Bizim AHISKA
Başını Vermeyen Şehit

GRİJGAL DESTANI
Okuyanlar,
meşhur hikâyecimiz Ömer
Seyfeddin’in Başını Vermeyen Şehid hikâyesini
hatırlarlar. Bu hikâye, konusunu Kanunî Sultan Süleyman (1494-1566) zamanında
Macaristan’da geçen ve kahramanları iki
derviş olan bir hadiseden almıştır. Bu hadisenin manzum hikâyesi, tarihçi Peçevî
İbrahim Efendi’nin meşhur eseri Tarih-i
Peçevî’de yer almaktadır (Târih-i Peçevî,
1865, c. 1, s. 355-363.).
Biz bu ibretlik destanı kalem katmadan,
olduğu gibi naklediyoruz. Okuyucu yararlanır diye bir de küçük sözlük ekliyoruz.

Ve min kerâmâti’l-guzât
(Gazilerin kerâmetleri):
Ol-hînde Grijgal nâm palankada kadı olan
kimesne alâ-kadri’l-bedâa bir dasitan nazmetmiş ve kendi müşahedesin yazmış. Hak budur ki ol guzâtın içinde böyle gaziler olmasa
Sukutvar’a bu kadar kurb-i civara ve cevânib-i
erbaa kâfir hisârı iken meks ü ârâm bâ-husûs
böyle cenge ikdâm ne mümkün idi. Dir ki çün
palanka-i mezbûrda Vali Ahmed Beğ kal’ada
olan mücahidînin güzidesiyle Kapuşvar fethine
müteveccih olmuş idi. Ve ba’de’l-feth Sukutvar
kurbüne nüzûl ve anın fethine dahi meşgul olmak içün mîr-i mîrân ve ümerâ ve sâir guzât-ı
nusret intimâ müşavere itdiler. Ve lâkin vakt-i
teng ve avân-ı şitâ direng olmağın ferâğ evlâdır
diyü sene-yi âtiyeye ta’lîk olunup ve müşâyaa-ı
mîr-i mîrân içün Budun tarafına âheng itdiler.
Beş altı menzil Grijgal’den baîd düşmenle Sukutvar Beği olan bî-din eşkıyasıyla vakt-i fırsatdır diyü Grijgal üzerine müstevlî oldu. Ayniyle
ba’zı ebyâtı budur ki irâd olunur ve hiye hâza
(bazı beyitleri budur ki okunur ve şöyledir):
1.

İçinde baş olan kâfir beğine
Karaçin dirler idi ol laîne
Çıkageldi hisâr üstüne bir gün
Gırijgal’e edüp kasdin diger-gûn
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Yunus ZEYREK
Yakındır aralık sorsan eger bil
Sukutvar’a var ola bir yarım mil
		
Haber toplarını atdık firâvân
Ki ya’ni idevüz İslâm’a i’lân
5.

Veliy az idi gaziler begayet
Ola derdik hemân Hak’dan inayet
		
Yüz on dört âdem idik anda ey cân
O demde hazır olan ehl-i imân
Gelsin kâfir veliy binden ziyade
Kimisi atlu kimisi piyade
Çıkup taşraya çün yok cenge çâre
Kapuyı bağladık girdik hisâre
İder kâfir o dem bir zemmi irsâl
Vire ile verile ya’ni Grijgal
10. Yemin etmiş orada nâr u nûra
Çelîpâya ve İncil ve Zebur’a
Bu minval üzre eyler ahd ü iman
Zarar görmiye bizden ehl-i iman
Danışık eyledük ol demde vâfir
Çıkup ceng etmeği re’y etdük âhir
Adûya varmada etmezler ihmâl
Kamusı hazır oldu geldi fi’l-hâl
Çü hazır oldu anda cünd-i İslâm
Kapu açılmağa itdiler ikdâm
15. Kulun hem kadı idim ehl-i dine
İmam idim mücâhid zümresine
Didiler kapuyı lutfedüp açgıl
Dahi kalbindeki havfi bırakgıl
Çıkalım üşte hazır elde i’lâm
Kılalım bu gazâya sa’y ü ikdâm
Dedim anlara ey merdân-ı meydan
Bi-aşk-ı şâh-ı Gazi Han Süleyman
Kulak urup biraz dinlen makâli
Beyan idem size ben hasbihâli
20. Muradım sorar iseniz buradan
Değil men’eylemek sizi gazâdan
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Fedâ olsun bugün ger baş ve ger cân
Husûsâ yarın ola ıyd-i kurbân

35. Bular gelmezden evvel dinle n’oldu
İki koldan ol iki gazi sürdü

Veliy budur muradım dinlen el-hakk
Bugün cum’a ve yevm-i arefe’l-hakk

İkisi dahi olmuş mest ü med-hûş
Girerler alaya güya ki ser-hoş

Ve bil-cümle didim ki bugün Hüccâc-i
Müslimîn, Arafat’da ve sâir mü’minîn câmilerde
münâcâtda bizim gibi guzât ve murâbıtîne
nusret içün dua etmelerinde iştibâh yokdur.
Münâsib olan budur ki biz dahi namazımız edâ
ve gözlerimiz yaşın döküp duâ idelim ve biribirimizle helâlleşüp andan gidelüm. Kalanlarımız gazi ölenlerimiz şehîd olup dünyada nâmnîk ile mezkûr ve ukbâda Habîbullah aleyhi’sselâm’ın alemi dibinde mahşûr olalım didim.
Fi’l-vâki cümle gaziler sözüme râzı olup vakt-i
zuhura değin tevakkuf itdiler. Hatta küffar vireyi söyleşürler sanmışlar. Çün namazımız itmâm
ve gün zevâle vardığı ma’lûm-ı hass u âm oldu.
Hemân kapuyı açup bir uğurdan çıkıldı. Ve iki
koldan hücûm olundu.
Buların cümlesi gerçi gazâda
İbadetde tazarruda duâda
Velâkin içlerinde iki ârif
İkisinin de sözleri maârif
25. Muvahhid hem musallî ol ulular
Nihayet nâm ile anlar Delüler
Deli Mehmed biri merdâne hoş-rû
Birisine dediler Deli Husrev
Buların ikisi iki kola baş
Olup didiler atlarını şâbâş
Civarımızda olan ehl-i dinden
Kılâ-i Müslimînin cânibinden
İşaret toplarından ol erenler
Ulakdan fevrî almışlar haberler
30. Bular sür’atle kim yüridi geldi
Beş on gazi idi çün zâhir oldu
Kopar tozlar olar geldügi yoldan
Tutar gün yüzini hep sağ u soldan

Savaş iderler ikisin ol gazâda
Deli Mehmed şehîd oldu orada
Kulu ki bir a’ceb hâl oldu vâki
Değildir vâkıa hakk buna vâki
Degülüm Hakk bilür bu sözde kezzâb
Bi-hakk-i Mustafa ve âl ü eshâb
40. Şehîd olan Delü’yi gördüm andan
Kesildi başı ve ayrıldı tenden
Kesen kâfir başın aldı eline
Götürdi ya’ni kim kendi iline
Deli Husrev görüp haykırdı dedi
Ne yatarsın başını aldı gitdi
Revâdır cânı virdin kıyma başa
A’ceb hâl oldu ve özge temâşa
İşit bu hikmeti bu sırr u râzı
Kesik başlu şehîd olan o gazi
45. Hemân fevrî yerinden durdı geldi
Eliyle ol-laîni urdı çaldı
Yıkıldı düşdi atdan baş elinden
Ne baş kayusıdır kaldı yolundan
O gazi aldı başın düşdi yitdi
Ne kimse gördi anı ne işitdi
Görüp bu hâli Husrev itdi tahsin
Çağır diyem yüzün ağ ey celasin
İşâret kıldı hem bu nâtüvâne
Ne hâlet olduğun gör ol civane
50. Kurudum kaldım anda sanki bî-cân
Bakup bu ibrete nâlân ve hayran
Kakıdı bana dedi no’ldun ey cân
Ne durusun gazâ kıl hey Müslüman

Sanurdun niçe bin atlu ve asker
İrişdi nusret içün ey birader

Anın sözüyle geldi bana kuvvet
Ol esnâda adû buldu hezimet

Bu hâli bakdı çün kim gördi küffâr
Hezimet buldu anda çâr u nâ-çâr

İrişdi cenk iderken vakt-i ahşam
Dağıtdı rezm yüzüne saçların şâm

Yüzi tersine döndi kaçdı cümle
Kırardı gaziler etdikçe hamle

Münâdî görücek kıldı nidâyı
Gelin avdet edin diyü sadâyı
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55. Kamumuz döndük ve geldik hisâre
Kimi mecrûh kimisi pâre pâre

75. Buların böyle hâli didi çokdur
Bilürsün gözlüye hod gizlü yokdur

Şehîd olanları saydık çün ol dem
Şehîd olmuş o gün dokuz âdem

Muhassal kalmadı sabrım buraya
Harabatî olup düşdüm oraya

Sayıldı katl olan küffar-ı füccâr
Kalan altmış dört lâşe ve murdar

Kalup şûride kulunda bu hâlet
İderdim daima kabrin ziyaret

Götürmüşler dahi bir nice leşler
İdüp gayret yerinde komamışlar

Ne hâcet dilesem olurdu hâsıl
Muradâta olurdum anda vâsıl

Bir iş katmadık anda aralığa
Şehîdleri getürdük ortalığa

Çü deryâ sığmadı âhir sifâle
Getürdüm akıbet bu hâli kale

60. Husûsâ ol civan-ı sâbık ey yâr
Ne yüzden oldu dinle ey vefadâr

80. O hâlet ben kulundan oldu zâil
Kesâfet doldu kalbe oldu hâil

Varıcak başını bulduk yanında
Kesilmiş şöyle yatur koltuğunda

Dahi görünmez oldu bana ol cân
Peşîmanım peşîmanım peşîman

Götürdük dahi defn itdirdük ol ân
Namazını kılup okundu Kur’ân

Tutup bir gün giderken deng ü hayran
Deli Husrev kılurmış anda seyran

Gider işlü işine çün halâik
Kalup zâhirde benden bir de Hâlık

Elinde yay ve oku vardı hem gez
Çeküp arkama hoş urduydı bir kez

Ki gördüm kabr içinde hûb ve mahbûb
Misâl-i hûr-i cennet belki mergûb

Didi ey ebleh ve ahmak delişmen
Cihanda kendi kendisine düşmen

65. Gelüp öpdi ve kucdı ol civanı
Görüp ayne’l-yakîn bu benden ânı

85. Niye arz eyledin halka bu hâli
Gidüp hâlin kalasın şöyle hâlî

Makâbir şöyle rûşen oldı ol dem
Münevver oldu nûrundan bu âlem

Tevakkuf eylesen olurdu elbet
Bunu keşfetmeğe sana icâzet

Geçüp kendümden olmuşum agâh
Beni benlikden almış ol yüzi mâh

Didim lutfeyle sen ey nîk gîr ü dâr
Bu gaflet uykusundan eyle bîdâr

Gelür yoldaşlarımın ba’zısı dîr
Kaparlar kapuyı gel içerü gir

Ne hikmetdir bu ahvâl ve bu hâlet
Tamamen kapladı beni mehâbet

O dem girdim hisâre sanki ser-hôş
Gehi sakin gehi kılurdı med-hûş

Benimle senden özgeler görür mi
Bu ahvâli dahi kimse bilür mi

70. Giderken kal’a içre bu kemîne
Yolum uğradı Husrev menziline
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90. Didi bu dahi vardır lâkin ol cân
Görünmez herkese san âb-ı hayvan

Şehîd olana kim ağlar kim anlar
Ol atın kaşuyup Türkicik ırlar

İkimiz görmeğe budur işâret
Şehadet müjdesidir ki beşâret

Çağırdım taşradan çün bildi ol dem
Didi lebbeyk eyâ sultan-ı âlem

Anın her sözi virdi bana hayret
Veliy yakdı derûnum nâr-ı gayret

Dahi ben dimedin ahvâlin anın
Didi gördün mi zevkın ol civanın

Perişan ve müşevveş oldı hâlim
Ne durmağa oturmağa mecâlim

Didim gördüm hakikat ol civanı
Buradan siz de gördünüz mi anı

Begayet olmuşum mecnûn u şeydâ
Yine evvelki hâl olunca peydâ
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95. İlahî kıl tebeddül öyle hâle
Hemân tergib içün yazdım makale.
KELİMELER
A’ceb hâl
: Tuhaf bir durum
Âb-ı hayvan
: Hızır’ın içtiği su.
Adû		
: Düşman.
Agâh		
: Uyanık, bilgili.
Âheng itdiler
: Niyet ettiler.
Ala-kaderi’l-bedâa : Yapabildiği kadar güzel.
Avân-ı şitâ direng : Kış zamanı.
Avdet		
: Geri dönmek
Ayne’l-yakîn
: Gözüyle görmüş gibi.
Ba’de’l-feth
: Fetihten sonra.
Baîd		
: Uzak.
Beşâret
: Muştu, müjde.
Bi-aşk-ı şâh-ı Gazi Han Süleyman: Gazi Süleyman 		
			
Han aşkıyla.
Bî-cân
: Cansız, ruhsuz
Bîdâr		
: Uyanık, uyumayan.
Bî-din		
: Dinsiz, merhametsiz.
Bi-hakk-i Mustafa ve âl ü eshâb: Hz. Muhammed’le
evlât ve dostlarının hakkı için.
Celasın
: Yiğit, kahraman.
Cevânib-i erbaa : Dört taraf.
Cünd-i İslâm
: İslâm askeri.
Çâr u nâ-çâr
: Çaresiz, ister istemez.
Çelîpâ
: Haç, put.
Çü 		
: Çünkü.
Delişmen
: Deli tavırlı, ölçüsüz.
Deng ü hayran
: Şaşkın.
Derûn
: İç, kalp, gönül.
Diger-gûn
: Bozmak, dağıtmak.
Ebleh ve ahmak : Akılsız, alık.
Ebyât		
: Beyitler.
El-Hak
: Hakikaten, doğrusu.
Ferâğ		
: Vazgeçme, bırakma.
Fevrî		
: Birdenbire.
Fi’l-hâl
: Bu anda, hemen.
Fi’l-vâki
: Hakikaten, gerçekten.
Firâvân
: Bol, çokça.
Gez		
: Talim oku.
Guzât		
: Gaziler.
Guzât-ı nusret intimâ : Yardım sever soylu gaziler.
Hâil		
: Mani, engel.
Halâik
: Mahlûklar, insanlar.
Hâlet		
: Hâl, keyfiyet
Hâlî		
: Boş, tenha, sahipsiz.
Harabatî
: Perişan durumda
kalmak.
Havf		
: Korku.
Hiye hâza
: Budur ve şöyledir.
Hod		
: Kendi.
Hoş-rû
: Sevimli, tatlı yüzlü.
Husûsâ
: Ayrıca.
Iyd-i kurbân
: Kurban Bayramı.
İcâzet		
: İzin, müsaade, ruhsat.
İkdâm
: Gayretle çalışma.
İrâd		
: Söyleme.
İştibâh
: Şüphelenme.
İtmâm
: Tamamlama, bitirme.
Kakıdı
: Azarladı, payladı.
Kal		
: Söz.
Kayu		
: Kaygı, belâ.
Kemîne
: Âciz, fakir.
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Kesâfet
: Yoğunluk, bulanıklık.
Kezzâb
: Yalan söyleyen.
Kılâ-i Müslimîn : Müslümanların kaleleri.
Kucdı		
: Kucakladı.
Kurb-i civar
: Yakın çevre.
Küffar-ı füccâr
: Günahkâr kâfirler.
Laîn		
: Lânetlenmiş.
Lâşe		
: Leş.
Lebbeyk
: Buyurunuz.
Mahşûr
: Toplanmış.
Ma’lûm-ı hâss u âm: Herkes tarafından bilinme.
Makâbir
: Kabirler, mezarlar.
Makâl
: Söz söyleme.
Mecnûn u şeydâ : Deli divane.
Mecrûh
: Yaralı.
Med-hûş
: Ürkmüş, dehşete düşmüş, şaşkın.
Mehâbet
: Azamet, korkunçluk.
Meks ü ârâm
: Bir yerde durma.
Mergûb
: Sevilen, rağbet edilen.
Mîr-i mîrân
: Beylerbeyi.
Muhassal
: Hulâsa, kısaca.
Murâbıtîn
: Devamlı ibadet edenler
Musallî
: Beş vakit namaz kılan.
Muvahhid
: Allah’ın birliğine inanan.
Münâdî
: Telâl, bağırıp duyuran.
Müstevlî
: İstilâ eden, ele geçiren.
Müşâyaa
: Birine uyma, dostluk.
Müşevveş
: Karmakarışık, düzensiz.
Nâm-nîk
: Güzel ad.
Nâr-ı gayret
: Gayret ateşi.
Nâtüvân
: Zayıf, kuvvetsiz.
Nîk		
: Güzel.
Nîk gîr ü dâr
: Güzel savaşçı.
Nusret
: Yardım, Allah’ın yardımı.
Ol-hînde
: O vakit, o anda.
Palanka
: Ağaç ve topraktan
yapılmış küçük hisar.
Peşîman
: Pişmanlık.
Rezm		
: Cenk, savaş.
Rûşen
: Parlak, aydınlık.
Sa’y ü ikdâm
: Emek ve gayret.
Sene-yi âtiyeye ta’lîk olmak : Gelecek seneye bırakmak.
Sırr u râz
: Gizli sır
Sifâl		
: Testi, çanak, çömlek.
Şâbâş		
: Beğenme, aferin deme.
Şâm		
: Akşam.
Şeydâ		
: Divane, düşkün.
Şûride
: Perişan, karışık.
Tahsin
: Alkışlama.
Tazarru
: Yalvarma.
Tebeddül
: Değişme, başka hâl alma.
Tergib
: Arzu ettirme, isteklendirme.
Tevakkuf itmek : Beklemek, durmak.
Ümerâ
: Paşa olmayan büyük subaylar.
Vâfir		
: Çokça, bol.
Vaki		
: Vuku bulan, olan.
Vakt-i ahşam
: Akşam vakti.
Vakt-i fırsat
: Fırsat zamanı.
Vakt-i teng
: Sıkıntılı bir zaman.
Vakt-i zuhur
: Öğle zamanı.
Veliy		
: Birbiri ardınca.
Zâil		
: Sona erme.
Zemm
: Kınama, ayıplama.
Zevâl		
: Gün ortası, öğle.
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