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YAHYA BEY'İN KASİDELERİNDEKİ TARiHI GERÇEKLER
İ.

Güven KAYA* .

Her sanatçı, hangi çağda ya da ortamda olursa olsun yaşadığı çevrenin
ürünüdür. Hangi dönem olursa olsun, hiçbir sanatçı yoktur ki yaşadığı toplumun dışında kalsın ve yaratıcılığına yaşadığı ortamdan ve çağından birşeyler
katmamış olsun. Alain, "Sanat, insanın doğaya ekiediği bir şeydir" der.
Çünkü, yaratma çabası ve yaratıcılık dediğimiz toplumsal, doğasal ve humain
eylem,. aslında doğadan aldıkıarım kendi potasında yeniden biçimlendirirken
estetik planda ona yeni ve orijinal birleşimler katar. Böylece yaratılan şeylerin
tekrardan ve taklitden uzak olmalarının kökeninde de bu gerçek yatar.
dünden bugüne yapılan tüm eleştiriler de bu iki noktada
"Taklit" tir ve "tekrar edebiyatı"dır. Uzaktan bakildığı zaman gerek biçim ve gerekse içerik olarak kuralları önceden saptanmış olan bir edebiyat
için bu yargılar bir bakıma doğru gibi görülebilir. Hangi yönünden yaklaşırsak
yaklaşalım sonuç olarak bir ümmet dönemi edebiyatıdır. Şair, ister dini ve tasavvufi bir yaratıcılığın ardından koşsun, ister din dışı konulara yönelsin, ilhamı hep bu kültürün kontrolü altındadır. Daha doğrusu "sarayın ve sarayın
merkezinde oturan ve Tannmn gölgesi olan -halife- padişahin kontrolü altın
dadır." Nasıl Olimpos'da Ze!JS, her şeyin tek egemeniyse, yeryüzünde de
hükümdar, her şeyin tek egemenidir. "Her şey oıiun çevresinde döner, hatta aşk
bile onun etrafındadır:-Tek sevgili odur, çevresindeki herkes onun aşığıdır, ve
her aşık ise ötekisi için birer rakiptir. Herkes, tek sevgili olan padişaha yakın
olmak (hatta onun ayağının toprağı' olmak) için bir yarış içindedir." Tanpınar,
divan şiirinin eleştirisini yaparken, bu konuya böyle yaklaşır ve devam eder:
şiirine

Divan

toplanmıştır:

*

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

OSMANLI

ARAŞTIRMALARI,

XXVID (2006).

54

İ.

Güven KAYA

"Bu saray isliaresinin yanı başında eski cemiyetde insanın iç nizamını yapan din ve bilhassa şiirde o kadar tesiri olan tasavvuf
vardır.Tasavvuf sadece eski şiire kendi sembolik lügatini ve mana
alemini ilave etmemiş, bu hayal sistemini de benimseyerek kendi
wf!!~,~]Jn.e::ç*~ş;~ s~ J!n.GM;;_y~flaciıca; bilinen;(neş.' esini
hakkıyla onların idrak edebileceği bir ucu sonsuza dayanan bir dil
haline gelmiştir. Böylece sevgiliye ait çizgiler onunla hükümdar
tipinin yeryüzünde sadece,bii, aksi\ôlduğu Allaha kadar çıkar. Bu
çifte prestijin eski şiirin Urizmine her türlü dil davasının üstünde
kesinlik ve derinlik kattığı muhakkaktır."l
,~: ': ~/. Ayni kuıvahn koşuculan oim.alartnı:i karşifilhfr::.Fuzilli'niir bii' Bill'den ya
daı bir :N.eel'nin bir N edlrri'den farklı~ 'Üluşu: :rie:~yalmidi' ü'siui:F iliesele~! i 'de
far:J4ı coğrafyalarda·.yaôaıyüzyılHirda:~yaşar.ıllŞ :ôlıiihlanclıT.:~Asil''gerÇek 1 olalı
şey:, tirvırlarıdir; eyreı:ll :kavtayişta vefyenideii; biÇhnıendirin.ei:Iekftavrrlifridtr.
işte" bw tavırdır:J.d bir- şairii ;ötekiiıden' farıili ikı1ii:ı1Ştır/Bu' yazıiiiızda' kisfd~İ~~
rinde ·yer verdiği tarihsel,gerçekl~tle ele :aıacağiirili1 TaŞ1ibaİı'Yahya=Bey'In; liiT

ne

Divaıışai.riolara:ı<:paiadöksal:ya'nı~di:d>:U'ta.Jitd.if..;.hu s··! !r;:::

•;r:f; iÜ:;:;;:f:I

cfi;.·:J?.'"

-:.-::~·-·-: ·).:---',··":::-.- :;:·; ,,:--. ~",;-,!·ri:-;#·,..ıt_~·.i ;;:I::·r::~~~rnic :-i~~~-~; ;:·.-;~~:;i;,~l;:J :·:/,-" f:~~b-~n·;j_~-:._~j·

Y ahyiı 'Bey ;·xvı.-ytizyillı'i'ôıiöf:q~e1eiiDivan şairlerinden olup ArnavutlannDukagin:soyundiıridıri "Buridart ·dolayr:keiidis.irie'DllRagillia'de· Y aıi)}a Bey
de"'denilir: Tiiş1icalrdenilmesiniıl: nedeni~e' Miıalllnt Nici,: !i:Esfulle!'smdiH)dürt
içi~.'bibterimi rkulla~ş ~oırriasıhdandrr;LDe~şrrinJi·olarak::Aceıhl Oğiahlar
Ocağı ımı 'gırmiştir;<B u'J-ıllarda;sıınıitıa:: uğtaştı'ğ(oilifiiyör;; Y~fuz' 'suıt:arı· 'Selim.
döneniinde ·Çaldir~ ·ver Misir'.:sdfetlerine·~uKifuurii :(iöfielriin'd'e'2 VJ.y'ıin~
I!lrakeyni seferlerine katilııüŞtıt.~Asketliği:ıllri 'yanisifa'iyf bir'' şan:·.öı'ah :'yahya
bey ~-dönemin ilertgelenlerine· suriduğrf kasiôelerie'di.kkatrçbkililŞ,' ç~şıtli tevifi
yetlerihl sahibi olniuştur:Ancak-!Şehiade ·Mi'i'stafa'ıiifi' katlinde p'armağı' oidüWf · ·
gerekçesi :ile :el.eştirçliği"eslti dostu' olan sadraZ"anf RüsteriFPa"Ş'a•ruii 'g~afi!ii~
uğramış, ölümden: ikılpayr; kurtularak: Zvdrnncyaıallıanridili''· Loirifdiiy~
sürülıiıüşt;ür. Y aşamıiıınison 'dôtıerflleri biırada'geÇiriiŞtir.2: :. : ;::''',,.o:,.~ :' :·;u :,:ı(,

);ve

~i~~~~~~~~~~~~~~r!1~aı:~~i4~~~~~kf~~~];~~~~
. 2

Ahmet Hameli Tanpı11ar, XDf~ A~ır.Tür.k; Jid.epiyatı ,Tqrihi {İstanbul,JQŞ6), XXIII
Mehniet'Ça"~hŞrigıh;i·yıJiya Bey;;,: Ma"m A~sik.Z'dp~di~i. c-:13, 8.343-347 ... ·- ' .
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.-. "Mehirietçavırşoğlu'nuınesbitl~nn~\göte:'Divandaidrşlirleru:f:'dağiliiliı; Bir
Dibace, 34 kaside, 515 gazel, 5 terci-i bend, 4 terkib-i bend, 5 mua~Şer-;rı.J!
müseddes, 3 muhammes, 25 rubai; mukatta bölümünde topJ~ 72Q kıt'a
şeklindedir.

'"'·-~·~. ,,.J . ~

:}·~.:~:;;.:.;:~ı.~.~,' lL\~-::~;

s:

~1>:;::'(.:.2 Ui:ı.:~i

Jit~:~~~ ~~ıİ\~:.::1 C'·(:::~. IJ .~

. Şairinin, bizim a~ıl ~?erin~e, _duracağımı~ şiir~eri ~asideleıj.~. Yahya
1
Behn k~_ıa~feideb)ili.' ila ·tiEM jlliı~~rR.~~ılFŞ&t~ ~li1f!~~~a: Y.8İ~ş-.

·t

~:~J:~:~~~ Ça~~a::~~~e?~~p~~!9!~J~~ı~?.~~~1i~~~]tF~~~}~i~j~~~~~
sayıhıbilir.' Oteki

kasideleri,' sitasl:~ ile 'Öii:i'iY'aVtiz 'Sültan Selim'&,'2 'tanesi' sad:.:~

ı!airiilhıJı:rtıtlıri;:Paşa:Ya;'biri·K:e.ıilar~a~i!i~a~ıye~~b'itfFe~&ii~d~:M:i!lı:Yıct:ruk'Çes.:::

1e1Jiy~~, 6iri'E:titi~sl!Ci ·'Ereri&:Ye',·:3 ı:arıetiı Rti~iein :Pa§afa:rıJiR ~tWyhlil1 M'elı~iı#H~aı
n~ae-w: bitr'tskhiiaer''Çei.ei:l&e;:bffi s~Wli~ 1~ii zı>·ıı:ş~y'a;"blıi)~iıiili1ıli6ai~

MusüıfiP~ş·~ya;·BınAisl~; I>~'ay~ütBitf aüz~it:'PK:1ıs\lliitl~Şi)fa:1:Yıi2ıililiş'tir~'2;
kaside ise herhangi bir kimseye takdim edilmeniiŞti.f:Bü'tÜif 6W;Ç1iiİ5hlaf7iŞaffiti1
kaside türüne verdiği önemi göst~11!J1J?lÜf.P'~nçl~·.öı;ı~ıplitfu.:~~~;
Na 't dışında, Yahya Bby'in;tik~s1C:i~·siiiôk1ctiilli: 5'ülliii 1c;!kat felsefi ve
toplumsal niteliklidir. Kasidelerden .ikisi Süley,maniye..Camiinin inşası için
yazılmıştır. öteki kasi?,~J.t?~~~~~~,i~~~~~ı4xRi~~~'~-~~~~~n~Ji~~ gelenlerine
yönelik övgüleri içerir. ., ,,,..,.,' ı.._, ·--·',·" .......".·'-:-.-·-'-·o~"'"''·"·-·

Yahya Bey'in kasideleiiıiöe:·,göze' çiırpan.~parı:i:doksaFyan'; "nesib-giriş"
bolllriilerinin geleneksel kaside-,y,'apfsirta '.göt~~aaıni:~uzuri'ıtutıilihuş olmasıdır.
Bütün
kasideleri için olmasa _bil~ şair.in genel. eğilimi pöyledtr.
_Yi:ı;ıe nesib
··~i-·-·':.,:·.-.··· ~- :~;, ... ,.::_ .. --.--.-: ·· .. -~:. · .... ;~ ... ı--':::-,_ ·• -.,.,.~.,-,s·: -· rı-.f ..
~
~·~-ı ·•:i'··r-:.-; t:
bôlü'iii!etüide~; bti Şekle yöriepk. f#llliii)iğin'yafun'dıi:~i<Jrr#'ta'sf4:1e'P.#if~lf( oqjj::~
nalliıder,'.özeüil<le'ae';sbyut:;sgffi(ıf'fiill~hi1ffelt;çb1P16icillı'~~ıili1ll>fr a~tigMig
,R .... .... ..--.-\

-"''--:---~--.···.··f

~-,-,-:.; r·-.,-.,, ......... ~.-

-.:-...... : ....-.;rt;.::-, ....~ .. •;n r ~.~l r•;-~c.f"';,:,·::c.,=-.-, -:--~;_.

-!;:.!• ..7...,.,-;

···~ ~··-ıi<"""J'

ırullaruşi; kôıüi'farklihğfna '1JüyüR' bir 'tiU:zın{~gostenruş 'alıPasi önli~~:çııg:q~'Şla,~nndan ayıran başlıca gözle görülür özellikleridir.
,s 0 n;rri.cveo r-crıE-~ .-;w

Yahya Bey'in kasideleıi!J.deki ;ftıirilisehgerçekleti: 1rde}erken, bunu,
günümüz "gerçekçi estetiği~raÇısınClaii mütal!tetriıeyei::e~ öncelikle bilme-

~~;~i~~\~~i~~c~fJ.~~~ı~~W:#~1~~;~)~~~~~~~~f~Jr~
diyoruz,

Çüi:ıkü şairin aina9,~ ,b.~,:~~~i~Hl7-/?}WJ:*Wi~~~\~~~Wı·e.&ffi~,X~ ,~~R~~~t
tarihyazmak değildir.
,.··-.:~'" .. --·--·---A·"' -•--c--'"·-· '-"-· -~-,-~ ....... ·"'~'"'"--J
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Mehmet Çavuşoğlu, Yahya Bey Divanı, (İstanbul, 1977)
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Yahya Beyin, kasidelerinde yerv~rdiği tarihsel malzemeler iki grupta toplanabilir:

1.

Savaşlar,

2. Yahya Bey'in tanık olduğu kimi siyasal ve sosyal

gelişmeler.

Aslında savaşlar da bir bakıma, Yahya Bey'in tanık olduğu olaylardır.Çünkü çağuna

bizzat kendisi de katılmıştır.Yahya Bey'in kasidelerinde
anlattığı savaşlar da iki grupta toplanır: Bunlardan biri I. ve, II. Irakeyn
savaşlan, ikincisi ise Avusturya ve Macaristan savaşlandır. Bu savaşlardaki
tarihi aynntılara geçmeden önce Yahya Bey'in Kanuni'ye takdim ettiği 44 .beyitlik bir kasidesinin nesib bölümüne bakmakta yarar görüyoruz. Aşağıda
aldığımız bir kaç beyitlik örnekte de görüldüğü gibi bahar mevsimi ile savaş
manzarası birlikte anlatılmıştır:

Gazii;ya gitmege şiih-ı cihiin güyii
Çemende 'asker-i ezlıiira oldı serv livii
İrişdi 'iiiet-i /:uırb ile pehleviin-ı bahiir
Benefşe

gürz-i girlindur siper gül-i l;ıamrii

süsen du 'ii-yı_seyf olup
Bile çalışınağa ğiizfler ile rüz-ı ğazii
.((uşandı tfğini

Aslında

bu ortak

aniatış boşuna değildir,

bir geleneğin dile

(8.58)
getirilişidir.

Bilindiği gibi Osmanlı ordusu sefere baharla birlikte çıkardı. İran'a ya da Av-

rupa'ya yapılan tüm seferlerin bahar mevsiminde olmasına özen göstermişlerdir. Şiirin devamında,
·
Şeh-i cihiin u memiilik-sitiin 8üleymiin lfiin
Ki fsulınufi fsulıdur !Jusrev ü Cem ü Diirii

(8.59)

beyiti ile birlikte medhiye bölümüne geçildiğinde, bu bölümde padişah başta
olmak üzere tüm ordunun, techizatıyla, araç ve gereçleriyle birlikte. savaş meydanıİıda canlı olarak tasvir edildiğini görürüz. Örneğin,

Atufi öiiince alayuiida filler yürisün
8el:ıer yilinüfi önifice niteki eb r-i semii

(8.60)
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beyitinde orduda fillerin de kullanıldığım belirtirken sonraki beyitlerde ise askerlerin, giyim ve donanımlan şöyle anlatılıyor:
Sipölıiler benek altunlit elirneler geyüben

Mehiibet ile oludar peleng-i küh-ı vega
Gören~dilö.rlerüfi

migfer-i mücellö.sın
üzre kim ola peydiı

Güneş §anur ser-i küh

Na.ıar :iilince, şüküh-ı gürüh-ı leşkere

{lammlime ·gibi düşer yire döne döne hümti
Ga:ziitkı esb·d-şaba sür'atüii.le irişicek
Bulut gibi ~uban {aglara:düşer a 'dii

(S. 60;)

Askerlerin "güvercinler. gibi düşüp" :,şehit olmalarma ve düşmamn "bulut
gibi kaçmasına" yönelik canlı tasvirler ras_gele söylenmemiştir. Nitekim kasidenin sonlanna doğru fahriye :bölümünün :Sonunda padişahtan ilgi beklediğini
belirten beyitlerde,
İfiende !J!ir ü i.a'ifolduguma lp.lma naıar

Egerçi !Jil'fsatü.m ednti durur sözüm<a 'lö.
Vücüd bula idüm mihrüfi ile ıerre lj;adar
gün gibi yirüm sipihr-i 'izz üıfl.Üi.

(S.61)

Sipahi bendelerüfide niçe kemal ehli
Reva mı genc-i nihtin gibi ola nti-peydii.

(S. 62)

Olurdı

şair, yaşlandığım ve güçten düştüğünü anlatırken, geçmişte sipahi olarak bizzat
bu savaşlara katıldığım da lnıa etmektedir.Kanuni'ye sunulan bir başka kasidesinin nesib bölümü de yine ayın özelliktedir. Nitekim, :daha ilk beyitde,

Alıcı şahine benzer Al-i 'Oşmtin

beyleri
Dest-i fs;udret şalsa bir ilflime alurol yeri

(S.45)

Osmanlı beylerinin ve askerlerinin medhi yapılır. Şair, bölümün devamında
kasideyi kaleme alma nedeninden söz ederken, sözkonusu Irakeyn seferinin,
hangi sefer olduğu konusunda da ip uçları verir. Nitekim,

58
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:1: :.;,,

Oitdifl-niir-iı:eheıiiıeinkiwsebilmei. fsb,ndadur; ;;ru::-:
Riifizf cumhUrı görince bu:·rfiz~r'inal;ışeri:c, :·.r c~, ''/

j·:;~

. (8:45}'

beyiti bunlardan biridir. Yi:Qe,şiirind_eyamııı~-~.
-,,, .,,
... ,
,._,,_ .. _ .-'r.;
.. , .... .. ._., __.
"""'·"·":~"

···~·-JJ;··'""

~

{(araiiu itdi kiZilbhŞ~fi 8iJi.{iı/:iiz~hıi'\"
Al-i 'Oşman s~b~~~-;{4'J'!-lf~-~X~!4-~lf~1JlH:t!·-., ,,·:·;:',-;}
A.şiyan-ı zdk~n_;ifii iilt ni:ÇiJs;ızi~ıii;·"J-,_ ..lı'·:::;r
Aldı

(45)

.:;_;

gazz begler,ampl4ı.ş(ihJrz?~r:Y.e.ri/'_ .._,,:, -,
-·

• ••••.• _ ... , '

~-.

l

, .• :\~_.

''~""''•.\,::

.. ,.·~---~·

şah-ı retffizii#4i~~t-·~eşriı~hiili-~~~~tlnt{·'''·;:_ . . ,_~\:)
Niçe kerre gird(çıJs;dı
aficı YPY1llf.lsk{iferi,.,
_. ·'- .. '• ·-: ':. -.-. -·
·- .. _·-h·-·:; . . __ '-' .'

(8.46)

~-

Bilindiği gibi XVI. yüzyıl -Osırianlı:İfan mtinasebetleririd~ki olumsuzluk
Yav~

SultanSelim dönemin4e Çaldırarı sa~aşpıda!l sonra ~adü~elmeJntş,

Şah

~~i~~~~i~}t~~e~:~~~;~Ei~~~i~~!reJ~

göndererek Osmanlılar aleyhine ittifak bile oluşturmağa ça.ıişttiiŞlli'ki Yhllyıi'
Bey, özellikle alıntı yaptığ!ını:z:..s9I1 beyitiP.Pt::J?ıı)~o~!JYa ğiflcat çekmektedir.
Bütün bu ve buna benzer' ()ıliffi.~~~~:~iy,~s.iiJ ~~U~ı#:~JF~~ ~9~~»~~,-ordu, İbrahim
Paşa'nın kamutasında 1533 yılı Eyltilsôlıiannda'Ishiiibui;diili hareket eder
Adilcevaz, Erciş, Van ve,Alılat.kal~~eri:alı.J).ıry~ :Şatı,,TaJıqı~s'ın Tebriz'de
ol~U.~ duyumu üzerine ~r~ya· ~~~~~i ~~M:·:~İt~:ıSi,ıTI.,~ptı,·;~~~eşı başlatan ve
bizzat yürüten İbrahim Paşa'ya takdim ettiği bir biışkıi kasidede şu beyitlerde bu
konuya değinir: . c"·',,_,;,,-,;,~-:.]

.

~-:':·~···'.:.ı:--1-.:ı:'\

.;':_..:

~;;~~~;;~J

FetiJ:ı-i cümle-diyaN

'·.:_~:~·:}.::.~~-;~':~~·:-:_ı~~~:;~, ~i\'ı ~·:·

'Arab ii mülk-i '!raf

;.:, -, ,. :'~-::!rdi;~.~?~b~.~-·:~4I~-~~~#~~~~~~:~af:i!;~z_~Y~fı~: ~[;, ,
.·c;•:;:·,~·~~tı]Zile·:r.ulmet.:.i;ilJ:ıadii!A'i/emdeitgotüfüp·:;
Ola gün gibi yine 'asker-i Rül]Juii yüzi a~
·._

·-:.-.(,ı

·

. ·l'::·H; ,:,-Jizo:,:~

.

::-_.\:.--_-:/~\ 7 ,-~~l';-.-~.c;· ~-\;-_ :.:::~:;\·:.:·~~

Külı-ı Fer!Uid·gfbifiıglar'dşuj/ebf.:.inişaz::-,·,r;.

·=

---~.;

·-

\-,, '-.1

,, -:•:• '''·>'. , ;:((aşr;-ıŞfrfn:·gibi:ge,çdük;-niçe
<rı'·:-;:
.. ·
\\•'··-· •• ker:re.biiitafs.,-:
"'·--'

1~-.,ı,,_~~~-·-·...1

;.'-••-•'•'•

o',

,,,',~•••

-~4---

··~

!.•.,•.~--,~·

"o

••-•~

_ _ ...

,

(8.12.6);
••A•r_,_,_,_r

,r;:,, i·.ördu~• 13 'Temrtn.iz'ı'534 farihinde:Teôriz'e 'gir~f!Andık·:şiili;:·a·aiıa'Öh.ce:
Tebriz'den aynlmış ve Horasan -taraflanna-kaçiiiıŞfu:

? .':': .:

•.::" ·"·
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···: '; ~, •:Ashiida;·-tJbrlz\{' girihe-=f'ikli ''defterCıaı:ciskeiıaer. ~elebi'hirt ~fikridir·.

isk:~Iıdbt'ÇelbbgYavui Siiıt~ -seıiili dönen1iiide~ıiıaıiyeaen=yetişniiŞ:ve 'ttzun
yıfıad)<aŞdeft~rdaf oHi:Hik ··gÖrev' y~p:rfuşi:l.r:· kaiıum'Iıiıı de=kendisıne· büyükiti"iii~dh~ahlı.''tlfrikeyn~ sefenıii yUrliteiY Sadraial:ri· Thraıfuıl PaŞarda başlangı~ta
yaşlı defterdara babası gibi şefkat göstermiştir. Ancak, bu sefer sırasındı:Fordu
İstanbul'dan hareket etmeden önce Padişahin,. İskefl:der ÇeJ.ebi'yi serasker
kethüdası tayin etmesi ve ibralıinil>aŞ~'Y.iı'•fsi&~4~~'-'Çefe~H{bilir ve iş görür
adamdır; reyine muhalefet eyi~fue'j dlye'·ia~siy~debflıu'rutlisı•sadrazama ters
gelmiş ve yaşlı defterdarla arasınııı. soğtını~S.!ll'l- .ne~~n ()lp;ıı;ıştu. Öte yandan
~~drazamın, kimi kararlarında b~' yaşli ~4alııaA~§m~s~-~~ .IŞine gelnıiyordu.
Mesela, 'bu sefer sırasında H'aİeb'te' :kıŞlayan orciU.; :s·agdad' Üzerine gidecekken,
İskender Çelebi'nin tays~y~sip.e, .uyul<ifak. ;\:z;~_r]J~yçan ,tıu-ı:if~na yönelmişti.
Padişah Tebriz'e geldiğinde, "Bu;k:aç!ar.:m\il;ti,m bİr,,s~v_aştaA~şpıan memleketinde kalınmasının ve orduyu tehli:keye. düşürırlenin" sebebini sorduğunda, "
işlerin halli İskender Çelebi kuluriuza,verilmiştk:,":d~y)nce;-:Zaten öteden beri
adı kimi rüşvet işlerine de karışan Defterdar, Bağdat'a gelindiğinde 8 Ramazan
94112 Mart 1535 günü önce görevinden azledildi, ardından da burada idam
edildi.4
.:c:·,::,.,. •<· --~,,-,,•.. , ,·._·_.,-~.--.-, ,,._,,_,.:,
Tarihçi Gelibolul~ 'Xfiiriliı' ~6idi~\irtğlı~~kiJakihi~~. ;i)~fi~rdar öldüğünde
kul defterinde altı bin iki yü~-MleniJ::ı,sa~n.;alp:ı,rn,ış_:,<J,ld,\lğu~g_Çiı:jllmüştür. Rivayete göre köle ve cariyel~rJ__çinhs:r seı;ı_e,~Tı:a~_~p_n',~~J?i_ı: ge.@ yükü bez gelir,
bununla kölelere don gömlek yapıİırmış. Sultan Süİeyman, bu çocukların fevkalade eğitimli olduklarını görünce çoğunu saraya ~dırtıp eğitimlerini tamamlatiı:iıŞ':ve sonra çeşitli görevlere~ataıriı.Ştırı5 ~- . • :•~ ::', ..
.,

Yahya I3ey, _Deft~rdıı.r tskend~r Çelebi'y~ s~nduğu kasidesinin nesib

_:b,Ci}~~~~~~:f~t~~f1!~·-~~Ş~t~!ui'~~,s'~s~~~9-})tr;~~~~~~~liiiiı §e~fp~~-?!I-;c
''Bir'iliatba!fa ifiŞdiyô1urrı'iyledüm Tii:t.r.iır :
._ ., ' -·
· · Ni'rrieiyeH~e/jcilJsı:sefet'guŞŞf:ts'z'riyeP :,;:;':. -,- ·--·-

r- :/ .:·

.... _.,;:_::ı;

:~.{·r.:.:·ct:·:·

"~-'~,~~:~:rı:·_.?

!:~:-

-::.:·ı~::·_:-ıi~_::;-

·

Güya boğaz gemisine beiizerdi ol hemö.n
dibi yulf:aru lf:alafat içün meger

Dönmiş

o

-

;;

·-:ı::.,~

4
5

(S.106)
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Mübalağanın (çoğu yerde.iğrak,.hatta

gulüvün) bütün kaside boyunca.devam
ettiği beyitlerde kışın ağrr.koşullarının yanında bir tarafdan da askerlerin yiyecek bulamamalan, devletin askerin ihtiyaçlanm karşılamadaki tutarsız davranışlan ve ihrnali, Tebriz~de tk:ı§ı igeçiren ordu· için yaşam, adeta .bir kabusa
döner:

Beiizerdi resmi §uyı.il~ginnene
Ademleri.biri bir'fnuna}Jzına balsar
Açl* çerisi tir ii kemiin;lleyüridi
Bir bazlamac olaydı iderdüm afla siper

(S. 106)

·Bugda yirine göiilümi ben ~neyle eyleyem
Döne pirinedür tutalum fsarlutaglar
Güc ile çıfsdı şubf:ıa ilenc var ;ise
etmegini yalıiiuz yidi fsamer

Ifırsından

~ıtl* şovu/s odun yirine bu diyii.rda
Aneals hemlin geyiklerinüii boynuzı biter
~or giresi bagazı içün çalışur müdiim
Döndi deve fsuşına bu cem 'iyyet~i beşer

Açl* beliisı fJazii.n yaprağı gibi
Kimi fokunmadın yıfsılur kimi sendirer

(8.107)

Görüldüğü gibi orijinalliği yanında ironi yüklü bubeyitler, aslında bir
bakıma sosyal bir eleştiridir. Ordu, İskender Çelebi yüzünden, yalnızca çok

sert geçen bir kış soğuğuyla mücadele etmemektedir, yanı sıra açlıkla da
mücadele edilmektedir. Bu seferin bütün safbalanna katılan Yahya Bey'in,
tasvirlerinde böylesine canlı salıneler yaratması elbetde bir tesadüf değildir.
Nitekim,

[;lalfsun biri birine selii.mı kelii.mı yofs
Her kişi kendü nefsine meşgül olup gider

(8.107)
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beyiti, tamamen olaylara tanık olmuş birinin görüşlerini ve düşüncelerini açıkca
yansıtırken .yine,

Et f.calmadı ki f.calmadı f.calmalı olıca~
ile yer·

{.(uşlar havada munta:pr olup göz

Fariii birine arpa su'iilini eylesek
Çar!J-ı felek gibi yükini yuf.caru yığar

(S.J08)

Bir dö.ne arpa yo~ ne yisün atlarum 'aceb
{.(atırlarum hele çulını torbasını yer

(S.J09)

beyitleri
db, sıradan, gelişi güzel söylenmiş beyitler değildir. Kasidenin "fah.
'
riye~· bölümünde ise şair, yine ayın üslup içinde,

Aç diı 'vfsini eylemege geldi !Jiişılı
Vir afia1yii şi 'tir u yii niin u yii sim ü zerr
Uiıutmw. ş,imdi

niin u n emek l,ıa~pnı felek

İl,ısiin [al:fa~re ki biri bifie geç(!r

(S.l09)

yiyecek bir şeyleıristemektedir.
Daha:sonra·eı:diJ;,. başında

bizzat padişah oldtığu:halde Bağdat'a yönelir.
Ancak, şiddetiii geçen bir kışın sonucu, eriyen: karhrrdaıı oluşan sel, Şat
üzerindekii köpıiiyü alıp götürmüştür. B.uısırada:iindada: Kanuni'nin vezirlerinden Güzelce Kasım Paşa yetişir. Ş at üzerine bir· köprü• yaptıracak askerin~
karşıya geçmesini sağlar.
Güzelce Kasım Paşa, II. Bayezitt döneminde: saraya girmiş ve Yavuz·
Sultan Selim döneminderikab-ı hümaıy.un: ağalığı i.1e taşraya çıkmıştır. Y!lvuz'un Mısır seferi ·sırasında ve Meı:c,..t Dabık'daki başarılarından sonra :Ha~.
ma'ya vali olmuş, Yavuz'un ölümüne· kadar· bu görevde kaln:tıştır. Kanuni!dö~
neminde Anadolu beylerbeyi olan; Kasım Paşa~ Rodos kuşatmasına hükümdarın yamiıda katılmış, adamn. fet:lıi:ni müteakip kısa bir süre için Misın'a,
gönderilmiştir. Dönüşte kaptan--ıı d~ırya olan Kasım Paşa (1526), Macaristan:
seferi sırasında İstanbul muhafizlığı görevinde bulunmuş, Rumeli beyleı:he.yi
liğine tayin edilerek üçüncü vezir olmuş ve bu rütbede iken Viyana kuş!ltmasına
da katılmıştır. Bir ara üçüncü vezirlikten
aziedilen
Kasım Paşa, Mora
.
:
";

p2
_ş@ç*l?~yliw~ .l;lHınnıış, v~ üç :yıJ

bu g9r~vqf! Js:a,l<Wgı:pı'-~oma J5.4Jy_ıJıq.4a:bQ
görevden tekaüt -olmuştur. Olüm tarihi hakkında bilgi yoksa,.d~ ~s~ı ıYılımia
Mora'da henüz hayatda olduğu bilinmektedir.6
Yahya Bey, Güzelce K§;sıi;ı Pci§~lyi :Yiıihl,ğiı2~ia~~illd'e
·'L:::.·l.
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b~yitlerde.
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de

görüldüğü
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gibi onu,

<'-~.\:~__;

Şat ıpT).ağı

:~:::.:;'

_·.;·

(8.125)

:·,,:;·,.~.·-~-:.:.. ••~

f.!zerine

yapJ:ıı;dığ~

köpfii

rı~~e~

iıiyl~ ötir.''k~~ia~lliri'il~ni~lı·~~~e-#'.tli;~---6~r#l~~ffae,=}?~w~P#,~~,~~Yi~}~

önemi dile getirilirken şair, ilgiıiç-beriZetnie1er ·ve' kiyaslıiliiiı.lar da yapar: Mesela

A!Jiret köpfüiiiı~-~~~J~~~qfil{qiı~~~hy_i~ ,
Ki iarüri gelür uğrar
Şii/ı

anctiier iigeda:· .

beyiderinde köprünün asker için de ne kadar yeiihd€\ie 'öri6riili ~fr .yap;'6ıct~:
:
,~:..
> _;;;:::~.,::.
·ı::? u DöndiBdgdiid'h'ei/ıiin Cis'r:ile;İstanbuld :; n:-: :, ;.. ~
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güyq

_. _:(S.125)

~i~~ı;e~-~ ,k{)Q~yu.;·~~~~ta:·~~;~~iille. ~ b~~~~tİ;ke~- -B ağd~~;:id~'· İ~t~nbul!la
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üzere; Aralık 1534·. yılında
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ırı.a11lıl~a: irıgşab !'!<l~P. j(~ep!lı;t kqınutrmı Olama Han
les~ııç sığı_.Q.rw,ştır, :B ~Jnll'
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·'Yahya Bey'in Kanuni Sultan' Süleyman'a'takdirtı" edilhiiş-olan toplam 43
beyitJili kasidesFfarkl1~bir: ~ıiesib~b~ölümüAle :başlar" Nitekim; daJ:!a ~asidemıi
ik;iıici beyitinde;:e: ~:;·!ii": :-.c;:l\3
J'''~iıiı:Diı\2:(:

~ ~7 -

ı.:ô .:)lJL;,;_ı)~ :l':_;Ifi·:J~Li~) .~}(.ç_:·:; ~-:.-.:~JrU;:}· tEr.:::~L:'!Ö:.>~ JD:-~::::id

I~lSLri ;n;?c=

ı ,.-İnnıesün müllıid-ile-RlifiZinüii-ba§ından- :_z

:.

• ••

·,d/;:İ';.:-:. ;:';;;/,'(}~-;;, !i~~~bM;!i_~;~~ı:_~~J·~·;z~Ji~tWI~~i--_;·,~:u~·ı,~ : "

::Jil i:~:~:·nir:!_Gfc:~

:.Miif!J)

derken olsun, ya da dahaisöhlakFöeyitlerde bTsunP;::~:'''r: :::to'JJ:·>·
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(S.42)

verilen ipuçlarımn sonucu kasi,q~ffil},_ ş.a4i!fAy\.l:>.i~z.~r],(,~~ld_ığr-,H.954/ M.1548
y~q~ gerçekleşen II. lrakeyn ~~fe~Ln~qe,pyle.y~ı,lc,lığım._~~yoruz. Nitekim,
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yıldızınui göz alıcı bir biçimde parladığını söyleyebiliriz. Daha nesib bölümünün ilk beyitinde,

Vezi"r-i a 'ıiim-ı siil;ıib-l,ariin-ı 'Oşmiini
Ziyafet itdi emirane Şiih-ı Şirviinı

(S. 98)

belirtildiği

gibi kaside, daha önce Kanuni'ye takdim edilen kasidede değindi
gibi 1548 yılında, Osmanlılara sığınan Elkaz Mirza onuruna At Meydanı'ndaki ziyafeti bizzat sadrazam Rüstem Paşa düzenler. Kaside, bu ziyafetin
anlatılması ile başlar. Hemen ardından gelen beyitlerde anlatılanlar, daha çok
Rüstem Paşa'mn koruyucu kimliğinin ön plana çıkmasına ve Elkaz Mirza'mn
ise kendini güvencede hissetmesine yönelik yorumlardır:
ğimiz

Teselli itdi ele aldı göfili şehbiizını
Garibsetmedi bir şehriyar-ı lriinı
Türiiba düşmiş iken jiile-veş o dürr-i yetim
Göke çı/sardı bu gün anı mihr-i il;ısiinı
Nihiil-i gül gibi ol tiicdiir u serdiin
Düşürmiş idi yire rüzgiir-ı hicriinı

(S.98)

Nesib bölümünün sonlarına doğru, Elkaz Mirza'mn kendini güvencede hissetmesi için her şey sıralandıktan sonra,

Çekildi Jjazret-i Elkiis öfiine el-l,aşşa
Neye ki tiilib ü riiğıbdur iidemüfi ciinı

(S.99)

Öte yandan, yine "Kaside-i der medh-i Sultan Süleyman" başlığından da
anlaşılacağı gibi, Kanuni'ye takdim edilen bir başka kasidede de bu ziyafetle
birlikte ziyafetin nasıl olduğu; öncesi, sonrası ve nedeni hakkında pek çok bilgi
verilir. Kasidenin nesib bölümü, oldukça çarpıcı bir tasvirle başlar:
Kuruldı

Sehiib-ı

zinetile siiyebiinlar gfiyii
rahmet ile toldı At Meydiinı

(SA8i

At Meydaiıı ziyafet çadırları ile donatılmıştır. Ancak, henüs padişah gelmemiştir ve herkes onun gelmesini beklemektedir. Derken,

YAHYA BEY'İN KASİDELERİNDEKİ TARİHi GERÇEKLER

65

Çalındı

her yiiiiadan küs-ı yusreviinfler
Belinledi yatağından sipihrüfi arslanı
Nelfiire resmi o bedr-i tamiima befizer kim
Beniin ile iki şafr.fr. eyledi Resül anı

Artık

Ne si/:ır iderdi 'aceb iil ile her iiteş-biiz
f>.arafiulufr.da Id 'ayiin eyledi gülistiinı

(S.48)

Dilliver-i 'alevi gibi her heviiyifişek
Şalardı 7iil-i semiiviita tir-i bü"iinı

(S.49)

bütün gözler, At Meydanı'mnda göz

alıcı

bir biçimde sıralanmış ziyafet

sofralanndadır:

Ziyafet içün olan danesine yetmeyüben
Dükendi fr.aldı tehi nüh sipihrüfi enbiinı
Jabafr.da zerde idi şanasın Id bedr-i tamiim
Hiliile benzer idi her dilim dilim niinı
Hiliil şanma görinen jelekler agzın aç up
O bezm ni'metinüfi olmış idi /:ıayriinı

(S.48)

Bir· yanda durup dinlenmeden sürekli çalınan davullar ve nakkareler
eşliğinde musiki, bir yanda hokkabazlar, ve canbaziann eğlendirdiği halk; öte
yanda sıra sıra kuru~~ş çadırlarda doyasıya yenilen yemeklei:... Kolay değil,
At Meydanı bugün onehıli ve hatırı sayılır bir konuğu ağırlamaktadır. Nitekim
kasidenin medhiye bölümündeki

Kemine çiikeri Cem bendesi niçe Rüstem
f>.apusı fr.ulı f>.ırım yiinı Mışr sultanı

(S.49)

beyiti, ziyafetin hangi amaçla düzenlendiğini belirttiği gibi, önemli bir tarihe de
tanıklık etmektedir.
Bir önceki kasidede değindiğimiz gibi, 1534 yılında Tebriz, 1535 yılında
Bağdat alınmış olmasına karşın İran'la olan anlaşmazlıklar bitmemiştir. Osınanlılar, Bir yandan da Ferdinad'la uğraşıyorlardı. Nitekim, 1541 yılı
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İlkbabannda hükümdar henüz yola çıkmadan, Perdinand yeniden hücuma
geçmiş, Budin'i geri almak istemişti. Bunun üzerine padişah üçbin kişilik yeniçeri süvari kuvveti ile önce Sokullu Mehmet Paşa'yı göndermiş, sonra da
kendisi bizzat hareket etmiştir. Ferdinand, bir aydan ziyade uğraştığı halde
Budin'i alamamış, ordunun geldiği haberini alınca gizlice kaçmak istemişse de
muvaffak olamamış, bütün ordusu imha edilmişti. (H.948/ M.1541)9 Bu olayı
Yahya Bey, şu beyitlerde anlatır:
Alındı
Yılpldı

'avni ileniçe bin lszla'-ifireng
emri ile Engürüs bünyanı

Elindedür ~ızıl Elmayı lszlsa zzr ü zeber
Niteki mülk-iFerenduş ile AZamanı

(8.50)

Ferdinand'la uğraşılırken Şah Tahmasb yeniden sahneye çıkmış, daha
önce Osmanlılara kaptırdığı bir çok yerle birlikte Tebriz'i de geri almıştı. Öte
yandan Şah'ın kardeşi ve o sırada Şirvan valisi bulunan Elkas Mirza ise şalılığı
ele geçirmek için herekete geçmişse de başaramayacak Derbend ve Kıpçak yoluyla Kefe'ye geçerek bir gemiye binip İstanbul'a gelmişti (H.954/ M.1547).ıo
İşte bu ziyafet, onun gelişi onuruna düzenlenmişti.
Daha sonra Elkas Mirza ile birlikte yeniden harekete geçen ordu üçüncü
kez Tebriz'e girer. Şah Tahmasb kıstırılır sa da Nalıçıvan ve Erivan üzerinden
Karabağ tarafianna kaçar. Bu aynntıyla birlikte Yahya Bey ordunun her iki
yönde de mücadele verdiğini bir beyitinde şöyle anlatmıştır:
Birisi magribe gitdi birisi maşnfsa dek
~açurdı Şah-ı ~ızılbaşı ~arabugdanı

(8.50)

Daha sonra Nançıvan ve Erivan üzerinden Karabağ'a giren ordu bu
yöreleri de zabteder. Ancak Şah yine ele geçirilememiştir. Padişah Erzurum'da
bulunduğu sırada Şah'ın bir elçisi, banş isteyen bir mektupla padişah'a gelir,
böylece Safavilerle Osmanlılar arasında fasılalı olarak 37 yıl süren savaş H. 8

9
10

a.g.e., 338
a.g.e., 358-359
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Recep 962/ M.29 Mayıs 1555 tarihinde Amasya'da yapılan antlaşma ile sona
erer.Il
Avusturya ve Macaristan'a yapılan seferlerin ele alınışıiıa geJ..4ıce:
Yahya Bey, Kanuni Sultan Süleyman'a takdim ettiği "Liva-bayrak" redifli
kasidesinde Macaristan'a doğru yürüyen ordunun övgüsünü yapar:

Merd-i meydan-ı gazli gibi geyüp miğfer livii
Giizflerle cenge togruldur asiiyı her livii
Nizesinden düşmanufi dil degmeye diyü meger
Gerdenine talp.nur sfmfn fıamiiyiller livii

(S.69)

ve

Came-i sebz ile tezyfn eylemiş endiimını
. Altun üsküflü sehf-fsad dilbere benzer livii
Ceng içinde fsaldurur güya şehiidet barmagın
Ktiftre telkfn-i fmiin itmek içün her livii

(S.70)

beyitlerinde şairin askerleri nasıl övdüğünü yine yakından görüyoruz.
İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın ikinci sadrazamıdır ve Epir'de
Parga yakınlarında bir köyde doğmuştur. 6 yaşında esir edilerek Osmanlı sarayına alınmış, Kanuni'nin şehzadeliği sırasında onun hizmetinde bulunmuş,
sonra onun padişahlığı döneminde, birlikte İstanbul'a gelmiş, pek çok hizmetlerde bulunmuş, Piri Mehmet Paşa'nın azlinden sonra (13 şaban 929/27 haziran
1523) sadrazam olmuştur.l2 H.932/M.1526 yılında Macaristan üzerine yapılan
seferde, Padişah önce sadrazam ve Rumeli beylerbeyi olan Paşayı gönderdi.
Yahya Bey, İbrahim Paşa adına yazdığı yine "Liva" redifli bir başka kasidesinde bu sefere değinir:

Engürüs i/P,fmine girü haviile olmağa
Eyledi peydii flalfl-i şiih-ı nfk-a!Jter Z{va

ll
12

(S.76)

~.g.e., 360-361
M. Tayyib Gökbilgin, "İbrahim Paşa," İslam Ansiklopedisi, Cilt 5/2, (MEB,
Eskişehir, 1997) S. 908-915

İ. Güven KAYA

68

İbrahim Paşa'nın ardından Padişah da yüz bin kişilik bir kuvvetle hareket
etti. Üç aylık bir yolculuktan sonra ll Recep 932/ 23 Nisan 1526 günü Belgrad'a nlaşıldı. Bu. sırada Tuna üzerindeki Petro V aradin ve İyluk kaleleri ile
Drava kenarındaki Ösek kaleleri alındı. Osmanlılar'ın, Macaristan üzerine geleceğini haber alan II.Layoş, hemen hazırlığı girişti ve Drava geçildiği sırada
karşı koymak istediler, fakat Osmanlıları püskürtemediler.13
Yolına
Şavii
Yürüyüşüne

geldi ammii siiye gibi piiy-miil oldı
ile Tırava ejdehtısı Tuna şu'biinı

devam eden ordu, 20 Zilkade 932/29

(8.72)
Ağustos

1526

çarşamba günü Mohaç ovasında Macar ordusu ile karşılaştı. YaklaŞık iki saat
civarında

süren savaşta Macar ordusu büyük bir bozguna uğradı. Kralın cesedi
ordunun dönüşünde bataklıkta bulundu ve Belgrad'a nakledilip orada gömüldü.
Mohaç zaferinin ertesi günü önünden engel kalkan ordu yeniden yürüyüşe geçti
ve Eylül ortalarında Budin önlerine geldi. şehrin Hıristiyan yerli halkı kaçmış,
yalnızca Yalındiler kalmıştı. Yalındilerin lideri Salamon oğlu Yasef, kalenin
anantarını Kanuni'ye bizzat teslim etti ve şehir, karşı koymadan teslim oldu:
Budinüii şiihriihında Resülu'lliih ile gördüm
Yüzi ag alnı açzls- piidişiih-ı Al-i 'Oşmiinı

(8.73)

Budin'in düşmesinden sonra burada on dört gün kalan ordu, dönüşte Seged başta olmak üzere pek çok kaleleri ele geçirdi. Osmanlı tarih vesikalarında
"Yanoş Kıral" diye anılan Macar kralı Jan Zapolya, tahtına oturtulduktan sonra
(15 Kazım 1526) ordu geri döndü.
Bundan sonrasının tarihsel gelişmesi özetle şöyledir:
Ordunun dönmesi ile Yan oş Kırala muhalif olan beyler Ferdinand'ın etrafında toplandılar ve Budin'e hücum ettiler. Onu önlemek isteyen Yanoş
Kıral, Tokay'da mağlup olur ve önce eskiden voyvodalık yaptığı Erdel'e, oradan da kayın pederi Lehistan kıralına sığınır (1526) ve Kanuni'ye Jerom
Laçki'yi elçi olarak gönderir. Yanoş'u himaye edeceğine söz veren Padişah,
1529 Mayısında ikiyüz elli bin kişilik ordu ile gelir ve Budin'i alarak ona teslim
eder. Budin'in geri alınmasından sonra ordu Estergon'u kuşatır ve ardından
Viyana üzerine yürür, şehri kuşatır (26 Eylül 1529). Ancak Ferdinand, kaleyi
13

a.g.e., 323-324
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savunmak üzere on altı bin kişilik bir kuvvet bırakarak kaçar. Yirmi bir gün
süren muhasaraya rağmen kale alınmaz ve ordu, 14 Ekim 1529 günü 60 bin civarında esirle Budin'e geri döner. Başarısız Viyana kuşatmasından cesaret alan
Perdinad, yeniden sahneye çıkar, Osmanlılar'a ait Estergon, Vişegrad ve Vaç
kalelerini aldıktan sonra Sigetvar ve Budin'e yönelir (1531). Bunu haber alan
Osmanlılar, yeniden Macaristan'a sefer açar ve ordu 25 Nisan 1532'de
İstanbul'dan hareket eder. Perdinand ile Alınan imparatoru Şarlken, padişaha
elçiler gönderdilerse de kabul edilmez. Perdinand yine ortalarda yoktur. Bunun
üzerine Osmanlı ordusu büyüklü küçüklü on beş kadar kaleyi fetherler ve Viyana yakınlarındaki Baden civarına kadar gelir.1532 yılı Kasım ayında yeniden İstanbul'a döner. Perdinand, Macar kırallığı için bunca mücadeleye karşın
başarılı olamamıştır. Alman imparatorunun tavsiyesi üzerine Osmanlılarla
anlaşma yapar.
1540 yılında Yanoş Kıral ölmüş, Perdinand yeniden sahneye çıkar;
Budin'i yeniden kuşatır. Bunu haber alan Kanuni, 1541 İlkbaharında üçüncü
vezir ve Rumeli beylerbeyi Sokullu Mehmet Paşa'yı üç bin yeniçeri ile birlikte
gönderir. Sonra da kendisi sefere çıkar. Budin'i almaktan umudunu kesen
Perdinad gizlice kaçar, ancak ordusu imha edilir. Ordunun İstanbul'a dönmesi
üzerine Perdinad yeniden Budin ve Peşte'yi muhasara eder. Bunun üzerine
ordu 23 Nisan 1543 yılında yeniden Macaristan'a bir sefere daha çıkar. Seksen
bin kişilik Perdinad ordusu, Osmanlılar'ın geldiğini duyunca yeniden geri
çekilir. Bu kez Macar kırallık merkezi Gran ve Drava üzerindeki V alpo Şikloş
ve Tata gibi yerler geçici bir süre için de olsa alınır. Ertesi yıl, Budin'in
kuzeyindeki Vişegrad yeniden alınır. Osmanlılarla başa çıkamayacağını
anlayan Perdinad ve Şarlken, yeniden beş yıllık bir barış antiaşması yaparlar
(19 Haziran 1547). Ancak, bu sırada Osmanlı ordusu İran seferinde idi ve
Erde! hadisesi, yeniden savaş nedeni olur. Sokullu komutasındaki seksen bin
kişilik ordu Perdinan'a karşı yeniden harekete geçer. İki taraf arasındaki savaş
1562 yılına kadar sürer. Perdinand'ın Erdel üzerindeki haklarından vaz
geçmesi ile yeniden sekiz yıllık bir antlaşma imzalanır.
Anlaşmadan

iki

yıl

sonra Perdinand

ölmüş,

yerine

oğlu

Maksimilyan

geçmişti. yeni imparator, bir yandan İstanbul'a vergisini gönderirken, öte yan-

dan Erdel beyi Sigismund ile Nemçe (Avusturya) arasında savaş sürüyordu.
Bunun üzerine yeni sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, yaşlı padişahı ikna ederek
yeni bir sefere başlandı.1566 yılında Sigetvar muhasara edildi ve zorlu bir
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çarpışmadan

sonra alındı. Ardından Güle ve Yavna ile birçok krale de ele
geçirildi. Ancak bu Kanuni'nin son seferi idi. Nitekim Sigetvar'ın alınmasımn
uzaması hasta ve yaşlı Padişahı oldukça rahatsız etmişti. Nitekim kale alınma
dan kısa bir süre önce de (20 Sefer 974/6-7 Eylüll566 cuma günü) Padişah
vefat etmişti. Padişah'ın ölümü ordudan bir süre saklandı.14 Nitekim yaşlı şair
de bunun farkında olmamış olmalı ki bu sonuncu zaferi şu beyitde dile
getirmiştir:

Gülenüfi külini göke şavurdılar bi-avni'lliih
Siget alındı arşa aşdı fiğin şiih-ı 'Oşmö.ni

Böylece Yahya beyin tamk
olur.

olduğu

(S. 73)

Macaristan ve Avrupa seferleri de

bitmiş

Yahya Bey'in tanık olduğu iki önemli tarihi olay şiirlerinde yer almıştır.
Bunlardan ilki, siyasal bir boyutu olan Şehzade Mustafa'mn, bizzat Kanuni
Sultan Süleyman'ın emriyle katli olayıdır.Nahcıvan seferi sırasında, Konya
Ereğiisi'nde bizzat Kanuni tarafından öldürtülen Şehzade Mustafa (6 kasım
1553, günlerden cuma) için yazdığı mersiyesinde, bu katliamın sorumlusu olarak, Sadrazam Rüstem Paşa'yı göstermiştir.
Rüstem Paşa ile şair arasında daha öneeye dayanan bir soğukluğun olup
bilemiyoruz.Ancak, sarayda şairler arasında kıyasıya bir rekabetin
hüküm sürdüğü bir dönemde, dedikoduların pek çok şeye neden olacağı da
batırdan çıkarılmamalıdır. Nitekim, Sadrazam İbrahim Paşa döneminde sarayda gözde olan şair, sadrazarnın yakın dostu olan Hayali Bey'di ve Yahya
Bey kendisini kıyasıya kıskanmıştır. Hatta Kanuni'ye takdim ettiği, Elkaz
Mirza adına verilen ziyafetin anlatıldığı kasidesinde, bizzat Padişaha,
olmadığım

Bafia olaydılfayiiliye olan J:ıörmetler
ljafs bilür siJ:ır-i J:ıaliil eyler idüm şi'r-i teri
Ben şecii'at plıcıyam olışıfslar pulucı
Ben savaş güni çeriyem o hemö.n çerde çeri

(S.44)

diyerek bu duygusunu açıkca ortaya koymuştur. Ancak, Rüstem Paşa'mn sadrazam olmasıyla birlikte her şey tersine dönmüş, Yahya Bey bu kez sarayda ve
14

a.g.e., 326-413
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sohbetlerde aranan bir şair olmuştur. Nitekim Aşık Çelebi'nin anlattığına göre
15 dönernin şeyhülislam Kemalpaşazade'nin bir meclisindeYahya Bey, Şeyhill
islam için yazdığı bir kasideyi bizzat kendisi okur. Aym mecliste dönernin
önemli devlet adamı ve şairi Kazasker Kadri Efendi, Kazasker Fenarizade
Muhyiddin Çelebi ve Defterdar İskender Çelebi ile devrin şairlerinden Galatalı
Niliili Cafer Çelebi, Üsküplü İshak Çelebi, Hafız Acem ve ezeli akibi Hayilli
Bey de vardır. Yahya Bey, başında börkü ve yayabaşı otağasıyla girer, kasideyi
okur. Kemalpaşazade şiiri çok beğenir, tekrar okutur. İshak Çelebi, kasidenin
matla beyiti olan
Fazl-ı

Rümda bir danedür ol mihr-i kemal
Mö.h-rülar yanagında nitekim dane-i !Jiil

(S. 78)

beyiti işaretle "Mihr lafzı dahi çesban düşrnişdür" diyerek, "rnihr" kelimesinin
yerinde kullamldığım söyler. İskender Çelebi de araya girerek Kemalpaşa
zade'ye, "Beli sultfuıum, ism-i şerifinüz Ahmed ve lakab-ı Ahmed Şems ve
Şems müradif-i rnihrdür" diyerek Kemalpaşazade'nin adımn Ahmed ve Şern
seddin olduğunu, "şems" kelimesinin de "rnihr-güneş" kelimesi ile eşanlarnlı
olduğunu söyler. "Mihr-i Kemru" tamlamasında da "Kemru" adımn Şeyhülis
lamın dedesinin adı olması nedeniyle Kemalpaşazade Ahmed Şemseddin"
anlamımn ifade edilmiş olduğunu belirtir. İskender Çelebi'nin bu yorumu pek
Beğenilir. Ancak Hayarı Bey, bu yoruma katılmaz ve henüz edebiyat çevresinda
tamnmayan birinin, böyle takdir edilmesinden rahatsız olur, beyiti eleştirrneğe
kalkar. Böylece iki şair arasındaki rekabet de su yüzüne çıkmış olur.
Bütün bu rekabetler ve dedikodular karmaşası içinde kimi siyasal
de Sadrazamla Şairin arasımn açılmasına neden olmuş olmalıdır.
Sadrazarnın politik kurnazlığına karşılık şairce bir dürüstlüğün birlikteliği ne
kadar devam edebilir ki. Nitekim, Şehzade Mustafa'nın katli, olayın tuzu biberi
olur:
gelişmeler

Kanuni'nin, en büyük oğlu Mustafa başta olmak üzere Selim, Bayezid ve
Cihangir adında dört oğlu vardı.Yaşlı Padişah'ın ölümünden sonra tahtın sahibi, Manisa sancakbeyi olan Şehzade Mustafa görülüyordu. Ancak Hurrem
15 · Aşık Çelebi, Meşô. 'irü'ş-şu 'ara, G.W. Meredith Owens tıpkı basımı, (London, 1971);
Mehmet Çavuşoğlu, Yahya Bey ve Divanından Örnekler (Ankara, Kültür Bakanlığı,
Haziran 1983). S.8-9
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Sultan,

oğlu

Bayezid'i hükümdar yapmak istiyordu. Bu amaç için de Rüstem
Paşa'yı kullanıyordu. Bir hile ile Şehzade Karaman'da boğularak öldürülünce,
herkes gibi olaya çok üzülen Yahya Bey de, çok sevdiği şehzade için bir mersiye yazar.

Meded meded bu cihiinun yılpldı bir yanı
Ecel celiilfleri aldı Muştafo ffö.nı

(S.l65)

diye başlayan şiirinin bir yerinde

Getürdi arifasını yire Ziil-ı devr-i zaman
Vücüdına sitem-i Rüstem ile irdi ziyan

(S.166)

diyerek Rüstem Paşayı ve Şehzadeyi boğarak öldüren Zal Mahmud'u doğrudan
hedef alan itharnlarda bulunur. Askerler arasında elden ele dolaşan şiir büyük
bir infial yaratınca huzursuzluk başlar. Bunun üzerine Rüstem Paşa sedaretden
alınır. Bundan cesaretlenen öteki şairler de (Rahmi, Kara Fazli, Fünfini,
Nisayi) birer mersiye yazarlar. Aralannda padişahı itharn edecek kadar ileri gidenler bile olur.l6
·
Rüstem Paşa, olayların unutulmasından kısa bir zaman sonra yeniden
sedarete gelir (1555). İlkicraatı da eski dostu Yahya Bey'le hesaplaşmak olur.
Tarihçi Alı, bu hesaplaşmayı, yakın dostu olan Yahya Beyin ağızından, onunla
yaptığı bir sohbet sırasında, şöyle anlatır:
işna ve şemanin ve tis'amie taribinde ki mezbürla
seb~ idi. Evvela bu m~le merşiyeyi iQtiyar şaniyen bibaklükle iliere iş'ar neden oldı diyu şordugımuzda bir gartb cevab
verdi. Bera-yı i?har dimeyüp bi-tari~'l-abfa mablaş ~aydından
müberra miyan-ı şu'araya il~a niyyetinde iken ordı seyrine vardum.
Merşiyemi bir nice şabşufi elinde gördüm. Meger ki yarandan biri
çaduruma gelmiş, bense bvab-nak iken müsveddemi bulup yazmış.
An-ı vaf:ıidde talibine bezl idüp münteşir itıniş diyü bildürdi. Amma
ba' de zaman ki Rüstem Paşa şadra geçmiş, bir gün kendüsini truib
olup getürdüp vafır itab eylemiş. Bir padişahdur, nizam-ı 'ruem içün
oglını öldürdi. ijuşüşa ~atline müftilerimüz fetva virdi. Bundan

"Sene

sof:ıbetimüz

16

"Yahya Beğ," islam Ansiklopedisi,
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sonra sen fuzüli bir m~üle sözler söylemen işabet da 'vasın iden
şehriyara bata eyledüfi dimefi ne baddün idi diyü şormış. Mezbür
dabi l)üsn-i tedartik idüp öldürenlerle bile öldürdük, aglayanlarla
ma'an aglad~. Bunda batamuz ne idügini bilmedük didükde, ne
bileyin, ol söyledügüfi mühmelatda filandan oldı dimişsin. Ba 'zı
kirnesnelere iftira itmişsin. Buna cevab nedür, didükde, Aşıl
zadümüz bata itdi dimekden gara:l ehli iftira eyledi dimegi münasib
gördüm. Ba'iş bu idi ki ol m~e te'vilata m~ayyet oldum didügini
bu l)alpre söyledi. Ya'ıü ser-encamını bu yüzden beyan eyledi..."l7
Gelibolulu Arı'ye göre otuz bin akçe ile Bosna'da Zvornik yakınlarındaki
Lonnica'ya sürülen Yahya Bey, bir süre İstanbul'da kalır ve Rüstem Paşa'ya
kasideler yazarak,
Taşladılar beni miinend-i Biliil-i {labeşf
Başuma

geldügüni eyleyeyin biirf beyan

~anı ol Rüstem-i şiinf gibi 'a[<;l-ı evvel
Sayesinde şeref ü 'adl ile iisüde cihiin

(S.94)

(S.96)

Balkanların

cak,

artık şairin

bu yiğit ve gözü pek adamı, onunla barışma yolları arar. Anyüzüne bütün kapılar kapanmış tır.

Aşafii ölülere [<;atuban ağlamaludur
Şimdi Yafıyii

[<;ulufiuii dirligi yo[<; fıiili yamiin

İ'timiid eyleme düşman sözine sultiinum
~un

bühtiin ile yaşum denize döndi hemiin

(S.97)

Beyitlerine rağmen artık yapılacak bir şey de kalmamıştır.
Yahya Bey'in toplam 37 beyitlik yine Kanuni'ye yazdığı bir başka kasidesinde farklı bir sosyal olaya değinir.
Kasidenin nesib bölümünde Yahya Bey,
sazendeleri anlatarak söze başlar:

17

Künhü'l-Ahbiir, Yk. 422b-423a

alışılmışın dışında, sazları

ve
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Jutuşdı ateşe

!ağıldı

ğini,

siizendeler neyistiinı
ehl-i heviinun gürülı-ı 'isyiinı

Ancak, nesib bölümünün devaınında
çeng, rebab, def başta olmak üzere,

şairin anlatımının

(S.38)
birden

değişti

Rebiibufi eylediler /:ıiilini !Jariib ü yebiib
!Jurudı ciim-ı tehi gibi fiişı/sufi lf:anı

(S.38)

Def oldı kiise-i Mecnün gibi iki piire
Sifiil-i seg gibi ciimufi dürüldi devranı

(S.39)

bütün sazlann ve

Giderdi tilet-i hengiimesini mu.trıbler
Olurdı 'ayn-ı 'aviima J.ıiciib-ı ıulmiini
Sa 'iideti güninüfi devri döndi rafi/siişufi
Çalındı çalıcınun !Jiike tiic-ı 'unvanı
beyitlerinde de

görüldüğü

(S.39)

gibi mutribberin, rakkaslann ve sazendelerin
sıya eleştirildiği görülür. Ancak, şair bununla da yetinmez,
Bozuldı J:ıallj:a-i
Jağıtdı şiih-ı

bezm-i mey ile şoJ.ıbet-i ney
viliiyet bu diim-ı nolj:şiinı

kıya

biide ki bir iiteş-i cehennem idi
Yasağı eyledi anı güneş gibi fiinf

(S.39)

Şu ciim-ı

(S. 40)

beyitlerinde görüldüğü gibi, içkinin ve içki meclislerinin padişah tarafından yasaklanmış olmasını da büyük bir memnuniyetle karşılar. Bunlann yerine insanlar,
Şafii-yı

lf;alb ile iirtim-ı ciin edindiler
Şadii-yı bülbül ile şavt-ı ehl-i !Jur'iinı

(S.39)

Bu kasidenin, Kanuni'nin son dönenılerine doğru şarabı yasak ettiği ve
Muharrem 969/ Eylül 1561 tarihinde İstanbul'a şarap getiren gemilerin Galata
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önlerinde yakılmasını emrettiği sıralarda yazılmış olması muhtemeldir.l9
Aslında Kanuni, gençliğinde yakın dostu olan ve Rum dönmesi İbrahim Paşa
ile olduğu dönemlerde şaraba karşı bu kadar katı değildi. Ancak yaşlılık
dönemlerinde nikris ağrılarının artınası ve yaşlılığı, bu konuda daha katı bir
tutum içine girmesine neden olmuştur. Yahya Bey ise dinen yasak edilmiş olan
şarabın men edilmesine yönelik yasalarının yürürlüğe girmesinden son derece
memııun olduğunu belirtmiştir.

19

Aşık Çelebi, Meşrurtı'ş-şuara'sında olayı kısaca anlatırken, Bill'nin bu olay üzerine
yazdığı

bir gazeli de anar: "... Sene tis'a ve sittin ve tis'arni'e ~'l-hiccesinüfi evabirinde

ceniib-ı ma'delet-penah Sultfuı Süleyman-ı merl)üm barnr getüren gernileri İstanbul ile
Galata ortasında y$nal$: emr itdüklerinde B~ Çelebi bu gazeli di yüp üç gazel ile d$

fal):ire irsiil itrnişlerdür.

Reh-i mey!Jiineyi "tat' itdi tiğ-i "tahn sulfiinufi.
gibi arasın kesdi Stanbul u ~alafanufi.

Şu

Miyiin-ı iib u ateş oldı etiy-ı keşti-i şa~bii
rüzgar iiyln-i 'ıyşın bemı-i rindiinufi.

Baturdı

Hiliil-iisii fiirüziin oldı ba~r-i nilgün üzre
urur iib-ı şariib-iilüdı deryiinufi.

Şafafs,dan dem

y a"tan iib üzre ateş şanmafi.uz keştl-i şa~biiyı
Şu'ii-i tlğ-i "ta~nndan [Utuşdı Şeh

Süleymiinufi.

Semii' u çeng ü niiy u devr-i şiiğar devleti döndi
süre gör ey şüfi-i siiliis devriinufi.

Şefiisın

Şariib-ı

niibdan ·!Jumlar tehi meyhiineler tenhii
'Aceb hiillligin buldı riyii ehli bu meydiinufi.

Şu meclis içre kim dii 'im folf.uz peymline devr eyler
Ne defi.lü ola ey Biilf.i zamlf.n-ı 'ıyşı insiinufi."
Aşık Çelebi, Meşii'irü'ş-şu'arii, G.W. Mereditlı Owens tıpkıbasırnı, (London, 1971), S.
54a-54b
Gazel için; Biikf Diviinı, Haz. Sabahattin Küçük, (Ankara, TDK, 1994), S.272-273
Joseph von Harnmer, Büyük Osmanlı Tarihi, C. 5, (İstanbul: İkra-Okusan, 1990), S.
521

