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KEM L

(ö. > 1490)

HAYATI

K.’in nerede ve ne zaman doÿduÿu bilinmemektedir. Hayatª hakkªnda suara tezki-
releri ve biyografilerde hiç bir bilgiye rastlanmayan yazara dair bµtµn bildiklerimiz
eserinde kendi söylediklerinden ibarettir. Doÿum tarihi gibi ölµm tarihi de bilinmeyen
K.’in Sel †ınn me’sini tamamladªÿª sªrada yaslª olduÿunu söylediÿine bakªlªrsa yaza-
rªn 895/1490 yªlªndan bir sµre sonra öldµÿµ dµsµnµlebilir.

Eserinde kendisini Kem l1 olarak tanªtan yazar zaman zaman çaÿdasª Ber amalª
arªca Kem l (Kem l-i Zerd) ile karªstªrªlmªs ve kimi arastªrªcªlar Sel †ınn me yaza-

rªnª bazen Kem l bazen de arªca Kem l olarak göstermislerdir.2 Fa„zlull h b. fiAbdul-
l h tarafªndan hicri 7. yµzyªlda yazªlan Ta’rıƒ al-mufijam fı ± r mulük al-fiajam’i 894
/1488 senesinde Bel atn me adªyla Tµrkçe’ye çevirmeye baslamªs olan arªca Ke-
m l de II. Me˛med devri sairlerindendir.3 Ancak R. Anhegger 15. yµzyªlda yasayan
ve aynª adª tasªyan bu iki yazarªn farklª kisiler olduÿu yolunda ikna edici görµsler or-
taya koymustur.4

Anhegger her iki Kem l’in de asaÿª yukarª aynª zamanda yasadªklarªnª ve ikisinin
de gazel yazdªklarªnª, fakat ortak yanlarªnªn bu kadarla kaldªÿªnª belirttikten sonra,
Sel †ınn me yazarª K.’in elimize geçmeyen Süzn me ve Fir setn me adlª eserlerini
zikrettiÿi halde, Sel †ınn me’den bir buçuk yªl önce bitirmis olmasª gereken Bel at-
n me’sinden bahsetmemis olmasªnªn dikkat çekici olduÿunu söyler. Anhegger’e göre,
eÿer bu eseri tercµme eden sahªs K. olsaydª bunu eserinde mutlaka zikretmis olmasª
gerekirdi. Ayrªca, Bel atn me veziriazam Ma˛müd Pasa (ö. 879/1474) adªna tercµ-
me edildiÿi halde Sel †ınn me’de Ma˛müd Pasa’ya özel bir önem verilmemis olmasª
da dikkat çekicidir.

ESERLERº

 Sel †ınn me veya Tev rıƒ-i l-i fiOˇsm n
K.’in gµnµmµze ulasan tek eseri bu manzum tarihtir. Eserine Allah’a hamd µ sena

ile baslayan K., her birine ayrª baslªklar tahsis ettiÿi Hz. Mu˛ammed’i ve dört halifeyi
övdµkten sonra, eserini sunmayª dµsµndµÿµ dönemin padisahª II. B yezıd’i (886-918/
1481-1512) medhetmistir. Daha sonra Osmanlª tarihine baslangªç yapan K. ayrª bir
baslªk altªnda eserinin adªnª açªklar.5 Osmanlª tarihini Ertu rul ‰ zı (d. 687/1288) ile
baslatan K. ilk sekiz padisah devrini kronolojik olarak ve ayrª baslªklar altªnda anlatªr.
II. Me˛med devrini (848-850/1444-1446 ve 855-886/1451-1481) de adlarªnª vermedi-
ÿi ravilere dayanarak yazdªÿªnª ifade eden K.’in, kendi yasadªÿª döneme yakªn olan
bu padisah devrindeki olaylara beklenebilecekten az yer ayªrmªs olduÿu söylenebilir.
K.’in Osmanlª devletinin iç ve dªs siyasetinde uzun yªllar gµndemde kalacak vakala-
rªndan olan II. B yezıd’in kardesi Cem’in (ö. 900/1495) saltanat iddiasª ile ortaya çª-
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kªsª ve Gedik A˛med Pasa’nªn idamª (887/1482) konularªnda sessiz kalmasª, hatta
bunlarªn adlarªnª hiç zikretmemesi kayda deÿer görµnmektedir. K., II. B yezıd devri
olaylarªndan Bo d n seferi ile (889/1484), Kili (Kila) ve Aqkirman (Cetatea Alb¸a/
Bielgorod) liman kalelerinin fethine (889/1484) eserinde genis ölçµde yer vermistir.
Osmanlª devletinin kurulusundan 895/1490 yªlªna kadarki olaylarª anlatan K. II. B -
yezıd devri pasalarª ile Rumeli defterdarªnª övdµkten sonra, adªnª vermediÿi Anadolu
defterdarªnª överek eserini 1 Saban 895/20 Haziran 1490 tarihinde bitirir.6 Rumeli
defterdarª Me˛med Çelebı’den (ö. 905/1499-1500) de bµyµk bir övgµ ile söz edip
onun iyi bir sair olduÿunu belirtmesine bakªlªrsa, K.’in bu sahªstan bir seyler bekle-
diÿi veya onun tarafªndan kollandªÿª dµsµnµlebilir.

K.’in bu eseri Osmanlªlarªn ilk dönemlerine dair diÿer kaynaklarda pek göremedi-
ÿimiz bazª farklª rivayetleri de içermektedir. Mesela, K.’in Ertu rul ‰ zı zamanªnda
Qara˛iß r’ªn fethine dair yazdªklarª Behcetµ’t-tev rıƒ7 ile paralellik gösteriyor ise de
bu olayª anlatªrken kullandªÿª “akªncª” ve “top” terimleri diÿer kaynaklarda geçme-
mektedir.8 M. F. Köprµlµ de Çelebı Me˛med devrinde (816-824/1413-1421) eski
Simavna kadªsªnªn oÿlu Seyƒ Bedreddın’in (ö. 819/1416) dini ve ideolojik boyutu
olan isyanª hakkªnda yazdªÿª makalesinde Sela†ınn me’deki bilgilerin diÿer kaynak-
lardan farklª ve ilginç olduÿunu belirterek bu konuyla ilgili yirmi beytin tamamªnª
vermektedir.9 K. kimi anlatªmlarªnª hikayelerle sµslemistir. Mesela, Farsça yerine
Tµrkçe olarak yazdªÿª eserinin dostlarª tarafªndan tenkit edilmesini anlatªrken ‘Karªn-
ca ile çªrlayªk hikayesi’ne yer verir ki, Anhegger K.’in eserindeki yedi hikayeden biri
olan bu anlatªyª basarªlª bulmaktadªr.10

Yazar Sel †ınn me’sini yazarken yararlandªÿª kaynaklarª ve mµelliflerini belirtme-
mis, adlarªnª bildirmediÿi ravilere atªflar yapmakla yetinmistir. Bununla beraber kay-
naklarªndan birinin II. Me˛med devri tarihçilerinden Sµkrull h’ªn (ö. 869/1464’ten
sonra) Farsça yazdªÿª Behcetµ’t-tev rıƒ isimli eserinin Osmanlª tarihini içeren bölµ-
mµ olduÿu anlasªlªyor. Mesela, Behcetµ’t-tev rıƒ, Tµrkiye Selçuklularª sultanª III.
fiAl eddın Keyküb d’ªn (698-702/1298-1302) 20 yªl, 9 ay ve 13 gµn saltanat sµrdµÿµ-
nµ yazªyor. Bu konuda K. de aynª bilgileri aktarªyor.11 Ayrªca, Rümeli’de fethedilen
yerlerden Seydi Kavaÿª ve Vize’nin fethini veren ilk kaynak Behcetµ’t-tev rıƒ, sonra
da Sel †ınn me’dir.

K. her ne kadar mesnevi tarzªnda yazmªs olduÿu bu eserinin 3600 beyitten mey-
dana geldiÿini söylµyorsa da12 beyit sayªsª 3029’dur. Vezin ve imla hatalarª ile tek-
rarlara sªkça rastlanan eserin tek yazmasª yetersiz bir katip tarafªndan kopya edilmis
olmalªdªr. Tµrkçe yazdªÿª bu eserinin Farsça yazªlanlar kadar gµzel olduÿunu söyle-
yen K. Tµrkçe’yi Farsça’ya karsª savunur ve Farsça’dan söz alªp tercµme etmenin hµ-
ner olmadªÿªnª vurgular. Yine Tµrkçe yazdªÿª Fir setn me ve Süzn me adlª eserleri
ile gazelleri padisah ve devlet bµyµklerinden herhangi bir raÿbet görmeyen K. bµtµn
umudunu baÿladªÿª bu eserinin ilgi göreceÿi ve emeÿinin karsªlªksªz kalmayacaÿª dµ-
sµncesindedir. Ancak, II. B yezıd’den bir seyler koparacaÿªnª uman K.’in bu beklen-
tªsinin gerçeklesmediÿi eserindeki ifadelerinden anlasªlmaktadªr. Eserini padisaha
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sunmasªna bazª devlet bµyµklerinin engel olacaÿªndan daima endise etmis olan K.’in
Sel †ınn me’si kendisinden sonraki Osmanlª tarihçilerince hiç kullanªlmamªs bir
kaynaktªr.

Sel †ınn me’nin bilinen tek nµshasª Istanbul ˜niversitesi Kµtµphanesi’nde bulun-
maktadªr. 118b yapraÿªndaki kayda göre istinsah tarihi 1111/1602 olan bu nµshada
eserin adª ve baslªklarª siyahtan farklª renklerde yazªlmªstªr. Kimi beyitlerin ikinci
mªsralarª eksiktir. Bozuk ve harekeli bir nesihle istinsah edilmis olan bu nµsha
1929’da ciltlenmistir.

K. Sel †ınn me’nin dªsªnda yukarªda zikredilen Süzn me ve Fir setn me adlarªnda
Tµrkçe yazdªÿª iki eseri daha olduÿunu söylµyorsa da, bu eserlerin bugµn bilinen nµs-
halarª yoktur.
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