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Ahmed Rıdvan XV. yüzyıl şairidir. Sehî1, Lâtifi 2, Hasan
Çelebi3 tezkirelerinde, Abdurrahman Hıbrî'nin Enîsü'l-Müsâmi-
rîn4 adlı eserinde, MeceZZetü'n-İVtsdfc'da5, Sicill-i OsmânVde6, W.Pertsch
Berlin ve Gotha Kataloglarında', Kâmûsu I-AHânt1da8 şairden söz edil-
mektedir. Günümüzde ise, A.S.Levend, şair hakkında üç makale ya-
yımlayarak, Rıdvan'ın üç eserini bilim dünyasına tanıtmıştır9. Aynı
yazar, Gazavât-nâmeler1" ve Türk Edebiyatı Tarihi11 adlı kitaplarında da
Rıdvan'dan söz etmiştir. (

Tezkirelerin verdikleri bilgilerden, "zeamet" sahibi bir bey olduğunu
anladığımız A.Rıdvan'ın, II .Bayezid döneminin başında defterdar
olduğunu, mülkünün H.890 /M.1485 yılından başlayarak kayıtlara geç-
tiğini, H.925 /M.1519 ve H.935 /M.1528 kayıtlarının ise, adının yanında
"Tütünsüz" lakabı da kullanılarak yazıldığı M.Tayyib Gökbilgin'in

1 Sehî, Heşt-Behişt, İst., 1325, s.36.

2 Latîfî, Tezkiretü'ş-Şu'arâ, ist., 1314, s.88.

3 Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu'arâ, DTCF.Ktp., N.Aktuç, No.9, v. 52 a.

4 Abdurrahman Hıbri, Enîsü'l-Müsâmirîn fî Tûrîh-i Edirne, DTCF.Ktb., l.Sâib, No.

5200, v.69 b.

5 Müstakîmzâde, Mecelletü'n-Nisâb, Süleymaniye Ktp., Halet Ef., No.628.

6 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, C.I, s.198.

7 W.Pertsch, Die Handshriften-Vefzeichnisse Der Königlischen zu Berlin, Berlin, 1889.

8 Şemseddin Sâmî, Kâmûsu'l-A'lâm, C.I, s.799.

9 A.S.Levend, Ahmed Rızvan'ın Iskender-nâme'si, TD. S. 3, 1951; Ahmed Rızvan'ın

Leylâ vü Mecnûn'u, TD., S. 7,1952; Ahmed Rızvan'ın Hüsrev ü Şirin'i, TDAY, 1966.

10 A.S.Levend, Gazavât-nâmeler ve Mihaloğlıı Ali Bey'in Gazavât-nâmesi, TTK. yayını,

Ank., 1956.

11 A.S.Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, TTK.yayını, Ank., 1973.
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kitabından12 anlaşılmaktadır. Yine- aynı kitapta13 Ahmed Beg'in,
Ahmed Fakîh öbür adıyla Eceköy'ü H.888/M.1483'te evlatlık vakfı yap-
masıyla ilgili Arapça vakfiyesi bulunmaktadır.

Türk Edebiyatında Manzum İskender-nâmeler14 adlı çalışmamızda,
Şairin iskender-nâme''sini Ahmedî'nin Iskender-nâme'si ve Hayâtî 'nin
Iskender-nâme'&i diye bilinen yazma ile karşılaştırmıştık. Bu karşılaş-
tırma sonunda, Rıdvan'ın küçük değişikliklerle Ahmedî'yi izlediği
ve Hayâtî'nin olduğu sanılan Iskender-nâme'nin, Rıdvan'ın eserindeki
"mahlas"ların değiştirilerek Hayâtî'nin eseri gibi gösterilmek istendiği
sonucuna varmıştık15.

Rıdvan'ın İskender-nâme'siniti en önemli yanı, Osmanlı tarihinden
söz eden "Nusret-nâme-i Osman" bölümüdür1*. Bu konuya A.S.Le-
vend de değinmiştir17.

Bilindiği gibi Ahmedî'nin Iskender-nâme'sindeki "Osmanlı tarihi"
bölümünden daha önce söz edilmiş ve bu bölüm yayımlanmıştı18. Ah-
medî, burada Sultan Alaüddin'in Gündüz Alp, Er tuğru l ve
Gök Alp'i yanına alıp, Konya'dan Sultanönüne gelişinden başlayarak,
eserini sunduğu Emir Süleyman dönemine kadar geçen olayları
verir19.

Rıdvan, eserinin bütününde olduğu gibi "Nusret-nâme-i Osman"
bölümünde de I.Bayezid döneminin sonuna kadar, küçük ayrılıklarla,
Ahmedî'yi izlemiştir. İki şair arasındaki ayrılıklar aşağıda gösterilmiş-
tir:

12 M.Tayyip Gökbilgin, XV-XVI.Asırlarda Edirne ve Paşa Livasmdaki Has, Mukataa,

Mülk ve Vakıflar, îst., 1952, s.390

13 M.Tayyip Gökbilgin, aynı kitap, Vakfiyeler bölümü, s.280.

14 Î.Ünver, Türk Edebiyatında Manzum Iskender-nâmeler, (doktora tezi, 1975) basılmadı,

DTCF. Ktp., No.205.

15 Î.Ünver, aynı yer, s.322-346.

16 A.Rıdvan, Iskender-nâme, DTCF.Ktp., M.Çon, B.20, v.328b-350a.

17 A.S.Levend, Ahmed Rızvan'ın tskender-nâmesi, TD., S.3, 1951; Gazavât-nâmeler,

TTK, Ank., 1956.

18 T.Jozef, Milli Tetebbu'lar Mec, C.II, S.4; N. Asım, TOEM., cüz 1, nisan 1926;

N.S.Banarh, Dâsitân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Al-i Osman..., Türkiyat Mec. C.VI'dan aynbasım,

îst., 1939 (Tenkidi için bkz. A.H.Erzi, TTK.Belleten, C.IV, S.13; F.Abdullah, Ülkü Mec.,

C.Xin., S.76; A.Ateş, Türkiyat Mec. C.VH-VIH.); N.Atsız, Osmanlı Tarihleri, îst., 1949;

H.înalcık, The Rise of Ottoman Historiography, Historians of The Middle East, Bristol, 1964.

19 N.S.Banarh, aynı yer, s.63-87.
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Ahmedî'nin sözünü ettiği Gündüz Alp ve Gök Alp'i Rıdvan
anmamıştır20. Sultan Alâüddîn'in, kızını Ertuğrul 'a vermesi, bu
evlilikten Osman'ın doğduğu konusunda verilen bilgiler ise, Rıdvan'da
geçmektedir21.

Ahmedî, Osman Gazi'nin Bilecik'i, İnegöl ve Köprühisar'ı al-
dığını, Bursa ve tznik'i kuşattığını; fakat buraları alamadan öldüğünü
bildirir22. Rıdvan ise, Bilecik ile on iki kaleyi aldığını, Bursa'yı kuşat-
tığını söylemekle yetinir23.

Orhan Gazi dönemi anlatılırken iki şair arasındaki tek ayrılık,
Rıdvan'da İpsala'nın Süleyman Paşa tarafından alınışının söylen-
memesidir24.

Sultan I. Murad dönemi anlatılırken Ahmedî'de anılan, An-
kara'nın alınışı ve Çandarlı Halil hakkında söylenilenlerle, kardeşle-
rinin Murad'a düşmanlık etmeleri ve bu yüzden öldürülmeleri25, Rıd-
van'da hiç geçmez.

I. Bayezid dönemi anlatılırken, iki şair arasındaki ayrılıklardan
birisi Rıdvan'ın Şam seferinden söz etmemesidir26. İkincisi ise, Rıd-
van'ın Timur'u hiç anmamasıdır27. Üçüncü ayrılık ise, Ahmedî'nin
Şeyh Efendi diye sözünü ettiği Şeyh Ramazan'in2 8, Rıdvan'da
bulunmayışıdır.

Yukarıda gösterilen ayrılıklar dışında, iki eser arasındaki beraberlik
burada son bulmaktadır. Ahmedî, I. Bayezid'den sonra, Emir Sü-
leyman'ın yalnızca adını anar, onu yüceltir, ömrü yeterse Emir Sü-
leyman'ı anlatan bir kitap yazacağını bildirerek, İskender-nâme'nin
"Osmanlı Tarihi" bölümünü bitirir29. Buna karşılık Rıdvan, yaşadığı
dönemdeki tarih anlayışına uyarak, Emir Süleyman'dan hiç söz et-
mez. Bayezid'den sonra I .Sul tan Muhammed Han'a geçer30.

20 N.S.Banarh, aynı yer, s.65.

21 Rıdvan, Iskender-nâme, aynı yazma, v.329b-330a.

22 N.S.Banarh, aynı yer, s.67.

23 Rıdvan, îskender-nâme, aynı yazma, v.330 h.

24 N.S.Banarh, aynı yer, s.72.

25 N.S.Banarlı, aynı yer, s.74-75.

26 N.S.Banarh, aynı yer, s.83.

27 N.S.Banarh, aynı yer, s.84.

28 N.S.Bauarh, aynı yer, s.81.

29 N.S.Banarh, aynı yer, s.84-87.

30 Rıdvan, îskender-nâme, ayni yazma, v.340a-
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Rıdvan'ın Iskender-nâme'sindeki "Osmanlı Tarihi" bölümünün
bundan sonrası, anlatım bakımından Ahmedî'nin etkisi altında bulun-
makla birlikte, Ahmedî'nin bıraktığı yerden II .Bayezid döneminde
Moton ve Koroh'un alınmasına kadar geçen tarih olaylarını, kalın çiz-
gileriyle, vçrmesi bakımından önem taşımaktadır.

Bu bölümde, padişahlar kahramanlıkları, adaletli oluşları, cömert-
likleri vb. yönleriyle övülmüşler, zamanlarında yapılan savaşlara kısaca
yer verilmiştir. Her padişah döneminde anılan tarih olaylarını aşağıda
sunuyoruz.

I .Sul tan Muhammed Han 3 1 : Eflak, Boğdan ve Sırbistan'dan
haraç alındı.

I I . Sultan Murad Han 3 2 : Sırbistan ve Eflak'ı aldı. Engürus'u
yenip, Kazımir'i öldürdü. Semendire ile on kaleyi, Novabirde'yi, Ala-
cahisar'ı, Mora ve Arnavud'u aldı. Otuz üç yıl hüküm sürdü ve öldü.

I I . Sul tan Muhammed Han3 3: Önce Karaman üstüne yürüdü.
Ondan özür dileyip Karaman'in yarısını verdiler. Anlaşıp, geri döndü.
İki yıl sonra istanbul üzerine yürüdü. Yedi yüz bin askeri vardı. Man-
cınıklar kurup toplar attılar, karadan gemiler yürüttüler ve istanbul'u
aldılar. Ertesi yıl Mora'yı aldı. Ertesi yıl Kostamonu ve Sinop'u aldı,
oradan Trabzon'a gidip, orayı kuşattı ve aldı. Ertesi yıl Eflak'ı aldı. Aynı
yıl Midilli'yi aldı. Sonra Karaman'm tamamını ve Iğrıboz'u aldı. Bir
süre sonra Uzun Hasan'ın ayaklanma haberi duyuldu. Onun üzerine
yürüdü. Savaş sonunda Uzun Hasan yenilip kaçtı. Oğlu Zeynel ya-
kalanıp başı kesildi. Padişah Uzun Hasan'ın ardından gitmedi. Tah-
tına oturdu, ömrünün sonlarına doğru ibadete başladı. Otuz üç yıl sal-
tanat sürdü ve öldü.

I I . S u l t a n Bayezid Han 3 4. Padişahın adaleti, iyi huyluluğu ve
cömertliği anlatıldıktan sonra, şair kendisinden söz eder. Değersiz kal-
dığı ve kimsenin beğenisini kazanamadığı bir sırada Bayezid'in deste-
ğini gördüğünü ve Padişahın kendisini şiir yazmağa yönelttiğini bildirir.
Sonra, Padişah'ın ülkesinde adaleti sağlayıp, savaşmak istediğini söy-
ler ve seferlerini anlatmaya başlar: Önce Boğdan'a elçi gönderip,

31 Rıdvan, Iskender-nâme, aynı yazma, v.340a-340b.

32 Rıdvan, Iskender-nâme, aynı yazma, v.340b-342a.

33 Rıdvan, Iskender-nâme, aynı yazma, v.342a-345b.

34 Bıdvan, îskender-nâme, aynı yazma, v.345b-350a.
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kale anahtarını ister. Vermemeleri üzerine, askerini toplar, Kili ve Ak-
kirman'ı almağa gider. Üç yüz yetmiş bin askerden başka, yirmi bin
yeniçeri, otuz-kırk bin azap ve sayısız kapıkulu vardır. Önce Kili'yi
aldı, oradan Akkinnan'a yürüdü. Orayı da aldı ve dönüp, tahtına otur-
du. Yine bir gün savaşmak istedi. Askerini topladı, İnebahtı kalesini aldı
ve tahtına döndü. Moton'u almayı düşündü. Bunun üzerine yine asker
topladı. Gemiler yaptırdı. Gemilere yüz bin asker koydu ve deniz yo-
lundan gönderdi. Padişah Moton'a vardı, orayı da aldı. Şair burada,
kendisinin de savaşa katıldığını, yedi arkadaşıyla kaleye çıkıp, düşmanla
dövüştüğünü, sonunda kale burcuna bayrak diktiğini; fakat çekeme-
yenlerin, Rıdvan'ın kaleye izinsiz girdiğini söyledikleri için, Padişahın
bağışından yararlanamadığını bildirir. I I .Bayezid sonra Koron üzerine
yürür, orayı da abr, haraca bağlar. Rıdvan, II.Bayezid'in sağhğı
ve devletinin devamı için dua ederek "Nusret-nâme-i Osman" bölümünü
bitirir. Tamamı 465 beyit olan bu bölümün metnini aşağıda veriyoruz:

NUSRET-NÂME-t OSMAN*

Söylegil iy candelîb-i ter-suhan
Gel gine keşf it bu râz-ı ğaybı sen

Çün dekâyık sırrına irdi sözün
'Üdveş pür-sûz ola lâ-büd sözün

Çünki şâfîdür dilün iy cân-ı pak
Zühreden sözün gerekdür süznâk

Sözlerüfi çün kim cevâmicdür senüfl
Pes gerek künc-i şavâmi1 meskenün

Ahmed-i Rıdvan şeker-güftârdur
Sözleri çün lü'lü'-i şehvârdur

Sözlerin cAttâr iderse istimâc

Bî-gümân hünkâr ile ider semâc

işbu sözler cân ile dilden gelür
Böyle sanman ki^âb ile gilden gelür

•Vezin: Fâcilâtüu/Fâtilâtün/Fâcilün.
4 künc-i: metinde, "genc-i"
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Bu söze didi felekler aferin
Hem melekler kıldı cıkd-i hür-ı cıyn

Çünki var şimdi kelâma kudretüfi
Söze başla yitdügince kuvvetüîi

329 a 10 Ola bir dem şöyle Ijâmüş olasın
Tâ kıyamet deng ü bi-hüş olasın

Tırtıla nutkun kalasın bî-meded
Işidilmeye kelâmufl tâ ebed

Gine 'Oşmânilerün ahvâlini
Şerh idelüm her -birimin hâlini

Âl-i cOşmânı diyelüm ser-be-ser
Her birisi şan cÖmerdi dâdger

Cümlesi ehl-i vilâyet gaziler
Kamusı sâhib-kerâmet gaziler

Ön gelenden sofi gelen yigdür tamâm
Bu kelâmum "-âkil anlar ve's-selâm

Enbiyâdan sonra geldi Mustafâ
Cümlesinün fajırıdur ol müctebâ

Anda hatm oldı nübüvvet hem kelâm
Enbiyâya pîşvâdur ol imâm

ZÎKR-I SİRET-l SULTÂN 'ALÂÜDDÎN RAHMETU'LLÂHÎ 'ALEYH

Bir gün ol Sultân 'Alâdîn nâmver
Gaziler hâli nolur diyü sorar

Didiler ğâzi olan olur sacîd
Dahi yig menzil bulur olsa şehîd

329 b 20 Gazi olanlar Hak'ufi ferrâşıdur
Şirk çirkinden cihanı arıdur

Gaziler şemşîridür Hakk'ufi yakın
K'oldılar puşt ü penâh-ı ehl-i dîn

8 cıkd-i tıür-ı Syu: metinde, "cakd-i bür u Syn".
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01 ki Hak yolında olmışdur şehîd
Âhiretde bî-gümân oldur sacid

Hak katında zinde anlardur kamu
Milk içinde gine hanlardur kamu

Pes heves eyledi kim ide cihâd
Kim ğazâyile çığırda ol da ad

25 Leşkerin cem' eyleyüp girdi yola
01 şeh ile Alp Ertuğrul bile

Pehlevânlar alp erenler bi-karâr
Gögsini oka gerenler bî-şümâr

Konya'dan Sultânöfii'ne geldiler
Yitişüp ol mevzıca cem' oldılar

Kıldılar küffârı anda pâymâl
Aldılar hadsiiz ganimet gene ü mâl

01 şehün katında bir kız var idi
Nesliyidi kendünün şaklar idi

30 Virdim/anı Ertuğrul'a kabin ile
Hem düğünler eyledi âyin ile

330 a Toğdı tir oğlı anun 'Oşmân benâm
Câziler ser-çeşmesidür ol hümâm

fuğrul'a Sultân cAlâüddîn müdânı
Güyegüm diyü iderdi ihtiram

Dirdi benden sonra bunlar ola şâh
futuban Rûm'ı olalar pâdişâh

Hak'dan olmışdur icazet bunlara
Hem virilmişdür keramet bunlara

ZÎKR-I ZUHÜR-I ERTUCRUL

35 Kopdı Ertuğrul cihanda nâm-dâr
Kıldı dâyim kâfir ile kârzâr

23 zinde anlardur kamu: metinde, "zindedür anlar kamu."
32 'Alâüddîn: metinde, '"Alâiddin"
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Pâdişehler nesliyidi ol dilîr
Döymez idi çengine bebr ile şîr

Aldı kâfirden hazâyin gene ü mâl
Leşker-i küffârı kıldı pâymâl

Eyleyüp Tatar ile sulh u karâr
Kâfire meşgul idi leyi ü nehâr

Olmış idi savlet ile çün 'Ömer
Sayesinden müşrik eylerdi hager

40 Çünki Tuğrul Şâh'a virdi Hak zafer
Lâ-cerem Sultân 'Alâdîn ol sefer

330 b Geçmedi Sultânöni'nden ilerü
Anı ser-leşker diküp döndi girü

Ol sefer çok memleket feth eyledi
Her cihetden leşkerini toyladı

Anı kılmışdı ezelde Hak sa'îd
Hak yolinda lâ-cerem oldı şehîd

ZlKR-1 ZUHÜR-I (OŞMÂN

Âl-i Selçuk'un kızından mucteber
Var idi bir oğlı şan kim şlr-i ner

45 01 dilâver ad ile cO§mân idi
Şanasm cadl ile Nüşirvân idi

Atası yirine oldı milke şâh
Eyledi kâfirlerün milkin tebâh

Pâdişâh-aşl idi soym şoyladı
Nireye cazm itdise feth eyledi

Her yana kim çekdiyise ol çeri
Akın idüp kırdılar kâfirleri

Bilecükle on iki pare hişâr
Aluban Bursa'yi kılmışdı hişâr

50 Nâgehân cO§mân'a Hak cazze ve cel
Almadın Bursa'yı irgürdi ecel
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331 a ZÎKR-Î PÂDİŞÂH ORHAN

Var idi bir oğlı adı Orhan
Gidicek cOgmân yirine oldı han

Nâm u neng üzre kuşanmışdı kemer
Gaziler içinde bulmışdı zafer

Her kaçan leşker çeküp sürse sipâh
Rüzunı küffârun eylerdi siyah

Heybetinden düşman eylerdi ğırîv
Ol Süleyman idi küffâr idi dîv

55 cAvret ü oğlanların kılup esir
Hep kırardı kâfiri bürnâ vü pîr

Küşte-i ten ser-be-ser toldı cihan
Her tarafda cüy-ı hün oldı revân

Oluban gazilere Sübhân mucîn
Kâfir üzre ğâlib oldı ehl-i dîn

Kâfiri hep yirlerinden sürdiler
Gaziler milk idinüben turdılar

İrdi din tâbişi tâ carşu'l-culâ
İndi küfrün râyeti tahte'§-şerâ

60 Nirede buhndısa â§âr-ı şirk
Anı tevhîd âbı yudı sanki çirk

331 b Ol zamandan kim Hak emr itdi ğazâ
Çıldılar bunlar ol emr üzre ğazâ
Feth idüp Orhan Ğâzî çok hişâr
Aldı hadsüz memleket şehr ü diyar

Memleketde olup Orhan pâdişâh
Oldı dîn ehline ser-cümle penâh

Hem yüceldi cadl ile râyât-ı dîn
Oldı sırr-ı Rahmeten li'l-câlemîn

65 Munşıf idi ibni cOşmân dâdger
Cevherinde var idi cadl-i cÖmer
ıAdl idi 'âlemde dâyim pîşesi
Andan özge yoğ idi endîşesi
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Hem 'imaret cumca bünyâd eyledi
Dahi bin bir mescid âbâd eyledi

Nireye gönderdiyise ol çeri
Kırdılar gaziler anda kâfiri

Her ne kim rây itdiyise geldi rast
Hak müyesser kıldı her ne itse hvâst

70 Her tarafdan geldi ana mâl u bâc
Virdi kâfir begleri cümle harâc

Leşkerine cümlesin bahş itdi ol
Komadı bir habbe bağışladı ol

332 a Gaziler kim ana olmışdı ğulâm
Her birisi bir melik oldı benâm

Her ne kim aldı kelîsâ vü deyir
Mescid itdi baczısm dâru'l-hayır

Bursa'yı feth eyledi iznik ile
Anlara benzer nice yirler bile

75 Câzi Orhan Şâh idi pâk-ictikâd
Bulmış idi ehl-i fazl andan murâd

Katına gelmişdi anuîi bir fakir
Fakr elinden câciz ü hör u hakir

Hem fezâyil ehliyidi pür-verac

Yoğ idi tab'ında hırs ile tamac

Dirler idi ismine anuîi Sinan
Şâh anı paşa idinmişdi inan

Ol sebebden mansıbı a'lâyidi
Adı halk içre Sinan Paşa'yidi

80 Pehlevân ser-dâr idi Orhan Han
Gürzine döymezdi Sâm-ı Nerrimâm

Korkar idi atduğı okdan kader
Ejdehâ kılurdı rumhmdan hazer

81 rumlfindan: metinde "remlıinden"
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Çâker eylerdi semâsı Hâtem'i
Mûr iderdi kuvveti bin Rüstem'i

332 b Rahmet idi mü'mine ol Pâdişâh
Âfet idi kâfire rüz-ı siyah

Düşmiş idi Laz'a andan velvele
Engürüs'a Lîh ile hem zelzele

ZİKR-t SÜLEYMAN PAŞA*

85 Var idi Orhan'ufi oğlı bir cüvân
Adına benzer Süleymân-ı zaman

Hem Süleyman idi hem paşayidi
Kadri câlî menzili a'lâyidi

Hatim idi cüd ile ol şehriyâr
Rüstem-i Zâl idi kılsa kârzâr

Ahsen-i evsâf ile mev şûf idi
Ekrem-i ahlâk ile macrûf idi

Cehd ile eylerdi dâyim ictihâd
Tâ ölince eyleyeydi ol cihâd

90 Ol ğazânun bilmiş idi ecrini
Hem ğazânun Hak katında kadrini

Atası gönderdiwanı Rümili'ne
Kim akınlar şala kâfir iline

Kâfirüfi şehr ü hisarın hep yıka
Ol diyarı ser-be-ser oda yaka

333 a Han'ufl emriyle Hak'ufi takdîrile
Rümili'ne geçdi hoş tedbir ile

Eyledi anda gazalar bî-şümâr
Aldı hadsüz kal'alar şehr ü diyar

95 Ol kadar kâfirler ile kıldı ceng
Kırdı Rûs u Lâz ile Rûm u Fireng

82 Hâtem'i: metinde, "Hâtim'i."
*Bu başlık metinde "ZÎKR-Î PÂDİŞÂH SÜLEYMAN" biçiminde verilmiştir.

87 Hatim: metinde, "Hatim."
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Cümle maksadını Hak'dan buldı ol
Rümili'nde 'âli sultân oldı ol

Her tarafdan aluban mâl ile bâc
Aldı kâfir illerinden çok harâc

Görmemişdi çengini çeşm-i sipihr
Âferîn kılmışdı ana mâh u mihr

Yire şokdı eyledi şirki nihân
'Âlem içre kıldı tevhidi cayân

100 Bifl kelîsâ yıkdı mescid eyledi
Anda dîn ehlini sâcid eyledi
Eyleyüp küffâr ile dâyim kıtal
Cümle şirk ehlini kıldı pâymâl

Aldı Vize'yi Miğalkara'yı hem
Da&ı nice kal'aya dikdi calem

Kıldı kâfir leşkerin hör u zebûn
Eyledi râyât-ı küfri ser-nigün

333 b 01 cüvânufi kuvvet-i şemşîrile
Rûmili toldı Hak'ufi tekbîrile

105 Anda kim olurdı kâfir milleti
Şimdi olmışdur Muhammed ümmeti
cÂkıbet irişdi fermân-ı İlâh
Vardı Hakk'un emrine ol pâdişâh

Bu cihan olmış durur bir reh-güzer
Bunda her kim geldise âljir gider
İsmi yirdür bulduğun yir tamâm
Ger Süleyman ger Orhan iy hümâm

Sevgüsini dünyenüü dilden gider
Bum menzil sanma eylersin güzer

110 Kimleri mât itdi fikr eyle cihan
Kimleri fîl-bend idüp kıldı nihân

foprağufi her zerresinden şor
Her biri bir mâh-rüdur sîm-ber

108 Beyitin ikinci dizesinde vezin bozuktur.
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Kudret ile nakşını koş boş yazar
Hikmet ile câkıbet girü bozar

Kahr u lutfın Hâlık'uîi gördün cayân
Emrile var oldı bu kevn ü mekân

Nâle itdi oğlıçün Orhan Han
Olmadı zahmina merhem ol figân

334 a 115 Bir zamandan sonra çerh-i âbgün
Geh ser-efrâz itdi gâhi ser-nigün

Oldı gündüz gice döndi mihr ü mâh
Geldi rüz u hafta oldı sâl ü mâh

Oldı geh faşl-ı hazân geh nev-bahâr
Gâh leyl-i muzlim oldı geh nehâr

İrdi Hak'dan va'de Or^an Han'a da
Oldı sakin ol da viran hanede

Oluban otuz tokuz yıl pâdişâh
'Akıbet kurdı İrem'de bârgâh

ZİKR-İ PÂDİŞÂH MURÂD HAN

120 Yirine geçdi anufi Sultân Murâd
Ol idi gazilere cümle murâd
cÂkil idi Ijoş-dirâyet ber-kemâl
Ehl-i tedbîr idi hem zibâ-cemâl

Göfili alçak himmeti ğâyet bülend
İrmemişdi kimseye andan gezend
cÂm idi eltâfı nef'i çoğ idi
Cevher-i tab'ında bujıli yoğ idi

Kayğusı yoğ idi dâyim şâd idi
Bâr-ı gamdan servveş âzâd idi

334 b 125 ' Ana kim irse fakir ü ger ğarîb
Himmetinde yitişürdi çok naşîb

357

113 kevn ü mekân: metinde, "kevn-i mekân".

117 Leyl-i muzlim: metinde, "Leyi ü muzlim."

122 gezend: metinde, "güzend."
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335 a

Nice bin üftâdeye^oldı dest-gîr
Kıldı çok yoksulları bay u emîr

Nice düşmişler elini aldı ol
Her birin yirden göğe yitürdi ol

Kimini kâmillerün itdi vezir
Kimine sancak virüp kıldı emîr

Pâdişâh olan gerekdür dest-gîr
Kim gedâ varsa ana ola emîr

130 İrdi çün Sultân Murâd'a tatıt u tâc
. Engürüs u Rüs'dan aldı harâc

cAhd u nezr itdi k'ide dâyim ğazâ
Dâğ ura kâfirlere k'oldur seza

Katı kuvvetlüyidi ol nev-cüvân
cÂdil idi hem dilîr ü pehlevân

01 şecâcat vaşfıla mevşüf idi
cAlem içre cadl ile macrüf idi

Kılmış idi Kayser'i evvel zebûn
Aşmış idi beglerini ser-nigûn

135 Engürüs'un aluban öfıin sofim
Tutmış idi darb ile Sultânöfli'n

MESAF KERDEN-I BÂ-KARAMAN

Idüp anunla Karamanoğlı ceng
Başıluban oldı bî-nâmûs u neng

ister idi her tarafdan ol meded
Bu tazarru' birle dirdi yâ Şamed

Cemc idüp cümle Karaman leşkerin
Dahi Tatar'ufi dilîr ü serverin

Turğud'ı Bayburd'ı kamu Varsağ'ı
Dirnedi ser-cümle karayı ağı

140 Çün işitdi bu işi Sultân Murâd
Göfilini kıldı tevekkül birle şâd
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İstemedi kimseden hergiz meded
Anun içün ana cavn itdi Şamed

Yıldırım bigi irişiip urdı darb
Düşman ile eyledi şîrâne harb

Suniler sındı usandı tîğ-i tîz
Şanasın kim kopdı bu dem rüstehîz

Oldı Tatar u Karamanlu telef
Kamusı şimşirine oldı calef

145 Kaçdı öîiince Karaman'un şehi
Eyledi Yezdan hakir ol eblehi

335 b Kıldı raht u bârgâhın cümle terk
Kendünün mikdârını itmedi derk

Anca begler oldılar anda helak
Kaldılar nice cüvânlar zîr-i hâk

CAZA KERDEN-t DÎGER BÂR

tşbu fethi çünki gördi Şehriyâr
Eyledi cân ile şükr-i Kirdigâr

Eyleyüp Rabbına hamd ile şenâ
Kıldı envâc-ı taşadduk bî-riyâ

150 Çün Karaman işini kıldı tamâm
Girü 'azm itdi gazaya ol hümâm

Nireye cazm itdise buldı zafer
Düşmanını sırdı bî-tiğ u teber

Okıyıdı şanasın peyk-i kaza
Nireye yitişse kılurdı heba

Lîkin ummazdı gazadan ol cıvaz
tdinürdi Hak rızâsını garaz

Anun içün kâfiri sırdı müdâm
Gâlib idi kâfir üstine tamâm

155 Şartı çün kim tâcatun ihlâş olur
Anun ile olsa tâcat ljâş olur

• \ . \
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336 a fâcatından ol kişi bulur kayır
Niyyetinde olmaya Hak'dan ğayır

Gayr-ı Hak kalbüfide ger olsa eşer
Olısardur fi'l-i ^ayrun cümle şer

Gayrısın cehd eyle gönlünden gider
Sanma kim gayrı seveni Hak sever

ENDER HAKlKAT-İ ĞAZÂ

Bu söz üzre bir hikâyet eydeyiıı
Sana bir tâlî rivayet ideyin

160 Çün beni İsrâ'il'e ol dem Huzâ
Emr kıldı k'ideler bunlar ğazâ
Kavm-i İmlâk idi düşman anlara
Eylemişlerdi cadâvet bunlara

Kamusı lâkin bahâdur tîğ-zen
Her biri şimşîr-zen leşker-şiken

Anlarun çün kim bu hâlin gördiler
Ol sebebden lıavf idüp varmadılar
Varup ol kavme ğazâ itmediler
Emrine Hakk'ufi mutlc olmadılar

165 Lâ-cerem Hak anlara kıldı ğazab
Gördiler düşmanlarından çok tacab

336 b Oldılar düşman elinden hep zebûn
Kaldılar hör u zelil ü ser-nigün

Nicesini ceng içinde kırdılar
Çoğını tutup esir eylediler

Çün benî İsrâ'il'e irdi belâ
Kaldılar bu mihnet ile mübtelâ

Bunlara çün Hak'dan irdi bu ğazab
Bildiler kim terk-i emr oldı sebeb

170 İçlerinde bir nebi vardı faziz
İsmiyidi Urmeyâ pak ü temiz

169 İkinci dizenin başındaki "Bes" kelimesi fazla olduğu için metinden çıkartıldı.



A.RıDVAN'ıN OSMANLı TARIHI 361

Yalvarup ana tazarru' kıldılar
01 nebiye zarı kılup di diler ' --

Kim bize üftâdeyüz ol dest-gîr
Içümüzden birimüz eyle emir

Kim biz anun buyruğını tutavuz
Haşmumuzdan intikamı alavuz

Urmeyâ bu kavme didi iy sipâh
Ger birifiüz içüfiüzden ola şâh ,j

175 Emrine şayet muti' olmayasız '"',
Varuban gine ğazâ itmeyesiz

Didiler nice gitmeye vüz kârzâr
Hep yıkıldı kalmadı şehr ü diyar

337 a v Oğlumuzla kızumuz oldı esir
Kalmışuz dünyâda biz Jjör u hakir

Dimediler yâd idüp Allah içün
Kim ğazâ eyleyelüm Allah içün

Hak yolında cânumuz terk idelüm
Gönlümüzde 'ışkını berk idelüm

180 . Çünki Hakk'un gayri düşe araya
01 'ibâdet Hakk'a nice yaraya

Olısar ferhunde ol devletlü cân
K'ideler Hak yolına anı revân

Anlara Tâlüt'ı virdi Hak emir
K'ideler düşmanlar ile dâr u gir

Tarigrı'nun emrine idüp inkıyâd
İdeler ol kavm ile varup cihâd

Lâ-cerem bir dem karâr itmediler
Yüriyüp düşmanlarına gitdiler

185 Gidüben tağ u bilenler aşdılar
Issı günde bir suya yitişdiler

İrdi ol peygambere vahy-i Huzâ
K'içmesünler bu sudan eyle nida
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Ger içerlerse üç avuç içeler
Artuk içmeyüp o şuyı geçeler

337 b Ol kim ihlâ ş ehlidi çoğ içmedi
Buyruğından ol nebînün geçmedi

01 kişi kim ictikâdı yoğ idi
İçdügi şu bî-nihâyet çoğ idi

190 Çok içenler cümle bîmâr oldılar
Canlarından külli bizar oldılar

01 şuyı çok içen oldı cümle süst
Az içen kişiler oldı ten-dürüst

Dillerinde yoğ idi şıdk u şafâ
Oldılar ol derde lâ-büd mübtelâ
Üç yüz on üç kişi kalmışdı hemin
Çâliş ü munisler idi pâk-dûı
Yüridiler isteyü Hak'dan meded
Didiler iy Kadir ü Ferd ü Şamed

195 Kalmışuz bî-çâre eyle feth-i bâb
Bendeyüz kıl bu ducâmuz müstecâb
Hale ducâsm anlarun kıldı kabul
itmedi bî-çâreler gönlin melül
Kalır idüp düşmanların kıldı helak
Eyledi meskenlerini zîr-i hâk

Kahrına Hakk'ufi sebeb Dâvüd idi
Anlara gorilinde olan düd idi

338 a Bu hikâyet kim safla kıldum beyân
Tâ bilesin âl-i 'Osman'ı cayân

200 Âl-i cOşmân oldı ihlâş ile hâş
Buldılar Hazretde lâ-büd ihtişâş

Oldılar câlemde cümle ser-bülend
Urdılar kâfirlere zencîr ü bend

îy tevârîhi bilenler ser-be-ser
Ger bilürsefiüz bana virün haber

193 pâk-dîn: metinde, "pâk u dîn."
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Zahir olaldan Muhammed ümmeti
Halk idelden Tarigrı eşref milleti

Farz olaldan ehl-i tslânıa cihâd
Al-i 'Oşmân bigi kim kıldı cihâd

205 Bu kadar küffâra kim kıldı kahır
K'illerinden bi-had aldı il ü şehr

JJoSf j jl!«TJ JL« I cayân

Bunlarufiçün dindi fikr eyle inan

Söz uzar şâh-ı cihan Crâzl Murâd
Muhlis idi hâlis u nik-i'tikâd

Bir 'imaret yapdı hoş câlî makam
Kim kona anda müsâfir hâş u câm

Kim ki konsa anda bulur rahatı
Vireler ana firâvân ni'meti

338 b 210 Yapdı hem kurbinde 'âli türbesin
Eylesün Yezdan münevver türbesin

Rümili'n cümle musahhar eyledi
Beglerin kendüye çâker eyledi

Milk-i Laz'a cazm idüp encâm-ı kâr
Anlarufila kıldı kaşd-ı kârzâr

Çünki kâfirler bu kaşdı bildiler
Cümle begler Laz'a yardım virdiler

GAZA KERDEN-Î DlGER BÂR SULTÂN MURÂD BÂ-LEŞKER-Î LAZ

Kim kılup Ğâzî Murâd ile kıtal
Bî-mahâbâ ideler ceng ü cidal

215 'Akıbet Sultân idüp Lâz ile ceng
Gözlerine kıldı bu dünyâyı teng

Bir neberd oldı ki devr-i rûzigâr
Görmemişdi ana benzer kârzâr

206 L*_7 V j «-L*Jı ^-«î "Ümmetim yücedir, ondan yücesi yoktur" anlamında

bir hadis. ' " . •
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Tâ ebed târihi olupdur işbu kâr
Söylenür dillerde şimdi yadigâr

Başılup kâfir kırıldı kat kat
Küşteler şan püşte oldı âdem at

Kâfirim oldı aşağa çün seri
Kovuban gitmişdi leşker kâfiri

339 a 220 Az kişiyle pâdişâh idüp karâr
Leşker içün kılmış idi intizâr

Ölüler içre meğer bir mürde-dîn
Kana müstağrak yaturdı ol lacîn

Olmış idi gövdeler içre nihân
Şâh'ı görür di velîkin ol cayân

Çün kaza irdi IJugâdan ol pelîd
Hançer ile urdı Şâh oldı şebîd

Ol zaman Sultân Murâd olup şehîd
Gâziyidi tâ ebed kaldı sacîd

225 Böyledür çerhün ezelden cünbişi
Şanına kim payende kala bir kişi

Çün şehîd oldı ğazâ yohnda Şâh
Buldı câlî mertebe bî-iştibâh

iste rûhından hemîşe sen meded
Bulasın tâ kim fütûhı bî-caded

PÂDİŞÂH ŞUDEN-t YILDIRIM BÂYEZÎD HAN

Çün Şeh-i Câzî Murâd oldı şehîd
Tahtına oturdı oğlı Bâyezîd

Atası mânendi câdil oldı ol
Cümle fenler içre kâmil oldı ol

339 b 230 Gey severdi câlimi ol nîk-nâm
Ehl-i cilme eyler idi ihtiram

Hoş tutardı kanda zâhid var ise
Gözler idi kanda câbid var ise
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340 a

Feth idüp Sivas ile fokad'ı ol
Canik ü Samsun'ı dahi aldı ol

Şehr-i Antaliyye'yile çok diyar
Cümlesin feth eyledi ol tâc-dâr

Hem Alaşehr'i de Saruhan'ı da
Milk-i Aydın ile Germiyan'ı da

235 Kastamoniyye diyarını tamâm
Kamusın feth eylemişdi ol hümâm

Hem Karaman iline de geldi ol
Konya'yı Lârende'yi de aldı ol

Kalmadı milk-i Karaman'da diyar
Kim anı feth itmedi ol nâm-dâr

Sonra tahtında oturdı gönü şâd
Memleketde kıldı ğâyet cadl ü dâd

ÇCalk-ı câlem çünki cadlin gördiler
Ulu kiçi hep ducâlar kıldılar

240 Memleketde hâli bir yir kalmadı
Kim anufi cadliyle ma'mür olmadı

Kalmadı kişverde bir şahrâ vü tağ
K'olmadı âbâd olup bustân u bâğ

Eyleyüp zühd ü cibâdet aşikâr
Kıldı tâcat Rabbına leyi ü nehâr

Tevbe kıldı içmedi bir İşatre mey
Bir nefes güş itmedi çeng ile ney
Âl-i 'Ogmân idi cadl ile cömer
Bildi çün bî-dâd olupdur kadılar

245 işleri rişvet durur tağyîr-i şerc

Bilmediler neydügin aşl ile ferc

Şerca uyan dünyeye kılmaz nazar
Bâtılı kor dahi hak yola gider
Anları cadl eyleyüp sorardı hep
Zulm ile alduklarin alurdı hep

241 tağ: metinde, "bağ."
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Anlara tehdîd idüp kıldı ceza
Yavuza yavuzluk, itmekdür seza

'Akıbet nakl eyleyüp ol pâdişâh
Yirine oğlı Muhammed oldı şah

BER-TAHT NÎŞESTEN-İ SULTÂN MUHAMMED HAN

250 Oldı çün Sultân Muhammed milke han •
Her vilâyet toldı emn ile emân

340 b îşi câlem halkına ihsan idi
Zer katında hâk ile yeksan idi

Beglerin ğâyet severdi ol hümâm
Eyler idi beglerine ihtiram

'Aleme in'âm iderdi sim ü zer
Bir idi katında seng ile güher

Kankı şeh kim virmeye halka direm
Sânına 'âlî dimez ehl-i kerem

255 Nâm-ı nîk it mâlik iken iktisâb
Söz budur va'llâhu alem bi'ş-şavâb

Oturup tahtında her dem şehriyâr
cAdl iderdi 'âleme leyi ü nehâr

Devletine hâş u (5m idüp ducâ
Şükr iderlerdi Huzâ'ya hem şenâ

Sânını kılmışdı Hak anuîi reflc

Emrine kâfirler olmışdı muti'

Virüben îflâh afia her demde bâç
Almış idi Lâz u Buğdan'dan harâc

260 Eyleyüp bu devr anı âhir nihân
Yirine oğlı Murâd'ı kıldı han

255 Nâm-ı aik: metinde, "Nâm u nîk."
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BER-TAŞT NlŞESTEN-1 SULTÂN MURÂD ÇAN

341 a Tahtına oturdı çün Sultân Murâd
'Âlemüfi halkı kamu buldı murâd

Buldı rif'at anda dln-i Mustafâ
Toldı kişver emn ile zevk u şafâ

Sacy idüp kesb itmiş idi yahşi ad
Bulmış idi iki 'âlemde murâd

IJâliyidi fitneden devrinde milk
Şâdumân idi emân içinde milk

265 Lâz ile îflâh'ı feth itmiş idi
Cümle despot illerin almış idi
Engürûs'ı nice kez basmış idi
Kazımir'i dahi öldürmiş idi
Engürüs'a eyleyüp nice ğazâ
Kılmış idi canına Rus'un ceza
01 gazalar k'itdi ol şâhib-kırân
Şerh olmmaz kimsene kılmaz beyân

Aldı Semendire'yüe on hisar
Hem Novabirde'yi dahı^/ol tâc-dâr

270 Aldı Alacahisar'ı komadı
Hem Mora'yı aldı hem Arnavud'ı

Ol Şeh'üfi vasfı beyâna gelmeye
Söylenüp hergiz lisâna sığmaya

341 b Buluban devrinde fazl ehli revâc
Ehl-i cilmün başına uruldı tâc

Olmış idi halk-ı 'âlem kâmkâr
Tolmış idi 'adi ile şehr ü diyar

Çılmış idi fitneden milki emin
Her kişi şuğlinde olmışdı hemîn

275 Baş koyup öninde şehler ber-zemî'n
Ana kılmışlardı medh ü âferîn

Gice gündüz nûş iderdi câm-ı mey
Güş iderdi barbut u tanbür u ney "

367
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342 a

Yoğ idi gönlinde hiç endişesi
'işret idi rüz ile şeb pîşesi
cÂleme lutf ile kılmışdı nazar
Bir idi katında anun hâk ü zer
cAdliyile câlemi yapmış idi
Hem cadûdan milki dür itmiş idi

280 Otuz üç yıl şâh olup Sultân Murâd
cÂkıbet gitdi cihandan nâ-murâd
cÂlemün olsaydı tabcında kerem
Olmayaydı Şeh Murâd'un {ömri kem

Nice şoldı berg-i gül kıl ictibâr
Solmadı hergiz cihanda şâh-ı hâr

Kıldılar çün Şâh'ı kabrinde nihân
Yirine Sultân Muhammed oldı han

BER-TAHT NlŞESTEN-İ SULTÂN MUHAMMED HAN

Oldı çün Sultân Muhammed milke şâh
Bende-fermân oldı emrine sipâh

'Adliyile buldı revnak memleket
Üstüvâr oldı esâs-ı saltanat

285

290

Başına urındı tâc-ı cevheri
Cismine geydi kaba-yi serverî

Buldı anun cfidıla zînet zaman
Oldı eyyamında âsüde cihan

Cönlini halkım kamu almış idi
Şenlerin cümle şikâr itmiş idi

Câlib oldı çünki her han üstine
Yüridi evvel Karaman üstine

Yalvarup nısfını virdiler ana
Yürimeye tâ ki anlardan yafia

Didiler kim kılmışuz biz çok günâh
Olmışuz sen pür-keremden cögr-hvâh
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Anlarun kıldı kelâmın Şeh kabul
Buldılar anlar muradına vüşûl

342 b Anlarufila eyleyiip cabd u karâr
Döndi girü tartma ol tâc-dâr

İki yıldan sonra ol şâhib-kırân
Çekdi İstanbul'a leşker bî-kprân

295 Her tarafdan geldi leşker bî-şümâr
K'alalar İstanbul'ı idüp hişâr

Küs ile çalındı şürnâ vü nefir
K'ideler kâfirler ile dâr u gîr

Hep dizildi meymene hem meysere
Düzdiler kalbi cenahı yik-sere

Yidi yüz bin kişi olındı şümâr
Her biri bir pehlevân-ı nâm-dâr

Didiler Tekfür'a geldi ejdehâ
Kim deminden bulımaz kimse rehâ

30Q Geldi Şâh İstanbul'ı kıldı hişâr
Eyledi kâfirler ile kârzâr

Gaziler çün küs-ı harbî çaldılar
foplar atup mancınıklar kurdılar

Şeh buyurdı kim hişârı yıkalar
Kâfirüfl canını oda yakalar

İdeler oğlın kızın kamu esir
Hep kiralar irkegin bürnâ vü pir

343 a Kuru yirde gemiler yürütdiler
Bir depeden çeküben aşurdılar

305 Top ile İstanbul'ı toldurdılar ...
c Akıbet yağma idüben aldılar

Gelesi yıl Mora'ya 'azın eyledi
Ol diyarı varuban feth eyledi

İstimâlet kıldı anda anlara
Söyledi kamu sipâh u beglere'

369
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Kim ki bir yoldaşlık ide ben görem
Ana ol dem bir ulu sancak virem

Çokluğmdan kâfinin bâk itmenüz
Guşşalardan zehrenüz çâk itmenüz

310 Mü'mine lîak'dan irişmişdür meded
Hem hidâyet hem keramet bî-caded

01 diyârufi fethini idüp tamâm
Tartma geldi oturdı şâd-kâm

Gelesi yıl yine cemc itdi sipâh
Kaştamoni'yle Sinab'ı aldı Şâh

Geçdi andan yüridi ol Şehriyâr
Eyledi şehr-i farabzon'ı hişâr

Çalkına didi gelün ceng idelüm
Kâfire yir yüzini teng idelüm

343 b 315 Bu söz ile halkı kuvvet buldılar
Kâfir üzre tlri bârân kıldılar
cÂkıbet furşat buluban aldılar
Gaziler toyum oluban döndiler

Girü döndi tafrtma kıldı karâr
Leşkerine kıldı bahşiş bî-şümâr

Şonrağı yıl geldi İflâk iline
Alup anı gine geldi iline

Hem gine ol yılda leşker dirnedi
Varuban Midilli'yi f e th eyledi

320 Sonra feth itdi Karaman'ı tamâm
Iğrıboz'ı dahi aldı ol hümâm

Eylemişdür çok gazalar bî-hisâb
Şerh olınmaz eylesek bin faşl u bâb

Nice yirler dahi feth itmiş durur
Anca begler milkini almış durur

311 Şâd-kâm: metinde, "Şad u kâm."
31S tlri: metinde, "yiri."
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Halka rüşendür ne hacet biz dimek
Söyleyicek söz uzar artar emek

Bir zaman kim geçdi devr-i rüzigâr
Nâgehân söylendi bu söz aşikâr

325 Didiler itdi hurüc Uzun Hasan
Kendü^,eliyle boynma dakdı resen

344 a Işidüp Sultân Muhammed bu sözi
Şöyle hışm itdi ki kan töldı gözi

Kakıyup cem' eyledi ol dem sipâh
K'eyleye İran'ı Türân'ı tebâh

Bir çeri dövşürdi ol dem bî-hisâb
Yüridi taccîl ile kıldı şitâb

İtmiş idi cerhi ker âvâz-ı küs
Tozı kılmışdı hevâyı âbanüs

330 Şöyle kim her canibe kılsan nigâh
Haymeler olmışdı cümle bârgâh

Tolmış idi yir keman u tir ilen
Tağ u şahrâ gürz ile şimşir ilen

Halika itmişdi dilden i'tikâd
Şevketine itmeyüp Şah i'timâd

Secde kıldı didi iy Macbüd-ı pâk

iJI

Senden özge yok durur melce' bana
Yüzümi döndürmişem sendin yana

335 Senden irer çün cinâyet bî-gümân
İsterem senden meded yâ Müste'ân
Ol taraf dan lâf ile Uzun Hasan
Eyleyüp mekr ile envâc-ı fiten

344 b Divşürüp İran u Türân Leşkerin
Ol diyârufi cem' idüp serverlerin

333 *Jİ J_*M (_^O (J>.PLJ J.-. .*-.»- C-J \ "Tanrım, sen bana yetersin, sen-

den başka dayanağım yok."
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Yüridi Sultân Muhammed kaşdına
İrmedi âhir velî makşüdına

Kendüzin görmişdi Hak'dan dür idi
Bi-başîret câhil ü mağrur idi

340 Çün ğurür itmek be-ğâyet şûm olur
Ğarre olmak devlete mezmüm olur

Dir idi Sultân Muhammed aşikâr
Kim gerekdür şenlere nâmüs u câr

Ol kim anda olmaya nâmûs u neng
Görine dünyâ firâhı ana teng

Söyledi ol dem sipâh u beglere
îstimâlet birle didi leşkere

Duruşalum ad içün ceng idelüm
Yir yüzini düşmana teng idelüm

345 Bu söz ile cümle hoş-dil oldılar
Ehl-i leşker cenge bil bağladılar

Çünki şâh olan dil-âver olmaya
Mük ana hergiz musaljhar olmaya

Def'ine çâre cadûnun ceng olur
Ol kim ikdam itmeye bî-neng olur

345 a Pes kılup Hakk'a tevekkül Şehriyâr
Eyledi Uzun Hasanla kârzâr

Çahnup tabi u nefir uruldı küs
Oldı çerhün yüzi tozdan âbanûs

350 Bir savaş oldı ki çerh-i nîlgün
Görmemişdi ana benzer kara gün

Ol arada oldı bir ulu kıran
Şöyle kim baş indürürdi Nerrimân

foldı ol gün kan ile cüy-ı Furât
Lâlegün oldı ser-â-ser her nebat

'Akıbet Uzun Hasan olup zebûn
Kaçup oldı câlem içre ser-nigün
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Sındı kaçdı leşker anı kodılar
Raftım ser-cümle yağma kıldılar

355 Leşkerinün ekserini kıldılar
Oğlı Zeynel başın anda kesdiler

Çetr ü hayme her ne kim var gene ü mâl
Alınup ser-cümle oldı pâymâl

Aldılar el-kışşa esbabın tamâm
01 sefihi kıldılar bed-nâm-ı câm

Anlara rahm itdi lîkin Şehriyâr
Çünki kıldı ol tavîl ahmak firar

345 b Gitmedi ardınca anufi tâc-dâr
01 mahalde eyledi bir gün karâr

360 Bir kadem gitmedi andan ilerü
Tahtına cazm eyleyüp döndi girü

Sacy idüp Sultân Muhammed bir zaman
Kodı devrânında çok nâm u nişan

Gerçi kim 'âlemde çok iş işledi
Âhir-i 'ömrinde zühde başladı

Gice gündüz çok 'ibâdet eyledi
fâkati yitdükçe tâ'at eyledi

Otuz üç yıl sürdi hükm ü saltanat
Emrine râm oldı cümle memleket ' •

365 cÂkıbet irişdi fermân-ı İlâh
Gitdi dâr-ı rahmete ol pâdişâh

Çünkim ol bu haneden divşürdi raht
Değdi Sultân Bâyezîd'e tâc u taht

ÂMEDEN-Î SULTAN-I <İDİL SULTÂN BÂYEZlD ÇAN
JJALLEDA'LLÂHU MÜLKEHU

Çünki tahta geçdi Sultân Bâyezîd
Memleketden hayf u zulm oldı bacîd

362 Âhir-i 'ömrinde: metinde, "Ahir 'ömriude."
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cAdliyile milki ma'mür eyledi

Memleketden bid'ati dür eyledi

346 a Gün bigi çün cadli rüşendür cayân

Pes ne hacet biz anı kılmak beyân

370 Halk idelden bu cihanı Kirdigâr

Gelmedi bir ana benzer şehriyâr

Kopmadı mânendi şâh-ı dâdger

Anı görse aferin dirdi cÖmer

'Adline tahsin ide Nûşinrevân

irmeye cüdma deryâyile kân

Mezra'ında cüdmun vakt-i direv

JMilk-i Hindistan degüldür nîm cev

Lutf u ihsanına ğâyet olmaya

Hem sehâsına nihayet olmaya

375 Hulkınun hüsnin işitse Müşteri
cIşk ile candan olurdı müşteri

Atınufi na'li hilâlin âfitâb

Dir görüp "-^'j-^ C—«J f£---î^\-i

Himmeti cenbinde bu rüy-i zemin

Zerre mikdârınca ançakdur hemin

Ben de kalmışdum fütâde çün zemin

Kimseden işitmez idüm aferin

Guşşayile geçürürdüm rüzigâr

Hufteyidi devletüm leyi ü nehâr

346 b 380 Himmet-i Sultân-ı Gâzî Bâyezîd

Kâşif-i esrar Sultân Bâyezîd

Bâht-ı huftem geldi bîdâr eyledi

Bu vücûdum cümle efkâr eyledi

Didi çün kim şâh ola ehl-i sahun

Şanına ma'lûm ola fazl-i sahun

376 «̂ 1 J! d—O . « I J L J L Kur3an, 78.Sure, 4O.ayet.
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Hem mürüvvet menbacı bahr-ı ıatâ
Hem- fütüvvet kânı^ola nicme'l-fetâ

Bes neden kim böyle kâmüş olasın
Sen gerek deryâ-yı pür-cüş olasın

385 Söyle bir dîvan ki^ola âb-ı revân
Çünki sensin nazm içinde pehlevân

Çün toludur hâtıruîi genc-i güher
cÂleme bahş eyle andan sim ü zer

Ol sebebden dik-i tabcum kıldı cüş
Bahr-ı fikrüm eyledi cüş u ^urüş

Bes bezendi dürlü reng ile saljun
Taze düşdi gine dîvân-ı küllün

Böyleyiken fikrümüz kaşır durur
Sanma Şâh'un medhine kadir durur

390 Çün anufl evsâfına yokdur kerân
Pes anı Rıdvan nice kıla beyân

347 a Bahr-ı bî-pâyânı katre ne bile
Zerre şemsüfi nicesi şerhin kıla

Nola ol Sultân afiıldiyısa sofi
Cümlesinden fazl ile olmışdur öfi

Enbiyâdan sonra geldi Mustafâ
Kamuya macnîde oldı pîşvâ

Şâhumuz da ma'nîde sabık durur
Her ne dindse şanına lâyık durur

395 Devleti bağına irmesün hazân
Kâyim olsun dâyim oldukça cihan

Bir zaman milkinde kıldı cadl ü dâd
İstedi gorili ki eyleye cihâd

6AZÂ KERDEN-t SULTÂN BÂYEZÎD HAN BE-KİLİ ve ÂKKİRMAN

Pes Jıaber gönderdi Buğdan'a hemân
İlci şaldı ol pelide ol zaman

385 Söyle: metinde, "Şöyle."
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Didi hep milkün bana virmen gerek
Kal'a miftâhını göndermen gerek

Yohsa varam üstüne iltüp sipâh
Hem getürem başıma rüz-ı siyah

400 İşidüp Buğdan didi bu iş muhal
İtmedi emrine Şâh'ufi imtisal

347 b Pes hemân Şeh daljı dirdi leşkerin
01 zaman cemc itdi halk-ı kişverin

Rümili'n sürdi Anatolı'yüe
Almağa Akkirman'ı Kili'yile

Dirdi üç yüz bin dahi yetmiş bin er
Her birini şanasm bir şlr-i ner

Hem yigirmi bin yeniçeri bile
Kapu halkınun his âbın kim bile

405 Var idi ola otuz kırk bin fazab
Bunları cem' eyleyüp ol lutf-ı Rab

Yüridi Hakk'a tevekkül kıldı Şâh
Varuban irdi Kili'ye Pâdişâh

Ol Kili bir kal'ayıdı nâm-dâr
Yoğ idi mânendi bir muhkem hişâr

Pâdişâh'a didiler işbu hişâr
Buna bir şâh itmemişdür dajjı kâr

Kal'adur 'âlemde saht u bîı-nazir
Buna yol bulmış degüldür bir dilîr

410 Pâdişâh eydür bu sözi söylemen
Ol kim olmaz işdür anı işlemen

Ger buna olursa cavn-i Kirdigâr
Eylerem ben bu hisarı tarumar

348 a Ger bum pülâd ise çün mûm idem
Çün Hak'ufi lutfın bana ma'lûm idem

399 getürem: metinde, "getürdüm."
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Kalcaya ol dem savaşçı şaldılar
Pes buyurdı küs-ı harbi çaldılar

Yürüdiler cümle leşker bî-direng
Kıldılar küffâr ile şîrâne ceng

415 'Akıbet yitişdi fermân-ı Ahad
Mustafâ rühından irişdi meded

(Naziler ol dem hişârı aldılar
Kâfirün canına âteş şaldılar

Kıldılar küffârı ol dem târ u mâr
Aldılar mâl u ganimet bî-şumâr

Kâfirün ir keklerini kırdılar
Başların kamu süîiüye dikdiler

ttdiler oğlın kızın kamu esir
Kıldılar kâfirleri hör u hakir

420 Çünki feth itdi Kili'yi Pâdişâh
Yüridi Akkirman'a sürdi sipâh

Vardı düşdi üstine itdi hişâr
Kıldılar gaziler anda kârzâr

Oklar atup çok savaşlar kıldılar
Toplar ile mancınıklar kurdılar

348 b 'Akıbet anı dahi feth itdi Şâh
İrişüp naşr-ı Huzâ cavn-i îlâh

Ol gazalar çün naşîb oldı ana
Devlet ile döndi tahtından yana

425 Kişverinde kıldı cadli bî-şümâr
Sakin oldı bir zaman ol Şehriyâr
Bir gün irdi Şâh'a ilhâm-ı Huzâ
Pes girü cazm eyledi k'ide ğazâ
Lâ-cerem emr itdi ol dem Pâdişâh
Kim katında cem' ola cümle sipâh

Çıkdı kondı leşker ü hayl ü haşem
Yüridi begler çözildi hep calem

413 küs-ı fyarbi: metinde, "küs u harbî."
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Küs uruldı çalinup şürnâ vü tiz
Şanasın kim kopdı rüz-ı rüstehîz

430 Şehriyâr ol yıl bu işi işledi
Eynebalıtı kal'asın feth eyledi

Döndi andan tahtına ol tâc-dâr
Devlet ile bir zaman itdi karâr

Eylemişdi gerçi tahtında sükûn
Düşdi Şâh'un gönüne fikr-i Mutun '

Ol sebebden yine cem' itdi çeri
Şöyle kim yir yüzüni tutdı çeri

349 a Hem gemi kaydını gördi Şehriyâr
Yapdı envâcı gemiler bi-şümâr

435 Koydı ol keştilere yüz bin dilir
Şanasın her birisi bir nerre-şîr

Çünki Şâh itdi Mutun cazmin cayân
Oldı keştiler de deryadan revân

Varuban kondı Mutun'a Pâdişâh
Başladı ceng itmeğe ol dem sipâh

Gördi Şeh bir kalca tâ fevka'l-culâ
Ana nisbet âsumân tahte'ş-şerâ

Bes dönüp Hakk'a münâcât eyledi
Çâlik'ına carz-ı hâcât eyledi

440 Ağlayup kıldı tazarru1 bî-hisâb
Lâ-cerem oldı ducâsı müstecâb

Ol Mucîn'üfi lutf u cavni yitişüp
Hem Resül'ün mu'cizâtı irişüp

Kudret ile Şâh'a feth oldı Mutun
Kâfire sûd itmedi mekr ü füsun

Gönlüme ilham idüp ol Kirdigâr
Bende dahi yiiridüm bi-ihtiyâr

Yidi yoldaş kalcaya çıkdum revân
Eyledüm kâfirlerüû kanın revân
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349 b 445 Sacy idüp ol yolda çekdüm çoğ elem
'Akıbet burç üstine dikdüm calem

Gör diler sancağum anda aşikâr
Leşkerüâ halkı şığâr ile kibar

Gaziler çün kim hişâra girdiler
Pâdişâh emr itdi yağma itdiler

Oldı üç gün üç gice yağmâ-yı câm
Kâfirün kaydını gördiler tamâm

Yidi bin içinlü var idi çü şîr
Kalcada konuşlar idi gey dilîr

450 Ekserini anlarun kati itdiler
Nicesin tutup esîr eylediler

Ol hişâr ehlini ğâret kıldılar
Mâlların esbabların hep aldılar

Gör hasüdı nicesi itdi hased
Kıldı Şâh'a remz idüp ilkâ-i bed

Ahmed-i Rıdvan'ı çün ğamz eyledi
Kal'aya destursuz ç.ıkdı didi

Anun içün habbe incâm olmadı
Şâd olup Rıdvan muradın bulmadı

455 Kişiye bir nesne olmazsa naşîb
Mânic olur ana bir şey5un cacîb

350 a Ya har-ı İsî'den irer bir eşer
Ya har-ı deccâl ider ana zarar

Oradan gitdi Koron üstine Şâh
Bileşince göçdiler cümle sipâh

Çün kim irişdi Koron'a Şehriyâr
Virdiler anı dahi bî-ihtiyâr

Var idi biş yüz ğulâmı meh-cebîn
Dahi üç yüz kız çü lûlû-yı semin

460 Dahi envâc-ı ğarâyib buldılar
Cümlesini Şâh'a pişkeş kıldılar
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Şeh dahi pişkeşlerin kıldı kabul
Oldılar cân ile dilden Şâh'a kul

Bunlara vazc eyleyüp şercî harâc
Bunlarun derdine kddı Şeh cilâc

Dahi nice kalcalar feth eyledi
Anlarun işin de böyle işledi
cÂlim-i Rabbânidür Sultânumuz
Kâmil-i pür-macrifetdür Hanumuz

465 Dünye turduğmca tursun ber-karâr
Devlet ü cömri cihanda payidar
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