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SEFER VE SAVAŞLARIN DÜZYAZI VE ŞİİR DİLİYLE AKTARIMI:
KADIZÂDE VE GAZAVÂT-I SULTAN SELİM HAN *
Esra YÖRDEM **
Özet
Selimnâme adı verilen eserlerde Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim ve II.
Selim dönemi konu edilmektedir. Bu tarza ait eserler, genellikle düzyazı ve şiir (nesir
ve nazım) iki ayrı türde ya da düzyazı-şiir (nesir-nazım) bir arada; Türkçe, Farsça ve
Arapça olmak üzere üç ayrı dilde yazılmışlardır. Hem tarihî hem de edebî açıdan
önemli bir yere sahip olan bu eserler, Yavuz Sultan Selim zamanında genellikle onun
şehzadelik yıllarından başlayıp, kardeşleri ile arasındaki mücadele, tahta çıkışı,
Safevîler ve Memlükler üzerine gerçekleştirdiği seferler ve ölümü ile sona ermektedir.
Bu çalışmada öncelikle Selimnâme’nin yazarı Kadızâde’nin hayatı ve Yavuz Sultan
Selim’in Mısır seferine dair nesir ve nazım karışık türde kaleme aldığı eseri hakkında
bilgi verilmiştir. Daha sonra ise padişah ile birlikte sefere katılmış bir şair olan
Kadızâde’nin sefer boyunca gözlemlediği olayları ve kendi duygularını dile getirdiği
şiirlerinden bazıları incelenerek Türkçeye tercüme edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Selimnâme, Yavuz Sultan Selim, Kadızâde, Şiir.

TRANSFER OF WARS WITH PROSE AND POETRY LANGUAGE:
KADIZĀDE AND GAZAVĀT-I SULTAN SELIM HAN
Abstract
Works which is called Selimnāme, mention the period of Ottoman sultans Yavuz
Sultan Selim and II. Selim. Usually prose and poetry as two seperate types or
together; they were written in three languages: Turkish, Persian and Arabic. These
works which have an important place both historical and literary, usually starts from
Yavuz Sultan Selim’s prince days, the struggle between his brothers, inherit the
throne, Safavī-Mamluk wars and ends with his death. In this work, firstly informations
are given about the life of Kadızāde who is the author of Selimnāme and then Yavuz
Sultan Selim's related on the Egyptian expedition of prose and verse in a mixed type
work. Afterwards Kadızāde who participated in the expedition together with the sultan
as a poet and expressed his feelings during the expedition, his some of the poems were
examined and translated into Turkish.
Keywords: Selimnāme, Yavuz Sultan Selim, Kadızāde, Poetry.
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Giriş
Kadızâde’nin Hayatı ve Eserleri
Hayatına dair sınırlı bilgiler elde edebildiğimiz Kadızâde, XVI. yüzyılın âlim, edip,
şair ve müverrihlerindendir. Erdebil’de dünyaya gelen1 Kadızâde’nin asıl adı Mevlânâ
Zahirü’d-din Abdülkebîr b. Üveys b. Muhammed Latîfî Erdebilî’dir. Edebiyattaki
maharetinin yanı sıra diğer bilim dallarında da bilgi sahibi olup hat ve inşada mahirdir.
Yavuz Sultan Selim, Safevî hükümdarı Şah İsmail ile 23 Ağustos 1514 tarihinde
gerçekleştirdiği Çaldıran savaşından sonra 6 Eylül 1514 tarihinde Tebriz’e girmiş ve
yaklaşık bin kişilik ilim erbabını Tebriz’den İstanbul’a götürmüştür. 2 Kadızâde de bu ilim
erbabı içinde yer almaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan Farsça bir defterde
Tebriz’den İstanbul’a gönderilen kişilere dair bilgiler mevcuttur. Bu defterde yer alan
ifadelere göre Kadızâde, Menteşe sancağı Sinan Paşa’ya teslim edilmiş, eşi ve Şemseddin
Muhammed Latîfî ve Abdurrıza adında iki oğlu olduğu belirtilmiştir. Bazı kaynaklarda ise
kendisine 80 dirhem yevmiye bağlandığı ifade edilmiştir. Kısa süren saltanat hayatı boyunca
düzenlediği seferlerin ve elde ettiği zaferlerin tarihini yazdırmaya özen gösteren Osmanlı
padişahı Yavuz Sultan Selim, Mısır seferine giderken Kadızâde'yi beraberinde götürmüştür.
Kaynaklarda yer alan ifadelere göre Yavuz Sultan Selim, Kadızâde’ye ihtiramda bulunmuş
ve Arap ülkelerini fethettiği 1517/1518 yıllarında Şam, Halep ve Mısır’ın önemli işlerini ona
verdiği dile getirilmektedir. Kadızâde ise eserinde Safed, Gazze, Remle ve Kudüs’ün
işlerinde askerlerin ihtiyacı, hayvanların azığını hazırlama ve maliyenin önemli işlerini
düzenleme görevinin kendisine verildiğini belirtmektedir. Ayrıca Şam ele geçirildiğinde
şehri korumak, kaleyi almak, halkın huzurunu sağlamak için gönderilen vezir Yunus
Paşa’nın beraberindeki topluluk içinde olduğunu da zikretmiştir. Fakat kaynaklarda verilen
bilgilere göre bu kadar ihtirama rağmen Şah İsmail ile Çaldıran Savaşı’na katılması
hasebiyle intikam düşüncesinde olmuş, dönemin Mısır valisi Ahmet Paşa’yla dost olduktan
sonra onu İran şahı ile görüşmeye, Şii mezhebini ortaya çıkarıp Şiiliği bildirmeye
zorlamıştır. Sonunda Mısır’da bağımsızlığını ilan edip başarısız olan Ahmet Paşa ile iş birliği
içinde olduğu için onunla birlikte yakalanmış ve 10 Ocak 1524 Perşembe gününde Kahire’de
öldürülmüştür. İbrahim Peçevi, Taşköprüzâde ve Nişancı Mehmed Paşa gibi bazı Osmanlı
yazarları Kadızâde’den övgü ile bahsetmiş, onun siyasi sebeplerden dolayı öldürüldüğünü
kaydetmişlerdir.3
Kadızâde’nin çalışmamıza konu olan eseri dışında tespit edebildiğimiz bir eseri daha
vardır. İbn Hallikan’ın Vefeyâtü’l-Aʻyân ve Enbâ’ü Ebnâ’i’z-Zamân Mimmâ Sebete Bi’nNakl Evi’s-Semâʻ Ev Esbetehü’l-‘Ayân adındaki yaklaşık 800’den fazla kişinin hal
tercümesini anlattığı 8 ciltten oluşan eserini Yavuz Sultan Selim’in isteği ile iki cilt halinde
Farsçaya tercüme etmiştir. Bu eserin bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde, bir
nüshası da Danişgâh-ı İmam-ı Sadık Kütüphanesinde bulunmaktadır. 4
Doktora çalışmamızın konusu oluşturan Gazavât-ı Sultan Selim Han adlı eserini
Yavuz Sultan Selim’in komutanlarından Emir Sadreddin Muhammed’in teşviki ile kaleme
alan Kadızâde, eserinde Mısır seferinde (1516–1518) meydana gelen olayları ayrıntılı bir
şekilde anlatmaktadır. Başlık vermediği giriş bölümünde bu sefere katılışını ve eserin yazılış
sebebini dile getirmiştir. Buna göre yüce padişah Edirne’den İstanbul’a geldiğinde kendisiyle
beraber sefere katılmak istediğini cihan sultanına iletmiş fakat olumlu bir cevap alamamıştır.
Aradan yaklaşık iki gün geçtikten sonra padişahın kendisini istediği müjdesi gelmiş ve
hemen huzura varmıştır. Seferin başlangıcından sonuna kadar önemsiz görevlerde bulunmuş,

1

Veyis Değirmençay, Farsça Şiir Söyleyen Osmanlı Şairleri, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayınları, Erzurum, 2013, s. 395-396.
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Feridun Emecen, “Selim I”, DİA, C. 36, İstanbul, 2009, s. 409.
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özetlenmiştir. Bkz. Yördem, Kadızâde, s. 10-17.
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Yördem, Kadızâde, s. 15-16.
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arta kalan zamanlarında seçkin kişiler hakkında bir eser yazmak istemiş ve yukarıda
zikrettiğimiz komutanın teşviki ile bu eseri kaleme almıştır.
Eserde sırasıyla şu konular anlatılmaktadır:
10 Nisan 1516 yılında yüce padişahın Acem valisinin itaat etmesi, onun zulmünü
ortadan kaldırmak için Edirne’den hareket ederek yol esnasında Arap diyarına yönelmesi ve
Halep’e girişte zahmet içerisinde saltanat dizilerinin tahlili; Padişah maiyetinin Edirne’den
Kostantiniye’ye yönelmesi; Memlük Sultanı Gavrî’ye, Mısır’a elçi gönderilmesi; Vezir
Sinan Paşa’nın Azerbaycan, Irak ve Herat’tan oluşan İran topraklarının fethedilmesi
sebebiyle Kostantiniye’den Fırat kenarına gönderilmesi; Elbistan ve Maraş’ın fethi;
Padişahın Kostantiniye’de eski devletler zamanında yapılan körfezden geçişi; Haremeyn-i
Şerîfeyn’in güvenilir kişilerinin orduya ulaşması; Bursa’nın ileri gelenleri, müderrisler,
âlimler ve büyük kadıların Yenişehir’de cihan padişahının huzuruna varmaları; Devlet
sancaklarının Kütahya’ya yönelişi; Sancakların Hazret-i Şeyh Sadreddin Muhammed Konevî
ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesinin bulunduğu Konya şehrine ulaşması ve
padişahın bu iki manevi sultanın ruhaniyetinden feyiz ve yardım istemesi, bu menzilde
Diyarbakır’ın fetih haberinin ulaşması; Diyarbakır’ın fetih haberi ve Karahan’ın öldürülmesi;
Padişah maiyetinin Kırkpınar’dan Kayseriye’ye doğru yola çıkışı; Halep tarafından Sultan
Gavrî’nin elçisinin ulaşması; İktidar sahibi askerler ve ileri gelen emirlerin Diyarbakır’dan
gelerek Fırat nehri kenarındaki sancaklara katılmaları; Zafer işaretli sancakların Antep
tarafına yönelişi; Devlet sancaklarının 24 Ağustos 1516 Pazar günü Sultan Gavrî ile
savaşmak amacıyla Mercidâbık’a yönelmesi; Zafer işaretli, fetih maksatlı sancakların 15
Eylül 1516 tarihinde Şam diyarına yönelişi; Vezir Yunus Paşa, Hayır Bey ve Anadolu
Defterdarı Mehmet Çelebi’nin Dımaşk şehrini ele geçirme, kaleyi muhafızlardan kurtarma,
korunmuş malın alınıp korunması sebebiyle şehrin içine gönderilmesi; Dımaşk ve bazı
özellikleri; Padişahın Mısır’daki Kahire kenti için fetih tedbiri ve birkaç gün ikamet
sebebiyle doğudaki Mastaba sarayından şehrin içine tek başına intikali; Mısır’daki Kahire
şehrine elçi gönderilmesi, Memlük Sultanı Tomanbay ve ordunun geri kalanının yüce
dergâha itaate daveti; Sinan Paşa’nın öncü kuvvet olarak Gazze tarafına yönelişi; Padişahın
Kahire’yi fethetme niyetiyle Şam diyarından hareket etmesi; Yüce maiyetin Remle köyüne
gelişi, cihan padişahının Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmesi; Sancakların Remle’den Gazze
tarafına yönelişi; Padişah maiyetinin Mısır diyarının fethi için hareket etmesi; Üçüncü vezir
Hüsam Paşa’nın öldürülme sebebi; Yüce maiyetin Ridâniye tarafına yönelmesi; Mal ve
mülkün zapt edilmesi sebebiyle vezir Yunus Paşa ve Anadolu Defterdarının Mısır’a
gönderilmesi; Padişah vekilinin 27 Ocak 1517 tarihinde Ridâniye meydanından Mısır’ın
batısında Nil nehrinin kenarında bulunan Vastaniye Bulak adasına hareket etmesi ve aynı
yerde 29 Ocak Çarşamba gecesi Tomanbay’ın gece baskını düzenlemesi; Ülkeler fetheden
padişahın Tomanbay’la savaşmak için ata binmesi; Fetihnamelerin yazılıp civardaki
memleketlere gönderilmesi; Gazalî’nin yakarışının yüce dergâha ulaşması; Cihan
padişahının 15 Şubat 1517 Pazar günü Bulak Vastaniye adasından Mısır kalesinin zirvesinde
yapılmış köşk ve çardağa taşınması; Çerkezlerin geri kalanını, Tomanbay’ı yok etme ve
intikam alma niyetiyle ülkeler fetheden padişahın 15 Mart 1517 tarihinde Mısır kalesinden
Birketü’l-Habeş’e intikali; Yüce maiyetin Ümmü’d-dinar yurdundan Nil nehrinin kenarında
Bulak’ın karşısında yer alan Enbâbe köyüne hareketi ve Sultan Tomanbay’ın darağacına
çekilmesiyle ilgili fermanın imzalanması; Başlangıçtan sona kadar Çerkezler devletinin
dönemi; Yüce dizginin İskenderiye sınırını seyretme sebebiyle hareket etmesi; Padişah
vekilinin Kostantiniye’nin gemilerini zafer sahibi askerleriyle birlikte İskenderiye sınırında
göz önüne getirip beyaz ve mermer taşı Rum’a göndermesi; Hereman Kubbesi ve onu
izlemek için padişahın dizgini o tarafa çevirmesi; Mısır’daki Kahire saltanat vekilliğinin
Hayır Bey’in sorumluluğuna bırakılması; Kahire’deki ileri gelenler ve büyüklerden bazısının
sürgün yoluyla Kostantiniye’ye gönderilmesi; Padişahın İslam’ın esaslarını tamamlama,
Beytullâhu’l-Haram’ı ziyaret etme ve İslam âlimlerinin dileği ve ricasına göre gecikmesi;
Mübarek dizginin Mısır Kahire’den Şam tarafına geri dönüşü; Vezir Yunus Paşa’nın
öldürülmesinin sebebi; Devlet dizgininin Salihiyye ve Gazze tarafına geri dönüşü için
hareketi; Yüce maiyetin Şam Dımaşk’a ulaşması; 18 Ekim 1517 tarihinde padişahın kendi
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hazinesinden Muhyiddin İbnü’l- Arabî’nin türbesini yaptırması; Yücelik ve devlet erbabının
huylarının bazısıyla hava, arz ve ateşin kötü kokmasına çare aranması ve sözün Halîmî
Çelebî’nin ölümüne gelmesi; Vezir Pîrî Paşa’nın Şam’a ulaşması ve bu makam vasıtasıyla
bazı kemâlât eserlerini ortaya çıkarması; Hazret-i Şah Çelebi Fenarizâde’ye Arap ve Acem
sadrazamlığı sorumluluğunun verilmesi; Maiyetin Şam kışlağından Halep’e doğru taşınması;
Ülkeler fetheden padişahın Kabun menzilinden Şam’daki Mastaba adlı yere hareketi ve bu
esnada Acem valisi tarafından bir elçi gelmesi; Yüce maiyetin Şam’daki Mastaba’dan
Hama’ya irtihali; Antakya çevresi ve Amik ili avının anlatılması, İbn-i Hanaş ve Harfuş’un
yakalanmaları; Acem’i fethetme sebebiyle dizginlerin önce Mercidâbık, sonra Diyarbakır’a
yönelmesi.
Yavuz Sultan Selim ile birlikte Mısır seferine katılmış bir müellifin kaleminden
çıkması açısından önemli bir yere sahip olan Gazavât-ı Sultan Selim Han adlı eser, düz yazı
ve şiir formunda kaleme alınmıştır. Aktardığı olayların çoğunu gözlemlerine dayanarak dile
getiren Kadızâde, eserinin nesir kısmında zikrettiği olayları yer yer manzum birer anlatı
haline dönüştürmüştür. Bu özelliği açısından adı geçen eseri, mensur kısım hariç yazarın
kendi kaleminden çıkmış şiirlerle manzum bir Selimnâme olarak okumak da mümkün
olabilir.
Kadızâde’nin eserinde yer alan şiirleri bir divançe oluşturabilecek düzeydedir. Bazen
tek beyit bazen de yirmi ve üzeri beyte kadar çıkmakta olan bu şiirler, genellikle nesirde
anlatılan olayların manzum bir özeti ya da nasihat edici veciz sözler olabilmektedir.
Makalemizde çevirisini sunup inceleyeceğimiz şiirlerinin çoğunu kısa kısa mesnevi nazım
şeklinde kaleme almış olan Kadızâde, bu şiirlerde padişaha övgüde bulunup ordusunun tam
donanımlı olduğu, meydana gelen savaş ve savaş düzeni, sefer yapılırken varılan menzillerde
çadırların kurulması, menzillerin fiziksel özellikleri ve orada bulunan önemli yapılara dair
bilgiler vererek padişahın vezirlerinden de bahsetmektedir.
Kadızâde şiirlerinde olayları anlatırken o dönemde yaşamış tarihî şahsiyetler ile teşbih
yoluyla önceki hükümdarlardan Cem, İskender, Dârâ, Dârâb ve peygamberlerden Hz.
Muhammed (s.a.v.), Hz. Süleyman ve Hz. Yusuf’un isimlerini zikretmiş, Kur’ân ayetleri ve
kıssalardan da faydalanarak anlatımını kuvvetlendirmiştir. Bununla birlikte varılan
menzilleri, sefer ve savaş esnasında askerin ya da savaş meydanının durumunu ve dağlar,
vadiler, denizler, bahçeler, ırmaklar ve kurulan çadırları tasvir ederken hava, su, toprak, ateş
gibi tabiat unsurları; gül, lale, yasemin, nergis, reyhan, zambak, gelincik gibi çiçekler; aslan,
at, bülbül, ejderha, inek, kaplan, timsah gibi hayvanların isimlerini kullanıp onların
özelliklerinden de faydalanmıştır. Ayrıca şiirlerinde kılıç, gürz, mızrak, süngü, top, tüfek,
gülle, balta gibi silahlar; sancak, çadır, çan, kös, çıngırak, dizgin, eyer ve terki gibi savaş
araç ve gereçleri ile zırh ve kemer gibi savaş kıyafetlerinden bahsetmesi dönemin askeri
teşkilat düzeni hakkında bilgiler vermesi açısından önemlidir. Bunun yanı sıra Üsküdar,
Elbistan, Mercidâbık, Mısır, Şam, Hama, Kahire gibi varılan menzillerin adlarını tek tek
kaydetmesi yazıldığı döneme dair coğrafik bilgi vermesi bakımından değerini bir kat daha
artırmaktadır.
Kadızâde’nin Şiirleri, Muhtevası ve Çevirisi
Bu çalışmada ele aldığımız şiirler, eser içerisinde Kadızâde’nin “li-müellifihi” başlığı
altında nazmettiği şiirlerdir. Bazı şiirlerde iktibaslar yapmış, bunlar dipnot verilerek
gösterilmiştir.
Kadızâde, aşağıdaki şiirde Yavuz Sultan Selim’in 10 Nisan 1516 tarihinde Acem
Şahı’nın itaatini sağlamak, onun zulmünü ve inkılâbını yok etmek için Edirne’den İran’a
yönelişini anlatmaktadır. Buna göre padişah Acem’i fethetme niyetiyle yola çıkmış,
düzenleyeceği sefer için gerekli tüm hazırlıkları yapmış, insanların huzuru için hareket
ederek döneminde adaletin aşikâr olup zulmün yok olduğunu belirtmiştir.
:لـمؤلفه
]  فعول-  فعولن – فعولن – فعولن:[ بـحر متقارب
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تافااااه ااااا
عنااااای مااااوج م اااا ع اااا
باااااي توفوااااااا اللااااااه بااااااي ااااااال بااااااـ ه
باااار فر ااااااه ر وااااه بااااار فرلااااااه ر ج
ناااااو ماااااا ااااارا
باااااي انااااا وااااار ی
بااااااااااار ج نظااااااااااااا ل ااااااااااا ع ااااااااااااا
باااااي عماااااهر ماااااای مظمااااار اااااوا اااااه
ر اوااااااااـ بااااااااي ل ااااااااا ل عااااااااوی لااااااااي
چنااااااااای مااااااااه اااااااا بار ااااااااا رمااااااااول
بااااااااي وتاااااااام باااااااار را اااااااااـ ي اااااااااا ل

بااااااااااي اااااااااااور ااااااااااااوم ب و اااااااااااوا ر
اااار ال ااااا باااار موااااای ب ااااه ماااا ه
رمااااام باااااي مر ااااا فااااار بااااارا ااااااج
ار فاااااااتی بااااااار رلج ااااااااوا باااااااا ااااااارا
ماااااای ر ناااااو رماااااا ل ر اااااام نااااااـماا
عااااااااه له عوااااااااای اااااااا م قااااااااوا اااااااااه
باااااااي ربااااااااب عااااااا باااااااي مااااااارا ی ر
اااااااوا ر ج وااااااان ااااااااا عالاااااااـ ااااااااول
5
ماااااااااای ر ناااااااااه مااااااااار ب ااااااااار ر ا ل

Padişah, dizgini Acem mülküne doğru çevirdi. Ülke fethetme niyetiyle yol aldı.
Bahtının açıklığı ve talihinin yardımıyla iki taraftan işe koyuldu.
Sancağı dikti, düşüncesi iyice alevlendi. Kürsüden kalkıp atına bindi.
İran’ı fethetme niyetiyle gerekli olan araçları hazırladı. Fetih kapısını kendine açtı.
İnsanların düzeni ve huzuru için dünyaya yeni bir âdet getirdi.
Onun zamanında dünya cömertlikle şereflendi. Adalet aşikâr, zulüm ise yok oldu.
Yüce zatlar ve yol erlerinin yüzü suyu hürmetine Hak Teâlâ’dan lütuf ve yardım talep
ederiz.
Hz. Peygamber’in katında bu âlem padişahının düşüncesinin kabul edilmesini niyaz
ederiz.
Dünyada daima onu muradına erdirmesini ve bütün dünyayı ona itaat ettirmesini
dileriz.
Aşağıdaki şiirde ülkeler fetheden yüce padişahın 9 Nisan 1516 tarihinde Edirne’den
İstanbul’a hareket ettiği; bahar vakti Fil Çayırı adındaki yere vardığı; yaklaşık iki hafta
boyunca zafer sahibi yiğitlerin ve atların cennet bahçesini andıran bu arazide dinlendikleri
anlatılmaktadır.
لـمؤلفه:
[ بـحر متقارب :فعولن – فعولن – فعولن  -فعول ]
موااااـن ااااه اااار ناااار وااااـر ی م ااااه
ااااااااـ ي اااااااااـ تو اااااااا اااااااا ر مااااااااتي
اااااااااا ا ار چااااااااااـ ن
نووااااااااااه ل ااااااااااال
باااااار فر اااااااه لااااااي ع اااااا ر بااااااي بااااااا
ااااااو
باااااا ا چااااااار اااااا وااااااـران ر
بااااي ااااار ماااااو رواروااااـن عن ااااـر مر اااااه
ااااا چاااااوی الواااااـر ی اااااه مااااار رلج
ااااا مااااا ماااااار
اااااوه بااااار بااااار
اروااااااااان ر ااااااااا فااااااااارال ل ب رل ی

اااا و ااااای مااااای ا ااااه بااااو ک ااااه
ار ی اااااحن چاااااوی مااااا ناااااو ااماااااتي
ماااااام اااااااه باااااااا ااااااا مااااااام باااااااا ماااااااـ ن
ماااااااااااو ال ل مااااااااااااوني اااااااااااار ا
ل
فاااااااا لی ااااااااه ف ااااااااای ب ااااااااا
مااااااا ا بااااااارا بااااااار مر ااااااا ر باااااااـم ه
ماااااـ ن چاااااوی ااااااو ال اااااـر ی م اااااک وج
چاااااو ااااارا ر ناااااو ا اااااای م ااااا تاااااار
6
ب روااااااااااااو ی ن ااااااااااااای
اااااااااااااو ا ا

Yeryüzü, sarhoş aslanlarla doldu. Onların bu hali sebebiyle cihanı yenilgi korkusu
sardı.
Hepsi gül dalı gibi süslenmiş, o meydanda taze ot gibi bitmişti.
Seher yeli, o çayırda kavuşma müjdesini bazen güle bazen de yasemine anlatıyordu.

5

Eserin yazma nüshası için bkz.: Kadızâde, Gazavât-ı Sultan Selim Han, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı
Selim Ağa Koleksiyonu, nr. 825, vr. 10b -11a. Yördem, Kadızâde, s. 97. Diğer şiirler için verilen dipnotlarda
YN (yazma nüsha) kısaltması kullanılacaktır.
6
YN vr. 12b -13a / Yördem, Kadızâde, s. 99.
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Lale, gönül yangını ve kederle dolu sinesiyle bahçeye sancağı açtı.
Gül, şevkten gömleğini parçaladı. Zevkten bülbülün feryadı arttı.
Her bir tarafta amber kokulu reyhanlar, cennet bahçelerine galip geldi.
Gülü, yiğitlerin yüzü gibi kırmızı; yasemini de güzellerin ayva tüyü gibi misk
kokuluydu.
Ayva tüyleri yeni biten gencin yüzü çevresindeki taze misk gibi gülün etrafında yeşillik
çıktı.
Cenneti kıskandıran ve yaşamın olduğu bu yerde hava, bengisudan bir işaret gösterdi.
Aşağıdaki şiirde “Sinan Paşa’nın Azerbaycan, Irak ve Herat’tan oluşan İran
”topraklarının fethedilmesi sebebiyle Kostantiniye tahtından Fırat’ın kenarına gönderilmesi
adlı bölümde zikredilen paşanın yüce dergâh huzurundan öncü kuvvet olarak gönderilmesini
rica etmesi ifade edilmektedir. Kadızâde, vezir Sinan Paşa’nın diliyle padişaha övgü dolu
sözler sarf edip onun yüce bir padişah olduğunu; düşmanın onun devlet sancağı altında
karardığını, doğudan batıya her yere sahip olup taht ve taca onun layık olduğunu; dünyanın
düşmanına dar geldiğini; kendisine izin verirse yeryüzünü düşmanların kanıyla Mani’nin7
resim tahtası gibi yapacağını ve onlardan geriye birini bile bırakmayacağını dile
getirmektedir.
لـمؤلفه:
[ بـحر متقارب :فعولن – فعولن – فعولن – فعول ]
تاااااااو ی اااااااا عاااااااالم الااااااام ار ر ااااااا
بااااااار فر اتااااااام چتاااااااـر اااااااال ل ااااااااا
ماااااااااار را م کااااااااااه فاااااااااا ر ااااااااااه
اااااااااااااهر ااااااااااااا ر اااااااااااااای مکنهرماااااااااااااه
م اااار باااااي م ااااارب ااااااام تر ماااااه
تااااار اااااه مااااا ل ر وااااان تاااااـ ه ل تاااااا
اااااه توااااا تاااااو اااااهمي ج بااااار مااااا مر
مااااااار تاااااااو ج اااااااا عالاااااااـ ااااااااکار
و اااااااااااال ماااااااااااا ااه بااااااااااااي رل م ااااااااااااا
اااااکو
باااااي رل ن اااااـرا تاااااو ج ااااا
ناااااه ااااااوی عاااااه ج تاااااو ااااا ی ل ااااااا
ناااااااااااوی لت ااااااااااااا ماااااااااااان م اااااااااااات نه
اـ وااااااـن مااااااه ج ااااااا وتاااااام ااااااکار
اااااي را اااااه ااااااام بناااااه ااااااوو ر
اااااااااااانم اااااااااااان
ااااااااااااوی عاااااااااااهل
باااااااااار را اماااااااااااار عااااااااااهل ی اواااااااااااار

ااااااي ناااااااا تااااااو وونااااااه ااااااا ن اااااا
عااااااهلج تااااااو اااااااه واااااار چتااااااـر ماااااااوا
مااااااااا ل ر اااااااااهر تاااااااااو لاااااااااو ر اااااااااه
تاااااو رل ل اااااا اااااار مااااااو ل ر مااااااه
فااااااا ر تاااااااا اااااااال مااااااااام تر ماااااااه
رفتااام ااااار
ااا وااار ی ل تاااور ی
ی اااااااول بااااااار ااااااااوا ب ر واااااااه ممااااااار
ااااه بااااار عاااااهلوه مااااای تنااااا ل تاااااار
نااااااه او اااااااي فاااااااتی بااااااار اااااااو اااااااا
باااااار باااااار ل ااااااکر بااااااوا ااااااو ااااااو
ار وناااااااااااااااي ج ماااااااااااااااـ ای رت ااااااااااااااااا
ار ااااااااا ااااااااا مااااااااای باااااااام نااااااااه
اااااااي الر تاااااااو بااااااااا باااااااه رل ااااااااار
اااااااي مااااااارا ناااااااـم وااااااان ال روااااااا ر
ااااان
مواااااـن تاااااـ تي بااااار ماااااانم
8
نـ انااااااااـ وکااااااااام ر باااااااااـمر اااااااااـ ار

Sen, asalette öyle yüce gönüllü bir hükümdarsın ki nesep ilmiyle uğraşanlar namı
senden ararlar.
İkbal ve makam şemsiyesini yücelttin ki senin düşmanın, o gölgeliğin altında karardı.
Mülkünün otağı feleklere kadar çıktı. “Sen olmasaydın”9 senin itibarına layık oldu.

7

Mânî dininin kurucusu Çinli nakkaş ve ressamdır. Nigâristan, Erteng ya da Erjeng adlı resim mecmuası ile
ünlüdür. Bkz. İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiirleri Sözlüğü, 21. bs., Kapı Yayınları, İstanbul, 2011, s.
297.
8
YN vr. 16a-16b / Yördem, Kadızâde, s. 103.
9
” “ Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım” kudsî hadise telmih vardır. Bakır Sadriلو ر ل ا ا ق ُ
ه ف ر “
Niya, Ferheng-i Me’surât-ı Mutûn-i İrfânî (Müştemil ber ehâdîs, akvâl u emsâl-i mutun-i irfânî Farsî, Surûş,
Tahran, 1380 hş., s. 440.
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Öyle cömertsin ki senin cömertliğin İskender’in yapmış olduğu ihsanı kıskandırır.
İhsan olarak verdiğin gece ve gündüz devam etmektedir.
Doğudan batıya olduğu gibi her yer senindir. Gökyüzünden yeryüzüne kadar var olan
her şey senindir.
Bu taht ve taç sana layık oldu. İran ve Turan’dan haraç aldın.
Senin kılıcından gökyüzü sarsıldı. O korku yüzünden güneşi bir titremedir aldı.
Ey dünyayı ele geçiren padişah! Senin intikamın sayesinde dünya, düşmanına dar ve
karanlık bir yer olmuştur.
Savaş günü senin ordunun askeri kanadı, Kaf dağının üzerine fetih çadırını kurar.
Ey Cem görkemli padişah, senin savaş gününde ordunun etrafında sıradağlar gibi
görünür.
Sabah akşam düşmanlarının kanını gökyüzü aynasında resmeder.
Şimdi esenlik içindeki cihan padişahının dergâhından ben ihtiyaç sahibinin ricası
şudur:
Ey dünyayı ele geçiren padişah! Feleğin kötülüğü senden uzak olsun.
Kuluna izin verirsen bu yaralı gönlüme merhem sürerim.
Düşmanın kanından güller saçar, yeryüzünü Mani’nin resim tahtası gibi yaparım.
Bu diyarda düşmanın canına okur, saymak için birini bile geride bırakmam.
Kadızâde, aşağıdaki şiirinde yüce padişahın 5 Haziran 1516 Perşembe günü Fil Çayırı
adlı mübarek yerden geçerek Üsküdar iskelesine vardığını; bu menzilde bir saatte bir şehir
kurdukları; havasının canı besleyen tatlı su, fezasının ise ruhu ferahlattığı ve etrafının
lalelerle süslendiğini anlatmaktadır.
لـمؤلفه
]  فعولن-  م اعو ن-  م اعو ن:
اااااااارر حاااااااا چ ااااااا اللااااااااه مااااااااه
نااااااااااااااـ وا ر ر اااااااااااااااب ل رلج اروااااااااااااااا
بااااااااي اااااااااج ال ااااااااـر ی فتاااااااااا ماااااااار
مااااااااااااو ااااااااااااااا ل ار اااااااااااااا لراج
اااااي ال ل وافاااااه باااااـمر اواااااه باااااـمرج
تاااااااااـر
فضاااااااااا مانناااااااااه ااااااااااا رل
10
مر اااااان اااااااتي بااااااار ل ناااااااارر

[ بـحر ا

چااااااااااو مااااااااااکوارمقر ااااااااااو ه مااااااااااه
اااااه رفااااان اوااااااا ل ی اااااو ل اااااحر
بنااااااااااااب اااااااااااااـ تو و ااااااااااااوج معن ااااااااااااـر
ار ی اااااااحر باااااااي اااااااحن اااااااوراج
باااااي وااااا مااااااعه بناااااا راناااااه ااااامرج
ااااااااو چااااااااوی ب عاااااااا ب رل اااااااارلر
باااااااااي واراااااااااااج لاااااااااي تاااااااااـ رر

Üsküdar, saltanatın karargâhı olunca tozu devletin gözüne sürme gibi geldi.
O tepe ve ova, çadırların kurulmasıyla deniz ve üzerindeki köpük ler gibi göründü.
O çadırların ipleri, güzellerin başından ayağa düşmüş amber kokulu zülfe
benzemektedir.
O kırda, lâcivert rengindeki avluda saf gümüş ve gülden otağdan
Bir saatte gönül ve gözün nasiplendiği bir şehir bina ettiler.
Hava, onun tatlı suyu gibi cana can katar; feza, onun toprağı gibi ruhu genişletir.
Onun çevresi ise tarlasındaki lale mücevherleriyle bezenmiştir.

10

YN vr. 24a-24b / Yördem, Kadızâde, s. 113.
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Aşağıdaki şiirde ise padişah maiyetinin Sadreddin Muhammed Konevî ve Mevlânâ
Celâleddîn-i Rumî’nin kabrinin bulunduğu Konya şehrine ulaşması; yüce padişah Konya’ya
vardıktan sonra o menzilde çadır kurulduğu; bu kurulan çadırın güneş gibi her tarafı kaplayıp
her yeri aydınlattığı; o menzilin benzersiz bir yer olduğu; içinin lale ve yaseminlerle, dışının
ise gümüş bedenli güzellerle dolu olduğu; burada iki din sultanının bulunduğu ve cihan
padişahının yapacağı sefer için bu iki manevi sultanın ruhaniyetinden feyiz ve yardım
istemesi anlatılmaktadır.
لـمؤلفه:
[ بـحر متقارب :فعولن  -فعولن  -فعولن – فعول ]
اااااااااااه ی منااااااااااا ل تاااااااااااا ال ااااااااااا ور
انااااه نتنااااای او ااااي باااار ااااو ل ا اااااه
مااااااااااار را اااااااااااا چاااااااااااوی فتااااااااااااب
مقاااااامم اااااي ماااااس ن اااااوا ل ناااااي ا اااااه
اااااااااه ااااااااا حها ناااااااااهر ی مر اااااااااا ر
م اااااااااااا ی موناااااااااااام ل ااااااااااااامرج ارل
لااااااااااي ل وامااااااااااـ ن
باااااااااارلن اااااااااار
ال اااا نااااه باااار ااااار ال اااارر مقااااو
ااااااااار اواااااااان
وکاااااااام ااااااااو ااااااااا و
ررواااااااـ رااااااارا اااااااي اااااااوج لماااااااه
ماااااااااااار ا ارر رل ااااااااااااي ر ب رل
ااااااااب ی مااااااار ل باااااااوا
الا اااااا
باااااي ااااااار ارر ر اااااا ااااارا ف اااااا
لااااااـمم بااااااي اااااار ا واااااان ااااااار ال تاااااان
تاااااااو ـ واااااااـر وااااااان اااااااا ل مااااااار
چنااااااااای ااااااااان اااااااا فاااااااااتی باااااااااار لرا
بگاااااارا ی مااااااای ماااااار بااااااي ماااااار ر ا ل

مقااااااااااار من اااااااااااا ااااااااااارالی مااااااااااارور
ااااااي ی ماااااا ی نگااااااار ااااااافور ااااااه
اااااااوه بنااااااااب
بااااااار بااااااار عالاااااااـ
موناااااام م اااااا ی نااااااي بااااااا نااااااي ااااااه
ارل ااااااای چااااااو ب اااااا ااااااا ر ی ااااااا ر
نااااااااو ووااااااااـن بااااااااـم تم ل ناااااااااـمرج ارل
ارلی اااااااار اوبااااااااای مو وااااااااـن بااااااااهی
ااااااا و اااااااای اااااااه ر اوااااااان م اااااااتقو
م اااااا او نااااااه ماااااا لر ااااااهر اواااااان
ااااااي رلج ال اااااااا ال مااااااوج لماااااااه
اااااي و اااااوج رااااااور ماااااه ااااااارلب ل
اااااااي رتاااااااور رل ن اااااااه ر رلا
باااااار ی ااااااااار ار ااااااارا ماااااااا ل م ااااااا
اااااااي ا ااااااااتنه لتااااااااا ل اااااااا ماااااااان
بااااااي فااااااار عااااااااج باااااااي ل ااااااه ااااااار
11
مر نااااااااـ اا اااااااااوار بااااااااي اااااااااار لرا
12
مااااااااااای تااااااااااابن تواااااااااا ل رکاااااااااااا ل

O güzel, yeni menzil felek tahtlı yüce padişahın karargâhı oldu.
Dağ ve vadi üzerine öyle bir çadır kurdular ki o pas renkli yüzey kâfur 13 gibi oldu.
Padişahın otağı âlemin etrafına güneş gibi iplerini germiş, bütün cihanı kaplamıştır.
Orası, benzeri olmayan ve olmayacak olan bir makamdır. Ne yüksek ne de alçak, düz
bir zemindir.
Sabahleyin o çimenlikte binlerce bülbül gibi coşmuştu.
Orada düzgün bir yer ve bir şehir, yeni kurulmuş bir cennet ve bir nehir vardır.
Dışı, lale ve yaseminle; içi ise gümüş tenli güzellerle doludur.
Her iki tarafında iki tarikat önderi bulunmaktadır. Din yolu onların sayesinde
müstakim olmuştur.
Biri, dürüst ve temiz yüzlü bir şeyhtir. Padişah ona dinin başköşesi adını vermiştir.
) Onun sokağının kıblesi Mukaddes Harem gibidir. Çünkü ehl-i dilin ( Hz. Mevlânâ
gönlü ona doğrudur.
Kapısından cennetin suyu akar. Hurilerin saçları da onun türbesinin süpürgesidir.

11

Bu
mısra
Firdevsî’nin
Hicivnâme
adlı
eserinden
iktibas
edilmiştir.
Bkz.
https://ganjoor.net/ferdousi/hajvname/ Erişim Tarihi: 17.05.2019.
12
YN vr. 33b -34a/ Yördem, Kadızâde, s. 123.
13
Hindistan ve Çin’de yetişen kâfur ağacının zamkından elde edilen beyaz, yarı şeffaf, kolaylıkla parçalanır
güzel kokulu bir maddedir. Bkz. http://www.lugatim.com/s/KAFUR Erişim Tarihi: 01.06.2019.
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İkincisi ise o coğrafyanın kutbu’l-aktâbı olan Hz. Mevlânâ’dır. Rum toprakları onun
nuruyla aydınlanmıştır.
Feleğin perdesi, onun kapısının tozunu kıskanır. Her ne varsa o toza yüz sürmüştür.
Allah’ım! Zamanın önderi ve pîri olan bu iki kişinin ihsanıyla
Sen bu değerli padişahın kılıcını, zafer vaktinde düşmanların başı üzerine
Öyle indir ki fetih gülü meyve versin ve sonunda mücevher işe yaramış olsun.
Bütün dünyayı ona itaat ettir, zamanı onun kılıcına ve emirlerine tâbi eyle.
Aşağıdaki şiir ise “Ülkeler fetheden cihan padişahının Kırkpınar menzilinden
Kayseriye’ye doğru yola çıkması” adlı bölümde geçmektedir. Padişah maiyeti Kayseriye’ye
vardıktan sonra askerin dinlenmesi ve hayvanların yemlerinin hazırlanması için iki gün
burada kalmış, üçüncü gün ise Sarmısaklı adlı menzile hareket etmiştir. 6 menzil yol aldıktan
sonra Elbistan’a varmışlardır.14 Kadızâde, bu şiirde öncü kuvvet olarak gönderilmiş Sinan
Paşa’nın Elbistan’da padişah maiyetiyle karşılaşmasını; her iki taraftaki askerin birbirini
görmekten dolayı çok mutlu olduğunu; büyük emirler ve itibar sahibi komutanların
yerlerinde durup hal diliyle savaş ve mücadele isteği gösterdiklerini; ejderha armalı
sancakları açtıkları; hepsinin düşmanı yakalayan aslan gibi rüzgârın bile hızına yetişemediği
atlara binerek düşmanı öldürme niyetiyle kılıçları ellerine aldıkları ve savaş âdetiyle
donatılmış olduklarını anlatmaktadır.
:لـمؤلفه
]  فعولن – فعولن – فعولن – فعول:[ بـحر متقارب
بااااااااااااار فر اااااااااااااتي ااااااااااااااااج لاااااااااااااو
ماااااااای واااااااـر ا اااااااـ نربااااااااج
نااااااا
ماااااااار عااااااااااج ال ل مااااااااوني رواااااااا
نوااااااااارا عنااااااااای باااااااار عنااااااااان نااااااااـماا
بااااي ااااه عااااهل چ اااا ل ال اااار اااااوی
15
اااااـ ي ااااار ااااان چاااااو مااااااام ار ب

موااااااااااـر ی اااااااااا ار باااااااااارل ل ااااااااااا
ماااااااااج
اااااااااـ ي بااااااااا و نااااااااای ناااااااا
ماااااااتاا باااااااي اااااااااج ع مااااااااج اااااااااوو
بااااااي واااااار ماااااارون ماااااا ماج ااااااي باااااااا
رفتاااااااي بااااااااي اااااااا توااااااا مااااااااو اب ااااااااوی
م ااااااا ی باااااااي وواااااااـن نااااااا ل اااااااتاب

Saftaki komutanlar savaş ortaya çıktığında ejderha armalı sancağı yükseltmiş.
Hepsi düşmanı ele geçiren aslan, zamanın kaplanı ve savaşçı gençlerle birlikte
Gönlü ve bağrı yaralı düşmanları öldürmek için kendi sancaklarının dibinde durmuş.
Rüzgârın bile dizgini üzerine dizgin koymaya cesaret edemediği atların sağrısının
altında
Düşmanı öldürme niyetiyle gözleri ve gönülleri kanla dolu bir halde gümüş renkli
kılıçları ellerine almış.
Hepsi savaş âdeti ile silahlanmış, denizde suya kanmış balık gibi aceleyle zırh
kuşanmışlar.
Aşağıdaki şiir padişah ile Elbistan’da bir araya gelen Sinan paşa öncülüğündeki
kuvvet arasında geçmektedir. Kadızâde, kaside nazım şekli ile kaleme aldığı bu şiirde
padişahı överek devletinin dünyaya yeni bir adalet düzeni getirdiğini ifade etmektedir. Şiirde
padişahın savaş için gerekli teçhizatın durumunu kontrol ederek orada bulunan emirleri ve
komutanları merhamet ve ihsan diliyle teskin edip gönüllerini rahatlattıktan sonra emirler,
zafer sahibi askerler ve bütün ordunun yüce padişaha dünya döndükçe devrin hükümdarı
olması; kılıcıyla düşmanları yok etmesi; saltanatının her türlü belalardan korunup Allah’ın
ona yardımcı olmasına dair dua ettikleri anlatılmaktadır.
14
15

Yördem, Kadızâde, s. 131.
YN vr. 41a-41b / Yördem, Kadızâde, s. 132.
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لـمؤلفه:
[ بـحر رم  :فاع تن – فع تن – فع تن – فع ن ]
تاااا مان ااااه اه لنااااه مااااای ماااا ای باااااا
چااار ل واااااا بااااي فاااتی تااااو ل اااار عااااه
ل اااکر فااااتی تاااو ااااو ااااا بگواااـرا تااااا امااااه
ماااا عالوااااه ااااي فمرمااااه ب اااا واااا مااااه
اللتاااه ااااای باااي مااااای رمااا عااااه له ناااو اااارا
اااار عاااااهل بااااااون تو اااااه ن اااااوا مااااار مااااا
ر واااااه مااااا نته بااااااا م اااااوی فاااااا

اللاااه ا ااا توااا ااا تاااو لوااار ی بااااا
ر ماااه رل اااااـ تو ضااااا بااار نااااـ و فرمااااای باااااا
ل رکاااا ا عربااااای بااااااا
اااااار اااااار
باااار اااااـ ي رکاااا ماااااای فاتااااـحي ل عنااااو ی بااااااا
ل تاااااا باااااي باااااه اواااااـ ي الر ی بااااااا
ماااااار ل بع ااااااي تواااااا ل اااااان ا تااااااای باااااااا
16
نا اااار ماااا نه عاب ااااه ماااا حای باااااا

Dünya döndükçe çağın hükümdarı sultanımız olsun. Düşmanın devleti senin elindeki
kılıçla yok olsun.
Felek ve zaman, senin fethin ve düşmanların bozguna uğramasıyla kazaya uygun
olarak senin fermanın altına girsin.
Senin fetih ordun yerinde kaldığı müddetçe Şam’ı fetheden, Kahire’yi kahreden ve
Araplara hükmeden olsun.
Senin yüce adın gayb âleminin tılsım fihristidir. Bütün dünyanın hükmü üzerinde
başlangıç ve unvan olsun.
Senin devletin cihana yeni adalet düzeni getirdi. Ezelden ebediyete kadar feleğin
pâyesi olsun.
Eğer düşman cehalet yüzünden senin kılıcına itaat etmezse; onun başı kılıcına av,
kefeni ise zırh olsun.
Senin saltanatının sancağı belalardan korunsun. Allah’ın sevgisi saltanatının
yardımcısı olsun.
Aşağıdaki şiirde padişahın beraberindeki askerler ve emirlerle birlikte bahar vakti
Elbistan’a girdiği; feleklerin Elbistan’ı kıskandığı, bu menzilin içinde binlerce bülbül
;barındıran lale, yasemin, zambak ve nergisten oluşan bahar süsleriyle dolu bir bağ olduğu
çayırda diken ve çerçöp ne varsa hepsini kökünden kazıdığı ve Mısır gülünün padişahın
gelişi için yolun başında beklediği anlatılmaktadır.
لـمؤلفه:
[ بـحر ا و  :فاع تن – م اع ن – فع ن ]
اااااااااااا مااااااااااااای
اااااااااااهلا ااااااااااارو
بوماااااااااااتانم ااااااااااار نگاااااااااااار باااااااااااـمار
اااااااوو
لاااااااي اااااااا ااااااارا بااااااار لااااااا
اااااااااو ل ااااااااار ب اااااااااتي
مومااااااااان
اااااااااااااااقاوا لنع اااااااااااااااای
ار ااااااااااااااااو و
نتااااي ااااار ر ااااي ا ااااه تااااو باااار تااااو
اااااااااا ر ماااااااااار ار ب ااااااااااا اااااااااارا
ماااااااااااا فاااااااااااارر ماااااااااااارا فکنااااااااااااه
اااااو مقاااااها اااااا
ااااا م ااااارج

ر اااااااااا فاااااااااا ر ااااااااااه ل ااااااااااتای
ل نااااااااااهر ی ب اااااااااا ی ااااااااااا ر ااااااااااا ر
وامـ ـواااااااـن مااااااار ناااااااـماا بااااااار رلوااااااا
اااااااج ااااااااوو باااااار اااااااتي
ناااااار ا
ا بااااااااااااار ال نااااااااااااااـماا ماااااااااااااار را ی
اااااااااااارا وسااااااااااااار مماااااااااااار ب عااااااااااااه ل
ار اااااااااا اااااااااااج ااااااااااي لر اااااااااارا
اااااااااا ل اااااااااار موانااااااااي باااااااار نااااااااه
17
منتظاااااااااار و ااااااااااتاا باااااااااار ماااااااااار ر

Zamanın padişahının değerli gelişiyle felekler Elbistan’ı kıskandı.
Orada içinde binlerce bülbül barındıran bahar süsleriyle dolu bir bahçe var.
Lale, ırmağının kenarında yer edinmiş; yasemin, onun üzerinde başını öne eğmiş.
YN vr. 42a / Yördem, Kadızâde, s. 133.
YN vr. 42b / Yördem, Kadızâde, s. 133.
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Zambak, onun şevkinden kemer kuşanmış; nergis ise yerinden fırlamış.
Dağ lalesi, onun arzusuyla perişan bir halde yüreğini dağlamış.
Gonca, katları arasındaki her bir altını ona yüz görümlüğü olarak bağışladı.
Altınla bezeli kırmızı gülü tabağa koyup padişahın ayağına serpmiş.
Çimenliğe zümrüt halısı atmış; kuru otu, dikeni ortadan kaldırmış.
Mısır gülü padişahın gelişine duyduğu sevinçten dolayı yolun başında beklemiş.
Aşağıdaki şiir “Zafer işaretli sancakların Antep tarafına yönelişi” adlı bölümde
geçmektedir. Padişah maiyeti Antep’e vardıktan sonra Hurşid Çayırı adlı yere ulaşmadan
önce Ali Bey Şehsüvar beraberinde muhaliflerden iki kişi ile huzura gelir. O iki kişi Memlük
sultanı Gavrî’nin Mercidâbık’a girdiğini ve savaş için beklediğini ifade eder. Bunun üzerine
cihan padişahı onun muradını yerine getirmenin uygun olduğunu dile getirir. 18 Aşağıdaki
beyitlerde bu durumun hakikati ifade edilmektedir. Buna göre Sultan Gavrî’nin Arapların
mirasçısı olduğu; etrafındaki topluluğa ve kendi nefsine uyarak düşmanlara galip gelmek için
Mercidâbık’a doğru geldiği fakat ölüm tuzağıyla rahata ereceğini bilmediği; dünya
mülkünden elini eteğini çekerek ahirete göçüp gittiği; devlet sancağının yerle bir olduğu;
Mısır, Şam, Yesrib ve Tur memleketlerinin padişahın fethi sayesinde mutlu oldukları
anlatılmaktadır.
:لـمؤلفه
]  م اعو ن – م اعو ن – فعولن: [ بـحر ا
مااااااااااار فااااااااااار ی مواااااااااااه ی رقوقاااااااااااه
نااااااااااااااااـ وا مااااااااااااااااـ ای باااااااااااااااااـ توارج
ابواااااااااااـر ی مااااااااااااور اااااااااااور راااااااااااا ا
مااااااااارلا وااااااااان ا اااااااااـر ماااااااااه عواناااااااااـ
بااااااي اااااا ل اااااارلر ن ااااااا ل راااااا ب
اااااي اااااراا بااااار عاااااهلج ااااااوو فااااااوا
باااااااااي ا ا مااااااااار او ااااااااااه ااااااااارا ر ا
ااي ا اااـ ن ااار چااو ا ر ب ماااه ل ا ر
مااااااااا ل ر ماااااااااارور اااااااااااام ممااااااااااه
باااي اااه ر ااار بااارلی اااه ماااوج عق اااا
لااااااااااو ج اللااااااااااه ل ماااااااااارنگوی ااااااااااه
19
اااااااهنه واااااااـ ن فتحاااااااه ااااااااا ل م ااااااارلر

م ااااااااااا مااااااااااـ م ااااااااااا بروقااااااااااه
ااااااااااااااامروارج
ماااااااااااااا مه ر ی م اااااااااااااا
ا بااااااااااااار ی الواااااااااااااـر عر اااااااااااااي ر ا
منماااااااااگ ف ااااااااا ار اااااااااور انااااااااااـ
ل رث وااااااال عاااااار ب
اااااي ااااااورج
باااااااه ی ماااااااه باااااااي ماااااااوج مااااااار ا باااااااا
نه ن اااااااه ل اااااااي ناااااااهر مااااااار نا ااااااااا
ماااان بااااااا وااااان ب اااااار مااااار اااااـ ا ر
ب تو ااااااااااااااااه ج مااااااااااااااااکنهر عمااااااااااااااااه
م ااااا انواااااا
ب اااااه ل اماااااه رکااااا
ماااارر چااااوی ال بااااي وکااااها اااار اااااوی ااااه
اوااااااار م اااااار ل اااااااا ل وساااااارب ل بااااااور

Tarikat ehli ve hakikat meydanının liderlerinden
Hükümdarlık mülkünün başkomutanları ve bahtiyarlık göğünün yıldızlarından
Savaş meydanının cesur yiğitleri ve akıl ülkesinin işlerini yürüten kâtiplerden gizli
kalmasın!
Feleğin casusları tarafından can kulağıma âşikâren şu haberin terennümü ulaştı:
Arap hükümdarlarının varisi olan Gavrî, nefsinin ve sahip olduğu topluluğun verdiği
gurura yenilip
Kendi düşmanına galip gelmek için Mercidâbık’a doğru geldi.
Zavallı, ızdırap içinde ölüm tuzağıyla istirahate çekileceğini bilemedi.
Düşman Dârâb ve Dârâ gibi olsa da işte bu müjde benden sizedir.

18
19

Yördem, Kadızâde, s. 150-151.
YN vr. 59b -60a / Yördem, Kadızâde, s. 151-152.
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Ey zamanın İskender’i! Kılıcının keskinliğiyle padişahlık tahtı beşikten itibaren sana
layıktır.
O, dünya mülkünde hüküm vermekten vazgeçti. Yüzlerce hasretle ahirete göçtü.
Başı, kalp gibi birden bire kanlar içinde kaldı. Devletinin sancağı yerle bir oldu.
Mısır, Şam, Yesrib ve Tur memleketleri, senin fethinin bereketiyle mutlu ve mesut
oldular.
Aşağıdaki şiir “Devlet sancaklarının 24 Ağustos 1516 Pazar günü Sultan Gavrî ile
savaşmak amacıyla Mercidâbık’a yönelmesi” adlı bölümde geçmektedir. Bu şiirde Memlük
Sultanı Gavrî’nin ordusunu savaş aleti ve silahla donattığı; hepsi öfkeli, yırtıcı aslan gibi
düşmanlardan intikam alan Çerkez asıllı süvarilerden oluşan savaşçıları savaş meydanına
ulaştırdığı; büyük küçük kim varsa savaşmayı talep ettiği; ellerinde mızrak sağa sola doğru
hareket ederek herkesin kendi canından vazgeçtiği; sağ kanadı düzenledikten sonra sol
kanadı düzeltmek için harekete geçip bu görev için Hayır Bey’i seçtiği; savaşçı gençlerin bir
an olsun sakin durmayıp düşmanları öldürmek için felekler gibi hareket halinde ve sabırsız
oldukları anlatılmaktadır.
نظم لـمؤلفه:
[ بـحر متقارب :فعولن – فعولن – فعولن – فعول ]
ل ی مااااااااااو ا اااااااااار اا ااااااااااا عاااااااااارب
بااااااااي موااااااااه ی رمااااااااانوه ماااااااارا ی ااااااااار
ااااااااااـ ي تنااااااااااه ر ج ل اااااااااااـ ي تنااااااااااهاو
ُم ااااااار باااااااي ااااااااو ا ُم ااااااار بااااااااي ر
چاااو وااااـر وااااای ااااـ ي واااا مااااو ااااه
ااااااـ ي تواااااا م ااااارج بااااااي ااااا اتااااااي
مااااااانای ار ااااااا نوااااااا باااااااار ی تااااااارر
ر ااا اااااو ی چااااو عاااار ب ااااای تاااارر
مااااااای ا ااااااتي
ااااااای ل امااااااه
ال
وـ وااااااااـن ل و ااااااااار اااااااااوا ل ااااااااکرج
وـ واااااااـن ر ب ااااااام باااااااا مااااااا مه ر ااااااااا
ماااااا را ل باااااااهل واااااان مااااااا ن ر مااااااا را
چناااااااای ج اااااااي ناااااااامو ل نااااااااا لرج
چناااااای ااااان اااااي مقاااااهلر ااااااوا ر تاااااـ اا
ل رناااااااي ماااااااای تااااااارر تاااااااا ج ناااااااه
وااااااان نتناناااااااه ناااااااه بااااااار مواااااااـن
ناااااااااـ ه مااااااااارمو نااااااااايچونااااااااا اوماااااااااه
باااااي ت مواااااـن ا واااااـرج بااااا اواااااـر ااااااو
مااااااااااااج
و نااااااااااای نگاااااااااام ناااااااااا
اااااااار اااااااارا باااااااارل اااااااااا وـ وااااااااـن
چااااااو فاااااا ر اااااارا ی چااااااو ال بوقاااااار ر

بوار مااااااه ل اااااااکر بااااااي ماااااااا ل مااااااا
چااااااااار ا ناااااااااا ا ی چابااااااااا مااااااااااو ر
بااااي ـ وااااـر عااااه ج اااااوا ونااااي ااااو
نگ ااااااه ااااااا تااااااا بااااااي تااااااار ر ماااااار
چاااااو ـ واااااـر وااااا ر ل وکااااارل اااااه
بااااي ا اااااـ ن چااااو ااااااوی ار بااااهی تااتاااااي
چااا ل ر ماااه اوااا ی چاااو ماااار متاااـر
اااااـ ي ااااااارا ل باااااا ر
م اااااار ب اااااا
مااااااااار ااااااااااوو ر مااااااااا ي نگا اااااااااتي
باااااار ر ماااااااه چاااااااوی اااااااوو ال اااااااـرج
اااااي باااااه توماااااان چااااار ل وتاااااام ر ر ا
ااا اااا ناااـ و ا ه مااارا
اااي اااو
ناااااااااااااـمن عااااااااااااااااج بااااااااااااااي ا ا لرج
نااااام ااااار وااااان ااااا ی ار ر ااااااا
باااااي اونااااااه عااااااهل اماااااه بااااااا ج نااااااه
ن ونااااااااام ا ااااااااار رلج تاااااااااا ل نگواااااااااـن
عناااای مااااوج ااا چاااا ااارا ر مااااه
باااااااااااااااي ر ا اه لناااااااااااااااه بن اااااااااااااااوا ر
نواماااااااوا ف اااااااای امااااااام چاااااااوی ار ج
وااااااـن
باااااي تاااااا ا باااااار ی اااااار
20
بااار مااا ای چاااو اواااوج باااي اواااوج ماااو ر

Diğer taraftan Arap padişahı silah ve savaş aletleriyle orduyu donattı.
Çerkez asıllı usta binicileri, savaşın yiğitlerini meydana ulaştırdı.
Hepsi kılıçla düşmanlarından intikam alan, korkusuz ve öfkeliydi.
Tepeden tırnağa kadar altına ve çeliğe batırılmışlardı.
Hepsi öfkeli aslan gibi bir tarafa gitmiş, kılıç gibi aynı ve tek sıra olmuş.
Hepsi Mısır kılıcını kınından çekmiş, vücuttaki kan gibi düşmana saldırmış.
Süngü, Türk mızrak yağdıranların elinde büyük bir yılan gibi sağa sola savruluyordu.
YN vr. 67b -68b / Yördem, Kadızâde, s. 160-161.
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Türk köleler, Araplar gibi recez21 okuyarak büyük küçük herkesi karşılarına savaşçı
olarak talep ediyorlardı.
Canlarından ve dünyadan el çekmiş; sanki kendi başlarını ham kabak zannetmişlerdi.
Güzellerin tarzına göre sağ ve sol kanadını asker açısından düzenledi.
Sağ kanadının çoğunu feleğin serkeş atı ve onun âlemine itaatkâr Şam başkomutanına
Teslim edip ona “Kimse ecelinden önce ölmeyecek tir” dedi.
Öyle yaşa ki şeref ve şöhret sahibi olup düşmanların pehlivanını tuzağa düşüresin.
Öyle davran ki kendi gücünün tamamını, bu sabah olanı akşam yolunda harcayasın.
Aksi takdirde zaman sana baskın yapar; düşman da senin kanınla oynaşır.
Seni eyer üzerinden öyle bir şekilde yere atar ki artık yüzüğün ve tacın yüzünü
göremezsin.
İlk önce sağ kanat ile ilgilendiği için sol tarafı düzeltmek amacıyla dizgini doğrulttu.
Hayırsever Hayır Bey’in güvencesiyle padişahla savaşmaya yol gösterdi.
Savaşçı gençler, çan gibi bir an bile feryat figan etmekten vazgeçmemişlerdi.
Zühre alınlı yiğitleri öldürmek için öfkelenmiş, yeminlerini bozmuşlardı.
Felekler gibi hareketli, gönül gibi sabırsızlardı. Dev gibi atların üzerine, iri atlara
binmişlerdi.
Aşağıdaki şiir de aynı bölümde geçmekte olup meydana gelen Mercidâbık
muharebesinin ahvali ve zafer sahibi askerlerin düşmanların birçoğunu öldürdüğü
anlatılmaktadır. Buna göre sağ kanat öyle düzenlendi ki onun yüzünden güneş ışıklarının
azaldığı; kılıçlarıyla herkese ölüm saçtıkları, yeryüzünün fitne ile dolup her yerin ve her
şeyin viran olduğu; dünyanın ordunun tozuyla düşmanın bahtı gibi karardığı; top ve tüfek
seslerinden dolayı o savaş meydanının mahşer yeri gibi olduğu; kimsede can korkusunun
kalmadığı; düşmanlardan iniltiden başka bir şey duyulmadığı ve topraktan yaratılmış olan
bedenleri yine toprağa teslim ettikleri ifade edilmektedir.
:لـمؤلفه
]  فعولن – فعولن – فعولن – فعول:[ بـحر متقارب
اااااااي اور اااااااوه ی ار ااااااا ل اماااااااه اااااااه
بااااااااي ب ااااااااار مق وااااااااـن رمااااااااانوه بااااااااو
اااا مااااار ف ااااانه بااااار اااااا ل عااااااا
مواااااـن ل مااااااای ااااااـ ي باااااار باااااااا ااااااه
اااااي اااااو ای ی فتنااااااي را اااااا رفااااااه
مااااااای ااااااه چااااااوی بااااااـ ه ا ااااااـ ن مااااااوا
بااااااااااار فرلاتناااااااااااه تااااااااااا ااااااااااااار ر
باااااااااي فرعونواااااااااای رل بوفاااااااااای عااااااااااا
باااااااي ااااااااوی واااااااا ی ااااااارای فر اتنااااااااه
بااااااااار عاااااااااه اعااااااااااج فناااااااااا او نهناااااااااه
فرواااااااااا ناااااااا
اااااااا
ااااااااو
ااااااااااتاام ا ااااااااااـ ن ونااااااااااي ااااااااااو
اااااـ ي عر ااااي ناااا چااااوی رمااااات و
نااااااي فکاااااار وااااااـن ل نااااااي نااااااهل ااااااو
نااااااااي فکاااااااار ل ااااااااوا ل نااااااااي ارا عااااااااها
بااااااااوا اللااااااااه اااااااااار ل فر اااااااااا اااااااااا

اااااا مو نااااااي ی چنااااااای ر مااااااه ااااااه
ماااااااااامو وااااااااااـ نو چااااااااااو بن ااااااااااوا رل
چاااااااو تاااااااو بااااااار لرا مااااااار نوااااااااا
ماااااای مااااار باااااي مااااار فتناااااي بااااااا اااااه
چناااااااااای تااااااااا فتناااااااااي باااااااااا رفاااااااااه
الا مااااااااااااااااه فن اااااااااااااااارا ماااااااااااااااا ا
مااااااااااکنهر ن ااااااااااونای و اااااااااار ااااااااااار ر
نااااااااااـ وانه وااااااااااـر ی رلماااااااااام ناااااااااا ا
مااااانای چاااااوی بتاااااای اااااار ااااااوا ماااااااتنه
بنااااااااااا چاااااااااو بااااااااار بااااااااا ر نهناااااااااه
ل بااااااااااااوگ ل ااااااااااااه ج ت ناااااااااااا
مااااااااااار ماناااااااااااي مکااااااااااار عاااااااااااهل
ااااااااه باااااااار الوااااااااـر ی ا ااااااااـ ن مااااااااتو
ناااي ااااا ر اااا ااااای ل اااارل ج اااااوو
نااااااي تااااااا اااااااا ر اااااااار ل لاااااااـ
اااام ر ااااي ماااار بااااي نااااامو ل ناااااا

21

Recez: Aruzda bir bahir adı olmasının yanı sıra Arapların belli başlı konular için ayırdıkları şiir türlerinden
birinin adıdır. Savaş meydanında yapılan atışma, meydan okumalar vb. bu türle ifade edilmiştir. Bkz. Tevfik
Rüştü Topuzoğlu, “Recez”, DİA, C. 34, İstanbul, 2007, s. 509.
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م ااااالج ا ااااـ ن چااااي اااارل چااااي بااااار
ااااااي تااااااا ااااااار اااااااوا عااااااهل مااااااااتنه
ااااي ن اااانوا و ااااای اااام اااا نوااااـن
تااااااان تواااااااا نو ااااااااوفرج چااااااااار ااااااااه
22
ماااااوج عالاااااـ اااااار اااااه اااااای اااااار

2019/1

ااام ر ااااي با ااااه باااارر ااااای ل اااااار
باااااااهون وناااااااي و ااااااا ب ااااااام تااتناااااااه
اناااااه نتنان ااااااای واااااان باااااار موااااااـن
چاااااو مااااار ا اااااي وااااا فتاااااـر ر اااااه
مااااااا رانه بااااااااه ی اااااااااا م بااااااااي اااااااااار

Sağ kanadı öyle bir şekilde sağlamlaştırdı ki bu saf dolayısıyla güneşin ışıkları azaldı.
Süheyl-i Yemenî23 yıldızı kendini gösterince Bulgar ve Saksin’e 24 o güzel kokuyu
ulaştırdı.
Kılıcını kınından çıkardıktan sonra herkesin üzerine ölüm saçtı.
Dünya tamamen fitneyle doldu. Yeryüzü ve zaman, her şey yok oldu.
Fitne ateşi öyle büyüdü ki şeytan bile “Haşa, bu fitne benden değil.” dedi.
Cihan, ordunun tozu ve topların dumanıyla düşmanın bahtı gibi karardı.
Kayser istikrarlı, İskender gibi tahtta oturanlar savaş ateşini yaktılar.
Rum asıllı aslanlar, Âd kavminin 25 başına gelen tufan günü felaketini Firavunlara
gösterdiler.
Mızrak, güzeller gibi üzerine düşeni yaptı. Yiğitlerin kanını dökerek bununla iftihar
etti.
Bela şimşeği gibi olan gülleyi çıkarıp düşmanlara yok olmaları için dua okudular.
Top, tüfek ve çıngırakların sesi ile çanın feryadından
Feleğin intikamı, düşmanın hilesi, kinci düşmanın küstahlığından dolayı
Düşmanla savaşan yiğitlere göre bütün savaş meydanı mahşer yeri gibi oldu.
Kimsede ne can korkusu, ne bir keder, ne son düşünce ne de önceki üz üntü vardı.
Ne birini öldürmekten dolayı duyulan korku ve acı, ne varlık düşüncesi ne de yokluk
derdi vardı.
Ölümü şöhret ve iffet ile olan birinin dünyası saadet, akıbeti ise murat üzere olur.
Kendisi için can ve toprağın yani diri ya da ölü olmanın eşit olduğu bir kişi
düşmandan ne korkar ne de çekinir.
Böylelikle düşmanı öldürmek için çok çaba sarf edip saldırdılar.
Onları eyer üzerinden öyle bir şekilde yere attılar ki kimse iniltiden gayrı bir şey
işitmedi.
Terki kayışları birbirinden ayrıldıktan sonra bedenleri gök mavisi kılıçla parçalandı.
Topraktan olan vücutlarını toprağa teslim ettiler. Temiz can, tertemiz âleme doğru
gitti.
Aşağıdaki şiir “15 Eylül 1516 tarihinde fetih maksatlı sancakların Şam diyarına
yönelişi” adlı bölümde geçmektedir. Cihan padişahının Halep’i ele geçirdikten sonra Halep
ve o çevrenin idari işlerini düzenleyip halkın huzurunu sağlaması; Arap diyarını fethetme ve
22

YN vr. 75a-75b / Yördem, Kadızâde, s. 168-169.
Güney yarım kürede yer alan büyük ve parlak bir yıldızdır. Yemen’den çok iyi görülebildiği için Süheyl-i
Yemânî “Yemen yıldızı” da denilmektedir. İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiirleri Sözlüğü, s. 411.
24
Saksin: Türkistan’da bir vilayetin adıdır.
25
Âd kavminin helak edilmesine telmih vardır. Kur’ân-ı Kerîm, Zâriyât Suresi, 41-42 ayet. “Âd milletinin
başından geçende de ibret vardır: Onların üzerine, uğradığı her şeyi bırakmayıp toza çeviren kuru bir rüzgâr
gönderdik.”
23
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Haremeyn-i Şerîfeyn’i zulüm erbabından kurtarma niyetinde olduğu için Şam ve Hama
tarafına hareketi; asker saflarını düzenlemesi; Rum yiğitlerinin gücüyle o ülkenin kılıç, ok ve
balta ile dolup taşması; bu yolda suyun nadir, havanın ise düşmanın kalbi gibi hararetli
olması; vezir Sinan Paşa’nın öncü kuvvet olarak gönderilişinden sonra yüce hazretin hareket
etmesi; padişahın dünyayı ele geçiren Süleyman, cömertlik feleği, taç ve taht yıldızını
parlatan ve herkesin onun gölgesi altında olduğunu ifade ederek dünyada var oldukça
dünyada kalıcı olması için dua etmektedir.
لـمؤلفه:
[ بـحر متقارب :فعولن – فعولن – فعولن – فعول ]
ااااه بااااي مااااامای اااارون
چااااو ااااار ر اااا
وااااا ر بااااار وااااا ر ااااا بااااار ر ماااااتنه
ااااار مواااااـن ااااه باااااي اور ااااوه ل ماااااا
لااااااااااو ج ع واااااااااااـ ه بااااااااااار فر اتناااااااااااه
عنااااااای ر بااااااه ی اااااااوب ا انااااااه تااااااااب
ااااامم ر اااااي تاااااااه ن اااااوا اااااکو
اااااااار رج ااااااااي تااااااااو فاااااااارل ا رل ی
ااااااااااه مااااااااااا ااااااااااو ا و ااااااااااای رلا
مواااااااااـن ر رفتنااااااااااه وک اااااااااار ماااااااااا ا
ارواااااان ر چاااااااوی ب اااااا وااااااااب باااااااوا
ماااااااار ب ل ماااااااار ب اااااااااـ و بي بااااااااوا
ااااااااااااااااو تااااااااااااااا ال فرلاتاااااااااااااااام
تاااااااب ااااااااو اااااارا اور اااااااوه ل ماااااااا
ب واااااااااااي باااااااااااي لاج رل ی مااااااااااااااتنه
ااااااا نگاااااااي رل ی اااااااه اااااااي اموااااااااب
اااااااااال ل باااااااااـ ه
فر ناااااااااه چااااااااار
فاااااار و ااااااار
بااااااي اللااااااه فروااااااهلی
ماااااااا مر ماااااااا ا و اااااااار باااااااام نظوااااااااـر
بااااااااااي رااااااااااا تااااااااااو ج ا لر را ااااااااااار
وااااااان ماااااااتای
چناااااااای ماااااااا ار عااااااا
م اااااارب بااااااي م ااااااار مااااااان باااااااه
اااااي ووناااااه اااااااای باااااي اااااه اااااه ل اااااو
اااااااااااااااااااااااـ م ا ر اونااااااااااااااااااااااه الر ی ل
بااااااااوا ار ناااااااااا اااااااااـ ي اااااااااا ل عاااااااااا

باااااااي اااااااه ماااااااتور ی ناااااااـماانه واااااااان
فااااااااا لا ماااااااااـ ای ل مواااااااااـن اماااااااااتنه
26
ااااااو ا و ااااااای موااااااـن ااااااه ماااااااوا
ل راااااـ م تااتنااااااه
ااااااا
باااااي انااااا
بااااااااي ااااااااااوی عااااااااهل توااااااااا ا اناااااااااه ب
باااااي اماااااه لرا م ااااا ل اوااااان بااااام ر ااااااو
ناااااااااه تاااااااااا مااااااااار نااااااااااهر مااااااااااای
اااار تواااا ل توااااـر ل ت ااااـر ماااار ل بااااوا
ل ی تواااااـر ااااااه رلج اور اااااوه ل مااااااا
اااااااو چاااااااوی ال ا ااااااا رتااااااااب باااااااوا
بااااااای ار ااااااااای ماااااااام ل تابااااااي باااااااوا
ااااااااااار ر موااااااااااان ااااااااااااو ماااااااااااواتم
مااااااااوج ماااااااااوي اااااااااا بااااااااراج ناااااااااا
چاااااااااو ب ااااااااام وکاااااااااهوگر تااتناااااااااه
ماااااااااااااااار تا ااااااااااااااااه ر ی عالو نااااااااااااااااااب
فرل ناااااااااه و ااااااااا تاااااااااا ل تاااااااااـ ه
وتااااام اااااکار
باااااي ن ااااار مااااا و ای
ماااااااـحوو ااااااارا اااااااا ااااااارالی مااااااارور
ااااااي ار اواااااان ل انوااااااا ماااااار ار باااااار ر
اااااي ااااااراا باااااي رفعااااااه ناااااـم مااااااـ ای
ب ر اااااااااام ل اااااااااااام چنااااااااااان بااااااااااه
اااااااااااااااااار ارر ار مااااااااااااااااای ب رل
27
ن وتاااااااااه ااااااااام مااااااااار فرماااااااااای ل
28
ار ماااااای تاااااا باااااوا ار ماااااای م اااااته ا

Halep’in işleri düzene girince atların sırtına eyer vurdular.
Öncü kuvvetler sıra sıra dizildiler. Gökyüzünün ve yeryüzünün fazlalıklarını azalttılar.
Yerin tozu ay ve güneşe dek ulaştı, her yer toz duman oldu. Yeryüzü zırhlı askerlerle
siyaha büründü.
Azimet sancağını dikip Şam ve Hama’yı fethetme niyetiyle dörtnala gittiler.
Dizgini o tarafa doğru kıvırarak kılıçlarını düşmanların kanı ile çelikleştirdiler.
Hücumdan yana sabrı olmayan padişah, hiçbir muamele etmeden din ve tahtı ele
geçirdi.
Kılıcıyla canlar yakan kıvılcım, cihanda intikam ateşini açar.
26

İkinci mısra Nizâmî’nin Şerefnâme adlı mesnevisindendir. Bkz. Nizâmî-yi Gencevî, Külliyât-ı Hamse-i
Hakîm Nizâmî-yi Gencevî, tsh. Mahmûd Dervîş, 3. bs., Sâzmân-ı İntişârât-ı Cavidân, Nizâmi-yi Gencevî,
Tahran, 1374 hş., s. 1055.
27
İkinci mısra Firdevsî’nin Şahnâme adlı eserinden iktibas edilmiştir. Bkz. Ebu’l-Kasım Firdevsî, Şahnâme-i
Firdevsî Metn-i Kamil (Ber Esâs-ı Çâp-ı Moskov),nşr. Sa’îd Hamîdiyân, 15. bs., Neşr-i Katre, Tahran, 1388
hş., s. 6.
28
YN vr. 84a-85a / Yördem, Kadızâde, s. 177-178.
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O memleket, Rum asıllı zırhlı savaşçıların kudreti sayesinde kılıç, ok ve baltayla dolup
taştı.
Ordu, yeryüzünün tamamını ele geçirdi. Onun yüzünden güneş ve ayın yüzü karardı.
Bu yolda su nadir, hava da düşmanın gönlü gibi hararetli olduğu için
Suyun başı ve serap birbirine karışmıştı. Dil, sanki balığın ağzında ve tavada pişer
gibiydi.
Hava, cehennem ateşini alevlendiriyor; yeryüzünün kıvılcımı ise havayı yakıyordu.
Havanın sıcaklığından dolayı ay ve güneş, padişahın gölgesine sığınıyordu.
Kısa zamanda keşif kolunu gönderdiler. Su gibi birbirinin peşi sıra akın ettiler.
Ondan sonra cömert hükümdarların lideri, bahtiyar padişah yola çıktı.
İkbal ve baht feleğini yükselten, taç ve taht yıldızını parlatan
Saadette Ferruh Yesâr ile Feridun; zaferde ise dünyayı ele geçiren Süleyman
Cömertlikte felek gibi eşi benzeri olmayan Kayser; iyiliği kuşatan felek tahtlı padişah
Ey Allah’ın adil padişahı! Din ve dünyada onun muradını yerine getirmek Allah ’a
yemin ederim ki senindir.
Hükümdarın bu eşiğini öyle bir yücelt ki yücelikte dokuzuncu göğe erişsin.
Batıdan doğuya tüm cihanı ona ver. Büyüklüğü ve padişahlığı o şekilde ona ver.
Çünkü dünyada hükümdarlar şerefi ve yüceliği yüzlerce zahmetle onun kapısının
tozunda ararlar.
Onun dönemini ebedi kıl. Kimse onun fermanına itaatsizlik etmez.
Seçkin kişiler ve halktan kim varsa herkes onun gölgesi altındadır. Dünya var oldukça
dünyada payidar olsun.
Aşağıdaki şiirde Dımaşk (Şam) şehrinde bulunan Benî Ümeyye29 adındaki cami
anlatılmaktadır. Bu cami Cahiliye döneminde kilise idi. Ebû Ubeyde Cerrâh, Halib b. Velîd
ile birlikte onu camiye çevirmiş ve mihrabını kıble ve Beytullahu’l-Haram’a doğru
düzenlemiştir. Emevi halifesi Hayr Velîd b. Abdülmelik inşasını tamamlamaya muvaffak
olamamış, kardeşi Süleyman b. Abdülmelik el-Mervânî tarafından tamamlanmıştır. Beni
Ümeyye cami mübarek mescitlerin dördüncüsü, en sevilen yüce binaların ise üçüncüsüydü.
Her bir köşesi inzivaya çekilmiş kulların varlığıyla şereflenmiş, her bir yeri ve mekânı kıraat,
tilavet ve zikirle dolu, kısacası camiler kutbunun seması, tarikat pirleri ve güneşin doğuş
yeridir.30
:لـمؤلفه
]  فاع تن – م اع ن – فع ن: [ بـحر ا و
مقتااااااا ا تاااااااو ناااااااور ااااااا ی ل ااااااااا
تااااااو وونااااااه واااااااـ ن ل فااااااو واااااااـ ن
اااااااااااااـرل ر تاااااااااااااو
ماااااااااااااا ناااااااااااااهو
ااااااااااااواني تااااااااااااو
مااااااااااااـ ای مااااااااااااق
رل اااااااااااانای ماااااااااااا مر ونااااااااااااي چماااااااااااار
ممااااااار ل ماااااااي ااااااانم الراااااااي تاااااااو
31
الر
باااااااااااي م ااااااااااااافر نااااااااااااـ وا ر

ج مقااااااااااه بااااااااااـم ه م اااااااااا ه ناااااااااااا
ااااااااااااااا ی اوااااااااااااااا ی ل اج واااااااااااااااـ ن
ناااااااااي ف ااااااااا ناااااااااي رل ار اااااااااي تاااااااااو
باااااااام ماااااااااتوی مااااااااان ماااااااااتاني تاااااااااو
وافتاااااااااي ناااااااااور ار ماااااااااي ل مماااااااااار
ناااااااااور نااااااااااـ عکاااااااااا لااااااااااـ حي تااااااااااو
لااااااااـ عي ااااااااي چااااااااو رتااااااااو نااااااااور

29

Cami hakkında bkz. TalîbYazîcî, “Emeviyye Camii”, DİA, C. 11, İstanbul, 1995, s. 108-109.
Yördem, Kadızâde, s. 186-187.
31
YN vr. 93a-93b / Yördem, Kadızâde, s. 187.
30
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Ey mescit adındaki mukaddes cennet, sabah ve akşam ışığını senden alır.
Güven içindeki vadinin seher vaktinde uyanan kişileri, Yemen’in bereket ve feyzini
senden alırlar.
Dokuz felek, dokuz revak senin dergâhındır. Ay ışığı, senin yolunda gece yürüyüş
yapandır.
Bîsütun 32 ,senin eşiğinin taşı; gökyüzü de senin evinin çatısı olabilir.
Ay yüzlü felek yıldızları, ay ve güneş nurunu senin kapından almıştır.
Yıldızların ışığı, senin göz ucuyla olan bakışının aksindendir. Gül bahçesinin ay ve
güneşi ise senin ulu ağacın sayesindedir.
Senin kubbenin parlaklığı ışık gibi uzaktan yolcuya yol göstermiştir.
Aşağıdaki şiir “Mısır’daki Kahire şehrine elçi gönderilmesi, Tomanbay ve ordusunun
geri kalanının yüce dergâhın huzuruna ve itaate daveti” adlı bölümde geçmektedir. Memlük
Sultanı Gavrî’den sonra yerine Tomanbay geçmiş, cihan padişahı kendisini itaate davet için
bir elçi göndermiştir. Elçinin götürdüğü mektupta padişahın Kostantiniye’den yola çıkış
sebebinin Acem valisini ortadan kaldırmak, o beldeleri ve oradaki insanları fitne ve fesattan
kurtarmak olduğu; Memlük Sultanı Gavrî’nin önceleri dostluk bağlarını güçlendirmiş
olmasına rağmen karşılık vermek için Mısır’dan Şam’a geldiği; Halep ve Mercidâbık’ta
beraberindeki askerlerle birlikte yenilgiye uğradığı dile getirilmiştir. 33 Yüce sultan Mısır’ı
fethetme niyetinde olduğu için Tomanbay’ı itaate davet etmiştir. Tomanbay, elçiyi önce
ihtiram ve saygı ile karşılamış ve mektupta yazılanları dikkatle dinlemiştir. Fakat daha önce
iktidar sahibi sultanlardan kimsenin bu kaleyi fethedemediğini düşünerek gurura kapılmış ve
şu beyitleri dile getirmiştir.
:لـمؤلفه
]  فعولن – فعولن – فعولن – فعول:[ بـحر متقارب
ااااااا ا اااااااتم ماااااااوني ا اااااااار بااااااارا
باااااااي رلواااااااـ ار فاااااااتی ل اللاااااااه ااااااااا
مااااااااااااای فاااااااااااارون نگمااااااااااااه ر ااااااااااااه
تاااان ل اااااای اااااوا ر ناااااـماا بااااي مااااار
ال ل اااااای ناااااهل ااااار ا ااااا ل واااااـن
اااااااای
باااااااونم چاااااااي باواااااااه اااااااوه
چاااااار باوااااااها ااااااه چنوااااااـن اااااااو ر ل ر
ماااااااان نواااااااا ووااااااااااج اومااااااااو ل نااااااااااا
ماااااار نواااااا ل اااااا اااااااه وااااااالر مااااااه
باااااي مااااان نوااااا وااااان و اااااي ااااااار ا ا
34
بااااي ا اااااو رج وااااان عقاااااه واباااااه ااااااا

چاااااو واااااا ا اااااااا بااااار فاااااا ر باااااارا
بااااااااي اماااااااات عنااااااااای مااااااااعاا نااااااااـماا
ماااااااااای تاااااااااابن ل اللااااااااات واااااااااار اااااااااه
ماااااااای ااااااارا تااااااارر
و ناااااااای تااااااار
چاااااو ن ااااااور اااااااا م اااااااـ ي ا گوااااااـن
ماااااااار بااااااااا چنوااااااااـن ر اااااااان ل رانک ااااااااای
مااااااار باااااااا چنوااااااااـن اااااااو ه ل تااااااااه ر
اااار تاااااـ ه ااااااام تاااار اااااه باااااي ااااااا
ااااار تاااااا اللاااااه تااااار بااااار مااااار ماااااه
تااااااار ی اااااااي ی م ااااااا ل ماااااااا ر ا ا
ماااااااان م اااااااا مااااااااای ن اااااااااوه مااااااااتاا

Allah beni topraktan göğe çıkarınca yüreğimden varlık kaygısını temizledi.
Elime saadet dizginini verip yüzüme ikbal ve fetih kapısını açtı.
Zaman itaatkâr, talih ise bana dost oldu. Dünyayı yaratan Allah, beni korudu.
Benim ordumdaki Türk gençler hayata veda edip tenlerini ve canlarını ölüme teslim
ettiler.
Hepsi eşek arısı gibi öfkeli, kalpleri kederden dolayı nefret ve öfkeyle dolu.
Sahip olduğum böyle bir kale ve asilere rağmen neden birilerinden çekineyim?
32

Bîsütun: Ferhad’ın sevdiği Şîrin’e kavuşmak için deldiği dağın adıdır. Direksiz durması sebebiyle gökyüzü
anlamında da kullanılır. Pala, Ansiklopedik Divan, s.73.
33
Yördem, Kadızâde, s. 197.
34
YN vr. 103a-103b / Yördem, Kadızâde, s. 198-199.
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Böyle görkem ve kudretle neden bu şekilde itibarsız ve perişan olayım?
Padişahlık tahtı muradınca senin olsa bile ben de taç ve şöhrete talibim.
Gerçi senin başında devlet tacı var; ama bana da Allah’ın lütfu yardımcıdır.
Sana o tahtı ve mülkleri, bana da bu toprak parçasını verdi.
Benden kolaylıkla memleketi almak mümkün değildir. Bu düğümü ancak zorlukla
çözmek gerekir.
Aşağıdaki şiir “Yüce maiyetin Remle köyüne gelişi, cihan padişahının Mescid-i
Aksa’yı ziyaret etmesi” adlı bölümde geçmektedir. Kadızâde, bu şiirde padişahın diliyle
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v.) övmüş ve onun Miraç mucizesine telmihte
bulunmuştur. Ülkeler fetheden padişah yanındaki vezirler, âlimler, hâkimler ve ileri
gelenlerle birlikte 31 Aralık 1516 tarihinde Mescid-i Aksa’yı ziyaret etme amacıyla yola
çıkmıştır. Mescid-i Aksa’ya vardıklarında Peygamber Efendimiz’in Miraç gecesinde
mübarek ayağını bastığı taşın üzerine yüzünü koymuş; tevazu, niyaz, ümit ve
alçakgönüllülük ile yalvararak şöyle demiştir:
:لـمؤلفه
]  م تع ن – م تع ن – فاع ن:[ بـحر مرون
ماااااااااارمي چ ااااااااااا ل مااااااااااار ف ااااااااااارا
مق ااااااااه مااااااااال ل مااااااااای ماااااااان مااااااااه
اااااااااار ار رل اااااااانم ااااااااور مااااااااه
اواااااااااااااي اااااااااااااال ااااااااااااااام مااااااااااااار
نو اااااه باااااي ااااا ااااااهمه اوااااان ااااارلرج
تااااو ت ااارو وافااااه
ااا ا
ااا ر
ل مااااااار اااااااوار اااااااای ن ااااااان ماااااااه
من لااااااااااااااه رفعاااااااااااااااه ل ااااااااااااااا ل ر
چ اااااا عناواااااااه مااااااوج وااااااان بناااااااه ا ر
بااااااا ااااااااـ ي ر ااااااا ه اااااااه وای ت اااااااه
امااااااااه ماااااااان ل ا ماااااااان مااااااااوا ج تااااااااو
36
ررااااااا ااااااان ل عااااااا ر نااااااااا اااااااا ور

اااااااار اااااا اااااااج تااااااو تااااااا مااااااارا
اااااار ماااار ااااوج تااااو ااااای ماااان مااااه
چ اااا ماااان اااااار ار رل اااان مااااه
اااااااااااار ار م اااااااااانه اااااااااااام ماااااااااار
ااااااااه ماااااااان ماااااااا نه ل ماااااااارلرج
تاااااااو رت اااااااي ت وااااااا وافاااااااه
اااااااه
اااااا ر ااااااي عاااااارر عظااااااو رفاااااان مااااااه
اااااااااااااااااهمه وافتاااااااااااااااااي اااااااااااااااااال ر
ج اااااااي اوااااااان ااااااارلر رفااااااار مااااااااو ر
مااااااااااای ت ااااااااااه
بنااااااااااه ماااااااااا و م
رلج مااااااان ل ااااااااار ااااااا ااااااااج تاااااااو
ل ااااااا ااااااان ل اماااااااه مواااااااها بگواااااااـر

35

Senin ayağının tozu başımın tacı, gözümün sürmesi ve tacımın mücevheridir.
Sokağının başındaki toprak benim canımdır. Benim emniyetim ve isteklerimin
gayesidir.
Gözlerim, senin kapındaki toz sayesinde parlaktır. Senin kapının tozu toprağı ülkenin
aydınlığıdır.
Senin kapının tozu benim padişahlık tahtım, olduğu gibi benim saadetimin direğidir.
Benim saltanat ve liderlikten kastım, dini yüceltme hizmetinden başkası değildir.
Kudüs şehri senin sayende mükâfatlandırıldı. Sahra-i samma (Muallâk taşı)37 seninle
şereflendi.
Yüce arşın en kıymetli kayası, can özünün mücevherinden çok faydalıdır.

35

Bu mısra Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr adlı eserinden iktibas edilmiştir. Bkz. Nizâmi-yi Gencevî, Külliyât,
s. 112.
36
YN vr. 117a-117b / Yördem, Kadızâde, s. 214.
37
Kubbetü’s-sahra’nın içinde bulunan Hacer-i Muallaka (havada asılı duran taş) denilen taştır. Peygamber
Efendimiz’in miraca bu kaya üzerinden çıktığı rivayet edilmektedir. Bkz. Nebi Bozkurt, “Kubbetü’s -Sahre”,
DİA, C. 22, Ankara, 2002, s. 305.
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Senin gelişinle saadet, büyüklük ve yücelik derecesini elde etmiştir.
Ey Refref’e binen, dini yayan Sultan! Lütufla bu kuluna bak.
Selim kulun, senin kölelerindendir. Sahip olduğu hükümdarlığa rağmen senin
dilencilerindendir.
İşte benim yüzüm ve senin ayağının tozu; işte benim elim ve senin sevda eteğin
Şefkat göster ve ümit elimi tut, merhamet et ve günahtan tövbemi kabul et.
Aşağıda yer alan iki şiir “Padişah maiyetinin Allah’ın inayeti ile Ridâniye tarafına
hareketi” adlı bölümde geçmektedir. Cihan padişahı Salihiyye’den hareket ettikten sonra
Hattare adlı menzile varmış ve burada otağ kurmuştur. Burada iki üç günlük azık ve
hayvanların yemleri hazırlanmıştır. Oradan Hanki’ye hareket ederek bu mübarek menzilde
ordunun sağ ve sol kanadını düzenlemişlerdir. Sağ kanada vezir Sinan Paşa, Anadolu
Beylerbeyi Mustafa Paşa, Ali Bey, Ramazanoğlu; sol kanada ise Rumeli askerleri, Yunus
Paşa, Rumeli Beylerbeyi Sinan Paşa, vali ve hâkimlerin ileri gelenlerini, yeniçeri ağası Ayaz
Bey ve beraberinde yeniçeriler ile birlikte görevlendirmiştir. 38 Bu şiirde yıldızların ordu sevk
edip yeryüzünden gökyüzüne kadar saf dizdikleri; yeryüzünün toprak üzerindeki nal izleri ile
süslendiği; bahar bulutunun kan yağdırdığı; sağ kanadın padişahla birleşmesinden sonra sol
kanadı düzenlemek için dizgini hareket ettirdiği; nizam için bu yöntemleri uyguladığı; fetih
ve zaferin bir kişinin çabası ile değil Allah’ın yardımı ve lütfuyla olduğu anlatılmaktadır.
:نظم لـمؤلفه
]  م اعو ن – م اعو ن – فعولن: [ بـحر ا
مااااام تااااا بااااي مااااي اااا باااار ااااوهنه
ماااااااااااو ر معاااااااااااهی ار عاااااااااااهی اااااااااااه
وحاااااوی
اااااه ماااااـ و باااااي ماااااای فاااااو
ماااا ون ااااه موااااـن چااااوی ماااا ی فاااا ر
عااااااه [ ] رل ااااااه ر رااااااه ماااااار مااااااه
باااااااااي رل ا اااااااااا اااااااااا مااااااااااو و رج
عناااااااای نظاااااااا ماااااااوج مو اااااااار تافااااااااه
بااااااار ج نظااااااا وااااااان تهبواااااااـراا ماااااااااه
ااااااااکو فاااااااااتی ل مااااااااتظمار ن ااااااااار
39
ماااااـح ل ااااا ل عاااااوی را اااااار مااااااه

تااااااو ااااااووم اتااااااـر ی ل ااااااکر ااااااوهنه
لواااااااا اروااااااااج ع اااااااای ماااااااو ی اااااااه
عکااااااااا ب تواااااااا ی ااااااااو ااااااااااموی
ماااا راااااا ل نقااااا نعاااا بااااار ااااااار
ارل ااااااااااام ال ع ااااااااااااکر باااااااااااار مااااااااااااه
ااااااااـ م بارواااااااه اااااااااوی بااااااار بااااااااـمارج
چااااو ااااا مو ناااااي اااااي مت ااااا وافاااااه
ال ا ناااااااااااج اااااااااااوا ر ی ب را اااااااااااه
ااااااااي واااااااان ااااااااار اللااااااااه
بااااااااـح ه
نااااي ماااااعم اااااا ل ت ووااااه اااااار ماااااه

Sanki yıldızlar ordu sevk edip yeryüzünden gökyüzüne kadar sıra sıra saf dizdiler.
Yahut umman denizi dalgalandı ve sahiller Aden incisinin madeni oldu.
O dağ ve ova, kılıca verilen suyun aksiyle Ceyhun nehrinin bereketi gibi dolup taştı.
Yeryüzü, toprak üzerindeki nal izi ve atın toynağı sayesinde feleklerin yüzeyi gibi
süslendi.
Ordunun ortasından bir gürültü yükseldi, ruhu daha hazır hale getirdi, rahatlık sona
erdi.
Savaş günü, matem zamanı bahar bulutu kan yağdırıyordu.
Sağ kanat padişaha bağlanınca saf düzenini sol kanada doğru kaydırdı.
Kalbinin ferasetiyle bunu böyle yaptı. Bu düzen için tedbirler aldı.
Allah’a şükürler olsun ki bu devletin eserleri, fetih görkemi ve zafer inancı

38
39

Yördem, Kadızâde, s. 226-229.
YN vr. 130b -131a / Yördem, Kadızâde, s. 228.
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Bir kişinin çabası ve işi kuvvetlendirmesiyle değil, Allah’ın yardımı ve lütfu
sayesindedir.
Belli aralıklarla devam eden Ridâniye savaşında Osmanlı kuvvetlerinde ileri gelen
emirlerden Ramazanoğlu, hazinedar Ali Bey, Filorine mirlivası Yunus Bey, sofracı, eşek
ağası, hazînedar başı, emîr-i âhur başı ve diğer kişilerden yaklaşık 40 kişi şehitlik
mertebesine erişmiştir.40 Aşağıdaki şiir her iki taraf arasında meydana gelen mücadelede
aldığı iki kılıç darbesi ve bir okla yaralandıktan kısa bir süre sonra vefat eden vezir Sinan
Paşa’ya dair yazılmış bir mersiyedir. Şiirde Sinan Paşa’nın feleğin sert ve şiddetli
rüzgârlarından dolayı yenik düştüğü; onun gibi cesur bir yiğidin görülmediği; elinin
cömertlik denizi, avucunun ise ihsan bahçesi olduğu; savaş esnasında yükselen dumanla
birlikte yere düştüğü; padişahın Mısır’ı ele geçirmiş olmasına rağmen Mısır’ın Yusuf’unu
yani Sinan’ı kaybettiğini anlatmaktadır.
:لـمؤلفه فی مرثية رحـمة هللا
] – م اعو – فاع ن
ماارا ااه نااـمال ااهر باام ااا ی ارواا
ار اا نهوااه وااـرالاام چااوی ماانای اروااا
ماااـحرلا اااه عالاااـ وااان باااـحر ل اااای اروااا
بگرفااااه رلج م اااان باااار وااااـ ای ارواااا
اااااج مااااای ارواااا
فتاااااا باااار موااااـن
اااااا ال نکااااارا بااااا ج ماااااای اروااااا
تاااا ااااوا چاااار نکااارا باااه ی اااا ل اااای ارواااا
 ماااااای ارواااااا41 اماااااه ا ا وومااااا م ااااار
باار ااااار ااارا اااوار ناااـ رل ی اروااا
چاااوی رواااـ ه ااااوی وومااا اااار ماااای اروااا
واااان مااااااه ااااار ووماااا ااااانم عوااااای ارواااا
42
ااااو اوااااـر چااااي رل نااااه المااااتای ارواااا

 م عول – فاع:[ بـحر مضارع

ب ک ااااااه عو اااااا الر ی ماااااانای اروااااااا
تااا رل اان مااه اواااه نااـ بااي رل اااار
اماااات بااااـحار ااااوا ل اااا ااااای ل اااا بااااوا
مو اام توااا ا ااا باار ماااه باااي اااا ر ا
ی مااارلرج اااي ااااار ل فت اااار ا اااه
وااااان رل اااااار مااااا ي ناااااو ل اااااو ب ااااان
باااه اااوارج توااا عاااهل اااه عواااای ناااوی
ااااااارچناااااااهتوااااااا ااااااايباااااااي ااااااا لرام ااااااارر
ااااا
ر ااااااب ار فااااار ع وااااا ماااااای
رلباي مان باي اور ار رماني بواـن
ی اار ر تاااـم ه ووماا ا اااـر ن اااوا
ا را اااااااکاوتم مااااااااای عااااااااهل نااااااااو

Eyvah! Sinan, feleğin sert ve şiddetli rüzgârlarına yenik düştü. Sonbahar gelmeden
onun fidanı solup gitti, yazık!
Dünya var olup gökyüzünde yıldızlar parladıkça Sinan gibi cesur yürekli birini asla
görmedi, yazık !
Eli, cömertlik denizi; avucu ise ihsan madeniydi. Âlem, bu deniz ve madenden mahrum
kaldı, yazık!
Savaş zamanı düşman kılıcından bir sis bir bulut yükseldi. Berk-i Yemân’ın doğduğu
yeri kapladı, yazık !
Dünyanın iftihar ettiği o lider, zamanın cefasından dolayı yere düştü, yazık!
Alçakları seven, adi huylu bu devir, gönül ehline dünyanın derdini vermekten
kaçınmadı.
Düşmanın kötü cevherli kılıcı bugün aşikâr oldu. Neden kendini ve canını o kötü
yaradılışlı kılıçtan esirgemedi, yazık!
Gerçi padişahın kılıcı Mısır’ı ele geçirdi, ama yazık ki o dönemdeki Mısır’ın
Yusuf’unu kaybetti.
Dostlar, dünyada böylesine seçkin bir kişinin ayrılığında üzüntüden mücevhere
benzeyen gözyaşlarını toprağa akıtmışlar, yazık!
40

Yördem, Kadızâde, s. 241-242.
Sinân lakabı ile bilinen Hz. Yusuf (a.s.)’a ve kıssasına telmih vardır. Bkz. Pala, Ansiklopedik Divan, s.
483-484.
42
YN vr. 144a-144b / Yördem, Kadızâde, s. 242-243.
41
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Tilki huyluya aç kurt gibi bak. Çünkü ahir zaman Yusuf’unun kanını döktü, yazık!
O kurdun Yusuf’un töhmetinden haberi yoktu. Bu ise ikinci Yusuf’un işini ayan beyan
yaptı, yazık!
Hangi amaçla dostlardan iyiliği esirgeyen, düşmanı seven bu çağdan şikâyetçiyim.
Sonuç
Yazıldıkları dönemin özelliklerini yansıtan Selimnâmeler dönemin idari yapısı, askeri
teşkilatı, edebi zevki ve kültürü, coğrafyası, sosyal ve iktisadi hayatı ve dini inanışlarına dair
önemli bilgiler vermektedir. Özellikle padişahla beraber sefere katılmış ve olayları bizzat
gözlemlemiş bir yazarın kaleminden çıkmış bu tür eserler tarihî bir kaynak sayılmaktadır. Bu
açıdan baktığımızda Yavuz Sultan Selim ile birlikte Mısır seferine katılmış olan
Kadızâde’nin Gazavât-ı Sultan Selim Han adlı eseri tarihî ve edebî açıdan büyük bir önem
taşımaktadır.
Bu çalışmada Kadızâde’nin hayatına dair kısaca bilgi verildikten sonra adı geçen
eserin içeriğinden bahsedilmiş ve çoğu Yavuz Sultan Selim’in Memlüklerle gerçekleştirdiği
Mercidâbık muharebesi ve Ridâniye savaşını anlattığı şiirlerinden örnekler getirilip Türkçeye
tercüme edilmiştir. Ele aldığımız şiirlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanan Kadızâde, bu
sefer boyunca gerçekleşen olaylar, varılan menziller, menzillerin fiziksel özellikleri, orada
bulunan önemli yapılar ve özellikleri, ordunun ve askerin durumu, savaş esnasında kullanılan
silahlar, savaş taktikleri, iklim şartları ve devletin üst makamlarında görev yapan kişilere dair
önemli bilgiler vermesi açısından hem edebî hem de tarihî bakımdan öneme sahip bu eseriyle
ilim dünyasına tanıtılmaya çalışılmıştır.
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