Mukaddime, 2019, 10(1), 21-35
DOI: 10.19059/mukaddime.458245

Ahmed Tebrizî’nin Şehinşahnamesi’nde İlhanlıların Mardin
Kuşatması, Melik Said ve Melik Muzafferüddin İle Olan
Münasebetleri
Eral Ceylan 1

Öz: Tarihte, Mardin ve civarının Moğollar tarafından ele geçirilmesine dair
çeşitli kaynaklardan elimize ulaşmış muhtelif bilgiler mevcuttur. Bu
kaynaklardan birisi de 14. yüzyılda Ahmed Tebrizî tarafından Farsça yazılmış
1800 beyitlik Şehinşahname, diğer adıyla Cengizname adlı manzum eserdir.
Eserde, İlhanlılar döneminin 1337 yılına kadar yaşanan önemli olaylar
anlatılır. Eserde Mardin ve Nusaybin bölgesinin Moğol/İlhanlı saldırıları da
ayrıntılı şekilde tasvir edilmiştir. Özellikle Mardin Artuklu Sultanı Melik Said
ve oğlu Muzafferüddin döneminde Hülagu ile yaşananlar, savaşlar ve
antlaşmalar ile İlhanlılarla olan ilişkiler eserde detaylı olarak sunulmuştur.
Bu çalışmada; eserin tanıtımı, İlhanlılarla Mardin Artuklu Melikleri arasında
yaşanmış savaşlar, kuşatma ve antlaşmalar, Mardin Kalesi’nin İlhanlılar
tarafından ele geçirilişi ele alınıp değerlendirilecek ve ayrıca konu ile ilgili
Farsça beyitler tercüme edilerek aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mardin, Hülagu, İlhanlı/Moğol, Şehinşahname, Melik
Said, Melik Muzafferüddin.

Mardin Siege of the Ilkhanids and Their Relations with Melik Said
and Melik Muzafferuddin according Ahmet Tebrizi’s
Şehinşahname
Abstract: In the history there are various information obtained from
various sources about the conquest of Mardin and its surroundings. One of
these sources is a poetic work entitled Şehinşahname also known as
Cengizname, which is an 1800-couplet written in Persian by Ahmed Tebrizî.
The work tells about important events in the Ilkhanids period until 1337.
Attacks by the Mongol / Ilhanid on Mardin and Nusaybin region have been
portrayed in detail. Particularly in the period of Mardin Artuklu Sultan
Melik Said and his son Muzafferüddin, relations, wars and treaties with
Hülagu, and relations with Ilkhanids are given in detail this work. In this
article, the introduction of the work, the wars, the siege and the treaties
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between the Ilkhanids and the Mardin Artuklu Melikleri, the capture of the
Mardin castle by the Ilkhanids together with translation of the related
couplets will be dealt and evaluated.
Keywords: Mardin, Hulagu, Ilkhanid/Mongol, Şehinşahname, Melik Said,
Melik Muzafferıddin.

Giriş
İslam’ın ortaya çıkışından sonraki dönemde Mardin ve çevresi çeşitli
istilalara maruz kalmıştır. Haçlı seferlerinden dolayı İslam dünyasında açılan
yaralar henüz sarılmamışken Asya bozkırlarından gelen yeni bir istila dalgası bu
coğrafyayı yağma ederek İslam dünyasının birlik ve bütünlüğüne ciddi bir darbe
vurmuştur. Selçuklu hâkimiyetindeki Anadolu, 1243 yılında yapılan Kösedağ
savaşında aldığı mağlubiyetten sonra Moğolların hâkimiyetine girmiştir (İbn Bibi,
2014: 19, 441, 501, 505, 509; Ebü’l-Ferec, 2011: 19-20; Aksarayî, 2000: 35; Anonim,
2014: 43-44).
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Anadolu’daki hâkimiyetleri sırasında bölgenin tüm kaynaklarını fütursuzca
tüketen ve ardından Suriye tarafına yönelen Moğolları, ancak 1260 yılında AynCalut’ta Memluklar durdurabilmiştir. Bu yenilgiden sonra Anadolu’da kalan
Moğollar mezkûr bölgenin tüm kaynaklarını tüketmeye başlamışlardır. Bunun
üzerine Moğollar Azerbaycan/İran merkezli Hülagu [1217-1265] tarafından bir
Moğol şube devleti (İlhanlılar) kurmuşlardır. Bu açılan şubenin kuruluşuna kadar
Moğollar Anadolu’da büyük bir yıkım ve tahribatta bulunmuşlardır. Fakat bu
tarihten sonra İlhanlıların Azerbaycan/İran merkezli devletle yeni bir döneme
girilmiştir (Erdem, 2002: 7).
Aynı dönemlerde Artuklu hükümdarı Nasirüddin Ahmed’in 35 yıllık
hükümdarlığının ardından 1234 yılında vefat etmesiyle birlikte yerine oğlu Said
(1239-1258) geçmiştir. Bu dönemde İlhanlı hükümdarı Hülagu Han, Bağdat’a
saldırarak Abbasilerden Mustasım Billah’ı [1242-1258] öldürmüş ve Mardin
civarına kadar gelmiştir. Melik Said, ordunu hemen hazırlayarak ordunun başına
amcasının oğlunu geçirmiş ve Hülagu’ya karşı savaşa göndermiştir. Sincar’da iki
ordu arasında yaşanan savaşta Melik Said’in amcasının oğlu yenilgiye uğratılarak
öldürülmüştür. Tekrar ordunu hazırlayan Melik Said, komutayı amcasının diğer
oğluna vererek onu Hülagu üzerine göndermiştir. Nusaybin’de yaşanan bu ikinci
savaşta takviye güç olarak getirdiği akrabaları ile Mardin askeri, Hülagu karşısında
tekrar yenilgiye uğramıştır. İkinci kez yenilen Melik Said, Mardin ahalisiyle birlikte
kaleye kapanmıştır. Kaleye savaştan kaçan çevre köylerden de pek çok insan
sığınmıştır (Abdülselam Efendi, 2007: 49-50). Mardin Emiri Melik Said şehri teslim
etmeyip direniş göstermiş, fakat şehir halkı daha fazla dayanamayarak pek çoğu
ölmüştür. Bunu gören Melik Said’in oğlu Melik Muzafferüddin (1260-1285) kalenin
Hülagu’ya teslim edilmesini sağlamıştır (Akkuş, 2011: 398-399). Melik Said toplam
24 yıl tahtta kaldıktan sonra kuşatılan Mardin Kalesi’ndeki halkın başına daha çok
felaket gelmesin diye Birecik valisi olan büyük oğlu Muzafferüddin Kara Aslan
tarafından zehirlenerek öldürülmüştür (Ebü’l-Ferec, 2011: 40-41; Abdülselam
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Efendi, 2007: 50). Melik Said’in uğradığı bu talihsizliği Ali Emiri de eserinde şu
manzumeyle ifade etmiştir:
Urundi başına devlet külâhı
Anun destinde kaldı taht-gâhı
Atanun oğli devletlü kapıcak
Tutar meydan bahadır er olıcak
Melik Said dahi bir nice eyyâm
Sürüb devlet zamânunda beher kâm
Verildi ‘izz u cah-ı kamurânı
Dutub şöhret biraz gördi cihânı
Çerkes Han oğlı Hülâgu irişür
Melik Said ölümine dürişür
Melik Said reayasiyle nâçâr
Girerler kal’a-yi Mardine yek bâr
Gör imdi bed-felek cünbüşlerini
Ne tiz gösterür ol çep işlerini
Virir devlete ‘akabince zevâli
Bu durur kim cihânun mekr u âli (Ali Emiri, 2006: 20, 21)
Babasını öldüren Muzafferüddin, Hülagu’yu ziyaret edip kıymetli hediyeler
sunmuş ve onun tarafından Mardin hâkimi olarak tanınmıştır [1261] (Taştemir,
2003: 44). Kara Aslan’ın Hülagu tarafından tanınması, tarihi kaynaklarda birbirine
yakın ifadelerle şöyle rivayet edilir: “Hülagu, Mardin şehrine yaklaştığı vakit
Mardin Emiri Melik, Said Necmeddin’i yanına çağırdı. Said, emri dinlemedi ve
kalesinden çıkmayı reddetti. Hülagu, oğlu Muzafferüddin Kara Aslan’ı ona
gönderdi: “Atana çık (Mardin Kalesi’ne), ona inmesini (kaleden), asi olmamasını
söyle … eğer asi olursa başına hayır gelmez.” dedi. Muzafferüddin kaleye çıkıp
babası Melik Said’e Hülagu’nun bu mesajını aktardı. Ancak babası kulak asmadı
ve oğlunu hapsettirdi. Bu sırada Moğollar Mardin’i kuşatmış ve savaş başlamıştı.
Eğer burada Meyyafarkin’deki gibi ahalinin çoğu vebadan ölmüş olmasaydı ve
Mardin Emiri Melik Said ölmeseydi, Moğollar burayı ne iki üç yılda alamazlardı.
Melik Said’in oğlu Muzafferüddin kaleden inip kaleyi, hazineleri ve tüm varlıkları
ile birlikte Moğollara teslim etti. Muzafferüddin’in hizmetleri Hülagu katında
sabit olunca kendisine ikram ve ihsanlarda bulunuldu ve Hülagu böylece
babasının tahtını ona teslim etti (Ebü’l-Ferec, 2011: 40-41).
Olayların nasıl geliştiği, muhasaranın ne kadar devam ettiği, kale halkının
neler çektiği, kalenin ne şekilde teslim edildiği ve benzeri havadisler dönemle ilgili
kaynaklarda farklı verilmiştir. Örneğin kale kuşatması; altı ay, sekiz ay, iki yıl gibi
muhtelif zaman dilimleri ile ifade edilmiştir. İncelemesini yaptığımız Ahmed
Tebrizî’nin eserinde ise kuşatmanın iki ay sürdüğü ifade edilmiştir. Bunun dışında
Tebrizî’nin Şehinşahname’sinde Melik Said ve oğlu Melik Muzafferüddin Kara
Aslan arasında yaşanmış olaylar, Mardin Kalesinin ne kadar zamanda ve nasıl
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kuşatıldığı, İlhanlıların Artuklular üzerindeki baskısı ve benzer olaylar detayları ile
birlikte anlatılmıştır.
Ahmed Tebrizî ve Eseri
Ahmed Tebrizî’ye ait Şehinşahnâme bir diğer adıyla Cengiznâme, Farsça
kaleme alınmış 1800 beyitlik tarihi belge niteliği de taşıyan epik bir manzumedir.
İlhanlı/Moğol sarayında yaşamış olan Tebrizî, bu eserini 1330 yılında kaleme
almaya başlamış ve toplam sekiz yılda bitirmiştir. Genel olarak Moğol tarihini ve
İlhanlılar iktidarını anlatmakla birlikte özel olarak Moğollar hanedanını (Cengiz’in
çocuklarını) ve onların Altaylar, Tatarlar, Rumlar, Harezmşahlılar, Abbasiler,
Artuklular, Memlukler ile yaptıkları savaşlardan 1337 senesine kadar yaşadıkları
tarihî hadiselerden söz eder. Her ne kadar edebî açıdan İran’ın Şahnâme ve
benzeri ünlü eserleri ile mukayese edilemeyecek olsa da işlediği tarihî konular,
özellikle İlhanlı/Moğol hanedanına mensup şahsiyetlerin kayıt altına alınmış
isimleri ve bilhassa bölge tarihi açısından son derece önemli bir eserdir.
Murtezevi, eser için “edebi yanı güçlü olmazsa da tarihi açıdan önemli bir eserdir”
der (Murtezevi, 1385: 381). Edward Brown’da aynı düşünceye sahiptir (Brown,
1387: 126). Eserin tek el yazma nüshası İngiltere British Museum’da 2780 no’lu
arşiv numarası ile korunmaktadır. 2015 yılında Tahran Üniversitesinde Hakkı
2
Uygur tarafından doktora tezi olarak inceleme-kritiği yapılmıştır.
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Yapılan incelemeler neticesinde yazar hakkında pek fazla bilgi
bulunamadığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde tezkirelerde de Tebrizî hakkında
doyurucu bilgilere rastlanmamıştır. Müellifin hayatı ile ilgili bilgiler, adının Ahmed
bin Muhammed Tebrizî olduğu ve hicri sekizinci yüzyılın ilk yarısında İlhanlılar
döneminde yaşadığı ile sınırlıdır. Ancak Şehinşahnâme’deki kimi yerlerden
anlaşılacağı üzere şair; 1337 yılında hayattadır, fakat daha sonrası ile ilgili herhangi
bir bilgi verilmemiştir (Uygur, 2015: 167). Tebrizi’nin bu çalışmaya konu edilen
Şehinşahname veya Cengizname dışında herhangi bir eserinin bulunup
bulunmadığı bilinmemektedir. Sadece Hacı Halife (Katip Çelebi) Keşfü’z-Zünun’da
Ahmed Tebrizî’nin “Tarih’ûl Nevâdir” adlı başka bir eseri bulunduğunu, ancak
eserin kayıp olduğunu bir cümle ile belirtmiştir. Şehinşahname, Olcaytu’nun (12821316) oğlu Ebu Said Bahadır Han’ın (1316-1336) emri ile yazılmış olup Tebrizî
tarafından kendisine takdim edilmiştir (Uygur, 2015: 169). Bu da aslında
Tebrizî’nin olaylar esnasında Hülagu’nun yanında olmadığı daha ziyade kendi
döneminde kaleme alınmış tarih kitaplarından ve sözlü aktarımlardan
yararlanarak eseri hazırlamış olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Son olarak
Tebrizî’nin, bu eserini Firdevsî’nin Şehname’sini örnek aldığını ve onunla aynı
vezin kalıbı olan Fa’ülün-Fa’ülün-Fa’ülün-Fa’ül’ü kullandığını belirtmekte fayda
vardır (Uygur, 2015: 167-168).
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İlhanlı Ordusunun Mardin Sınırlarına Gelişi
Tebrizî’nin eserinde Hülagu ve ordusunun Bağdat ve Musul civarını
aldıktan sonra Cezire bölgesindeki Mardin ve Nusaybin ovasına gelişi, tarih
maddesi düşürülerek aşağıdaki beyitlerle şöyle ifade edilmiştir:

ﺑﮫ ﻣﺮدﯾﻦ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮآﻣﺪ ﺑﮫ ﺗﺨﺖ
ﺑﮫ ﻣﻮﺻﻞ ﻓﺮو رﻓﺖ ﭘﯿﺮوزﺑﺨﺖ
(O talihli padişah Musul’dan ayrılarak Mardin’e vardı ve tahta çıktı)

رھﺎ ﮐﺮد ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ ﮐﻮه و دﺷﺖ
ﭼﻮ ﺷﺸﺼﺪ ﺷﺪ و ﭘﻨﺠﮫ و ﻧﮫ ﮔﺬﺷﺖ
3

(Dağları ovaları aştı, yıl altı yüz elli dokuz idi. )
Bu beyitlerden de anlaşılacağı üzere Mardin’e gelen Hülagu Mardin
Kalesi’ni almak için oğlunu ve ordu komutanını görevlendirir. Bu görevi üstlenen
Hülagu’nun oğlu Şehzade Yaşmut ve komutan Uruktu Noyan’dır.
Reşidüddin Fazlullah’ın, Câmiu’t-Tevârih’te de değindiği gibi, İlhanlı
hükümdarı Hülagu Han, oğlu Şehzade Yaşmut ve diğer ordu komutanı Uruktu
Noyan’ı Mardin Hükümdarı Melik Said’e gönderir (Reşidüddin Fazlullah, 2013: 6364). Onlara Mardin’i teslim almalarını buyurur. Câmiu’t-Tevârih ve diğer farklı
kaynaklarda da zikredilen bu olay ve yukarıda sözünü ettiğimiz diğer hadiseler,
Tebrizî’nin eserinde toplam seksen beyitlik “Mardin Kalesi’nin Fethi / در ﮔﺸﻮدن
 ”ﻣﺮدﯾﻦ دژbaşlığıyla ve tam bir anlam bütünlüğü içerisindeki beyitlerle ifade
edilmiştir.
Eserde, Mardin Kalesi’ni ele geçirmeleri için görevlendirilen kişilerin bu
husustaki görüş ve teklifleri aşağıda şu beyitlerle anlatılmıştır:

ھﻮﻻﮐﻮ ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﺎری دﮔـــــﺮ
ﺑﮫ ﺗﺸﻤﻮت ﮔﻔﺖ ای ﺟﮭﺎن ھﻨﺮ
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(Cihan padişahı Hülagu bir kez daha Taşmut’a [Yaşmut’a] ey hünerli kişi
diye buyurdu.)

ﺑﮫ ﻣﺮدﯾﻦ دژی ھﺴﺖ آﮔﮫ ﺷﻮﯾﺪ
ارﻗﺘﻮ و ﺗﻮ ھﺮ دو آﻧﺠﺎ روﯾﺪ
(Mardin’de bir kale var, senle Uruktu ikiniz birlikte oraya gidiniz.)

ﺑﺮو دژ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺟـــــــﺎن ﭘﺪر
دژی را ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﺎم ای ﭘﺴﺮ
3
4

659/1261.
Beyitin Farsça tashihinde  ﯾﺸﻤﻮتyazılması gereken kelime ﺗﺸﻤﻮت
düşülmüştür.

olarak yazılmış ve bariz bir tashih hatasına
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(Gidip kaleyi ele geçir, babanın hatırına, [bil ki] oğul kaleye Said adında
birisi hükmetmektedir.)
Oğlu Yaşmut’a seslenen Hülagu’nun Mardin Kalesi’ni aldığı takdirde orayı
kendisine bağışlayacağı ise aşağıdaki şu beyitte açıkça belirtilmiştir:

ﺗﻮ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮ را
ﺑﻮد ﻧﺎم و ﮐﺎﻣﺖ ﭼﻮ ﻓﺮﻣﺎنروا
(Seni oraya gönderiyorum ki orası senin olsun, emrime uyarsan adın
şanın olacak…)
Bu emri aldıktan hemen sonra büyük bir ordu ile Mardin Kalesi’ne doğru
yola çıkan Şehzade Yaşmut ve komutan Noyan’ın Mardin Kalesi’ne varışı, ovadan
yukarıya tırmanışları ve kale kapısında konaklamaları şu beyitlerle anlatılmıştır:

ﭼﻮ ﻓﺮﻣﻮد ﺳﺮدار ﮔﺮدن ﻓﺮاز
زﻣﯿﻦ ﺑﻮس ﮐﺮدﻧﺪ و راﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎز
(O ulu Komutan buyurur buyurmaz, yeri öpüp tekrar atlarına
bindiler.)
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ﺐ ﮔﺮد و ﺳﺘﻮر و ﺳﭙﺎه
ِ ز آﺳﯿ
ﺳﭙﮭﺮ و زﻣﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﺒﻮد و ﺳﯿﺎه
(Atlılardan ve ordunun çıkardığı tozlardan yer-gök simsiyah kesildi.)

ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و رﺳﺘﻨﺪ از راه ﺑﺎز
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ در ﮔﺮد درﮔﺎه ﺑﺎز
(Yolları yarıp yukarı çıktılar, sarayın/kalenin kapısında durdular)
Mardin Kalesi’nin Tasviri, Melik Said’in Yaşmut ile Mektuplaşması ve
Kuşatma Anları
Hülagu’nun emrini yerine getirmek üzere büyük bir ordu ile yola çıkanlar
karşılarında sarp ve bir o kadar da yüksek bir kale görünce şaşırıp kalmıştır.
Kalenin bu inanılmaz heybeti karşısındaki şaşkınlık eserde şu beyitlerle ifade
edilmiştir:

دژی ﺑﺎز دﯾﺪﻧﺪ از آن ﺳﺨﺖﺗﺮ
ﮐﮫ ﺑﺎرش ﺑﺪﯾﺪﻧﺪ ﺑﯽ ﺧﻮاب وﺧﻮر
(Karşılarında öyle bir kale gördüler ki o güne dek o sağlamlıkta bir
kaleyi rüyalarında dahi görmemişlerdi.)
Yaşmut ve Uruktu Noyan kaleden içeriye girmeden mektup yoluyla Melik
Said’en kaleyi kendilerine teslim etmelerini isterler. Aksi takdirde muhasara
edileceklerini ve bunun içinde halkının bedel ödeyeceğini Melik Said’e belirtirler:
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ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ ﺷﮭﺰاده ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺒﺸﺖ
ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﺨﺶ ای ھﻤﺎﯾﻮنﺳﺮﺷﺖ
(Civan bahtlı şehzade mektup yazdı, acı kendine ey şah tinetli adam!
Dedi).

ز ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ھﺮ دم ھﺰاران درود
ﺑﺮآﯾﯽ ز ﺟﺎن ﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮود
(Bizden sana her an binlerce selam olsun, ama aşağı inmez isen
canından olursun.)

اﮔﺮ ﻣﯽرﺳﯽ ﻣﯽرھﯽ از ﺳﭙﺎه
ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی ﻣﺎ ﻣﯽزﻧﯽ ﺑﺎرﮔﺎه
(Bize varırsan ordumuzun [gazabından]kurtulur, otağını yanı başımıza
kurarsın.)

اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎ ﺟﻨﮓ ﭼﻨﺪ
اﮔﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ درﺑﺒﻨﺪ
(Dostumuz isen bizle savaşlara gel yok düşman isen kapılarını bağla.)

ﮐﻨﻮن روز ﻣﺎ راﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺮاﺳﺖ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺖ ﯾﺎور ﮐﺮاﺳﺖ
(Gün bizim günümüzdür, başkasının günü var mı? Bakalım, talih
hangimizden yana olacak.)
Ancak Melik Said onların bu teklifini kabul etmez ve onlara hitaben bir
mektup yazar. Mektupta kalede yeterli miktarda zahirenin olduğunu ve asla
kaleyi teslim etmeyeceklerini, yeterli savaşçılarının da bulunduğunu şu dizelerle
dile getirir:

ازﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺒﺸﺖ
ﮐﮫ ھﻢ ﮔﻨﺪﻣﻢ ھﺴﺖ و ھﻢ ﺟﺎی ﮐﺸﺖ
(Bu cevabı verdikten sonra bir de mektup yazdı. Hem buğdayım var
[dedi] hem de ekin yerlerim.)

ﺳﭙﮫ دارم و ﺑﺮگ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﯽ
دژ ﻣﻦ ﻧﯿﺎرد ﮔﺸﻮدن ﮐﺴﯽ
(Kimse benim kalemi ele geçirmeye cesaret edemez. Ordum var benim,
5
yeterli miktarda da azık ve silahım, “dedi” .)
5

Câmiu’t-Tevârih’te bu mektubun içeriğine dair Melik Said’in elçilere; “kale zahire ve silahlarla, Türk yiğitleri ve Kürt
cengaverleriyle ağzına kadar dolu olduğu için yüce Allah’a hamd olsun” diye cevap verdiği yazılıdır. Geniş bilgi için
bkz: Reşidüddin Fazlullah, a.g.e, s. 64.

27

Eral Ceylan

Böylelikle taraflar arasında bir mektup nöbeti başlar. Eserde bunu dile
getiren beyitler aşağıdaki beyitlerdir:

ﻧﺒﺸﺘﻨﺪ ﻧﺎﻣﮫ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻌﯿﺪ
ﻓﺮو ﺧﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺘﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪ
(Said’e pek çok mektup yazdılar. Ancak o onları okumaktan yüz çevirdi,
öyle şeyler söyledi ki duymamak daha iyidir.)

ﻧﮫ ﻧﯿﮏاﻧﺪ اﯾﻦھﺎ ﻧﮭﻔﺘﻦ ﭼﮫ ﺳﻮد
ﻧﯿﺎرﻧﺪ در ﮐﺎر ﮔﻔﺘﻦ ﭼﮫ ﺳﻮد
(“Yazılanlar iyi değildi” gizlemeye ne hacet!Hem işe yaramadılar,
söylemeye ne hacet)
Melik Said’in kaleyi teslim etmediğini gören İlhanlı/Moğol ordusu Mardin
kalesini iki ay boyunca muhasara eder ancak yine de beklenen neticeyi alamaz.
Bu muhasara eserde aşağıdaki beyitlerle anlatılmıştır:

ھﻤﮫ ﮐﺮد ﭘﯿﮑﺎر ﺗﺎ ﯾﮏ دو ﻣﺎه
ﺳﺘﻮھﻨﺪه ﮔﺸﺘﮫ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﭙﺎه
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(Savaştı bir iki ay boyunca, bütün ordu yorgun düştü bu savaştan.)

ﻣﻐﻮل ﮔﺮد ﻣﺮدﯾﻦ ﺷﺐ و روز ﮔﺸﺖ
ﺑﺴﯽ ﺷﮭﺮ و ده ﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺷﺖ
(Moğol Mardin’in etrafında gece gündüz dolandı, “etraf” köy ve
şehirlerini ova gibi “dümdüz” etti.)
Bu beyitlerin verdiği bilgiler Câmiu’t-Tevârih ve dönemin diğer
kaynaklarıyla da örtüşmektedir. Zira Melik Said’in Mardin kalesinin sağlamlığına
güvenerek teslim olmadığını gören Moğollar, kaleyi ele geçirmekte aciz kalınca,
6
yakında bulunan Duneyser ve Erzen gibi yerleşim yerlerini yağmalarlar
(Reşidüddin Fazlullah, 2013: 64). Ayrıca Câmiu’t-Tevârih’te kuşatmanın sekiz ay
sürdüğü kayıtlıdır. Lakin Tebrizî’nin eserinde bu kuşatmanın iki ay sürdüğü
7
yazılıdır. Tebrizî’nin vermiş olduğu bu sürenin şiir özelliğinden kaynaklanmış
olabileceği de ihtimal dâhilindedir. Genel tarih kaynaklarına göre kale kuşatması

6

7

Burada bahsi geçen Erzen: Siirt’in batısında, Silvan’ın doğusunda, iki yerleşim birimine yaklaşık 40 km. mesafede
bulunan eski bir yerleşim birimidir. İsmini Erzen (Kürtçe: Garzan, Gerzen) suyundan almıştır. Harabeleri
günümüzde geniş bir alan kaplamaktadır. Şehrin harabeleri Kurtalan ilçesi Yunuslar köyü ile Garzan çayı arasında
yer almaktadır. Yaklaşık 1500x2300 m.lik bir alanı kapsar. Bkz: M. Zahir Ertekin, “Mervaniler Devrinde
Meyyafarikin” Uluslararası Silvan Sempozyumu, 25-27 Nisan 2008, Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin 2012, s.1.
Câmiu’t-Tevârih, s.64. Mardin’in kuşatılma süresine dair çeşitli rivayetler vardır. Abdüsselam Efendi bu
muhasaranın iki yıl devam ettiğini belirtir. Bkz: Abdülselam Efendi, a.g.e. s. 49; Bertold, bu sürenin altı ay
olduğunu yazar. Bkz: Spuler, Bertold, İran Moğolları, Siyaset, İdare ve Kültür, İlhanlılar Devri 1220-1350, Çev: Cemal
Köprülü, s.69.
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sırasında içeride veba baş gösterir . Bundan sebep pek çok insan hastalıktan ve
açlıktan hayatını kaybeder. Tebrizî’nin eserinde ise veba kelimesinden
bahsedilmez ama halkın kırıldığı tarzında ifadeler yer almaktadır. Mardin Kale
halkının kuşatma altında kırılması oğul Muzafferüddin’i harekete geçirmiştir.
Melik Muzafferüddin’in Babasına Teklifi ve Babasının Ona Cevabı
Kale halkının kırılması üzerine Melik Said’in büyük oğlu Muzafferüddin
devreye girerek babasına kaleyi İlhanlı/Moğol ordusuna teslim etmesini salık
verir. Eserde Muzafferüddin’in babasına teklifi babasının ise buna karşı çıkışı,
bunun üzerine ikilinin karşılıklı atışmaları Aşağıdaki dizelerle anlatılmıştır:

دژی را ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻮر
ﺑﮫ ﺷﺒﮕﯿﺮ آﻣﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﭘﺪر
(Kalede maruf bir oğul vardı, bir gece yarısı babasının yanına vardı.)

ﻣﻈﻔﺮ ﻧﮭﺎده ﭘﺪر ﻧﺎم او
ﺑﮫ ﺗﺎراج ﺑﺮده دل آرام او
(Baba onun adını Muzaffer koymuştu. Onu sever, sayardı.)

ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﻣﺎھﯽ دو درﺑﺴﺘﮫ ﮔﯿﺮ
ﺷﻮد ﮐﺸﺘﮫ ﯾﮏ روز ﺑﺮﻧﺎ و ﭘﯿﺮ
(Dedi ki; Babasına, iki aydır kapılar kapalı, her gün yaşlılar ve gençler
ölmekte.)

ھﻤﺎن ﺑﮫ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻨﺪﯾﻢ در
ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﺮ ﺟﺎن ﮐﻤﺮ
(İyisi mi artık kapıları bağlamak yerine, itaat kemerini belimize
bağlayalım.)

ﻧﮑﺮدﻧﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎ
ﮐﮫ داﻧﺪ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﺎ
(Onlar biz ne dediysek yapmadı ama itaatimizi görürlerse belki canımızı
bağışlarlar.)

ﻣﺮو ﺑﯿﺶ در ﺧﻮن ﻓﺮزﻧﺪ و زن
ﺑﺒﺨﺶ ای ﺟﮭﺎنﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
(Daha fazla kadın ve çocukların kanına girme, merhamet et kendine ey
ulu padişah!)

ﺟﮭﺎﻧﯽ زن و ﻣﺮد اﮐﻨﻮن دژم
ﺑﺮآورده اﻓﻐﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺘﮫ دم
8

Bkz: Abdüsselam Efendi, a.g.e. s.49.
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(Görüyorsun kalemin kadınları ve erkekleri nasıl feryat etmekte,
nefesleri tükenmektedir.)

ﺑﺨﻮردﻧﺪ ﺧﻮﻧﺎﺑﮫ در ﺷﮭﺮ ﺗﻮ
در آﺗﺶ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ از ﺑﮭﺮ ﺗﻮ
(Kendi kanlarını emmekteler senin şehrinde, senin yüzünden ateşlere
giriftar olmuşlar bugün.)

ﺑﺮو ﺷﺎد ﮐﻦ ﺟﺎن ﻣﺮدان ﻣﺮد
ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﮫ اﻧﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮرد
(Hadi, [şu] yiğit erlerin canını şad eyle artık, daha fazla üzme onları.)

ازﯾﻦ روی ﺑﺎری ﻓﺮاوان ﭘﺴﺮ
ﻓﺮوﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺘﻨﺪﯾﺪ ھﺮ دم ﭘﺪر
(Oğul babasına bunları söyledikçe, baba kabul etmedi, her an öfkesi
daha da arttı.)

ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎ ﮐﮫ ﻣﻦ
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺷﻮم ﺳﻮی آن اﻧﺠﻤﻦ
(Sevgili oğluna: Ben nasıl öyle bir topluluğun ayağına giderim, dedi.)
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ﮐﮫ ﯾﺎرد ﮔﺸﻮدن دری اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺪاﻧﻢ رود ﺑﺮ ﺳﭙﮭﺮ ﺑﺮﯾﻦ
(Kim böylesi bir kapıyı açmaya cesaret eder, gök kubbe altında buraya
el uzatacak kişi tanımam ben.)

ﺑﮫ دژ درﻧﺸﯿﻨﻢ ﻧﯿﺎﯾﻢ ﻓﺮود
ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﭼﻮ طﻮساﻧﺪ و ﻣﻦ ﭼﻮن ﻓﺮود
(Hayır ben kalemde oturacağım ve asla inmeyeceğim, bil ki Onlar Tus
10
ise ben de Furûd’um .)

9

ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮو ﺗﺎ ﺑﺮآرﻧﺪﮔﺮد
ز ﺟﺎن دﻟﯿﺮان ﻣﺎ ﺑﯽﻧﺒﺮد
(Sen “bana” git onlara teslim ol ve yiğitlerin canından savaşmadan
vazgeç mi diyorsun?)

ﺗﻮ را ﻧﯿﺴﺖ داﻧﺶ ﮐﮫ دﯾﻮاﻧﮫای
ﺷﻮی ﺳﻮﺧﺘﮫ زان ﮐﮫ ﭘﺮواﻧﮫای
9

10

Firdevsi’nin Şehnamesinde geçtiği üzere; Menuçehr’in torunu Nevzer’in oğlu ve Gostehem’in kardeşi İranlı
efsanevi pehlivan. Bkz: Şehname-i Firdevsi, çev: Necati Lugal, s. 1068.
Aynı şekilde Firdevsi’nin şehnamesinde geçtiği üzere; Siyavuş ile Cerire’nin oğlu ve Keyaniyan Hanedanı
şehzadelerinden olup ünlü bir pehlivandır. Bkz: Şehname-i Firdevsi, çev: Necati Lugal, s. 484.
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(Sen de akıl diye bir şey yok, sen bir delisin. Kelebek misali yanarsın
“ancak”.)

ﺑﮕﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮدان ﮐﮫ ﮔﯿﺘﯽ دﻣﯿﺴﺖ
دﻣﯽ ﭘﯿﺶ داﻧﺎ ﺑﮫ از ﻋﺎﻟﻤﯿﺴﺖ
(Yiğitler ne demiş; dünya bir nefesliktir, akıllının nezdinde bir nefeslik
ömür tüm dünyaya bedeldir.)

ﺳﺨﻦ رﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر و دژ ﺑﺴﺖ در
ﺷﺐ و روز از اﻧﺪوه ﺑﯽﺧﻮاب و ﺧﻮر
(Nice günler geceler bu minval üzere uykusuz ve yorgun geçti, çok laflar
edildi ancak kalenin kapısı hala kapalı idi.)
Melik Muzafferüddin’in Babasını Öldürmesi, Kaleyi İlhanlılara Teslimi ve
Hülagu’nun Huzuruna Çıkması
Melik Said, oğlunun tüm ısrarlarına rağmen kaleyi teslim etmeyi reddeder,
aynı günlerde hastalanır. Babasının hastalığını fırsat bilen Melik Muzafferüddin
hasta yatan babasını ilaç vererek öldürür ve Hülagu ile görüşme talebinde
bulunarak canının bağışlanması karşılığında kaleyi içindekilerle birlikte Moğol
ordusuna teslim etmeyi kabul eder. Teslim olduktan sonra Hülagu’nun huzuruna
çıkarılır. Hülagu, babasını öldüren birini huzura kabul ettiği için öfkelidir. Ona
neden babasını öldürdüğünü sorar, babasını öldüren kimsenin asla iflah
olmayacağını, mutlaka hesap vermesi gerektiğini söyler. Bunun üzerine
Muzafferüddin, günahsız kişilerin kanının daha fazla akmaması için babasını
öldürdüğünü belirterek, “bir kişinin ölümü binlerce kişinin ölümünden yeğdir”
der ve ileri sürdüğü bu mantık Hülagu’nun hoşuna gider. Bu olaylar aşağıdaki
beyitlerle ifade edilmiştir:

ز ﻧﺎﮔﺎه اﻓﺘﺎد و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ
اﮔﺮ دﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﺎ ﮐﮫ از ﮐﺎر ﺷﺪ
(Bir an düşüp hastalandı, elden ayaktan düştü.)

ﻧﻤﯽدﯾﺪ درﻣﺎن درد و ﮔﺪاﺧﺖ
ﭘﺴﺮ داد دارو و ﮐﺎرش ﺑﺴﺎﺧﺖ
(Ne derman buldu ne de bir çare, oğul verdi ona ilacı, bitirdi işini.)

ﺑﺮآﻣﺪ ز ﺗﻦ ﺟﺎن اﻓﮕﺎر او
دل ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪ ﺧﺮد از ﮐﺎر او
(Yaptıkları ile gönülleri ve zihinleri yormuştu, [derken] yaralı ruhu
bedeninden çıkıp “gitti”.)

ﺑﮫ ﺷﺒﮕﯿﺮ ﻧﺎﻟﯿﺪ و ﺟﺎن داد ﭼﺎﺷﺖ
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ﺟﮭﺎن را اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮﻧﮫ ﮔﺬاﺷﺖ
(Gece boyunca inleyip durdu sabah olunca can verdi. Dilese de dünyayı
dilemezse de can verip gitti.)

ﺑﮫ ﺧﺎﮐﺶ ﺳﭙﺮد و ﺑﮫ ﺷﮭﺰاده ﮐﺲ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺘﺎ ﮐﮫ ﻓﺮﯾﺎدرس
(Oğul gömdü onu toprağa ve Şehzadeye “Yaşmut’a” haber göndererek
aman diledi.)

ﺑﺮﻓﺖ آنﮐﮫ اﻧﺪاﺧﺖ از ﮐﻮه ﺳﻨﮓ
ﻧﺪارد دل ﺑﻨﺪه ﭘﺮوای ﺟﻨﮓ
(Dedi ki şehzadeye kaleden size taş atan adam gitti, ben savaşacak
yüreğe sahip değilim.)

ﮔﺸﺎﯾﻢ در ﺑﺴﺘﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮم
ز ﺗﯿﻎ دﻟﯿﺮان ﻣﮕﺮ ﺟﺎن ﺑﺮم
(Eğer yiğitlerin “izin” kılıcı canıma kast etmez ise kapalı kapıları
aç”tır”arak emrinize itaat edeceğim.)
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ﻣﺮا زﻧﺪه ﭘﯿﺶ ھﻮﻻﮐﻮ ﺑﺮﯾﺪ
ﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮا ﮔﺮ ﺑﺮ او ﺑﺮﯾﺪ
(Beni canlı bir şekilde Hülagu’ya götürün. Hem ne olacak ki beni ona
götürürseniz?)
Hülagu’nun huzurunda öne sürdüğü delilleri kabul edilen Melik
Muzafferüddin bir şekilde babasının tahtına talip olduğunu işaret eder, İlhanlılara
bağlılığına dair söz verir. Bunun üzerine Hülagu Mardin şehrini ve babasının
tahtını ona bağışlar. Bu kısım ise eserde şu dizelerle anlatılmıştır:

ﻧﮭﺎدﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮ ﺳﺮ
ھﻮﻻﮐﻮ زﺑﺮدﺳﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪﻓﺮ
(O güneş tacına sahip Cihan padişahının huzurunda baş eğdiler.)

ﺳﺨﻦ ﺑﺎز راﻧﺪﻧﺪ ﺗﻨﺪﯾﺪ ﺷﺎه
ﺑﮫ ﮔﮫ ﮐﺮد ﺳﻮی ﻣﻈﻔﺮ ﻧﮕﺎه
(Şah konuştu, bazen de kızdı, arada bir de Muzaffere baktı.)

ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ھﺮﮔﺰز ﻣﺒﺎد آن ﭘﺴﺮ
ﮐﮫ وﯾﺮان ﮐﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎن ﭘﺪر
(Babasının hanesini viran eden oğul asla hayır görmez, dedi.)

ﭘﺴﺮ ﭼﻮن ﭘﺪر ﮐﺸﺖ ﻧﯿﮑﺶ ﻣﺒﺎد
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ﻣﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ او را ﺳﺨﻦ در ﻧﮋاد
(Soyuna dair söyleyecek bir sözü yok ise babasını öldüren oğula iyilik
yapılmaz.)

ﭼﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﮫ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺪر
ﭼﺮا ﮐﺸﺘﯽ او را ﺑﮕﻮ ای ﭘﺴﺮ
(Ne dersin, ne derim babanın yerine, bilmem! Neden öldürdün babanı
ey çocuk!)

زﻣﯿﻦ را ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ روی
ﺑﮫ ﺳﺎﻻر ﮔﻔﺘﺎ ﮐﮫ ای ﻧﺎﻣﺠﻮی
(“Muzaffer” yeri öpüp başını kaldırdı. Ey ulu Padişah dedi.)

دوﺻﺪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻢ در دژ ﮔﺸﺎ
ﻣﺨﻮر ﺧﻮن ﻣﺮدم ز ﺑﮭﺮ ﺧﺪا
(İki yüz kere “kendisine” kalenin kapılarını açmasını söyledim. Ne
olursun halkın kanına girme dedim.)

ﺳﺨﻦ ھﺮ ﭼﮫ ﮔﻔﺘﻢ ھﻤﮫ ﺑﺎد ﺑﻮد
ز ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﻣﺮدم آزاد ﺑﻮد
(Ne dediysem dinletemedim, halkın iyiliğinde de kötülüğünden de
11
asude idi. )

رھﺎﻧﯿﺪم او را و ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار
زن و ﻣﺮد رﺳﺘﻨﺪ ای ﺷﮭﺮﯾﺎر
(Hem onu kurtardım hem de binlerce kadın ve erkeği ey ulu padişah!)

ﭼﮫ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺮدان ﭼﮫھﺎ ﺑﺮدهاﻧﺪ
ﺑﻤﯿﺮم ﭼﮫ ﺷﺪ ﺑﮫ ز ﻣﻦ ﻣﺮدهاﻧﺪ
(İnsanlar ne çekti, nasıl anlatsam? Benden daha iyi insanlar öldü.)

ﮔﻨﮫ ﮐﺎرم ای ﺷﺎه و اﻣﯿﺪوار
ﺑﻤﯿﺮد ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﮫ ﻣﯿﺮد ھﺰار
(Evet, suçluyum ey ulu şahım [ama] umutluyum [da zira] bin kişinin
yerine bir kişinin ölmesi daha iyidir.)

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن و زور و ھﺸﯽ
اﮔﺮ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﯽ و ﮔﺮ ﻣﯿﮑﺸﯽ

(Gücün, heybetin ve kudretin sahibi sensin, dilersen bırakırsın dilemezsen
öldürürsün.)
11

İnsanların ne düşündüğü umurunda değildi.
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ﺳﺨﻦھﺎی او را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﺷﺎه
ﺑﮫ دﻟﺨﻮاه او ﮐﺮد او را ﺑﮫ راه

(Sözleri şahın hoşuna gitti/Şah dediklerini kabul etti. Gönlünden
geçenleri ona “bağışladı” ve öylece uğurladı.)

ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺪر ﺷﺪ ﭘﺴﺮ ﺷﮭﺮﯾﺎر
ﺑﺮی ﺧﻮرد ﺷﺎھﺎﻧﮫ از روزﮔﺎر

(Uygur, 2015: 489, 495) (Babasının yerine oğul oldu şah, [böylelikle] o
ululuk oku da isabet buldu.12 )
Tarihi kaynaklar; Melik Muzafferüddin’in bu hizmetinden dolayı şehrin
hâkimiyetinin kendisine bırakıldığını ve böylece hanedanlığını kurtardığını
13
Melik Muzafferüddin babası Melik Said’in yerine geçtikten sonra
yazar.
İlhanlılarla/Moğollarla iyi geçinmiş, 25 yıl boyunca tahtta kaldıktan sonra 1285
yılında hayatını kaybetmiştir. Ancak eserde Melik Muzafferrüddin’in sadece tahta
geçişi anlatılmış, ölümüne değinilmemiştir.
Sonuç
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Mardin tarihi ile ilgili kadim eserlerin incelenerek ortaya çıkarılması, eksik
veya tezat yönlerinin giderilmesi amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Bununla birlikte
Mardin ve yöresinin, bölgenin önemli güç odakları tarafından dikkate şayan
görüldüğü, Mezopotamya Ovası’nın ise tarihteki pek çok iktidar için önemli bir
geçiş güzergâhı olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkarılmıştır. Yukarıdaki beyit
çevirilerinden de anlaşılacağı üzere; Ahmed Tebrizî’nin mezkûr eseri Mardin ve
civarı tarihi açısından önemli bir kaynaktır. Spesifik olarak Mardin kalesinin
kuşatılıp ele geçirilişini, Baba ve oğul önemli Artuklu Meliklerinin çekişmesini,
tarih kitaplarının farklı aksettirdiği bazı nükteleri şiir beyitleri ile anlatmaya
çalıştığımız bu makalenin yanı sıra aynı eserde Mardin ve yöresindeki Nusaybin,
Harran, Cizre, Erzen gibi mühim yerleşim birimlerinin ve kısacası bölgenin ortaçağ
tarihine dair ışık tutabilecek son derece önemli bilgiler mevcuttur. Öyle ki bu
bilgiler bağımsız bir tez konusu olabilecek hacimdedir, diyebiliriz.
Eserde görülen bir diğer husus da özelde Mardin ve çevresi, genelde ise
Anadolu’nun belli noktalarının Moğol istilası ile nasıl ve ne oranda karşı karşıya
gelişinin ayrıntılandırılmış olmasıdır. Bu yaklaşım ile eserin Anadolu ortaçağ tarihi
için de son derece ehemmiyet arz ettiği görülmektedir.
Son olarak diyebiliriz ki makalenin ortaya koyduğu bir diğer önemli nokta
da, Mardin gibi tarihte önemli bir merkezin sadece tarih kitaplarında değil
edebiyat tarihi alanındaki bazı eserlerde de kendine yer bulduğu gerçeğidir. Bu
bağlamda Tebrizî’nin Şehinşahname’si geçmişten günümüze Mardin temalı şiirler
kategorisinde de değerlendirilebilir.
12
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Amacına ulaştı manasında kullanılmış bir kinayedir.
Bkz: Ebü’l-Ferec, a.g.e., s. 40-41; Bertold, Spuler, a.g.e., s. 69.
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