. Hiçbiri doğu olmayabilir. 

Hepsi doğruysa, söylenecek bir şey yok; "Marifet iltifata tabidir." pren
sibince, gtizellik ve iyiliklerio söylenmesinde, artması için yarar umulur. Diğer 
iki şık geçerliyse: 

a. Hükümdara dalkavukluk etmek ve caizeyi artırmak amacıyla, aşın 
övgüler yapılmış olabilir. 



GÜNEŞ REDİFLİ KASiDELER 317 

b. Yönlendirmek, yani "Böyle olmahsın, biz seni bu özelliklerde .bir 
hükümdar, bir yönetici, bir lider olarak görmek istiyo'ruz: " 'demek ~acıyla 
söylenmiş olabilir. 

Birisini gerçek olmay~ üstün özelliklerle övmek, aynı zam~nda ta'riz 
yoluyla yermek, onunla alay e~ek anlamına geleçeğinden; şairler bu gerçeği ve 
doğurabileceği sonuçları da mutlaka dil<J:cate almışlardır. H~Jcümdar, kendisi 
için yapılan övgüleri memnuniyetle kabul edebileceği gibi; haketmediğini ve 
kendisiyle alay edildiğini de düşünebilir,-bu ihtimal-kolay göze alınabilecek bir 
durum değildir. Şahsiyetler hakianda söylenenlerin doğruluk derecesini tespit 
etmek tarihin işi ve bizim için oldÜça zor, aİna şunu söyleyebiliriz: Şairler, 
hükümdar veya beylerin gerçek-özelliklerini vasıflandırmış olabilecekleri gibi; 
çok ince bir üslupla onlara, olması gereken hükümdar-, yani yönetici tipini tarif 
etmiş de olabilirler. 

Başlıklarla ilgili. diğer örnek beyitler: 
1. A. 20; AP. 17, 21; L. 27, 38; U. 26; H. 115. 
2. A. 8, 11, 21, ~2. 23, 27; K. 26, 31; AP. 19, 20, 21, '22, 23, 38, 42, 

62; L. 26, 31, 32, 39, 44,.46, 48, 56, 65, 75; u. 18, 25, 27, 29, 38, 
44, 46; H. 19, 20; R. 9, 10, 12, 1314, 15 . . 

3. A. 22, 23, 24, 25; K. 28, 30, 36; AP. 17, 18, 19, 22, 34, 42; L. 26, 
27, 34, 37, 43, 51, 71; u. 16, 36, 44, 46: ' 

4. A. 9, 10, 13; 14, 18, 19; K. 25, . 26 •. 28, 29, 35; AP. 20, 21, 27, 61; 
L. 31, 35, 36, 38, 42, 46, 65, 68, 69; U. 19, 20, 39, 42; R. 8, 9, 10, 
ll, 13, 15. ' . .· ' . 

5. A. 14; AP. 2Q, 26, 27, 42, 43, 45; L. 28, 29, 31, 35, 38, 39, 47, 48, 
51, 53, 54. . . ' . 

6. Taht: A. 8, 10; K. 26, 28; AP. 24, 41; L. 32; H. 15. Tae: A . .10; K. 
25, 26, 28, 38; H. ıs; R. 14: Sancak, bayrak: A: ·8, ·to; K. 25; AP. 
41; L. 32, 39. : . 

7. Hançer: AP. 32, L. 47. Kılıç: A. ll, 26; AP. 37, 46; L. 35; U, 33; 
H. 16, 17. Ok, kalkan:. L. 33,_ 35, .43, 54; U. 28, 32, 34. Mızrak: AP. 
34. At, nalz, eyeri, siperi, ahm: A. 18; K. 37, 38, AP. 34, 35, 69; L. 
37, 50, 52, 54, 55; U. · ıs. 28. Top: L. 45, 47; U , 34. Davul: A. 8; K. 
37; L. 54, 56; U. 18. Def: L. 42. Yastık: K. 39; U. 38. Leğen:_L. 41. 
Ayna: A. ll. Kadeh: A. Jl, 15; K. 30; AP. 24, 25; L. 42; U. 33; H . 
20. 

8. A. 18; K. 25, 31; AP. 34, 36; L. 49, 52; U. 33; H. 16. 
9. A. 7, 15; K. 27, 30, 40; AP. 16, 24, 25, 50; L. 42, 58; U. 33; R. 10. 
10. AP. 31, 32, 41; L. 30; U. 28, 30, 31, 32; H. 16, 17, 1924, 25. 
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l l. l l. A. 10, 17; K . 29; AP. 28, 29, 30, 33, 40, 44, 49, 61, 63, 64; L. 
34, 41, 70; U . 22, 23, 24, 25, 29, 40; H. 14, 21, 22, 23; R. 16, 17, 18, 
19. 

12. A. 9, 16, 20, 24; K. 25, 28, 29, 35; AP. 20, 25, 45, 47, 61, 62; L. 32, 
39;U. 17, 20, 21, 26, 27. 

13. K . 34; AP. 29, 39; L . 70, 71; U. 25, 26, 29; H . 14, 21, 24. 
14. K. 27, 30; AP. 16, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 36, 37, 50, 70; L. 35, 36, 

40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58; U . 18, 28, 
33, 34,35, 36,37,39,44; H. 14, 18,24, 25. 

15. Genel olarak: K . 33, 34; AP. 29, 30, 31, 37; L . 43, 44, 51, 56. 
İskender: A. 12; K. 28; AP. 24, 47. Süleyman: A. 12; K. 28; AP. 24; 
H. 15; R. 9. Müşteri: A. 21; K; 25. Hakan: K. 27. Feridun: K. 27. 
Dara: K. 27. Zülıre: AP. 50; K. 30. Samanyolu, Kelıkeşan: K. 30; L. 
50. Pervin: K . 38: Atlas: K . 39: Min·ilı: H. 17. Husrev: H. 18. Yıldız: 
AP. 28, 35, 46, 63; L. 45, 66. Zu.lıal: AP. 20; L. 46, 53. Rüstem: L. 
52. Süreyya: AP. 67. Büyükayı: AP. 67. 

KASiDE METiNLERİ 

t(asfde-i 'Atayf be-Nam-ı Sultan MurtJd {Jtın • 

Fa 'ilfitün, fd'ilatün, fa 'ilatiin, fa 'il ün 

1. Yine 'azm-i revn ~ıldı sen,er-i !Javer güneş 
Kim diyar-ı H inde çekdi şub/:ı-dem leşker güneş 

2. Cevşent a{~s giyüb zerrfn siper aldı ele 
Çar!J nıeyçlanında çekdi nu~regıln !Jançer güneş 

3. Şol ~adar dökdi sipalı-ı magribfden bfinı kim 
Eyledi tıışn-ı şaf~ burcuı ~amu abmer güneş 

4. Baz-ı meşrıfs. fişiyandur kim tuytır-:ı encümi 
Şayd ~~m~ fs.aşdı ile açdı bal ii per giineş 

5. Geh 'arns-ı mfilıa dfba-yı sepfd eyler nilsfıb 
Ge/ı benat-ı na'şa valfidan dizer mi'cer güneş 

• Eğridirli Hacı Kemal: Camiii'n-Nezair, Bayezid Genel Kilaplığı No. 5782, v. 149b·l50b. 
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6. Glıyiya guş-ı felekde bir dür-i yek-daııediir 
Kim cihan yüzi cemaline virür ztver güneş 

7. Bf-ser ü pa böyle (biıyla) kim suz ile seyr eyler felek 
Şah-ı 'alem meclisinde gezdirür nıicnıer güneş ·· 

8. Şeh Murad ibn-i Mu/:ıanımed flan kim olmışdur anwi 
Rô:yetine meh direfş ii tablma çimber güneş 

9. Pfidişah-ı pfik-gevher kim aııuiiçündiir !Jıred 
Aiia maJ}ıardur ~er ya andadur nıutmer güneş 

1 O. Şiilı-ı vala-lıinınıet ii 'alf-nijad ol kim alia 
Ta!Jt oldı asm1in rayet fsamer efser güneş 

ll. Ol penalı-ı mülk-i puşt diniliir k'olnıuş afla 
Tfğ-ı nuşret fsabza-ifetlı ô:yine-gevher giineş 

12. Ol Süleymandur Id oldı ranı aFia" ins ile cin 
Ol Sikenderdür kim oldı ciinı-ı İskender güneş 

13. Ol cevan-ba!Jt ufelek-menzil zeka-dil kim bu·gan 
Kibriyası asmaıımda oldı kem-alJter güneş 

14. Ol ki ferrfış-ı ziya-yı nıecdiniiii olmışdurur 
Mehter-i şadr-z şudur-ı!Jargeh-i a!J4ar güneş 

15. Gice giindiiz bevngiihında zeheble nufsreden 
Yaııdırur miih-ıfelek nıeş'al şunar silger güneş 

16. Olmasa enviir-ı rô:yi !Jımıeninde !Juşe-çiıı 
Degme-gez 'iilemde olmazdı ziya-güster güneş 

17. Bal:ır-ifeyz ü ebr-i kefdiir kim se!Jiisı yeminiiii 
~ıldı mevcindenleb-i 'ayn-iimfzbı ter güneş 

18. f:lmk-i nuşret-fetl:ı-i-pô:ye bineli ol şfr-dil 
Lerze .tu far eyleyince ejdehfı-peyker giineş 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Abdülkerim GüLHAN 

!aldı 'aciz bulmayub /sa'nn velsfın ba/:ırinüfi 
Nice kim zernn-resen birle şalar lenger güneş 

Sel'}-l;luda ıılli hümô. ı,ıllıfi yaraşur kim ola 
Mürg-i narın bô.line ejkiir teg şeh-per güneş 

Defter-i pfnlze-cild vii heft cüzde med/:ıifii 
Müşterf yazmagiçün her gün çeker mıştar güneş 

Dilde na{fşufiı niğar itmek dile ayfnevtir 
Kim ,tutubdur: şuret-i ayfne şaretger güneş 

Gerçi nur-ı çeşm ü ser-tac-ı sipihr-sfnedür 
Ukin ayağufia yiiz biii canlar /sor ser güneş 

Leşker-i zenge şebfbun itmekiçün her gice 
Baş /sor işikinde riZyından meded ister güneş 

Gerd-i rahufi kimiya-başıyet oldığın biliib 
Jraddin eyler her gün işigifide bak-i der güneş 

'lyd-i açl/:ıtl dimediifi uçllıiyyedür kim zebl;ıine 
Genn olub tfz eylemişdür y_ine tfg-ı ze~ güneş 

!futbe-i nıedl:ı okuma/s diler yüce adına kim 
Mahı sfnıfn seyfidüb çarbıfsılu.r minher güneş 

Ben bu. medbi fikr iderken şô.h vaşftnda eylem iş 
Terceman-ı gaybdan bu boş -sözi ez-ber güneş · 

fjaddi devrinde anun kim bitiriir 'anber. güneş 
Şım' eli ya'nf çeker ba.t.t k'old'aiia çôker güneş 

Ey cemaliii pe1tevinden ma,tla '-ı tali' olur 
Her sitare bir Isanzer her bir/samerenver güneş 

Nfl-i eşkimde yüzü11 şev/si ile baddim bigi 
Babr-i nflfden mı_a {lttubdur reng-i nfllifer güneş 
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32. Mekteb-i l;üsnüfıde kim meh sure-i nur itdi l;ıfr. 
Ders-i levl;i 'a,.Z idicek !ayy olur defter güneş 

33. ~arşuna ayfnedir kim leblerinden çeşmiiie 
Ab-ı !;ayvan gösterür çün çeşme-i kevşer güneş 

34. Ta/d manl-ar oldı fettan gözlerine dil-berün 
Göricek gül bigi yüzün tabişin ditrer güneş 

35. Gerçi burşfd-i cihiin-ejrazdur amma degil 
'Aşı~-ı raşen-dil ü robsaruna der-bor güneş 

36. Sfnı-ber oldugı andandur Id olmış tıfl iken 
M ecd-i mehdinden afıa biiliş meh ii hister güneş 

37. Tutalum kizülfü battım reşki ile her gice 
Turre-i şebden düzemıiş 'anberfn miğfer güneş 

38. ~ande bulur ~s-ı ebni. tfr-i gamze la'l-i leb 
Müşk-i bal ü sfm-i gabgab ~met-i 'ar'ar güneş 

39. Buldı bal;r-i dilde milınınden 'Atayf nal.ntı zeyn 
'Adet-i meşhurdur oldu.gı dür-perver güneş 

40. ReTı-niima olsun sana 'avn-i !fudavendf ~adfm 
Ta sel;er sultanma her gün ola reh-ber güneş 

41. Tal'atıfıdan zfb-i zeyn olsun cihiinun şureti 
Ta ki vire 'alemüfı çeşmine nur u.fer güneş 
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Atayf 

~aşfde-i Kemal be-ntlm-ı Beglerbegi Murtld !ftln-ı Gtiz f 
Fô.'iwtün, fô.'iliitün, fa 'illitün, fa'ilün 

1. 'Azm idüb biiverden ol baMn-ı ser-leşker güneş 
Kişver-i Hindi müsabbar pldı ser-ta-ser güneş 

Eğrielirli Hacı Kemal: Camiii'lı-Nezair, Bayezid Genel Kitaphğı No. 5782, v. 150b- 15Jb. 
1. "Kaside" ile "Kemal" kelimeleri arasında, Kemaı mahlaslı şairin bir sıfatı olduğunu 
sandığmıız okunamayan bir kelime var. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

Abdülkertın GÜLHAN 

Bir lUJ.l.arda itdi !Jayl-i zengbô.n tar u mar 
Aldı mülk-i nfm-riizı busrev-i baver güneş 

Oldı şfr üzre revanfefl:ı-i diyar-ı mağribe 
Cevşen-i ahenle giydi başına miğfer güneş 

Turdı meydan-ı felekde tutdı ayfne siper 
Cengiçün her yaiia çekdi tfz idüb bançer güneş 

Ol ~ar seyl-ab alptdı kim siptih-ı şamdan 
Ser-be-ser afafs,ı ~ıldı bun ile al:ımer güneş 

Rayet-i Maıışurz naşb itdi ıaferle irişiib 
Burc-ı eflake ser-a-ser ol perf-peyker güneş 

:?ulmet-i şebde Sikendervar fs,almışdı cihan 
Olmasaydı riiz-ı flızra çeşme-i enver güneş 

Aferin kim lliciverd üstine altun /:ıall idiib 
Tfğ-ı zerle riiz-nôın içün yazar defter güneş 

Ayet-i ve'l-leyı manasını nıestar eyleyüb 
Sure-i ve'ş-şems tejsfrin ider aıher 'güneş 

Gör bu tafs.-ı abgfne üzre yanıp fs,andflvar 
Ta zevfcya-yı cihtina virdi nur ufer güneş 

Şaf idüb fs,albini her dem bate-i efiakde 
!faks/in kfnıyagerdür ider cevher güneş 

Ge/ı 'arus-ı çar!J içün açar tzltufs,iar lalegWı 
Dubter-i necme ider geh nesteren mi'cer güneş 

Kim nıeger faşşlid almışdur reg-i gerdundan 
Nfşterin çekib cihan yüzine fs,an döker güneş 

Her yaiia zerrfn resen şalmışdurnr can-bazvar 
Tfğlar bağlanuben olmışdurnr çenber güneş 
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15. flüsnile şa/:ın-ı felekde /:ıurrem ü !Jand!in olub 
Çar!J fiivusıdurur cilve 'çün açdı per güneş 

16. Bu cihana genn olub her n2z ateş-bazvar 
Kim giil-efşandur hevadan lutfile ol zer güneş 

17. Asman-ı çetr sulfon-ı cihan içün ider 
Sayebiin-ı çer!Ji dibil-yı zer-ender-zer güneş 

18. !fame-i zerrfn ile db üzre tfg-ı şahvar 
Sure-i inna-fetef:ına ayetin yazar güneş 

19. Miihı nev idiib ider geh giih sfmfn bir kemer 
Şah iç ün giihf külah-ı zer dilzer zerger güneş5 

20. La 'l ü ıaza ceviihirden muraşşa' naım idüb 
Canla gaş it ki bu med/:ıi eylemiş ez-ber güneş 

21. Yüz sürüb her şub/:ı şahii fsapufi.a ~r ser güneş 
!fak-i piike /sadr ile olma~ diler hem-ser güneş 

22. Biiide birisin beyan itmege f!,adrifi. vaşfinıii 
Debredür bu sözde şev~ ile zebiin-ı ter güneş 

23. Sünne-i a 'yan-ı devletdür me ger gerd-i rehüii 
Bulur ol vechile nur-ı çeşm-i ruşenter güneş 

24. Ay ki derya-yı felekde bir dür-iyek-danedür 
Yaraşur kim ola guş-ı şii/ı içün gevher güneş 

25. Miişterf-ray u lsamer-rayet seyyare-sipalı 
Asmiin-kadr ü /:ıuceste-fiil ü nfg-a!Jter güneş 

26. Ol ki giizf-i cihan Sultan Murô.d-ı kiimriin 
Ta felek evreng olmışdur afi.a efser güneş 

5 Bu beytin doğru okunduğundan emin olamadık. 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Abdilikerim GÜLHAN 

Ol ki !ja/sô.n-kadr ü Efridun-fer ü Dara-yı devr 
~apusında mah der-bend anun çaker güneş 

Ol Süleymô.n-!Jô.tem İskender-serfr vera-yı rtıy 
İşigine yüz sürer anun ki ola der-bar güneş 

CUdmuii.Jsatında olur bir katre babr-i bf-girô.n 
Rtıyznufi. öii.inde olur bir g,erre-i kemter güneş 

Şahdur kim meclisinde 'ayş itdikçe olur 
Ziihre çengf malı sakf bôde vii sağ ar güneş 

Fet/.ı ii nuşret taebed .tıltsun işiginde /sarar 
Seyr itdikçefelek Jsaddini ser-ta-:ser güneş 

Gitligince ol gô.zf Sultô.n Murô.da peykvar 
Engüriıs fetl:zine öfi.ince olur r:elı-ber güneş 

Leşkerine seni ol şah eyledi Beglerbegi 
Nitekim seyyareye almışdurur server güneş 

Oldı 'adliiiiiii baharından gülistan tısmô.n 
Gonce yıldız yasemen mô.lı u giil-i ztver güneş 

Niikte-i laftıi"idan almışdur giiher deryil vü kiin 
Pertevi rayundan almışdur Ziya-giister güneş 

Tıltiyô.çün gözine toprağa şalmaz gerdiliii 
Yolw1a her gün döşer dfbôce-i aşfer güneş 

Galı mahz bedr ider atuiia !abl-bllz içün 
Gah na 'liçün hilal itme ge sa 'y ider güneş 

Ta k' idesin ştıha bu lımk-ı sipilıri pfş-keş 
Kelı-keşanı teng ider Pervfni gül-efser güneş 

Baliş-i şah-ı cihlin-ô.ra içiin zer-dOzdur 
Kargô.lı-ı çarlı a!las iizre döşer zer güneş 
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40. Bu sipihrin şofrası pür o ldı bziin-ı Şahvtir 
Kim bamel biryan fsamer nôıı-gülcedür mehter güneş 

41. Ta ki kup-padur felek munbfir rah-ı keh-keşan 
Gel zelubiyfiyı gör andan iiyti ister güneş6 

42. Kasesine kevkebün ta 'n itse {an mı zfrebfi 
Şar'buken şal;ınuıı m!ıhun dane-i aşfer güneş? 

43. Bu K emtilin altına at üstine kemba gerek 
Tti jelekler de ana reşk ide ey server güneş 

44. Ey şeh olsun devletün b'*fvü 'ömrün cfividfin 
Döndügince mah u stil ile cih!ın-perver güneş 

45. Ha~ sana bu n2z-ı pfrftzı mübarek eylesün 
Virdügince 'alemün yüzine nur u fer güneş 

46. Gündüzün 'ıyd-i şerif olsun geeefi fevz .ü be rat 
Yalpben meş'al cihana ştiçdıgınca abker giineş Kemal 

Der-vaşf-ı Sultan-ı Seltıttn-i Zaman Gaz f Abdüll;ıamid !;Itin 
[jaledallahü. MülkehU * 
Fa 'iltitün, fti 'flatün, fa 'ilatün, fti 'ilün 

1. Matla'ii'l-envardan olmış iiya-gü~ter güneş 
flikmetü'l-işr~an bal;ıs eylemek ister güneş 

2. Sure-i ve'ş-şemse bir tejsfr yazma~ istemiş 
Eylemiş baf!U'ş-şu'a'-ı nurdan 11!-{zber güneş 

3. Her sel;ıer feyi.-i 'azfmetle du'ti-yınur o/pır 
Ço/pmdu.r aftilp tesbfr itse ser-ta-ser giineş 

4 1 ve 42. beyitlerin doğru okunduğundan emin olamadık. 

Sanbuken, vezin gereği "Sar'buken" okundu. 
Ali Ruhi: Lemeô.t, Mihran Matbaası, İstanbul, 1302, s. 6-9. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Abdilikerim GÜLHAN 

Aldı hep meşrılf. zemini lf.abza-i tes!Jirine 
Oldı zer-efserle şimdi !Jusrev-i Lzaver güneş 

J'ımnayub meşrı/f.de şeb-!Jun itdi mülk-i mağribe 
Muttaşıl !Jayl-i kevô.kibden çeküb leşker güneş 

Böyle olmazdıfütiil:zu'l-ğaybe ma?}ıar ğiilibii 
Oldı derbiin-ı der-i şah-ı kerem-perver güneş 

Ol şeh-i 'arş-iistan kim iktisab-ıfeyi. içün 
Südde-i i eliiline her gün sürer yüzler güneş 

Olltümfıyfin biil ü per sirnurğ-ı devlet kim olur 
Gülşen-i i/f.baline tavus-ı zerrfn-per güneş 

f:la.Zret-i 'Abdiil/:ıamid [;lan kim seziidur olsa ger 
Mirşad-ı dararına mir'at-ı İskender güneş 

Bezm-i 'ali'l-iiline meh ş em' ü fanus asman 
Ta!Jtına ejlak silm ba!Jtına a!Jter güneş 

Sine-i şlifmda cevherli nişiinlar şanmayıii 
Asman-ı şevket i?}ılir eylemi ş yir yir güneş 

Şaft.ıa-i simin-i bedre yazsalar evşlifinı 
Tôi-ı zemiı-i şu'li'ından çeker mısfar güneş 

Riitbe-i icliil-i rtiz-eft.unznı tebşir içün 
Şarlf. u ğarbı devrider lter gün olur mihter güneş 

Taedarlin-ı selefde varsa mişli söylesün 
Gömıemişdür böyle ştılıinşah-ı nur-efser güneş 

ıtzı-ı plikiiidür şelıii serdiir-ı şahlin-ı cilıiin 
Öyle kim olmış kevô.kib bayline server güneş 

Dehre lulf-ı şiimiliiii olmış mürebbi ğam degil 
Eylese ecsô.mdan lf.a1'-ı ta'allulf. ger giineş 
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17. Feyi.-i enıanlii sünüfi. bf-/.<adri J.aymetdar ider 
Terbiyeıle rize-i sengi ider gevher güneş 

18. f,erre-perverlikde olmazdı miisellem olmasa 
Bende-perverlikde key el.tiifuna maıhar güneş 

19. Olma/.<. üzre rü'yet-i dfdtırınun şükranesi 
Her gün eyler 'alemi ğarf.<,-ı zer ii zfver giineş 

20. Bir ğazel.tar/:ı eyleyenı şevf.<,-i cemal-i pakine 
Şerm idüb olsun kemal-i reşk ile muz.tar güneş 

21. Olmayub tab-ı m!J-ı dildiira tiib-iiver güneş 
Gah giih ebr-i siyehden örtünür mi'cer güneş 

22. Rı?y-i piir-enver ile la'l-i leb-i dildiira bal.< 
Ço/.< mıdur dirsem ki olmış çeşme-i kevşer güneş 

23. Ol mehiifi. aşf.anda almışdur ra/.<fbim dustlar 
Ol sabebdendür çeker her dem bana hançer güneş 

24. İğbiranndan bana gerdan gün göstermiyor 
Aftiibım 'a,.Z-ı dfdar it de sen göster güneş 

25. f-erre-i dergeh-i Mallayını cenab-ı şems-i (fal.< 
Gösterür Ru/:ıf bafıa elbette rtışenter güneş 

26. Şemsdiir erbab-ı 'iifana delfl-i !faf.<-nüma 
Öyle kim olnıış !falfl-i a?,ere reh-ber güneş 

27. Kafiye teng oldı itdüm 'avn-i sı1y-ı i!Jtisttr 
Bi'i.-zartır alsşam olunca kim ğu rtı b eyler güneş 

28. Ta tecellf !Jtıne-i işrfı/.<den her şub/:ı-dem 
Dehre eyler neşr-i nur-ı [jalıf.<-ı ekber güneş 

29. Şu'le-paş ol burc-ı şevketdenfei.ii-yı 'aleme 
Toğmasım sensiz cihanda ta dem-i ma/:ışer güneş Ali Rulıf 
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