YENI B~ R ~EHNÂME
ISMET PARMAKSIZO~LU
Osmanl~~ tarih yaz~c~l~~~ nda ~ehnâmecili~in ayr~~ bir yer i~gal etti~i
bilinmektedir. Ünlü Iran ~airi Firdevsi-i Tusrnin ölümsüz eserinden
esinlenerek Osmanl~~ ailesinin tarihini de ayn~~ metodla yazmaya kalk~~an
Türk ~airleri aras~nda Arifi en ünlüleridir. A~~ k Çelebiye göre Yavuz Sultan
Selim'in menk~besini anlatan Farsça ~ehnâmesi 6o.000, Ahdrye göre de
oo.000 beyit olarak tasavvur olunmu~tur. Ne yaz~k ki Arifi bu eserini
tamamlayamadan ölmü~tür. Görebildi~imiz iki nüshadan biri Ankara Dil
ve Tarih-Co~rafya Fakültesi kütüphanesinde, di~eri ise Manisa Il Halk
Kütüphanesi'nin Muradiye dermesi içinde bulunmaktad~ r.
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devrini yine ~ehnâme
üslubu ile yazan ~airlerimizden biri de Mahremrdir. (Ölümü. 942/1535)
Eserinin ba~~~ve sonu noksan bir nüshas~~ Ankara Dil ve Tarih-Co~rafya
Fakültesi Kütüphanesinde bulunmaktad~ r. Onu, Fürugi Dervi~~Ahmed
(ölümü 1022/ 1613), Taliki-zade Mehmed Subhi, Gani-zade Nadiri
(Ölümü 1036 / 1 626), Ta~köpri-zade Kemaleddin Mehmed ve nihayet
anonim bir eser olan ~ehnâme-i Osmanyan izlemektedir. Ikinci Bayezid
devri ~ehnâmecilerinden Firdevsi-i Tavil ve eserleri için bizim yay~ nlad~~~= Kutubnâme'ye bak. Ibrahim Olgun-Ismet Parmaks~zo~lu. Kutubnâme-Ankara 1979. Bunlardan ba~ka ~ühudi ve Kas~ mrnin de ~ehnâmeleri
oldu~u kaynaklarda belirtilmektedir.
Bizim burada tan~tmak istedi~imiz Esirrnin yar~m kalm~~~bulunan
~ehnâmesidir. Manisa Il Halk Kütüphanesi'nin Muradiye dermesi içinde
2729 numarada yer alan üç ~ehnâmeyi ihtiva eden bir mecmua içinde
bulunan bu eserin yazan Esirrnin ya~am öyküsü konusunda bilgi hemen
hemen yok denecek kadar k~ tt~r. Kanuni Sultan Süleyman zaman~nda
r .›..» sözleri ile de Saray halk~ndan biri oldu~u
ya~ad~~~~ Jk.":.
ç~ kart~lmaktad~r. O takdirde ~airimiz Hasan Çelebi ve di~er kaynaklarda
sözü edilen, Anadolu'dan gelerek müderris olan ve uzun süre tutsak
kald~ ktan sonra E~riboz adas~nda K~z~lhisar kasabas~na yerle~erek orada
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ölen ~air de~ildir. S. Nüzhet Ergun'un, Türk ~airlerinde sözünü etti~i, XVI.
yüzy~lda ya~am~~~ olan ve Esiri mahlas~ n~~ kullanm~~~bulunan Divan-~~
hümâyun yaz~c~s~ n~ n olmas~~ daha muhtemeldir. ~ehnâmesinde kendisinden
aç~ kça sözetmemekle beraber, Osmanl~~ordusuyla birlikte seferlere kat~ld~~~,
tutsak dü~tü~ü, tutsakl~ ktan dönünce kendisine tekrar görev verildi~i hatta,
~ehnâmeyi kaleme almaktan ötürü yeni bir göreve atand~~~~anla~~lmaktad~ r. Bu konuda söyle demektedir:
:t 41 .5,14..4.
Ayr~ca bu eseri padi~ah~ n arzusu üzerine kaleme ald~~~ n~~ da ~u beytler ile
,A113 .>;- r1-2?
.! • ! tç
dile getirmektedir:
r T

„,

Esirrnin ~ehnâmesi Osmanl~~ devletini kuran Kay~~ boyunun Horasan'dan kalkarak Anadolu'ya geli~~öyküsünü, Ertu~rul Gazi ile Osman
Gazi'nin gazalar~n~~ anlatmakta ve Bursa fethine kadar gelerek burada
kalmaktad~ r. Muradiye dermesinde 2729 /2 numarada kay~tl~~ olan eser
Venedik kâ~~d~na yaz~lm~~, büyük boyda, 302 x 2 I o- ~~ 94 x ~~ ~~ 6 mm. ölçüsünde, 17b-49b yapraklar~~ aras~ nda, her sayfas~ nda 4 sütun olup mevcut
k~sm~~ 2 123 beyittir. Üzerinde Selim-nâme me~ruh be-hulefa-yi âl-i Osman
ad~~ ile, Manisa'da 8o- ~~oo y~l önce kad~l~kta bulunmu~~olan Ali Efendi'nin
"Vakf-~~ Ali Efendi merhum„ kayd~~ vard~ r. Eser güzel bir talik hatla
yaz~lm~~t~ r.
Esiri kendi ifadesine göre eserini epeyce ya~land~ktan sonra kaleme
alm~~~ve yedi sofra halinde tertip etmi~tir.
Tabiatiyle eserine ba~larken Büyük Firdevsi'yi ö~ünçlerle anlatmakta onun
eserini otuz y~lda meydana getirdi~ini belirterek, kendisinin ise üç y~ld~r
I-P•
7yazd~~~ n~~söylemektedir. e..

cj~5j1

Eserini yazmaya neden olarak da tutsak dü~ü~ünü i~aret etmektedir.
pç. j.;
Tevhid, münacât, n'at, kaside ve dibâce-i kitaptan sonra esas metin
ba~lamaktad~r. Giri~~diyebilece~imiz bu bölüm 385 beyttir.
Eserin bir kaynak olmak bak~m~ ndan de~eri:
Osmanl~~devletinin kurulu~~tarihine göre epeyce geç yaz~lm~~~olmakla
birlikte verdi~i bilgilere göre ~ehnâme, üzerinde durulmas~~ gereken bir
kaynak hüviyetini ta~~maktad~ r.
Eser, Osmanl~lar~~ daha do~rusu Kay~~boyunu Anadolu'ya göç ettiren
nedenleri aç~klamakla ba~lamaktad~ r. Bu boyun as~l vatan~n~n Horasan'da
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oldu~unu ve Ertu~rul Bey'in Merzikcend Si merkez olmak üzere
Horasan hanlar~ndan biri bulundu~unu belirtmektedir. Beyt 416.
Yazar~n Merzikcend ad~n~~nereden ald~~~n~~tespit edemedik. Ancak,
Osmanl~lar~n men~eini kaynaklar~n, genellikle Horasan'da Mahan ya da
Haman kasabas~na ve yöresine ba~lad~klar~~bilinmektedir. Esin böylece
yeni bir varsay~m~~bizlere tan~ tm~~~olmaktad~r. Mo~ollar~n bask~s~~üzerine
kendine ba~l~~uluslar~~ da yan~na alan Ertu~rul Bey'in ki~ili~i de öteki
Osmanl~~ kaynaklanna göre de~i~mi~~olmaktad~r. Genellikle Osmanl~~
kaynaklar~~Süleyman ~ah'~n Caber kalesi önünde bo~ulu~undan sonra
Ertu~rul Bey'in idareyi eline ald~~~nda birle~irler. Halbuki Esin onu
Horasan'da Merzikcend hani olarak takdim ettikten sonra büyük göçün
yönetimini de ona yapt~rmaktad~r. Beyt 423.
Ertu~rul ve boyunun Selçuklu s~n~r~na yakla~mas~~ üzerine o~lu
Saruyat~'y~~(Savc~~Bey) Rum sultan~ na göndermesi, daha sonra da bir sava~~
olay~yla kar~~la~mas~, cengâverli~in bir gere~i olarak zay~f taraf~~ destekleyerek onlar~ n zafer bulmalar~n~~ sa~lamas~, temalar~~öteki âl'i Osman
tarihleriyle ortak kriterler olarak görülmektedir. Ertu~rul'un bu deste~i
üzerine o tarihlerde e~kiyal~k ve asayi~sizlik yata~~~olan Karacada~~yöresini,
kuzeyde Bizans imparatorlu~uyla s~n~r te~kil eden Gülda~~ na kadar uzanan
bölgeyi, Selçuklu sultan~~ona ve a~iretine avar~z olarak ikta etmi~tir. Beyt
402.
Esirrde yeni ve di~er Osmanl~~ tarihlerinden ayr~ lan bir tema,
Mogollann 1243 Köseda~~zaferinden sonra Bizans imparatorlu~u ile
Anadolu Selçuklulanna kar~~~ittifak yapmaland~ r. Bizans imparatoru
Balkanlardan gelen Mogol ve Aktav tatarlar~ndan olu~an yard~mc~~
kuvvetlerle Gelibolu'dan Anadolu'ya geçerek $:.!. ~ehr, herhalde Yeni~ehir
önüne geldi. Beyt 503.
Rum sultan~~da ordusunu toplayarak muharebe alan~na girdi. Sava~~
yeri dar bir geçid olarak seçilmi~ti. Sava~ta Ertu~rul öncü ve ak~nc~lar~n
komutas~n~~ üstlenmi~ti. Beyt. 520.
Uzun bir sava~~tasvirinden sonra Türkler Bizans ordusu ile müttefiklerini yenilgiye u~rat~p da~~t~rlar. Ertu~rul kaçan dü~man~~ inegöre
kadar kovalar. Selçuklu sultan~~ise onu, bu celadet ve gayretinden ötürü
kutlayarak bu yörede yeniden örgütledi~i uc beyli~ine getirdi. Beyt 575.
Ertu~rul art~k 90 ya~~n~~a~m~~t~ r. Osman, Alp Gündüz ve Saruyan adl~~üç
o~lu vard~ r. Kendisi ibadet ve taât etmek üzere dünya i~lerini uc'ta bulunan
beylerin oylar~~üzerine Osman Bey'e b~rak~r. Beyt 587. Ertu~rul Bey bundan
sonra bir iki y~l daha ya~ad~~ve 93 ya~~nda iken ölerek Sö~üt'teki türbesine
gömüldü.
Belleten C. XLVI,
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Osman Gazi ise, beylendikten sonra babas~~gibi Selçuklu sultan~na tabi
idi. Ancak bu saltanat~n Mogollar taraf~ndan y~k~lmas~~ üzerine saltanat
hakk~~geleneklere göre Kay~~ boyu beyine yani Osman Bey'e intikal etmi~~
oldu. Beyt. 626.
Bundan sonra Esiti, Osman Gazi'nin ~eyh Edebal~~ile ili~kilerine a~~rl~ k
vermektedir. Beyt 663-925. Esirrnin Osman Gazi'nin Edebal~ 'mn k~z~~ ile
evlenmesine, böyle ~övaleresk bir anlat~ mla bu denli önem vermesi,
kan~ m~zca Osmanl~~ hanedarun~ n kurulu~unu asil davran~~lara, ortaça~a
özgü yi~itlik ve dürüstlük kavramlanna dayayarak tasvir etmekle bu
hanedana duyulan sayg~nl~~~~sergilemek istemektedir.
Bundan sonra Esiri, her ~ehnâmeci için çok be~enilecek ve özenle
i~lenecek bir tema olan rüya efsanesi üzerinde durmaktad~ r. Beyt 829-925.
Osmanl~~ devletinin kurulu~undaki ögeleri böylece belirten yazar,
bundan sonra Osman Gazi'nin karakteri üzerindeki görü~lerini aç~klar.
Onun adil, hak sever ve hakl~y~~ korur, fakir ve zay~flara yard~m elini
uzatarak, din yolunda benzeri olmayan bir mücahid oldu~unu vurgulad~ ktan sonra Anadolu'da ba~~~bo~~kalan Türkmenleri çevresine nas~l
!.11.;1,
toplad~~~ n~~ ~u beyt ile aç~ klar.,:,~.:.
~.;j1":. 4d1
J
Böylece güçlenen Osman Gazi'nin bundan sonra, Bizans Imparator ve
tekfurlan ile yeni bir vatan kurma yolundaki mücadelelerinin tasviri ile
devam eden ~ehnâme, Inegöl, Karacahisar, Bilecik, 3.y:.4, Yenice Tarakl~s~,
Sorgun, Köprühisar, Marmarac~ k, Iznik, Koyunhisan, Edrenos, Ulubad,
Tire fetihleriyle Bursa'ya yöneli~i tasvir ederek burada kalmaktad~r.
Bu k~sa aç~klamadan da anla~~ld~~~~gibi, Esirrnin ~ehnâmesi, Osmanl~~
devletinin kurulu~u sorunlar~ na yeni tan~ mlar getirmek bak~m~ndan, bu
dönemi inceleyen tarihçilerce üzerinde durulmas~~gereken bir kaynakt~ r.
Bizce ~ehnâme, Ertu~rul Bey'in Horasan'da hanlanmas~, Merzikcend
han~~olmas~, Yeni~ehir, öteki kaynaklara göre Sultanönü sava~~ndan sonra
ucbeyli~ine getirilmesi, bu suretle Horasan'da terk etti~i hanl~~~~ailesine
yeniden sa~lamas~, uc beyli~ini kendi arzusu ile o~lu Osman'a b~rakmas~,
Osman Gazi'nin fetihleri aras~na Iznik'in de kat~lmas~~ve buraya ilk dizdar
olarak belki bir Mogol veya tatar olan Taragay'~n atanmas~~ki, bu ad ilk kez
~ehnâme ile Türk tarihinde duyulmaktad~ r ve Türk devlet hakimiyetinin
Konya Selçuklu sultanlanndan Kay~~boyunun beylerine intikali gibi
haberler, hem orijinal, hem de tart~~~lmas~~gereken ve Osmanl~~devletinin
kurulu~u konular~nda yeni ufuklar açan bilgilerdir.

