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Özet 

Osmanlı padişalılarından Kanunt Sultan Süleyman döneminde Şeyhülislamlık yap
mış olan Ebu's-suud Efendinin, Sigetvar (Zigetvar) Seferinde ölen Kanunt için yazdığı 
mersiyenin edisyon kritiği ve Türkçe'ye çevirisi. 
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The Elegy of Abu's-suud Efendifor Kanuni Sultan Suleiman (Suleiman the 
Magnifıcent) 

Abstract 

The eritic edition and translation to Turkish language of the elegy written by Abu's
suud Efendi who was Shaykh al-Islam of the Ottoman Empire during the reign of the Ka
nunt Sultan Suleiman (Suleiman tlze Magnificent) for Kanant Sultan Suleiman diedin the 
war of Sigetvar. 
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Giriş 

Ebu's-suud Efendi (öl.982/1574) Osmanlı saltanatının zirvede olduğu dönemlerde 
Şeyhülislfunlık yapmış ünlü bir ilim adamıdır. ilim tahsiline babası Şeyh Mehmed Yav
si'den başlamış ve Osmanlı döneminin ünlü ilim adamlarından İbn Kemiil'de tamamla
mıştır. İlk defa Yavuz Sultan Selim zamanında inegöl İshak Paşa Medresesine müderris 
olmuş ve bundan sonra değişik medreselerde müderrislik görevlerinde bulunmuştur. Da
ha sonra İstanbul kadılığına, Kanuni zamanında Rumeli Kazaskerliğine ve 952/1545'de 
ise Şeyhülislamlık makamına tayin edilmiş ve 28 yıl boyunca bu görevi yürütmüştür I. 

Şeyhülislfun Ebu's-suud Efendi ile Kanuni arasında yakın bir ilişki ve samirniyet bi
ri birlerine yazdıklan mektuplar ve şiirlerde açıkça görülmektedir. Kanuni'nin Sigetvar 
seferine giderken hasta olan Ebu's-suud Efendi'nin hatınnı sormak üzere yolda yazdığı 
mektubunda "Halde lıaldaşım, sinde sindaşım, ahiret arkadaşım, tarlk-i hakda yolda
şım"2 diye hitapta bulunmasına karşılık, sultanın öltimünden sonra Ebu's-suud Efendi
nin kaleme aldığı mersiyesinde kullandığı ifadeler aralarındaki yakınlığın, sevginin ve 
samirniyetİn boyutunu gösteren önemli ifadelerdir. 

Kaynaklarda, Ebu 's-suud Efendi 'nin dini' konular yanında dil ve edebiyat alanında da 
değişik eserler verdiği belirtilmektedir. Bu eserlerinin başında İrşiidu'l-akli's-selfm adlı 
tefsiri gelmektedir. Osmanlılar döneminde, Kur'an-ı Kerim'in tamamını içeren ve Arap
ça kaleme alınmış olan ilk tefsir olarak bilinen bu eseri, Arap aleminde ez-Zemahşeri 
(öl.538/ll44)' nin el-Keşşiif ve Kadı Beyzavi' (öl.685/1286) 'nin Envaru 't-tenzfl ve esrii
ru 't-te 'vf! adlı tefsirinden sonra en fazla itibar edilen tefsir olmuştur3. Dil ve belagat yö
nünden Arap dili ve edebiyatının doruk noktasında görülen aynı zamanda nalıvi ve ede
bi bir tefsir4 olarak nitelendirilen bu tefsirinde, Arap dili ve grameriyle ilgili açıklama
larda bulunması, Arap şiirinden deliller getirerek ayetleri açıklamaya çalışması, belağat 
ve iciiz yönünden ayetler arasındaki münasebete değinmesiS Ebu 's-suud Efendi 'nin Arap 
Dili ve Edebiyatındaki hakimiyetine ve bu dilin inceliklerine vakıf olduğunu gösteren bir 
delil olarak görülmektedir. 

Kemal Paşazade ve o dönemdeki alimlerden sonra Osmanlıların ikinci kuşak mual
limlerinden sayılan Ebu's-suud Efendi Türkçe olduğu kadar Arapça ve Farsça'ya da ha
kim idi. Her üç dilde de pek çok şiir söylemiştir6. İnce bir şiir zevkine sahip, şiire yakın 

1) Ata!, Nev'i'zade, Hadô.iku'd-dakaikji tekmileti'ş-şakô.ik, nşr. Abdulkadir Özcan, İst., 1989, s. 183-
186; UzunÇarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, 1-VI, Ankara, 1988, II, 677; Danişmend, İsmail Ha
mi, izah/ı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, I-VI, İstanbul, 1971, ll, 417; Baysun, M. Cavid, "Ebussu'ud 
Efendi", i.A. (İslam Ansiklopedisi), istanbul, 1997, IV, 92-99; Türk AIISiklopedisi, XIV, 285-286; 
Akgündüz, Ahmet, "Ebüssuud Efendi", DlA (Diyanet islam Ansiklopedisi), X, İst., 1994, s. 365. 

2) Pala, İskender, "Ebussuud Efendi", Osmanlı AIISiklopedisi, I-VII, İst., 1996, II, 261; Akgündüz, 
"Ebüssuud Efendi", DİA, X, 366. 

3) Ata!, a.g.e., s. 186. 
4) Ateş, Süleyman, "İrşadu'l-akli's-selim", DlA, İst. 2000, XXII, 457. 

5) Akgündüz, "Ebüssuud Efendi", DİA, X, 369-370. 

6) Atili, a.g.e., s. 185; Danişmend, a.g.e., ll, 418. 
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alaka duyan? Ebu's-suud Efendi önemli sayılacak Arapça şiirler de yazmıştır. Bu şiirle
rinin tamamına bakıldığında Ara Dilinin inceliklerine vakıf olduğu açıkça görüldüğü gi-. 
bi, onun hayatından bahseden kaynaklarda da bu konuya temas edilmiştir. Atru, Ebu's
suud Efendi'nin bu özelliğini Nisfir-ı sırr-ı cevtihir-i zebtini-yi mensure-i lisiinu'l-ArabS 
yani Arap Dili'nin üstün değerdeki eserlerinin dil sırrını çözen ifadesiyle kısa ve veciz 
bir şekilde dile getirmiştir. Dil alanında tatlı ve güzel bir üslupla güçlü bir kalem oluşu
na da işaret eden Atili, henızebfm-ı Arab-ı 'urebii9 yani halis ve safırkAraplarla aynı di
li konuşan şeklindeki ifadesiyle de Ebu's-suud Efendi'nin Arap diline olan hakimiyetine 
dikkat çekmiştir. 

Her üç dilde de şiir söyleyebilen Ebu's-suud Efendi'nin en değerli şiirleri sayılan 
Arapça şiirlerinden özellikle Kaslde-i mlmiyyesi edebiyat dünyasında ilgi görmüş ve bu 
kasideye Muslihuddfn el-Lari, Ummu Veledzade All ve Radiyyuddln Muhammed gibi 
şairler tarafından nazireler yazılmıştır! O. Aynca Ahmed b. İbrahim Öarsuddln el-Halebi 
(öl.9711) ve 'Abdurrahman' Alemşah er-Ruınl (öl.9871) gibi ilim adamlan tarafından da 
şerh edilrniştirll. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine ünlü Türk şairi Baki'nin Kanfiili'ye söy
lediği Türkçe mersiyesine mukabil yazdığı Arapça mersiyesi, en az diğer kasideleri ka
dar ünlü olup o zaman Türk idaresinde bulunan Arap aleminde büyük bir yankı uyandır
mıştır12. 

Kanuni'ye söylediği mersiyesinde, tarihi kaynaklann da belirttiği şekilde padişahin 
Sigetvar seferinde iken ölmesi ve bu haberin daha önceden ülkeye ulaşması sonucu halk 
arasında çıkan telaş ~e paniği dile getirmektedir. Bu habere inanmak istemese de kendi
si için teselli aramaktadır. Ebu's-suud Efendinin mersiyesi ile Baki'nin mersiyesi arasın
da genel anlamda benzerlik bulunmakla birlikte bazı rnısralann hemen hemen aynı oldu
ğu söylenebilir. Örneğin, Ebu's-suud Efendi aşağıda çevirisini verdiğimiz mersiyesinin 
8. beytinde "İsliim ordusımdan bir haber gelmedi, bundan dolayı insanlar grup grup 
toplandılar ve şaşkınlığa kapıldılar" derken Baki, aynı konuyu "Yollarda kaldı gözleri
miz gelmedi haber, Hak-ı cenilb-ı siidde-i devlet-meiibdan "13 şeklindeki beyitle dile ge-

7) Baysun, M. Cavid, "Ebussu'iid Efendi", i.A., IV, 97; Türk Ansiklopedisi, XIV, 286. 

8) At1ii, a.g.e., s. 185. 

9) A.y. 

10) Atiil, a.g.e., s. 187; Uzunçarşılı, a.g.e., Il, 678; Baysun, M. Cavid, "Ebussu'ıid Efendi", l.A., IV, 97. 

ll) Bağdaılı İsmail Paşa, Hediyyew'l- 'lirijin esmtıu'l-mu'ellifin ve lisliru'l-musannifin, 1-11, Daru'l-
fikr, 140211882, ı, 145, 547. 

12) Danişmend, a.g.e., II, 418; Ebussuiid Efendi'nin Kaniini Sultan Süleyman için yazdığı bu mersiye
nin 6 beyti, Osmanlı yöneticileri için yazılan mersiyeler kapsamında Türkçemize çevrilerek, yayın
lanmıştır. Bkz. Ceviz, Nurettin, Osmanlılar Döneminde Mısır'da Arap Edebiyatı (1517-1798), (Ya
yırnlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Ede
biyatlan Anabilim Dalı, Erzurum, 2002, s. 208. Kaniini'nin ölümü üzerine Arapça yazılmış mersi
yelerden biri de Muhammed b. Mustafa b. Bustan er-Rumi' (öl. 1598) ye aittir. Bkz. ei-Muhibbl, 
Muhammed Emin b. Fadlillfih, Hullisatu 'l-eser fi 'yiini'l-karni's-siini 'aşer, I-IV, Kahire, tsz., IV, s. 
223-224. Bu mersiyenin çevirisi için de bkz.: Ceviz, a.g.e., s. 206-207. 

13) Dilçin, .Cem, Örneklerle Türkçe Şiir Bilgisi, Ankara, 1995, s. 261. 
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tirmiştir. Bu beyitler arasındaki benzerlik açıkça görülmektedir. Ancak Ebu 's-suud EfeJ1-
di'nin mersiyesi Bakt'ninkine göre muhteva bakımından daha dolu, daha zengin ve da
ha vurguludur. Arap Edebiyatı bakımından her şeyden önce Klasik Arap şiirlerini arat
mayacak kadar eski ve ağ dalı kelimeler kullanmıştır. Edebi sanatlar bakımından zengin, 
dili sağlam vezin ve katiye bakımından sağlam ve uyumludur. Üslup bakımından yine 
klasik Arap şiirinde kullanılan "Kasideye, muhatabı bilinmeyen ve genel anlamda bir 
soru sorarak başlama"14 geleneğine uyarak kasidesine soru sorarak başlamıştır. Şiirinin 
girizgah kısmında, "Kıyamet mi koptu?" sorusuyla üzüntüsüne esas olan olayın dehşe
tini ve vahametini ortaya koymak için kıyamet sahnelerini anlatmıştır. Şiirinde yer yer 
mersiyesine konu olan sultanın gerek insani gerekse üstün bir devlet adaını olma özel
liklerini sıralayarak övmeye çalışmıştır. 

Nüshalarm Tespiti 
Ebu's-suud Efendinin hayatını veren kaynakların, Kanuni Sultan Süleyman'a yazdı

ğı mersiyesinin varlığından bahsettiklerine daha önce değinmiştik. Ayrıca XII./XVII. 
asırda Mekke'de yaşamış ve yine burada ölmüş olan 'Abdulmelik b. el-Huseyn b. 'Ab
dilmelik el- 'İsami (öl. ll 1/1699) ıs, Simtu 'n-nucumu 'l- 'ava!! adlı eserinde Kanuni:' den 
bahsederken adı geçen mersiyeyi de vermiştirl6. Tespit edebildiğimiz nüshalar içerisin
de, Ebu's-suud Efendinin yaşadığı döneme en yakın tarihli nüshanın el-'İsiiml;nin adı 
gctı;cn escrindeki bu kaydın olabik-=c:ği ku\ \Ct! c: muhte!iıeldir. Ancak incelemede görü
leceği üzere buradaki şiir, yazma nüshalara göre eksik ve vezin ve katiyeyle uyuşmayan 
bir hayli farklılıklar bulunmaktadır. Bundan dolayı bu ve yazma nüshalar göz önüne alı
narak mersiyenin incelenerek yayınlanmasının ve Türkçe'ye çevirisinin gereği ortaya 
çıkmıştır. Yazmalan A, B, C, D ve E el-'İsaml"nin eserindeki şiiri de (İ) şeklinde ele ala
rak incelemeye çalıştık. Kullandığımız yazma nüshaların tamamı mecmua içerisinde yer 
aldıklanndan ketebe kayıtları açık ve belirgin değildir. Buna rağmen tespit edebildiğimiz 
bilgilere göre özellikleri şu şekildedir: 

(A): Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, numara 3741, varak 300/b-302/b: Bu 
nüsha üzerinde müstensih ve istinsah tarihi bulunmamaktadır. Ancak nüshanın içinde 
bulunduğu mecmuanın baş kısımlarında yer alan 1145/1732 tarihi, bu nüshanın bu tarih
ten önce yazıldığını göstermektedir. Bu nüsha 67 bey ittir. Diğer bir ifadeyle kasidenin üç 
beyti noksandır. Bunlar: 5. ve 18. beyitleri tamamen yoktur. 14. beytİn birinci mısraı ile 
15. beytin ikinci mısraı bir beyithalinde yazılarak bu beyitlerin diğer mısraları da bulun
mamaktadır. Nüsha gayet açık ve okunaklı bir yazıyla yazılmıştır. 

(B): Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi, numara 799, varak 319/b-320/b: Bu 
nüsha üzerinde de her hangi bir tarih bulunmamaktadır. Bu nüshada kasidenin 5. beyti 
yoktur ve 17. bey it ile 18. bey it yer değiştirmiştir. Tali k yazısıyla yazılmıştır. 

14) İbn Haldun, el-Mukaddime, Beyrut, 1408/1918, s. 571. 
15) Brockelmann, GAL, I-II, Leiden, 1937-1942, II, 502, Suppl., I-lll, Leiden, 1943-1949, II. 516; 

Ömer Rıza Kehhil.Ie, Mu'cemu'l-mu'ellifin, I-XV. Beyrut, tsz, VI, 182. 

16) Mersiye için bkz. e1-'İsaml, Simtu'n-nucumi'l-'avil/1 fi enbil'i'l-evil'il ve't-tevilli. s. 1350-1352 
(web): http://www.alwaraq.com 
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(C): Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, numara 3507, varak 8/b: Bu nüsha Se
lanik kadısı Sadiziide tarafından ve 1186/1772 tarihinde kaleme alınmıştır. Eksik olduğu 
anlaşılan bu nüshada aralarda pek çok beyit ile birlikte 37. beyitten sonrası bulunmamak
tadır. Bu nüshanın Türkçe mersiye olduğul7 belirtilmekte ise de kaside Arapça' dır. 

(D): Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa, numara 676, varak 4l/a-42/b: Bu 
nüshanın bulunduğu mecmuanın ll58/l745 tarihinde Hacı Beşir Ağa'nın elinde kayıtlı 
olduğu belirtilmektedir. Bu tarih esas alınırsa yine kasidenin bu tarihten önce kaleme 
alındığını göstermektedir. Kasidenin tatını olup 57. ve 58. beyitlerde kaydırma yapılarak 
60. beyitten sonra verilmiştir. Ancak derkenarda bu beyitlerin asıl yerlerine işaret edil
miştir. 

(E): Süleymaniye Kütüphanesi ŞehitAli Paşa, numara 1390, varak 184/b-186/a: Bu 
nüshada diğer nüshalardan farklı olarak bir beyit fazla bulunmaktadır. Bu beytİn ya müs
tensih tarafından veya her hangi bir şekilde buraya eklendiği sanılmaktadır. Aynca 59. 
beyit 56. beyit yerinde, 60. beyit 57. beyit yerinde ve 58. beyit 63. beyit yerinde verile
rek kaydırmalar yapılmıştır. 

Nüshalar arasında bir takım farklılıklar bulunmakla birlikte A ve D nüshalannın bir 
birine yakın olduğu görülmektedir. Bundan dolayı bu iki nüshayı daha fazla dikkate ala
rak kasideyi incelemeye çalıştık. 

Kasidenin Çevirisi 

1- Yıldırım sesi mi, yoksa Sur'a mı üflendi?; yeryüzü (bu) Sur'un sesiyle doldu. 

2 -Bu yüzden insanların başına büyük bir felaket geldi; bundan dolayı halk (Tur da
ğında Musa a.s. 'zn bayı/ması gibi) Tur baygınlığını tattı. 

3- O lifetin meydana gelmesinden dolayı dünyanın düzeni (dengesi) çöktü; ev-hark 
(bina/ar) ve surlar (sağlam kaleler ne varsa) yıkıldı. 

4 - En gözde yerleri ıssız çô"le dönüştü, hiçbir yerleşim yerinde, ne bir konak ne bir 
canlı kaldı. 

5 - Kainatm şekli değişti, feleğin yıldızları şekilde şekle girdi. 

6- Yüce dağların zirveleri adeta muzdarip ve korkuya kapılmış bir kalp gibi sarsı/ıp 
titre di. 

7 - O yem yeşil bölgeler toz toprakla doldu, lıüzünlendi; neredeyse (bütün) yeryüzü 
toz ve toprakla dolacaktı. 

8 - İslam ordusundan gelen lıaber bütün insanları dehşete düşürdü. 

9 -Nice iizgiinler, gönlü nıalr:.ımlar, ağır hastalar, peşpeşe gelen iiziintülerle ini/edi
ler. 

10 - Ey vah! Ürkütücü, istenmeyen, nefret edilen, kulakların liksindiği kara haber 
(ulaştı)! 

17) Akgündti,z, "Ebüssuud Efendi", DlA, X, 366. 
ı 
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11 - Bu haberin dehşetüzden insanlarm aklı başından gitti; kimi mecnCma, kimi sar-
lıoşa döndü. ' 

12- Bu (kötü) haber nedeniyle kalpler param parça oldu. Nerdeyse kırık olmayan bir i- ..r 

kalp yoktu! i 
13- (Halkın) göz yaşları, kaynağmdan boşanmışçasına coşan Tufan'ın ve akan su-

ların kaynağı gibi (aktı). 

14- Göırkapakları, gözyaşlarıyla dolmuş denizlerde yüzen kan dolu gemiler gibiy
di. 

15 - Karanlıklara saldırı yapacaknıış gibi, aydmlığı olmayan bir gün doğdu. 

16 - Yoksa bu, zamanın Siileyman 'm ın ölüm haberi miydi? Her enzredilen hususta 
emirler geçerli olan kişinin; ~ > 

17 - Heybeti, biitiin dünyayı dolduran, her zalim ve kibirliye boyun eğdiren kişinin; 

18- Kendisine karşı çıkan her İfrit'in boyun eğdiği, her zalim ve baş kaldıranın kö-
le olduğu bir kişinin ( öliinı haberi)! 

19- (0 Sultan) dünya saltanatımn medarı ve merkeziydi. Allah'ın halifesi olarak her 
yerde meşlıılr olmuştu. 

20- O, (AlLt.ıfı kt.ıwıJt.ı) nıaJ.bul olan bir gayretle, diinyamn lı er tarafina Allah 'ın di
ninin ilkelerini (götüren), yücelten ve il/in edendi. 

21 - Güzel görüşlü, iyilikle re yönelen, samtml ve azimli, kendini merhamete adamış, 

22 - İhsan ve adli/et ayetlerine sarılmış, hakça davranan ve insaflı olma hedefine yö
nelmiş (bir kişiydi)! 

23 - Allalı yolunda ci/ıd d eden ve çalışan; Kuds-i İl/ilıi tarafindan destek/enmiş ve za
fere ulaşmış (bir sultan). 

24- O, düşmana karşı keskin (bir kılıç); ktifiriere karşı çekilmiş meşhur bir kılıç idi, 

25- O, şerefiçin dalga/anan ve (dünyanın her tarafına) yayılmış bir sancağı kendi
sinde bulunduran yüceltilmiş bir bayrak. 

26 - Ülkeleri dolduran ve dünyanın her bölgesinden oluşmuş bir ordu. 

27 - Onun her tarafta meşhur olmuş savaşları vardır. (Bu savaşların) haberleri her 
(kitapta, hatta her) sayfa da yazılmıştır. ""i''., 

28- Ey gözlerim! Artık durmal Ağ/al Veebediyen göz yaşlarından ve uykusuzluktan 
ayrılma! 

29- Uyuma yerine uykusuz kalmayı koy! Akan göz yaşlarını kan ile değiştir (Gözle
rinden kan yaş yerine kan aksm)! 

30 - O gözyaşlarını, yaş döken göz kapaklarından akıtarak, su dolabı gibi yanakla
rın üzerine dök! 

31 -Sakın dünyaya bir göz dahi atma! Ona bir an dahi bakma! 

] 
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32 - Ey nefis! Sana ne oluyor da, o su lt anın bu dünyadan göçmesinden sonra bu dün
yada geri kalıyorsun!? 

33- Gafil gafil bu toprak üzerinde nasıl gezersin?! O sultanın cesedi bu toprak içe
risine gömülmedi mi? 

34 - Artık bundan sonra bu yalan dünyada bir an dahi kalmanın helal olacağını mı 
sanırsın? 

35- Mii.sibet yuvası, kötülüklerin merkezi, kaynağı (olan bu dünya); hayır hayır, ar
tık benim mezarınun onun eserleri üzerinde olmasının bir hayrı yoktur. 

36- Her canlının acıyı tadarak ölmesi haktır; ancak bu güç yetirilmeyecek bir iştir. 

37- Ölümün tayin edilmiş vakti vardır, Levh-i mahfii.zda yazıldığı üzere (vaktinde) 
gelir. 

38- Bu konuda insanlarmhiçbir etkisi yoktur; ne ô"ne alma, ne de geciktirme (gibi) 
bir müdahalesi. 

39 - Ey nefis! Sabırlı ol! Üzii/erek kendini hellik etme! Zira sen mazeretler zincirine 
dahi/sin. 

40 - Zira sen, mümkün obızayan bir şeyi yapmakla yükümlü değilsin; sadece gayret 
etmek ve kolay olanı yapmaktan başka bir şeyle enıredilnıedin. 

41 - Sana, akıllı ve mağrii.r olmayan ender bir kişinin güç yetirebileceği istekli bir 
ölüm yeter! 

42 - Bu da dünyayı ve güzelliklerini terk etmen/e, terk edilmiş birinden yüz çevirir
cesine ondan yüz çevirmen/e olur; 

43- Bunların hepsini, hiç amlmamış (hiç duyulmamış) gibi, unutkanlık köşesine bı
rakarak. 

44- (O dünyanın) bütün korkutucu (unsurları) bir araya gelse de, arzuların yok ol
masından veya istenmeyen şeylerin meydana gelmesinden korkma! 

45 - Sürekli hüzün ve kederle birlikte olma! İnsanlar bazen hüzün/ii, bazen sevinçli 
olur. 

46- Hele hele (Sultanm) ölüm haberi, her tarafı sarmış olsa da (inanma), yalan ve 
uydurma ihtimali vardır. 

47 - Ey ölüm haberini yayan kişi! Bırak bu ölüm haberini, senin için gizli olan bir 
konuda aşırı gitmekten sakm! 

48- Sakın o sultanın kesin öldüğünü sanmal Aksine o, Kur'an-ı Kerim'de yazılı bir 
ayetin deliliyle diridir. 

49 - Onun için cennetler ve bizim hissedemediğimiz bir şekilde icrii edilen takdir 
edilmiş rızıklar vardır. 

50 - Şüphesiz ölüm, herkes için de olsa, güzel ve makbul işler yapmış olan şehitZere 
haram kılılll7}ıştır, 

\' 

/ . 

. ı 
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51 -Allah yolunda (savaşmaya) bağlı olan, gönül hoşluğuyla ölüm savaŞiarına da-
lan ve (bundan dolayı) miikdfatlandırılmış olan bir (şehit için). ' 

52 - o ölmedi, aksine kısa ve sıkıntılı hayat yerine ebedf hayata nail oldu, 

53 - Zamamn sıkmtılarıyla (insanı) üzüntüye boğan ve kuşatan, her türlü kötülükle 
kalıreden ve sıkıntılı olan (dünya yerine). 

54- Dünya saltanalıyla ebedf saltanatı satın aldı, ne büyük kazanç, sayısız (kdr), 

55 - Daha doğrusu her ikisini de elde etti. Zira hiç kimsenin hiÇbir şekilde değişme
yeceği bir makamı elde etti. 

56 - Korunmuş olan saltanatını görmüyor musun? Her yerde yayılmış ünlü bir sırra 
dönüştü. 

57 - Sadece Allah 'ın lütfuyla, karada ve denizde biitün ülkelerin saltanatının sahibi 
ve sultamydı. 

58 - Allah 'ın adaletinin temsilcisi, bütün halkm korzıyucusu,· lıer zayıf ve musibete 
uljramış olamn sığmağıydı. 

59 - Onun gözü her hayırlı iştedir; her biiyük iş övgüye layıktır. 

60 - O ikisi arasmda hiçbir ayrıcalık ve lı içbir imtiyaz yoktur,· hiç güneş ile nur ara
suula kıyas yapılır mı! 

61 -Milletin efendisidir, onurludur; hilafetteki heyberi şeref ve vakarta daha da art-
ıı. 

62 - Omm zamanında gün ve gece/er, adeta güzel kokulu miskle geçti. 

63 - Diinya biitiinüyle omm hakimiyeti altuıdaydı; ne marnur ne de terk edilmiş bir 
yer, onun bilgisi dışında değildi. 

64- İnsanlık sıkıntıda iken onun yıldızı doğdu. (Onun zamamnda) kötü bir durum bi
linmezdi. 

65 - O Ildetti gizli kalan bir dolunay gibiydi, sonra açılan bulutların arkasından gö
züktü de, 

66- Yeryüzünün her tarafı aydınlandı, en ıssız köşeleri (dahi) aydınlık üstüne aydın
lığa dönüştü. 

67- O, en alt kademedeki bir adamı Kisra ve Şahpur'dan bin mertebe daha yüce 
olan bir Hakan. 

68 - Sublıiinellalı! Ne yüce Sultan! O nıam;um ya da mensur olarak övülmekten bile 
münezzehtir. 

69 - O övgüler, onları ortaya koyan tasvircilerin kalemleriyle birlikte, serçenin ga
gasına oranla deniz gibidir. 

70- O'nunhükümleri (Kanunları) Sıtr'a iiflenene kadar halk arasında dda/etle uy
gulmınıaya devanı etsin! 

-~-----.·-----
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Sonuç 

Bir Türkün nazmettiği ve girizgah, methiye, ölüye ağıt, kendini teselli ve methiye ile 
karışık bir sonuç bölümlerinden oluşan bu Arapça mersiyenin muhtevası da genel anlam
da acı, keder, elem, üzüntü, ümitsizlik, ve göz yaşı gibi mersiyesinin gener özelliklerini 
taşımaktadır. Aralarında bir hayli samirniyet bulunan sultanın ölümüne olan üzüntüsünü 
daha şiirinin giriş kısmında kıyamet sahneleriyle dile getinneye çalışan Ebu's-suud 
Efendi, yer yer ümitsizliğe kapılmış ise de kendi kendine teselli vererek bunu gidenne
ye çalışmıştır. Kendisini Şeyhülislam yapan sultanın üstün bir devlet adamı, halka karşı 
merhametli, düşmanıara karşı kahraman ve iyi bir asker oluşuyla överek onu yad etme
ye çalışmıştır. Bu da mersiyelerde görülen diğer bir özelliktir. 

Ebu 's-suud Efendi, özenle seçtiği eski kelimeleri kullanınakla birlikte anlam bakı
mından oldukça zengin olan şiirini edebi sanatlada da süslemiştir. Sultana ağlayan göz
leri kan dolu gemilere benzetmesi, ölmediğine Kur'an'dan delil olduğunu söylemesiyle 
"Allah yolunda öldürülentere ölüler demeyin" (Bakara suresi (2), 154) ayetine telmih 
yapması, mersiyenin son beytinde sultanın kanun yapıcı özelliğine atıfta bulunması bun
lardan bir kaçıdır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir Türk ilim adamının bu denli 
Arapça şiir söylemesinin elbete Arap aleminde yankı ve hayranlık uyandınnası tabii kar
şılanmalıdır. 
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