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MA˘REMˆ
‡a†avlalª
(ö. 942/1535)

HAYATI
Doÿum tarihi hakkªnda kaynaklarda kesin bilgi bulunmayan M.’nin, doÿum yeri
16. yµzyªlda ‰ala†a’ya baÿlª olan ‡atavla’dªr (Kurtulus). Ma˛remı mahlasªnª kullanan
yazarªn asªl adªnªn A˛med, babasªnªn ise II. Byezıd’in musahiblerinden ‡a†avlalª
Me˛med Bey (ö. ?) olduÿu Sehnme’sinde yer alan bilgilerden ve Mecmafiµ’l-le†’if’de yazarªn adªnªn A˛med b. Me˛med b. ‡a†avül fiAlı olarak geçmesinden anlasªlmaktadªr. Esrr Dede’nin (ö. 1211/1797) tezkiresinde zikredilen ve 950/1543 senesinde Qonya’da öldµÿµ kaydedilen Mevlevı Ma˛remı Dede’nin ‡a†avlalª M. ile alakasª olmamasªna raÿmen, aynª eserde verilen gazel örneÿinin M.’ye ait olduÿu anlasªlmaktadªr.1
Medrese eÿitiminden sonra ‰ala†a’da yirmi yªl kadar katiplik ve naiblik görevinde
bulunan M. Pırı Pasazde Me˛med Çelebı (ö. 932/1525-26?) ile Asçªzde ˘asan Çelebı’nin (ö. 942/1535) bir paskalya törenini izlemek için kªyafet deÿistirip ‰ala†a’da
kiliseye gitmeleri µzerine, “‰ala†aya sanem seyrine gelmis / Sitanbuldan bir iki din
ulusu” beytini söylemesi yµzµnden vazifesinden azledilmis, fakat sonra adª geçenlerden özµr dileyince görevine iade edilmistir. ‰ala†a kadªsª Beysehirli ˘asan Çelebı
(ö. ?) Selnık (Thessaloniki) kadªlªÿªna tayin edilince onunla birlikte gitmistir. fisªq
Çelebı’nin (ö. 979/1572) anlattªklarªna göre, 940/1533 senesinde Istanbul’a dönerken
bindiÿi gemi dµsman eline geçince esi ve çocuklarªyla birlikte esir dµsmµstµr. Fidye
için gerekli parayª bulmak µzere esini ve çocuklarªnª rehin bªrakªp Istanbul’a doÿru
yola çªkan M.’nin bindiÿi gemi Eÿriboz’da (Evvoia/Evia) Qªzªl˛ißr kalesine uÿradªÿªnda arkadasª sair Esırı’den (ö. 1000/1591-92?), yakªn dostlarªndan Ktibı mahlaslª
Seydı fiAlı Çelebı (Re’ıs; ö. 969/1562) ve Nigrı mahlaslª Naqqs ˘aydar’ªn (ö. 980/
1572) Barbaros ayreddın Pasa’nªn (ö. 953/1546) donanmasªyla Tünus’a gittiklerini
öÿrenince µzµlmµs, fakat Seydı fiAlı ve Naqqs ˘aydar’ªn içinde bulunduÿu gemi
rµzgarªn ters yönde esmesi µzerine Qªzªl˛ißr kalesine gelince eski dostlar bulusarak
Istanbul’a beraber gitmislerdir.2
M. ailesini esaretten kurtarmak için gerekli parayª topladªÿª sªrada Muharrem 942/
Temmuz 1535 tarihinde vefat etmistir. Ölµm tarihi bazª kaynaklarda farklª kaydedilmis olan M.’nin vefatªna Qfzde F’i„zı (ö. 1031/1622) su tarihi dµsµrmµstµr: “h
rª˛let-i Ma˛remı” (942/1535).3 Naqqs ˘aydar toplanan 1700 filoriyi ailesini kurtarmak için göndermis ve M.’nin o tarihte ölmµs olan oÿlu hariç, esi, iki kªzª ve bir
diÿer oÿlu Istanbul’a dönmµstµr. Hammer ve Babinger fidye parasªnª Barbaros ayreddın Pasa’nªn vermis olduÿunu belirtse de, Tµrkçe kaynaklarda bu bilgi teyit edilmemektedir.4
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ESERLERº
 Sehnme
12280 beyitten olusan eserin birinci bölµmµ (beyit 1-2263) ayrª bir cilt olup II.
Byezıd’in sefer ve zaferlerinden söz eder. Eserin ikinci bölµmµ (beyit 2264-8944) I.
Selım döneminden (918-26/1512-20), özellikle de ˆrn ve Mªßªr seferlerinden söz
eder. ˜çµncµ bölµm (beyit 8945-12280), I. Sµleymn’ªn saltanatªnªn (926-74/152066) ilk iki yªlªndaki olaylar ile Belrad ve Rodos’un fethini anlatªr.
Eser biçimsel özelliklerine bakªlarak µç ayrª kitap olarak telakki edilebilir. Zira her
µç kitabªn basªnda mesnevi biçiminde yazªlan eserlerde olduÿu gibi bir giris bölµmµ
vardªr. Her µç kitabªn girisinde tevhid (2285-2346 beyitler), mµnacat (2264-2284,
2347-2588), na’t (39-66, 2589-2671), miraciyye (1-38, 2672-2755), ilk dört halifeye
medhiye (67-106, 2756-2795), telif sebebi (107-170, 2838-2992), devrin padisahªna
övgµ (516-519 eksik, 2796-2834, 2993-3025) yer almaktadªr. M.’nin yazdªklarªndan
eserini sunduÿu kisilerden beklediÿi karsªlªÿª almadªÿª için bir sonraki eserini yazdªÿª
izlenimi çªkmaktadªr. Ayrªca 1. kitapta yazdªÿª beyitlerin birçoÿunu 2. kitapta tekrar
kullanmªstªr. 3. kitapta tekrar edilen beyit sayªsª azdªr.
1. kitabªn elde mevcut nµshasª bastan ve sondan eksik, dµzenlemesi karªsªk olduÿu
için anlatªlan konularda kronoloji yoktur. Örneÿin II. Mehmed’in (848-50/1444-46 ve
855-86/1451-81) ölµmµ sonlarda yer almaktadªr (beyit 2046-2065). Bölµm baslªklarª
Farsça’dªr. 2. kitapta bölµm baslªklarª sonradan yazªlmak µzere bosluk bªrakªlmªs ancak yazªlmamªstªr.
Eser Hatice Aynur tarafªndan µç kitap birlikte olmak µzere yayªna hazªrlanmaktadªr. Hazªrlanan bu metne göre her µç kitapta yer alan olaylarªn belli baslªlarª söyledir (parantez içindekiler beyit numaralarªdªr):
1. kitap: Sehzade Byezıd’in vasfª (171-192); Amasya’ya gitmesi (193-200); Tekfurun II. Byezıd’i ziyareti (212-237); fiAlı Pasa’nªn Bodn’a gazaya gönderilmesi (238-303); II. Byezıd’in yazª
Çöke yaylasªnda geçirmesi (304-332); II. Byezıd’in sehzadelerinin vasfª (333-360, 1350-1386); II.
Byezıd’in Edirne’ye gitmesi ve Edirne sehrinin vasfª (361-410); Gedik A˛med Pasa’nªn (ö. 887/
1482) öldµrµlmesi (411-38); II. Byezıd’in Bodn seferi (472-515); fiAlı Pasa’nªn Qaramnlªlarla savasª; II. Byezıd’in Cem’le mµcadelesi ve Cem’in Avrupa’ya gitmesi (523-868, 1019-1100, 12361349); Sehzade fiAbdullh’ªn ölµmµ (869-910), II. Byezıd’in Istanbul’a gelmesi ve Istanbul’un vasfª
(911-991) fiAlı Pasa’nªn Qaramanlªlarla savasª (1101-1167), Sehzade A˛med’in Mu˛ammed Beg’le
birlikte savasª ve kazanmasª (1387-1478); Mesı˛ Pasa’nªn (ö. 907/1501) sadrazamlªktan azli (15361590); Kili kalesinin alªnmasª ve II. Byezıd’in Kili ve Aqkirmn’ª fethi (1479-1535, 1591-1688); II.
Me˛med’in ofya yaylasªna ve ava gitmesi (1689-1765); fiAlµddevle’yle mµcadele (1785-1835); Fesd Me˛med Pasa’nªn zulmµ ve memleketin harab olmasª (1950-2009, 2029-45); II. Me˛med’in ölµmµ (2046-2065); Fesd Me˛med Pasa’nªn katli (2091-2105).
2. kitap: II. Byezıd’in vezirlerine tahttan çekileceÿini söylemesi (3088-3236); I. Selım’in tahta
geçmesi ve memlekette huzuru saÿlamasª (3237-3300); II. Byezıd’in ölµmµ (3301-3336); Sh fiºsmfiıl’e karsª savas hazªrlªklarª; Çldªrn savasª ve Sh fiºsmfiıl’in yenilmesi; ˘oy sehrinden geçerek
Tebrız’e gidilmesi; sehrin teslim alªnmasª; tµccar ve sanat erbabªnªn Istanbul’a göçmesi (3466-3766);
Gµrcµlerin ºspir’i teslim etmeleri; savas olmadan Bybürd’un alªnmasª (3761-3805); kªsªn Amasya’da
geçirilmesi (3806-3859); Macar savasª, 920/1524 (3860-3981); baharªn gelmesi; Kemƒ ve Sivas kalelerinin alªnmasª (3982-4092); Diyrbekir ilinin itaaatinin kabulµ (4093-4185); fiAlµddevle’nin itaatsizlik etmesi ve öldµrµlmesi, yerine Sehsuvrolª’nªn tayini (4186-4415); Sh fiºsmfiıl’in komutanª
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Nür fiAlı ile Bªyªqlª Me˛med Pasa’nªn (ö. 928/1522) savasª ve fiNür fiAlı’nin yenilmesi (4551-4654);
Adana ve ‡arsüs emirinin itaatini bildirmesi (4722-4738); Kapalªçarsª yangªnª (4791-4901); I. Selım’in
Edirne’ye gitmesi ve Edirne’nin vasfª (4902-4945); Sah ºsmfiıl ve Qansu ‰vrı’nin Edirne’ye elçi
göndermesi (4946-5015); Sh fiºsmfiıl µzerine sefer hazªrlªklarª (5246-5345); Mªßªr’a elçi gönderilmesi; Mªßªr beylerinin Qansu ‰vrı’ye (ö. 922/1516) savas için baskª yapmalarª ve Qnßü ‰vrı’nin
savas kararª almasª; bunu duyan I. Selım’in Memlük topraklarªna yönelmesi; Divrigi; Mala†ya; Sıs;
Rüm-qalfie ve ‡arsüs kalelerini almasª (5346-5909); iki ordunun ˘aleb’de karsªlasmasª; Qansu ‰vrı’nin yenilmesi ve kaçmasª ve ölmesi; ˘aleb’in teslim olmasª (5910-6409); Mardin kalesinin alªnmasª
(6462-6552); I. Selım’in Sm ve Mªßªr seferine karar vermesi; Sm’ª savassªz teslim almasª (65536619); Mªßªr’a gitmek µzere çölµ geçmesi (6620-6890); Memlüklarªn ‡ümn Bay’ª sultan seçmeleri;
iki ordunun Ridniyye’de (al-Raydnıya) karsªlasmasª (6891-7256); ‡ümn Bay’ªn yenilmesi ve kaçmasª; I. Selım’in Bülq’a gitmesi (7257-7307); iki ordunun tekrar karsªlasmasª (7308-7785); ‡ümn
Bay’ªn yakalanmasª ve asªlmasª (7786-8066); I. Selım’in ºskenderiyye’yi ziyareti (8067-8152); önce
Yünus’un (ö. 923/1517) sonra ayr’ªn (ö. ?) Mªßªr sultanlªÿªna tayini; Sm sultanlªÿªna Cnberdı’nin
(ö. 927/1521) tayini (8153-8257); ne kalesinin alªnmasª ve ºbn-Hanes’in öldµrµlmesi (8153-8550);
Cellı isyanlarªnªn baslamasª ve bastªrªlmasª (8551-8768); I. Selım’in dönµsµ ve Istanbul ve Edirne’deki yasamª; I. Selım’in ölµmµ (8797-8994).
3. kitap: I. Selım’in ölµmµ ve cenaze töreni (9252-9319, 9428-9520); I. Sµleymn’ªn (926-74/
1520-66) tahta çªkmasª (9320-9427, 9521-9581); Istanbul’un vasfª (9582-9969); ihanet eden Cnberdı’nin Ferhd Pasa (ö. 932/1525) tarafªndan öldµrµlmesi (9970-10155); Macaristan seferine çªkªlmasª;
Bögµrdelen ve Belrd kalelerinin alªnmasª; ava nehri geçilerek Serem’e (Syrmium) gidilmesi ve Zemin kalesinin alªnmasª (10156-11500); Rodos seferi ve Rodos’un fethi (11751-12227).

Eserin akªcª bir dili vardªr. M.’nin anlattªÿª konulara uygun kelime seçmeye özen
gösterdiÿi dikkat çekmektedir. Fuad Köprµlµ tarafªndan Tµrkı-i bası† akªmªnªn önde
gelen iki temsilcisinden biri sayªlan M.’nin bu eserinde kullandªÿª dil yasadªÿª dönemde yazªlan aynª tµr eserlerle paralellik göstermektedir. Döneminin dil anlayªsªna
göre Tµrkçe, Arapça ve Farsça kelimeleri birlikte kullanªr. Kimi zaman Tµrkçe arkaik
kelime kullandªÿª görµlµr. Anlatªmªnª gµçlendirmek için edebî sanatlara basvurur.
Benzer konudaki eserlerle karsªlastªrªldªÿªnda eserini tarihçi kimliÿiyle deÿil edebiyatçª kimliÿi ile yazdªÿª anlasªlmaktadªr.
Sehnme’den ilk olarak bahseden La†ıfı, eserin, I. Sµleymn’ªn tahta geçisinden
Badd seferine kadarki fetihlerini anlattªÿªnª belirtir, fakat I. Selım dönemini anlattªÿªna dair hiçbir sey söylemez. fisªq Çelebı aynª eserin I. Selım ve I. Sµleymn’ªn
gazalarªnª konu ettiÿini ve her hikayenin sonunda bir tarih dµsµrdµÿµnµ belirtir.
Ayrªca filı, Beynı ve Ktib Çelebı de tezkirelerinde esere kªsaca deÿinirler. Hammer M.’nin I. Selım ve I. Sµleymn’ªn seferlerini öven bir Sehnme yazdªÿªnª, Babinger ise La†ıfı’nin görµsµnµ aktararak eserin Qnünı Sul†n Sµleymn’ªn seferlerinden
söz ettiÿini ve yazmanªn bulunamadªÿªnª belirtir.5 M. hakkªnda bir kaç makale yazan
Fuad Köprµlµ’nun ardªndan Agah Sªrrª Levend ve Abdµlkadir Özcan da Sehnme
hakkªnda bilgi vermislerdir. Sehnme’nin µzerine 1993 yªlªnda tamamlanan bir doktora tezi bulunmaktadªr.6
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 [Fet˛nme-i Ungurüs]
Zagreb Bilimler Akademisi’nde Franz Babinger kitaplarª arasªnda (OZJA 411) bulunan bu eser hakkªnda savas sªrasªnda yazmalarªn baska yere tasªnmasª (1992) ve henµz yeni yerlerine konulmamasª nedeniyle bilgi edinilemedi. Elde bulunan fotokopi 5
yaprakta, 922/1516 yªlªnda ölen Kµrekçibasª A˛med Bey için bir mersiye ile bir tarih
ve sadece basª olan Feti˛nme-i Ungurüs bulunmasªndan, eserin manzum olduÿu anlasªlªyor.7
M.’nin yukarªda adª geçen tarihi eserleri dªsªnda Mecmafiµ’l-le†’if8 ve Bası†nme9 isimli iki eseri ve Sµtµrnme10 isimli bir ahlak ve öÿµt kitabª vardªr. ˘µseyin b.
˘asan b. Seyyid el-˘µseyin’in (ö. 818/1415-16) Tarabµ’l-meclis11 isimli ahlak ve
öÿµt kitabªnª tercµme eden M.’nin, çesitli mecmualarda rastlanan çok sayªda kaside,
gazel ve diÿer siirleri bulunmaktadªr.
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