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ŞAİRİN DİLİNDEN FETİH: RÂZÎ’NİN MORA FETİHNÂMESİ
CONQUEST FROM THE POET'S LANGUAGE: MOREA FETİHNAME
OF RÂZÎ
Fatih KOYUNCU ∗

Öz
Savaşlarda kazanılan zaferlerin bahis konusu edildiği fetihnâmelerde galip gelen padişah ve
komutanın kudreti övgü dolu ifadelerle anlatılır. Elde edilen galibiyetin halka duyurulmasında
fetihnâme türündeki eserlerin ve mektupların önemi büyüktür. İslam devletlerinde gelenek olan
fetihnâme yazımına Osmanlı Devleti zamanında da devam edilmiş; özellikle 16. asırdan sonra rağbet
gösterilmiştir. Bu tür eserlerin edebî bir metin olmalarının haricinde tarihî birer belge niteliği de
bulunmaktadır. Savaşa katılan şairler bu hadiselere hislerini de katarak gerçekleşen fethi
nakletmişlerdir.
Klasik Türk edebiyatı tarihi incelendiğinde fetihnâme türündeki eserlerin önemli bir yekun teşkil
ettiği görülmektedir. Bu türde metin kaleme alanlardan biri de 18. asır şairlerinden Râzî’dir. Şair,
Sultan III. Ahmed’in saltanatı zamanında 1715 yılında Mora’ya yapılan ve büyük bir zaferle
sonuçlanan seferi mesnevi formunda nazma çekmiştir. Fetihnâmenin yazma nüshasında müellif
hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak eserde Râzî mahlasını belirten şairin bu asırda
yaşayan şiir ve inşada mahir, tarihleri beğenilen Abdüllatif Râzî (ö. 1146/1733-34) olması kuvvetle
muhtemeldir. 162 beyit olarak kaleme alınan fetihnâmede şair sanat kaygısıyla hareket ederek Mora
fethini tasvirî bir üslupla anlatmış, fethedilen yerler ile bazı kale ve beldeler hakkında bilgiler
vermiştir. Bu çalışmada fetihnâmeler hakkında genel hususlara değinilmiş, hakkında net bir bilgi
bulunmayan eserinin müellifi Râzî’nin kim olabileceği tartışılmış, Mora fetihnâmesi şekil ve muhteva
yönünden incelendikten sonra eserin metni sunulmuştur.
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Abstract
The power of the winner sultan and the commander is expressed with praise in fetihname in
which victories are mentioned. Works and letters qualifying as a fetihname have great importance on
turning the winning into a victory and on publicizing. The tradition of writing fetihname in Islamic
states was continued during the Ottoman Empire, especially after 16th century it was shown to it in
demand. Besides the fact that such works are literary text, they also have the feature of a historical
document. The poets who participated in the war transferred the conquest by adding their feelings to
events.
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When the history of classical Turkish literature is examined, it is seen that the works of the type
of conquest constitute a whole. One of these text writers is one of the 18th century poets Râzî. The
poet mentioned the conquest which took place in Mora in 1715, during the reign of Sultan Ahmed III,
and resulted in a great victory as verse. It is highly probable that the poet using his pseudonym in the
work in which there is no detailed information about the author may be Abdüllatif Râzî (d.
1146/1733-34) who lived in that century and who is adept in poetry and construction and whose
dates are liked. In the fetihname which was written as 162 couplets and as a verse in mesnevi form,
the poet explained the conquest of Mora in a depicted manner and gave information about the
conquered places, some castles and towns. In this study, it was touched to general issues about
fetihname and it was discussed who could be the author of the work Razi. After examining the
fetihname of Mora in terms of shape and content, the text of the work was presented.
•
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Giriş
Fethedilen beldelerin ve kazanılan zaferlerin anlatıldığı tarihî-edebî metinlere fetihnâme
adı verilmektedir. Orta Çağ İslam dünyasında padişahlar güçlerini ve hâkimiyetlerini
göstermek için süslü ifadeler kullanarak zaferlerini bildirme gereksinimi duymuşlardır. Mektup
ve ferman şeklindeki bu fetihnâmelerde galibiyetten övgü ile bahsedilir ve düşmanlara tehdit
dolu ifadeler kullanılırdı. Fetih mektubu yazma geleneği ilk İslam devletlerinde başlamış ve
Türk-İslam devletlerinde devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nde elde edilen zaferler komşu
ülkelere ve İslam devletlerindeki hükümdarlara fetihnâmelerle anlatılmıştır (Pakalın 1993: 614).
Fetihnâmeler iki kategoride incelenmektedir: Bunlardan biri padişahlar ya da ileri gelen
devlet adamları tarafından gönderilen ferman veya mektuplar; diğeri ise bir yerin fethini
anlatan metinlerdir (Aksoy 1997: 7). Düşmanın mağlup edildiği veya bir zaferle neticelenen
seferin konu edildiği metinlere “fetihnâme” ve “zafername”; bir gazanın anlatıldığı eserlere de
“gazavatname” denilmektedir. 1 Tarihî bir hadiseyi doğrudan anlatan gazavatname, zafername,
sefername türü metinleri Selimname ve Süleymanname ismiyle fethi gerçekleştiren
padişahların adlarıyla anılan eserlerden ayırmak mümkün olamamakta ve kesin bir hat
çizilememektedir. Bu eserler edebî bir metin olmalarının yanında tarihî bir vesika değeri de
taşımaktadır. Tarihî metinlerde görülen eksiklikleri veya net olmayan bilgileri bu eserler
vasıtasıyla çözebilme imkânı elde edilmektedir. Osmanlı döneminde başlangıçta münferit
fetihleri anlatan veya tarihin bir bölümünü oluşturan metinler yazılmışken daha sonraları bir
padişahın, vezirin veya herhangi bir komutanın katıldığı savaşları konu edinen fetihnâme
yazma temayülü 15. asırdan itibaren ortaya çıkmış, 16. asırdan sonra bu tarz eserlerin sayısı
artmıştır. Bir şahsa atfen yazılan bu tür eserlerde verilen bilgilerin bazıları subjektif
değerlendirmeler olduğu için bahsi geçen malumatın teyit edilmesi gerekmektedir (Aksoy 1997:
9-11).
Osmanlı Devleti tarihinde birçok fetih hareketi şairlerin de dikkatini çekmiş, dönemin
üslubu çerçevesinde bu türde eser(ler) vermelerini sağlamıştır. Bazı şairlerin kasidelerinde bir
padişahın veya ileri gelen devlet adamının yaptığı sefer sonucunda kazandığı zaferin süslü ve
mübalağalı bir üslupla anlatıldığı görülmektedir. 2
Klasik Türk edebiyatı metinleri arasında manzum ve mensur olmak üzere fetihnâme
türünde birçok eserin kaleme alındığı bilinmektedir. Kıvamî’nin Fetihnâme-i Sultan Mehmed’i 3,
Sinoplu Safayî’nin Fetihnâme-i İnebahtı ve Moton’u 4, Gelibolulu Âlî’nin Heft Meclis’i 5, Celalzâde
Mustafa’nın Fetihnâme-i Rodos’u 6, Karaçelebizâde Abdülaziz’in Tarihçe-i Feth-i Revan ve
Bağdad’ı 7, ve Nabî’nin Fetihnâme-i Kamaniçe’si 8 bu türde yazılan önemli eserlerden bazılarıdır.
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Türk edebiyatında gazavatnameler hakkında detaylı bilgi için bk. Agah Sırrı Levent, Gazavatnameler ve Mihaloğlu Ali
Bey'in Gazavatnamesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1956.
Örneğin bk. Ahmet Mermer, Mezâkî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni, Atatürk Kültür Merkezi
Yayınları, Ankara, 1991, s. 217-221; 242-245.
Bk. Ceyhun Vedat Uygur, Kıvâmî Fetihnâme, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2018.
Bk. Özlem Dereli, Sinoplu Safâyî'nin Fetihnâme-i İnebahtı ve Moton Adlı Eseri (Transkripsiyonlu Metin), Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2017.
Bk. Cemal Göçmen, Gelibolulu Mustafa Âli’nin Heft Meclisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 2009.
Bk. Murat Yıldız, Celalzâde'nin Rodos Fetihnamesi, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, 2013.
Bk. Nermin Yıldırım, Kara Çelebi-Zade Abdülaziz Efendi'nin Zafername adlı eseri (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad) Tahlil
ve Metin, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul, 2005.
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Osmanlı tarihinde fetihnâmelere konu olan beldelerden biri de Mora’dır. Uzun süre
Osmanlı hâkimiyetinde kalan Mora, 1683-1699 savaşları sonrasında yapılan Karlofça
Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin himayesinden çıkıp, Venediklilerin eline geçti. Osmanlı 1715
yılında Mora’yı tekrar almak için Şehid Ali Paşa komutasında bir sefer düzenledi. Mora
seferinde uzun süredir fethedilemeyen bazı ada ve kaleler alındı. Bu fetih sonucunda Mora
tekrar Osmanlı Devleti’nin idaresi altına dahil edildi (Uzunçarşılı Tarihsiz: 101-108; Ertaş 2007:
25-28).
Klasik Türk edebiyatı tarihi incelendiğinde müstakil olarak Mora fethinin anlatıldığı
manzum ve mensur metinlerin yazıldığı görülmektedir. Vahid Mahdumî, 9 Mehmed Münşî, 10
Mora’nın, sair kale ve yarımadaların fethi için elliye yakın fetihnâme kaleme alan Vakanüvis
Raşid Efendi 11 ve Râzî bunlardan bazılarıdır. Burada Mora fethini manzum olarak anlatan
şairlerden Razî ve eseri hakkında bilgi verilecektir:
1. Eserin Müellifi Râzî Kimdir?
Fetihnâmenin sonunda mahlasını zikreden müellif hakkında biyografik ve bibliyografik
kaynaklar incelendiğinde Mora’nın fethini anlatan Râzî mahlaslı bir şaire rastlanmamıştır.
Kütüphane kaydında bu eserin müellifi Abdüllatif Râzî olarak belirtilmiş; fakat bahsi geçen şair
hakkında gerek kaynaklarda gerekse yazma nüshada net bir bilgi olmadığı için bu metnin 18.
asırda yaşamış başka bir Râzî’ye ait olma ihtimali de bulunmaktadır. Eserin yazım tarihi
dikkate alındığında bu fetihnâmeyi kaleme alabilecek üç kişiden bahsedilebilir:
Abdüllatîf Râzî Efendi
Şiir ve edebiyat erbabı olan Râzî, aynı zamanda tarihçidir. İstanbullu olan şair mülazım
olduktan sonra birçok medresede müderrislik yapmış; Yenişehir, Edirne, Medine ve İstanbul
gibi yerlerde kadılık vazifelerinde bulunmuştur. 1146/1733-34 yılında Üsküdar’da vefat eden
şairin kaynaklarda bahsi geçen ve bilinen eserleri şunlardır: Divan, Terceme-i İkdü’l-cemân, Ehlü’lhaber Min Kelâmi Seyyidi’l-beşer, El-Fülkü’l-meşhun Bi’l-Lü’lüi’l-Meknun ve Câmiü’l-hikâyât. Onun
hakkında bilgi veren kaynaklarda Mora fethi için kaleme aldığı bir eserden bahsedilmez (Tahir
2000: 54-55; Tuman 2001: 304-305; Kesik 2014).

Ankaralı Râzî
Râzî mahlasını kullanan bir başka şair de 1153/1740-41 tarihinden sonra vefat ettiği
düşünülen Ankara ile ilgili yazmış olduğu şiirleriyle tanınan divan sahibi Râzî’dir. Müellif
hakkında Divan’ından elde edilen bilgiler sınırlıdır (Erdoğan 2016: 105-106).

8

9

10
11

Bk. Şerife Yalçınkaya, Nâbî’nin Nâsirliği ve Kamaniçe Fetih-nâmesi (Tenkitli Metin-İnceleme), Kanyılmaz Matbaası,
İzmir, 2012.
Bk. Sevim Üngün, “Vahîd Mahtûmî ve Mora Fetihnâmesi”, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, (1965, 1966, 1967). XV
(20), s. 101-116; XVI (21), s. 63-76; XVII (22), s. 169-180.
Bk. E. Blochet, Catalogue Des Manuscrits Turcs II, Bibliotheque Nationals, Paris, 1933, s. 186-87.
Bk. Raşid Mehmed Efendi-Çelebizade İsmail Asım Efendi, Târîh-i Râşid ve Zeyli, Cilt 2, haz. Abdülkadir Özcan vd.,
Klasik Yayınları, İstanbul, 2013, s.967; Hüseyin Sarıkaya- Veysel Göger, “Mora’nın Yeniden Fethine Dair
Osmanlıların Hazırladıkları Fetihnâme (1715)”, Tarih Dergisi, Sayı 67 (2018/1), İstanbul 2018, s. 101-124. Raşid
Divanı’nda Mora’nın fethi için yazılmış iki tarih bulunmaktadır. Bk. Fatih Günay, Raşid (Vak’anüvis) Hayatı, Edebi
Kişiliği, Divanı’nın Tenkitli Metni ve İncelemesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Edirne, 2001, s. 245-256
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Mustafa Râzî
Öziçeli olan ve kadılık vazifesinde bulunan şair 1198/178-84 tarihinde vefat etmiştir.
Divan’ı ve Gazavatname’si olan Mustafa Râzî’nin ölüm tarihi Tuhfe-i Nâilî ve Sicill-i Osmânî’de
1098/1686-87 olarak belirtilmiştir. Safayî ve Beliğ’de aynı bilgiler Zârî mahlaslı bir şair için
verilmiştir. Bu şairin vefat tarihi 1198/1783-84 değil 1098/1686-87’dir. Burada Naili Tuman’ın ve
Mehmed Süreyya’nın verdiği bilgilerde bir karışıklık olması kuvvetle muhtemeldir (Çapan
2005: 265; Abdulkadiroğlu 1999: 138; Tuman 2001: 305; Akbayar 1996: 1363; Subaşı 2014).
Eldeki bilgilere göre bu fetihnâmenin yaşadığı zaman dilimi de göz önüne alındığında
hem edib hem tarihçi olan, birçok eser ortaya koyan ve kütüphane kaydında da kendisine
atfedilen Abdüllatif Râzî tarafından yazılması kuvvetle muhtemeldir. Ancak bu mahlası
kullanan başka bir şair tarafından kaleme alınmış olabilmesi de ihtimal dahilindedir.
2. Râzî’nin Mora Fetihnâmesi
Yukarıda izah edildiği üzere Mora Fetihnâmesi’nin müellifi Râzî hakkında eserin yazma
nüshasında, biyografik ve bibliyografik kaynaklarda net bir bilgi bulunamamıştır. Fetihnâme,
Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Denizli 319 numarada kayıtlı yazmanın ilk 5
varağında yer almaktadır. Bu eserden sonra Hâzâ Kitâbu Hayâti’l-kulûb MaǾa Muhtasarı Riyāzü’ssâlihîn, Hâzâ Kitâbu Bahri’l-kelâm, Hâzâ Kitâbu Muhtasarı Riyâzü’s-sâlihîn isimli eserler yer
almaktadır. Yazmanın zahriyesinde bir şiir ve Denizli İl Halk Kütüphanesi’nin mührü
bulunmaktadır. Nüshanın sonunda müstensihe ve ne zaman yazıldığına dair herhangi bir bilgi
mevcut değildir. Eserin son beyitlerinde yazar hem mahlasını bildirmiş hem de Mora fethinin
zamanını gösteren bir tarih düşürmüştür:
Mora fetĥine Rāzį didi tārįħ
Egerçi söylediler çoķ tevārįħ
Murād itdi Mora fetĥini muŧlak
Nažardan kec düşürdi kāfiri Ĥaķ
Bu beyitler bize eserin müellifini göstermektedir. Râzî’nin kaleme aldığı metin
Mora’nın tekrar alınması hakkında bilgi veren ve savaşın safhalarını anlatan bir fetihnâmedir.
2.1. Eserin Şekil, Dil ve Üslup Özellikleri
Mora fethinin seyrini anlatan şair, eserini mesnevi nazım şekliyle kaleme almış ve
manzumede aruzun “mefâ̒îlün mefâ̒îlün fe̒ûlün” kalıbını tercih etmiştir. Yazar klasik mesnevi
tertibinde bulunması gereken tevhid, münacat ve na’t gibi bölümlere yer vermemiş, dönemin
padişahı ve vezirini överek konuya giriş yapmıştır. Elde olan tek nüshaya istinaden eserin
başında herhangi bir başlık bulunmamaktadır.
Şair eserini kaleme alırken fethi, sanat kudretini ortaya koyarak anlatmak istemiş;
Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara sıklıkla yer vermiştir. Râzî tercih ettiği dil hususunda
abartıya kaçmamış, o devirde Arapça ve Farsçaya aşina olanların rahatlıkla anlayabileceği bir
dil kullanmıştır:
Ħoşā ferruħ-resān sāl-i hümāyūn
Meserret-baħş u sūr-ı rubǾ-ı meskūn
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Her ezhār-ı çemen gül gibi ħurrem
Ŧuyūr-ı kūh bülbül gibi ħoş-dem
Bu sāl içre ħazān olmaz diyü māh
Śu sepdi ķalb-i gülzāra şebāngāh
Râzî eserinde ahengi sağlamak için aliterasyon, asonansa yer vermiştir. Ayrıca aşağıdaki
beyitlerde sırasıyla ön plana çıkan teşbih, teşhis, iktibas, telmih ve mübalağa gibi edebî
sanatlara da müracaat etmiştir.
Çemende lāleler laǾlįn-ķabaķdur
Fevākihle varaķ rengįn-ŧabaķdur
Şerār-ı ķahrı gūyā nār-ı külħan
Ġıdā-yı tįġı her dem ħūn-ı düşman
Ķubāl-ı ķalǾada ŧutup maķarrı
Lisān-ı Ĥaķ didi eyne’l-meferri
Bu sālüñ nefĥ-i ǾĮsā’dur bahārı
N’ola iĥyāǿ-i emvāt olsa kārı
Ħoşā sāl-i feraĥ-baħşā vü fįrūz
Ki her şeb ķadr ü her bir rūzı nevrūz
Râzî, mesnevide klasik şiirin kaynaklarından olan mitolojiden de faydalanmıştır.
Aşağıdaki ilk beyitte bahsi geçen ve mitolojide savaş tanrısı olarak bilinen Behram, elinde bir
kılıç veya hançerle tasvir edilir. Eski yıldız ilminde Mirrih, Merih ve Mars gezegeni anlamında
kullanılan Behram, Batlamyus teorisine göre Güneş sultanının başkomutanıdır ve beşinci
felektedir. İkinci beyitte de Mars, Jüpiter olarak bilinen ve adı geçen teoride Güneş sultanının
kadısı olan Müşteri’den bahsedilir. Övülen kişi düşüncelerinde ve işlerinde isabetli olmasından
dolayı Müşteri’ye benzetilir. 12
Der-i ķahrında Behrām-ı melek-zād
Yalıñ ķıluçlu ħūnį gözlü cellād
Vezįr-i Müşterį-tedbįr ü dānā
Kevākibden sipihr-i ķadri aǾlā
Müellif eserinde Kur’an-ı Kerim’de geçen Kıyâme suresindeki ayetin “... kaçış nereye”
anlamında iki kelimesini ve Arapça bir duadan “… nereye yönelsen ve yapsan” manasındaki
bir ifadeyi iktibas etmiştir:
Ķubāl-ı ķalǾada ŧutup maķarrı
Lisān-ı Ĥaķ didi eyne’l-meferri 13
Ayrıntılı bilgi için bk. A. Atillâ Şentürk, “Osmanlı Edebiyâtında Felekler, Seyyâre ve Sâbiteler (Burçlar)”, Türk Dünyası
Araştırmaları Dergisi, Sayı 90, Haziran 1994, s. 162-165.
13
“…kaçış nereye?” (Kur’ân-ı Kerim, Kıyâme, 75/10)
12
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Fuǿādı sırr-ı Aĥmed meǿŝeridür

Tevecceh ĥayŝü şiǿtüñ 14 mažharıdur
Şair fetih sırasında alınan bütün kalelerin ve şehirlerin nasıl ele geçirildiğini gözler önüne
getirmek için tasvirî bir anlatımı tercih etmiştir. Ayrıca bazı yerlere dair mekan bilgilerini,
içinde düşmanın bulunup bulunmadığını ve o menzilin ehemmiyetini ifade etmeye çalışmıştır:
Leb-i deryāda birisi Ķoron’dur
Anuñçün eşk-i düşmen sürħ-gūndur
Avarin-i ǾAtįķ ile Cedįd’i
Mora limānınuñ çifte kilįdi
Firāz-ı kūh-ı baĥrįde mekįndür
Menekşe nām bir ĥıśn-ı metįndür
Yine bir ĥıśnuñ oldı nāmı Londar
Ķarįbinde Misistre [vü] Moton var
Folamoc ile Arķadya ĥiśārı
İki ķalǾa durur deryā kenārı
Şair bir geleneğe riayet ederek fethin yazılış yılını gösteren tamiyeli bir tarih
düşürmüştür. Aşağıdaki beyitte müellif, “nazar” kelimesinin sayı değeri olan 1150’den “kec”
sözcüğünün ebced sistemindeki karşılığı olan 23’ün çıkarılmasını belirtmiştir. Böylece Mora
fethinin hicrî tarihi olan 1127 elde edilir.
Murād itdi Mora fetĥini muŧlak
Nažardan kec düşürdi kāfiri Ĥaķ

2.2. Eserin Muhtevası
Râzî bu eserinde Mora fethini, seferin güzergahlarını ve seyrini manzum olarak ifade
etmiştir. Müellif mesnevisine dönemin padişahı olan III. Ahmed’i övmekle başlar. Burada onun
saltanat döneminin ne kadar güzel ve uğurlu olduğunu, baharda esen rüzgarın İsa’nın nefesi
gibi can bahşettiğini, bütün çiçeklerin gül gibi açtığını, bütün kuşların bülbül gibi hoş vakit
geçirdiğini, bu yıl içinde sonbaharın yaşanmayacağını anlatarak bir padişahın devrindeki
hadiseleri baharda meydana gelen güzelliklere benzetir. Bu zamandaki çocukların ümmî
kalmadığını ve genellikle de Molla Cami’nin eserlerinden istifade edildiğini belirtir. Özellikle
1715 yılının bereketlendiğini ve bu senenin zamanların ikbali olduğunu söyler. Ona göre bu
güzelliklere vesile olan cihan sutanı III. Ahmed’dir. Dönemin padişahı olan III. Ahmed
sultanlar içinde cihanı süsleyen, yedi iklime hükmü geçen, kılıcı ve oku din düşmanlarına

14

“… nereye yönelsen ve yapsan.”
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ızdırap veren bir hükümdardır. Sultanın bu yıl bir fetih düşündüğünü, Venedik’in alınmasına
karar verdiğini ve askeri cihada çağırdığını nakleder.
Râzî padişahı övdükten sonra süslü ifadeler ve benzetmelerle sadrazam Ali Paşa’nın
medhine geçer. Onun lütfuna ulaşmayı arzulayan şair, Ali Paşa’nın cömert ve lütuf sahibi bir
sadrazam olduğuna değinir. Paşa’nın atına binerek savaşta muzaffer olduğunu ve Hz. Ali’nin
savaşçı ruhunu temsil eden bir zafer kazandığını belirtir. Şaire göre, Şehid Ali Paşa insanların
sığınağı, akıl sahibi ve hikmetli icraatlarda bulunan bir sadrazamdır.
Daha sonra esas konuya geçen şair sadrazam Ali Paşa’nın Mora topraklarına ulaşmadan
önce geldiği menzilleri anlatmaya başlar. İlk önce gidilen yerin Gördüs kalesi olduğunu belirtir.
Buraya kafirlerin sığındığını, Gördüs’ün dağlık ve taşlık kalesinin halis bir niyet ve gayretle
alındığını, top ve tüfeklerle kalede bir gürültü koptuğunu, cehennem ehli gibi azap gören
düşman ordusunun son hücuma dayanamayıp teslim olduklarını ve bir kısım askerin esir
alındığını ifade eder. Burada beş gün boyunca savaşıldığını ve ümmetin fethin gerçekleşmesine
sevindiğini ve Ali Paşa’nın Gördüs’e nizam verdiğini söyleyerek bu bahsi tamamlar.
Bir sonraki fethedilen yer Anabolı’dır. Râzî burada kale karşısına otağın kurulduğunu ve
devlet erkanının sağlı sollu Ali Paşa’nın yanında oturduğunu ve cesur askerlerin bu yeri
aldığını söyler. Bir sonraki menzil Palamid’dir. Şair buranın Gördüs’e benzediğini, içinde
kafirlerin çok olduğunu, buraya birçok top ve tüfeğin havale edildiğini ve kafirlerin Palamid
için mücadele ettiğini; fakat aslan gibi askerlerin onları susturduğunu anlatır. Şairin anlattığına
göre, orada askerler ne hendek ne de burç bıraktı, her yeri zapt etti. Askerler kafirlere ölüm
şerbetini içirdi ve o derece çetin bir mücadele oldu ki kavgalarından çıkan toz göğün üstüne
ulaştı. Şair benzetmelerde ve hayal dünyasında abartıya da yer vererek çıkan tozların güneşin
yüzünü kirlettiğini ve gürültünün yıldızlara kadar ulaştığını söyler. Allah’ın düşmanın katline
ferman verdiğini ve kale duvarındaki delikle surların yerle bir olduğunu ve toz içinde
askerlerin hücum edip uğursuz düşmanı etkisiz hâle getirdiğini, kılıcının kandan görünmez
olduğunu, kanın su gibi aktığını, bu vaziyette Ali Paşa’nın Allah’a dua ettiğini belirtir.
Askerlere çok fazla altın ve gümüşün hediye edildiğini, her bir askerin âdeta altından kemer
kuşandığını ve Ali Paşa’nın kale işlerini mükemmel bir şekilde idare ettiğini söyleyerek
Palamid’in fethi bahsine son verir.
Bundan sonra fetih menzili Moton’dur. Müellif, ordunun buraya gelip yerleştiğini ve
sadrazamın gayptan fetih ile müjdelendiğini söyler. Şairin anlattığına göre deniz kenarında
bulunan ve etrafı dağlarla çevrili olan Moton’un mamur bir kalesi vardır. Şehit Ali Paşa
komutasındaki donanma kaleyi kuşatır, bunu gören düşmanlar o gece denizden kaçar. Askerler
hemen top ve tüfeğe sarılır, gök gürültüsü gibi sesler hasıl olur ve düşman askerlerinin başına
âdeta kıyamet kopar. Bu durum dört gün devam eder ve bazı düşman askerleri denizden
kaçmaya başlar. Bunu gören Osmanlı ordusu hemen boş kaleye hücum eder. Kalan düşman
askerleri esir edilir. Bu şekilde Ali Paşa üç fethe muzafferiyetle mazhar olur.
Bir bölük asker Kastel’in fethi ile memur edilir ve deniz kenarında olan bu menzilin
alınmasıyla düşmanın adının ve şanının ortadan kalkacağına inanılır. Râzî’nin ifade ettiğine
göre Kastel kalesinin alındığı Moton fethinden önce bilinmiyordu. Moton’un fethi kutlandığı
sırada Kastel’den gelen bir kişi buranın fethini müjdeledi. Bu habere şair sadece insanların değil
meleklerin de çok sevindiğini bildirir. Alınacak kalelerin düşmanları bu dört fetihteki başarıdan
korkuyorlardı. Bu yerlerden birisi de Koron’dur. Burada bulunan düşman askerlerinin
gözyaşları kan rengindendir. Ordu bundan sonra Mora’nın çifte kilidi olan Avarin’e gelir. Daha
sonra dağın yüksek yerinde bulunan Menekşe isimli bir kaleye ulaşılır. Misistre’de bir kale
vardır ve Menekşe’nin merkezi de buradır. Ordunun gösterdiği yüksek gayret neticesinde
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Menekşe fethedilir.
Başka bir menzil de Mora denizine yakın Termiş isimli bir yerdir. Kelifa ve Zarnata
Sultan Mehmed’in inşa ettiği yeni yerlerdir. Manya tepesinin anahtarlarından biri Palamarta,
bir diğeri de Pasava Kalesi’dir. Bu dört yer Manya’ya yakındır. Bir diğer yer Argos dağıdır,
Anabolı bunun tam karşısındadır. Fethedilen başka bir kalenin adı da Londar’dır. Buranın
yanında Misistre ve Moton vardır. Folamac ve Arkadya kaleleri de deniz kenarında
bulunmaktadır. Kalavrata ve Karitye, Badra’ya gitmek için köprü konumundadır. Ali Paşa
Mora’yı bütün kaleleriyle birlikte toplamda on altı günde fetheder.
Şair son bölümde Ali Paşa’yı övmeye devam eder ve yapmış olduğu fethi tebrik eder.
Onun gibi saklı bir inci tanesinin bin yılda bir geleceğini ve insanların Ali Paşa gibi birini
göremeyeceğini belirtir. Ona göre Ali Paşa alemin veziri ve aziz bir arifidir. Daha sonra Sultan
Ahmed’in saltanatının devamı için dua eder. Râzî Mora’nın fethi için tamiyeli bir tarih
düşürdüğünü söyleyerek eserine son verir.
3. Sonuç
Fethedilen yerlerin ve elde edilen zaferlerin anlatıldığı tarihî-edebî metinler olan
fetihnâmelerin yazımına Osmanlı Devleti döneminde, özellikle 15. asırdan sonra rağbet
edilmiştir. Bu tür metinlerde kazanılan zaferler övgü dolu ifadelerle anlatılır ve savaş insanların
gözünde canlandırılır. Bazen de fethedilen yerler ve kaleler hakkında bilgiler verilir.
Klasik Türk edebiyatı tarihi incelendiğinde müstakil fetihnâmelerin yazıldığı
görülmektedir. Bu türde eser kaleme alanlardan biri de 18. asır şairlerinden Râzî’dir. Mora’nın
1715 yılında tekrar Osmanlı idaresi altına alınması münasebetiyle fethi manzum olarak anlatan
şair hakkında eserin yazma nüshasında ve kaynaklarda net bir bilgi yoktur. Bu asırda yaşamış
ve eseri kaleme alabilecek Râzî mahlasını kullanan üç şair tespit edilmiştir. Katalog bilgisinde
eserin Abdüllatif Râzî’ye atfedilmesi ve kaynaklarda onun tarihçiliğinden bahsedilmesi eserin
adı geçen şair tarafından kaleme alınmış olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Mesnevi
formunda yazılmış olan bu fetihnâme 162 beyittir. Manzumede klasik tertipte bulunması
gereken besmele, hamdele, tevhid ve na’t gibi bölümlere yer verilmemiş, Sultan III. Ahmed ve
Şehit Ali Paşa’nın övgüsü ile metne başlanmıştır. Şair tasvirî bir anlatım tercih ederek seferi
aşama aşama anlatmış ve fethedilen beldelerin isimlerini zikrederek onlar hakkında bilgiler
vermiştir.
Tarihî hadiselere ışık tutacak olan fetihnâmeler, bir vesika değeri taşımaktadır. Râzî’nin
bu eseri Mora fethinin safhalarını anlatması, alınan beldeleri tasvir eden edebî bir metin olması
açısından önemli görülmektedir.
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4. Metin
Mora Fetihnâmesi
[1b] [MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün]
1.

Ħoşā ferħunde-sāl ü meymenet-fāl
Ki gösterdi cihāna rūy-ı iķbāl
Ħoşā ferruħ-resān sāl-i hümāyūn
Meserret-baħş u sūr-ı rubǾ-ı meskūn
Ħoşā sāl-i feraĥ-baħşā vü fįrūz
Ki her şeb ķadr ü her bir rūzı nevrūz
Bu sālüñ nefħ-i ǾĮsā’dur bahārı
N’ola iĥyāǿ-i emvāt olsa kārı

5.

Bu sāl içre śabā peyk-i cināndur
Nesįme zülf-i dilber āşiyāndur
Her ezhār-ı çemen gül gibi ħurrem
Ŧuyūr-ı kūh bülbül gibi ħoş-dem
Kenār-ı cūda idüp Ǿayş u nūşı
Ħırām itmekde serv-i sebz-pūşı
Baķılsa ġoncasıyla verd-i raǾnā
Ŧutar śadrında ŧıflın dāye gūyā
Çemende lāleler laǾlįn-ķabaķdur
Fevākihle varaķ rengįn-ŧabaķdur

10.

Döşenmiş pāy-būsuñ-çün śaĥārį
Ne dirseñ anı söyler kūhsārı
Dökilür baĥre cūy-ı kūh u śaĥrā
Süd ile beslenür maǾnįde deryā
Bu sāl içre ħazān olmaz diyü māh
Śu sepdi ķalb-i gülzāra şebāngāh
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Ya dürr-i şāhvār-ı şebnemidür
Ŧaķılsa gūş-ı ezhāra demidür
Ne fettāndur o meh bį-nār u bį-āb
Çemenden ķaŧr ider her gice gülāb
15.

ǾAceb mi şemǾ-i Hind olursa Ǿanber
Virürse nāfe-i Çin müşg-i ezfer [2a]
ǾAceb mi ġonceler olsa güşāde
Rehinde oldı nercis ser-nihāde
ǾAceb mi ħūşe-dār olursa dāne
ǾAceb mi çifte ŧoġurursa ane
Nezāketde ķo ŧursun ehl-i Ǿirfān
Havādan nem ķapar şimdi gülistān
Ŧufeyl-i Ǿaśr ķalmaz şöyle Ǿāmį
Oķurlar ekŝeriyyā şimdi Cāmį

20.

Göñüller bend-i ġamda ħayli demdür
Keser bu sāl tįġ-ı ħoş-ķademdür
ǾAceb śāl-i mübārekdür bu ĥaķķā
Ķudūmıyla mübeşşer oldı dünyā
Ola hem ism ü hem tārįħ fāyıķ
Buña baħt-ı Ǿaliyye dinse lāyıķ
Belį bu sāl iķbāl-i zamāndur
Sebeb iķbāle sulŧān-ı cihāndur
O sulŧān-ı cihān ol źāt-ı emced
Şeh-i aǾžam ki aǾnį Ħān Aĥmed

25.

Vücūdı Ǿayn-ı raĥmetdür cihāne
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Ki ĥükmiyle döner devr-i zamāne
O şeh kim görmemişdür Ǿayn-ı Ǿālem
Der-i devlet-meǿābından muǾažžam
Gedāsına dinilse şeh sezādur
Der-i ķahrında çoķ şehler gedādur
Selāŧįn içre oldur Ǿālem-ārā
Nižām-ı devleti bir başķa dünyā
Sarāyınuñ felek bir āsmānı
Yedi çeşm ile nāžır pāsbānı
30.

Ser-i bezminde gice māh-ı tābān
Ķamer yüzlü hilāl ķaşlu bir oġlan
Güneş ħalvet-serāsı içre şeksiz
Cihāngįr adlu śırma śaçlu bir ķız
Berāt-ı luŧfınuñ evrāķı gerdūn
Müźehheb zer-feşān ĥükm-i hümāyūn
Der-i ķahrında Behrām-ı melek-zād
Yalıñ ķıluçlu ħūnį gözlü cellād
Eķālįm-i sebǾa ĥükminde gūyā
Atı oynaġı bir hemvār śaĥrā [2b]

35.

Murād itse yaķar mehden sirācı
Verā-yı Ķāf’dan alur ħarācı
Ħadeng ü tįri seyf-i sįr-ābı
Virür aǾdā-yı dįne ıżŧırābı
Şerār-ı ķahrı gūyā nār-ı külħan
Ġıdā-yı tįġı her dem ħūn-ı düşman
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Ser-i küffār u tįġ-ı tįz-i Ǿüryān
Rez(i)mgāhında resm-i ŧop u çevgān
SaǾādetle ġazā ķaśd itdi bu sāl
Venedik düşdi seyr-i noķŧa-i fāl
40.

İdüp aĥkām-ı şerǾullāhı rehber
Cihād içün müheyyā itdi Ǿasker
Vekįl-i muŧlaķ u dāmād-ı ekrem
ǾAlį Pāşā-yı dānā śadr-ı aǾžam
Süvār olup sefer itdi mužaffer
ǾAlemdār oldı bį-şek rūĥ-ı Ĥayder
Livāǿ-i Aĥmed-i Muħtār’dur bu
Cenāĥeyni tamām ervāĥ memlū
Cünūd-ı žāhir ü bāŧınla maǾmūr
Mücāhid fį-sebįli’llāh meşkūr

45.

Bu luŧf-ı Ĥaķķ ile oldı şeref-yāb
O Ĥayder-meşreb ü ol źāt-ı nā-yāb
Fuǿādı sırr-ı Aĥmed meǿŝeridür

Tevecceh ĥayŝü şiǿtüñ 15 mažharıdur
Melāźü’n-nās [u] śāĥib-reǿy ü tedbįr
Vezįr-i śafder ü źū-fetĥ ü tesħįr
Żıyāǿ-ı Ǿilm ile āyįne-i śāf
Müberrā ġıll u ġışdan ehl-i inśāf
Vezįr-i Müşterį-tedbįr ü dānā
Kevākibden sipihr-i ķadri aǾlā
50.

15

Otaġını gören şemse muķābil

“Nereye yönelsen…”
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Dise ħurşįd-i vech-i arż ķābil
Ŧınābı mįħı geçdükde zemįne
Olur gūyā muraśśad bir defįne
O tūġ-ı pür-fürūġ-ı resm-i merġūb
Muśāĥib üç ser(i)v-ķad tāze-maĥbūb
Şeb-i deycūrı rūz eyler meşā‘il
Olur bedr-i münįrüñ nūrı zāǿil [3a]
Ħıyām-ı sebz-reng ile berārį
Rez(i)m gülzārınuñ evvel baĥārı
55.

İdüp iķbāl ile ķaŧǾ-ı menāzil
Mora arżına oldı çünki dāħil
Ĥiśār-ı Gördüs evvel oldı žāhir
Taĥaśśün eylemiş cevfinde kāfir
Ķubāl-i ķalǾada ŧutup maķarrı
Lisān-ı Ĥaķ didi eyne’l-meferri 16
Firāz-ı kūhda Ǿārį şecerden
Yapılmış ŝuġrı bir ķıŧǾa ĥacerden
Ǿİlācın bulmamış eslāf-ı ķalǾa
Egerçi fetĥ olunmışdur bu ķalǾa

60.

Velį ol śāf-dil ü ol źāt-ı āgāh
Śafā-yı ķalbi var el-ĥamdü li’llāh
İdüp fetĥe ħulūś ile Ǿazįmet
Ħulūśı virdi küffāra hezįmet
Muĥāśır olup Ǿasker itdi cengi
Ĥavāle itdiler ŧop u tüfengi

16

“…kaçış nereye?” (Kur’ân-ı Kerim, Kıyâme, 75/10)
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O deñlü oldılar ħum-pāre-endāz
Ser-ā-pā ķalǾa oldı nāra dem-sāz
Semādan nāzil olur idi çün berķ
Şeyāŧįni śavāǾiķveş idüp ĥarķ
65.

Ya dūzaħ ehli gördiler Ǿiķābı
Melāǿik nār ile itdi Ǿaźābı
Taĥammül itmeyüp āħir hücūma
Dil-i seng-i siyāhı döndi mūma
İdüp teslįm o ĥıśn-ı bį-sütūnı
Rehā buldı kiminüñ aķdı ħūnı
Esįr oldı reǾāya ķısmı muŧlaķ
Velį Efrenc Ǿafv olundı ancaķ
Muĥaśśal beş gün oldı cenge müddet
Fütūĥāt ile memnūn oldı ümmet

70.

Receb Ǿarż idüp āb-rūy-ı hilālin
Nühüfte itmiş idi gün cemālin
Bu luŧfa mažhar oldı śadr-ı aǾžam
ǾAlį Pāşā-yı deryā-dil mükerrem
Miŝāl-i sübĥa-i dürr-i girāmį
Umūr-ı ķalǾaya virdi nižāmı [3b]
Olup andan Anabolı’ya Ǿāzim
Anuñ da fetĥine olduķda cāzim
Ĥiśāra ķarşu naśb itdi otaġın
Alup erkān-ı devlet śol u śaġın

75.

Dilįrān-ı şecāǾat-pįşe cümle
Ġażanferveş şikāra itdi ĥamle
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Velį fevķa’l-cebel bir ĥıśn-ı Ǿālį
Palamid nāmıdur Gördüs miŝāli
Derūnı kāfir-i bi’llāh memlū
Tüfeng u ŧop ile pür-burc u bārū
Anabolı’ya olmışdur ĥavāle
ǾUlüvv-i kūhı hįç gelmez maķāle
Ħayāl-i düşmene bu oldı hāǿil
Ki her tabyası bir sala muķābil
80.

Güźer itmek gerek dir idi heft sāl
Bulup düşmen žafer ĥıśn ola pāmāl
Bu ķavl üzre olup maġrūr kāfir
Dilįrāne mücādil oldı vāfir
Çi sūd ammā ġuzāt ile o gümrāh
Meġāzįde miŝāl-i şįr ü rūbāh
Olup mestāne-i ceźb-i İlāhį
Ferāmūş itdiler cāy-ı penāhı
Siper ber-dūş tįġ-ı tįz-i Ǿüryān
Śalındurmadı küffārı dilįrān

85.

Olup her biri bir perrende āhū
Ne ħandeķ baķdılar ne burc u bārū
Śarılup tabya dįvārına bį-bāk
Çıķup żabŧ eylediler cüst ü çālāk
Bu ĥāli gördi mebhūt oldı düşmen
İdindiler caĥįmi cāy-ı meǿmen
Şerāb-ı mergi tįġ-ı ābdāra
Ucuz degişdiler urup şikāra
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Muĥaśśal ol ķadar ceng itdiler tā
İrişdi evc-i çarħa gerd-i ġavġā
90.

Ŧanįn ile olup maǾlūl Nāhįd
Ġubār-ālūd oldı rūy-ı ħurşįd
İrince heft rūza kār-ı rezmi
Tamām eylediler birden bu bezmi [4a]
Ķurıldı şāh-ı śubĥuñ bārgāhı
Geyüp ħurşįdden zerrįn külāhı
Felek aĥkām içün ķurmışdı dįvān
Ķażā ķatl-i Ǿadūya virdi fermān
Laġım ĥāżır idi çünki muķaddem
Atıldı ķalǾanuñ dįvārı ol dem

95.

Çıķup Ǿayyūķa ol ŧaķ u ŧarāķa
Firār içün beraķ bindi burāķa
Açıldı raħne dįvār oldı yeksān
Miŝāl-i Ǿāşıķ-ı çāk-ı girįbān
Ġubār içre ġuzāt idüp hücūmı
O deñlü ķırdılar küffār-ı şūmı
Görünmezdi ĥadįd-i seyf demden
Ķan aķdı śu gibi rūd-ı Ǿademden
Bu ĥāl içre o śāĥib-śadr-ı aǾlā
İderken dergeh-i Ĥaķ’dan temennā

100.

Žuhūr itdi o ġavġādan bir ādem
Didi śad-müjde ey śadr-ı mükerrem
İki ķalǾa daħi fetĥ oldı birden
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Reh-i Ĥaķ’da geçildi cān u serden
Elinde kelle idüp ħāke ġalŧān
Didi aǾdāñı böyle ide Sübĥān
Pey-ā-pey yürüdi kelle üsārā
Śu gibi ħāke aķdı ħūn-ı aǾdā
Felek bāzār-ı dehre ķurdı dükkān
Śatıldı sįm ü zerle ħūn-ı insān
105.

O gün ol śāĥib-i fażl u velāyet
Bulup CaǾfer gibi rifd ile şöhret
O deñlü eyledi sįm ü zer iǾŧā
Muŧayyeb olmamış ķalmadı aślā
Zerüñ şaħśını ķaŧǾā görmeyenler
Görüp rüǿyāda Ǿaynen bulmayanlar
Ķuşandı her biri pür-zer kemerler
Miyān-ı Ǿāşıķa śarıldı dilber
Ħulūś-ı ĥażret-i Pāşā-yı manśūr
Cihānı eyledi fetĥ ile mesrūr

110.

İdüp tedbįr-i fāǿiķ reǿy-i ekmel
Umūr-ı ķalǾayı itdi mükemmel [4b]
Esüp bād-ı naśar keşf oldı çün rāh
Hemān sūy-ı Moton oldı nažargāh
Varup anda daħi naśb itdi aǾlām
Vezįr-i āb-rūy-ı dįn-i İslām
Dil-i śāfını ol dem mülhem-i ġayb
Fütūĥāt ile tebşįr itdi bį-rayb
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Leb-i deryāda vāķiǾ ĥıśn-ı maǾmūr
Sevādında mülāśıķ kūh-ı maķśūr
115.

Donanması idüp ĥıśnı iĥāŧa
Resen-beste urulmuşken ribāŧa
Donanma-yı hümāyūn oldı žāhir
Firār itdi o şeb deryāda kāfir
Yine ke’l-evvel emr olundı cenge
Śarıldı ġāziyān ŧop u tüfenge
Dir idi gūş iden raǾd-ı müselsel
Ya rustāħįzdür arż oldı münĥal
Ġuzāta gösterürdi rūy-ı raġbet
Ser-i aǾdāya ķopardı ķıyāmet

120.

Bu ĥāl üzre güźer itdi çehār rūz
İrişdi śubĥ-ı yevm-i sebt-i fįrūz
Kemālin buldı küffāruñ hirāsı
Göründi ķışr-ı cevz arżuñ feżāsı
ǾAyānen bildi ĥıśn içre yeri yoķ
Firār-ı berr olurdı maǾberi yoķ
Ķarārı virdi deryāya firāre
Donanmadan ümįd eylerdi çāre
Döňüldi sāĥile ol gice tenhā
Müheyyā idi anda çün donanma

125.

Ġuzāt-ı baĥr idüp anları yaġmā
Kimi oldı ġıdā-yı ĥūt u deryā
ǾAsākir ŧaşradan bildi bu ĥāli
Hücūm itdi bulındı ķalǾa ħālį

SUTAD 46

147

148

Fatih KOYUNCU

Baķıyye bulınan aǾdā-yı bį-dįn
Esįr oldı ķatįl oldı melāǾįn
Yine ol ĥażret-i Pāşā-yı śafder
Üçünci fetĥ ile oldı mübeşşer
Muķaddem Gördüs’e olduķda dāħil
Bu reǿy-i śāǿibe olmışdı Ǿāmil [5a]
130.

Ki bir şıķ Ǿasker-i maǾmūr u manśūr
Olalar fetĥ-i Ķastel ile meǿmūr
Leb-i deryāda fetĥ ideler anı
ǾAdūnuñ maĥv ola nām u nişānı
Bu tedbįr oldı taķdįre muvāfıķ
Ya taķdįr oldı reǿyine muŧābıķ
Ki zįrā śāf-dildür cāy-ı ilhām
Erįbe emr-i ġāǿib Ǿayn-ı ecsām
Alınmışdı egerçi ĥıśn-ı Ķastel
Bilinmedi Moton fetĥinden evvel

135.

Moton ki fetĥ olup sūr itdi Ǿālem
İrişdi sūy-ı Ķastel’den bir ādem
İki fetĥüñ žuhūrı tevǿem oldı
Degil ādem melekler ħurrem oldı
Bu penc ķıŧǾa ŝüġūrı ol kerem-kār
Ki fetĥ itmişdi olup çār-peykār
Niçe ķalǾa daħi var idi ĥāżır
Hirāsından tehį itmişdi kāfir
Leb-i deryāda birisi Ķoron’dur
Anuñçün eşk-i düşmen sürħ-gūndur
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140.

Avarin-i ǾAtįķ ile Cedįd’i
Mora limānınuñ çifte kilįdi
Firāz-ı kūh-ı baĥrįde mekįndür
Menekşe nām bir ĥıśn-ı metįndür
Misistre durur bir ķalǾa berri 17
Budur berren Menekşe’nin memerri
Bu çār erkāna itdiler çü raġbet
Nižāmına olındı beźl-i himmet
Birisi daħi Termiş oldı anuñ
Ķarįbinde durur baĥr-i Mora’nuñ

145.

Kelifa ile Zarnaŧa mücedded
Binā-yı ĥażret-i Sulŧān Meĥemmed
Kilįd-i kūh-ı Manya’dur ikisi
Palamarŧa[dur] anuñ da birisi
Paśava ĶalǾası daħi Ǿacįbdür
Bu ĥıśn-ı çār Manya’ya ķarįbdür
Birisi daħi Arġos’dur cibāli
Muķābildür bu ĥıśna Anabolı [5b]
Yine bir ĥıśnuñ oldı nāmı Londar
Ķarįbinde Misistre [vü] Moton var

150.

Folamoc ile Arķadya ĥiśārı
İki ķalǾa durur deryā kenārı
Ķalavraŧa vü Ķaritye beridür
Bu iki ķalǾa Badra maǾberidür

17

Bu mısrada vezin aksamaktadır.
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ǾAlį Pāşā o śāĥib-reǿy ü tedbįr
Bütün Mora’yı birden itdi tesħįr
Ola taĥsįn ber-taĥsįn śad-bār
Faķaŧ on altıdur eyyām-ı peykār
Niçe biñ devr ide tā çarħ-ı gerdūn
Bunuñ gibi gele bir dürr-i meknūn
155.

Nažįrin görmemişdür çeşm-i Ǿālem
Vezįr-i Ǿālim ü Ǿārif mükerrem
Ħuśūśā ĥażret-i Sulŧān Aĥmed

Edāma’llāhu bi’n-naśri’l-müǿebbed
Bilüp sencįde-i dehr ü zamānı
Müǿeyyed eyledi ĥükminde anı
Ħudā ĥıfž eyleye ħavf u ħaŧardan
Ola meǿmūn-ı envāǾ-ı kederden
Mora fetĥine Rāzį didi tārįħ
Egerçi söylediler çoķ tevārįħ
160.

N’ola taǾmiyelü oldıysa mülhem
ŞiǾ(i)rde bu daħi ŧarz-ı müsellem
Bu fetĥ-i muǾcizüñ ĥāl-i meǿābuñ
Suǿāl eylediler didüm cevābın

162.

Murād itdi Mora fetĥini muŧlak
Nažardan kec düşürdi kāfiri Ĥaķ [1127/1715]
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SUMMARY
Historical and literary texts that describe conquered regions and won victories are called
Fetihname. In the middle age Islamic world, the kings felt the need to declare their victory by
using fancy expressions to show their power and domination. This conquests in the form of
letters and edicts mentioned victory as a praise and had the threatened expression to the
enemies.
The Fetihnames are examined in two categories: One of them are the edicts or letters that
sent by the kings or the leading statesmen; the other are the texts describing the conquest of a
place. Texts that describe the enemy’s defeat or the expedition that resulted by victory are
called “Fetihname” or “Zafername”; and the texts that express war are also called
“Gazavatname”. Many conquest movements in the history of the Ottoman State also attracted
the attention of poets, in that period of time the frame of wording enabled them to wrote. In the
Kaside part of Divan, it is seen that the victory gained by the expedition of a king or a
prominent statesman are described in a fancy and exaggerated manner.
It is known that among the texts of Classical Turkish literature, many works such as verse
and prose have been written in Fetihname type. When the history of Classical Turkish literature
is examined, it is seen that Mora conquest is written in both verse and prose types and Razi are
some of them. In the library record, the author of this book is specified as Abdullatif Razi;
however, since there is no clear information about the poet both in the sources and in the
manuscript, there is also the possibility that this text belongs to another Razi who lived in the
18th century. Considering the writing date of the book, three persons who can write this
conquest can be mentioned. According to the information given in this conquest and
considering the time period, written by the writer and the historian, Abdüllatif Râzî which is
attributed to him in the library and who is the author of many books, it is highly probable that it
may have been written by another poet who uses the same nickname.
When the poet wrote his work, he wanted to explain the conquest by revealing his artistic
might. He frequently used Arabic and Persian words and phrases. Razi does not exaggerate the
language he prefers. Razi used a language that could be easily understood by those who were
familiar with Arabic and Persian at that time and in Mesnevi also benefited from mythology,
one of the sources of classical poetry. The poet chose a depicted discription manner to show
how all the fortresses and cities were captured during the conquest. In this work, Razi
expressed the routes and course of expedition of the Mora conquest, in verse. Afterwards, the
poet start to express the main subject that starts to tell the stage that the grand vizir Ali Pasha
steped back to arrive the lands of Mora. Conquests that keep light on historical events carry a
value of vesika (document). Razi’s that book that express the stages of Mora conquest and
reflect the conquered region with literary texts, has important value.
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