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Çobanlıktan Valiliğe, Valilikten Asiliğe: 
Varvarı Ali Paşa ve Makalat-ı Varvarı 

Haluk Gökalp' 

Çobanlıktan Valili~e, Valilikten Asiliğe: Varvari Ali Paşa ve Makilllit-ı Varvari 

Bu makalede varvari Ali Paşa'nın biyografisi ortaya konulmuştur. Makalenin ilk 

bölümilnde Varyari Ali Paşa'nın özyaşam öyküsünü anlattığı Makillô/-j Varvari 

adlı eserinden hareketle onun, kırk üç yıllık gurbet hayau; ikinci bölümünde ise 

başta Seyahatname olmak üzere tarih kaynaklarından yararlanılarak Varyari Ali 

Paşa isyanı anlatılmıştır. Osmanlı tarihine "Varvar Ali Paşa isyanı" olarak geçen 

hadisenin baş kahramanı Varyari Ali Paşa'nın biyografısinin karanlıkta kalan 

kısmı. tarihi ve edebi eserlerin yardımıyla aydınlatılmaya çalışılmıştır. Makalenin 

sonunda Makaldr-ı Varvari adlı eserin transkripsiyonlu metni verilmiştir. Böylece 

Varvari'nin yaşamıyla birlikte beş padişahın saltanatı esnasında gerçekleşen 

önemli siyasi ve tarihi olayları takip edebildiğimiz Makii/iil-t Varvari tarih ve 

edebiyat araştırmalarının istifadesine sunulmuştur. 

Anahtar Kelime/er: Varvari Ali Paşa, Varvar Ali Paşa isyanı, Vardar Ali Paşa, 

Otobiyografı, Makfılat, Osmanlı Devleti, Divan Şiiri 

From Shcphcrd to Governership and from Governership to Ricbellion: Varvari 

Ali Paşa and His MakaHit 

In this artiele, it has been put forward Varvari Ali Paşa's biography. In the fırst part 

of artiele, by benefıting from history resources Varvari's rebel \Vas mentioned. 

ineluding Seyalıatnôme. The event whieh is mentioned in Onoman hisıory on the 

name of Varvari's rebel, sıarting Varvari \Vas tried to enlighten by the help or 

literature works and hisıorieal events happened during fıvc sovcreing authoril) 

including Varvari's life, were presented into history and !iteralure rl!searehes. 
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Giriş 

Edebı eserlerin anlaşılması , yazıldığı dönemin şartlarının bilinmesiyle müm
kündür. Tarih araştırmaları, top lumların sosyal ve siyası hayatını aydınlatarak 

edebiyatın yeşerdiği toplumsal ve tarihı şart l arı kavramamızı sağlar. Ancak, tarih 
eserleri ve tarih araştırmaları daha ziyade tarihe yön veren şahıs ları, siyası önem
leri ölçüsünde ve tarih perspektifinden ele alır. Bu noktada edebı eserler, tarihin 

boş bıraktığı alanı doldurmak suretiyle geçmişi siyası, toplumsal ve kültürel ola
rak tam anlamıyla kavramamızı sağlar. 

Osmanlı Devleti'nin askerı ve s iyası yapısı hakkında tarih kaynaklarında 
çok sayıda bilgi bulmak mümkündür. Örneğin devşirme s istemi ve devlet bü

rokrasisi ile ilgili çok sayıda tarih araştırmaları ve kaynakları bulunmaktadır. 
Ancak, devşirme olarak Anadolu'ya getirilen birinin dilinden devşirme sistemi
ni ve Osmanlı devlet teşkilatının işleyişini öğrenmek meseleye objektif yakla

şılması bakımından son derece önemlidir. 

Makalemize konu olan Varvari Ali Paşa da söz konusu devşirıne çocuklar
dan biridir. Varvari Ali Paşa'y ı diğer devşirınelerden ayıran yön, yalnızca onun 
valiliğe yükselmesi değil, aynı zamanda bu yükselişini anlattığı MakCilCiI-/ 
Varl'ari adlı eseridir. Varvari Ali Paşa 175 beyitlik mesnevisinde devşirildiği 
günden Bosna valisi olduğu güne kadar geçen kırk üç yıllık serüven ini ş iir yo
luyla anlatır. Varvari'nin, yaşad ıklarını -Osmanlı şiiri geleneğinin aksine- so
ımıt, sanatsız ve olabildiğince sade bir dille anlatma yoluna gitmesi, onun sanat 
kaygısından ziyade -bir nevi mucize niteliğindeki- yaşam öyküsünü an latma 
isteğinden kaynaklanmaktadır. O halde kimdir bu Varvari Ali Paşa? 

ı. Varvari Ali Paşa'nın Hayatı 

Varvari Ali Paşa l , "Boşnak olup doğum yeri Batı Bosna'da Dalmaçya'ya ya

kın Prozor kazasına tabi Varvar köyüdür"'. Kaynaklarda Varvari Ali Paşa'nın 

Çeşitli kaynaklarda Varvari Ali Pa..."i..1'nın adı "Vardar Ali Pa,';;''l'' olarak geçmeJ...1cdir. Sözgelimi 
Hammer Tarihi'nde ve Sicili-i Osmanıde 'Vardar Ali Paşa" biçiminde yazılmıştır (bk Hamiller Bü

}'lik Osmanil Tarihi. haz: Mümin Çevik. Erol Kılıç. Hikmet Neşriyat. İstanbul. tarihsiz. V. 406-413; 
Sicil-i Osmani. haz: Nuri Bayraklar. Ci, istanbuL. 1996. s.295 l. Biz bu dUlllmUn yanlış okumadan 
kaynaklandıgın! düşi.inüyonız. Bununla birlikte sözcük, Uzunçarşı!! Tarihi ve Evliya Çelebi Seyahat
name'sinde "Varvar Ali Paşa" biçimindedir. Yukarıda belirttiğimiz üzere paşa Bosna'nın Varvar kö
yüne mensuptur. Eskiden insanların doğum yerlerine göre adlrnıdırıldıkları düşünüldOğiinde ''Varvar'' 
sözeUgillıO, nisbet '-]" si ile "Varvari"' biçiminde okumanın daha doğnı olacağı görülür. Kaldı ki paşa, 
Makii/ô/ adlı eserinin sonunda eserinin ismini ve dolayısıyla da kendi adını açıkça dile getirir: 

Tami'ım o/dı be~minnet~i Bari 
Maktı/ôt-ı,.ıli Varvari 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Biiyiik Osmanlı Tarihi, TIK Yay., Ankara. tarihsiz. ııı. 229. 
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hayatı hakkında doyurucu bilgi bulmak mümkün değildir. Sicill-i OSlI1ani'de 
onun görev yaptığı yerler hakkında çok kısa bilgi verilirken, Seyahalnôme'de 

onun hayatının son yılı ele alınır. Ancak, o bizzat kaleme aldığı Makôlôl'ında 
hayatının kilometre taşlarını dile getirmiştir. Eserinden hareketle onun hayatını, 

merhale merhale yükselişini öğreniriz. O, III. Mehmet, I. Ahmet, I. Mustafa, II. 

Osman, IV. Murat ve Sultan İbrahim devrinde yaşaınış ve -Sultan Mehmet istisna 
sayılırsa- adı geçen tüm padişahlara askeri ve idari pek çok hizmetlerde bulun
muştur. Varvari Ali Paşa'nın hangi tarihte doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. 

Ancak, onun Sultan iii. Mehmet (s.1.1595-1603) devrinde Bosna'dan devşirildiği 
düşünüldüğünde XVi. Yüzyılın son yıllarında doğduğunu söyleyebiliriz. 

Bosna'da fakir bir ailenin çocuğu olan Varvari, yokluk içinde istikbal kay

gısı ~ekerek günlerini geçinnektedir. Bu sırada Sultan Mehmet, devşirıne çocuk 

toplanmasını emreder. Bosna'ya gelen devşirme görevlileri Varvari'yi de bera
berlerinde İstanbul'a götürürler. Başına neler geleceğini bilmeyen Varvari, ağla

sa inlese de fayda etmez. Görevliler, şairi Galata 'ya getirirler: 

Mcgcr Suzllin Mc!u:mmcd tfiin-ı devriin 

Du/am ccm 'ine bir gün ltdi (enniin 

ç"wp Bosna iline dabı bü' kol 

Miibaşir oldı oB/lin cem 'ine oj 

Beni de ıı/dı/ar giryan II naçiir 

Bilimezdüm 11 'ohsar 'lik",et klir (b.12-14) 

Varvari Ali Paşa, eserinde Galata'dan saraya getirildiğini ve burada dört sene 
hizmet ettiğini söyler. varvari, iii. Mehmet'in sekiz yıl süren saltanatının son dört 

yılını İstanbUl'da id rak etmiştir. Bu sırada Sultan ııı. Mehmet (ö. 1603)'in yerine 
1603-1617 yılları arasında hüküm süren I.Ahmet'in tahta geçmesi, varvari'nin 

1599 yılında Bosna'dan İstanbul'a getirildiğini gösterir: 

Gclürdılcr 60Ia/(7 'dan .... araya 

Nice gc/dügümi bilmem oraya 

iki a/fçe vap/c itdHer pes 

Oturdum dört sene ben anda bikes (b.15- 16) 

Bu cşniida çün irdi omr-j Sübfıifn 

Civlir-ı mhmete nakl iıdi suiIlin (b. i 8) 
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Sultan i. Mehmet ve II. Murat devrinde kabul edilen devşirme kanunu gereği 
çocukların yedi, sekiz yaşlarında toplandığı3 düşünüldüğünde Varvari'nin, 1599 
senesinde yedi sekiz yaşlarında olduğu tahmin edilebilir. Bu durumda -kesin 01-

mamakla birlikte- Varvari Ali Paşa'nın doğum tarihinin 1591 ya da 1592 olduğu 
sjjylenebilir. 

Varvari, Galata'daki sarayda iki akçe yevmiyeyle dört sene çalışır. Sultan 
Ahmet tahta cülils edince "büyük çıkma,,4 olur ve Varvari, Saray-ı Has'taki büyük 
odaya alınır. Burada edep, erkanı ve hizmet etmeyi öğrenen şair, on yıl can u gö
nülden hizmet eder: 

idüp andan scriiy-ı !ıii:m ferman 

Beni aldı büyük odaya su~tiin 

Bana ögrctdilcr iidiib u l}1!mct 

Edebdür ademe csbab-ı 'izzet 

OturaI:: oldum on yIl can u dIlden 

İderdüm hiZJlJctüm gcldükee elden (b.22-24) 

• 

Varvari, on yıl eğitim aldıktan sonra doğancılık vazifesine getirilir' ve bu sıfada 
piidişahla birlikte iki kez Edirne'ye gider. Doğan avcılığını çok seven Sultan Ah
met'le birlikte ava çıkar, ona hizmetler eder. Padişah, Hakk'ın rahmetine kavuşunca 
tahta Sultan Mustafa geçer. Varvari, Sultan Mustafa'ya da hizmet eder. Onun dev
rinde de ihsana kavuşur. Sultan Mustafa'dan sonra tahta çıkan Sultan Osman Gazi 
ile de yakm ilişkilere giren Varvari, onun çevresinden ayrılmaz ve sevgisini kazanır. 

Bu esnada Hotin' e gaza olur. Padişah, Varvari'yi hizmet için yanına emreder. 
Birlikte doğan avına çıkarlar. Sürekli padişahın lütfuna mazhar olan Varvari'nin 
itibarı giderek artar. Sultan, onu hatı-ı şerifle gönderip beyleri çağırmak için yave-

bk. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyim/eri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yay .. İstan

bul, 1993,1,445. 

Devşirınelerden acemi ocağı ile ocak dışında hizmetlerde bulunanların yeniçeri ocağına 

kaydedilmelerine çıkma denir. Aynı tabir saray mensuplarının bir odarlan diğer bir odaya ya 

da bir daireden diğerine nakledilmeleri için de kullanılır. Büyük çıkma. sa1tanat değişiminde. 

küçük çıkma ise diğer zamanlarda gerçekleşirdi (b"- Mehmet Zeki Pakalın, age .. L 362). 

Van'arı Ali, Paşa'nın eğitimi hakkında bilgi sahibi değiliz. Ancak. onun devşirme olması 

bize ipucu vermektedir. Osmanlı idari teşkilatı gereği devşirnıe olarak acemi ocağına getiri

len çocukların belirli bir eğitimden geçirildiği bilinmektedir. Bununla birlikte o. Sultan Ah

met devrinde Saray-ı Has hizmetine alınır. Burada kendisine on yıl müddetince adab II erkan 

öğretilir. Kaldı ki Makdldt'ından da anlaşılacağı üzere bir eser vücuda getirebilecek kadar 

edebi birikim ve kabitiyete sahiptir. Ayrıca Osmanlı Devletinin idari ve askeri teşkilatının çe

şitli kademelerinde görevalan Varvari için hayatın kendisi okul mahiyetindedir. 
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ri olarak kullanmaya başlamış, bu durum onun devlet adamları arasında muteber 
olmasını sağlamıştır. Öyle ki beyler, ağalar onun sözünü tutmaya başlamışlardır: 

Bu aşnada gazli oldı !fotin'o 

Beni emr itdi suftiin bidmctino 

raiJan ayın iJcrdüm bile her dem 

GÖTÜrdüm ilıifilm1 dem-if-dem 

Beni IJa.(t-ı şerine göndcrürdi 

Tabura bag/cri (cmıiin iderdi 

Bu rC5m-ilc idüp anda gaziflar 

Tuıad,rd1 sözüm bcglcr agalar(b.S4-57) 

Savaş sonrası memlekete dönünce padişah, onu hazine odasında görevlendirir. 
O sene "büyük çıkma" olur ve Varvari'ye sipahilik ihsan edilir. İstanbul'da bir kaç 
gün misafir olduktan sonra Şam'a gider. Ancak, o Şam'dayken İstanbul'da karışık
lık çıkar ve Sultan Osman şehit edilir. Tahta, Sultan Mustafa'nın geçtiğini öğrenen 
Varvari, soluğu İstanbul'da alır. Sipahilerin Sultan Osman'a yaptıklarını işitince, 
dirliğini bırakıp sipahilikten ayrılır ve elli akçe ile sultanın verdiği göreve başlar. 

Daha sonra Mısır'a giden Varvari, yeniçeri ağası olur. Bir süre burada görev 
yapan şair, tekrar İstanbul'a döner. Sultan, Varvari'nin avcılık konusunda yetenekli 
olduğunu işitince, onu atmacacı-başılık vazifesiyle yanına alır. O günlerde halk 
arasında her gün çeşitli hadiseler, karışıklıklar ortaya çıkmaktadır. Ancak, Sultan 
Mustafa bunları bertaraf etmesini bilir. Varvari, Sultan Mustafa ile birlikte pek çok 
ava gider. Sonunda şahinci-başılık vazifesine getirilir. Dört yıl bu görevi ifa eden 
Varvari, daha sonra sipahi ağalığına getirilir ve sultanın fermanıyla Bağdat seferine 
çıkar, Hüsrev Paşa komutasında Acem şahı ile savaşlar yapar ve çok kereler Kızıl
baş (İran) ordusunu yenilgiye uğratırlar. Zor şehrinde Acemler'i yenip, orada birkaç 
gün dinlenirken Mihriban'ı düşmanın bastığı haberi ulaşır. Bunun üzerine Hüsrev 
Paşa yardım için asker gönderir. Varvari de Mihribiln'ı korumakla görevlendirilen 
altı bin askerin içinde yer alır. Bayrama üç gün kala Kadir gecesinin sabahı altmış 
bin Acem askeri baskın yapar. Çok kanlı bir savaş olur. Acem askerleri sayıca fazla 
olmasına rağmen kahramanca çarpışan Osmanlı askerleri muzaffer olur. Acem 
askerlerinin birçoğu öldürülürken, çok sayıda da esir alınır: 

Biraz gün ol maJ.ıafldc rnek..,. fderken 

Didiler Mihribifn '1 ba:,dı düşmen 

Hcmifn ol kahramifn-ı şir-peyker 

Aııa imdiid fçün gönderdi 'asker 
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Oıurup alıı biii erIc ben anda 

MuJ;.iijj~ olmış-fe/üm Mihrihiin 'da 

Var-jdi 'ide üç gün ittifiil,d 

Kim olmışdu/f: şeb-i "adır: müla"i 

GcJüp a/tmı{. bii} a 'dii sürb-serdcn 

Haman-dem başdılar bizi sofrerden 

Idüp nusrel bize luıriıdi Mevla 

Urul' sür!J-,""(}]"c bjr scyf-i a"lii 

DIliivcrk--r ele alınca şemşjr 

Heman-dem her biri oldı birer şır(b.83-89) 

Dizi/di küşteler :~'ahTii vü dcştc 

Ser-j a 'dli yıgıJdl püştc püştc 

O yerlcr lii/e-zar oldı sef.ıcrden 

{(ızıı "an 4dı yere sürb-serdeıı (b.94-9S) 

Bj-f.ıamdillah olup a 'daperişan 

çogı aldı csir-j bcııd-i zindan (b.97) 
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• 

Daha sonra Hiisrev Paşa Emedan' i basıp, Hemedaıı' a yönelir. Pek çok şehri 
yakıp yıkan Osmanlı askeri, Acem şahının hükümranlık alanını daraltır. Oradan 
Bağdad'a ulaşan Osmanlı askeri, Bağdat Kalesi'ni kuşatır. Kırk gün süren ku
şatma çetin geçer ancak kalenin fethi mümkün olmaz. Ordu, kırkıncı gün kale 
kuşatmasından vazgeçip Musulovasına yönelir. 

Varvarl, Acem seferi müddetince gösterdiği başarılar nedeniyle Kıbrıs bey
lerbeyliği vazifesine terfi eder. Kıbrıs'ta altı ay hükümet ettikten sonra bir husu
met neticesinde görevinden azledilir. İstanbul'a döndüğünde padişah, Varvarl'nin 
halini anlayıp, ona Adana mansıbını ihsan eder. Adana'da bir yıl görev yapan 
şair, tekrar Kıbrıs'ta görevlendirilir. Bir yıl sonra Diyarbakır'a gider. Ancak, 
Mehmet Paşa, Varvarl'yi Maraş valiliğine getirir. 

Varvarl'nin Maraş valiliği sırasında Revan'a sefer düzenlenir. Varvarl de Sul
tan Murat Han'la birlikte yola koyulur. Sultan, ona orduda "dümdarlık" vazifesi 
verir. Varvarl'nin görevi ordunun arkasını muhafaza etmektir. Yolda üç defa Kı
zılbaş askeriyle karşılaşsa da Varvarl, vazifesini hakkıyla yerine getirir. Bu duru
mu gören Sultan Murat, Varvarl'ye dört kese altın ve kaftan hediye eder. 

Revan fethi gerçekleşince Varvari, padişahın otakçı-başılığına getirilir. Var
varl çarhacılık göreviyle ordunun önünde gidip, sultanın otağını kurar. Tebriz se-
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feri müddetince sancak açıp, mal ve ganimet getiren Varvar1, ordunun en seçkin 
sınıflarından olan çarhacılık vazifesini sürdür. Sultan Murat sefer sonrası Van'a 
geldiğinde Varvarl'ye tekrar Kıbrıs mansıbını verir. Kısa zamanda üçüncü kez 
kendisine valilik nasip olan Varvar1, bir yıl vazifesini ifa ettikten sonra padişah, 
kendisine Anadolu ilini ihsan eder. 

Bu sırada asker toplanıp Bağdat seferi için yola koyulur. Sultanın emriyle 
Varvar1 de eyalet askerleriyle birlikte sefere katılır. Sultan Murat, bizzat ordunun 
başına geçip askeri Bağdat'a yürütür. Ordu Bağdat'a ulaştığında savaşa girişilir. 
ikinci gün Varvar1'ye maiyetindeki orduyla hücum etmesi emredilir. VarYari kale 
surlarına atıldığı sırada vurulup kanlar içinde kalır. Bu durumu işiten Sultan Mu
rat lütfederek, Varvar1'nin tedavisi için cerrah gönderir. Bu arada savaş devam 
etınektedir. Her gün düşmanın hali daha da zorlaşır. Varvar1'nin ifadesiyle, Sultan 
Murat bizzat savaş meydanına at sürüp Acem şahını yenilgiye uğratır. Kuşatma
nın kırkıncı günü Bağdat fethedilir, otuz bin Acem askeri öldürülür. Sultan Murat 
savaş esnasında hizmetlerini gördüğü VarYari'ye Rumeli mansıbını ihsan eder. 

Varvar1 Anadolu'da hem beylerbeyi olur hem de müfettişlik görevini yürü
tür. 0, bütün Rumeli'ni teftiş etmekle yükümlüdür. Bu sırada Arnavutluk 
(İlbasan)'ta karışıklık çıkar. isyancılar kısa zamanda ayaklanıp iki kadıyı şehit 
ederler. Bu haberi alan Sultan Murat, Varvarl'yi isyancıların üzerine gönderir. 
Varvar1 Arnavutluk'u eşkıyadan temizler. Varvar1, Anadolu'yu gezip müfettiş
lik vazifesini ifa ederken Sultan Murat'ın vefat haberi gelir. 

Sultan Murat'ın yerine tahta, Sultan İbrahim geçince Varvar1 görevinden az
ledilir. Fakir düşen Varvari, padişaha halini arz edince, kendisine Manisa San
cağı arpalık olarak verilir. Daha sonra kendisine Van mansıbı verilir. Bir buçuk 
sene Van'da çalıştıktan sonra tekrar azledilir. İstanbul'a dönünce halini duyan 
padişah, Varvari'ye Anadolu ilini ihsan eder. Anadolu'da vazifesini ifa ettiği 
sırada Mehmet Paşa', Varvarl'nin halini işitip padişahı ikna eder ve Bosna valisi 
olmasını sağlar. Böylece Varvari Ali Paşa'nın kırk üç yıllık sı la hasreti sona 
erer ve Varvar1, çoban olarak ayrıldığı memleketine vali olarak döner: 

Olup kırk üç yIl içre "na viil'll 

811a itdüm ilwradıım oldı Jıii..,-ı/ . . 

Kcmiil-i lu/füm çün gördüm anun 

[inııtdum cümle clli/mIll cilıZiılllIl 

Ifa!dfuii lu/ii çün Ji1~"', .. 'c bir {<u/una 
Ider çübiin iken saltan iline (b. i 69-1 7 i) 

6 Burada yer alan Mehmet Paşa 'nın Köprülü Mehmet Paşa olması kuvvetle muhtemeldir. 
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varvari Ali Paşa'nın ölümü ise oldukça trajiktir. Makdldt'ta onun, son olarak 
Bosna'ya vali olarak atandığmı görürüz. Oysa tarih kaynaklarından edindiğimiz 
bilgilere göre varvari'nin sergüzeşti devam eder. Zira, onun Sivas'ta çıkardığı 
isyanm bastırılması (1648) ile, Bosna'ya vali olarak atanması (1642)7 arasında 
geçen zaman dilimi hakkındaki bilgileri Sicill-i Osmani'den öğreniriz. Sicill-i 
Osmani'ye göre, Bosna'dan sonra varvari, 1646 senesinde tekrar Kıbrıs valisi ve 
son olarak 1648 senesinde Sivas valisi 01ur.8 

varvari Ali Paşa, Sivas valiliği vazifesini yürütürken Sultan İbrahim'in bay
ram harçlığı -gibi keyfi- talebini, vilayetin gelir gider dengelerini gözeterek 
özürle reddeder. [Bu durum padişahlavarvar1 arasmdaki iplerin gerilmesine 
neden olur.] Bunun üzerine Sultan İbrahim, İbşir Paşa'nın güzel eşini İstanbul'a 
getirmesini isteyince ipler tamamıyla kopar. varvari, padişahın devlet işleriyle 
ilgilenmediği, devlet işlerinin kadınlar elinde olduğu, umerii ve beylerbeyi gö
revine getirenlerin kısa zamanda azledildiklerini, köylünün perişan bir halde 
olduğunu, memleketi bu durumu getiren devlet adamlarının padişaha bildirilme
si ve üç sene dolmadan idari ve askeri görevlerin değiştirilmemesi gerektiğini 
söyleyerek, İstanbul'a yürüyeceğini ilan eder.' Böylece tarihimizde "Varvar Ali 
Paşa isyanı" olarak adlandırılan hiidise vuku bulur. 

varvari Ali Paşa'nın bu isyan girişimi üzerine İstanbul, kurnaz bir siyaset 
izleyerek isyanı bastırması için varvari'nin yakın dostu, İpşir Paşa'yı görevlen
dirir. İpşir Paşa. ilk anda "Hak söz söyleyen adamın üzerine nasıl varayırn" 
diyerek özür dilese de İstanbul'un baskıları na dayanamayarak görevi kabul 
eder. varvari, üzerine gönderilen İpşir Paşa'ya asi olmadığını söyleyerek, şehri 
teslim eder ve "benim ser'i davam vardır" diyerek Tokat'a doğru hareket eder. LO 

Böylece varvari Ali Paşa ustaca bir manevrayla, -biraz da İpşir Paşa'nın göz 
yummasıyla- hazırlıksız yaka1anmaktan kurtulmuş olur. Daha sonra gelişen 

olayları Evliya Çelebi'nin Seyahatndme'sinde yer alan -Varvari'nin Defter-zade 
Mehmet Paşa'ya yazdığı- mektuptan öğreniriz. varvari Ali Paşa tüm olan bite
ni, yönetimle arası bozuk olan Defter-zade Mehmet Paşa'ya anlatır ve kendisiy
le işbirliği yapan paşaları sıralayıp, paşalar arasında eyalet taksimi yapar ve 

9 

Lo 

Sicill-i Osmani'de Varvari'nin Bosna valiliği için 1644-45 tarihleri verilir. Ancak, bu tarih 

Varvari'nİn eserinde verdiği bilgilerle çelişmektedir. Ancak, Varvad'nin çocukluk yıllarını 

yanlış hatırlaması ihtimali göz ardı edilmemelidir. Makiila! ve Sicil-i Osmani'de verilen ta

rihler birkaç yıl farkla da olsa birbirine yakın tarihlerdir. 

Sicil-i OsmanL haz: Nuri Bayraktar. CL İstanbul, ı 996, s.295. 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, age. III, 229, 230. 

İsmail Hakkı Uzunçarşıh, age. ııı. 230. 
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vezlr-i azamiık için kendisini (Defter-zade'yi) uygun gördüklerini söyleyerek 

İstanbul'a yürümeyi teklif eder: 

"Benim ... efendim, sultanım! Mesmô'umuz oldu kim Erzurum'dan ma'züı 

olalı bu şiddet-i şitada niçe berzahlar çeküp vatir ademieriniz gark-ı ab olmuşduL 

EI-hükrnüliııah. Heman sizler sağ olasız. İnşaııahu Te'ala an karlbi'z-zaman 

Cenab-ı Bari yarı kılup ivazın eder. Bizim ahval-İ pür-melalimizden su'tU ederse

niz asitiine tarafından bir kapucu başı hatt-ı şerIf ile Sivas'a gelüp İpşir Paşa oğlu

muzun hatunu ki Gürcistan'da Mavrol Han'ın kerımesi Perlhan'dıf, anı bizden 

emr-i şerIf ile Sultan İbrahim Han vezlri Ahmed Paşa ilkasıyla kerreteyn evamir u 

hatt-ı şerIfler varid olup na-şer'ldir deyü vermeyüp Tokat kal 'asında dizdara verüp 

cümle ulema ve sulehii ve meşayihlere emanetuııah deyü siciııe k.yd edüp verdim. 

İpşir Paşa oğlum bu ahvali istima' edüp mektGb-1 dürerbar gönderüp buyurmuş 

kim 'benim efendim ve peder-i azızim, Allah senden razı ola. Ehlimi vermemişsin. 

Eğer verirsen dü cihanda iki elim yakandadır ve rfiz-ı mahşerde mes'fil olursun ve 

eğer bu husus İçün padişah tarafından bir ser-enetim çekersin. Her ne güne maksud 

u meramına göre yoluna bin can ile yüz bin baş ve İpşir oğlunun başı yoluna fedil

dır' deyü mektGbları geldi. Bu mahaııerde İpşir'in hatunun padişaha nil-şer'l ver

mediğirn padişahın mesmü'-ı hümayfinlan olıcak Sivas'dan bizi ma'zül edüp iki 

defa katlimize hatt-ı şeritler gelüp ayret hatırıyçün ayret sözüne uyan ayretden kö

tüdür, deyü hamd-ı Huda başımız verıueyüp Sivas'dan ma'zGlen yedi bin asker ile 

hala Turhal sahrasında basıret üzre olup meks edüp günden güne tevabi' lerimiz 

gelüp cem' olmadadiL Ve İpşir Paşa oğlum Karaman eyaletiyle gelip ve niçe 

ma'zfil mır-İ mıranlar ve sair umeralar gelüp cemiyet-i kübra ile Üsküdar'a varup 

şer' ile da 'varnız görüp yetmiş kimesnenin kat1in isteriz. Bir vezir oğlu verz'i'rsİn 

mührü sana, Mısr'ı bana, İpşir oğluma Şam'ı, Süleyman Paşa oğluma Bağdad'ı, 

çavGşzade oğluma Haleb'i, Melek Ahmed Paşa oğluma Erzurum'u isteriz. İmdi 

benim efendim oğlu efendim, bu mektfib-ı muhabbet-üslübumuz varup vüsuı 

buldukda bir an ve bir sa'at durmayup kat'-ı meniizil ve tayy-ı merahil ederek bir

birimizle haberleşerek deıya-misaı asker ile gelüp Bursa altında cem' olavuz. Ve 

yedi vez'i'r ve on m'i'r-İ miran ve bı-hisab mır-İ !ivalar ile yek dil ü yek cihet olup 

adl-i adalet edüp bir beyza-i mürgu bir akçeye alarak ilsitiine-i sa'ildet tarafına 
varup mürafa'a-İ şer' olavuz"ı ı 

Ancak, gerek mektubu aktaran Evliyii Çelebi'nin gerekse Mehmet Paşa'nın 

mektup karşısındaki tutumları beklenenden çok farklıdır. Evliya Çelebi mektu

bu "ebIehane" olarak nitelendirirken, Mehmet Paşa, "Ne ahmak herlfdir. Mek-

ii Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz: Zekeriya Kurşun ve diğerleri, YKY, İstanbul 1999, Il, 
230,231. 
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tlıbunda cemi'i hamiikatin ve bi-tedbirliğin ifşii etmek içün hiil-i dilin i'liim 

eylemiş."" diyerek -korkak ve hileei olarak gördüğü- İpşir Paşa'ya güven me

mesini ve tedbirli olması gerektiğini öğütleyen uzun bir mektupla cevap verir. 

Mehmet Paşa, Üsküdar'a yürümenin tehlikeli olacağını, asker toplayıp celiili 

olmanın daha doğru bir karar olacağını söyler: 

11 

"Benim peder-i azızim! MektOb-1 dürer-barınızda tahrif etmişsiz kim bir baş Üs

küdar'a dek İpşir oğlum ile ve sair vüzera ve mıt-İ mıranlar ile gidüp şer' ile da'vanı 

görürüm, buyurmuşsuz. Da'vacın kadı, yarıeun Allah ola, deyü elsİne-İ nasda darb-ı 

ıneseli ma'IGın-t sa'adet-mendinİz değil midir? Cenabınızın had hasmı padişahdır, 

padişah adil gerek kim şer' ile da'vam var diyesiz. Na-şer'i bir adernin ehlin almak 

murad edinen imarnın memhib-İ erba'a fetavillarında İmameti sahih olmaduğu had 

azherü ınine'ş-şeınsdir. Böyle olan imama niçe iktida edüp niçe mu'avemet edüp 

niçe şer' ile da'vam vardır dersiz ve umfima muhalefet kuvvet-İ hatadan idüğü 

ma'ıümunuzdur. Atalar sözünü tutmayan hatalar demiş, el mi yaman beğ mi yaman 

demişler ve Sultan Murad tabe serah hazretleri merhGmun zamanından berü harem-i 

hasda perveriş bulup bu sinn-i simniz içre bu kadar celall ve cemal zorbalar kim 

ulü'l-emr üzre ısyan II tuğyan edenlerin kankısı iflah u ber-hurdar olup müsmir 

olmuşdur. Ve kar1bü'l-ahd olan Erzurum'da Celali Aba7.a Paşa bu kadar sene ısyan 

edüp Sultan Osman Efendi'min kanı deyü kırk bin yeniçeri kırup şer' ile da'vam 

vardır der idi. Şer'i ve na-şer'i da'vasın kim istima' edüp ahir hali neye rnüneer oldu 

... asitane'den adernlerim geldi. Bab-ı HümayGn önünde Gazze makrameleri üzre al

tı vezir ve beş mir-i minın keııesi yatarmış. Sakının, el-hazer el-hazer, şer' ile Üskü

dar'a gelmen ... Ve buyurmuşsuz kim İpşir oğlum benimle biledir. Bir kılıma bin 

kelle verir demiş, sizi eyle inandınnış. Sakının valiahi i'timad ve i'tikad etmen. Baş 

değil bir taş ve Iliş ve laşı veımez .. Zira Abaza aşireti mabeyninde bir babak soydur. 

Ve gayet hasis ve denı ve le'ım ve korkak kavmdendir. Kendinin dahi cemı'ı zaman

da bahildırlığı zilhir li bahir olınamışdır. .. Benim peder-i azizim, anın ipiyle kuyuya 

inen cah-ı gayyada kalır. Hile-kardır, cengaver, dilaver ve server değildir. Hatta 

ma'IGınunuz değil midir kim Murad Han-ı Riibi'in İpşir (Revan kal'ası cenginde) 

emir-i ahGr-1 kebiri değil mi idi? Üç yüz aded adem ile yetmiş Kızılbaş-ı bed-ma'aş 

bunlara rast gelüp dahi Kızılbaş ile eııeşmeden ve zahındar olmadan der-ceng-i evvel 

üç yüz ademierinden hicab etmeden fırar etdi. Ve üç yüz ademi ceng ü savaş-ı perhaş 

edüp esir oldular. Ve İpşir'in akabinee Kızılbaşlar düşüp atı kalmadan belinden tirkeş 

ve kılıcın bıragup piyade nehr-i Zengi sahilinde ahşama dek bir bostan içinde pinhan 

olup ba'de'l-mağrib Ken'an Paşa ordusuna uryanen gelüp Ken'an Paşa bir kat esb:1b 

ve bir kat silah ve bir at ihsan edüp ceng ide ide halas oldum, deyü kizb eden kezzilb 

Ev/ı)ıa Çe/ebi 5,'eyalıatniimesi, II, 230. 
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u mühenat İpşir değil midir? ... Benim pederim, sakın böyle bed-na;n .. ile ... hem
zeban olma ve kimseye j"timad edüp mahrem-İ esrar edinme. Sana sCıret-İ hakdan gö

rünüp asitane tarafıyla mansıb-ı alı içün yek-dil ü yek-cihet olup vakt-i hengamda se
ni meydanda korlar ... Benim izzetli peder-i azızim! Eğer düşmandan suhübtle inti
kam alup kelle kurtarmak muradınız ise adl-i adalet ederim deyü ÜskUdar'a (varma
yınız). Bu pendlerim eğer makbOI-1 şerifiniz olursa işte bu ciğeri püf-hOn ehl-İ halim 

evladı ve kardaş yoldaşım olan Vezır-i a'zam Salih Paşa ve kethüdası İbrahım Paşa 
ve Salih Paşa karındaşı Murtaza Paşa gibi veliy-yi ni'am-ı akr:;n u emsiliden ayrılmış 
oğlun Mehemmed fakır hilla on iki bin askerle Engürü altında KUtahiyye'den ma'zül 
Küçük Çavuş Paşa ve Kethüdilzade Bilkı Paşa ve Dede Osman Paşa ve Seydı Ahmed 
Paşa ve niçe umeralar hala benimle inüp binerler... Heman Eskişehir altına bu kadar 
derya-misal asker ile varalım, uralım, yakalım, yıkalım, günden güne cem" olalım. 

Asallin basalım, keselim, alalım, askere verelim. Kapulanınız askeri bilsinler kim ce

lalı olup ısyiin etdiğimiz cUmlesi suçlu olup kümeden ayrılmayup can baş ile hizmet 
ederler. Amma bir yumurta bir akçeye almak ile ademin başına kafadik iidcm cem' 

olmaz. Eğer olursa iş başa düşünce yar olmaz. Amma her hayıne ve hargahda avret 
ve oğlan mubilh gerekdir. Böyle olursa bir hayli devletimiz mUmtedd olup inşaailah 
kellemiz kurtarup düşmanlarımızdan intikamlar alup asitilne tarafında ahviil-i devlet 
bergeşte olup emındir ki felek il -i kec-reftiir vefk-i muradımız Uzerine deveran ide ve 
illa bundan gayrı i1iic yoktur. Eğer böyle olmaz derseniz mektub-ı muhabbet
üslGburnuz küstahane tahrir olunmuşdur, damen-i afv ile setr cdüp ale't-ta'cil yine 

mefhürnun bu canibe mektübumuz ısal eden Evliya Çelebi kulunuz ile mefhuınun bu 
canibe i'lam buyurasız.,,14 

Evliya Çelebi mektubu ulaştırmadan Varvarı Ali Paşa, Turhal'dan harekete 
geçer. Evliya Çelebi, Gergeran Kasabası yakınlarmda kırk-elli bin askeriyle 
istirahat eden Varvarl'nin ordusuna yetişir ve Mehmet Paşa'nın mektubunu 
ulaştırır. Bu arada Köprülü Mehmet Paşa ve beraberindekilerin savaş tedbiri 
aldığı haberi ulaşınca Varvarı harekete geçer. Kızılırmak köprüsünü geçerek 
Sarı Karye'ye ulaşır. Daha önce "Ben seninle birlikteyim ve yoluna kurbanım" 
diyen Köprülü, dört eyalet sancağı askeriyle Karşumludağı eteğinde Varvarı'nin 
ordusuyla çarpışır. Savaşı kazanan Varvari, esır ettiği paşaları zincire vurdurup, 
otağınm önüne bağlatır. Evliya Çelebi'nin "Bunlar Müslüman ümmetidir. Os
manlı, daima paşaları birbirinin üzerine gönderir. Size, emre itaat etmiş olan bu 
paşalara iyi muamele etmek yakışır" dese de Varvarı, zafer sarhoşluğuyla guru-

il "felek" sözcüğü metinde "fülk" şeklinde yazılmıştır. "gemi" anlamındaki "fiilk" sözcüğü ile 

imlası aynı olan "felek" sözcüğünün. metne daha uygun olduğunu düşünmekteyil':. 

Ev/iya Çelebi Seyahatndmesİ,.II, 232, 233. 
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ra kapılır ve Defterzade Mehmet Paşa'ya ihtiyaç kalmadığını, ancak dilerse 
kendilerine katılabileceğini söyler. Hatta Defter-zade'nin güvenme dediği İbşir 
Paşa'nm -Varvari'nin ordusuna katılmak üzere geldiğine dair- mektubunu, ken

di mektubuyla birlikte Mehmet Paşa'ya gönderir. Bu arada İstanbul da boş 
durmaz, Hem varvar1'ye hem de Mehmet Paşa'ya Mısır valiliğini vaat ederek 
iki tarafı birbirine kırdırmaya çalışır. Karşılıklı mektuplaşmalarla bu durum 
ortaya çıkar ve istanbul'un çabaları boşa gider. İpşir Paşa da varvari'nin başı 
karşılığmda kendisine Şam eyaletini vadeden lıatt-ı şerifı Varvari'ye göndermiş
tir, İpşir Paşa'nın bu hareketi karşısmda kendisine güveni artan varvari, İpşir 
Paşa'nın gelmesini bekleyerek zafer hayallerine dalar. Oysa İstanbul, başarılı 
bir siyasi manevrayla İpşir Paşa'nın zaaflarından yararlanmasmı bilir. Siyaset 

denen var olma savaşmda dostluğun smırlarının çıkarlarla belirlendiğinden ola
cak, İpşir Paşa "ya başı ya başm" diye gelen emre boyun eğer. Kaldı ki varvari, 
Köprülü Mehmet Paşa ile yaptığı savaşla dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Bu 
durumda İpşir Paşa'ya hareket alanı kalmaz ve gUçlü olanın tarafında yer alır. 

İpşir Paşa ve ordusu, zafer hayallerine dalan varvari Paşa'nm ordugahına bek
lenenden bir gün önce gelir. Paşayı ve ordusunu karşılamaya çıkan varvari, konu
ğunu ağırlamak için etrafa emirler yağdırır, son ana kadar olan bitenin farkına va
ramaz. ipşir Paşa hazırlıksız durumda yakaladığı varvari'yi bozguna uğratır. Ça
tışma esnasında varavari, atmdan düşürülerek esir edilir. KöprUlü ve diğer paşalar 
kurtarılır. varvari, İpşir Paşa'nın önüne getirilir. Her ne kadar varvari'ye iyi mua
mele edilse de varvari uğradığı ihanetin etkisiyle İpşir Paşa'ya ağır sözler sarf eder: 

"Bak ahayınlık ile Erzurum'da Cetiill Abaza Paşa'dan berü bağrı pişmiş 
niçe bin kerre oğlanlığa düşmüş, ben senin ehlini hatırın için zina etdirmeği ka
biil etmeyüp senin ırz u gayretin içün Sivas'dan azli kabiil ehIini, Allah emaneti 
Tokat Kal'asına koyup bu kadar sekban ve sarıca ile muhafaza etdirüp ehlini 
günden ve gölgeden sakındım ve namım, padişaha asi oldu deyü şayi' oldu ... Sa
na i'tikad edüp oğlum İpşir'dir deyü i'timM etdim. Yoksa ben seni bu Köprülü 
ve Kör Hüseyin Paşa'dan bed-ter ederdim ... Adüvlerimden merd-i meydanlık ile 
intikam aldım. Sen babakhk namıyla meşhiir-ı atak olup bed-nam oldun. Şimden 
gerü şu başımı kesüp ayretinin .. ,,,15 

gibi ağır sözler söyleyen ve gururundan taviz vermeyen varvari Ali Paşa'nın 
başı, İpşir Paşa'nın işaretiyle gövdesinden ayrılır. Evliya Çelebi'ye göre varva
r1'nin kafa derisi yüzülüp, içi pamukla doldurularak kutularla16

; Hammer'e göre 

15 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, II, 239, 240. 

16 age .• Il. 240. 
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ise paşanın ve zabitlerin başı değneklere geçirilerek" İstanbul'a gönderilir. Uzun
çarşılı, Varvarl'nin isyanı için 1647 (H. 1057) senesini vermektediri' ki bu tarih -
isyanın akabinde hadiselerin hızla gelişmesi nedeniyle- paşanın ölüm tarihine de
lalet eder. Nitekim Sicill-i Osmani'de isyanının bastırılması ve Varvar! Ali Pa
şa'nın öldürülmesi için 1648 tarihi verir. 

2.Varvari Ali Paşa'nın Kişiliği 

Tarih! kaynaklarda Varvar! Ali Paşa'nın hayatı ve kişiliğine dair az da olsa 
bilgi verilmektedir. Ancak, onun hayatının büyük bir bölümü ve kişilik özellik
leriyle ilgili temel kaynak Makôıôt'ıdır. Makô!ôt'ta dile getirilen hadiseler ve 
Varvar!'nin hadisler karşısındaki tutumu, onun psikolojisi ve dünya görüşü 
hakkında ipuçları vermektedir. hkir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 
Varvar! Ali, devşirme için çocuk toplayan Osmanlı görevlileri tarafından Bos
na'dan İstanbul'a getirilir. Başına geleceklerden habersiz olan şairin 'ilk tepkisi 

ağlayıp sızlanmak olur. Galata'dan saraya getirilen şair için burada geçen ilk 
dört sene alışma devresi olarak değerlendirilmelidir. En alt seviyedeki hizmet
lerde iki akçe karşılığı çalışmak, vatanında ayrılmış bir çocuk için kolay olma
yacaktır. Bu dönemde şairin yaşadığı yalnızlık psikolojisi ve mutsuzluk eserin
de hissedilir: 

Beni de aldılar giryan u ndçdr 

Bilirnezdim n' ohsar 'dkıbel kdr 

Getürdiler Galata'da saraya 

Nice geldügümi bilmem oraya 

İki akçe vazife itdiler pes 

Oturdum dört sene ben anda bikes (b. i 4-16) 

Sıkmtı çekilmeden mutluluğa kavuşulamayacağmı bilen şair, tüm güçlükle

re katlanarak sabırla vazifesini yerine getirir. 

'Aceb sırdur gma olmazsa 'andsız 

'Aceb hikmet balolmaz belasız (b. i 7) 

Sabır ve azim, onun kişiliğinin temel özellikleri arasında yer alır. Kendisine 

verilen tüm vazifeleri hakkıyla yerine getirmediği gibi karşısına çıkan fırsatları da 
değerlendirir. O, fizik! özelliklerini dahi kullanmasmı bilir. Kendisini göstermek 

17 Hanımer Biiyük Osmanlı Tarihi, V, 412. 

18 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, III, 230. 
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isteyen şair, fırsat düştükçe kllh padişahın önünde güreş tutarak kllh atların üzeri

ne sıçrayıp onları takatsiz bırakarak meziyetlerini sergilemekten çekinmez. Hik
met Ertaylan'ın da belirttiği üzere o, "Sultan Ahme!'e doğancılıkla kendisini be

ğendirdiği gibi, Sultan Osman'a da pehlivanlıkla kendisini beğendirmiş,,19 tir. 

Varvari'nin dikkat çekme isteğini ve azmini tüm davranışlarında açıkça görebili

riz. Örneğin Varvari, bir gün saray içinde has odanın önünde bulunan bir kuyunun 
üzerinden atlar. Bu öylesine büyük bir kuyudur ki kimse üzerinden atlamaya cesa

ret edemez. Onun bu atlayışını görenler şaşkııılıktan kendilerini alamazlar: 

DıliivcrfIk iderdüm makdenıİnde 

Güreş .tutar-idüm fjı:rıat deminde' 

GcJıi.fiivus-~~'I!at ceylan iderdüm 

Oç: atı :'açrayup pür-tab iderdünı 

!JlJşü..~"ii bii- Ifuyu var-idi anda 

Saray içinde baş o/a öiiindc 

Yağ-idi zchrcsj birpehlivanu;; 

Ki bir kez }.ıçraya ııslınde]] anun 

~SJgınduIJ1 Ija1.d.< '8 bir gün ben diirüşdüm 

Atup kandüm öbür yanma düşdüm 

Ta 'aeeüb eyledi hep ehl-i 'ibret 

Ki vjrmjşdür bam Hak bö yle gayret (b.48-53) 

• 

Varvari, azmi sayesinde çevresindeki devlet büyüklerinin ilgisini çekmeyi ba

şarır. Hangi vazifeye getirilirse görevini hakkıyla yerine getirir. Sarayda sıradan 
hizmetlerden, doğancılığa kadar çok sayıda görev üstlenen şair, padişah ve çevre

sindekilerin taktirini kazanır. Bu durum onun çevresiyle iyi ilişkiler kurmada 
sağladığı başarıyı gösterir. Hayatı müddetince altı padişahııı hükümetini idrak 

eden Varvari, hemen hepsinin belli ölçüde takdirini kazanmış, yeni gelen sultan
larla uyum sorunu yaşamamıştır, Onun azmi ve gayreti, insani vasıflarını kaybet

mesine neden olmamıştır. O, hayatının ilk dönemlerinde önemli bir mevki elde 

etmediği halde eski dostunu unutmaz. Bir gün ava çıkan padişah, bir akbaba görür 
ve Varvari'nin doğanı, diğerlerinden daha iyi avcı olduğu için doğanı akbabanın 

üzerine salar. Doğanııı akbabayı avlayıp ovaya düşürmesine çok sevinen padişah. 

Varvari'ye muradının ne olduğunu sorar: 

i" i. Hikmet Ertaylan. "Varvari Ali Paşa", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, II/3-4, İstanbuL, 1948, 167. 
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Çılfardı bazilerle ,<ayd-gaha 

Togan avı gelürdi IJoş o şiiha 

Benüm bazlim J.ıiib idi njçc81'ndcn 

Kebııter perr dökerdipençesindeJ1 

Meger bir gün o şah çı/fdı ş/Kara 

Tagan aldı c/ümden ii.,'lJKiirc 

Görüp bir kerkesi saldı havaya 

idüp :'iayd am düştirdi avaya 

Baklip oj dem didi söyle murfidun 

Bajla 'ari eylc ahval-i fiııfdUl] (b.2?-3 ı) 
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Bunun üzerine Varvar1, elde ettiği bu ilk imkanı eski dostu için kullanmaktan 

çekinmez ve büyük odada -her türlü lütfu hakeden- emektar bir kulunun olduğu

nu, onun "seferli" olmasını istediğini söyler. Varvarl'nin isteğini kabul eden sul

tan, söz konusu emektarı, seferli olarak atayıp, ona kaftan verir. Varvarİ, dostunun 

dileğinin yerine getirilmesi için aracılık yapmanın kendisi için en büyük mutluluk 
olduğunu düşün ür. Zira, ona göre bu geçici dünyada insan ancak yaptığı iyilikle 

kalıcı olacaktır: 

Didüm var bir kulun büyük odada 

SefCrli eyleyüp kgür murJda 

Emek-dar u dı1ir u dil-fCzadur 

Ne deii/ii li/Hliı lısansczadur 

RiclTmuz oldı pc .... malfbiil-ı .'iU~tli/J 
Seferli idüp anı virdi Ifaflan 

Niyiiz ch/ine yitcr bu sa (fidet 

Gcçc ahbabı haMında şefif'at 

Garaz bl/dur fenli dünyada d/ilin 

OM iylük-ile her kişi Mim (b.32-36) 

Varvarİ'nin vefa duygusunu padişahlarla olan ilişkilerinde de görmek müm

kündür. O, tüm padişahlarla iyi ilişkiler kurmuş, vefat eden padişahları da hayır-
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la yad etmesini bilmiştir. Ancak, bu durum tüm padişahlar için geçerli değildir. 
Sözgelimi lll. Mehmet'in ölümü üzerine şair, olumlu ya da olumsuz bir görüş 
bildirmez. Varvarl'nin bu yaklaşımı muhtemelen memleketinden koparılıp gur
bete getirilen bir çocuğun psikolojisinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Sultan 
Osman'ın şehit edilmesi üzerine varvari, ilk kez elde ettiği önemli bir mansıbı 
bırakarak İstanbul'a gelmiştir. Sultanın şehadetinde sipahilerin rolü olduğunu 
öğrenince dirliğini bırakarak askerlikten ayrılmıştır. Bu durum da onun kişiliği 
hakkında önemli ipuçları vermektedir: 

;Va:"ib almış o suftifna şchiidcı 

ViriJmı~', A1uş,tafli tfiin 'll l1Jiiifet -

!fuda raJ:ımctlcr ide alN' daim 
Du '[isı fii if/yamc! ola Ifiijm 

Baiia çün bu gaber/er virdi ga yrel 
Sıfanbul'a hemfin İtdüm 'azjrnet 

Sipiih ildügi afıviili i,'ildüm 

BJragup dirligüm gayet 1~~' itdüm 

Teferru!: ey/eyüp çı!:dum sipehden 

Va:rifem effi a!:çe o/dı şchden (b.67-71) 

• 

varvari, güç durumlara düştüğü zamanlarda dahi insani vasıflarından ve 
güçlü kişiliğinden taviz vermez. Bu durumu onun siyasi hayatında da müşahe
de edebiliriz. Örneğin Sultan İbrahim'in keyfi olarak bayram harçlığı istemesi 
üzerine varvari'nin verdiği cevap dikkat çekicidir. 0, "Ben bu kadar parayı 
nereden vereyim; yol keserek halkın malını mı alayım?" diyerek mübaşirleri 
geri gönderirlo. varvari, İbşir Paşa'nın zevcesinin talep edilmesi meselesinde 

de benzer bir tepki gösterir. "Sultan İbrahim, İbşir Paşa'nın güzel bir zevcesi 
olduğunu duyarak onu İstanbul'a getirmek istemişse de varvari Ali Paşa: 'Bir 
müsliminin nikiihlısını nasıl başkasına teslim edeyim' diye bu isteği de red
detmiştir"". varvari'nin padişaha dahi karşı gelerek doğru bildiği yolda iler
lemesi onun sağlam karakterini gösterir. varvari Ali Paşa, dürüstlüğü, doğru
luktan ayrılmayan yapısı, cesareti ile bir karakter heykeli olarak karşımıza 
dikilir. Nitekim varvari'nin ölüm haberi İstanbul'a ulaştığında bir asinin ölü
müne sevinenler olduğu gibi, "devlet'te intizamın yeniden sağlanmasına muk-

20 İsmail Hakkı Uzunçarşılı. age .. ııı. 229. 
age .. ııı. 229. 
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tedir olabilecek yegane adamın İpşir Paşa tarafından yok edilmesine teessüf 
d 2' e enler" - de olmuştur. 

3. Sonuç 
XVI.-XVLL. yüzyıllarda yaşamış olan Varvari Ali Paşa'nın hayatı, edebiyat ve 

tarih sahasına iki farklı biçiınde yansıınışlır. Varvari'nin yaşaını incelendiğinde, 
onda saltanatın iki yüzünü de bulmak mümkündür. Edebi sahada ya7.dığl 

MakaMı-ı Varvari adlı otobiyografik mahiyetteki mesnevisinde şair, Osmanlı 

Devletinin tebaasından bir çobanı alarak, devlet kademelerinde yükseltişini adeta 
film kareleri şeklinde okuyucuya sunar. Şair, yedi sekiz yaşlarında bir çocukken 
çıktığı meınleketine, kırk üç yıl sonra vali olarak döner. Bu eser, Osmanlı devşir

me sisteminin bir mucizesi olarak, Osmanlı toplumsal tabakalaşmasında sınıflar 
arası geçişin her dönemde mümkün olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 
Ancak, Varvari'nin yaşamının ikinci kısmında Osmanlı devlet adamlarının yöne
timdeki keyfiliklerinin ve yanlışlıklarının, kıymetli bir Osmanlı valisini asiliğe 

teşvik edişini görürüz. Seyahatname'de Varvari Ali Paşa isyanı sırasında Osmanlı 
Devletinin izlediği "paşaları birbirine kırdıran" kurnaz siyasetin yansımalarını 

buluruz. Ayrıca, transkripsiyonlu metnini yayımladığımız mesneviden hareketle 
Osmanlı sarayı ve ordusundaki "atınacacı-başı, şahinci-başı, doğancı, dümdar, 
seferli_ büyük çıkma, çarhacı-başı" gibi terimler hakkında çeşitli ipuçları bulmak 
müınkündür. Sonuç olarak Makalal-ı Varvari vasıtasıyla Varvari Ali Paşa'nın 
hayatının karanlıkta kalan 43 yılını aydınlatırken. Osmanlı Devletinin yarım asır
lık sosyal, siyasi ve tarihi hadiselerini izleme olanağı buluruz. 

Hanmıer Büyük Osmanlı Tarihi, V, 413. 
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M~alat-ı Varvari Ali IPaııal" 

l§cna vü ~amd Ü ~ükr obun tIuda'ya 

Kim oldur irgürcn Tah-! Hüd1iya 

Odur ari: II sema chtİnc ma'bud 

Olur fikrinde 'aciz cümle mcvcüd 

Şcriki yo~ "eziri yo~ o ~ahun 

~ulıyuz ~Jd~-ilc ol padişahun 

Esir iken emir ider fa~iri 

~c1il iken 'aziz ider IJa~iri 

~ara ~a~dan a~ıdur ab-ı !:ıayvan 

I>amu 'alem gari~-i baJ:ır-ı il~san 

Novali çcşmcsi her yerde cari 

'A~ası neş'esi eşyada sari 

Anun clfafına yo~dur nihayet 

Anun iJ:ısanıdur bi-I)add II gayet 

Hu~üsa bu ~ulına olan iJ:ısan 

Anun biiidc birin 'add İtmcz İnsan 

Ben idim oglı bir mcrd-İ fa~irün 

Cihan ehlinden cdna bir l:ıa~irün 

lOFcHikct dc~tini SCYfan iderdüm 

N'o!ısar 'a:~ıbcı bilmez giderdüm 

' inayeı eylcyüp lu~fıssı Barİ 

Hidayct rehberini ~ııdı yari 

23 MakıilaH Varvari'nin ci yazması nüshası, 

tıpkı~basıın (faksimile) olarak yayıınlanmış~ 
tır. (bk i. Hikmet Ertaylan, "Varvarİ Ali Pa~ 
şa", Türk Dili ve t.aebiyatı Dergisi, 11/3-4, 
istanbul, 1948.5.155-170. 
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Meger Sulıan Me~emmed !jan-ı devran 

GuIam cem'ine bir gün itdi ferman 

Çı~up Bosna iline dahı bir ~ol 

Mübaşİr aldı oglan cem'ine ol 

[2lBeni de aldılar giryan unaçar 

Bilirnezdüm n'ohsar ' a~ıbet kar 

Getürdiler Gala~a'dan saraya 

Nice geldügümi bilmem oraya 

İki a~çc va~ife itdiler pes 

Oturdu ın dört sene ben anda bikes 

'Aceb sırdur gına olmazsa 'anasız 

. Aceb ~ikmet ki balolmaz belasız 

Bu e15nada çün irdi emr-i Süb~an 

Civar-ı ra~meıe na~l itdi ımıran 

Bedel virüp ~odı bir padişahi 

Yüzi nün ba~ardı mihr u mahı 

20Kim oldur hayr-nesl-i al-i 'O~man 

Semiyy-i A~med-i ma~btıb-ı Ra~man 

CulUs idüp çü giydi tac-ı ' izzet 

Büyük çı~ma İçün virdi idizet 

idüp andan scray-ı ~a~a ferman 

Beni aldı büyük odaya sulFin 

Bana ögrctdilcr adab u ~i?:met 

Edcbdür adcme esb'lib-ı 'izzet 

Otura~ oldum on yıl can tl dilden 

idcrdüm ~i?:metüın geldlikce eldcn 
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Bi~amdillah !ogancı oldum andan 
Olup mesrur kam aldum cihandan 

İki kez Edirnc24 ,yc bile gİtdüm 

Yanınca av idüp ~idmctıcr itdüm 

Çı~ardı bazılerle şayd.gaha 

Togan avı gelürdi QOŞ o şaha 

Bcnüm bazum J:ıub idi niçesinden 

Kabütcr perr dökerdi pcnçesindcn 

Mcgcr bir gün o şeh çı~dı şikara 
Togan aldı elümden aşikare 

30Görüp bir kerkesİ şaldı havaya 
idüp ~ayd anı düşürdi ovaya 

Bakup ol dem didi söyle muradun 

Bana 'ari eylc aJ:ıval-i fuaclun 

Didüm var bir ~uıunbüyük odada 
Seferli eyleyüp irgür murada 

[3)Emck-dar u dilir II dil-fczlidur 
Ne dcruü iltifat itscn sezaclur 

Ricamuz oldı pes ma~bü\-ı sulFin 
Seferli idüp anı virdi ~aftan 

Niyaz chline yi ter bu sa'lidet 

Geçc ahbabı hakkında şefii'aı 

Garaz budur fena dünyada daim 

Ola iylük-ile her kişi ~aim 

Megcr bir gün o suı~an.ı cihan·gir 
İderken ahiret emrinde tcdbir 

" Vezin gereği "Edrine" biçiminde okumak 
gerekir. 

Cenab-ı f:la~'dan irüp ana da 'vet 
Hcman·dem itdi fırdevsc 'azimet 

o şahı magfıret ~ıl ey ilahi 
Bağışla var ise cürm ü günahı 

40Anun gibi bu mülke virmedi şan 
Ne denıü geldi dehre padişahan 

Kercm·kanı müruvvet ~al)ibiydi 
.'Aceb hayra~ ü birre ~alibiydi 

Zamanunda olan hayrat-ı 'U?ma 
Zuhüra gelmedi !Urdıı~ça dünya 

Deminde olmadı hiç kimse dil·teng 
Mcger mu!rib elinden inıeye çeng 

Çün ol sul~anı itdi ~a~ ziyafet 
Virildi Muş!affi ~an'a hilafet 

~lyam itdüm anun da hürmetinde 
irişdüm ' izzcte ço~ devletinde 

Culüs itdi çü 'Osman tlan-ı Gazi 

Görürdi lu!funı her merd·bazı 

Severdi cümleden gayet fa~iri 
f:luiürından gidcrmezdi J:ıa~jri 

Dilaverlik iderdüm ma~dcmindc 
Güreş !utar·idüm fırşat deminde 

Gehi !avus-şıfat ceylan iderdüm 
Üç atı !::,ıçrayup püHab iderdüm 

S0t!u~uşa bir ~yu var·idi anda 

Saray içinde haş oıa önindc 

Yoğ·idi zehresi bir pehlivanun 

Ki bir kez şıçraya üstinden anun 
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[4]Şıgındum ~a~~ 'a bir gün ben düruşdüm 

Atup kendüm öbür yanına düşdüm 

Ta'accüb eyledi hep chl-İ 'ibret 

Ki virmişdür bana f:l a~ böyle gayret 

Bu c~nada gaza oldı tjotin'e 

Beni emr itdi suqa:n bidmctinc 

Togan ayın iderdüm bile her dem 
Görürdüm iltifiitını dcm-a-dcm 

Beni ba!!-ı şerine göndcrurdi 

Tabura bcgleri farınan iderdi 

Bu resm-ilc idüp anda gauilar 
Tutarlardı sözüm begler agalar 

Çü 'avdet eyledi ol şalı-ı kişver 

O yolda oldum i!:ısanına ma?har 

Togancılı~la ~ıldı bana i~san 
J:lazinc odasına itdi ferman 

60Büyük çıkma olup ol yıl kamuya 
Sipahilikle çıkdum ben ~apuya 

Ki zira var-idi ragbet sipaha 
Sipclı mal5:bül idi ol padişaha 

Olup bir kaç gün İstanbul'da mihman 
İderdüm her yerin 'ibretle scyran 

Yolum düşdi bcnüm Şam-ı şerifc 
Tcvcccüh itdüm ol diy-ı la!ifc 

Mcgcr ben Şaında iken yada muJ:ıal 
Z;uhur itmi~ Sıtanbul içre ol sal 

Olup Mirrih gelüp' Akreb de rakkaş 
O sa'aı ~urını.ş anda mec\is-i baş 
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Ne ~an'aılu ~urup ~ılınış düzenler 
O J:ıali görmemiş dehri gezenler 

Na~ib olını~ o suı~ana ~ehadet 
Virilmi,ş Mu~!ara !j:an'a bilafet 

tIuda raJ:ıınetler ide ana daim 
Du'ası La ~ıyameı ola ~aim 

Bana çün bu baberler virdi gayret 
Sıtanbul'a hcman itdüm 'azimet 

70Sipah itdügi aJ:ıvali i~itdüm 
Bıragup dirligüm gayet i~ itdüm 

[51Teferru~ eylcyüp çıkdum sipehden 
Va~ifem elli a~çe oldı şehden 

Pes andan şonra Mışr'a niyyet itdüm 
Yeruçeri agalığıyla gitdüm 

Sıtanbul 'a tcvcccüh itdüm andan 

Yöneldüm J:ıatret-i sul!ana candan 

Vu~ufum oldugm çünkim işiıdi 
Fa~iri atmacacı başı itdi 

Velikin baı~-ı 'alem içre ol sal 
Z;uhur iderdi her gün niçe aJ:ıval 

Şeb-i fıtne çün irdi abirine 
Şeyınin kaçdı hep yerlü yerine 

Murad üzrc idüp cflak-i devriin 
Tulij' itdi ufu~dan Şeh Murad tl.n 

O şahun ço~ şikar itdüm ~atında 
Olup şahinci başı devletinde 

Pes oldum dört yıl 01 bidmetdc ~aim 
Te~arrüb kcsb iderdüm ana daim 
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80Sipah agahgm! idüp i~san 

O şeh kıldı beni Bagdad'a ferman 

idüp tlüsrcv Paşa ilc gazalar 

• Acem şahına vİrdük ço~ cczalar 

Varup serdar-ı a':?am şchr-i lor'a 

'Acom ~avmini çekdi hayli zora 

Biraz gün 01 maryaııdc mcks iderkcn 

Didilcr Mihriban'ı ba~dı düşmen 

Hcman ol ~ahraman-ı şir-pcyker 

Ana imdad içün gönderdi 'asker 

Oturup altı bin erle ben anda 

Mu~afı~ olmış-idüm Mihrihan'da 

Var-idi 'ide üç gün ittira~i 

Kim olmışdu~ şcb-i ~adrc müıa~i 

Oc1üp altmış bin a'da sürh-serden 

Hcman-dcm başdılar bizi scJ:ıcrden 

idüp nuşrct bize lu!f itdi Mcvla 

Urup sürh-scrc2~ bir scyf-İ a'la 

Oilaverler ele alınca şemşir 

Hcman-dem her biri oldı birer şir 

[6]90 Şada-yı Allah Allah \oldı dünya 
Şanasın kim ~lyamct oldı pcyda 

Düşürdi Zührc sazın J:ıayrctindcn 

~O[y]ııp Mirri~ tigin gayretinden 

o cengi görse ger Sam II Neriman 

Olurdı heybeıinden deng ü ~ayra:n 

Vezin zanıretiyle sözcük "sürh-İ ser" olarak 
okunmalıdır. 

Olupdı elde her nize bir ejder 
'Adununbagrını deldi çü neşter 

Diziidi küşteler şahra vü deşıe 

Ser-i a'da yıgıldı püşte püşte 

o yerler !ale-zar aldı se~erden 

~Izıl ~an a~dı yere sürh-serden 

Çı~up feryad-ı düşmen asumana 

· Şada-yı cl-aman !oldı ci hana 

Bi-hamdillah olup a'da perişan 
çogı aldı esİr-i bend-i zindan 

Pes andan ~adr-ı a'zam Emedan' ı 

Başuban garet itdi Hamedan'ı 

Yakup yıkdık çü vardık Dergezin'e 

J>.omadı~ şaha bir yer kim gezine 

100 Urup din seyfini bi-bak ü perva 

ResUl ün sünnetini itdik i~ya 

Şuru!ın eyledi k icra cihadun 

O~utdu~ hu!bcsin Sul!an Muradun 

Varup Bagdlid'a andan 'asker-ilc 

J>.uşatdı~ ~aı'ayı hep Icşkcr-ilc 

Türeng u !op şadasından be-her an 

feleklerde melekler aldı J:ıayran 

Müyesser olmadı çün fet~i anun 

Rıza virdik ~aiasına tıudanun 

idüp ~ır~ıneı günde andan 'avdcı 

Musul sahrasına itdik 'azİrnet 

Olup ~ıbrıs'a beglerbegi anda 

~apu düzüp revan oldum ol anda 
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İdüp ~ıbrıs ' da altı ay l)ükümet 

İderdüm şer'ilc faşl-ı buşürnet 

Çıkup ma'wl oluban ~oilra andan 
Yöneldim ~azrct-i sul~ana candan 

[7lBilüp ahvalümi lutfitdi sultan 
Adana manştbını itdi iJ:ısan 

110İdüp beglcrbegilik bir yıl anda 
Yine Kıbrıs'a oldum az zamanda 

İdüp anda yine bir yıl !:ıükümet 

Diyarbckir'e pes İtdüm 'azİmet 

McJ:ıcmmcd Paşa ol serdar-\ a'~m 
Beni Mar'aş'a vali itdi ol dem 

Bu c§nada sefer düş di Revan'a 

Murad Han ile oldum ben revanc 

Görüp layı~ o sul!an-ı cihan-dar 
Fakiri 'askerine itdi dümdar 

Görünüp yolda üç def'a ~ızılba~ 
tıuda nuşret virüp aldı~ dil ü baş 

Bu ~ali gördügünce Şeh Murad tFi.n 
Virürdi dört kise a~çe YÜ ~aftan 

Müyesser oldı çün fet~i Revan'un 
Ota~çı başı oldum ben anun 

Önünde çarbacılıkla giderdüm 

O!agıOl ~rup ryi~met iderdüm 

Bu vech-ile idüp Tebriz'j garet 

Çekerdüm çar-yar ha~kında garet 

120Açardum sancagum düzüp alaim 
Sürerdim orduya mal-ı ganaiın 

iLMi ARAŞTIRMALAR 

Nüzül itdi çü Van'a Şch Murad tPin 
Yine Kıbrusı virdi bana ol an 

Nasib oldı fa~ire az zamanda 
Üçünci dcPa vali oıma~ anda 

üturdum bir yıl andan şonra su!!an 
Ana~olı ilini itdi iJ:ısan 

Bu eşnada sefer Bağdad'a cidı 

'Asakir cem' olup yollara ~oıdı 

o şahun emrini çünkim işİtdüm 

Eyalct 'askeriyle ben de gİtdüm 

Şeh-İ kişvcr-güşa 'azın itdi bi'~-~t 
Yütütdi 'askar-İ İslam', kat ~at 

Olup Bagdad'a 'asker cümle vaşıl 

Ijuda lutf iıdi makşud oldı haşıl 

[8lİkinci gün fakire olupdı ferman 
Şürii' itdüm ~ı~al u ~arbe ol an 

iderken ~ısn-ı Bagdad üstine ceng 
Uruldum başuma oldı cihan teng 

130Cerahatdan kızıl kana boyandum 
Gözüm açup ol uybudan uyandum 

İşidüp halümi Gazi Murad Han . -
Bana gönderdi cerra~ itdi i~san 

Bu J:ıal üzrc ~ı~al itdüke her gün 
Olurdı J:ıali a'danun diger-gün 

o şah-ı Ccm-J:ıaşcm kendüsi bi '~-~at 
Sürüp meydana at itdi şchi mat 

Olup ~ır~ıncı gün fetryi müyesscr 
Otuz bin sürh-scr virdi ~amu ser 



VARVARi Aıi PAŞA VE MAKAıAT-I VARVARi 

Ne bi~ınet itdigüm gün gördi suıran 

Rum ili manşıbını itdi ihsan 

Olup bcglerbcgi ben hem müfctti~ 

İderdüm Rum ilinİ cümle teftiş 

Mcgcr kim İlba~an'da ço~ eşirra 
iderlermiş fesad ayin-i İcra 

ço~ 'işyan eylemişler az zamanda 

Bir ik i ~a9i öldürınişler anda 

İrüp sem'-İ humayüna bu ol sal 

Fa~iri padişah itmişdi irsal 

140Eşirranun çogını bi-bak 

OL ili eşkıyadan eyledi m pak 

İdcydi Muş~ara Paşa i'anet 

İderdüm Amavud'a ço~ ihanet 

Bu vach-ile gezerken Rum ilinde 

Haberler bul dı şöhrct il dilinde 

Sefer düşmiş mcgcr Sul!an Murad'a 

Göçüp fırdcysc irmiş ol muriıda 

ilahi ruJ:ıunı şad itdi o şahun 
Yirİnİ cennet it ol padişahun 

Yatup ~aıdı~ça cismi yerde her an 
Mu'ammer ola Sul!an İbrahim !jan 

Odur ~ıllu'lllah u ku\b-ı dünya 

Du 'asıyla ider bu mülki i~ya 

[9]' Aceb emn ü aınan oldı deminde 

~oyun I.<urd-ilc gezdi devletinde 

Eridi toz gibi havfından a'da 

Fethler ruz u şeb olma~da peyda 

~ırala ıigini ger itse ferman 

15lzl1 almada eyva ~opar ol an 

ıSOÇekerse re'yi ray-ı Hind'e rayet 

tiı~a yetmez ider Çin'c sirayet 

Mu'ammer eylesün f:Ia~ anı bin? yıl 

Ola şehzadesi bir pir-İ kamil 

Bu e§nada fa~ir oldum çü ma'zül 

• A~asın padişahum itdi mebzul 

Ri~abına yüzüm sürdükde ol an 

Liva'-İ Magnisa'yı İtdi i~san 

Ta~arrufitdüm arpall~la anı 

Pes andan padişahum virdi Van'ı 

Oturdu m bİr buçu~ yıl anda kamil 

Olurdum şer' u ~anun ile 'amİI 

Çü ma'zül oldum andan yola girdüm 

Yüzüm sürüp der-i divana irdüm 

İdüp a~valümi hünkarum itan 

Ana~olı İlİnİ itdi i~san 

ikinci dera oldum anda vali 

Geçürdüm niçe eyyam u leyali 

Pes andan padişah-ı din-i İslam 

Adana illerini itdi in'am 

160ikinci kerre tutdum ol diyarı 

Yine irişdi lutf-ı şehriyari 

O sul ran-ı sela~in İbrahim !jan 

Bolı sancagın itdi bana. il:ısan 

Oturup anda ~a:lüm fikr iderken 

Cihanda sergüzeştüm zikr iderkcn 

133 



134 

Tulü' itdi heman bir mah-ı enver 

Cihanı 'adı-ile ~lıdı müncvvcr 

Kim oldur zinet-cfıa-yı celalet 

Scmiyy-i ~azret-i şah-ı risalct 

Mci)emmcd Paşa kim dergahı anun 
Mcdar-ı devletdür bi-kesanun 

[ıoıt!atalardan anı ~ıfz it İlahi 
Muvafı~ ~ıı ni:a-yı padişahı 

Olup aI:ıval-i zarurndan haberdar 
idermiş terbiyyet sulFina her bar 

Du'asıyla iderkcn iştigiili 

Beni Bo~na iline itdi vali 

Olup kırk üç yıl içre ana vasıl 
Şıla İtdüm muradum oldı !:ıasıl 

t70Kemal-i lu!funı çün gördüm anun 

ilMi ARAŞTIRMALAR 

Unutdum cümle alarnın cihanun 

~a~un ıu~fı çün irişsc bir ~ıuna 

ider çuban iken sulPin iline 

İlahi 'ömrİn c[zün it o şahun 

Muradın !:ıaşıI it ol padişahun 

Sebeb oldı ŞI la ilrnck diyarum 
Du'ri-yı devletidür cümle karum 

$ch-İ gül virdigince baga rcvna~ 
!ja!adan ~at-ı piikin I:ııf~ ide f:la~ 

Güle bülbül nite kim ola mail 

'ola şehzadelcrle 'ömrİ bin yıl 

Tamam oldı be-minnet-i Bari 
Makalat-ı 'Ali Varyari 

Yazıldı bindc bir sercncamı 
Mclalin çekme nigeh&iri 


