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A Pers an Bureaucrat Between the Shah and the Sultan: drîs-  B dlîsî’s Attempt to 
Seek Shah sma l’s Patronage
Abstract  Idrîs-  B dlîsî ( – ) s undoubtedly one of the most or g nal and 
mportant ntellectual f gures n the th-century Ottoman world.  As a bureaucrat 
and h stor an of Iran an provenance, he l ved n a very turbulent per od of the 
Ottoman-Aqquyunlu, Ottoman-Mamluk and Ottoman-Safav d r valry [r valr es] at 
the end of the th century and at the beg nn ng of the th century. He establ shed 
relat onsh ps at d fferent t mes w th each of these four dynast es wh ch were host le 
to each other. Although he s remembered for be ng under the patronage of Bayez d 
II and Sel m I, n fact he attempted to seek patronage of d fferent dynast es n th s 
pol t cal atmosphere. No doubt one of the potent al patrons was Shah Isma l. In the 
l ght of a recently d scovered document th s art cle d scusses B dlîsî’s a m to f nd a 
new patron n the person of the Shah, an dea he conce ved n Istanbul after leav ng 
Bayez d II’s patronage, dur ng h s sojourn n Mecca where he travelled for real z ng 
th s a m.
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ah smail, Akkoyunlu hanedan na son verdi inde (1501) Tebriz’deki He t 
Behi t Saray ’nda bulunan saray ekâbiri ve ülke genelindeki bir k s m ulema, eh-
rin ah smail ile Akkoyunlu beyleri aras nda birden fazla kez el de i tirmesinin 
getirdi i siyasi kaos ve istikrars zl k ortam ndan ç k p yeni bir hami bulmak ad na 
ran’dan ayr ld lar. Mevcut siyasi te ekküllerin y k lmas  sonucu ortaya ç kan kaos 

ve art k parlak medreseler ile ilmi merkezlerde buradaki ulemay  himaye edecek 
hamilerin bulunmay , bu ulema ve sanatkâr zümresinin ba ta Osmanl  olmak 
üzere Maveraünnehr ve Hint topraklar na göç etmelerine neden oldu. Bunlar 
aras ndan zengin hamiler olarak bilinen Osmanl  padi ahlar n n ran ulemas  ve 
sanatkârlar n  himaye etmeleri, önemli payelere getirmeleri hatta zaman zaman 
mektuplar yazarak stanbul’a davet etmeleri Osmanl  topraklar n  onlar için daha 
cazip hale getirmi ti.1 Öte yandan ran ile Osmanl  ulemas  aras ndaki köklü 
ili kiler Osmanl  topraklar na yönelik ulema zümresinin göçünde önemli bir rol 
oynad . Bu göçlerle gelen ve ran’ n köklü medrese gelene ine sahip ilim ve sanat 
erbab  isimler, Osmanl da saray tarihçili i, has tabiplik, ehnamecilik, kazaskerlik 

 Osmanl - ran aras ndaki ulema gidi  geli ini  tarihinden önceye götürmek 
mümkündür. Osmanl lar ile Timurlular ( ahruh dönemi) aras nda Timurlular n son 
dönemlerine kadar sürecek olan dostane ili kilerin en büyük kan t  iki ülke aras nda 
gidip gelen ulema hareketlili i idi. Timurlu mparatorlu unun da lmas n n ard ndan 
Do u ran’da (Horasan’ n büyük bir k sm ) Herat merkezli olarak müstakil bir ekilde 
hâkimiyetini sürdüren Sultan Hüseyin Baykara ( / – – / – ) hem son 
dönem Timurlu ulema ve sanatç lar n n s nd  güvenli bir idareci olmu  hem de 
bunun döneminde Osmanl  taraf ndan gidi  geli  yapan ulema hareketlili i ahruh 
dönemine nazaran daha da artm t . Ayr ca Fatih’in, ilim ve sanat faaliyetlerini 
destekleyen ve ulemay  himaye eden birisi olarak, ran’da öhret bulmu  olan ulemay  
kendi yan na çekmek için onlarla irtibata geçti i bilinmektedir. Onun bu çabalar  
sonuçsuz kalmad ; Timurlu mparatorlu u’nun y k lmas n n ard ndan birçok ranl  
âlim eserlerini Fatih’e ithaf ettiler. Fatih, hac dönü ünde ( ) stanbul’a çekmek için 
Hace Ataullah Kirmânî’yi  e refi alt n beraberinde Molla Abdurrahman Câmî’nin 
yan na gönderdi. Gelmesi halinde  bin e refi alt n verece i vaadinde de bulundu. 
Yine Celaleddin Devvânî, Risâle-i sbâtü’l-vâcib adl  eserini / - ’de Fatih’in 
ad na yazm t . Abdurrahman Câmî, Celaleddin Devvânî, Seyfüddin Ahmed Taftazânî, 
Mîr Cemalüddin Ataullah, II. Bayezid’in y ll k hediye gönderdi i âlimler aras ndayd . 
Osmanl  ve ran ulemas  aras ndaki kadim dostluk ve gidi -geli ler, Osmanl ya daha 
önceden göç etmi  olan ran ulemas n n yüksek medreselerde müderrislik ba ta 
olmak üzere çe itli önemli mevkilere getirilmi  olmalar , ran ulemas n n, buray  
tercih etmesinde etkin rol oynam t . Ayr nt l  bilgi için bkz., Tofigh Heidarizadeh, 

“Muhajerat-e Ulama-ye Iran be Impraturi-ye Osmanî”, Majalle-ye Farhang, –  
(Tehran / ), s. , – . 
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ve ehzade lalal  gibi önemli görevlere getirildiler.2 Bunlardan biri de büyük bir 
Osmanl  tarihi kaleme alan drîs-i Bidlîsî idi. Bu makalede, II. Bayezid’in hima-
yesine girdikten sonra ya ad  zorluklar muvacehesinde yeni bir hami aray na 
giren drîs-i Bidlîsî’nin, intisap konusunda ah smail’e müracaat  ile ilgili bugüne 
kadar bilinmeyen mektubu de erlendirilecektir.

ah smail’in ortaya ç k ndan sonra Tebriz’deki He t Behi t Saray ’ndan 
ayr lanlar aras nda Sultan Yakub’un (1478–1490) saltanat  zaman ndan beri 
Akkoyunlu sultanlar n n mün ili ini yapan, hem babas  Hüsamüddin Ali hem 
de Tebriz’deki medreselerden ald  e itimle önemli bir kariyer elde etmi  olan he-
nüz k rkl  ya lar ndaki drîs-i Bidlîsî de bulunuyordu.3 1502’de ayr ld ktan sonra 
Tebriz ile stanbul aras nda süren uzun yolculu u ve muhtelif yerlerdeki ikamet 
ve faaliyetlerinin ard ndan stanbul’a geldi i 1503 sonu 1504 y l  ba lar nda II. 
Bayezid taraf ndan ho ça kar lanan Bidlîsî, gözde bir Acem bürokrat  ve âlimi 
olarak kendisine Osmanl  saray nda bir konum ve hami buldu. Ard ndan çok 
geçmeden kendi iste i ve padi ah n da tevafuku4 üzerine bir imparatorluk kültür 
projesi olan Farsça bir Osmanl  hanedan tarihi kaleme almaya ba lad .5

1504’te ba lay p 1506 y l n n ortalar nda tamamlayaca  He t Behi t’i kaleme 
ald  süre içinde, sarayda II. Bayezid’ten ba ka hamisi olmayan Bidlîsî, devrin 
air ve ulemas n  koruyup destekleyen veziriazam Had m Ali Pa a, kazasker 

Müeyyedzâde Kad  Abdurrahman ve sair saray ekâbiri taraf ndan pek iyi gözle 
bak lmayan bir yabanc  olarak kabul edildi. ran’dan yeni gelen bu Acem’in, ald  
e itime güvenerek saray çevresindeki air ve ulemadan daha kuvvetli bir kaleme ve 
dünya görü üne sahip oldu u iddias nda bulunmas , saray içinde iyi bir konum 
elde etme, padi aha daha yak n olma ve bunun neticesinde kendisine ba l  bir 
himaye zinciri yaratma mücadelesi onun hakk nda olumsuz görü lerin olu mas na 
yol açt . Had m Ali Pa a ve Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’nin ba n  çekti i, 
ilmi yeterliliklerini ölçmek ad na yapt klar  “imtihan”larla intisap bekleyenlerin se-
çimi konusunda padi ah üzerinde bariz bir ekilde etkili ve ayn  zamanda ehzade 

 Heiderizadeh, “Muhajerat-e Ulama-ye Iran be Impraturi-ye Osmanî”, s. – .
 Tebriz’deki ulema göçünün ayr nt lar  için bkz., Vural Genç, “Acem’den Rum’a”: dris-i 

Bidlîsî’nin Hayat , Tarihçili i ve He t Behi t’in II. Bayezid K sm  ( 4 – 2)” (doktora 
tezi), stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, , s. – .

 Feridun M. Emecen, “II. Bâyezîd’in Tarih Merak  Üzerine Bir Not: Fenarîzâde 
Alâeddîn Alî’nin Anonim Osmanl  Tarihi Derlemesi”, Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre 
Tuhfe: smail E. Erünsal’a Arma an, haz. Hatice Aynur, Bilgin Ayd n, Mustafa Birol 
Ülker, stanbul , s. .

 Genç, “Acem’den Rum’a”, s. – . 
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Ahmed yanl s  olan bu hizip Bidlîsî’yi k sa zamanda hedef tahtas na oturttu.6 
Bidlîsî’nin, eserini yazarken bile bu isimleri ele tirmesi hatta onlara kar  sert bir 
tav r tak nmas  saray içinde önemli bir mevki elde etmeye dayanan ve üstünlük 
mücadelesi olarak de erlendirebilece imiz bu çeki menin He t Behi t’in takdim 
edilmesinden önce ba lad na i aret eder.7 Ayr ca daha Fatih zaman ndan beri 
saray ve çevresinde ran’ n yüksek saray kültürü ve köklü medrese gelene inden 
gelen ilim ve sanat erbâb na kar  bir üstünlük sa lama ve yar ma e iliminin 
oldu u bilinmektedir.8

Nitekim eserini bitirir bitirmez Bidlîsî kar t  bu hizip, onu He t Behi t üze-
rinden ac mas zca ele tirecek, kitab n ran ahlar n  övdü ünü, birçok kaynaktan 
al nt larla vücuda getirildi ini, üslubundaki a r l ktan dolay  metnin anla lmaz 
oldu unu iddia ederek tek koruyucusu olan padi ah n gözünden dü ürülmesinde 
rol oynayacakt . Had m Ali Pa a’n n bir hami olarak himaye etti i airlerin9 olmas  
ve Müeyyedzâde Kad  Abdurrahman’ n ise gerek yirmili ya larda gitti i ran’da 
Celalüddin Devvânî’nin medresesinde ald  e itim gerekse ran’da bulunan 
eski medrese arkada lar n 10 padi aha takdim edip onun mektubuyla ran’dan 
stanbul’a ça rmas  saraydaki himaye a lar n  gösteren önemli örneklerdir. Pa-

di aha daha yak n olmaya dayanan böyle bir rekabet ortam nda Bidlîsî’nin de 
ranî dünyan n kültürel arka plan na sahip birisi olarak sarayda kendisine ileride 

himaye a  kuracak kadar önemli bir mevki bulma çabas n n bu hizip taraf ndan 
ho  kar lanmayaca  aç kt .

Tüm bu gözden dü ürme, itibars zla t rma ve uzakla t rma faaliyetleri ne-
tice vermi  olmal  ki II. Bayezid, eserini bitirdi i takdirde verece ini söyledi i 

 Bidlîsî ile bu hizip aras ndaki çeki menin ayr nt lar  için bkz. Genç, “Acem’den Rum’a”, 
s. – .

 Genç, “Acem’den Rum’a”, s. – , – ; ayr ca kar la t rma için bkz. drîs-i 
Bidlîsî, He t Behi t, Nuruosmaniye, nr. , vr. b, b.

 Halil nalc k, air ve Patron: Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir 
nceleme, (Ankara: Do u Bat  Yay nlar , ), s. .

 Mevlana Nihânî, Had m Ali Pa a’n n musahiplerinden olup, iirlerinde K z lba l k 
kar t  Sünni bir dil kullan r. Bkz. Günay Kut, He t Bihi t: The Te kire by Sehî Beg, 
(Sources of Oriental Languages and Literatures ), inasi Tekin-Gönül Alpay Tekin (ed.), 
(Harvard Üniversitesi Bas mevi, ), s. – .

 Muzafferüddin Ali irazî, Kad  Abdurrahman’ n medrese arkada  idi. Muzafferüddin, 
ah smail’in ortaya ç k  ile ran’dan Osmanl  topraklar na göç edince Kad  

Abdurrahman’ n tavsiyesi üzerine Sahn-  Seman medreselerinde tedrise ba lam t . 
Ayr nt l  bilgi için bkz. Heidarizadeh, “Muhajerat-e Ulama-e Iran be Impraturi-e 
Osmanî”, s. . 
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ve Bidlîsî’nin “malî ve mevki yönden vaatler” olarak tan mlad  sözlerini yerine 
getirmekten vazgeçti. Bunun üzerine eseri tamamlamay p dibacesiz ve hatimesiz 
bir ekilde b rakan Bidlîsî, her ne kadar bundan sonras nda padi ah n baz  küçük 
inamlar n  alm  olsa da resmen onun himayesinden ç km  bulunuyordu. 1506 
ile 1511 aras nda yakla k olarak be  y l boyunca bu hizbin hedefi haline gelen 
ve s k nt l  günler geçiren Bidlîsî son çareyi stanbul’dan ayr lmakta buldu. Esas 
niyeti hiç ku kusuz kendisine yeni bir hami bulmakt  ve bunun için epeydir bir 
haz rl k içerisindeydi.

Bidlîsî’nin, en son olarak dile getirdi i hacca gitme niyetinden önce 1506 
ile 1511 tarihleri aras nda bahsetti imiz hizbin hedefi haline geldi i bu süre 
boyunca ran’a dönmek ve ah smail’e intisap etmek gibi bir arzu ta d , onun 
ard nda b rakt  ve burada bahsedilecek olan yaz malar  okundu unda rahatl kla 
ileri sürülebilir.11 Hatta daha saray çevresinde iken tahminen 1510–11 y llar nda 
içinde ta d  Diyarbekir’e gitme arzusu ve bunun için padi ahtan izin istemesi 
bu fikrin o dönemlerde ortaya ç kt na i aret eder. Diyarbekir o tarihlerde Safevî 
topra  idi ve ah smail’in en güvenilir beylerinden Ustaclu Muhammed Han 
taraf ndan idare ediliyordu. Bidlîsî uzun zamand r kafas nda kurgulamaya çal -
t  ah smail’e intisap etme te ebbüsünde buray  ilk durak olarak kullanmak 
istemi  olabilir.12 Üstelik tam da bu esnada ran taraf ndaki dostlar yla bu konuda 
yaz maya ba lamas  onun dü üncelerini aç a ç kar r. Niyeti, buradan gelecek 
olan olumlu bir cevap üzerine Diyarbekir’e hareket ederek, oradan da tekrar 
Tebriz’e geçmekti. Ancak anla lan bu iste ine pek s cak bak lmad . ran taraf  ile 
olan mektupla malar, onun saray çevresiyle olan ili kilerini, içinde bulundu u 
ruh halini ve gelece e dair ne yapmak istedi ini ortaya koyan önemli detaylar 
vermektedir.13 Bu cümleden Tebriz’de iken Sultan Yakub’un meclislerine beraberce 
kat ld klar  eski dostu eyhülislam Emir Abdülvehhab’a yazd  bir mektup onun 
1512 tarihinden çok önce henüz stanbul’da iken ran taraf yla ba lant  halinde 
oldu unu ortaya koyar.14 eyhülislam Emir Abdülvehhâb’a yazd  mektup daha 

 ah smail’e yazd  kaside/mektubunda içinde sürekli aha gitmek gibi bir arzu 
ta d n  belirtmesi bu niyetini aç klar. Bkz. drîs-i Bidlîsî, Cevâb-  Risâle-i âhîye 
(Kasâid Mün eât ve Mürâselât), Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, nr. / , vr. a.

 Bidlîsî’nin Diyarbekir’e dönmek için padi ahtan izin istemesi için bkz. Genç, “Acem’den 
Rum’a”, s. – . 

 Bidlîsî’nin ranl  dostlar  ile olan yaz malar n ayr nt lar  için bkz. Genç, “Acem’den 
Rum’a”, s. –

 Muhyî-i Gül enî, Menâk b-  brahim Gül enî, haz. Tahsin Yaz c , (Ankara: TTK 
Yay nlar , ), s. . 
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önce ran taraf yla olan yaz ma ve haberle menin ak na k tutmas  bak m ndan 
da oldukça önemlidir. Bir Akkoyunlu seçkini olan eyhülislam Emir Abdülvehhâb 
ah smail’in ortaya ç k yla dengelerin de i mesinden dolay  Tebriz’i terk etmek 

durumunda kal p Herat’a giderek Sultan Hüseyin Baykara’n n himayesine girmi , 
Hüseyin Baykara’n n 1506 y l nda ölümünden sonra ah smail ile yaz arak 
Tebriz’e davet edilmi ti.15 Dolay s yla Bidlîsî ile Emir Abdülvehhâb aras ndaki 
bu yaz ma Emir Abdülvehhâb’ n Tebriz’e geldi i tarih olan 1506 y l  sonras na 
aitti ve Emir Abdülvehhâb’ n gönderdi i mektuba Bidlîsî taraf ndan verilen cevap 
niteli ini ta yordu. Bu yaz malar Diyarbekir’e yerle me fikrini ortaya att  bir 
zamana denk gelmekteydi. Bir taraftan sultandan Diyarbekir’e gitmek için izin 
isterken di er taraftan bu noktada bir ba lant  kurmaya çal t . Belli ki Bidlîsî 
bu geri dönü  için kadim dostu Emir Abdülvehhâb’  arac  seçmi ti. Ayn  kaderi 
payla t  Emir Abdülvehhâb’ n ah’a intisap etmesi Bidlîsî’yi bu konuda cesaret-
lendirmi  olabilir. ran taraf ndan dört gözle bekledi i mektubu sevinçle ald n  
belirten Bidlîsî öyle devam ediyordu:

Be enilmi  sözcüklerle dolu bu kutlu haberleri duyar duymaz, mülazemeti arzula-
yan gözlerimle onu öptüm. O hakiki e ikten ayr  dü tü üm, meleklerin s nd  
o e i in mülaz mlar n  görmekten uzak kald m bu muhaceret y llar nda zayi 
etti im ömre nas l da hay flan yorum. Fakirin, muhaceretinin ba lang c ndan 
bu zamana kadar ya ad klar , en de erli zaman n n zayi olmas na ve meclis mü-
laz mlar n n ba n n a r t lmas na neden olmu tu. Zaruri olan eyleri bildirmede 
sadece o taraftaki baz  aziz dost ve karde lerin mektup ve yaz malar n  okumakla 
yetindim. Lütuf ve merhametinizden bekledi im ey, din ve devlet erbab yla, 
mülk ve millet i lerinin kefilleriyle yüz yüze görü erek ya da yaz arak bu fakirin 
gerçek iste ini idrak ettirme ve ihlâs  yolundaki çabalar n , üç y l boyunca bu fa-
kirin mektuplar na cevap vermede gösterilen ciddiyetsizlik ve lakay tl  yüce ha-
t rlara yans tman zd r. Fakirlerin nefsî ve malî olarak kendilerini att klar  tehlikeli 
giri imlere ra men bu süre boyunca o taraftan hiçbir ekilde dikkatleri çekmedi. 
Bu mektubunuzda o taraflara olan ilgi bab ndaki eyler itaat kula yla dinlendi. 
Mektup, o yüce zat n sahip oldu u gizli efkat ve sevecenli i kendisinde bar n-
d r yordu. Çünkü di er hazerata hizmet etmek dü ünülmemi ti. imdi kader 
olsa gerek istek ve irade d nda ortaya ç kan baz  eyler geciktirme parmaklar n  
h zl  hareket eden bu ete e dolad . Gaddar olan zaman da bu arada arzu gözü ve 
maksat yana n  fitne tozlar na bulad . Umar m o yüce zat n yüce himmetiyle ve 

 Rijâl-e Kitab-e Habib al-Siyar, haz. Abd al-Husayn Navai, (Tehran: Anjuman-e Asar 
va Mafakhir-e Farhangi, ), s. ; Esnad va Mukatebat-e Tarikhi-e Iran az Timur 
ta Shah Ismail Hamrah ba Yaddashtha-ye Tafsili, haz. Abd al-Husayn Navai, (Tehran: 
Muassasa-ye Mutalaat-e Islami, ), s. – .
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dua nefeslerinin üfürülmesiyle yard m getirecek olan bulutlar n üzerindeki perde 
kalkar ve ayr l k sona erer. Oraya selâmetle girin ho  sadas  gayb evinden â klar n 
can kula na ula r .

O aç kça Osmanl  saray nda iken ah taraf ndan himaye ve mülazemet 
bekledi i 1511 y l ndan önceki üç y l boyunca yani 1508–1511 aras nda çe itli 
vesilelerle Tebriz saray ndaki baz  devlet büyükleri ile yaz t n , o taraftan sürekli 
haberler ald n  ancak ileti im kopuklu unun baz  sorunlar yaratt n  itiraf 
ediyordu. Bir kez daha “meleklerin s na , hakiki e ik” dedi i ah smail’in 
saray ndan ayr ld n n alt n  çizerek a a da bahsedilece i üzere Tebriz’de ah’tan 
gördü ü k sa süreli himayeye gönderme yap yor, üstü kapal  olarak Bayezid’in 
himayesinde geçirdi i zaman n ise bo a geçti ini vurguluyordu. Hatta bu ya-
z malar  hayat n  tehlikeye atarak gerçekle tirdi ini söylüyordu. Zira bu irtibat 
Osmanl  saray nda if a oldu u takdirde kendisinin de sonunu haz rlayabilirdi. 
Onun için son derece dikkatli yapmal yd . Bu denemelerden sonuncusu olarak 
kadim dostu Emir Abdülvvehâb ile yapt  yaz ma ona gerekli ortam  sa lam  
gözükmektedir. Bidlîsî, Abdülvehhâb’  ah smail ile kendi aras nda arac  tayin 
etmi ti. Abdülvehhâb’ n kendisi de Herat’ta iken böyle bir arac l kla ah smail 
ile irtibata geçmi ti. imdi Bidlîsî için harekete geçecekti. Abdülvehhâb’ n ah 
ile görü mesinin ard ndan güvenilir adamlar  arac l yla gönderdi i mektubu 
yukar daki cevabi mektuptan da anla laca  üzere Bidlîsî’nin intisab  konusunda 
He t Behi t Saray ’na hâkim olan olumlu atmosferi yans t yordu. Tebriz saray  ile 
ilgili gerekli irtibat sa lanm t . imdi geriye tek bir mesele kal yordu; bir yolunu 
bulup stanbul’dan ç kmak. Ancak bunun için biraz daha beklemesi gerekecekti. 
Zira mektubunda “gaddar olan zaman n ç kard  fitne” olarak belirtti i baz  
olaylar -ki bunlar ku kusuz 1511 y l na ait ahkulu hareketi ve bunun getirdi i 
ehzade mücadeleleri idi- payitahtta bir kaos yaratm  oldu u için imdilik ç k n  

engellemekteydi. Bu detay, mektupla man n tarihi hakk nda fikir vermektedir. 
Buna göre Bidlîsî’nin, Emir Abdülvehhâb’a yazd  cevabi mektubun tarihi 1511 
y l  ortalar  olmal d r17.

Üstelik ran’dan ayr lma arifesinde ah smail’e yazd  öne sürülen bir kasi-
desinde de ah’ n davetini aç kça reddetmemi , aksine bu davete ah taraf ndan 
kendisine verilecek bir görevi büyük bir i tiyakla kabul edecek bir cevabî kasi-
deyle kar l k vermi ti. Kasidesinde Bidlîsî, baba ve dedesinden bu yana ah’ n 

 drîs-i Bidlîsî, Murâsele-i Cevâb-i Mektûb-  Seyyidü’s-Sâdât eyhulislam Emîr Abdülvehhâb 
(Kasâid Mün eât ve Mürâselât), Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, nr. , vr. b- b.

 Genç, “Acem’den Rum’a”, s. – . 
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hanedan n n kullar  oldu unu, baba ve dedesinin ah’ n baba ve dedelerinin 
hizmetinde bulundu unu, babas  Hüsamüddin Ali’nin, ah’ n dedesinin [ eyh 
Cüneyd] agirtlerinden oldu unu, zâhirî ilimleri ve bât n  ondan ö rendi ini ve 
onun sayesinde ayd nland n  ifade ederek aç k bir kap  b rakacakt . 18

K sacas  içinde bulundu u artlar ran’a dönmesi için oldukça müsait görü-
nüyordu. II. Bayezid’in Bidlîsî’nin ran’a dönme ihtimalinin oldu unu tahmin 
etmesi ve bundan dolay  onun stanbul’dan ç k na izin vermemi  olmas  kuvvetle 
muhtemeldir. stanbul’dan ayr lma konusunda giri ti i ilk te ebbüsün ard ndan 
Diyarbekir’e dönme konusunda alm  oldu unu dü ündü ümüz olumsuz ce-
vap onu kimsenin dikkatini çekmeyecek bir ba ka yer olan Mekke’ye gitmeye 
yönlendirdi. Asl nda hamisini kaybeden ve çe itli nedenlerde bulundu u yerden 
uzakla mak isteyen birisi olarak Bidlîsî’nin Mekke’ye gitme talebi mazul, nekbete 
u ram  uleman n da s kl kla ba vurdu u bir bahane say l rd . Onun gerçek ni-
yetinin muhtemelen fark nda olan padi ah ve kar t hizip bu iste ini geri çevirdi. 
Hacca gitme iste ini her defas nda yenileyen ve dü manlar n n yo un bask s  
kar s nda bir türlü alamayan Bidlîsî, nihayet 1511’de padi ah n, o lu ehzade 
Selim meselesi ile u ra mas  s ras nda Edirne’de onun huzuruna ç karak bir kez 
daha hac için izin istedi. Sultan n bu me gul halinden istifade ederek ona yalvard . 
Hatta kendi ifadesiyle “yüzlerce hileye ba vurarak” bu iste ini yineledi. Bu karga a 
ortam nda nihayet hac iznini koparmay  ba ard . 1511 yaz nda adeta ailesini de 
geri dönme teminat  gibi stanbul’da b rakarak oradan ayr ld .19

stanbul’dan ayr ld ktan sonra onun u rayaca  ilk durak kadim mür itlerin-
den biri olan ve kendisi gibi Tebriz’den ayr lan brahim Gül enî’nin bulundu u 
Kahire olacakt . Bidlîsî kendisini ho ça kar layan ve oldukça fazla ilgi gösteren 
hatta kendisine bir kitap dahi takdim etti i Memluk sultan  Kan sav Gurî’yi 
pekâlâ yeni bir hami olarak görebilirdi. Üstelik Tebriz’de iken neredeyse bütün 
zaman n  mür id-mürid ili kisi çerçevesinde birlikte geçirdi i brahim Gül enî’nin 
de burada olu u Bidlîsî için avantaj say labilirdi. Ancak yukar da da bahsedildi i 
gibi daha stanbul’da iken Tebriz’e geri dönmek gibi bir niyet ta d ndan ve ba ka 
hesaplar yapt ndan böyle bir dü ünce içerisine girmeyecek, Kan sav Guri’nin, 

 Bu kasideden sadece eref Han Bidlîsî bahseder. Bkz. eref Han Bidlîsî, erefnâme: 
Tarikh-e Mufassal-e Kurdistan, haz. V. Veliaminof Zernof, (Tehran: Intisharat-e Esatir, 

), s. – .
 Genç, “Acem’den Rum’a”, s. – ; kar la t rma için bkz. drîs-i Bidlîsî, He t Behi t, 
Nuruosmaniye, nr. , vr. b; ayr ca Bidlîsî’nin saray çevresinde kar la t  bu 
zorluklar ile Mekke’ye gidene kadarki ya am na dair ayr nt l  bilgi için bkz. Genç, 

“Acem’den Rum’a”, s. – .
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güzergâh  üzerinde kendisine yard mc  olunmas  yönünde verdi i bir beratla bir 
müddet kald  Kahire’den ayr larak Mekke’ye yönelecekti.

Mekke’ye gelen ve hac vazifesini yerine getiren Bidlîsî, art k stanbul’dan 
beri kafas nda tasarlad  Tebriz’e dönüp ah smail’in himayesine girme fikrini 
uygulamaya geçirebilirdi. Nitekim hac görevini yerine getirdikten sonra Mekke’de 
kalmaya devam etmesi onun bu yönlü bir temayüle sahip oldu una pekâlâ i a-
ret eder. Kendisinin de belirtti i gibi buradayken Hint ve sair ülkelerden gelen 
hac larla görü üyor, onlarla çe itli meclislerde çe itli konular üzerine sohbetler 
yap yordu.20 Muhtemelen ran’dan gelen hac  veyahut tüccarlarla da konu ma 
f rsat  yakal yor ve sürekli hasretle bahsetti i ran’ n durumuna ve ah smail’in 
faaliyetlerine dair haberler al yordu. Uzun süren bir bekleyi in ard ndan daha 
stanbul’da göz hapsinde iken kafas nda kurgulad  ve bunun için ran taraf yla 

irtibat halinde oldu u ili kiyi hayata geçirmek için harekete geçmeye karar verdi.

Bidlîsî’ye ait mevcut külliyat aras nda taraf m zca tespit edilen biri k sa biri 
oldukça uzun ikâyetname/tazarru’nâme formu ta yan iki adet kaside/mektup, 
onun Mekke’de iken 1512–1513 y llar  içerisinde ah smail ile bir ba lant  kur-
du unu aç k bir ekilde gösterir. stanbul’daki yaz malar n devam  niteli i ta yan 
bu mektuplardan ilki, ah taraf ndan kabul edilme talebinde bulundu u k sa 
bir kasidedir. kincisi ise ah smail taraf ndan bir haberci vas tas yla gönderilen 
mektuba verdi i cevapt r. Bu ikincisi de manzum olarak kaleme al nm t r ve ah 
smail’den kendisine gelen mektubun muhtevas na da k tutar.21

ah smail’e yazd  ikâyetnâme türündeki kaside, aralar nda gerçekle ecek 
olan yaz man n muhtemelen ilk halkas d r. Hayal k r kl  ve pi manl k dolu 
duygularla kaleme ald  kasidesinde ah’a öyle hitap ediyordu:

Yârin kap s ndan uzak görmedi im bela, çekmedi im st rap kalmad . Gönlüm 
peri an, gözlerim kan a lamakl . Ba m senin kap n n topra ndan ayr ld , sanki 
can m tenimden ayr lm t . E er bir daha senin kap ndan ayr l rsam ba m  göv-
demden ay r! drîs sen can  canana son anda yeti tir! ran’ n Behrâm gibi olan 
serverinin kap s na iltica et ve iir ve nesirler kaleme alarak onun duagûy  ol! Ey 
baht onun cömertlik ç l yla uykundan uyan! ah’ n sanca  her daim muzaffer 
olsun! Allah’ n yard m  ondan uzakta olmas n!

 Bidlîsî, Mekke’de iken II. Bayezid’e yazd  mektubunda görü üp sohbet etti i ki ilerden 
ve onlar n He t Behi t nüshalar n  temin ederek Hint ve sair memleketlere götürmek 
istediklerinden bahseder. Bkz. Topkap  Saray  Müzesi Ar ivi (TSMA), E. .

 drîs-i Bidlîsî, Cevâb-  Risâle-i âhîye, vr. a- a. 
 drîs-i Bidlîsî, Murâsele ila ba’z  ‘uzamâ el-‘Acem (Kasâid Mün eât ve Mürâselât), Esad 
Efendi, nr. / , vr. a.
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Asl nda ah taraf ndan nas l bir tepkiyle kar la aca n  bilemedi inden ranl  
hac lar veya tüccarlarla memleketi Tebriz’e dönmek yerine, biraz temkinli davra-
narak kaside gönderip zemini yoklamay  hedeflemi ti ve stanbul’da iken ba lad  
irtibat  sürdürüyordu. Bidlîsî’nin, ah smail’e yazd , bu yaz ma halkas n n 
sonuncusu olan uzun kaside/mektup, ah’tan ilk olarak gelen cevabî mektuptan 
bahsederek bu yaz malar n ikincisinin yani Bidlîsî’nin ilk gönderdi i kasideye 
gelen cevab n varl n  resmen aç klar. Bidlîsî’nin gelen mektuba verdi i cevap 
ah’tan gelen mektubun içeri ine de k tutmaktad r. Özel bir haberci ile hediyeler 

beraberinde gönderdi i mektubunda hem ah’ n hem de devlet erkân n n kendisi-
ne duydu u muhabbet ve bulunduklar  lütuf ve inayetten bahseder. ah’ n ad n n 
ve tu ras n n yer ald n  söyledi i bu mektubun oldukça uzun oldu unu belirtir.23

Elimizdeki kaside/mektuptan anla ld  kadar yla Bidlîsî’nin Mekke’de 
ikamet etti ini haber alan ah smail, bu haber üzerine yazd  mektubu ve hedi-
yelerini özel bir haberci vas tas yla Mekke’ye göndermi ti. ah smail mektubunda, 
Bidlîsî’nin Tebriz’e geri dönmesini istiyor, onu hizmetine kabul etti ini belirtiyordu. 
ki taraf aras ndaki yaz malar n son halkas  niteli indeki bu cevabî kaside/mektup 

ayn  zamanda Bidlîsî’nin zihin dünyas ndaki de i ikleri gözler önüne seren önemli 
bir belgedir. Bütün bu mektupla malar ve sa lanan irtibatlar Bidlîsî’nin Mekke’de 
kald  ortalama bir buçuk y ll k süre (1512–1513) zarf nda gerçekle mi ti.

ah smail’e övgülerle ba lad , methiyelerle dolu olan söz konusu mektu-
bunda Bidlîsî, onu Hz. Ali gibi civanmert, onun s fatlar na sahip, Zülfikar k l c yla 
Ehl-i Beyt’in hakk n  Mervan’dan alan, s n rs z cömertli e sahip bir ki i olarak 
niteler. Ad na hutbe okuttu undan ve para bast rd ndan bahsederken “ slam’ n 
minberi ah’ n ad na okunan hutbe ile süslendi” ifadeleriyle adeta onu slam’ n 
koruyucusu ve yegâne temsilcisi olarak görerek onun hükümdarl n n me ru bir 
zemine dayand  mesaj n  verir.24 “Bu zamanda senden ba ka bir ah var m d r ki 
at n n otu ve arpas  Tiflis’ten suyu ise Umman’dan gelsin, senin azimet at n Hind 
ülkesinden kalk nca ikinci ad m n  Errân ülkesine koyar”25 sat rlar yla adeta ah’ n 
egemenlik sahas n  kuzeyden güneye, do udan bat ya resmederek güçlü bir ah 
profili çizer. Daha sonra ah’ n, Özbek han  Muhammed eybânî’ye kar  kazand -

 galibiyetten bahsederek bir fetih müjdesi olarak gelen eybânî’nin kesik ba n n 
Sultan Bayezid’i deh ete dü ürdü ü, ah’ n heybetinin Rum’da zelzele etkisi yara-
t p Kayserin [II. Bayezid] kasr n n y k l p, Kisran n [ ah smail] kubbesinin bina 

 drîs-i Bidlîsî, Cevâb-  Risâle-i âhîye, vr. a.
 drîs-i Bidlîsî, Cevâb-  Risâle-i âhîye, vr. a, a.
 drîs-i Bidlîsî, Cevâb-  Risâle-i âhîye, vr. a.
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edildi i ifadeleriyle ah smail’i över.26 Bütün ran ve Maveraünnehir’in tac n n 
sahibi oldu unu, k l c  M s r’a yeti ecek olsa oray  dahi alaca n , Hind Racas  ve 
Rum Sultan  da dâhil do udan bat ya bütün sultanlar n taçlar n  almas  gerekti ini 
dile getirerek t pk  bir zamanlar Osmanl  padi ahlar na biçti i rolü imdi ah 
smail’e biçer.27

Mektubunun sonlar na do ru ran’dan ayr l p Osmanl ya s nmaktan, ah’ n 
zaman nda onun d nda ba ka birilerine (Osmanl  padi ahlar ) methiye yazmak-
tan duydu u pi manl  ifade ederek ah’tan af talep eder, ömrünün kalan k sm n  
ah ad na kitaplar telif etmekle geçirmeyi ister ve en ba ndan beri içinde sürekli 
ah’a gitmek gibi bir dü üncenin oldu unu “yüzünün daima ah’ n kap s n n 

k blesinde oldu unu” yineler.28 Bidlîsî, ba tan beri ran’dan ayr lmakla büyük bir 
hata etti ini ve bundan pi manl k duydu unu dile getirirken Osmanl  saray nda 
ya ad klar n  birkaç sat rda özetlemektedir. Kendisini ah’ n dergâh n n kadim bir 
kulu olarak görerek ondan ayr l p karanl k çöllere dü menin reva olmad n , bu 
ayr l k süresi içerisinde “ eytan siretliler” ile u ra mak zorunda kald n , “cahil 
ve dalkavuklar n esiri” oldu unu söyleyerek Had m Ali Pa a ve Müeyyedzade’nin 
ba n  çekti i hizipten gördü ü zulmü adeta ah’a ikâyet eder.29 Kendisini 
hapis oldu u kafesten kurtulan bir ku a benzeten Bidlîsî, asl nda bu sat rlarla 
stanbul’da ya ad  s k nt l  süreci özetlemektedir. Bir kurtar c  gözüyle bakt  
ah’tan stanbul’da b rakt  ailesi ve çocuklar n n kurtulmas  için yard m talep 

eder. Bunun ard ndan ah’ n huzuruna ilim vasf  ve âlim s fat  ta yan birisi olarak 
ç kmak istedi ini dile getirir.30

Mektupta ah smail etraf nda onun lehine ve Osmanl  aleyhine sürdürü-
len siyasal polemikler ve iî eksenli me ruiyet tart malar  kendisini hissettirir. 
Hemen belirtilmelidir ki s radan bir mektup olman n çok ötesinde, siyasi ve 
politik bir veçhe ta yan metinde Bidlîsî, daha ah’a intisap etmeden önce onun 
politik egemenlik sahas n  çizmi  ve iktidar n n me ruiyetini iî referanslarla te-
mellendirmi , olu turdu u emperyal kurgu içerisinde do udan bat ya, kuzeyden 
güneye geni  bir co rafyan n mutlak sahibi eklinde takdim ederek slamî ve 
ranî referanslar  ahs nda toplayan bir ah profili yaratm t . stanbul’u almas , 

“Rum kayserinin taht na ve tac na” sahip olmas  için adeta onu te vik etmi ti. 

 drîs-i Bidlîsî, Cevâb-  Risâle-i âhîye, vr. b.
 drîs-i Bidlîsî, Cevâb-  Risâle-i âhîye, vr. b.
 drîs-i Bidlîsî, Cevâb-  Risâle-i âhîye, vr. a, a. 
 drîs-i Bidlîsî, Cevâb-  Risâle-i âhîye, vr. b.
 drîs-i Bidlîsî, Cevâb-  Risâle-i âhîye, vr. b- a.
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ah smail’i stanbul’daki taht n yeni sahibi olarak gören Bidlîsî’nin bu dü üncesi 
“ stanbul ehrinde ol sahib-i devlet, tâc-  devlet ile sal nmal d r” sat rlar yla ah’  

stanbul taht na oturtan 16. yüzy l n K z lba  airi Pir Sultan Abdal’ n dü ünce ve 
kurgusundan farkl  de ildir.

Bidlîsî’nin sadece bu sat rlar n  okuyan birisi onun mutaass p bir iî oldu u 
hissine kap labilir. iî eksenli çizdi i bu emperyal profilde o, ah smail’i slam 
davas n n yegâne sahibi, e i i Kâbe’ye denk olan, Ehl-i Beyt’in haklar n n koru-
yucusu, Çingiz ve Mo ol ordular n  ma lup eden, heybetiyle Rum’da ve M s r’da 
zelzele yaratan, II. Bayezid’in tac n n yeni sahibi ve Hz. Ali’nin temsilcisi (Haydar-  
Sânî) olarak resmediyordu. Sat rlar ndan anla ld  kadar yla Bidlîsî, ah smail’in 
himayesine giren ve zamanla iîli e entegre olan tüm di er Akkoyunlu Sünni 
seçkinleri gibi kendisini iîli e entegre olmu  birisi olarak yans tt  -ki mektubu bu 
konuda hiçte zorlanmayaca n  gösterir- ya da en az ndan ah smail taraf ndan 
bu ekilde alg lanmas  için çok çaba sarf etti.31

Bidlîsî taraf ndan ah smail’e gönderilen kaside/mektuplar n bir di er önem-
li özelli i de 1502 y l nda Tebriz’den ayr lmas na bir nebze de olsa k tutacak 
ipuçlar  bar nd r yor olmalar d r. “ ah’ n dergâh n n kadim bir kulu olarak ondan 
ayr l p karanl k çöllere dü menin reva olmad n ” dile getirerek aralar nda ciddi 
bir sorun ya anmad n , hatta bir müddet onun hizmetinde kalm  oldu unu 
aç kça itiraf eder. En az ndan Tebriz’den ayr lmas na neden olacak ah kar t  
dinsel bir tart maya veya muhalefete girmedi inin de önemli bir kan t  olabilir. 
Gerçekten kendisine isnat edilen bu tür bir davran  içerisinde bulunarak ah 
smail’e ve mezhebine kar  böyle sert bir tutum tak nm  olsayd 32, Mekke’de iken 
onun saray na tekrar intisap etmeyi akl ndan bile geçirmezdi. Dolay s yla Tebriz’e 
geri dönmek ve ah’ n himayesine girmek isteyi i onun en az ndan Tebriz’den 
ciddi bir mesele yüzünden ayr lmad na i aret edebilir.33

 Genç, “Acem’den Rum’a”, s. .
 Akkoyunlu kronik yazar  ve Bidlîsî’nin de He t Behi t Saray ’ndaki yak n çevresinden 
Fazlullah ibn Ruzbihan bunun en aç k örne idir. Ruzbihan’ n hem kroni inde hem 
de çe itli yaz malar nda ah smail’in dedesi eyh Cüneyd ve babas  eyh Haydar 
ile onlar n inançlar  hakk nda kulland  a a lay c  ifadeler onun ’den sonra 
ran’dan kaç p Maveraünnehr taraf na, Özbek han na s nmas na neden olmu tur. 

Mutaass p bir Sünni olan müellif, Alam Aray-  Amini adl  eserinde ah smail’in babas  
eyh Haydar ve takipçileri için “gosâleparastân-  Rum” (Rum’un buza ya tapanlar ) 

ifadesini kullanm , Safevî hanedan  için çok sivri bir dil geli tirmi ti. Bkz. Fazlullah 
ibn Ruzbihan, Tarikh-i Alam Aray-i Amini, haz. Muhammed Akbar Ashiq, (Tehran: 
Anjuman-e Asar va Mafakhir-e Farhangi, ), s. . 
 Genç, “Acem’den Rum’a”, s. – .
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Bidlîsî’nin ah smail’i hami olarak seçmesi ve bunun gerçekle mesi için çaba 
sarf etmesi ya ad  dönemin siyasal konjonktörünün getirdi i s k nt lardan dolay  
yeni bir hami bulabilme aray  olarak okunmal  ve patronaj ili kisi çerçevesinde 
de erlendirilmelidir. Bununla beraber bu kaside/mektubun içeri inin gösterdi i 
gibi pekâlâ bir taraf de i tirme eklinde de anla labilir. Tebriz’den stanbul’a geli i 
ile tekrar Tebriz’e gitmek isteyi i ayn  saikler çerçevesinde okunabilir. Hem Osman-
l  hem de ran co rafyas nda yeni hamiler ve zengin patronlar bulmak amac yla 
mobilize olan, hamisinden bekledi i ilgiyi göremedi i için bulunduklar  yerden 
ayr lan ilim ve sanat erbab n n say s  oldukça fazlayd . Bu bilgin ve sanatkârlar n 
yegâne refah kaynaklar , zengin hamiler oldu u için intisapta esas olan hami 
ile kulun ortak dünya görü üne sahip olmas  de il, haminin zengin ve cömert, 
himaye görenin ise hüner sahibi olmas yd . Nitekim önce Sünni daha sonra bir 
iî hanedan n himayesine giren, kendisi Sünni olup iî hanedandan ya da kendisi 
iî olup Sünni hanedanlardan himaye gören bilgin ve sanatkârlar mevcuttu. Buna 

örnek olarak iki Sünni hanedandan (Akkoyunlu-Osmanl ) himaye gören Bidlîsî 
imdilerde, ah smail’in himayesine girmeye haz rd . Ayn  durum Kanunî Sultan 

Süleyman ile iî olan Fuzulî aras ndaki hami-kul ili kisi için de geçerliydi.

 Sonuç olarak ah smail’in parlayan y ld z , 1512’ye gelindi inde do uda 
Kandahar-Belh, bat da Ba dat-Basra hatt  içinde büyük bir imparatorluk vücu-
da getirmesi hatta yo un bir takipçi kitlesine sahip oldu u Anadolu’da, politik 
egemenlik sahas n  F rat’a kadar uzatmas , gayri memnun konumdaki Bidlîsî’yi 
kendisine do ru çekiyordu. 1511–1512 y llar nda Osmanl - ran aras ndaki bu 
güç dengesi terazisinin ran kefesi daha a r basmaya ba lam t . 1511 y l ndan 
itibaren ahkulu isyan n n sarayda b rakt  izler ve hemen akabinde ba layan 
ehzadelerin mücadelesi II. Bayezid’in elini zay flatm , do udan gelen bu ciddi 

tehdit kar s nda çaresiz kalan bir sultan imaj n  ortaya ç karm t .34 Bu siyasi 
konjonktör içerisinde bütün olan biteni iyi gözlemleyen Bidlîsî’nin ah smail’den 
gelen mektuba verdi i cevab nda ah’ n do udaki amans z rakipleri olan Özbekler 
kar s nda ald  galibiyetin (Merv 1510), Muhammed eybanî’ye ait olup gönder-
di i kesik ba n stanbul’da saraydaki yans malar  ran’a, ah smail’in hizmetine 
dönmeyi bu dönemden itibaren dü ündü ünü hat ra getirir. 1506 y l ndan 1511 
y l na kadar stanbul’da kendi tabiriyle “mahpus” kald  bu dönemde Bidlîsî, hem 
sultan hem de saray çevresi taraf ndan d land , “adeta bir tutsak” gibi hiçbir yere 
gitmesine izin verilmedi i bir ortamda ah smail’in do rudan ve dolayl  olarak 

 Bidlîsî’nin stanbul’daki son y llar nda saray n içinde bulundu u atmosfer için bkz. 
Feridun M. Emecen, Yavuz Sultan Selim, ( stanbul: Yitik Hazine Yay nlar , ), 
s. – .
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üç büyük galibiyetini i itmi ti: Bunlardan ilki, ah’ n Osmanl  topraklar ndan 
geçerek 1508 y l nda Alaüddevle’yi cezaland rmas , ikincisi Özbek han  eybanî 
Han’a kar  ald  galibiyet (1510) ve onun ba n  keserek gözda  olsun diye 
II. Bayezid’e göndermesi, üçüncü olarak do rudan olmasa bile ahkulu hareketi 
(1511) vas tayla ah’ n güçlenen yenilmezlik imaj .35

Tüm bu saikler dikkate al nd nda Bidlîsî’nin neden ah smail’in saray -
na; kendisinin de bir zamanlar bulundu u He t Behi t Saray ’na geri dönmek 
istedi i daha rahat anla lacakt r. Bidlîsî’nin gönderdi i cevabî kaside/mektubun 
ah smail’e ula p ula mad n  bilemiyoruz. Ancak kendisinin hemen harekete 

geçmeyi i muhtemelen ah’tan yeni bir mektup beklemesiyle aç klanabilir. Tam da 
bu s rada ah smail ile drîs-i Bidlîsî’nin müstakbel bulu mas n , Bidlîsî’nin ran’a 
dönmesini imkâns z hale getirecek bir hadise ya and ; stanbul’daki taht de i ikli i 
ile II. Bayezid’in yerine o lu I. Selim’in tahta ç kt . Bidlîsî bu taht de i ikli ini 
ran’a dönme arifesinde iken Mekke sokaklar ndaki tellallardan ö rendi.36 Tahta 

geçi inden k sa bir süre sonra yeni padi ah Selim bir mektup göndererek onu 
Mekke’den stanbul’a ça racakt . Onu Mekke’den geri ça rmas nda iki faktör 
etkili olmu  gözükmektedir: Birincisi daha öncesinde çe itli vesilelerle kendi ad na 
eserler ve kasideler kaleme alan yak ndan tan d  bir âlim ve bürokrat  tekrar hi-
maye etmek, ikinci olarak da yapaca  ran sefer öncesinde o bölgeyi iyi bilen birisi 
olarak onun deneyimlerinden faydalanmak. ah’tan ve Sultan’dan bir biri ard na 
gelen bu davetler ikincisinin lehine sonuçland . Selim, Mekke’ye gönderdi i elçi 
ve mektubun ard ndan Bidlîsî’nin stanbul’a dönmesini sa lad . stanbul’daki bu 
geli me ve Bidlîsî’nin geri dönmek isteyi i ah smail ile Bidlîsî aras ndaki irtibat  
akamete u ratt . Uzun y llar kafas nda kurgulad  dü üncelerin hayata geçmeye 
ba lad  bir anda Selim’den gelen mektuba olumlu cevap vererek Mekke’den 
ayr ld . Bidlîsî’nin ah smail’den ald  cevabî mektubun hemen ard ndan neden 
harekete geçmedi i sorusuna gelince; mektubunda belirtti i gibi ah’ n yard m yla 
stanbul’da adeta rehin tutulan çocuklar n  getirtmek gibi bir dü ünce ta d ndan 
onlar n da gelmesini sa lad ktan sonra hep birlikte Tebriz’e gitmek dü üncesiyle 
aç klanabilir.

 II. Bayezid her ne kadar Safevilerle kar  kar ya gelmekten kaç n p temkinli bir siyaset 
izlemeyi gerekli görüyorsa da zaman zaman gözda  vermeyi gerekli gördü. II. Bayezid’in 
ah smail’e yazd  gözda  içeren mektubu için bkz. ranl  Tarihçilerin Kaleminden 

Çald ran ( 4), haz. Vural Genç, ( stanbul: Bengi Yay nlar , ), s. – .
 Genç, “Acem’den Rum’a”, s. – ; kar la t rma için bkz. drîs-i Bidlîsî, He t Behi t, 
Nuruosmaniye, nr. , vr. a.
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Bu ilk te ebbüs ba ar s zl kla sonuçlansa bile ah smail, Bidlîsî’yi yan na 
çekme fikrinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek, f rsat buldukça onu yan na davet 
edecekti. Çald ran Sava ’ndan sonra bile ah smail, Urmiye civar nda bulunan 
Bidlîsî’yi yan na çekebilmek için kendi divan erkân ndan birisini göndermek gibi 
yo un bir çaba sarf ettiyse de bu giri imleri de neticesiz kald .37 Bir sonraki te eb-
büs çok geçmeden birkaç mektup arac l  ile gerçekle ti. ah smail ve Dîv Ali’nin 

“Kürdistan ümeras n n bir araya getirilip toplanmas na ihtimam göstermesini ve 
kar l nda her iste inin yerine getirilece ini ihtiva eden ahl k ni an  ve mektu-
bunu” kendisine gönderdiklerinden bizzat Bidlîsî bahsetmektedir.38 Bidlîsî’nin, 
Akkoyunlu sonras  hayat  boyunca himaye aray  içindeyken birden fazla kez 
Acem ile Rum dünyas  aras nda kal p neticede kendi menfaatlerine uygun bir tercih 
yapmak durumunda kald  aç kt r. Ancak bu döneme ait külliyat  okundu unda 
Osmanl  lehine ald  hem ilk (II. Bayezid’in himayesi) hem de ikinci (I. Selim’in 
himayesi) karar ndan hiçbir ekilde memnun olmad  görülecektir. Zengin ve 
güçlü bir haminin himayesi alt nda önemli bir konum elde etme h rs n  her zaman 
içinde ta yan Bidlîsî, ya ad  hayal k r kl klar n  yanl  ald  kararlara ba layarak 
kendisini ele tirmekten de geri durmad . Birbirine rakip hatta dü man olan ha-
nedanlar aras ndaki 16. yüzy l n ba nda ya anan bu himaye aray , Akkoyunlu, 
Osmanl  ve Memlük sultanlar  ad na eserler telif etti i gibi ah smail ad na da 
eser telif etme iste i onu kendi ça n n ulema ve bürokratlar  aras nda daha farkl  
bir konuma ta m t r. Elde edilen yeni bilgiler ve bulgular, imdiye dek yap lan 
ancak çe itli problemler ve romantik yakla mlar içeren okumalar n uza nda, 
yarat lan bu çarp k Bidlîsî imaj n n yeniden ele al nmas  ve sorgulanmas n  elzem 
k lmaktad r.

 Bidlîsî, Kürt beyleri ile mü avere etmek için Urmiye’ye geldi i bir anda Tebriz’de 
bulunan ah smail onu kendi taraf na çekmek için kendi divan erkân ndan birisini 
gönderecek, Bradost Kürt ümeras  aras ndayken ah’ n adam na gerekli cevab  verdi ini 
söyleyen Bidlîsî, takip edilir korkusuyla yerini de i tirecekti. Bkz. TSMA. E. / .

 TSMA. E. . 



AH LE SULTAN ARASINDA B R ACEM BÜROKRATI:  DRÎS  B DLÎSÎ

Ek 1: drîs-i Bidlîsî’nin ah smail’e Kaside/Mektubu

117 beyitten olu an bu Farsça kaside/mektup, “Cevâb-  Risâle-i âhîye” ad  
alt nda kaydedilmi  olup Bidlîsî’nin di er birçok eserinin müstensihi olan Muham-
med b. Bilâl taraf ndan orijinalinden istinsah edilmi tir.39 Müstensih mektubun 
içinde memduhun ima edildi i sat rlarda Haydar-  Sânî ifadesini gördü ünden 
metnin ba l n n kenar na “be Haydar-  sorhser nevi te/K z lba  Haydar’a yaz-
m t r” kayd n  dü mü tür. 145b’deki derkenarlardan birinde ah smail’in, Sultan 
Bayezid’e gönderdi i eybânî Han’ n kesik ba n n anlat ld  k s mda müstensih 
bir kay t dü erek “Hakan’ n kesik ba n  getirmeleri olay  Sultan Bayezid ile Sultan 
Selim aras nda bir fitne ç kard . Buradan anla ld na göre bu kaside Sultan Selim’in 
hilafeti zaman nda Rum’dan gönderilmi tir. Do rusunu Allah bilir” ifadesiyle olay n 
detay n  verirken mektubun Mekke’de iken yaz ld  ayr nt s n  tamamen atlam , 
Selim zaman nda Rum’dan yaz l p gönderildi i gibi bir hata içerisine dü mü tür. 
Oysa bu kesik ba  gönderme hadisesi II. Bayezid zaman nda ya and  gibi Özbek 
han n n ba n  gönderen de bizzat ah smail’dir. Ayr ca Bidlîsî sat rlar n n sonun-
da Mekke oldu unu yazmas na ra men müstensih bu yorumu yaparken bütün bu 
detaylar  atlayarak yanl  bir tan mlama içerisine girmi tir.

Kaside/mektubun Farsça’dan Türkçe’ye çevirisi a a daki ekildedir:

[1 a] Cevâb-  Risâle-i âhiye -be-Haydar-  sorhser nevi te

1- Ya as n zaman n ehin âh ’n n suret ve manas ! Dünya bir surettir ve 
cihan n can  gibi olan mana ise sensin.

2- Bu âlemdeki gerçekleri yazmak için Allah’tan sana varl k, senin dü man -
na ise yokluk vacip oldu.

3- Bu dünya nebi ve velilerin çehrelerinin aynas  gibidir, sen bunlar n ara-
s nda bir göz bebe i nurusun.

4- Felek dahi ah’ n ferman na boyun e er, dönmesi için ondan izin al r, 
onun için ebede kadar ikbal, saadet ve f rsat hekim içindir.

5- Dünya arsas  senin ordunun kar s nda darac k kal r, mana ülkesini ihsan 
ordunla fethet!

6- K l c n n hükmü ten ülkesinde cari olunca, can n velayetinde gönüllerin 
ahl na otur.

 Bu kaside/mektuba ilk defa yukar da bahsi geçen doktora çal mam zda de inilmi  olup 
tam Türkçe metin ile Farsça orijinali ise burada verilecektir. 
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7- Senin yüzünün nuru can gözümüzde bellidir, bu gizli gözlerden ah ü 
figan  silmi tir.

8- Bu senin velayetin Pîr’in akl  gibi kadimdir, Ali gibi civanmertsin, mül-
kün ve baht n gençtir.

9- ah’ n ortaya ç k  sa’d40 burcundaki güne  gibidir, ancak saadet y ld zlar  
güne le birle mi tir.

10- slam’ n minberi ah’ n ad na okunan hutbeyle süslendi, bak gör ki onun 
kitabesinde ayet-i kürsi vard r.

11- Senin ad na bas lan sikkede büyük bir iksir mi var ki onun cevherinin 
nak ndan dolay  alt n ve gümü  de gülücük saçmaktad r.

12- Senin k l c n n hükmü karada ve denizde geçerlidir, çünkü ordun akan 
kum gibidir k l c n da akan su gibidir.

13- Senin k l c n n cevheri sava  gününde serke lerin ba n  zincir gibi m z-
raklar n ba na dizer.

14- Sanca n tozun içinde dalgalanmaya ba lay nca ölü gibi olan zaferin 
yüzündeki tozu da silkeleyip att .

15- Sava ta ç kard n tozlarla dü manlar n gündüzünü geceye çevirirsin, ama 
senin alay ndaki atlar n n nallar ndan bin tane ay par ldar.

16- Senin binitin sava  tozlar n n aras nda bir gemi gibidir, dü man n katran 
gibi kan yla [gemin] kaplanm t r.

17- Dü man n bo az n  kestikçe senin k l c n daha da keskin olur, dü man n 
hançeri senin hançerin için ancak bileme ta  olur.

18- [144b] Yedi iklim senin gazab n n korkusundan kendisinden geçmi tir, 
senin k l c n n dalgas ndan seb’a41 titremektedir.

19- Senin k l c n n dili Dehhâk’ n y lan  gibi titremektedir ki dü man n 
beynini yemi  ancak henüz doymam t r.

20- Dü man n sanca  [senin kar nda] sö üt yapra  gibi titrer, k l c ndan 
ç kan y ld r mlarla dü man n kalbi hafakanlara dü er.

21- Okun senin zihgir 42 parma n  öptü ünü görüp k skanan yay n kö eleri 
e ilip senin elini öptü.

 ki gezegen: Venüs, Jüpiter. 
 Yedi gezegen: Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün, Plüton.
 Ba parmak.
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22- Senin dü man sürünün kelleleri kurtlara yem olunca, art k sürüsü kal-
mad  için çoban n bir sürüye sahiplik etmesine ve kurttan korkmas na lüzum 
kalmaz.

23- Senin m zra n n darbesini yiyen kin dolu dü man, seretan43 burcundan 
do an r‘a44 y ld z  gibi olur.

24- Senin bast ü kabz halinden zahir olmu tur Murtazavî s fatlar, zira hiçbir 
ah ve velî de korkakl k s fat  olmaz.

25- Senin cömertlik elinle cennet kap s  aç lm t r, cehennemin kap s  da sen 
k l c n  kavray nca kapan r.

26- Senin cömert elinin yapt  ba  Ehl-i Beyt’in cömertli ini hikâye eder.

27- Senin yüce zat n dokuz tahtl  bir kubbedir, ba  denizinin kabarc klar  
ise mavi gök kubbe gibidir.

28- H z r’ n gemisi senin engin gönlünün cömertlik denizinde bo ulur, hayat 
çe mesi kayna n  senin avucundaki denizden al r.

29- Maden dahi senin elinin cömertli i kar s nda iflas eder, el ve balyoz 
darbesiyle o madenden [senin madeninden] alt n çekerler.

30- ah’ n ba  ve ihsan  bizim beklentimizden fazla olunca tamah, niye 
istiyorsun zaten ah veriyor diye kendi isteme elini di iyle s rd .

31- Cömert elin gülün pençesi gibi alt n saçmaya ba lay nca goncan n hey-
besinde geriye hiç nakit kalmaz.

32- Sedef senin inciler saçan elinin öhretini duyunca kendi sermayesizli in-
den dolay  okyanus incisini sat n ald .

33- ah’ n elini buluta benzetme, çünkü kimse bir bulutun gümü  ve alt ndan 
ay ve güne  saçt n  görmemi tir.

34- ah’ n dü man  nas l olur da slam davas nda bulunur, as l iman gerçe i 
Ehl-i Beyt’i sevmektir.

35- [145a] Senin k l c n Ali’nin Zülfikâr’ n n mazhar d r, Ehl-i Beyt’in hak-
k n  Mervan’dan alm t r.

36- K l c n n k v lc mlar  ve adaletinin suyuyla cihan  gül rengine, mülkü ise 
bostana çevirdin.

 Yengeç burcu.
 Büyük Köpek ve Küçük Köpek tak my ld zlar .
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37- Cihan senin k l c n n döktü ü zalimlerin kanlar yla ate  rengi güle döner.

38- Bu virane mülk senin adalet suyunla doymu  ve yeryüzü mamur ve abâd 
olmu tur.

39- Nazm n üstad  Kemâl smail,45 Sultan Celaleddin için söyledi i fasih 
beyanl  medhi sanki senin [ âh smail] için söylemi tir; Kemâl öyle demi tir ki;

40- Bu zamanda senden ba ka bir ah var m d r ki at n n otu ve arpas  
Tiflis’ten suyu ise Umman’dan gelsin.

41- Senin azimet at n Hind ülkesinden kalk nca ikinci ad m n  Errân ülke-
sine koyar.

42- Kemâl, ke ke duymu  olsayd  ah’ n fetihlerini; Ermenistan Hoy’undan 
irvân’a kadar gitti ini,

43- Demir k l c n n darbesiyle skender seddini açt n , Ye’cüc ordusunu 
gazaba u ratmak için dizginlerini o yöne çevirdi ini.

44- Senin at n bir y ld r m gibi harekete geçti, bir hamleyle Merv’e hücum 
etti; Hakan’ n üzerine.

45- Çingiz ve Mo ol hanlar n n do u ordular , [o zamanda] Çingiz-i Sânî 
olan Muhammed eybân’a tabi idi.

46- Mo ol, Tatar ve Kulmak’lar n meydana getirdi i bu güruh, ya l  genç üç 
yüz bin askerden olu uyordu.

47- ah’ n ordusu Irak mülkünden ç kt  geldi, mesafeleri y ld r m gibi çabu-
cak kat etmi ti.

48- Hakan’ n Hind’ini ve fa furi tac n  Çingiz Han hanedan ndan bile inin 
kuvvetiyle ald .

 Hallâku’l-Me’ânî, Kemâleddîn-i smail b. Cemâleddîn Muhammed b. Abdurrezzak-  
Isfahânî, ran’ n Mo ol istilas  dönemindeki büyük kasidecilerinin sonuncusu olup 
Mo ollar taraf ndan / –  y l nda öldürülmü tür. iirinde ta d  ve ancak 
birkaç defa okunduktan sonra anla labilecek ince manalar dolay s yla manalar n 
yarat c s  anlam nda “Hallâku’l-Me’ânî” olarak isimlendirilmi tir. Babas  gibi Isfahân 
büyüklerini özellikle de Isfahân’ n Sa‘îdiye hanedan n  ve Mâzenderân’daki Bâvendî 
hükümdar  Hüsâmdeddîn-i Erde îr ve Celâleddîn-i Harezm âh gibi kendi döneminin 
kimi hükümdarlar n  me hur kasideleriyle övmü tür. Ayr nt l  bilgi için bkz. Ali Akbar 
Dehkhoda, Lughatname, (Tehran: Intisharat-e Danishgah-e Tehran, ), c. , s. 

– .
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49- Bir keklik sürüsünün içine ahin gibi dü erek hepsinin kanatlar n  uçar-
ken k r p helak etti.

50- Ceyhun Nehri’ni Tatar ordusunun kan yla Horasan mülkü aras nda 
k l c yla ak tt .

51- Süleymanl k davas nda bulunman senin azminden kaynaklan r, taht n 
e erindir, rüzgâr n n ise at nd r.

52- [145b] Sava n tozunu gören dü man n n korkusu ortaya ç kt , korkak-
lar n aln ndan kaç  izlerini gör ve oku.

53- Senin heybetin Rum’da zelzele yaratt , Kayser’in [II. Bayezid] kasr n  
y k p Kisrâ’n n [ ah smail] kubbesi kuruldu.

54- Senin korkundan Ben-i Asfar’ n ödü yar l r, senin k l c n n korkusundan 
dolay  benizleri sar d r.

55- Senin k l c n n zinciri ahlar n boynunun gerdanl d r, ahlar n sana köle 
olduklar n  gösteren amannameyi lütuf ile onlardan al.

56- Senin k l ç denizinin e er bir dalgas  M s r’a ula acak olsa bilesin ki pra-
mitlerin kubbesi Nil’in kumu gibi akar gider.

57- Hakan’ n [Muhammed eybânî] kesik ba  senin fethini müjdeledi, senin 
kudret k l c n n slak dili onun [Hakan] kuru ve lal olmu  dilini konu turmaya 
ba lad .

58- Senin elçin Hakan’ n kesik ba n  Kayser’in [II. Bayezid] önüne götürün-
ce [kayser] a k nl kla senin bu mesaj n n dü üncesine dald .46

59- Kisra’n n memleketi ve Hakan’ n tac  senindir, kükreyen aslan gibi vela-
yetin cesaretinle iç içedir.

60- Sadece Hint racas ndan ve Rum kayserinden de il, do udan bat ya bütün 
sultanlar n tac n  ellerinden al.

61- Fetih [güne i] senin ordunun öncü birliklerinden ayan olmu tur ki o 
güne in k l ç ve m zraklar  daima ileri at l r.

62- Sava  zaman  gayb ricali senin ordunun sa  ve sol cenah nda yer al r, senin 
muhacirlerin devletinin ensar ve a’van d r.

 Müstensih bu m sran n kenar na u kayd  dü mü tür: “Hakan’ n kesik ba n  getirmeleri 
olay  Sultan Bayezid ile Sultan Selim aras nda bir fitne ç kard . Buradan anla ld na 
göre bu kaside Sultan Selim’in hilafeti zaman nda Rum’dan gönderilmi tir. Do rusunu 
Allah bilir.”
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63- ah’a lay k övgü ve metihler yazmaya ah’ n ad n  bereket olsun diye anan 
benim gibi bir dilencinin kuvveti yeter mi?

64- Bana evk veren ey ah’a dua etmektir, Hakk’ n ve ah’ n ad n  zikrederek 
gönlüme huzur vereyim.

65- …47

66- Yüz dil de olsa senin vasf n n hakk  verilemez, bu yüzden bu kulun kalemi 
de tepeden t rna a dil olmu tur.

67- Kur‘an’ n içi ba tanba a Ehl-i Beyt’e olan selam ve esenlikle dolu oldu u 
için Ehl-i Beyt’in özü olan o ah’  övmeye ben lay k de ilim.

68- Herkes ah’a dua eder, ben herkesten daha fazla ederim, peygambere naat 
yazmada herkes Hassân48 gibi olamaz.

69- [146a] Ömrümün kalan n  ah’  methetmekle geçirsem de yine dili kesik 
olan bu kalemin ay b ndan kurtulamam.

70- Bu kara yüzlü kalem ah’ n zaman nda di erlerinin mehdini yazd  diye 
utanc ndan yüzünü önüne e di.

71- …49

72- Kulun hatas  ve kusuru için ah’ n geni  lütfünden daha iyi ba lay c  
yoktur, tek ümidim ve s nd m ey ah’ n beni ba layaca n  bilmemdir.

73- Kulluktaki kusurlar m dolay s yla özür dilemek için gönlüm her gün azim 
kanad yla ah’a do ru uçmak istiyordu.

74- Cömertlik yolundan, gaipten bir ki i geldi; onun kutlu ad m , murad n  
alamayanlar n susuz dudaklar  için bir rmakt .

75- Kutlu fal, onun süsünün nurundan bir misaldir, o kutlu fal n ünvan  
onun tu ras n n büyük ad d r.

76- ah’ n mektubu yoksa her bir sayfas  içinde Kur‘an’ n özetle yaz ld  
Cebrail’in kanatlar  m yd ?

 Bu sat rlar istinsah edilmi  metinde bo  b rak lm  kenar na u Farsça kay t dü ülmü tür: 
“Buradaki bir beyitin üstü çizilmi tir. Bundan dolay  ondan mana ç karmak mümkün 
de ildi. Aç kças  bu beyitte methedilen ki inin ad  verilmi tir.” 

 Hassân b. Sabit, Hz. Muhammed dönemi airlerinden olup Peygamber’e yazd  ünlü 
iirleriyle bilinir. 

 Sat r istinsah edilmi  metinde de olmay p yeri bo  b rak lm  yan na u Farsça kay t 
dü ülmü tür: “Burada da bir beyitin üzeri çizilmi tir.” 
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77- Elindeki mektup o kadar uzundu ki sanki dokuz gök tabakas  onun 
içinde katlanm t  ve ah’ n ismi dünyay  zapt eden bir güne  gibi onun içinde 
görünüyordu.

78- ah’ n kâtibinin yazd  sadece söz de ildi, adeta gökte gezen hüma ku u, 
kanatlar n n gölgesini onun üzerine atm t .

79- Senin kâtibinin kalemi, kurtulma kanad ndan beyan meydan na parmak 
kanatlar n  açan bir hümad r.

80- Onun mührü güne  gibi k saçar ve gök gibi yuvarlakt r, ah’ n kutlu 
ad n n güne i de o [mühürde] dola maktad r.

81- Kötü gözlerin göremeyece i bir yerde ba ma koydum ve katlad m, ondan 
kötü gözlere kar  kendime muska yapt m.

82- Vahiy gibi insanlar n gözlerinden uzak olan o sayfalar  gizlice okudum.

83- ah’ n elçisinin elindeki mektubu on parmak gibiydi ve ah’ n bütün 
erkân n n lütuflar n  bana getirmi ti.

84- ah’ n ve bütün erkân n bu fakir drîs’e duydu u muhabbet ve bulundu-
u lütuflar, ahl  kendisine do u tan verilmi  olan ah’ n ba  ve rahmetinin, 

büyüklü ünün ni anesidir.

85- Onlar  ba m n üzerine koyarak onunla iftihar ettim, uyulmas  vacip olan 
bu kutlu emre boyun e dim.

86- [146b] Nas l ki eman yüzü ü ve eman ferman  bir ki inin eline geçer de 
onun korkan yüre ine sevinç gelirse, ah’ n bu mektubu da beni öyle sevindirdi.

87- Ayr l k ac s  çeken bir hasta için sevgilinin sohbet müjdesinin gelerek ve 
beden s hhatini kazanmas  ne büyük mutluluktur.

88- Yüce ahl k hükmüyle bu men urun içinde bu kulun ad n n kâtibin 
kalemiyle yaz lmas  ne büyük saadettir.

89- Umut ederim ki ah’ n kullar  ve hizmetçileri bu hakir kulun ad n  unut-
mam lard r.

90- ah’ n öhretli ad  onun vefa vasf yla iç içedir, vaadinde duran do ru bir 
ki i oldu u için Allah onu övmü tür.

91- Senin güne  gibi vakarl  olan hükmün ma r k ve ma ripte geçerli ve 
ldamaktad r.
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92- ah’ n dergâh n n kadim olan bu gulam n n ayr l p, hicran n karanl k 
çöllerine dü mesi reva m yd ?

93- Gâh eytan siretli birkaç rindle u ra m , gâh dalkavuk ve cahillerin esiri 
olmu tum.

94- Bela içinde ayr l k ac s  çekerken bazen sahile ula aca  ümidinden vaz-
geçmi , bazen de sergerdan bir ekilde sapk nl n susuz çöllerine dü mü tüm.

95- imdi yorgun bir ku  gibi dü tü üm tuzaktan ç kt m, ama evlatlar m n 
ayr l ndan gözlerim hala a lamakl .

96- …50 mihnet ve tufan deryas ndan kurtard .

97- [birkaç kelime yok] [Allah’ n]…emriyle ah’ n devletinin u ur ve bereke-
tiyle, bütün gamlar mdan uzakla t m ve mü küllerim halloldu.

98- Her ne kadar ayr l k ak am m a k nl a dü mü se de vadi-i eymen’in 
kandillerini görmeyi ümit ediyorum.

99- Mahpus oldu um kafesten kaç p kurtulan ku  benim, evlatlar m n ayr -
l n n ac s ndan zindanda gibiyim.

100- Kullar n n efendisi olan ah’ n [ ah smail] inayeti ve yard m yla bütün 
müptelalar belalar ndan kurtulsa ne olur?

101- Mana Kâbesi’nin evkinden…51, Mekke’nin dikenli çöllerine dü mü-
üm.

102- Gözya  damlalar ndan, dizginleri kirpik olan bin k z l deveyi yola katar 
eyledim.

103- [147a] Develeri okudu u ark larla yürüten adamdan duydu um her ses 
ile gözlerimden sel gibi akan ya larla gözya  katar  dizdim.

104- Kalbimdeki delikler ve kanl  gözlerimdeki ya larla akik vadisinin yolla-
r nda seller ak tt m.

105- Suret Kâbe’sinden, hac manas na varay m, zira ah’ n mahallini tavaf 
etmekle Kâbe’yi tavaf etmek asl nda ayn  eydir.

 stinsah edilmi  metinde ilk m sran n yeri bo  b rak lm  olup “burada bir m sran n 
üzeri çizilmi ti” kayd  dü ülmü tür. 

 stinsah edilmi  metinde ilk m sran n devam ndaki yer bo  b rak lm  olup “burada bir 
m sran n üzeri çizilmi ti” kayd  dü ülmü tür.
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106- Gerçi benim gönlümün yüzü daima senin kap n n k blesindeydi ama bu 
pi manl k ve üzüntü içinde bulunan kulun daha fazla takati kalmam t r.

107- Ömrümün geri kalan n  ah’ n devletine dua ederek nesir kitaplar ve 
naz m divanlar yazmay  ümit ediyorum.

108- Fakirli imden ba ka bir hediyem olmad  için kap s na var nca bilgin 
ah’a ilim hediyesi götüreyim.

109- Feth-i mübin ümidi Ali’nin sanca n n bulundu u kap dan görünür, 
imdi Haydar-  Sânî [ ah smail] cihan n mülkünü fethetmi tir.52

110- Ali’nin hem k l c  hem de cömertli i sana geçmi tir, imdi Murtaza’n n 
ilim sanca yla cevelan et!

111- Atalar nda oldu u gibi senin iktidar n da velayetinden gelir, adalet ve 
ilim ni aneni bir delil ile ortaya ç kar.

112- Taht n n yan nda âlimlerden bir meclis kur öyle bir güruhun toplant s  
ki hepsi insan n has  ve özü olsun.

113- Yarat c  ayn  atalar na bir zamanlar verdi i gibi sana da ilm-i ledün 
vermi tir, H z r gibi hayat suyunu her yandan ilim ehline f k rt!

114- Din ordusu neden her yandan peri anl k ve zar içindedir, sen dinin 
ah s n onlar n gönüllerini tekrar yap!

115- ahlar n iki koluna da kuvvet veren mülk ve din, ikiz karde  gibi oldukça,

116- Nuh gibi uzun ömürlü, skender gibi mülk sahibi olas n, Ali’nin adale-
tine ve Lokman’ n hikmetine sahip olas n.

117- K l ç tutan elin mülkü fethetmek için kefildir, ba  saçan elinin gerçek-
le tirdi i fetihler ise halk n r zk n n güvencesidir.

118- Bitti.

 Sat r n sonundaki Farsça derkenarda müstensih, memduhun ad n n aç kça zikredildi ini 
belirtir. 
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Ek 2: Farsça Metin
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ah ile Sultan Aras nda Bir Acem Bürokrat : drîs-i Bidlîsî’nin ah smail’in Himayesine 
Girme Çabas

Öz  drîs-i Bidlîsî, (1457–1520) modern ara t rmac lar n üzerinde s kl kla durdu-
u, günümüz tarih yaz m nda da haf zalarda canl  kalabilen, devam edegelen baz  

tarihsel tart malar n bugün dahi merkezinde olan 16. yüzy l Osmanl  dünyas n n 
nadir figürlerinden biridir. Bir bürokrat ve tarihçi olarak o, 15. yüzy l sonu ve 16. 
yüzy l n ba nda önce Osmanl -Akkoyunlu, ard ndan Osmanl -Memlük ve Osman-
l -Safevi çeki mesinin oldu u oldukça çalkant l  bir dönemde ya ad  ve birbirine 
dü man olan bu her dört hanedan ile de farkl  zamanlarda ili ki kurdu. Ço unlukla 
II. Bayezid’in ve I. Selim’in himayesiyle an lsa da asl nda, ya ad  siyasal atmosferde 
birden fazla hami edinme te ebbüslerinde bulundu. Bunlardan biri de hiç ku kusuz 
ah smail’dir. Burada yeni bulunan bir belge üzerinden Bidlîsî’nin II. Bayezid’in 

himayesinden ç kmas n n ard ndan daha stanbul’da iken planlad  üzere yeni 
bir hami bulmak ad na geldi i Mekke’de ah smail’e intisap etme çabas  ortaya 
konulmu tur. 

Anahtar kelimeler: drîs-i Bidlîsî, ah smail, II. Bayezid, I. Selim, Osmanl lar, Sa-
feviler
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