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Abstract Idrîs-J BJdlîsî (ǠǣǤǦ–ǠǤǡǟ) Js undoubtedly one of the most orJgJnal and
Jmportant Jntellectual fJgures Jn the Ǡǥth-century Ottoman world. As a bureaucrat
and hJstorJan of IranJan provenance, he lJved Jn a very turbulent perJod of the
Ottoman-Aqquyunlu, Ottoman-Mamluk and Ottoman-SafavJd rJvalry [rJvalrJes] at
the end of the ǠǤth century and at the begJnnJng of the Ǡǥth century. He establJshed
relatJonshJps at dJfferent tJmes wJth each of these four dynastJes whJch were hostJle
to each other. Although he Js remembered for beJng under the patronage of BayezJd
II and SelJm I, Jn fact he attempted to seek patronage of dJfferent dynastJes Jn thJs
polJtJcal atmosphere. No doubt one of the potentJal patrons was Shah IsmaJl. In the
lJght of a recently dJscovered document thJs artJcle dJscusses BJdlîsî’s aJm to fJnd a
new patron Jn the person of the Shah, an Jdea he conceJved Jn Istanbul after leavJng
BayezJd II’s patronage, durJng hJs sojourn Jn Mecca where he travelled for realJzJng
thJs aJm.
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Ɨah ơsmail, Akkoyunlu hanedanna son verdiƭinde (1501) Tebriz’deki Heƾt
Behiƾt Saray’nda bulunan saray ekâbiri ve ülke genelindeki bir ksm ulema, ƾehrin Ɨah ơsmail ile Akkoyunlu beyleri arasnda birden fazla kez el deƭiƾtirmesinin
getirdiƭi siyasi kaos ve istikrarszlk ortamndan çkp yeni bir hami bulmak adna
ơran’dan ayrldlar. Mevcut siyasi teƾekküllerin yklmas sonucu ortaya çkan kaos
ve artk parlak medreseler ile ilmi merkezlerde buradaki ulemay himaye edecek
hamilerin bulunmayƾ, bu ulema ve sanatkâr zümresinin baƾta Osmanl olmak
üzere Maveraünnehr ve Hint topraklarna göç etmelerine neden oldu. Bunlar
arasndan zengin hamiler olarak bilinen Osmanl padiƾahlarnn ơran ulemas ve
sanatkârlarn himaye etmeleri, önemli payelere getirmeleri hatta zaman zaman
mektuplar yazarak ơstanbul’a davet etmeleri Osmanl topraklarn onlar için daha
cazip hale getirmiƾti.1 Öte yandan ơran ile Osmanl ulemas arasndaki köklü
iliƾkiler Osmanl topraklarna yönelik ulema zümresinin göçünde önemli bir rol
oynad. Bu göçlerle gelen ve ơran’n köklü medrese geleneƭine sahip ilim ve sanat
erbab isimler, Osmanlda saray tarihçiliƭi, has tabiplik, ƾehnamecilik, kazaskerlik

Ǡ Osmanl-ơran arasndaki ulema gidiƾ geliƾini ǠǤǟǠ tarihinden önceye götürmek

mümkündür. Osmanllar ile Timurlular (Ɨahruh dönemi) arasnda Timurlularn son
dönemlerine kadar sürecek olan dostane iliƾkilerin en büyük kant iki ülke arasnda
gidip gelen ulema hareketliliƭi idi. Timurlu ơmparatorluƭunun daƭlmasnn ardndan
Doƭu ơran’da (Horasan’n büyük bir ksm) Herat merkezli olarak müstakil bir ƾekilde
hâkimiyetini sürdüren Sultan Hüseyin Baykara (ǧǦǤ/ǠǣǦǟ–ǦǠ–ǨǠǠ/ǠǤǟǤ–ǟǥ) hem son
dönem Timurlu ulema ve sanatçlarnn sƭndƭ güvenli bir idareci olmuƾ hem de
bunun döneminde Osmanl tarafndan gidiƾ geliƾ yapan ulema hareketliliƭi Ɨahruh
dönemine nazaran daha da artmƾt. Ayrca Fatih’in, ilim ve sanat faaliyetlerini
destekleyen ve ulemay himaye eden birisi olarak, ơran’da ƾöhret bulmuƾ olan ulemay
kendi yanna çekmek için onlarla irtibata geçtiƭi bilinmektedir. Onun bu çabalar
sonuçsuz kalmad; Timurlu ơmparatorluƭu’nun yklmasnn ardndan birçok ơranl
âlim eserlerini Fatih’e ithaf ettiler. Fatih, hac dönüƾünde (ǠǣǦǢ) ơstanbul’a çekmek için
Hace Ataullah Kirmânî’yi Ǥǟǟǟ eƾrefi altn beraberinde Molla Abdurrahman Câmî’nin
yanna gönderdi. Gelmesi halinde Ǡǟǟ bin eƾrefi altn vereceƭi vaadinde de bulundu.
Yine Celaleddin Devvânî, Risâle-i ơsbâtü’l-vâcib adl eserini ǧǧǥ/ǠǣǧǠ-ǧǡ’de Fatih’in
adna yazmƾt. Abdurrahman Câmî, Celaleddin Devvânî, Seyfüddin Ahmed Taftazânî,
Mîr Cemalüddin Ataullah, II. Bayezid’in yllk hediye gönderdiƭi âlimler arasndayd.
Osmanl ve ơran ulemas arasndaki kadim dostluk ve gidiƾ-geliƾler, Osmanlya daha
önceden göç etmiƾ olan ơran ulemasnn yüksek medreselerde müderrislik baƾta
olmak üzere çeƾitli önemli mevkilere getirilmiƾ olmalar, ơran ulemasnn, buray
tercih etmesinde etkin rol oynamƾt. Ayrntl bilgi için bkz., Tofigh Heidarizadeh,
“Muhajerat-e Ulama-ye Iran be Impraturi-ye Osmanî”, Majalle-ye Farhang, ǡǟ–ǡǠ
(Tehran ǠǢǦǤ/ǠǨǨǦ), s. Ǥǟ, ǤǦ–Ǥǧ.
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ve ƾehzade lalalƭ gibi önemli görevlere getirildiler.2 Bunlardan biri de büyük bir
Osmanl tarihi kaleme alan ơdrîs-i Bidlîsî idi. Bu makalede, II. Bayezid’in himayesine girdikten sonra yaƾadƭ zorluklar muvacehesinde yeni bir hami arayƾna
giren ơdrîs-i Bidlîsî’nin, intisap konusunda Ɨah ơsmail’e müracaat ile ilgili bugüne
kadar bilinmeyen mektubu deƭerlendirilecektir.
Ɨah ơsmail’in ortaya çkƾndan sonra Tebriz’deki Heƾt Behiƾt Saray’ndan
ayrlanlar arasnda Sultan Yakub’un (1478–1490) saltanat zamanndan beri
Akkoyunlu sultanlarnn münƾiliƭini yapan, hem babas Hüsamüddin Ali hem
de Tebriz’deki medreselerden aldƭ eƭitimle önemli bir kariyer elde etmiƾ olan henüz krkl yaƾlarndaki ơdrîs-i Bidlîsî de bulunuyordu.3 1502’de ayrldktan sonra
Tebriz ile ơstanbul arasnda süren uzun yolculuƭu ve muhtelif yerlerdeki ikamet
ve faaliyetlerinin ardndan ơstanbul’a geldiƭi 1503 sonu 1504 yl baƾlarnda II.
Bayezid tarafndan hoƾça karƾlanan Bidlîsî, gözde bir Acem bürokrat ve âlimi
olarak kendisine Osmanl saraynda bir konum ve hami buldu. Ardndan çok
geçmeden kendi isteƭi ve padiƾahn da tevafuku4 üzerine bir imparatorluk kültür
projesi olan Farsça bir Osmanl hanedan tarihi kaleme almaya baƾlad.5
1504’te baƾlayp 1506 ylnn ortalarnda tamamlayacaƭ Heůt Behiůt’i kaleme
aldƭ süre içinde, sarayda II. Bayezid’ten baƾka hamisi olmayan Bidlîsî, devrin
ƾair ve ulemasn koruyup destekleyen veziriazam Hadm Ali Paƾa, kazasker
Müeyyedzâde Kad Abdurrahman ve sair saray ekâbiri tarafndan pek iyi gözle
baklmayan bir yabanc olarak kabul edildi. ơran’dan yeni gelen bu Acem’in, aldƭ
eƭitime güvenerek saray çevresindeki ƾair ve ulemadan daha kuvvetli bir kaleme ve
dünya görüƾüne sahip olduƭu iddiasnda bulunmas, saray içinde iyi bir konum
elde etme, padiƾaha daha yakn olma ve bunun neticesinde kendisine baƭl bir
himaye zinciri yaratma mücadelesi onun hakknda olumsuz görüƾlerin oluƾmasna
yol açt. Hadm Ali Paƾa ve Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’nin baƾn çektiƭi,
ilmi yeterliliklerini ölçmek adna yaptklar “imtihan”larla intisap bekleyenlerin seçimi konusunda padiƾah üzerinde bariz bir ƾekilde etkili ve ayn zamanda Ɨehzade
ǡ Heiderizadeh, “Muhajerat-e Ulama-ye Iran be Impraturi-ye Osmanî”, s. Ǥǟ–ǤǠ.
Ǣ Tebriz’deki ulema göçünün ayrntlar için bkz., Vural Genç, “Acem’den Rum’a”: Œdris-i

Bidlîsî’nin Hayat, TarihçiliŞi ve Heůt Behiůt’in II. Bayezid Ksm (ă4Ċă–ăćă2)” (doktora
tezi), ơstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ǡǟǠǣ, s. ǠǠǥ–ǠǢǟ.
ǣ Feridun M. Emecen, “II. Bâyezîd’in Tarih Merak Üzerine Bir Not: Fenarîzâde
Alâeddîn Alî’nin Anonim Osmanl Tarihi Derlemesi”, Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre
Tuhfe: Œsmail E. Erünsal’a ArmaŞan, haz. Hatice Aynur, Bilgin Aydn, Mustafa Birol
Ülker, ơstanbul ǡǟǠǣ, s. ǢǢǤ.
Ǥ Genç, “Acem’den Rum’a”, s. ǢǠǣ–ǢǢǣ.
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Ahmed yanls olan bu hizip Bidlîsî’yi ksa zamanda hedef tahtasna oturttu.6
Bidlîsî’nin, eserini yazarken bile bu isimleri eleƾtirmesi hatta onlara karƾ sert bir
tavr taknmas saray içinde önemli bir mevki elde etmeye dayanan ve üstünlük
mücadelesi olarak deƭerlendirebileceƭimiz bu çekiƾmenin Heůt Behiůt’in takdim
edilmesinden önce baƾladƭna iƾaret eder.7 Ayrca daha Fatih zamanndan beri
saray ve çevresinde ơran’n yüksek saray kültürü ve köklü medrese geleneƭinden
gelen ilim ve sanat erbâbna karƾ bir üstünlük saƭlama ve yarƾma eƭiliminin
olduƭu bilinmektedir.8
Nitekim eserini bitirir bitirmez Bidlîsî karƾt bu hizip, onu Heůt Behiůt üzerinden acmaszca eleƾtirecek, kitabn ơran ƾahlarn övdüƭünü, birçok kaynaktan
alntlarla vücuda getirildiƭini, üslubundaki aƾrlktan dolay metnin anlaƾlmaz
olduƭunu iddia ederek tek koruyucusu olan padiƾahn gözünden düƾürülmesinde
rol oynayacakt. Hadm Ali Paƾa’nn bir hami olarak himaye ettiƭi ƾairlerin9 olmas
ve Müeyyedzâde Kad Abdurrahman’n ise gerek yirmili yaƾlarda gittiƭi ơran’da
Celalüddin Devvânî’nin medresesinde aldƭ eƭitim gerekse ơran’da bulunan
eski medrese arkadaƾlarn10 padiƾaha takdim edip onun mektubuyla ơran’dan
ơstanbul’a çaƭrmas saraydaki himaye aƭlarn gösteren önemli örneklerdir. Padiƾaha daha yakn olmaya dayanan böyle bir rekabet ortamnda Bidlîsî’nin de
ơranî dünyann kültürel arka planna sahip birisi olarak sarayda kendisine ileride
himaye aƭ kuracak kadar önemli bir mevki bulma çabasnn bu hizip tarafndan
hoƾ karƾlanmayacaƭ açkt.
Tüm bu gözden düƾürme, itibarszlaƾtrma ve uzaklaƾtrma faaliyetleri netice vermiƾ olmal ki II. Bayezid, eserini bitirdiƭi takdirde vereceƭini söylediƭi
ǥ Bidlîsî ile bu hizip arasndaki çekiƾmenin ayrntlar için bkz. Genç, “Acem’den Rum’a”,
Ǧ
ǧ
Ǩ

Ǡǟ

s. ǠǥǤ–ǠǨǟ.
Genç, “Acem’den Rum’a”, s. ǧǤǟ–ǧǤǡ, ǧǦǥ–ǧǦǨ; ayrca karƾlaƾtrma için bkz. ơdrîs-i
Bidlîsî, Heůt Behiůt, Nuruosmaniye, nr. ǢǡǟǨ, vr. ǥǟǥb, ǥǠǢb.
Halil ơnalck, ňair ve Patron: Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir
Œnceleme, (Ankara: Doƭu Bat Yaynlar, ǡǟǟǢ), s. ǡǠ.
Mevlana Nihânî, Hadm Ali Paƾa’nn musahiplerinden olup, ƾiirlerinde Kzlbaƾlk
karƾt Sünni bir dil kullanr. Bkz. Günay Kut, Heůt Bihiůt: The Teʋkire by Sehî Beg,
(Sources of Oriental Languages and Literatures ć), Ɨinasi Tekin-Gönül Alpay Tekin (ed.),
(Harvard Üniversitesi Basmevi, ǠǨǦǧ), s. ǡǤǧ–ǡǤǨ.
Muzafferüddin Ali Ɨirazî, Kad Abdurrahman’n medrese arkadaƾ idi. Muzafferüddin,
Ɨah ơsmail’in ortaya çkƾ ile ơran’dan Osmanl topraklarna göç edince Kad
Abdurrahman’n tavsiyesi üzerine Sahn- Seman medreselerinde tedrise baƾlamƾt.
Ayrntl bilgi için bkz. Heidarizadeh, “Muhajerat-e Ulama-e Iran be Impraturi-e
Osmanî”, s.ǥǣ.
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ve Bidlîsî’nin “malî ve mevki yönden vaatler” olarak tanmladƭ sözlerini yerine
getirmekten vazgeçti. Bunun üzerine eseri tamamlamayp dibacesiz ve hatimesiz
bir ƾekilde brakan Bidlîsî, her ne kadar bundan sonrasnda padiƾahn baz küçük
inamlarn almƾ olsa da resmen onun himayesinden çkmƾ bulunuyordu. 1506
ile 1511 arasnda yaklaƾk olarak beƾ yl boyunca bu hizbin hedefi haline gelen
ve skntl günler geçiren Bidlîsî son çareyi ơstanbul’dan ayrlmakta buldu. Esas
niyeti hiç kuƾkusuz kendisine yeni bir hami bulmakt ve bunun için epeydir bir
hazrlk içerisindeydi.
Bidlîsî’nin, en son olarak dile getirdiƭi hacca gitme niyetinden önce 1506
ile 1511 tarihleri arasnda bahsettiƭimiz hizbin hedefi haline geldiƭi bu süre
boyunca ơran’a dönmek ve Ɨah ơsmail’e intisap etmek gibi bir arzu taƾdƭ, onun
ardnda braktƭ ve burada bahsedilecek olan yazƾmalar okunduƭunda rahatlkla
ileri sürülebilir.11 Hatta daha saray çevresinde iken tahminen 1510–11 yllarnda
içinde taƾdƭ Diyarbekir’e gitme arzusu ve bunun için padiƾahtan izin istemesi
bu fikrin o dönemlerde ortaya çktƭna iƾaret eder. Diyarbekir o tarihlerde Safevî
topraƭ idi ve Ɨah ơsmail’in en güvenilir beylerinden Ustaclu Muhammed Han
tarafndan idare ediliyordu. Bidlîsî uzun zamandr kafasnda kurgulamaya çalƾtƭ Ɨah ơsmail’e intisap etme teƾebbüsünde buray ilk durak olarak kullanmak
istemiƾ olabilir.12 Üstelik tam da bu esnada ơran tarafndaki dostlaryla bu konuda
yazƾmaya baƾlamas onun düƾüncelerini açƭa çkarr. Niyeti, buradan gelecek
olan olumlu bir cevap üzerine Diyarbekir’e hareket ederek, oradan da tekrar
Tebriz’e geçmekti. Ancak anlaƾlan bu isteƭine pek scak baklmad. ơran taraf ile
olan mektuplaƾmalar, onun saray çevresiyle olan iliƾkilerini, içinde bulunduƭu
ruh halini ve geleceƭe dair ne yapmak istediƭini ortaya koyan önemli detaylar
vermektedir.13 Bu cümleden Tebriz’de iken Sultan Yakub’un meclislerine beraberce
katldklar eski dostu Ɨeyhülislam Emir Abdülvehhab’a yazdƭ bir mektup onun
1512 tarihinden çok önce henüz ơstanbul’da iken ơran tarafyla baƭlant halinde
olduƭunu ortaya koyar.14 Ɨeyhülislam Emir Abdülvehhâb’a yazdƭ mektup daha
ǠǠ Ɨah ơsmail’e yazdƭ kaside/mektubunda içinde sürekli ƾaha gitmek gibi bir arzu

taƾdƭn belirtmesi bu niyetini açklar. Bkz. ơdrîs-i Bidlîsî, Cevâb- Risâle-i ňâhîye
(Kasâid Münůeât ve Mürâselât), Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, nr. Ǡǧǧǧ/Ǣ, vr. Ǡǣǥa.
Ǡǡ Bidlîsî’nin Diyarbekir’e dönmek için padiƾahtan izin istemesi için bkz. Genç, “Acem’den
Rum’a”, s. ǠǨǦ–ǡǟǟ.
ǠǢ Bidlîsî’nin ơranl dostlar ile olan yazƾmalarn ayrntlar için bkz. Genç, “Acem’den
Rum’a”, s. Ǡǧǟ–ǧǠ
Ǡǣ Muhyî-i Gülƾenî, Menâkb- Œbrahim Gülůenî, haz. Tahsin Yazc, (Ankara: TTK
Yaynlar, ǠǨǧǡ), s. Ǡǟǣ.
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önce ơran tarafyla olan yazƾma ve haberleƾmenin akƾna ƾk tutmas bakmndan
da oldukça önemlidir. Bir Akkoyunlu seçkini olan Ɨeyhülislam Emir Abdülvehhâb
Ɨah ơsmail’in ortaya çkƾyla dengelerin deƭiƾmesinden dolay Tebriz’i terk etmek
durumunda kalp Herat’a giderek Sultan Hüseyin Baykara’nn himayesine girmiƾ,
Hüseyin Baykara’nn 1506 ylnda ölümünden sonra Ɨah ơsmail ile yazƾarak
Tebriz’e davet edilmiƾti.15 Dolaysyla Bidlîsî ile Emir Abdülvehhâb arasndaki
bu yazƾma Emir Abdülvehhâb’n Tebriz’e geldiƭi tarih olan 1506 yl sonrasna
aitti ve Emir Abdülvehhâb’n gönderdiƭi mektuba Bidlîsî tarafndan verilen cevap
niteliƭini taƾyordu. Bu yazƾmalar Diyarbekir’e yerleƾme fikrini ortaya attƭ bir
zamana denk gelmekteydi. Bir taraftan sultandan Diyarbekir’e gitmek için izin
isterken diƭer taraftan bu noktada bir baƭlant kurmaya çalƾt. Belli ki Bidlîsî
bu geri dönüƾ için kadim dostu Emir Abdülvehhâb’ arac seçmiƾti. Ayn kaderi
paylaƾtƭ Emir Abdülvehhâb’n Ɨah’a intisap etmesi Bidlîsî’yi bu konuda cesaretlendirmiƾ olabilir. ơran tarafndan dört gözle beklediƭi mektubu sevinçle aldƭn
belirten Bidlîsî ƾöyle devam ediyordu:
Beƭenilmiƾ sözcüklerle dolu bu kutlu haberleri duyar duymaz, mülazemeti arzulayan gözlerimle onu öptüm. O hakiki eƾikten ayr düƾtüƭüm, meleklerin sƭndƭ
o eƾiƭin mülazmlarn görmekten uzak kaldƭm bu muhaceret yllarnda zayi
ettiƭim ömre nasl da hayflanyorum. Fakirin, muhaceretinin baƾlangcndan
bu zamana kadar yaƾadklar, en deƭerli zamannn zayi olmasna ve meclis mülazmlarnn baƾnn aƭrtlmasna neden olmuƾtu. Zaruri olan ƾeyleri bildirmede
sadece o taraftaki baz aziz dost ve kardeƾlerin mektup ve yazƾmalarn okumakla
yetindim. Lütuf ve merhametinizden beklediƭim ƾey, din ve devlet erbabyla,
mülk ve millet iƾlerinin kefilleriyle yüz yüze görüƾerek ya da yazƾarak bu fakirin
gerçek isteƭini idrak ettirme ve ihlâs yolundaki çabalarn, üç yl boyunca bu fakirin mektuplarna cevap vermede gösterilen ciddiyetsizlik ve lakaytlƭ yüce hatrlara yanstmanzdr. Fakirlerin nefsî ve malî olarak kendilerini attklar tehlikeli
giriƾimlere raƭmen bu süre boyunca o taraftan hiçbir ƾekilde dikkatleri çekmedi.
Bu mektubunuzda o taraflara olan ilgi babndaki ƾeyler itaat kulaƭyla dinlendi.
Mektup, o yüce zatn sahip olduƭu gizli ƾefkat ve sevecenliƭi kendisinde barndryordu. Çünkü diƭer hazerata hizmet etmek düƾünülmemiƾti. Ɨimdi kader
olsa gerek istek ve irade dƾnda ortaya çkan baz ƾeyler geciktirme parmaklarn
hzl hareket eden bu eteƭe dolad. Gaddar olan zaman da bu arada arzu gözü ve
maksat yanaƭn fitne tozlarna bulad. Umarm o yüce zatn yüce himmetiyle ve
ǠǤ Rijâl-e Kitab-e Habib al-Siyar, haz. Abd al-Husayn Navai, (Tehran: Anjuman-e Asar

va Mafakhir-e Farhangi, ǠǢǦǨ), s. ǡǦǦ; 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, ǠǢǦǟ), s. ǡǢǠ–ǡǢǡ.
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dua nefeslerinin üfürülmesiyle yardm getirecek olan bulutlarn üzerindeki perde
kalkar ve ayrlk sona erer. Oraya selâmetle girin hoƾ sadas gayb evinden âƾklarn
can kulaƭna ulaƾrǠǥ.

O açkça Osmanl saraynda iken Ɨah tarafndan himaye ve mülazemet
beklediƭi 1511 ylndan önceki üç yl boyunca yani 1508–1511 arasnda çeƾitli
vesilelerle Tebriz sarayndaki baz devlet büyükleri ile yazƾtƭn, o taraftan sürekli
haberler aldƭn ancak iletiƾim kopukluƭunun baz sorunlar yarattƭn itiraf
ediyordu. Bir kez daha “meleklerin sƭnaƭ, hakiki eƾik” dediƭi Ɨah ơsmail’in
sarayndan ayrldƭnn altn çizerek aƾaƭda bahsedileceƭi üzere Tebriz’de Ɨah’tan
gördüƭü ksa süreli himayeye gönderme yapyor, üstü kapal olarak Bayezid’in
himayesinde geçirdiƭi zamann ise boƾa geçtiƭini vurguluyordu. Hatta bu yazƾmalar hayatn tehlikeye atarak gerçekleƾtirdiƭini söylüyordu. Zira bu irtibat
Osmanl saraynda ifƾa olduƭu takdirde kendisinin de sonunu hazrlayabilirdi.
Onun için son derece dikkatli yapmalyd. Bu denemelerden sonuncusu olarak
kadim dostu Emir Abdülvvehâb ile yaptƭ yazƾma ona gerekli ortam saƭlamƾ
gözükmektedir. Bidlîsî, Abdülvehhâb’ Ɨah ơsmail ile kendi arasnda arac tayin
etmiƾti. Abdülvehhâb’n kendisi de Herat’ta iken böyle bir araclkla Ɨah ơsmail
ile irtibata geçmiƾti. Ɨimdi Bidlîsî için harekete geçecekti. Abdülvehhâb’n Ɨah
ile görüƾmesinin ardndan güvenilir adamlar araclƭyla gönderdiƭi mektubu
yukardaki cevabi mektuptan da anlaƾlacaƭ üzere Bidlîsî’nin intisab konusunda
Heƾt Behiƾt Saray’na hâkim olan olumlu atmosferi yanstyordu. Tebriz saray ile
ilgili gerekli irtibat saƭlanmƾt. Ɨimdi geriye tek bir mesele kalyordu; bir yolunu
bulup ơstanbul’dan çkmak. Ancak bunun için biraz daha beklemesi gerekecekti.
Zira mektubunda “gaddar olan zamann çkardƭ fitne” olarak belirttiƭi baz
olaylar -ki bunlar kuƾkusuz 1511 ylna ait Ɨahkulu hareketi ve bunun getirdiƭi
ƾehzade mücadeleleri idi- payitahtta bir kaos yaratmƾ olduƭu için ƾimdilik çkƾn
engellemekteydi. Bu detay, mektuplaƾmann tarihi hakknda fikir vermektedir.
Buna göre Bidlîsî’nin, Emir Abdülvehhâb’a yazdƭ cevabi mektubun tarihi 1511
yl ortalar olmaldr17.
Üstelik ơran’dan ayrlma arifesinde Ɨah ơsmail’e yazdƭ öne sürülen bir kasidesinde de Ɨah’n davetini açkça reddetmemiƾ, aksine bu davete Ɨah tarafndan
kendisine verilecek bir görevi büyük bir iƾtiyakla kabul edecek bir cevabî kasideyle karƾlk vermiƾti. Kasidesinde Bidlîsî, baba ve dedesinden bu yana Ɨah’n
Ǡǥ ơdrîs-i Bidlîsî, Murâsele-i Cevâb-i Mektûb- Seyyidü’s-Sâdât ňeyhulislam Emîr Abdülvehhâb

(Kasâid Münůeât ve Mürâselât), Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, nr. Ǡǧǧǧ, vr. Ǡǣǧb-ǠǣǨb.
ǠǦ Genç, “Acem’den Rum’a”, s. ǡǠǢ–ǡǠǤ.
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hanedannn kullar olduƭunu, baba ve dedesinin Ɨah’n baba ve dedelerinin
hizmetinde bulunduƭunu, babas Hüsamüddin Ali’nin, Ɨah’n dedesinin [Ɨeyh
Cüneyd] ƾagirtlerinden olduƭunu, zâhirî ilimleri ve bâtn ondan öƭrendiƭini ve
onun sayesinde aydnlandƭn ifade ederek açk bir kap brakacakt. 18
Ksacas içinde bulunduƭu ƾartlar ơran’a dönmesi için oldukça müsait görünüyordu. II. Bayezid’in Bidlîsî’nin ơran’a dönme ihtimalinin olduƭunu tahmin
etmesi ve bundan dolay onun ơstanbul’dan çkƾna izin vermemiƾ olmas kuvvetle
muhtemeldir. ơstanbul’dan ayrlma konusunda giriƾtiƭi ilk teƾebbüsün ardndan
Diyarbekir’e dönme konusunda almƾ olduƭunu düƾündüƭümüz olumsuz cevap onu kimsenin dikkatini çekmeyecek bir baƾka yer olan Mekke’ye gitmeye
yönlendirdi. Aslnda hamisini kaybeden ve çeƾitli nedenlerde bulunduƭu yerden
uzaklaƾmak isteyen birisi olarak Bidlîsî’nin Mekke’ye gitme talebi mazul, nekbete
uƭramƾ ulemann da sklkla baƾvurduƭu bir bahane saylrd. Onun gerçek niyetinin muhtemelen farknda olan padiƾah ve karƾt hizip bu isteƭini geri çevirdi.
Hacca gitme isteƭini her defasnda yenileyen ve düƾmanlarnn yoƭun basks
karƾsnda bir türlü alamayan Bidlîsî, nihayet 1511’de padiƾahn, oƭlu Ɨehzade
Selim meselesi ile uƭraƾmas srasnda Edirne’de onun huzuruna çkarak bir kez
daha hac için izin istedi. Sultann bu meƾgul halinden istifade ederek ona yalvard.
Hatta kendi ifadesiyle “yüzlerce hileye baƾvurarak” bu isteƭini yineledi. Bu kargaƾa
ortamnda nihayet hac iznini koparmay baƾard. 1511 yaznda adeta ailesini de
geri dönme teminat gibi ơstanbul’da brakarak oradan ayrld.19
ơstanbul’dan ayrldktan sonra onun uƭrayacaƭ ilk durak kadim mürƾitlerinden biri olan ve kendisi gibi Tebriz’den ayrlan ơbrahim Gülƾenî’nin bulunduƭu
Kahire olacakt. Bidlîsî kendisini hoƾça karƾlayan ve oldukça fazla ilgi gösteren
hatta kendisine bir kitap dahi takdim ettiƭi Memluk sultan Kansav Gurî’yi
pekâlâ yeni bir hami olarak görebilirdi. Üstelik Tebriz’de iken neredeyse bütün
zamann mürƾid-mürid iliƾkisi çerçevesinde birlikte geçirdiƭi ơbrahim Gülƾenî’nin
de burada oluƾu Bidlîsî için avantaj saylabilirdi. Ancak yukarda da bahsedildiƭi
gibi daha ơstanbul’da iken Tebriz’e geri dönmek gibi bir niyet taƾdƭndan ve baƾka
hesaplar yaptƭndan böyle bir düƾünce içerisine girmeyecek, Kansav Guri’nin,
Ǡǧ Bu kasideden sadece Ɨeref Han Bidlîsî bahseder. Bkz. Ɨeref Han Bidlîsî, ňerefnâme:

Tarikh-e Mufassal-e Kurdistan, haz. V. Veliaminof Zernof, (Tehran: Intisharat-e Esatir,
ǠǢǦǦ), s. ǢǣǢ–Ǣǣǣ.
ǠǨ Genç, “Acem’den Rum’a”, s. ǨǣǠ–ǨǣǢ; karƾlaƾtrma için bkz. ơdrîs-i Bidlîsî, Heůt Behiůt,
Nuruosmaniye, nr. ǢǡǟǨ, vr. ǥǢǢb; ayrca Bidlîsî’nin saray çevresinde karƾlaƾtƭ bu
zorluklar ile Mekke’ye gidene kadarki yaƾamna dair ayrntl bilgi için bkz. Genç,
“Acem’den Rum’a”, s. ǠǥǤ–ǡǠǦ.

Ŷű

VURAL GENÇ

güzergâh üzerinde kendisine yardmc olunmas yönünde verdiƭi bir beratla bir
müddet kaldƭ Kahire’den ayrlarak Mekke’ye yönelecekti.
Mekke’ye gelen ve hac vazifesini yerine getiren Bidlîsî, artk ơstanbul’dan
beri kafasnda tasarladƭ Tebriz’e dönüp Ɨah ơsmail’in himayesine girme fikrini
uygulamaya geçirebilirdi. Nitekim hac görevini yerine getirdikten sonra Mekke’de
kalmaya devam etmesi onun bu yönlü bir temayüle sahip olduƭuna pekâlâ iƾaret eder. Kendisinin de belirttiƭi gibi buradayken Hint ve sair ülkelerden gelen
haclarla görüƾüyor, onlarla çeƾitli meclislerde çeƾitli konular üzerine sohbetler
yapyordu.20 Muhtemelen ơran’dan gelen hac veyahut tüccarlarla da konuƾma
frsat yakalyor ve sürekli hasretle bahsettiƭi ơran’n durumuna ve Ɨah ơsmail’in
faaliyetlerine dair haberler alyordu. Uzun süren bir bekleyiƾin ardndan daha
ơstanbul’da göz hapsinde iken kafasnda kurguladƭ ve bunun için ơran tarafyla
irtibat halinde olduƭu iliƾkiyi hayata geçirmek için harekete geçmeye karar verdi.
Bidlîsî’ye ait mevcut külliyat arasnda tarafmzca tespit edilen biri ksa biri
oldukça uzun ƾikâyetname/tazarru’nâme formu taƾyan iki adet kaside/mektup,
onun Mekke’de iken 1512–1513 yllar içerisinde Ɨah ơsmail ile bir baƭlant kurduƭunu açk bir ƾekilde gösterir. ơstanbul’daki yazƾmalarn devam niteliƭi taƾyan
bu mektuplardan ilki, Ɨah tarafndan kabul edilme talebinde bulunduƭu ksa
bir kasidedir. ơkincisi ise Ɨah ơsmail tarafndan bir haberci vastasyla gönderilen
mektuba verdiƭi cevaptr. Bu ikincisi de manzum olarak kaleme alnmƾtr ve Ɨah
ơsmail’den kendisine gelen mektubun muhtevasna da ƾk tutar.21
Ɨah ơsmail’e yazdƭ ƾikâyetnâme türündeki kaside, aralarnda gerçekleƾecek
olan yazƾmann muhtemelen ilk halkasdr. Hayal krklƭ ve piƾmanlk dolu
duygularla kaleme aldƭ kasidesinde Ɨah’a ƾöyle hitap ediyordu:
Yârin kapsndan uzak görmediƭim bela, çekmediƭim strap kalmad. Gönlüm
periƾan, gözlerim kan aƭlamakl. Baƾm senin kapnn topraƭndan ayrld, sanki
canm tenimden ayrlmƾt. Eƭer bir daha senin kapndan ayrlrsam baƾm gövdemden ayr! ơdrîs sen can canana son anda yetiƾtir! ơran’n Behrâm gibi olan
serverinin kapsna iltica et ve ƾiir ve nesirler kaleme alarak onun duagûy ol! Ey
baht onun cömertlik çƭlƭyla uykundan uyan! Ɨah’n sancaƭ her daim muzaffer
olsun! Allah’n yardm ondan uzakta olmasn!ǡǡ
ǡǟ Bidlîsî, Mekke’de iken II. Bayezid’e yazdƭ mektubunda görüƾüp sohbet ettiƭi kiƾilerden

ve onlarn Heůt Behiůt nüshalarn temin ederek Hint ve sair memleketlere götürmek
istediklerinden bahseder. Bkz. Topkap Saray Müzesi Arƾivi (TSMA), E. ǤǥǦǤ.
ǡǠ ơdrîs-i Bidlîsî, Cevâb- Risâle-i ňâhîye, vr. Ǡǣǣa-ǠǣǦa.
ǡǡ ơdrîs-i Bidlîsî, Murâsele ila ba’z ‘uzamâ el-‘Acem (Kasâid Münůeât ve Mürâselât), Esad
Efendi, nr. Ǡǧǧǧ/Ǣ, vr. Ǡǣǧa.
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Aslnda Ɨah tarafndan nasl bir tepkiyle karƾlaƾacaƭn bilemediƭinden ơranl
haclar veya tüccarlarla memleketi Tebriz’e dönmek yerine, biraz temkinli davranarak kaside gönderip zemini yoklamay hedeflemiƾti ve ơstanbul’da iken baƾladƭ
irtibat sürdürüyordu. Bidlîsî’nin, Ɨah ơsmail’e yazdƭ, bu yazƾma halkasnn
sonuncusu olan uzun kaside/mektup, Ɨah’tan ilk olarak gelen cevabî mektuptan
bahsederek bu yazƾmalarn ikincisinin yani Bidlîsî’nin ilk gönderdiƭi kasideye
gelen cevabn varlƭn resmen açklar. Bidlîsî’nin gelen mektuba verdiƭi cevap
Ɨah’tan gelen mektubun içeriƭine de ƾk tutmaktadr. Özel bir haberci ile hediyeler
beraberinde gönderdiƭi mektubunda hem Ɨah’n hem de devlet erkânnn kendisine duyduƭu muhabbet ve bulunduklar lütuf ve inayetten bahseder. Ɨah’n adnn
ve tuƭrasnn yer aldƭn söylediƭi bu mektubun oldukça uzun olduƭunu belirtir.23
Elimizdeki kaside/mektuptan anlaƾldƭ kadaryla Bidlîsî’nin Mekke’de
ikamet ettiƭini haber alan Ɨah ơsmail, bu haber üzerine yazdƭ mektubu ve hediyelerini özel bir haberci vastasyla Mekke’ye göndermiƾti. Ɨah ơsmail mektubunda,
Bidlîsî’nin Tebriz’e geri dönmesini istiyor, onu hizmetine kabul ettiƭini belirtiyordu.
ơki taraf arasndaki yazƾmalarn son halkas niteliƭindeki bu cevabî kaside/mektup
ayn zamanda Bidlîsî’nin zihin dünyasndaki deƭiƾikleri gözler önüne seren önemli
bir belgedir. Bütün bu mektuplaƾmalar ve saƭlanan irtibatlar Bidlîsî’nin Mekke’de
kaldƭ ortalama bir buçuk yllk süre (1512–1513) zarfnda gerçekleƾmiƾti.
Ɨah ơsmail’e övgülerle baƾladƭ, methiyelerle dolu olan söz konusu mektubunda Bidlîsî, onu Hz. Ali gibi civanmert, onun sfatlarna sahip, Zülfikar klcyla
Ehl-i Beyt’in hakkn Mervan’dan alan, snrsz cömertliƭe sahip bir kiƾi olarak
niteler. Adna hutbe okuttuƭundan ve para bastrdƭndan bahsederken “ơslam’n
minberi Ɨah’n adna okunan hutbe ile süslendi” ifadeleriyle adeta onu ơslam’n
koruyucusu ve yegâne temsilcisi olarak görerek onun hükümdarlƭnn meƾru bir
zemine dayandƭ mesajn verir.24 “Bu zamanda senden baƾka bir Ɨah var mdr ki
atnn otu ve arpas Tiflis’ten suyu ise Umman’dan gelsin, senin azimet atn Hind
ülkesinden kalknca ikinci admn Errân ülkesine koyar”25 satrlaryla adeta Ɨah’n
egemenlik sahasn kuzeyden güneye, doƭudan batya resmederek güçlü bir ƾah
profili çizer. Daha sonra Ɨah’n, Özbek han Muhammed Ɨeybânî’ye karƾ kazandƭ galibiyetten bahsederek bir fetih müjdesi olarak gelen Ɨeybânî’nin kesik baƾnn
Sultan Bayezid’i dehƾete düƾürdüƭü, Ɨah’n heybetinin Rum’da zelzele etkisi yaratp Kayserin [II. Bayezid] kasrnn yklp, Kisrann [Ɨah ơsmail] kubbesinin bina
ǡǢ ơdrîs-i Bidlîsî, Cevâb- Risâle-i ňâhîye, vr. Ǡǣǥa.
ǡǣ ơdrîs-i Bidlîsî, Cevâb- Risâle-i ňâhîye, vr. Ǡǣǣa, ǠǣǤa.
ǡǤ ơdrîs-i Bidlîsî, Cevâb- Risâle-i ňâhîye, vr. ǠǣǤa.
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edildiƭi ifadeleriyle Ɨah ơsmail’i över.26 Bütün ơran ve Maveraünnehir’in tacnn
sahibi olduƭunu, klc Msr’a yetiƾecek olsa oray dahi alacaƭn, Hind Racas ve
Rum Sultan da dâhil doƭudan batya bütün sultanlarn taçlarn almas gerektiƭini
dile getirerek tpk bir zamanlar Osmanl padiƾahlarna biçtiƭi rolü ƾimdi Ɨah
ơsmail’e biçer.27
Mektubunun sonlarna doƭru ơran’dan ayrlp Osmanlya sƭnmaktan, Ɨah’n
zamannda onun dƾnda baƾka birilerine (Osmanl padiƾahlar) methiye yazmaktan duyduƭu piƾmanlƭ ifade ederek Ɨah’tan af talep eder, ömrünün kalan ksmn
Ɨah adna kitaplar telif etmekle geçirmeyi ister ve en baƾndan beri içinde sürekli
Ɨah’a gitmek gibi bir düƾüncenin olduƭunu “yüzünün daima Ɨah’n kapsnn
kblesinde olduƭunu” yineler.28 Bidlîsî, baƾtan beri ơran’dan ayrlmakla büyük bir
hata ettiƭini ve bundan piƾmanlk duyduƭunu dile getirirken Osmanl saraynda
yaƾadklarn birkaç satrda özetlemektedir. Kendisini Ɨah’n dergâhnn kadim bir
kulu olarak görerek ondan ayrlp karanlk çöllere düƾmenin reva olmadƭn, bu
ayrlk süresi içerisinde “ƾeytan siretliler” ile uƭraƾmak zorunda kaldƭn, “cahil
ve dalkavuklarn esiri” olduƭunu söyleyerek Hadm Ali Paƾa ve Müeyyedzade’nin
baƾn çektiƭi hizipten gördüƭü zulmü adeta Ɨah’a ƾikâyet eder.29 Kendisini
hapis olduƭu kafesten kurtulan bir kuƾa benzeten Bidlîsî, aslnda bu satrlarla
ơstanbul’da yaƾadƭ skntl süreci özetlemektedir. Bir kurtarc gözüyle baktƭ
Ɨah’tan ơstanbul’da braktƭ ailesi ve çocuklarnn kurtulmas için yardm talep
eder. Bunun ardndan Ɨah’n huzuruna ilim vasf ve âlim sfat taƾyan birisi olarak
çkmak istediƭini dile getirir.30
Mektupta Ɨah ơsmail etrafnda onun lehine ve Osmanl aleyhine sürdürülen siyasal polemikler ve Ɨiî eksenli meƾruiyet tartƾmalar kendisini hissettirir.
Hemen belirtilmelidir ki sradan bir mektup olmann çok ötesinde, siyasi ve
politik bir veçhe taƾyan metinde Bidlîsî, daha Ɨah’a intisap etmeden önce onun
politik egemenlik sahasn çizmiƾ ve iktidarnn meƾruiyetini Ɨiî referanslarla temellendirmiƾ, oluƾturduƭu emperyal kurgu içerisinde doƭudan batya, kuzeyden
güneye geniƾ bir coƭrafyann mutlak sahibi ƾeklinde takdim ederek ơslamî ve
ơranî referanslar ƾahsnda toplayan bir ƾah profili yaratmƾt. ơstanbul’u almas,
“Rum kayserinin tahtna ve tacna” sahip olmas için adeta onu teƾvik etmiƾti.
ǡǥ ơdrîs-i Bidlîsî, Cevâb- Risâle-i ňâhîye, vr. ǠǣǤb.
ǡǦ ơdrîs-i Bidlîsî, Cevâb- Risâle-i ňâhîye, vr. ǠǣǤb.
ǡǧ ơdrîs-i Bidlîsî, Cevâb- Risâle-i ňâhîye, vr. Ǡǣǥa, ǠǣǦa.
ǡǨ ơdrîs-i Bidlîsî, Cevâb- Risâle-i ňâhîye, vr. Ǡǣǣb.
Ǣǟ ơdrîs-i Bidlîsî, Cevâb- Risâle-i ňâhîye, vr. Ǡǣǥb-ǠǣǦa.
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Ɨah ơsmail’i ơstanbul’daki tahtn yeni sahibi olarak gören Bidlîsî’nin bu düƾüncesi
“ơstanbul ƾehrinde ol sahib-i devlet, tâc- devlet ile salnmaldr” satrlaryla Ɨah’
ơstanbul tahtna oturtan 16. yüzyln Kzlbaƾ ƾairi Pir Sultan Abdal’n düƾünce ve
kurgusundan farkl deƭildir.
Bidlîsî’nin sadece bu satrlarn okuyan birisi onun mutaassp bir Ɨiî olduƭu
hissine kaplabilir. Ɨiî eksenli çizdiƭi bu emperyal profilde o, Ɨah ơsmail’i ơslam
davasnn yegâne sahibi, eƾiƭi Kâbe’ye denk olan, Ehl-i Beyt’in haklarnn koruyucusu, Çingiz ve Moƭol ordularn maƭlup eden, heybetiyle Rum’da ve Msr’da
zelzele yaratan, II. Bayezid’in tacnn yeni sahibi ve Hz. Ali’nin temsilcisi (Haydar-
Sânî) olarak resmediyordu. Satrlarndan anlaƾldƭ kadaryla Bidlîsî, Ɨah ơsmail’in
himayesine giren ve zamanla Ɨiîliƭe entegre olan tüm diƭer Akkoyunlu Sünni
seçkinleri gibi kendisini Ɨiîliƭe entegre olmuƾ birisi olarak yanstt -ki mektubu bu
konuda hiçte zorlanmayacaƭn gösterir- ya da en azndan Ɨah ơsmail tarafndan
bu ƾekilde alglanmas için çok çaba sarf etti.31
Bidlîsî tarafndan Ɨah ơsmail’e gönderilen kaside/mektuplarn bir diƭer önemli özelliƭi de 1502 ylnda Tebriz’den ayrlmasna bir nebze de olsa ƾk tutacak
ipuçlar barndryor olmalardr. “Ɨah’n dergâhnn kadim bir kulu olarak ondan
ayrlp karanlk çöllere düƾmenin reva olmadƭn” dile getirerek aralarnda ciddi
bir sorun yaƾanmadƭn, hatta bir müddet onun hizmetinde kalmƾ olduƭunu
açkça itiraf eder. En azndan Tebriz’den ayrlmasna neden olacak Ɨah karƾt
dinsel bir tartƾmaya veya muhalefete girmediƭinin de önemli bir kant olabilir.
Gerçekten kendisine isnat edilen bu tür bir davranƾ içerisinde bulunarak Ɨah
ơsmail’e ve mezhebine karƾ böyle sert bir tutum taknmƾ olsayd32, Mekke’de iken
onun sarayna tekrar intisap etmeyi aklndan bile geçirmezdi. Dolaysyla Tebriz’e
geri dönmek ve Ɨah’n himayesine girmek isteyiƾi onun en azndan Tebriz’den
ciddi bir mesele yüzünden ayrlmadƭna iƾaret edebilir.33
ǢǠ Genç, “Acem’den Rum’a”, s. Ǣǥǥ.
Ǣǡ Akkoyunlu kronik yazar ve Bidlîsî’nin de Heƾt Behiƾt Saray’ndaki yakn çevresinden

Fazlullah ibn Ruzbihan bunun en açk örneƭidir. Ruzbihan’n hem kroniƭinde hem
de çeƾitli yazƾmalarnda Ɨah ơsmail’in dedesi Ɨeyh Cüneyd ve babas Ɨeyh Haydar
ile onlarn inançlar hakknda kullandƭ aƾaƭlayc ifadeler onun ǠǤǟǠ’den sonra
ơran’dan kaçp Maveraünnehr tarafna, Özbek hanna sƭnmasna neden olmuƾtur.
Mutaassp bir Sünni olan müellif, Alam Aray- Amini adl eserinde Ɨah ơsmail’in babas
Ɨeyh Haydar ve takipçileri için “gosâleparastân- Rum” (Rum’un buzaƭya tapanlar)
ifadesini kullanmƾ, Safevî hanedan için çok sivri bir dil geliƾtirmiƾti. Bkz. Fazlullah
ibn Ruzbihan, Tarikh-i Alam Aray-i Amini, haz. Muhammed Akbar Ashiq, (Tehran:
Anjuman-e Asar va Mafakhir-e Farhangi, ǡǟǟǢ), s. ǡǤǡ.
ǢǢ Genç, “Acem’den Rum’a”, s. ǡǢǨ–ǡǣǠ.
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Bidlîsî’nin Ɨah ơsmail’i hami olarak seçmesi ve bunun gerçekleƾmesi için çaba
sarf etmesi yaƾadƭ dönemin siyasal konjonktörünün getirdiƭi skntlardan dolay
yeni bir hami bulabilme arayƾ olarak okunmal ve patronaj iliƾkisi çerçevesinde
deƭerlendirilmelidir. Bununla beraber bu kaside/mektubun içeriƭinin gösterdiƭi
gibi pekâlâ bir taraf deƭiƾtirme ƾeklinde de anlaƾlabilir. Tebriz’den ơstanbul’a geliƾi
ile tekrar Tebriz’e gitmek isteyiƾi ayn saikler çerçevesinde okunabilir. Hem Osmanl hem de ơran coƭrafyasnda yeni hamiler ve zengin patronlar bulmak amacyla
mobilize olan, hamisinden beklediƭi ilgiyi göremediƭi için bulunduklar yerden
ayrlan ilim ve sanat erbabnn says oldukça fazlayd. Bu bilgin ve sanatkârlarn
yegâne refah kaynaklar, zengin hamiler olduƭu için intisapta esas olan hami
ile kulun ortak dünya görüƾüne sahip olmas deƭil, haminin zengin ve cömert,
himaye görenin ise hüner sahibi olmasyd. Nitekim önce Sünni daha sonra bir
Ɨiî hanedann himayesine giren, kendisi Sünni olup Ɨiî hanedandan ya da kendisi
Ɨiî olup Sünni hanedanlardan himaye gören bilgin ve sanatkârlar mevcuttu. Buna
örnek olarak iki Sünni hanedandan (Akkoyunlu-Osmanl) himaye gören Bidlîsî
ƾimdilerde, Ɨah ơsmail’in himayesine girmeye hazrd. Ayn durum Kanunî Sultan
Süleyman ile Ɨiî olan Fuzulî arasndaki hami-kul iliƾkisi için de geçerliydi.
Sonuç olarak Ɨah ơsmail’in parlayan yldz, 1512’ye gelindiƭinde doƭuda
Kandahar-Belh, batda Baƭdat-Basra hatt içinde büyük bir imparatorluk vücuda getirmesi hatta yoƭun bir takipçi kitlesine sahip olduƭu Anadolu’da, politik
egemenlik sahasn Frat’a kadar uzatmas, gayri memnun konumdaki Bidlîsî’yi
kendisine doƭru çekiyordu. 1511–1512 yllarnda Osmanl-ơran arasndaki bu
güç dengesi terazisinin ơran kefesi daha aƭr basmaya baƾlamƾt. 1511 ylndan
itibaren Ɨahkulu isyannn sarayda braktƭ izler ve hemen akabinde baƾlayan
ƾehzadelerin mücadelesi II. Bayezid’in elini zayflatmƾ, doƭudan gelen bu ciddi
tehdit karƾsnda çaresiz kalan bir sultan imajn ortaya çkarmƾt.34 Bu siyasi
konjonktör içerisinde bütün olan biteni iyi gözlemleyen Bidlîsî’nin Ɨah ơsmail’den
gelen mektuba verdiƭi cevabnda Ɨah’n doƭudaki amansz rakipleri olan Özbekler
karƾsnda aldƭ galibiyetin (Merv 1510), Muhammed Ɨeybanî’ye ait olup gönderdiƭi kesik baƾn ơstanbul’da saraydaki yansmalar ơran’a, Ɨah ơsmail’in hizmetine
dönmeyi bu dönemden itibaren düƾündüƭünü hatra getirir. 1506 ylndan 1511
ylna kadar ơstanbul’da kendi tabiriyle “mahpus” kaldƭ bu dönemde Bidlîsî, hem
sultan hem de saray çevresi tarafndan dƾlandƭ, “adeta bir tutsak” gibi hiçbir yere
gitmesine izin verilmediƭi bir ortamda Ɨah ơsmail’in doƭrudan ve dolayl olarak
Ǣǣ Bidlîsî’nin ơstanbul’daki son yllarnda sarayn içinde bulunduƭu atmosfer için bkz.

Feridun M. Emecen, Yavuz Sultan Selim, (ơstanbul: Yitik Hazine Yaynlar, ǡǟǠǟ),
s. ǣǤ–ǤǦ.
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üç büyük galibiyetini iƾitmiƾti: Bunlardan ilki, Ɨah’n Osmanl topraklarndan
geçerek 1508 ylnda Alaüddevle’yi cezalandrmas, ikincisi Özbek han Ɨeybanî
Han’a karƾ aldƭ galibiyet (1510) ve onun baƾn keserek gözdaƭ olsun diye
II. Bayezid’e göndermesi, üçüncü olarak doƭrudan olmasa bile Ɨahkulu hareketi
(1511) vastayla Ɨah’n güçlenen yenilmezlik imaj.35
Tüm bu saikler dikkate alndƭnda Bidlîsî’nin neden Ɨah ơsmail’in sarayna; kendisinin de bir zamanlar bulunduƭu Heƾt Behiƾt Saray’na geri dönmek
istediƭi daha rahat anlaƾlacaktr. Bidlîsî’nin gönderdiƭi cevabî kaside/mektubun
Ɨah ơsmail’e ulaƾp ulaƾmadƭn bilemiyoruz. Ancak kendisinin hemen harekete
geçmeyiƾi muhtemelen Ɨah’tan yeni bir mektup beklemesiyle açklanabilir. Tam da
bu srada Ɨah ơsmail ile ơdrîs-i Bidlîsî’nin müstakbel buluƾmasn, Bidlîsî’nin ơran’a
dönmesini imkânsz hale getirecek bir hadise yaƾand; ơstanbul’daki taht deƭiƾikliƭi
ile II. Bayezid’in yerine oƭlu I. Selim’in tahta çkt. Bidlîsî bu taht deƭiƾikliƭini
ơran’a dönme arifesinde iken Mekke sokaklarndaki tellallardan öƭrendi.36 Tahta
geçiƾinden ksa bir süre sonra yeni padiƾah Selim bir mektup göndererek onu
Mekke’den ơstanbul’a çaƭracakt. Onu Mekke’den geri çaƭrmasnda iki faktör
etkili olmuƾ gözükmektedir: Birincisi daha öncesinde çeƾitli vesilelerle kendi adna
eserler ve kasideler kaleme alan yakndan tandƭ bir âlim ve bürokrat tekrar himaye etmek, ikinci olarak da yapacaƭ ơran sefer öncesinde o bölgeyi iyi bilen birisi
olarak onun deneyimlerinden faydalanmak. Ɨah’tan ve Sultan’dan bir biri ardna
gelen bu davetler ikincisinin lehine sonuçland. Selim, Mekke’ye gönderdiƭi elçi
ve mektubun ardndan Bidlîsî’nin ơstanbul’a dönmesini saƭlad. ơstanbul’daki bu
geliƾme ve Bidlîsî’nin geri dönmek isteyiƾi Ɨah ơsmail ile Bidlîsî arasndaki irtibat
akamete uƭratt. Uzun yllar kafasnda kurguladƭ düƾüncelerin hayata geçmeye
baƾladƭ bir anda Selim’den gelen mektuba olumlu cevap vererek Mekke’den
ayrld. Bidlîsî’nin Ɨah ơsmail’den aldƭ cevabî mektubun hemen ardndan neden
harekete geçmediƭi sorusuna gelince; mektubunda belirttiƭi gibi Ɨah’n yardmyla
ơstanbul’da adeta rehin tutulan çocuklarn getirtmek gibi bir düƾünce taƾdƭndan
onlarn da gelmesini saƭladktan sonra hep birlikte Tebriz’e gitmek düƾüncesiyle
açklanabilir.

ǢǤ II. Bayezid her ne kadar Safevilerle karƾ karƾya gelmekten kaçnp temkinli bir siyaset

izlemeyi gerekli görüyorsa da zaman zaman gözdaƭ vermeyi gerekli gördü. II. Bayezid’in
Ɨah ơsmail’e yazdƭ gözdaƭ içeren mektubu için bkz. Œranl Tarihçilerin Kaleminden
Çaldran (ăćă4), haz. Vural Genç, (ơstanbul: Bengi Yaynlar, ǡǟǠǠ), s. Ǧǥ–ǦǦ.
Ǣǥ Genç, “Acem’den Rum’a”, s. Ǩǣǥ–Ǩǣǧ; karƾlaƾtrma için bkz. ơdrîs-i Bidlîsî, Heůt Behiůt,
Nuruosmaniye, nr. ǢǡǟǨ, vr. ǥǢǤa.
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Bu ilk teƾebbüs baƾarszlkla sonuçlansa bile Ɨah ơsmail, Bidlîsî’yi yanna
çekme fikrinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek, frsat buldukça onu yanna davet
edecekti. Çaldran Savaƾ’ndan sonra bile Ɨah ơsmail, Urmiye civarnda bulunan
Bidlîsî’yi yanna çekebilmek için kendi divan erkânndan birisini göndermek gibi
yoƭun bir çaba sarf ettiyse de bu giriƾimleri de neticesiz kald.37 Bir sonraki teƾebbüs çok geçmeden birkaç mektup araclƭ ile gerçekleƾti. Ɨah ơsmail ve Dîv Ali’nin
“Kürdistan ümerasnn bir araya getirilip toplanmasna ihtimam göstermesini ve
karƾlƭnda her isteƭinin yerine getirileceƭini ihtiva eden ƾahlk niƾan ve mektubunu” kendisine gönderdiklerinden bizzat Bidlîsî bahsetmektedir.38 Bidlîsî’nin,
Akkoyunlu sonras hayat boyunca himaye arayƾ içindeyken birden fazla kez
Acem ile Rum dünyas arasnda kalp neticede kendi menfaatlerine uygun bir tercih
yapmak durumunda kaldƭ açktr. Ancak bu döneme ait külliyat okunduƭunda
Osmanl lehine aldƭ hem ilk (II. Bayezid’in himayesi) hem de ikinci (I. Selim’in
himayesi) kararndan hiçbir ƾekilde memnun olmadƭ görülecektir. Zengin ve
güçlü bir haminin himayesi altnda önemli bir konum elde etme hrsn her zaman
içinde taƾyan Bidlîsî, yaƾadƭ hayal krklklarn yanlƾ aldƭ kararlara baƭlayarak
kendisini eleƾtirmekten de geri durmad. Birbirine rakip hatta düƾman olan hanedanlar arasndaki 16. yüzyln baƾnda yaƾanan bu himaye arayƾ, Akkoyunlu,
Osmanl ve Memlük sultanlar adna eserler telif ettiƭi gibi Ɨah ơsmail adna da
eser telif etme isteƭi onu kendi çaƭnn ulema ve bürokratlar arasnda daha farkl
bir konuma taƾmƾtr. Elde edilen yeni bilgiler ve bulgular, ƾimdiye dek yaplan
ancak çeƾitli problemler ve romantik yaklaƾmlar içeren okumalarn uzaƭnda,
yaratlan bu çarpk Bidlîsî imajnn yeniden ele alnmas ve sorgulanmasn elzem
klmaktadr.

ǢǦ Bidlîsî, Kürt beyleri ile müƾavere etmek için Urmiye’ye geldiƭi bir anda Tebriz’de

bulunan Ɨah ơsmail onu kendi tarafna çekmek için kendi divan erkânndan birisini
gönderecek, Bradost Kürt ümeras arasndayken Ɨah’n adamna gerekli cevab verdiƭini
söyleyen Bidlîsî, takip edilir korkusuyla yerini deƭiƾtirecekti. Bkz. TSMA. E. ǧǢǢǢ/ǡ.
Ǣǧ TSMA. E. ǠǟǠǨ.
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Ek 1: Œdrîs-i Bidlîsî’nin ňah Œsmail’e Kaside/Mektubu
117 beyitten oluƾan bu Farsça kaside/mektup, “Cevâb- Risâle-i Ɨâhîye” ad
altnda kaydedilmiƾ olup Bidlîsî’nin diƭer birçok eserinin müstensihi olan Muhammed b. Bilâl tarafndan orijinalinden istinsah edilmiƾtir.39 Müstensih mektubun
içinde memduhun ima edildiƭi satrlarda Haydar- Sânî ifadesini gördüƭünden
metnin baƾlƭnn kenarna “be Haydar- sorhser neviƾte/Kzlbaƾ Haydar’a yazmƾtr” kaydn düƾmüƾtür. 145b’deki derkenarlardan birinde Ɨah ơsmail’in, Sultan
Bayezid’e gönderdiƭi Ɨeybânî Han’n kesik baƾnn anlatldƭ ksmda müstensih
bir kayt düƾerek “Hakan’n kesik baůn getirmeleri olay Sultan Bayezid ile Sultan
Selim arasnda bir fitne çkard. Buradan anlaůldŞna göre bu kaside Sultan Selim’in
hilafeti zamannda Rum’dan gönderilmiůtir. DoŞrusunu Allah bilir” ifadesiyle olayn
detayn verirken mektubun Mekke’de iken yazldƭ ayrntsn tamamen atlamƾ,
Selim zamannda Rum’dan yazlp gönderildiƭi gibi bir hata içerisine düƾmüƾtür.
Oysa bu kesik baƾ gönderme hadisesi II. Bayezid zamannda yaƾandƭ gibi Özbek
hannn baƾn gönderen de bizzat Ɨah ơsmail’dir. Ayrca Bidlîsî satrlarnn sonunda Mekke olduƭunu yazmasna raƭmen müstensih bu yorumu yaparken bütün bu
detaylar atlayarak yanlƾ bir tanmlama içerisine girmiƾtir.
Kaside/mektubun Farsça’dan Türkçe’ye çevirisi aƾaƭdaki ƾekildedir:
[1a] Cevâb- Risâle-i ňâhiye -be-Haydar- sorhser neviůte
1- Yaƾasn zamann Ɨehinƾâh’nn suret ve manas! Dünya bir surettir ve
cihann can gibi olan mana ise sensin.
2- Bu âlemdeki gerçekleri yazmak için Allah’tan sana varlk, senin düƾmanna ise yokluk vacip oldu.
3- Bu dünya nebi ve velilerin çehrelerinin aynas gibidir, sen bunlarn arasnda bir göz bebeƭi nurusun.
4- Felek dahi Ɨah’n fermanna boyun eƭer, dönmesi için ondan izin alr,
onun için ebede kadar ikbal, saadet ve frsat hekim içindir.
5- Dünya arsas senin ordunun karƾsnda darack kalr, mana ülkesini ihsan
ordunla fethet!
6- Klcnn hükmü ten ülkesinde cari olunca, cann velayetinde gönüllerin
ƾahlƭna otur.
ǢǨ Bu kaside/mektuba ilk defa yukarda bahsi geçen doktora çalƾmamzda deƭinilmiƾ 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 silmiƾtir.
8- Bu senin velayetin Pîr’in akl gibi kadimdir, Ali gibi civanmertsin, mülkün ve bahtn gençtir.
9- Ɨah’n ortaya çkƾ sa’d40 burcundaki güneƾ gibidir, ancak saadet yldzlar
güneƾle birleƾmiƾtir.
10- ơslam’n minberi Ɨah’n adna okunan hutbeyle süslendi, bak gör ki onun
kitabesinde ayet-i kürsi vardr.
11- Senin adna baslan sikkede büyük bir iksir mi var ki onun cevherinin
nakƾndan dolay altn ve gümüƾ de gülücük saçmaktadr.
12- Senin klcnn hükmü karada ve denizde geçerlidir, çünkü ordun akan
kum gibidir klcn da akan su gibidir.
13- Senin klcnn cevheri savaƾ gününde serkeƾlerin baƾn zincir gibi mzraklarn baƾna dizer.
14- Sancaƭn tozun içinde dalgalanmaya baƾlaynca ölü gibi olan zaferin
yüzündeki tozu da silkeleyip att.
15- Savaƾta çkardƭn tozlarla düƾmanlarn gündüzünü geceye çevirirsin, ama
senin alayndaki atlarnn nallarndan bin tane ay parldar.
16- Senin binitin savaƾ tozlarnn arasnda bir gemi gibidir, düƾmann katran
gibi kanyla [gemin] kaplanmƾtr.
17- Düƾmann boƭazn kestikçe senin klcn daha da keskin olur, düƾmann
hançeri senin hançerin için ancak bileme taƾ olur.
18- [144b] Yedi iklim senin gazabnn korkusundan kendisinden geçmiƾtir,
senin klcnn dalgasndan seb’a41 titremektedir.
19- Senin klcnn dili Dehhâk’n ylan gibi titremektedir ki düƾmann
beynini yemiƾ ancak henüz doymamƾtr.
20- Düƾmann sancaƭ [senin karƾnda] söƭüt yapraƭ gibi titrer, klcndan
çkan yldrmlarla düƾmann kalbi hafakanlara düƾer.
21- Okun senin zihgir 42 parmaƭn öptüƭünü görüp kskanan yayn köƾeleri
eƭilip senin elini öptü.
ǣǟ ơki gezegen: Venüs, Jüpiter.
ǣǠ Yedi gezegen: Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün, Plüton.
ǣǡ Baƾparmak.
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22- Senin düƾman sürünün kelleleri kurtlara yem olunca, artk sürüsü kalmadƭ için çobann bir sürüye sahiplik etmesine ve kurttan korkmasna lüzum
kalmaz.
23- Senin mzraƭnn darbesini yiyen kin dolu düƾman, seretan43 burcundan
doƭan ůr‘a44 yldz gibi olur.
24- Senin bast ü kabz halinden zahir olmuƾtur Murtazavî sfatlar, zira hiçbir
ƾah ve velî de korkaklk sfat olmaz.
25- Senin cömertlik elinle cennet kaps açlmƾtr, cehennemin kaps da sen
klcn kavraynca kapanr.
26- Senin cömert elinin yaptƭ baƭƾ Ehl-i Beyt’in cömertliƭini hikâye eder.
27- Senin yüce zatn dokuz tahtl bir kubbedir, baƭƾ denizinin kabarcklar
ise mavi gök kubbe gibidir.
28- Hzr’n gemisi senin engin gönlünün cömertlik denizinde boƭulur, hayat
çeƾmesi kaynaƭn senin avucundaki denizden alr.
29- Maden dahi senin elinin cömertliƭi karƾsnda iflas eder, el ve balyoz
darbesiyle o madenden [senin madeninden] altn çekerler.
30- Ɨah’n baƭƾ ve ihsan bizim beklentimizden fazla olunca tamah, niye
istiyorsun zaten Ɨah veriyor diye kendi isteme elini diƾiyle srd.
31- Cömert elin gülün pençesi gibi altn saçmaya baƾlaynca goncann heybesinde geriye hiç nakit kalmaz.
32- Sedef senin inciler saçan elinin ƾöhretini duyunca kendi sermayesizliƭinden dolay okyanus incisini satn ald.
33- Ɨah’n elini buluta benzetme, çünkü kimse bir bulutun gümüƾ ve altndan
ay ve güneƾ saçtƭn görmemiƾtir.
34- Ɨah’n düƾman nasl olur da ơslam davasnda bulunur, asl iman gerçeƭi
Ehl-i Beyt’i sevmektir.
35- [145a] Senin klcn Ali’nin Zülfikâr’nn mazhardr, Ehl-i Beyt’in hakkn Mervan’dan almƾtr.
36- Klcnn kvlcmlar ve adaletinin suyuyla cihan gül rengine, mülkü ise
bostana çevirdin.
ǣǢ Yengeç burcu.
ǣǣ Büyük Köpek ve Küçük Köpek takmyldzlar.
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37- Cihan senin klcnn döktüƭü zalimlerin kanlaryla ateƾ rengi güle döner.
38- Bu virane mülk senin adalet suyunla doymuƾ ve yeryüzü mamur ve abâd
olmuƾtur.
39- Nazmn üstad Kemâl ơsmail,45 Sultan Celaleddin için söylediƭi fasih
beyanl medhi sanki senin [Ɨâh ơsmail] için söylemiƾtir; Kemâl ƾöyle demiƾtir ki;
40- Bu zamanda senden baƾka bir ƾah var mdr ki atnn otu ve arpas
Tiflis’ten suyu ise Umman’dan gelsin.
41- Senin azimet atn Hind ülkesinden kalknca ikinci admn Errân ülkesine koyar.
42- Kemâl, keƾke duymuƾ olsayd Ɨah’n fetihlerini; Ermenistan Hoy’undan
Ɨirvân’a kadar gittiƭini,
43- Demir klcnn darbesiyle ơskender seddini açtƭn, Ye’cüc ordusunu
gazaba uƭratmak için dizginlerini o yöne çevirdiƭini.
44- Senin atn bir yldrm gibi harekete geçti, bir hamleyle Merv’e hücum
etti; Hakan’n üzerine.
45- Çingiz ve Moƭol hanlarnn doƭu ordular, [o zamanda] Çingiz-i Sânî
olan Muhammed Ɨeybân’a tabi idi.
46- Moƭol, Tatar ve Kulmak’larn meydana getirdiƭi bu güruh, yaƾl genç üç
yüz bin askerden oluƾuyordu.
47- Ɨah’n ordusu Irak mülkünden çkt geldi, mesafeleri yldrm gibi çabucak kat etmiƾti.
48- Hakan’n Hind’ini ve faƭfuri tacn Çingiz Han hanedanndan bileƭinin
kuvvetiyle ald.

ǣǤ Hallâku’l-Me’ânî, Kemâleddîn-i ơsmail b. Cemâleddîn Muhammed b. Abdurrezzak-

Isfahânî, ơran’n Moƭol istilas dönemindeki büyük kasidecilerinin sonuncusu olup
Moƭollar tarafndan ǥǢǤ/ǠǡǢǦ–Ǣǧ ylnda öldürülmüƾtür. Ɨiirinde taƾdƭ ve ancak
birkaç defa okunduktan sonra anlaƾlabilecek ince manalar dolaysyla manalarn
yaratcs anlamnda “Hallâku’l-Me’ânî” olarak isimlendirilmiƾtir. Babas gibi Isfahân
büyüklerini özellikle de Isfahân’n Sa‘îdiye hanedann ve Mâzenderân’daki Bâvendî
hükümdar Hüsâmdeddîn-i Erdeƾîr ve Celâleddîn-i Harezmƾâh gibi kendi döneminin
kimi hükümdarlarn meƾhur kasideleriyle övmüƾtür. Ayrntl bilgi için bkz. Ali Akbar
Dehkhoda, Lughatname, (Tehran: Intisharat-e Danishgah-e Tehran, ǠǢǤǠ), c. ǡǡ, s.
ǠǥǢ–ǥǣ.
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49- Bir keklik sürüsünün içine ƾahin gibi düƾerek hepsinin kanatlarn uçarken krp helak etti.
50- Ceyhun Nehri’ni Tatar ordusunun kanyla Horasan mülkü arasnda
klcyla aktt.
51- Süleymanlk davasnda bulunman senin azminden kaynaklanr, tahtn
eƭerindir, rüzgârnn ise atndr.
52- [145b] Savaƾn tozunu gören düƾmannn korkusu ortaya çkt, korkaklarn alnndan kaçƾ izlerini gör ve oku.
53- Senin heybetin Rum’da zelzele yaratt, Kayser’in [II. Bayezid] kasrn
ykp Kisrâ’nn [Ɨah ơsmail] kubbesi kuruldu.
54- Senin korkundan Ben-i Asfar’n ödü yarlr, senin klcnn korkusundan
dolay benizleri sardr.
55- Senin klcnn zinciri ƾahlarn boynunun gerdanlƭdr, ƾahlarn sana köle
olduklarn gösteren amannameyi lütuf ile onlardan al.
56- Senin klç denizinin eƭer bir dalgas Msr’a ulaƾacak olsa bilesin ki pramitlerin kubbesi Nil’in kumu gibi akar gider.
57- Hakan’n [Muhammed Ɨeybânî] kesik baƾ senin fethini müjdeledi, senin
kudret klcnn slak dili onun [Hakan] kuru ve lal olmuƾ dilini konuƾturmaya
baƾlad.
58- Senin elçin Hakan’n kesik baƾn Kayser’in [II. Bayezid] önüne götürünce [kayser] ƾaƾknlkla senin bu mesajnn düƾüncesine dald.46
59- Kisra’nn memleketi ve Hakan’n tac senindir, kükreyen aslan gibi velayetin cesaretinle iç içedir.
60- Sadece Hint racasndan ve Rum kayserinden deƭil, doƭudan batya bütün
sultanlarn tacn ellerinden al.
61- Fetih [güneƾi] senin ordunun öncü birliklerinden ayan olmuƾtur ki o
güneƾin klç ve mzraklar daima ileri atlr.
62- Savaƾ zaman gayb ricali senin ordunun saƭ ve sol cenahnda yer alr, senin
muhacirlerin devletinin ensar ve a’vandr.
ǣǥ Müstensih bu msrann kenarna ƾu kayd düƾmüƾtür: “Hakan’n kesik baƾn getirmeleri

olay Sultan Bayezid ile Sultan Selim arasnda bir fitne çkard. Buradan anlaƾldƭna
göre bu kaside Sultan Selim’in hilafeti zamannda Rum’dan gönderilmiƾtir. Doƭrusunu
Allah bilir.”
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63- Ɨah’a layk övgü ve metihler yazmaya Ɨah’n adn bereket olsun diye anan
benim gibi bir dilencinin kuvveti yeter mi?
64- Bana ƾevk veren ƾey Ɨah’a dua etmektir, Hakk’n ve Ɨah’n adn zikrederek
gönlüme huzur vereyim.
65- …47
66- Yüz dil de olsa senin vasfnn hakk verilemez, bu yüzden bu kulun kalemi
de tepeden trnaƭa dil olmuƾtur.
67- Kur‘an’n içi baƾtanbaƾa Ehl-i Beyt’e olan selam ve esenlikle dolu olduƭu
için Ehl-i Beyt’in özü olan o Ɨah’ övmeye ben layk deƭilim.
68- Herkes Ɨah’a dua eder, ben herkesten daha fazla ederim, peygambere naat
yazmada herkes Hassân48 gibi olamaz.
69- [146a] Ömrümün kalann Ɨah’ methetmekle geçirsem de yine dili kesik
olan bu kalemin aybndan kurtulamam.
70- Bu kara yüzlü kalem Ɨah’n zamannda diƭerlerinin mehdini yazd diye
utancndan yüzünü önüne eƭdi.
71- …49
72- Kulun hatas ve kusuru için Ɨah’n geniƾ lütfünden daha iyi baƭƾlayc
yoktur, tek ümidim ve sƭndƭm ƾey Ɨah’n beni baƭƾlayacaƭn bilmemdir.
73- Kulluktaki kusurlarm dolaysyla özür dilemek için gönlüm her gün azim
kanadyla Ɨah’a doƭru uçmak istiyordu.
74- Cömertlik yolundan, gaipten bir kiƾi geldi; onun kutlu adm, muradn
alamayanlarn susuz dudaklar için bir rmakt.
75- Kutlu fal, onun süsünün nurundan bir misaldir, o kutlu faln ünvan
onun tuƭrasnn büyük addr.
76- Ɨah’n mektubu yoksa her bir sayfas içinde Kur‘an’n özetle yazldƭ
Cebrail’in kanatlar myd?
ǣǦ Bu satrlar istinsah edilmiƾ metinde boƾ braklmƾ kenarna ƾu Farsça kayt düƾülmüƾtür:

“Buradaki bir beyitin üstü çizilmiƾtir. Bundan dolay ondan mana çkarmak mümkün
deƭildi. Açkças bu beyitte methedilen kiƾinin ad verilmiƾtir.”
ǣǧ Hassân b. Sabit, Hz. Muhammed dönemi ƾairlerinden olup Peygamber’e yazdƭ ünlü
ƾiirleriyle bilinir.
ǣǨ Satr istinsah edilmiƾ metinde de olmayp yeri boƾ braklmƾ yanna ƾu Farsça kayt
düƾülmüƾtür: “Burada da bir beyitin üzeri çizilmiƾtir.”
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77- Elindeki mektup o kadar uzundu ki sanki dokuz gök tabakas onun
içinde katlanmƾt ve Ɨah’n ismi dünyay zapt eden bir güneƾ gibi onun içinde
görünüyordu.
78- Ɨah’n kâtibinin yazdƭ sadece söz deƭildi, adeta gökte gezen hüma kuƾu,
kanatlarnn gölgesini onun üzerine atmƾt.
79- Senin kâtibinin kalemi, kurtulma kanadndan beyan meydanna parmak
kanatlarn açan bir hümadr.
80- Onun mührü güneƾ gibi ƾk saçar ve gök gibi yuvarlaktr, Ɨah’n kutlu
adnn güneƾi de o [mühürde] dolaƾmaktadr.
81- Kötü gözlerin göremeyeceƭi bir yerde baƾma koydum ve katladm, ondan
kötü gözlere karƾ kendime muska yaptm.
82- Vahiy gibi insanlarn gözlerinden uzak olan o sayfalar gizlice okudum.
83- Ɨah’n elçisinin elindeki mektubu on parmak gibiydi ve Ɨah’n bütün
erkânnn lütuflarn bana getirmiƾti.
84- Ɨah’n ve bütün erkânn bu fakir ơdrîs’e duyduƭu muhabbet ve bulunduƭu lütuflar, ƾahlƭ kendisine doƭuƾtan verilmiƾ olan Ɨah’n baƭƾ ve rahmetinin,
büyüklüƭünün niƾanesidir.
85- Onlar baƾmn üzerine koyarak onunla iftihar ettim, uyulmas vacip olan
bu kutlu emre boyun eƭdim.
86- [146b] Nasl ki eman yüzüƭü ve eman ferman bir kiƾinin eline geçer de
onun korkan yüreƭine sevinç gelirse, Ɨah’n bu mektubu da beni öyle sevindirdi.
87- Ayrlk acs çeken bir hasta için sevgilinin sohbet müjdesinin gelerek ve
beden shhatini kazanmas ne büyük mutluluktur.
88- Yüce ƾahlk hükmüyle bu menƾurun içinde bu kulun adnn kâtibin
kalemiyle yazlmas ne büyük saadettir.
89- Umut ederim ki Ɨah’n kullar ve hizmetçileri bu hakir kulun adn unutmamƾlardr.
90- Ɨah’n ƾöhretli ad onun vefa vasfyla iç içedir, vaadinde duran doƭru bir
kiƾi olduƭu için Allah onu övmüƾtür.
91- Senin güneƾ gibi vakarl olan hükmün maƾrk ve maƭripte geçerli ve
ƾldamaktadr.
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92- Ɨah’n dergâhnn kadim olan bu gulamnn ayrlp, hicrann karanlk
çöllerine düƾmesi reva myd?
93- Gâh ƾeytan siretli birkaç rindle uƭraƾmƾ, gâh dalkavuk ve cahillerin esiri
olmuƾtum.
94- Bela içinde ayrlk acs çekerken bazen sahile ulaƾacaƭ ümidinden vazgeçmiƾ, bazen de sergerdan bir ƾekilde sapknlƭn susuz çöllerine düƾmüƾtüm.
95- Ɨimdi yorgun bir kuƾ gibi düƾtüƭüm tuzaktan çktm, ama evlatlarmn
ayrlƭndan gözlerim hala aƭlamakl.
96- …50 mihnet ve tufan deryasndan kurtard.
97- [birkaç kelime yok] [Allah’n]…emriyle Ɨah’n devletinin uƭur ve bereketiyle, bütün gamlarmdan uzaklaƾtm ve müƾküllerim halloldu.
98- Her ne kadar ayrlk akƾamm ƾaƾknlƭa düƾmüƾse de vadi-i eymen’in
kandillerini görmeyi ümit ediyorum.
99- Mahpus olduƭum kafesten kaçp kurtulan kuƾ benim, evlatlarmn ayrlƭnn acsndan zindanda gibiyim.
100- Kullarnn efendisi olan Ɨah’n [Ɨah ơsmail] inayeti ve yardmyla bütün
müptelalar belalarndan kurtulsa ne olur?
101- Mana Kâbesi’nin ƾevkinden…51, Mekke’nin dikenli çöllerine düƾmüƾüm.
102- Gözyaƾ damlalarndan, dizginleri kirpik olan bin kzl deveyi yola katar
eyledim.
103- [147a] Develeri okuduƭu ƾarklarla yürüten adamdan duyduƭum her ses
ile gözlerimden sel gibi akan yaƾlarla gözyaƾ katar dizdim.
104- Kalbimdeki delikler ve kanl gözlerimdeki yaƾlarla akik vadisinin yollarnda seller akttm.
105- Suret Kâbe’sinden, hac manasna varaym, zira Ɨah’n mahallini tavaf
etmekle Kâbe’yi tavaf etmek aslnda ayn ƾeydir.

Ǥǟ ơstinsah edilmiƾ metinde ilk msrann yeri boƾ braklmƾ olup “burada bir msrann

üzeri çizilmiƾti” kayd düƾülmüƾtür.
ǤǠ ơstinsah edilmiƾ metinde ilk msrann devamndaki yer boƾ braklmƾ olup “burada bir
msrann üzeri çizilmiƾti” kayd düƾülmüƾtür.
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106- Gerçi benim gönlümün yüzü daima senin kapnn kblesindeydi ama bu
piƾmanlk ve üzüntü içinde bulunan kulun daha fazla takati kalmamƾtr.
107- Ömrümün geri kalann Ɨah’n devletine dua ederek nesir kitaplar ve
nazm divanlar yazmay ümit ediyorum.
108- Fakirliƭimden baƾka bir hediyem olmadƭ için kapsna varnca bilgin
Ɨah’a ilim hediyesi götüreyim.
109- Feth-i mübin ümidi Ali’nin sancaƭnn bulunduƭu kapdan görünür,
ƾimdi Haydar- Sânî [Ɨah ơsmail] cihann mülkünü fethetmiƾtir.52
110- Ali’nin hem klc hem de cömertliƭi sana geçmiƾtir, ƾimdi Murtaza’nn
ilim sancaƭyla cevelan et!
111- Atalarnda olduƭu gibi senin iktidarn da velayetinden gelir, adalet ve
ilim niƾaneni bir delil ile ortaya çkar.
112- Tahtnn yannda âlimlerden bir meclis kur öyle bir güruhun toplants
ki hepsi insann has ve özü olsun.
113- Yaratc ayn atalarna bir zamanlar verdiƭi gibi sana da ilm-i ledün
vermiƾtir, Hzr gibi hayat suyunu her yandan ilim ehline fƾkrt!
114- Din ordusu neden her yandan periƾanlk ve zar içindedir, sen dinin
ƾahsn onlarn gönüllerini tekrar yap!
115- Ɨahlarn iki koluna da kuvvet veren mülk ve din, ikiz kardeƾ gibi oldukça,
116- Nuh gibi uzun ömürlü, ơskender gibi mülk sahibi olasn, Ali’nin adaletine ve Lokman’n hikmetine sahip olasn.
117- Klç tutan elin mülkü fethetmek için kefildir, baƭƾ saçan elinin gerçekleƾtirdiƭi fetihler ise halkn rzknn güvencesidir.
118- Bitti.

Ǥǡ Satrn sonundaki Farsça derkenarda müstensih, memduhun adnn açkça zikredildiƭini

belirtir.
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Ek 2: Farsça Metin
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ňah ile Sultan Arasnda Bir Acem Bürokrat: Œdrîs-i Bidlîsî’nin ňah Œsmail’in Himayesine
Girme Çabas
Öz ơdrîs-i Bidlîsî, (1457–1520) modern araƾtrmaclarn üzerinde sklkla durduƭu, günümüz tarih yazmnda da hafzalarda canl kalabilen, devam edegelen baz
tarihsel tartƾmalarn bugün dahi merkezinde olan 16. yüzyl Osmanl dünyasnn
nadir figürlerinden biridir. Bir bürokrat ve tarihçi olarak o, 15. yüzyl sonu ve 16.
yüzyln baƾnda önce Osmanl-Akkoyunlu, ardndan Osmanl-Memlük ve Osmanl-Safevi çekiƾmesinin olduƭu oldukça çalkantl bir dönemde yaƾad ve birbirine
düƾman olan bu her dört hanedan ile de farkl zamanlarda iliƾki kurdu. Çoƭunlukla
II. Bayezid’in ve I. Selim’in himayesiyle anlsa da aslnda, yaƾadƭ siyasal atmosferde
birden fazla hami edinme teƾebbüslerinde bulundu. Bunlardan biri de hiç kuƾkusuz
Ɨah ơsmail’dir. Burada yeni bulunan bir belge üzerinden Bidlîsî’nin II. Bayezid’in
himayesinden çkmasnn ardndan daha ơstanbul’da iken planladƭ üzere yeni
bir hami bulmak adna geldiƭi Mekke’de Ɨah ơsmail’e intisap etme çabas ortaya
konulmuƾtur.
Anahtar kelimeler: ơdrîs-i Bidlîsî, Ɨah ơsmail, II. Bayezid, I. Selim, Osmanllar, Safeviler
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