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ABDÜLKADİR ERDOĞAN (1877-1944), Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nin
ilk müdürlerinden, kültür tarihçisi. Konya’da doğdu. Babası Ali Efendi’dir. Soyadı kanunu çıkıncaya kadar dedesi Hamdi Efendi’nin adını kullandığından
Hamdizâde olarak tanınmıştır. Kanun çıkınca önceki bazı yazılarında kullandığı Erdoğan adını soyadı olarak aldı. Abdülkadir Erdoğan iyi bir medrese tahsili
gördükten sonra Dârülmuallimîn’de okudu ve buradan 1895’te mezun oldu. Ayrıca yetişmesinde, o yıllarda Konya’da sürgünde bulunan Ebüzziyâ Mehmed Tevfik’in evinde yapılan toplantıların önemli rolü olduğu belirtilmektedir. İlk görevine 1909’da Konya İdâdîsi’nde Türkçe muallimliğiyle başladı. Daha sonra Konya
Sultânîsi’nde, Konya Dârülhilâfe Medresesi’nde Farsça, İslâm tarihi, Konya Kız
Muallim Mektebi’nde din ve edebiyat dersi öğretmenliği yaptı. 1932 yılında, İstanbul’da Süleymaniye Külliyesi imaretinde kurulmuş olan Türk ve İslâm Eserleri
Müzesi’ne İbnülemin Mahmud Kemal’in yardımcısı olarak tayin edildi. 1935’te
İbnülemin’in emekliye ayrılması üzerine aynı müzede müdür vekili, 1937’de müdür oldu. 1943’te yaş haddinden emekliye ayrıldı. 1 Aralık 1944’te vefat etti. Gençliğinde İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin Konya merkez idare heyeti üyesi olmuş,
öğretmenliği yıllarında da Konya’da il idare meclisinde üye sıfatıyla çalışmıştır.
Müze müdürlüğü sırasında, burada mevcut olup aralarında bilinen en eski tercümenin de yer aldığı dokuz Kur’an tercümesini “Kur’an Tercemelerinin Dil Bakımından Değerleri” adlı makalesiyle ilim âlemine tanıtmıştır.
Eserleri: Abdülkadir Erdoğan’ın basılmış iki kitabı vardır: Üstünde adı olmamakla beraber onun tarafından hazırlandığı bilinen Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Katalogu ile (İstanbul 1939) Fatih Devrinde İstanbul’ da Bir Türk Mütefekkiri, Şeyh Vefa Hayatı ve Eserleri (İstanbul 1941). Vakıflar Dergisi ve Türk Tarih,
Arkeologya ve Etnografya Dergisi’nde birçok makalesi bulunmaktadır. Bunlardan
başka, Konya’da yayımlanan Babalık Gazetesi’nde 1910-1926 yılları arasında bazı
yazıları çıkmıştır. İstanbul’da neşredilen Zaman Gazetesi’nde de bazı yazıları yayımlanmıştır (1935).
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Erdoğan, Abdülkadir” maddesi, madde yazarı: Semavi
Eyice, Cilt: 11, 1995, Sayfa: 288)
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“Kötü fiillerin cezalandırılması Allah için bir mecburiyet olmayıp adalettir, iyi fiillerin mükâfatlandırılması da öyledir.
Bize verdiği bir anlık bir mutluluk, O’na karşı yapacağımız bütün teşekkürlerimizi aşarken, iyi fiillerimiz için ondan nasıl mükâfat isteyebiliriz?”
(Hızır Bey, Kasîde-i Nûniyye’den (76-77),
Tercüme: M. Sait Yazıcıoğlu)

Her sözde inat etme
Her mezbelede bitme
Sapa yollardan gitme
Derviş olayım dersen
Dostunda kusur görme
Ak yüze kara sürme
Başına çorap örme
Derviş olayım dersen
(Şeyh Ebülvefa’dan)

Takdim

Fetihlerin en güzeli nefislerin terbiyesiyle ve gönüllerin ihyasıyla gerçekleşendir. İnsanı yaşatan şehir kendini kâmil
anlamda ancak böyle bir fetihle var eder, bir medeniyet simgesine dönüşür ve sonsuza kadar payidar olur. İstanbul’un
fethi de gerçek manasını âlimlerin, ariflerin, fazıl ve adil
şahsiyetlerin gayretleriyle bulmuştur. Her işte olduğu gibi,
gönüllere ulaşan yolun da yapıcıları, banileri vardır. Bir
mutasavvıf, âlim ve şair olarak hafızalarda yer etmiş Şeyh
Ebülvefa, İstanbul’un ilk manevi mimarlarından, daima
hayırla, saygıyla andığımız öncü şahsiyetlerinden biridir.
Ârif, ilmiyle âmil bir zat olarak yüzünü ilim ve riyazetten
başka yere asla çevirmeden bütün bir ömrünü gönüllerin
ihyasına adamıştır.
Sultan Fatih’in ilme merak ve muhabbetinin çok küçük yaşlarında başladığı bilinmektedir. Onun ilim sevgisi
önüne çıkan fırsatları doğru şekilde değerlendirmesini sağlamıştır. Gerçekten de genç padişahın böylesine üstün vasfı
olmasaydı Osmanlı kültür dünyasında “ilim dağarcığı” unvanıyla anılan kelam, mantık ve felsefe ilimlerinde emsaline zor rastlanan bir âlimden, Hızır Bey’den söz edebilir miydik?
Fatih’in sevgi ve teveccühünü kazanan Hızır Bey İstanbul’un Fetih’ten hemen sonra ilk kadılığını yapma şerefine
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erişmiştir. O, kaynağı Anadolu’da olan müthiş bir hikmet
ve hoşgörü ikliminden feyizlendiğini hâl ve hareketleriyle
gösteren, taassuptan uzak münevver bir kadı olarak imparatorluk başkentini huzur ve sükûnet içinde idare etmiştir.
Elinizdeki kitap, İstanbul’la, özellikle Fatih’imizle özdeşleşmiş, tarihimize altın harflerle geçmiş bu iki büyük
şahsiyet hakkında hazırlanmış olup, müellifi yine şehrimizin saklı kalmış değerlerinden Abdülkadir Erdoğan’dır.
Merhum, önemli bir kültür tarihçisi, aynı zamanda Türk
ve İslam Eserleri Müzesi’nin ilk müdürlerindendi. Kendisini bu vesileyle rahmetle yâd ederken kitabın oluşmasında
emeği geçen Mustafa Kirenci Beyefendiye ve bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı sunarım.
Keyifli okumalar dilerim.

Önsöz

Fatih Devri İstanbul’unda Bir Bilge Bir Bilgin: Şeyh
Ebülvefa ve Hızır Bey adını verdiğimiz bu çalışma, Türk
ve İslâm Eserleri Müzesi’nin ilk müdürlerinden, kültür ve
medeniyet dünyamıza dair çalışmalarıyla kaynaklarda yer
almış Abdülkadir Erdoğan’ın Şeyh Ebülvefa hakkındaki
eserini ve Hızır Bey hakkında kaleme aldığı iki yazıyı bir
araya getiriyor. Eserin ve iki yazının künyeleri şöyle:
•

On Beşinci Asır Ortalarında İstanbul’da Bir
Türk Bilgini Hızır Bey, Hayatı ve Eserleri I,
Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Sayı: 57, Temmuz 1943, Sayfa: 22-27.

•

On Beşinci Asır Ortalarında İstanbul’da Bir
Türk Bilgini Hızır Bey, Hayatı ve Eserleri II,
Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Sayı: 58-50,
Ağustos-Eylül 1943, Sayfa: 30-37.

•

Fatih Mehmed Devrinde İstanbul’da Bir Türk
Mütefekkiri Şeyh Vefa Hayatı ve Eserleri,
Ahmed İhsan Basımevi Ltd., İstanbul, 1941, 48
Sayfa.

Abdülkadir Erdoğan, eserini ve yazılarını kaleme aldığı
zamanlar dikkate alındığında kaynakların elverdiği bilgileri çerçevesinde, Fatih Devri İstanbul’undaki iki değerli
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şahsiyete dair ilk örnek bir biyografi çalışması ortaya koymuştur. İstanbul’un ilk kadısı, valisi, belediye başkanı Hızır Bey (ö. 863/1459) ve Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair. Şeyh Ebülvefa
(ö. 896/1491); devrinin oldukça zengin yönetici, âlim, şair,
mutasavvıf, aydın kadrosu içinde bir yıldız gibi parlayan,
medeniyet dünyamızın kurucu büyüklerindendir. Özellikle
İstanbul’un Fethi’nden (1453) sonra Yeni İstanbul’un madden ve manen inşasında onların üstün katkıları çok çeşitli
eserler konu olabilecek evsafta. Vefat tarihlerini esas alarak
söyleyecek olursak Hızır Bey İstanbul’un Fethi’nden 6 yıl
sonra, Ebülvefa’da 38 yıl sonra vefat etmişlerdir. Akşemdeddin, Molla Gürânî, Sinan Paşa, Molla Hüsrev, Molla
Yegân, Müslihüddin Halife, Abdullatifü’l-Makdesî, Muhyiddin-i Kocevî, Sabayî, Şah Ali, Zenbilli Ali Efendi, Şeyh
Ahmed-i Buharî, Mehmed Muhyiddin-i Vefayî, Zati, Üsküplü Şem’î… gibi çağdaşlarıyla hakiki bir aydınlanmanın,
örneklerini sunmuşlardır.
Eseri yayıma hazırlarken dilini olduğu gibi koruduk.
Ancak bugün için kullanılmayan, genç okurlarımız için bilinmeyeceğini düşündüğümüz kelimelerin anlamları dipnotlarda verildi. Eserde oldukça fazla sayıda şahıs, eser ve
olay ismi geçtiğinden, bu isimler, eserler ve olaylar hakkındaki açıklayıcı bilgilerden meydana gelen “Açıklamalar” bölümü esere ilave edildi. Bu kısım, Şeyh Ebülvefa ve Hızır
Bey’in hayatına eşlik eden devrin önemli kişilerinin kısa
biyografilerinden, eser-yer isimleri ile o döneme ait vuku
bulan bazı olaylara ve kurumlara dair malumat verici ve
metni kavramaya yardım edeceğini düşündüğümüz bilgilerden meydana gelmektedir. Devrin şahıs kadrosunu, Şeyh
Ebülvefa ve Hızır Bey’in çağdaşlarını, siyasi ve toplumsal
çevresini bir bütün halinde anlaşılabilmesi için derlediğimiz bu bölümdeki bilgilerin sonunda, edinilen kaynaklara
dair künye bilgilerine de verilmiştir. Abdülkadir Erdoğan
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bu kitabın bir bölümünü teşkil eden “Şeyh Vefa Hayatı ve
Eserleri” isimli kitabının 1941 tarihli baskısında bazı resim, belge ve çizimlere yer vermiştir. Biz bu yayınımızda o
resim, belge ve çizimleri aynen aldık. Onun dışında Vefa
Camii ve çevresi ile ilgili bazı fotoğraflar TDV İslâm Ansiklopedisi’nden ve Şehir İslami İlimler Kulübü ve İstanbul’daki camiler.com’dan alındı. Mekânı görmeyen okurlarımıza tanıtıcı olması bakımından yer verdiğimiz bu
resimleri aldığımız kurumlara teşekkür ederiz.
Eserde geçen Farsça ve Arapça şiir ve ibarelerin altına
köşeli parantez içinde Türkçeleri verildi. Bu çevirileri Prof.
Dr. Mehmet Atalay ve Prof. Dr. Mehmet Yavuz yaptılar.
İki hocamıza da çok teşekkür ederiz.
Kitabın yayınlanma hikâyesinden de bahsedecek olursak. Bu çalışma aslında Büyüyenay Yayınları için hazırlanmaktaydı. Yayınevimizin adresi olan Fatih ilçesi son yıllarda,
daha önce pek rastlamadığımız bir kültür hareketini sessiz
sedasız dolu dolu yürütüyor. Açılan kütüphanelerle, yapılan yayınlarla Fatih ilçesi bir aydınlanma hareketini adım
adım icra etmekte. 35 yıldır İstanbul’dayım ilk defa şahit
olduğum bu çabanın verimleri her gün artarak devam etmektedir. Fatih ilçesindeki bu çalışmalar neticesinde birçok atıl tarihi bina restore edilip kütüphane yapılmakta,
şimdiye kadar çeşitli semtlere dağılmış 13 kütüphane her
gruptan ve yaştan öğrencilere hizmet sunmakta. Özellikle
Fatih Belediyesi merkez binasında yapılan kütüphaneden
söz etmek isterim ki, Türkiye’de bir örneği var mı bilemem ama bir kamu binası ortasındaki boş alan ustalıkla
değerlendirilmiş 40.000 kitaplık bir kütüphane yapılmış.
24 saat açık kütüphaneye gelenler çorba ve çay ikramıyla
ortam sımsıcak bir yuva haline getirilmiş. Bizzat Belediye
binasının merkezine öğrencilerin istifade edeceği güzel bir
kütüphane kurulması hem böyle bir fikre sahip olunup icra
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edilmesi hem de Fatih gibi medeniyet merkezi bir ilçeye asli
hüviyetini hatırlatması bakımından ne kadar takdir edilse
azdır. Bu yüzden Fatih bölgesinin tarihinde eşsiz bir yere
sahip “Fatih Devri İstanbul’unda Bir Bilge Bir Bilgin:
Şeyh Ebülvefa ve Hızır Bey”e dair bu eser en fazla Fatih
Belediyesi yayını olmayı hak ediyordu.

On Beşinci Asır Ortalarında
İstanbul’da Bir Türk Bilgini

Son söz olarak bu eserin konusu olan Şeyh Ebülvefa ve
Hızır Bey’i hürmet ve minnetle anıyor rahmetler diliyorum. Çalışma azmi ve enerjisini vefasının hizmetine veren
ve bu eseri teşekkül ettiren Abdülkadir Erdoğan’ı minnet
ve rahmetle anıyoruz. Son olarak Fatih Belediyesi Başkanımız M. Ergün Turan beyi, tarihin daha iyi takdir edeceği hizmetleri için kutlar, şahsında tüm görevlilere teşekkür ederim.

Hayatı ve Eserleri

Hızır Bey

Mustafa Kirenci
Aralık 2021
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On Beşinci Asır Ortalarında
İstanbul’da Bir Türk Bilgini

Hızır Bey
Hayatı ve Eserleri

I.1
İki şeyden birini tercih etmeyerek tesviye2 eylemek manasına gelen adaletin Osmanlı tarihinde çok kıymetli örnekleri vardır. Eskiden Mekteb-i Kuzat3 ve Mekteb-i Hukuk
gibi müesseseler bulunmadığı için hakkı ihkaka4 memur
olanların hep medreselerden yetiştiğini ve diğer hükûmet
şubeleri olmadığı için de her idarî zümrenin işini görenlerin Kadı’lar olduğunu kabul etmek artık bir hakikat haline
gelmiştir. Medreselerin son devirlerde uğradığı inhitat5 derekelerini6 gözönüne alarak buralardan yetişen büyüklerin
varlığını inkâr etmek çok insafsızlık olur. Osmanlı tarihinde
öyle yüksek hakimler ve hukuk âlimleri gelip geçmiştir ki
onların tuttuğu adalet yolu bugün bile az çok örnek olmaya
lâyıktır. Eğer bunların hal tercümelerini ve adalet yolunda
gösterdikleri hususiyetlerini birer birer sıralayacak olursak
1 Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Sayı: 57, Temmuz 1943, Sayfa: 22-27.
2 Tesviye: Aynı seviyeye getirme.
3 Şer‘î mahkemelere hâkim yetiştirmek üzere şeyhülislâmlığa bağlı olarak kurulan hukuk medresesi. Medresetü’l-Kudât Nizamnâmesi 5 Safer
1332’de (3 Ocak 1914) Şeyhülislâm Esad Efendi zamanında neşredilmiştir.
4 İhkak: Hakk yani “sâbit ve doğru olmak, gerçekleşmek”ten. Hakkı yerine
getirme.
5 İnhitat: Gerileme, çöküş, çöküntü. Aşağı seviyeye inme.
6 Dereke: Aşağı derece, aşağı seviye.
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cildlerle eserler vücuda getirilebileceği muhakkaktır. Biz burada Fetih’ten sonra İstanbul’un ilk kadılığını üzerine almış olan Hızır Bey’in hayat ve eserlerine dair yeni bir tetkikimizi arzetmek istiyoruz:
Hızır Bey 810 senesi Rebiülevveli’nin ilk günlerinde
(Milâdi 6 Ağustos 1407) Sivrihisar’da dünyaya gelmiştir.
Sivrihisar adını almış olan Anadolu’da birkaç köy ve kasaba
vardır. Hızır Bey’in Ankara’nın 135 km. güneybatısındaki
Sivrihisar adlı kaza ile ilgisi olduğu söyleniyorsa da bu hususta kat’î bir hüküm vermek için bugün elde sağlam bir vesika yoktur. Vaktiyle Akşehir’e bağlı Sivrihisar adını taşıyan
bir köyün mevcut olduğunu ve sonraları onun münderis1 bulunduğunu söyleyenler vardır. Bizce onun bugünkü Sivrihisar adını taşımakta olan kasabaya izafeten ziyade Akşehir
civarındaki münderis Sivrihisar kasaba veya köyüne nisbeti
daha doğru gelmektedir.2
1 Münderis: Adı sanı, izi eseri kalmamış, tamamen yok olmuş.
2 Nasreddin Hoca’nın tesbit edilmiş bazı latifeli kıt’alarında Sivrihisar
yerine “Sivriler” kelimesi kullanıldığına göre Akşehir civarında vaktiyle Sivriler adı ile bir ufak köy bulunduğuna ihtimal vermekteyiz. Diğer
Sivrihisar kasabası, Nasreddin Hoca’nın memleketi değil, damadı ile
torununun memuriyet verdiği bir kasabadır. Bu itibarla her ikisinin de
Sivri kelimesini muhtevî bulunması dolayısıyla bu köy ve kasaba adları
birbirine karıştırılmış ve hatta bazı eserlere “Sivrihisar” değil, “Sifrihisar”
şeklinde de geçmiştir (Ahmet Vefik Paşa, Lehce-i Osmanî, 1306 İkinci Tabı, Cilt: 1, Sayfa: 459). Meşhur Şâir Eşref ’in ceddi olan Yayaköylü
Es’ad Efendi’nin Nuhbe şerhinde tesbit ettiğine göre bir gün Nasreddin
Hoca Sivriler mevkiinde ziraatle meşgul iken kendisiyle mübahase etmek [sohbet etmek konuşmak] için dokuz softa yanına gelmiş ve Hoca
merhum ile mübahaseye girmek istemişlerdir. Hoca bunları ilzam edip
[cevap veremez hale getirip] makhuren [yenilmiş bir halde] arkalarına
dönerken bir kısmı Hoca’nın kemalini itiraf ile nezdinde kalmışlar ve bu
vaziyete göre Hoca’dan Farsça bir kıt’a tanzimini rica etmişlerdir. Hoca
irticalen:
Reftem becayi Sivriler
Gördüm dokuz kurd amedend
Bir kaçını batırladım
Bir kaçı hâlâ mirevend
kıt’asını Farsça olarak söylemiş, gidenleri bir şeye benzettiğini bu suretle anlattığı gibi, yanında kalanlar hakkında da latifesini esirgememiştir.
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Öteden beri tarihçilerin birleştikleri bir hakikat vardır
ki o da babasının Sivrihisar kadısı olduğu ve adının ise Celalüddin bulunduğudur. Anası da meşhur Nasreddin Hoca’nın kızı olmasına göre1 Akşehir ile alâkası olan ceddinin
memleketi civarındaki inkıraz2 bulmuş Sivrihisar kasabasından zuhur etmesini tercih etmek çok yerinde olur. Mevlevî
kaynaklarına göre Mevlâna dergâhı postnişinlerinden Çelebi
Emir Âlim’in3 ahfadından4 sayılan Hızır Bey’in, eğer bu rivayete doğru nazarı ile bakılırsa, baba tarafından ceddinin
Emir Âlim addolunması da onun Konyalı olmasına ihtimal
verdirebilir. Şu halde anası tarafından Nasreddin Hoca’nın
ve babası tarafından ise Çelebi Emir Âlim’in torunu olmak
üzere rivayetleri tevhid etmekte ve doğduğu yerin de Akşehir Sivrihisar’ı olduğunu kabul eylemekte bir dereceye kadar
isabet etmiş oluruz. Gerçi zamanımız tarih bilginlerinden
bazıları onun Nasreddin Hoca ahfadından olduğunu kabul
etmemekte5 ve Nasreddin’i ise Selçuklu devri vezirlerinden
Nâsırüddin namında latifeci bir zat olmak üzere saymakta

1

2
3
4
5

Şimdi bu kıt’adaki Cay-i Sivriler “Sivriler Yeri” dediğine göre bu meşhur Sivrihisar kasabası olmaktan ziyade o tarihlerde bu adla yadedilmiş
küçük bir köy olduğuna inanmak çok uygun gelmektedir. Veled Çelebi
İzbudak’ın evvelce neşrettiği “Letaif-i Hoca Nasreddin” adlı kitapta yukarıdaki kıt’adaki “kuyruklarını kopardım” mânâsına gelen “batırladım”
kelimesini de “yatırladım” şeklinde tesbit eylemiştir. (Sayfa: 21). (Müellifin Notu)
Nasreddin Hoca’nın iki kızından birisinin kime verildiği belli değilse
de diğerini Kadı Celâlüddin’e tezvic eylediği ve ondan da Hızır Bey’in
dünyaya geldiği birçok tarihçilerin kabul ettiği bir hakikattir. (Müellifin
Notu)
İnkıraz: Bitip tükenip yok olma, sonu gelme, son bulma, çökme, yıkılma.
Emîr Âlim Çelebi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı
97. sayfaya bakınız.
Sakıb Dede, Sefine-i Nefise-i Mevleviyan, Mısır Tab’ı, 1283, Kısmı Evvel,
Sayfa: 119. (Müellifin Notu)
Nasreddin Hoca’nın, Hızır Bey’in ceddi olduğuna dair İsmail Beliğ Efendi’nin kaleme aldığı Güldeste-i Riyâz-ı İrfan gibi bazı eserlerde imalar
mevcuttur. Fakat bunun en sağlamı Fatih Mehmed devrini de idrâk etmiş olan Lâmiî Çelebi’nin bir Konyalı Hoca ile Sinan Paşa arasında geçen
bir hikâyeyi Letaifname’sine geçirmesidir. (Müellifin Notu)
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ısrar etmekte iseler de dayandıkları esaslar bugün bizi tatmin etmekten oldukça uzak bulunmaktadır.
Fatih Mehmed devrini idrâk etmiş olan Lâmiî Çelebi’nin1 Letaif namındaki gayrı matbu’ eserinde bilmünâsebe2 yazdığı bir hikâyeye göre Hızır Bey’in Nasreddin Hoca’nın torunu olduğunda tereddüde mahal kalmamış olur.3
İsmail Beliğ Efendi Güldeste-i Riyâz-ı İrfan4 adlı eserinde
onun oğullarından bahsederken Nasreddin Hoca’nın 1408
(Hicri 811) tarihinde vefat ettiğini ve evlâdından ikisinin
de Bursa’da medfun5 bulunduğunu kaydetmiştir ki bizim
için mühim bir kayıt sayılmak icab eder. Timur’un6 Anadolu’yu istilası sırasında Nasreddin Hoca ile mülakatına dair
halk dilinde söylenmekte olan hikâyelerde tarihî hakikatlere
kat’iyen aykırı addedilemez. Bu itibarla Nasreddin Hoca’nın
Yıldırım Bayezid7 devrinde yaşamış olduğu kabul edilebilir.
1404’de (Hicri 807) ölen Timur’un 1408’de (Hicri 811) vefat
eden Nasreddin Hoca ile mülâkatta bulunduğu neden inkâr
edilmelidir? Ekser Türk kaynaklarında bu hakikat müsbet
1 Lâmiî Çelebi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 97.
sayfaya bakınız.
2 Bilmünâsebe: Yakınlığından dolayı, münâsebeti dolayısıyla, sırası gelmişken.
3 Letaif’te Bey’le ilgili ilgi şu latife yazmaktadır: “Osmanlının faziletlilerinden olan Molla Hızır Bey’den nakledildi: Bir gün mecliste, sohbet esnasında kadılık mesleğinin durumundan söz açılır. Mecliste bulunanlardan
biri: “Kadılık iki hasımdan biri büyük yerden olduğu vakit zordur” der.
Hızır Bey hemen karşılık verir: “Yok onda ne zorluk var? Belli ki makam korkusuna büyükler lehine hükmedersin. Esas zor olan, iki taraf da
büyüklerden olduğu zamandır.” (Lâmi’î Çelebi, Letâif-i Lâmi’î-Latîfeler
Kitabı, Haz. Yaşar Çalışkan, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2015, Sayfa:
213-214.)
4 İsmail Belîğ Efendi, hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 98. sayfaya bakınız.
5 Medfun: Toprağa gömülmüş, defnedilmiş (ölü).
6 Timur (ö. 807/1405), Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı
(1370-1405).
7 Yıldırım Bayezid hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı
99. sayfaya bakınız.
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olmakla beraber yabancı araştırıcılar da bu hususta hemen
hemen aynı kanaati taşımış bulunmaktadırlar.
Hızır Bey bir kadızâde olması dolayısıyla memleketinde sipahi kıyafetinde yaşamakta ve yüksek bir bilgin olan babasından tahsil-i kemalât eylemekte. Genç yaşında fevkalade kabiliyet ve zekâsıyla, mantık ve muhakemesiyle bütün
Anadolu’ya ün salmış bir zat ise de o zaman hükûmet merkezi olan Edirne’nin ve hükümdar olan Fatih Mehmed’in
malûmu değildi. Fatih Mehmed’in maarifperverliği dolayısıyla bütün İslâm âleminden bilginler Osmanlı payitahtına akın ederken Arap ulemasından birisi de Edirne’ye gelmiş ve Fatih nazarında mevki tutmak için bütün bilginler
ile mübâhaseye1 girişerek irad ettiği suallerle hepsine galebe çalmıştı. Bundan çok ıztırap duyan Osmanlı hükümdarı, Arabı ilzam2 için Türk âlimlerini taharrî3 etmeyi ve
onunla karşılaştırmayı düşünürken Sivrihisar gibi Anadolu’nun çok küçük bir kasabasında Hızır Bey gibi genç bir
âlimin mevcudiyetini haber almış ve derhal kendisini Edirne’ye davet etmişti.4 Hızır Bey, sipahi kıyafetinde, hasmı tarafından istihfaf5 ile karşılanmışsa da onun bütün suallerine
mukni6 cevaplar vermiş ve fazla olarak sorduğu on altı sorgu
ile Arabı, Osmanlı hükümdarı huzurunda, yere vurmuştur.
Hızır Bey gibi bir Türk’ün bu suretle bir Araba galebesinden ziyadesiyle memnun olan Fatih Mehmed, raksa gelmekle
kalmamış, sırtındaki çok kıymetli kürkünü çıkararak bizzat kendi eli ile Hızır Bey’in sırtına giydirmiştir. Osmanlı
1 Mübâhase: Karşılıklı konuşma, sohbet etme. İlmî, fikrî, edebî bir konu
üzerinde tartışma, münâzara.
2 İlzam: Bir tartışmada kuvvetli delil ve fikirlerle karşısındakini cevap veremez duruma getirme, susturma, susmaya mecbur etme.
3 Taharrî: Arama, aranma, araştırılma, bir şeyi bulmaya çalışma
4 Âli, Künhü’l-Ahbar, Matbu Nusha, Rükn: 4, Cüz: I, Sayfa: 229 ve Hoca
Sadettin, Tâcü’t-Tevârih, Cilt: II, Sayfa: 449. (Müellifin Notu)
5 İstihfaf: Küçük görme, hafif bulma, küçümseme, hor görme.
6 Mukni: İnandırıcı olan, inandıran, iknâ eden.
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padişahının bu suretle teveccühüne mazhar olan Hızır Bey
o tarihten itibaren Anadolu ve Rumeli’de mühim medreselere müderris tayin olunmuş ve İstanbul’un fethi üzerine Fatih Mehmed tarafından şehre ilk Kadı olarak seçilmiştir.
Fatih Mehmed, İstanbul’u fethettikten sonra muhtelif
anâsırı1 nefsinde toplayan ve Müslümanlarla henüz taazzuv2
etmemiş bulunan bir muhite, “taassuptan uzak münevver
bir kadı”nın vücuduna [varlığına] ihtiyaç gördüğü zaman,
evvelce takdirine mazhar olan Hızır Bey’i Edirne’den celbetmiş ve İstanbul’un başına kadı olarak geçirmiştir. Burada
mezkûr vazifeyi altı sene kadar fasılasız olarak ifa etmek suretiyle hiçbir zaman hükümdarın teveccühünü kaybetmemiş olan Hızır Bey, o zaman diğer hükûmet ve belediye işlerini görecek daireler mevcut olmadığı için şehrin bütün
malî, adlî, dinî ve beledî umurunu hakkıyla ifaya muvaffak
olmuştur. Fetih’ten sonra bir köy halinde Osmanlı Türklerinin eline geçmiş olan ve bugün İstanbul’un en şerefli bir
köşesi bulunan Kadıköy kasabasını Fatih Mehmed ona arpalık3 olarak ihdâ4 ve orada bazı ümran âsârı vücuda getirmek suretiyle o sahayı ihya eylemiştir. Bizanslılar devrinde
Halkidon adını alan bu köşenin Fetih’ten sonra Kadıköy
unvanıyla şöhret kazanmasına işte İstanbul’un ilk kadısı
olan bu Hızır Bey sebep olmuştur.
Bilindiği üzere Fatih Mehmed devrinde Osmanlı teşkilât sisteminde iki türlü kadılık unvanı mevcut bulunuyordu. Birisi Kadılkudatlık,5 diğeri ise Kazaskerlik idi.
1 Anâsır: Unsurlar, bir bütünü meydana getiren parçalar.
2 Taazzuv: Gelişip olgunlaşma.
3 Arpalık: Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı mensuplarına, idârî işlerde
ve saray teşkîlatında görevli olanlara maaşlarına ek olarak verilen yâhut
emekliye ayrıldıkları, işlerine son verildiği zaman emekli veya açık maaşı
olarak tahsis edilen mal veya para.
4 İhdâ: Hediye verme, hediye gönderme.
5 Kadılkudat: İslâm devletlerinde yargı sisteminin başında bulunan görevliye verilen unvan. Sözlükte “kadılar kadısı” anlamına gelen bir terkiptir; başkadı olarak da geçer. Kādılkudât, 3. (9.) yüzyılın sonlarına kadar
umumiyetle başşehrin kadısına verilen bir şeref unvanı iken sonraki dönemlerde devletin ülke ya da bölgedeki yargı teşkilâtının üst yöneticisi

20

Hızır Bey

Bunlardan birincisi olan Kadılkudat bütün memleket muamelatına baktığı halde Kazasker yalnız ordu işlerine memur bulunuyordu. Bu itibarla bunlardan birincisi olan Kadılkudat ikincisi olan Kazaskere tefevvuk1 eylemekte idi.
Hatta Fatih Mehmed’in son zamanlarında kazaskerlik Rumeli ve Anadolu olmak üzere ikiye inkısam2 ederek küçüldüğü vakit İstanbul kadılığı yani kadılkudatlık daha fazla
bir itibar ve ehemmiyet kazanmış bulunuyordu. İşte Hızır
Bey böyle bir zamanda Osmanlı idaresinin bütün mukadderatını eline almış ve Fatih Mehmed’in tam bir emniyet ve
itimadını elde etmişti. Bu mühim vazifeyi ifa ederken kafasından ve kaleminden çıkan hükümler, bize, onun meslekî
iktidarı hakkında kâfî derecede malûmat verebilmektedir.
Bu hükümlerin birçokları Arapça olmakla beraber Türk
dili ile yazılmış değerli hüccetler3 de görülmüştür. İsfendiyar oğlu İsmail Bey’in4 vakıflarına dair İstanbul’da fethi
müteakip tanzim edilen Türkçe vakfiyesi de Hızır Bey’in
kaleminden çıkmıştır.5 Bu vakfiyenin ihtiva ettiği şart ve
kayıtlar iyi tetkik edilirse, onun, görüşlerindeki kudret ve
isabet derecesi hakkında kâfi miktarda bir fikir edinmek
kabil olur. Kendisinin mantık ve tevhid ilimlerindeki ihtisas ve iktidarını çekemeyen Molla Hüsrev6 ve Molla Gürânî7
gibi âlimler, onu, Fatih Mehmed’in nazarından düşürmeye
pek çok yeltenmişlerse de buna imkân bulamayarak netice

1
2
3
4
5
6
7

konumunu kazandı; ülkenin çeşitli bölgelerinde ve şehirlerinde görev
yapan bütün kadılar onun nâibi olarak tayin edilir oldu.
Tefevvuk: Üstün olma.
İnkısam: Bölünme, kısımlara ayrılma, parçalanma.
Hüccet: Delil, vesîka, senet, belge. Şerîat mahkemeleri kadıları tarafından düzenlenen resmî belge.
İsfendiyar oğlu İsmail Bey hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 102. sayfaya bakınız.
Bu vakfiye hususî kütüphanemizdedir. (Müellifin Notu)
Molla Hüsrev hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 103.
sayfaya bakınız.
Molla Gürânî hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 104.
sayfaya bakınız.
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olarak Hünkâr’ın nazar ve teveccühünden kendilerini düşürmüşlerdir.1
Fatih Mehmed devrinin üç büyük âliminden biri olan
Molla Gürâni’nin fıkıh ve tefsirde, Molla Hüsrev’in ise usul-i
fıkıh ve hadisde benzerleri bulunmadığı gibi Hızır Bey’in
de kelâm, mantık ve felsefe de emsaline pek de tesadüf edilemezdi. Arap, Fars ve Türk lisanlarının edebiyatına vukuf
derecesi itibarıyla Hızır Bey onların her ikisine de üstün
gelmekte idi. Hızır Bey, gerçi müfti yani şeyhülislam mertebesini ihraz2 etmemiş ise de o zamanlar daha yüksek bir
rütbe olarak tanınmış olan kadılık mesnedinde bulunmuştu.
Cisim ve cüsse itibarıyla gösterişli olmadığı, buna mukabil
dehâ ve zekâda çok değerli bulunduğu için bilginler arasında
kendisine “ilim dağarcığı” unvanı verilmişti. Bir dağarcığın
içinde her türlü ihtiyacı temin edecek her şey bulunur. Bu
itibarla o zaman onun fikir ve zekâsında da her ne aranırsa
mevcut bulunduğu kanaati kökleşmişti.
Hızır Bey, bilinmesi icab eden belli başlı bilgileri babası Celalüddin Efendi’den öğrenmekle kalmamış, Bursa’da
kudret ve fazileti ile tanınmış bulunan Molla Muhammed
Yegân’ın3 tedris halkasına girerek ondan dahi feyz almıştır.
Kendisinin zekâ ve dirayetini yakından gören Molla Yegân
Bursa’da kızını Hızır Bey’le evlendirmek suretiyle kendisine damat yapmıştır. Hızır Bey’in üç fazilet timsali denilebilecek olan Ahmed Paşa, Yakub Paşa ve Sinan Paşa adlarını taşıyan üç oğlu işte bu kadından dünyaya gelmişlerdir.
1 Fatih Mehmed’e sunduğu Arapça bir kasidede “Ziyade” kelimesini müteaddi [geçişli fiil] olarak kullandığına, halbuki mezkûr kelimenin lâzım
bulunduğuna itiraz eden Molla Hüsrev’e karşı “Ziyade” fi’linin müteaddi
olduğunu isbat için Kur’an’dan bir âyeti irad ve Molla Hüsrev’in hasedini ispat eylemiştir, ki o da “Allah onların marazını artırsın” mealindeki
“[ ”فزادهم اهلل مرضاBakara suresi, 10. âyetten] âyetidir. (Müellifin Notu)
2 İhraz: Kazanma, elde etme; erişme, nâil olma.
3 Molla Yegân hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 105.
sayfaya bakınız.
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Bunlardan Ahmed Paşa Bursa müftiliğinde,1 Yakub Paşa2
Bursa kadılığında, Sinan Paşa ise Gelibolu mutasarrıflığında
ve Fatih Mehmed’in hocalığında bulunmuştur.3 Ahmed ve
Yakub paşaların fıkha müteallik kıymetli eserleri mevcuttur. Sinan Paşa’nın4 Türkçe olarak kaleme aldığı Tazarruat’ı,5 Fatih Mehmed devrinin en kıymetli edebî eserlerinden birisi addedilebilir. Evvelki iki oğlu Bursa’da ölmüşler
ve sırasıyla Zeyniler’e ve Molla Fenârî Camii civarına gömülmüşlerdir. Sinan Paşa ise İstanbul’da irtihal edip Eyüp
Türbesi harimine defnolunmuştur. Hızır Bey, yurduna ve
ulusuna böyle faziletli üç evlat yetiştirdiği gibi ensalinden6
de şâir ve âlim daha birçok kıymetli zevatın vücuduna sebep
olmuştur. Bilhassa bu ilim ve irfan ailesinden zuhur eden
torunu ikinci Hızır Bey seviyesinde değerlisi daha görülmemiştir. Büyük mahdumu Ahmed Paşa’nın oğlu olan bu sonuncu zat, ceddi Hızır Bey’in mezarı civarında medfundur.
Hızır Bey’in İstanbul’da Hacıkadın Mahallesi’nde bir
camii mevcutsa da halk arasında öteden beri Hacıkadın Camii namıyla maruf bulunmaktadır. Tarihi bir kayda ve bilhassa bir kitabeye tesadüf edemediğimiz bu cami, zaman
zaman muhtelif vesilelerle tamir görmüş ve eski durumunu
hayli değiştirmiştir. Hacıkadın,7 Kanlıca’da medfun olan
meşhur İskender Paşa’nın kızı ve aynı zamanda Baba Zünnûn
1 İsmail Beliğ Efendi, Güldeste-i Riyâz-ı İrfan, Sayfa: 277-8; 901’de (Milâdi
1495) ölmüş ve Bursa’da Zeynilere gömülmüştür. Ayrıca Bak: Sicilli Osmanî, I, 196. (Müellifin Notu)
2 İsmail Beliğ Efendi, Güldeste, Sayfa: 278-9, 891 (Milâdî: 1486)’da ölmüş
ve Molla Fenârî Camii civarına gömülmüştür. Ayrıca Bak: Tarihi Nişancı,
Esad Efendi Kütüphanesi, No: 2184, Sayfa: 58-59. (Müellifin Notu)
3 Franz Babinger, Encyclopedie de L’islam, Tome IV, P: 450-451. (Müellifin
Notu)
4 Sinan Paşa hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 106.
sayfaya bakınız.
5 Tazarru‘nâme hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 108.
sayfaya bakınız.
6 Ensal: Nesiller, soylar, kuşaklar.
7 Hacıkadın hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 108. sayfaya bakınız.
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Vak’ası’nda1 şehid düşen Hurrem Paşa’nın kız kardeşidir.2
Hacıkadın’ın, Hızır Bey tarafından yaptırılan mezkûr cami
yakınında sonraları bir hamam yaptırmış olması ve bu hamama Hacıkadın Hamamı denilmiş bulunması, Hızır Bey’in
şöhretini bel’etmiş3 ve şimdilerde halk arasında Hacıkadın
Camii diye söylenmesine sebep olmuştur.
Fetihten sonra İstanbul’da fasılasız olarak altı yıl kadar
kadılık vazifesini muvaffakiyetle ifa etmiş olan Hızır Bey,
1458/59 (Hicri 863) tarihinde hayata gözlerini kapamış ve
Vefa semtinden Unkapanı’na giden caddenin sağ tarafında
ve Karagöz Bostanı yakınındaki Şücaüddin Mescidi’nin4 harimine gömülmüştür. Zamanımız tarih araştırıcılarının birçokları gidip de bir kere onun mezar taşını okumaya lüzum
görmeyerek Eyüp de medfun olduğunu kaydetmelerine hayret edilir.5 Meşhur tezkere sahibi Sehî Bey, mezarının Vefa
kurbünde ve şair Necati’nin merkadinin6 bulunduğu tekkede olduğunu söylüyorsa da7 şimdi orada ne Necati’nin mezarına ve ne de böyle bir namda tekkeye raslamak kabil olmuştur. Yalnız şair Necati, Sehî Bey’in kayınpederi olması
ve mezarının da kendi tarafından inşa edilmiş bulunması
itibarıyla vaktiyle orada böyle bir türbenin bulunduğunu kabul etmek zarurîdir. Şu halde sonraları yolun istikameti değiştirildiği bir sırada Hızır Bey’e ait olan mezar taşının bugünkü Voynuk Şücaüddin Mescidi harimine naklolunduğu
1 Baba Zünnun İsyanı, Hacıkadın hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 109. sayfaya bakınız.
2 Makbul İbrahim Paşa, Konya Savaşı’nda Baba Zünnûn Vak’ası’nda şehid
düşen bu zat için Konya’da bugün müze olan Mevlâna türbesi hariminde bir yemekhane vücuda getirmiştir ki, elyevm mamurdur. (Müellifin
Notu)
3 Bel’: Yutmak, massetmek.
4 Şücaüddin Mescidi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı
109. sayfaya bakınız.
5 Şemsüddin Sami, Kamûsü’l-A’lâm, Cilt: 3, Sayfa: 2047; Mehmed Ali
Aynî, Türk Mantıkçıları, İlâhiyat Fakültesi Mecmuası, No: 10, Sayfa:
54/55; Franz Babinger, Encyclopedie de l’İslâm, Tome II, P: 1010. (Müellifin Notu)
6 Merkad¨Mezar, kabir.
7 Sehî bey, Tezkiretü’ş-Şuarâ, Sayfa: 39. (Müellifin Notu)

24

Hızır Bey

ihtimali hatıra gelebilir. Hızır Bey’in, etrafı demir bir parmaklıkla çevrilmiş olan yalnız kitabeli bir mezar taşı vardır.
Fatih Mehmed devri celî sülüsü ile ve girift bir üslûb ile yazılmış olan bu mezar taşı kitabesinin baştan üç beyti Farsça
ve sondan iki beyti ise Arapça olarak tanzim ve tahrir edilmiştir. 863 (Milâdî 1458/59) tarihinde vefat ettiğine dair bütün tarih erbabının ittifakına rağmen mezar taşındaki ölüm
senesinin 864’ü [1459-60] göstermesi, onu hâkkeden hâkkâkin bir zuhul eseri olduğunda tereddüt edilmemelidir.1 İddiamızdaki isabeti okuyucularımıza da takdir ettirebilmek için
mezkûr kitabeyi burada aynen neşretmeyi uygun buluyoruz:

مفتئ ايران زمين مشكل گشاى
خضر بگ آن آب روى مملكت
روح پاكش كرد عزم آن سراى
بهر يادش از زبان قدسيان
»خ او «در رحمت اى
ِ گفته شد تاري
Hayrü halkillâhi üstâdü’l-verâ
Müfti-i Îrân-zemîn müşkil-güşây
Hızr Bey an âb-ı rûy-i memleket
Rûh-ı pâkeş kerd ‘azm-i an sarây
Behr-i yâdeş ez zebân-i kudsiyân
Gofte şod târîh-i û “Der rahmet ây”
Der rahmet ây: 863/1459
[Allah’ın yarattıklarının en hayırlısı, ötelerin üstadı
İran topraklarının müftüsü, müşkülleri çözen
Hızır Bey, o ülkenin yüzsuyu/şerefi
1 Hızır Bey’in zikrettiğimiz bu mezar taşı kitabesinde tarihi gösteren
“ • دار رحمت اىDâr-ı rahmet ay” ibaresindeki “ • دارdâr” kelimesi “ • درder”
olacaktır. Eğer “ • دارdâr” kelimesi hattatın hatası olarak elif ile olmasaydı hem vezin hem de mânada kusur bulunmaz ve umumun kabul ettiği
ölüm tarihine de muğayir olmazdı. (Müellifin Notu)
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Onun temiz ruhu o/öteki dünyaya yöneldi
Onu hatırlamak için, meleklerin diliyle
Onun (ölüm) tarihi hakkında denmişti: “Rahmete gel: 863/1459”]

عالم العلم خضر بك چلبى
افضل العصر خير االمة
قد قضى النخبة فوت تاريخه
»قلت «الزال عليه الرحمة
Âmilü’l-ilmi Hızır Bey Çelebi
Efzalü’l-‘asri ahyerü’l-ümmeti
Kad kazâ’n-nuhbete fevte târîhihi
Kultü: “Lâ zâle aleyhi’r-rahmeti”
[İlmiyle amil Hızır Bey Çelebi
Zamanın en faziletlisi ve ümmetin en hayırlısı
Kazâ o seçkin kişinin tarihinin
bittiğine karar verdi.
Ben de “Allah’ın rahmeti onun
üzerine daim olsun” dedim.]

Zeyrek’te Hızır Bey’in mezar taşı

II.1
Kitabesini aynen naklettiğimiz mezar taşının başlığı yoktur. Gerek Osman Oğulları’nın ilk devirlerinde ve gerekse
eski Selçuk ve diğer Anadolu Beylikleri’nde başlık bulundurmak mûtad2 değildi; mezar kitabeleri bile büyükler için hazırlanan taşlara münhasır3 gibi idi. Fatih Mehmed ve oğlu
Bayazıd II devirlerinde İstanbul’da başlıklı mezar taşı bulmaya imkân görülemediği gibi kitabeli mezar taşlarına da
nadiren tesadüf edilmektedir. Bu devirlerden kalma yazılı
mezar taşları pek mahduttur. 857 [miladi 1453] tarihli görülen başlıklı taşların, meselâ: Sekban Hamza ve sairenin
mezar taşlarının başlıklı görülmesi bu iddialara aykırı olamaz. Bunlar sonraları mütevellileri ve diğer mahallelerin
halkı tarafından dikilmiş taşlardır ki hepsinde de İstanbul’un fethi tarihi mahkûktur.4 Bu kanaatimizi kuvvetleştirmek için yazıların ve rakamların tahrir tarzına dikkat
edilirse bu devirden kalma eserler olmadığı ilk bakışta anlaşılmış olur.
Hızır Bey’in mezar taşındaki rihlet5 tarihi yukarıda arzedildiği üzere ebced hesabı iledir. Halbuki vefatları o senelere
1 Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Sayı: 58-50, Ağustos-Eylül 1943, Sayfa: 30-37.
2 Mûtad: Alışkanlık hâline gelmiş, âdet edinilmiş, alışılmış, her zamanki.
3 Münhasır: Yalnız bir kimseye, bir şeye mahsus olan, başkasıyle ilgisi bulunmayan.
4 Mahkûk: Sert bir yüzey üzerine çelik kalemle kazılmış veya kabartma
şeklinde yazılmış olan, işlenmiş, resmedilmiş, hakkolunmuş.
5 Rihlet: Dünyâdan âhirete göçme, ölme, vefat.
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tesadüf eden İstanbul meşâhirinin1 hiçbirisi hakkında ebced hesabı ile bu manzum tarih söylenmiş değildir. Ebced
hesabı ile bu tarzda ilk tarih söyleyen Hızır Bey olmuştur.
Fatih Mehmed’in ilk hükümdarlığı zamanında yaptırdığı
küçük bir cami hakkında Arapça:

ِ
ِجامع ز
يد ُع ْمر َم ْن َع َمر ُه
َ
ُ َ ٌ
[Câmiun zîde omru men amerehu •
Öyle bir cami ki imar edenin ömrü ziyade olsun.]
mısraını manzum olarak Hızır Bey söylemiştir ki 850 [144647] yılını göstermektedir. Bu tarihten evvel Araplar, İranlılar ve Osmanlı Türkleri arasında mensur tarih söylemek
mutad olmuşsa da Hızır Bey’e gelinceye kadar Osmanlı şairlerinden hiçbirisi manzum tarih bulmaya rağbet eylememişlerdi.2 Hızır Bey’den sonra Osmanlı şâirleri manzum tarih söylemeye fazla rağbet göstererek onun açtığı çığırdan
yürümüşler ve buna hicrî 1000 tarihinden itibaren daha ziyade ehemmiyet vermişlerdir. Biz 856 [1452] senesinde bina
olunan Rumelihisarı için söylenen “ • بنيان محمد خانBünyan Mehmed (Muhammed) Han” ve 857’de İstanbul’un
Fethi için bulunan “ • بلدة طيبةBeldetü tayyibe” terkiplerinin de yine aynı zâtın karîhasından3 çıkmış olduğuna ihtimal veriyoruz.
Hızır Bey’in kudret ve fazileti nisbetinde eser telifine
fazla temayül etmediği görülür, İstanbul’da altı yıl kadar
1 Meşâhir: Şöhretli kimseler, meşhurlar.
2 Fatih Mehmed’in İstanbul’daki camii Fetih’ten sonra inşa olunduğu için
bu tarih ile mezkûr camiin ilgisi olamayacağı gayet tabiidir. Belki Edirne’de yahut Bursa’da yapılmış da sonradan münderis olmuş bir camiye ait
bulunması ihtimali çok kuvvetlidir. O devre ait yazılan tarihi eserlerde
bu tarihi mısraın inşasına söylendiği camiin nerede bina olunduğu tesbit
edilememiştir. (Müellifin Notu)
3 Kariha: Kendiliğinden doğan fikir.
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süren kadılığında kaleminden çıkan hüccet1 ve îlâmlar, 2
kendisinin dehâ ve kemalini göstermiye kâfi gelmekle beraber bütün Türk ve Arap ilim müesseselerinde asırlarca
okunmuş olan akaidden meşhur Nûniye Kasidesi umumun kabulüne mazhar olmuştur. İslâm akidesi esaslarına
ait Türkçe, Arapça ve Farsça ciltlerle kitaplar yazılmışsa
da bunların hiçbirisi Kaside-i Nûniye’deki tesir ve nüfuzu
göstermekten hayli uzak kalmıştır: Müslümanlar arasında
münakaşeyi mucib olan mes’eleleri tamamıyla tayyederek 3
Kur’an ve hadise uygun olan esasları çocukların bile zihnine sığdıracak bir tarzda ifadeye muvaffak olmuş ve ihtilâfı icab ettiren şeylerden uzaklaşmayı kendisine umde4
ittihaz eylemiştir. Bu Nûniye Kasidesi’ne birçok zevat tarafından Arapça ve Türkçe olmak üzere şerhler yazılmıştır. Hocazâde5 ile Üryanîzâde’nin6 ve Hayalî’nin7 şerhleri
meşhur olmakla beraber Karslı Davud Efendi’nin8 şerhi
eski medreselerde daha ziyade şöhret almış, İstanbul’da ve
Mısır’da defalarca basılmıştır. Halil Faizî Efendi adlı bir
zat da ayrıca mezkûr kasideye bir şerh yazmıştır. Muasırlarımızdan Manastırlı İsmâil Hakkı Efendi9 merhumun
Türkçe olarak yazdığı şerh tercüme, Türkiye’nin her bir
bucağına yayılmıştır.
1 Hüccet: Delil, vesîka, senet, belge. Şerîat mahkemeleri kadıları tarafından düzenlenen resmî belge.
2 Îlâm: Mahkeme kararını gösteren resmî belge.
3 Tay: Aşma, üzerinden geçme, katetme. Bir yeri atlarcasına aşma. Ortadan kaldırmak.
4 Umde: İlke, prensip.
5 Hocazâde hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 110. sayfaya bakınız.
6 Uryânîzâde Esad Efendi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar”
kısmı 112. sayfaya bakınız.
7 Hayalî hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 113. sayfaya
bakınız.
8 Dâvûd-i Karsî hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 114.
sayfaya bakınız.
9 Manastırlı İsmâil Hakkı hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar”
kısmı 115. sayfaya bakınız.
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الحمد اهلل على الوصف والشان منزه الحكم عن آثار بطالن
[Hamd, şanı yüce ve hükümleri geçersiz olmaktan
münezzeh olan Allah’a mahsustur.]
beyti ile başlayan bu Nûniye Kasidesi İslâm’ın esaslarına ait
ne gibi hükümler varsa ihtiva etmekte ve bu mevzu üzerine
yazılan muazzam kitapların münderecatını veciz bir suretle
mısraları arasına yerleştirmektedir.
Hızır Bey’in ikinci bir Nûniye Kasidesi daha vardır ki
bunu tanzim ve Fatih Mehmed’e bizzat takdim eylemiştir.
Bir iki gece içinde alelacele inşad ve itmam eylediği için
“ = عجالة ليلة اولميلتينBir veya iki gecenin acele işidir”
adını verdiği bu kasidesi ile Hızır Bey, edebî kudretini göstermiş ve kadirşinas hükümdarın gönlüne girebilmiştir.
Onun bu ikinci Arapça kasidesi üzerinde Molla Hüsrev ile
bazı münakaşalar cereyan etmiş ve fakat Fatih Mehmed’in
huzurunda Hızır Bey ona üstün gelmiştir. Şekayık’ta1 ve
Osmanlı tarihine dair diğer bazı eserlerde bundan bahsedilmekte ve ibtidasından bir iki beyit de örnek olarak gösterilmekte ise de mezkûr kasidenin tamamı ayrıca toplu bir
halde intişar etmiş değildir.
Onun Arapça olarak müstezat2 tarzında bir münacatı
daha vardır ki bu, muasırlarından olan Bursalı Veliyüddinzâde Ahmed Paşa3 tarafından tanzir4 edilmiştir.5
1 eş-Şekā’iku’n-nu‘mâniyye hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 115. sayfaya bakınız.
2 Müstezad: Her mısrâın altına vezninin yarısı kadar kısa bir mısrâ ilâve
etmek sûretiyle yazılan manzume.
3 Veliyüddinzâde Ahmed Paşa hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 116. sayfaya bakınız.
4 Tanzir: Bir şiirin şekil ve mânâ bakımından benzerini söyleme, benzerini
yazma.
5 Bazı divan nüshalarında ve mecmualarda tesadüf edilen bu nazariyyeyi
meşhur müverrih Mustafa Âli Efendi, sair nazirelerle ve kendi naziresi ile
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Hızır Bey’in bir de Metâli‘u’ l-Envâr tercümesi vardır.
Birçok zevat tarafından şerhedilen ve Yanyalı Es’ad Efendi1
tarafından Türkçeye çevrilmiş olan Arapça eseri, Hızır Bey,
Fatih Mehmed’in emri ile Farsçaya çevirmiştir ki2 bir nüshası İstanbul’da Ayasofya Kütüphanesi’nde mevcuttur.3 Fatih Mehmed’in, mezkûr eserin Türkçeye çevrilmesini emretmesi, Türklerin İran dilinde dahi kudret sahibi olduklarını
göstermek için olsa gerektir.
Bayezit II devrinde yazılmış olan eski yazma mecmualarda gördüğümüz Hızrî mahlaslı dağınık birçok şiirleri,
onun, Türk dilindeki edebî kudretini de bize fazlasıyla gösterebilmektedir. Şurada birer birer nakledeceğimiz bu gazellerden de anlaşılacağı üzere Hızır Bey, devrinin bir bakımdan Nedim’i, bir bakımdan ise Bâkî ve Fuzûlî’si derecesinde
bir şair olduğuna hükmedilebilir:
1.
Cefa tûgıyle sinem pâre pâre
Ciğer gamzen okundan yâre yâre
Yiler ağyar it gibi yanınca
Meğer çıkmıştır ol dilber şikâre
Yeter gezdi cefa bahrinde ol yâr
Nola şimdengiru gelse kenâre.
Seni methettiçün şiirim ey dost
Teberrük iledürler her diyâre.
birlikte neşretmiştir. (Bak: Künhü’l-Ahbâr, Matbu Kısmı, V, 230). (Müellifin Notu)
1 Yanyalı Esad Efendi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 117. sayfaya bakınız.
2 Metâli‘u’l-Envâr Kadı Siracüddin-i Ürmevî’nin pek maruf bir eseridir.
Bu zat, Konya’da Musalla kabristanında gömülüdür. Bazı cehele bunun,
Mevlâna Celalüddin-i Rumi’ye aleyhdarlığına inandıkları için eski postnişinlerden birisi mezartaşını ortadan kaldırmış ve kitabesini sildirerek
konağının bir köşesine koydurmuştur. (Müellifin Notu)
3 Ayasofya Kütüphanesi, No: 2486-2487. (Müellifin Notu)
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Revadır Hızrî ko çeksün cefasın
Niçün dil verdi her cay-i nigâre.

4.
Ey sanem cevrile can almak çok olmuş hu sana
Yürü şimdengiru terkettim seni yahu sana.

2.
Anın ki izarın gibi bir verdi teri var
Bülbül gibi her subh fiğan itse yeri var.

Sîle virüp âlemi akıtma her dem yaşımı
Dostum hayreylemez ahir bu kanlu su sana.

Ol gonca lebin busesin almağa sehergâh
Gülşende gülün ağzı dolu sim ü zeri var.

Çünki aldun buy-ı zülfün doğu halinden ümid
Yürü ey bad-ı saba olunca yine bu sana.

Baş üzre tutarsan yeridir zülfünü ey dost
Dil saydı gibi çünkim anın bir hüneri var.

Ol gözü mestaneye uydun çün ey dil yürü
Geceler ta subhadek olsun haram uyhu sana.

Aşk içre heman kendüzünü görme rakîba
Bu devr-i felektir niçesinden beteri var.

Hızrıya ışkında sıdkın bilse ger dilber senin
Subholunca her gece olurdu hem pehlu sana.

Ebyatı nola Hızrî’nin irerse kemale
Bu san’at-ı şiiriyede hoş nükteleri var.

5.
Şehbaz-ı zülfünün ki gönül saydı kârıdır
Dil-i mürg daim ey sanem ânın şikârıdır.

3.
Ger hicab olur ise talat-ı canane tenim
Bir avuç hâk nedir kim kala gözümde benim.

Şol tir-i gam ki sinede can gibi sakludur.
Bir kaşlaru keman güzelin yadigârıdır.

Sen mehin mihrle âlemde elim yumak için
Akıtayım güneşü tas felektir leğenim.

Hicrinle çektüğüm gamına sor ki ol benim
Biçâre gönlümün sanma iki yarıdır.

Niçe sabreyleyü ben dost cefa tirine kim
Taş değildir yüreğim burç değildir bedenim.

Yaşlar dökerse didelerim dembedem nola
Yaran deniz mi andaki derya kenarıdır.

Dil yanar şem’ gibi sîne dolu nakş-ı nigâr
Hüsne fanus-ı hayal örtüsüdür pirehenim.

Hızrî nedir ki tuta cihanı gazellerin
Veren yokturur ol güzelin itibarıdır.1

Doldu kanıla ciğer lâle gibi Hızrî henüz
Yüzüme berkle bakmadı o gonca-dehenim.
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1 Bu gazele Hayalî, Basırî, Revanî, Kandî, Vechî, Sun’î, Kudsî, Ârifî ve Hasbî gibi birçok şairler tarafından nazireler söylenmiştir. (Müellifin Notu)
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6.
Saçının her kılın yarattı bir dar
Ki anda kıla uşşakını berdar.
Mata-ı vasle can nakdiyle ey dil
Sakın hicranı var olma hıridar.
Miyanınla dehanın fikri aldı
Beni yok yire ne ol, ne de bu var.
Dil ü can virüp alma han-ı vaslin
Yi iç yârile itme satu bâzâr.
Ruhun şevkiyle can virirse Hızrî
Mezarı ey yüzü gül ola gülzâr.
7.
Çâk idem şevkile gonca gibi pireheni
Söze başlasa eğer nazile şirin deheni
Geçüben bağrı delik inlerken mecliste
Neye benzetti ki yârab görecek yâr beni.
Gittin ol dîv rakib ile elimden ne gelür
Ey peri-var yüri ısmarladım Allah’a seni.
Gerçi hüsnile Süleymansın ey şeyh bilürüz
Mahrem etme kerem et kendüne her Ehremen’i
Hızrî sürer işe yüz yâri izin tozuna
Kulluğa çünki kabul ettin sen ey şeyh ani.
8.
Kıl lâle sohbetini ki çağındadur dahi
Var gül müsâfirine ki bâğındadır dahi
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Gül leşkeri haberlerini lâleden işit
Kim şimdi geldi tozu ayağındadır dahi
Virmiş saba benefşeye peygâm-ı zülf-i yâr
Ol izzetün havası dimâğındadır dahi.
Ey bülbül âh-ı serd ile bâd-ı hazân gibi
Gül goncasına değme budâğındadur dahi
Âb-ı hayât-ı hüsnini zulmât kapladı
Hızrî henüz yâr sürâğındadur dahi.
9.
Etmedi âhım eser ey gözleri âhû sana
Bîvefa dildarımişsin dostum yahu sana
Ok gibi ben doğruyum yolunda amma kim rakib
İğri sözler söylemiştir ey kemanebru sana
Ey gönül ışk odına yanmak helâl olsun sana
Kim gözi mihrinden ol mahın haram uyhu sana
Ey vefasız yanılup mihr-i vefa harfin oku
Niçe bir çevrü cefa ezberlemektir hu sana
Hızriya ışkında sıdkın bilse ger dilber senin
Subholunca her gece olurdu hempehlu sana.
10.
Gülşen-i canda revan oldı iki ruh-ı revan
Birisi mah-ı münevver, biri gün gibi iyan
İkisi iki güzeldir ki bulunmaz hiç nazir
Biri devrinde Süleyman, birinin adı Sinan
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Birinin kameti tûba, birinindir sidreboy
Birisi tavus kuşudur, birisi hur-i cinan

Sararup gün gibi divara dayanup gezinür
Şol kadar zaaf var ol mihr-i dırahşanımda

İkisi iki elimden yapışıp ilettiler
Birisi iki gözümden akıdır eşk-i revan

Aksi düşmüş ruhumun ruhleri âyînesine
Zerdruluk odır ey dil ruh-ı tabanımda

Hızriya istediği senden o şîrin dehenin
Fehmedersen birisi dildir, birisi anın da can.

Kolum îlîğine düğümler urup dolayu ben
Sıtma bağı yerinde gerden-i cananımda

11.
Çünki ten mülkünde ol ne sim ü zer ister haraç
Aşıkîsen sen dahi döndürme yüzün gözün aç

13.
Çü dergâhına ol yârın yüzüm sürmek yasağ olmuş
Nolu şimdengiru âlemde ya ölmüş, ya sağ olmuş

Dilde âteş, gözde nem, başta hava, femde hâk
İtidal ermezse huyundan eğer gitti mizaç

Yaşım bahrinde şol denlu boyanmış kirpiğim kana
Güzeller ânı sanurlar ki mercandan budağ olmuş

Benzedirmiş iğri re’y idüp hilâli kaşına
Geç rakibi gör niçe tab’ında vardır i’vicaç

Niçe yıl hançer-i gamzen benim gönlümde yer almış
Bizimle şimdi ey diller neden kılınç bıçağ olmuş

Her kaçan kim zehr-i mar-ı zülfikâr etse dile
Ol tabib-i can zeban-ı la’lile ider ilaç

Mahalle itleri ile eşiğinde ben de ağyarın
Heman ol kelbe dönmüşüm gibiyim cennet durağ olmuş

Hızriya dil sanduğun kanlu yaştan buldular
Ab hiçbir dem karar etmez şikest olsa zücac.

Ne gam kim Hızrî daim kuh-ı gamde olsa ey diller
Sana âşık olalıdan ana dağ üstü bağ olmuş.

12.
Ne hazan oldı ki ol tâze gülistanında
Tutuğ âsârı belürmüş gül-i handanında

14.
Ah kim aldı ele yâr cefakârlığı
Benzer unuttu yine kaide-i yârlığı

Çeşm-i bimara asa eyledi müjganlarını
Hastalık kâr ideli ol gözi mestanında

Çünkü vasolmaz imiş zülfüne bendolmasa dil
Âdet ittim sanma ben de giriftarlığı

Teb gelüp söyle uçuklu gibi kim dehenimde
Lerzeler zahir olur serv-i hıramanımda

Sihrile gözleri dil mülkünü kıldı harab
Kimden öğrendi aceb ol da bu mekkârlığı
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Dil hudadan diler ol dilberi düşde göricek
Ki ol uyhudan ana virmeye bîdarlığı
Zahida cürm ise mey içmek eğer dilberle
Terkidem gibi değildir bu günehkârlığı
Her kaçan vasl-i metaına baha isteseler
Nakd-i câniyle komaz Hızrî harabdarlığı
15.
Haz bulursa gam değil ey dil ruh-i dildârde
Çün gül olan daima olur miyan-ı hârde

Fatih Mehmed Devrinde
İstanbul’da Bir Türk Mütefekkiri

Şeyh Vefa
Hayatı ve Eserleri
1941

Bülbüle zahmurmağa peykânlu okudır gülün
Her nihal-i gonca kim var kûşe-i gülzârde
Hâk-i sinemde ruhın şevkıyle olan dağlar
Gül gibi yitiştirürler ânı kim divarde
Hûrü gılman ravza-i rıdvan gerekmez Hızrîye
Sen yetersin yârde, gülzârde, dîdârde.
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Fatih Mehmed Devrinde
İstanbul’da Bir Türk Mütefekkiri

Şeyh Vefa
Hayatı ve Eserleri

Ön Söz
Fatih, Beyazıt, Süleymaniye Camilerine izafetle şöhret alan
tarihî mevkiler gibi İstanbul’un herkesçe tanınmış bir de Vefa
semti vardır. Buradaki halvethanesinde münzeviyane hayatını geçiren Şeyh Vefa’nın vefatından sonra da aynı mevkide
ebedî inzivagâhına çekilmiş olması bu çevrenin bu adla yad
edilmesine sebep olmuştur.
Fatih devrinin Molla Hüsrev1 ve Molla Güranî2 gibi bütün İslâm âleminde maruf iki âlimi sağlıklarında Vefa semtiyle alâkalanmışlar ve kendi adlarına bu sahada mahalleler
ve âbideler kurmuşlarsa da zaman geçtikçe onların buradaki
namları unutulmuş ve fakat Şeyh Vefa’nın şöhreti halâ yaşamaya devam etmiştir.
Vefa Meydanı, Vefa Yokuşu, Vefa Şırası, Vefa Bozası,
Vefa Mektebi, Vefa Kulübü gibi hususiyetleriyle bu semti
İstanbul’da bilmeyen yoktur.
Bizans kaynaklarına göre fetihten evvel burasına Sferaki
Mahallesi denmekte imiş. Büyük Konstantin zamanında
1 Molla Hüsrev hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 103.
sayfaya bakınız.
2 Molla Gürânî hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 104.
sayfaya bakınız.
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âyandan olan Sferaki bu mahalleyi tesis ve imar etmiştir.
Fetihten sonra kısmen boşalan İstanbul’u doldurmak için
Fatih Mehmed, Anadolu ve Rumeli’den getirdiği halkı bir
semte yerleştirdiği zaman Vefa Mahallesi’ne de Tirelileri iskân eylemiştir.
Süleymaniye ve Zeyrek sırtlarına sıralanan ekâbir konaklarının hepsi de ağaçlar ve çiçeklerle tarh u tanzim edilmiş olan Vefa Meydanı’na bakar ve halk tenezzüh1 için bu
meydana akın yapardı. Kanûnî Süleyman devri vezirlerinden Pertev Mehmed Paşa’nın,2 Üçüncü Ahmed’in3 damadı
Nevşehirli İbrahim Paşa’nın4 ve bunun büyük damadı Kaymak Mustafa Paşa’nın,5 Revânî Çelebi’nin,6 Payzen Yusuf
Paşa’nın,7 Tersane Emini İbrahim Çelebi’nin, Recai Efendi’nin konakları hep Vefa semtinde idi. Bunları vakfiyelerinden ve o devirlere yetişen şairlerin divanlarından öğrenebiliyoruz. Kaymak Mustafa Paşa’nın konağı hakkında Şair
Nedîm’in8 kırk beyitlik bir kasidesi9 vardır ki konağın ihtişamını, Vefa Meydanı’nın ehemmiyetini göstermekte ve
1 Tenezzüh: Eğlenmek için gezip dolaşma, gezinti.
2 Pertev Mehmed Paşa hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 118. sayfaya bakınız.
3 Üçüncü Ahmed hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı
118. sayfaya bakınız.
4 Nevşehirli Damat İbrahim Paşa hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 118. sayfaya bakınız.
5 Kaymak Mustafa Paşa ya da Atlamacı Mustafa Paşa hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 119. sayfaya bakınız.
6 Revânî Çelebi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 120.
sayfaya bakınız.
7 Payzen Yusuf Paşa ya da Frenk Yusuf Paşa hakkında açıklayıcı bilgiler
için “Açıklamalar” kısmı 120. sayfaya bakınız.
8 Nedim hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 121. sayfaya
bakınız.
9 Bu kasidenin son beyti ile konağın inşası tarihi şöyle gösterilmektedir:
Nedima böyle tahrir eyledi tarih-i itmamın
Bu nev kasrı Vefa da yaptı zîba Mustafa Paşa.
(Müellifin Notu)
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Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin1 Vefa meydanını tazammun2
eden bir gazeli3 de bu fikrimizi teyid eylemektedir.
İstanbul’un çehresini değiştiren hâil harikler4 bu konakları ortadan kaldırmış ve Vefa semtini bugünkü harap hale
getirmiştir, Vefa Meydanı daha birçok tarihî hadiselere sahne
olmuştur. İtikatsızlık töhmetiyle hakkında idam kararı verilen meşhur Mimar Dâvud5 da Vefa Meydanı’nda asılmıştır.6 Acaba bu şöhretin sahibi olan Vefa kimdir?
Şahsiyeti ve hayatında birçok macera geçirmesi itibarıyla
Arabın Şeyh-i Ekber’ine7 benzeyen bu Türk mütefekkiri hakkında şimdiye kadar iyi bir tetkike girişen olmamıştır. Fatih kürsi şeyhlerinden Abdürrazak adlı bir zat tarafından
Vefa hakkında “ • تحفة االحبابTuhfetü’ l-Ahbâb” adlı üç,
1 Şeyhülislam Yahyâ Efendi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 122. sayfaya bakınız.
2 Tazammun: İçine alma, kapsama, hâvî ve şâmil olma. Bir kavramın hatırlattığı nitelik ve özelliklerin bütünü.
3 Gazel aynen şudur:
Salunsun ıyd erişti yine hubani Stanbulun
Yine âraste olsun Karamanı Stanbulun
Sefalar eylesün uşşaka olsun merhaba yer yer
Vefa meydanına varsun civananı Stanbulun
Döner hurşidi alemtabına gerdunu gerdanın
Binüp dolaba yer yer mahitabanı Stanbulun
Semendi naz ile yüğrük civanlar seyre çıksunlar
Pür olmuş hublarla At Meydanı Stanbulun
Bu şiirin hak budur Yahya ki gayet binazır oldu
Pesend eylerse layik ehl-i irfanı Stanbulun
(Müellifin Notu)
4 Hâil harikler: Korkunç yangınlar.
5 Mimar Dâvud hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 123.
sayfaya bakınız.
6 Çarşambada meşhur Mehmed Ağa Camii’nin mimarıdır. 1028 tarihinde
kara düşünceli bir zümrenin gayzına kurban gitmiştir. Şair Asarî’nin şu:
İlâhî cennet ede cayın o Davud mimarın.
mısraı ölümü tarihidir.
(Müellifin Notu)
7 Şeyhi Ekber Muhyiddin İbnü’l Arabi hakkında açıklayıcı bilgiler için
“Açıklamalar” kısmı 124. sayfaya bakınız.
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dört sahifelik küçük bir eser yazılmışsa da onun da muhteviyatı hurafat1 ile dolu hikâyattan ibaret olduğu anlaşılmıştır.
Ben bu yazımla Şeyh Vefa’nın kim ve nereli olduğunu
ve ne gibi eserleri bulunduğunu anlatmaya, kitaplar ve kitabelerdeki malûmatı bir yere toplayarak kendilerini tanıtmaya çalışacağım.

Münhedim Vefa Camii’nin hariçten görünüşü

1 Hurafat: Boş ve bâtıl inançlar, rivâyet ve efsâneler, hurâfeler.
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II
Vefa’nın Hayatı
Vefa Efendi, Konyalıdır. Karamanlı yani Larendeli diyenler yanılmışlardır. Karaman Oğulları,1 Osman Oğullarına
nasıl Osmanlı demişlerse bunlar da onlara yani o ülke hududu içinde yaşayanlara Karamanlı adını vermişlerdir. Bunu
bilmeyen eski tezkirecilerden bazıları Karamanlı hükümetine mensup kasabaları birbirine karıştırmışlar ve o memleket halkının ekserisini Karaman kasabasına nisbet ederek
bu gibi yanlışlıklara meydan vermişlerdir. Konyalı olan Nişancı Mehmet Paşa ile yine Konyalı olan Ahaveyn Mehmed
ve Ahmed Çelebilerin2 tezkirelere Karamanlı olarak geçirilmeleri buna benzeyen zühullerden3 bazılarıdır.
Vefa, Konya’da doğmuş ve fakat doğum tarihi tespit
olunmamıştır. Adı Mustafa ve şiirde mahlası Vefa’dır. Onun
şöhreti sonraları Mustafa’yı unutturmuştur. Tasavvufcular
arasında unvanı Muslihüddin olmak üzere maruftur. Adını
İbnü’l-Vefa ve Ebu’l-Vefa zannedenler de olmuştur. Fatih
Mehmed’in Arapça vakfiyesinde ismi zikredilmemiş ve
1 Karamanoğulları, 1256-1474 yılları arasında Niğde, Karaman, Konya, İç
İl, Taşili ve Alanya yörelerinde hüküm süren hânedan ve beylik.
2 Bu iki kardeş bir çok ulema ve üdebanın hocası olduğu gibi meşhur
Osmanlı şairi Bâkî merhumun da hocalarıdır. Bâkî, külliyatındaki iki
sünbül kasidesini bu faziletli iki kardeş namına tanzim ve kendilerine
takdim eylemiştir. Her ikisi de 1566’de (Hicri 974) vefat eylemiştir.
(Müellifin Notu)
3 Zühul: Dalgınlık veya iş çokluğu sebebiyle yanılıp unutma; geciktirme,
atlama.
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yalnız Vefa zâde denilip geçilmiştir. Fatih’in birinci ve daha
eski vakfiyesinde Vefa’nın adına hiç temas edilmemektedir.

ibaresiyle birincisine mübâyin1 olarak “ ”ابن الوفاkaydedilmektedir. “ • نخبة التواريخ واالخبارNuhbetü’t-Tevârîh
ve’ l-Ahbâr” sahibi2 Bayezid’in3 cülusunu hikâye ederken
“Sultan Bayezid Amasya’dan gelüp cülûs ettikleri günün
ertesi pederi Fatih’in namazını kutbüttarika Ebü’l-Vefa (!)
hazretleri imameti ile eda…” ibaresi ile Vefa’nın adını yalnız Ebü’l-Vefa olarak tesbit etmiştir. Hammer4 tercemesinde
de Vefa’nın adı geçtikçe Ebü’l-Vefa şekli kaydedilmektedir.
Vefa’nın sandukası başında levha edilmiş şöyle bir beyit vardır:
Muktedây-ı ehl-i mânâ, Muslihiddin Ebü’l-Vefâ
Uyûn-i uşşâka hâk-i merkadidir tûtiyâ

Şeyh Vefa Camii’nin plânı

Kanûnî Süleyman’ın vezirlerinden Pertev Mehmed Paşa’nın 980 [1572-73] tarihli vakfiyesinde de bilmünasebe adı
mükerreren geçmektedir. Bir yerinde:

”“فلك االرشاد وهادى االنام اال طريق الرشاد شيخ وفا
[Sen irşâd edebilir, insanları doğru yola rehberlik
edebilirsin.]
denilmekte ise de diğer bir yerinde:

محميۀ استانبولده مرحوم ومغفور له شيخ ابن الوفا عليه
التحية والرضا
[Mahmiye-i İstanbul’da merhûm ve mağfûrün leh
-selâm ona olsun, Allah ondan razı olsun- Şeyh
İbni Vefâ]

46

[Fikir ve davranışları ölçü olarak benimsenen, örnek alınan mana ehli Muslihiddin Ebü’l-Vefâ’nın
kabrinin toprağı, âşıkların gözlerinin sürmesidir.]
Bu beyit 1297 [1879-80] tarihli ve Selma binti Âli Paşa5
imzası iledir. Meşhur sadrazam Âli Paşa’nın6 kızı Selma Hanım tarafından söylenen bu beyitte de “Ebü’l-Vefâ” tercih
edilmiştir. Tarihî eserlerde meşhur birçok Ebü’l-Vefâlar görülmektedir. Bunların hiçbirisi de bahis mevzuu olan Vefa
değildir. Vefa’ya Ebü’l-Vefâ denilmesi bir isim benzeyişinden ileri gelmektedir.
1 Mübâyin: Ayrı, farklı olan, farklı, başka. Karşıt, zıt.
2 Nuhbetü’t-Tevârîh ve’l-Ahbâr hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 125. sayfaya bakınız.
3 Bayezid II hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 126. sayfaya bakınız.
4 Hammer-Purgstall, Joseph Freiherr von hakkında açıklayıcı bilgiler
için “Açıklamalar” kısmı 129. sayfaya bakınız.
5 Hattat Zahide Selma binti Ali Paşa/Zahide Selma Hanım hakkında
açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 131. sayfaya bakınız.
6 Mehmed Emin Âlî Paşa hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar”
kısmı 131. sayfaya bakınız.
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Ebu’l-Vefâ Muslihuddin Mustafa’nın seferini bilmek istersen,
“İlâ rahmeti Rabbih” -Rabbinin rahmetine doğrutarihinden anla. 896/1490-91]
Bu kıt’ada adı yalnız Vefa olarak geçmektedir.

Şeyh Vefa Çilehanesi

Vefa’nın mahlası Vefa ve künyesinin İbnülvefa olduğuna dair elde ettiğimiz vesikaları kısaca gözden geçirelim:
Vefa Türbesi’nin kapısı üzerinde taşa hakkedilmiş
Farsça bir kıt’a-yı tarihiye vardır. Bu Vefa’nın öldüğü yıl yazılmış ve oraya kazınmıştır ki aynen şudur:

ِ ِآن شمع فروز
حرم كعبۀ اسرار

ب ْگذشت از آن پل كه گذركرد ِكه و ِمه

896

خواهى كه بدانى سفرِ شيخ وفا را
ِ ِ درياب ز تاري
حم ِة َر ّبِه
َ خ ا َلى َر

An şem‘-i furûz-i harem-i Ka‘be-i esrâr
Be’gzeşt ez ân pol ki gozer kerd kih u mih
Hâhî ki bedânî sefer-i Şeyh Vefâ râ
Deryâb zi târîh-i ilâ rahmet-i Rabbihi (896)
[O sırlar Kâ’be’sinin haremini aydınlatan kandil,
Küçük büyük herkesin geçtiği köprüden geçti gitti.
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Vefa Medresesi’nin Cenub kapısı üzerindeki kitabe

Fatih Mehmed’in son sadrazamı Eski Nişancı Karamanî
Mehmed Paşa1 vardır. Onun Kumkapı’daki mezartaşı kitabesini Vefa tanzim etmiştir. Bu kitabe “... • قال الشيخ وفاKâle’ş-şeyhu Vefa” ibaresi ile başlamaktadır. Vefa’nın vefatından
1 Karamânî Mehmed Paşa hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar”
kısmı 132. sayfaya bakınız.
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on sene önce Yeniçeriler tarafından Tahtelkal’a’da şehit edilen Mehmed Paşa’nın mezar kitabesini tertip ederken Vefa
kendi kalemi ile adını “Vefa” kitabet etmiştir.
Köprülü Kütüphanesi’nin 27 numarasında kayıtlı bulunan bir “ • احياء العلومİhyâü Ulûm”1 vardır. Bu kitap Vefa
tarafından vakfedilmiş ve muahharen bu kütüphanenin kitapları arasına girmiştir. İlk sahifesinde Vefa’nın mühürü
basılıdır. Şekli insan gözüne benzeyen bu mührün yazısı da
“ • مهر وفاmühr-i Vefa”dır.

Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın
Vakfettiği Kitaplarına Vurulan Mühür

Kendileri silsile-i tarikatlarını yazarken

هو عن الفقير مصطفى المعروف بوفا عن الشيخ عبد
...اللطيف المقدسى عن الشيخ زين الدين الخافى
[O Vefâ diye bilinen el-fakîr Mustafâ’dan, o da
şeyh Zeynüddîn el-Hafî’den…]
sûretinde yazdığını Bursalı Lamiî Çelebi Nefehat2 tercemesinde kaydetmiştir.
1 İhyâü Ulûm hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 133.
sayfaya bakınız.
2 Lâmi’î Çelebi ve Tercüme-i Nefehâtü’l-üns hakkında açıklayıcı bilgiler
için “Açıklamalar” kısmı 97-98. sayfaya bakınız.
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İkinci Bayezid zamanından kalma bir mecmuada1 Vefa’nın kızı tarafından söylenen Türkçe bir manzume görülmüştür. Bu manzumenin başında ve son beytinde adını Vefa
olarak zikretmektedir.
Vefa Camii’nin 1757’deki (Hicrî 1171) tamirinde şair
Derunî tarafından söylenen ve aşağıda aynen nakledilecek
olan kıt’a-yı tarihiyede de yalnız Vefa yazılmıştır. Bu itiraz
götürmeyen kaynaklardan başka halk dilinde de bu muhterem zâtın halâ adının Vefa şeklinde yaşaması mahlasının
Vefa olduğunu ispat eylemektedir.
Büyük babasının adı da kendisinin mahlası gibi Vefa olduğu anlaşılmaktadır. “ • مرأة المقاصدMir’ âtü’ l-Makāsıd”
sahibi Rifat Efendi2 merhum Zeynî meşayihinin adlarını sayarken bu zatı “... • وفا مصطفى بن احمد وفاVefa Mustafa bin
Ahmed Vefa….” olarak göstermektedir. Gerek bu kaynaklara
ve gerekse Fatih Mehmed’in ikinci vakfiyesinin sarahatına
nazaran babasının yahud dedesinin de mahlası Vefa olduğu
görülmekte ve buna göre kendilerine Vefazâde denilmesinin
yerinde olduğuna kanaat getirilmektedir.
Vefa’nın babasına gelince:
Bunun adı hakkında da müelliflerin ibarelerinde mübâyenetler3 sezilmektedir. Bazıları Yahya, bazıları Ahmed,
bazıları da Vefa olduğunu kaydetmişlerdir. Ayasofya Kütüphanesi’nin 1853 numarasında mukayyed “• ساز عرفان
Sâz-ı İrfân” adlı yazma manzum bir eser görülmüştür. Bu
eser Vefa’ya nisbet edilmekte ise de onun değildir. Gerçi
aşağıda izah edileceği veçhile Vefa’nın aynı adı taşıyan bir
eseri mevcut ise de bu başka bir zâta âittir. Birçok beyitlerinde Bahri mahlası irad edilmektedir. Bu kitabın bir yerinde şöyle deniliyor:
1 Bu mecmua kitapçı Bay Raif ’e aiddir. (Müellifin Notu)
2 Topal Rifat Efendi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı
136. sayfaya bakınız.
3 Mübâyenet: Birbirinden farklı olma, farklılık, başkalık.
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Sana bir hoş kelâmum var muhakkak
İşitdüm okudum şeyhümden el-hak

Bahri’nin bu beyitlerinde bildirdiğine göre Vefa’nın kendi
adı esasen Mustafa, babasınınki Hacı Yahya’dır.
Bazı kitaplarının arkasında görüldüğü söylenen bir ibareye göre de babasının adı Ahmed Sadri’dir.2 Bu iki rivayetin arasında bir mübayenet görülüyorsa da bunu kaldırmak
mümkündür. Bahri’nin, Vefa’nın babasını Yahya olarak göstermesi asıl babası olan Ahmed’i ihmal edip de dedesi olan
Yahya’yı yadeylemesinden ileri gelme bir zühul farzedilirse
aradaki mübâyenetin3 ref’inde4 müşkilâta maruz kalınmaz.
Vefa’nın kendisine nisbet ettiği Sadri Konevî üzerinde de
biraz durabiliriz: Maruf Sadri Konevî ikidir. Birincisi meşhur mutasavvıf Ebü’l-Meâlî Sadrüddin-i Konevî’dir. 5İkin-

cisi Selçuk devri ettibbâsından1 ve münşilerinden2 “روضة
 • الكتابRavzatü’ l-Küttâb” müellifi Sadri Konevî’dir.3 Vefa
ailesinin bunlardan birincisine mensup olması daha kuvvetle kabul edilebilir. Bu nisbetde ya mesleken, yahud neseben; yahud hem mesleken, hem neseben mülâhaza olunabilir. Vefa’nın Abdullatif-i Makdesî’den4 ve Abdullatif’in de
Sadri Konevî’den el aldığına göre mesleken ona münasebette
bulunması müreccahtır. 5 Mesleken Sadrüddin-i Konevî’ye
bağlı olan Vefa ailesinin neseben de merbut bulunması çok
muhtemeldir. Mesleken ve neseben, yahud yalnız mesleken
Mevlâna Celâlüddin’e mensup olanların umumiyetle kendilerine Mevlevî denilmesi de bu hususta iyi bir misal teşkil edebilir. Yukarıda da arzedildiği vechile “• مرأة المقاصد
Mir’ âtü’ l-Makāsıd” müellifi Rifat Efendi merhum, Zeynî
meşayihinden bahsederken Vefa’nın babası adını da Vefa kaydetmektedir. Eğer o sağlam bir kaynağa istinaden bu kaydı
kabul etmişse Vefa’nın babası Ahmed Sadri’nin mahlası olarak tavzih6 olunması ile aykırılık kaldırılmış olur.
Şeyh Vefa’nın evlâdına gelince:
Vefa’nın evlâd ve ensali7 bulunduğu anlaşılıyorsa da
bunların kimlerden ibaret olduğu tamamıyla kestirilememektedir. Yalnız Konya’dan Antalya tarikıyla Hicaz’a giderken yanında bir kadının bulunduğu kat’î olarak mazbuttur. Fakat bunun karısı mı, kızı mı, yoksa kızkardeşi mi
olduğu bilinemiyor. Eski yazma bir mecmuada görülebilen
ve bir fotoğrafı şu yazımızın sonuna ilave olunan Türkçe bir

1 Bu şiirin Sinoplu Safayi’ye ait olduğuna dair bakınız: Musa Yıldız, “Sinoplu Safayi ve Vasâyâ-yı Şeyh Vefa Adlı Manzumesi”, Bir Semte Vefa,
Klasik Yayınları,İstanbul 2009, s. 145-146.
2 [Lâmiî Çelebi Nefehât Tercümesi]  نفحات ترجمهﺳﻰ،المعى چلبى
(Müellifin Notu)
3 Mübâyenet: Birbirinden farklı olma, farklılık, başkalık. Birbirine aykırı
ve karşıt olma, karşıtlık, uyuşmazlık, zıtlık.
4 Ref ’: Ortadan kaldırma, hükümsüz kılma, feshetme, lağvetme.
5 Ebü’l-Meâlî Sadrüddin-i Konevî hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 136. sayfaya bakınız.

1 Etibba: Tabipler, doktorlar.
2 Münşi: Devlet teşkîlâtında resmî mektupları kaleme almak üzere usta
nâsirler arasından seçilip görevlendirilen kâtip.
3 Sadr-i Konevî hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 139.
sayfaya bakınız.
4 Abdullatif-i Makdesî hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 140. sayfaya bakınız.
5 Müreccah: Tercih edilen, üstün tutulan.
6 Tavzih: Açıklama, aydınlatma, açıkça ifade etme.
7 Ensal: Nesiller, soylar, kuşaklar.

Ki ismi Mustafâ bin Hâcı Yahyâ
Vefâ dirler ana meşhûr ammâ
Bilinmiş Şâm u Rûm u Hind ü Çînde
Eğerçi câ-yı Kostantîn içinde
Müdekkikdür muhakkikdür muhakkak
Mükemmil mürşid-i kâmildür elyak
Ki hoş ‘ârif durur ol merd-i makbûl
Benüm cismümde rûhum bigidür ol1
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şiirden babası gibi şiirle münasebettar bir kızının mevcudiyetini öğrenebiliyoruz. İşte yanındaki kadının kızı olması
çok kuvvetle muhtemeldir. Bu şiirin bizce edebî bir kıymeti
yoksa da Vefa ailesinin karanlıkta kalmış olan bir noktasını
aydınlatması itibarıyla tarihen az çok bir vesika sayılabilir.

Şeyh Vefa’nm kızı tarafından yazılmış olan şiir

Manzumenin muhteviyatından kailinin, Şeyh Vefa’nın
adı belli olmayan bir kızı olduğunu ve Hicaz’a giderken
bunu yolda tahassürle söylemiş bulunduğunu hissediyoruz.
Şeyh Vefa, Konya’da okumuş ve orada lâyık olduğu makamı bulmuştur. Karamanoğlu İbrahim Bey,1 Konya’da
Köyceğiz’de onun namına bir cami yaptırmıştır. Bir aralık
yanındaki kızı ile birlkte Konya-Antalya yolu ile Hicaz’a gitmiş ve dönüşlerinde Rodos Şövalyeleri2 casusluk töhmeti ile
1 Karamanoğlu İbrahim Bey hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 140. sayfaya bakınız.
2 Hospitalye Şövalyeleri hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar”
kısmı 141. sayfaya bakınız.
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yakalamış ve hapsetmişlerdir. İbrahim Bey hadiseyi haber
alır almaz bedellerini derhal ödeyerek kendilerini esaretten kurtarmıştır. Dönüşlerinde Konya’ya mı, yoksa İstanbul’a mı geldikleri kapalı kalmıştır. Karamanoğlu İbrahim
Bey’in Karaman’daki mezar kitabesinde ölüm tarihi 868
[1463-64] olarak muharrerdir. İstanbul’un fethi ise 1453
(Hicri 857) senesindedir. Vefa’nın Hicaz’a gitmesi bu iki
tarih arasında geçen on bir sene zarfında olması lâzım gelir. Hicaz’dan dönüşünde Konya’da iken kendisine fevkalade samimiyet ve hürmet bezleden1 İbrahim Bey’i bu defa
ihmal ederek İstanbul’da kalmayı tercih eylemesi feragati ile
meşhur olan Vefa’nın vefasına uygun düşmezse de bizim bu
husustaki kanaatimizi biraz sarsacak Hammer’in ifadesidir.
Hammer “Akşemseddin’in2 rakibi yani onun kadar maruf
ve muhterem olan Ebülvefa’ya (!) Fatih Mehmed cami bina
ettirmiştir” diyor. Bu ibareye göre Vefa’nın Akşemseddin
gibi İstanbul’un fethine iştirak etmesi icab etmez mi? Akşemseddin 1459 (Hicri 864) yılında Göynük (=Torbalı) de
ölmüş, Karamanoğlu İbrahim Bey henüz hayatta iken Vefa,
Hicaz’a müteveccihen Konya’dan ayrılmış ve dönüşte esir
oldukları zaman kendilerini o kurtarmıştır. İbrahim Bey
saltanat makamında iken Konya’da kendileri namına eserler yaptırmak ve esaretten kurtarmak suretiyle şahsına lutuflar yağdırırken Vefa’nın bu sırada Konya’yı terk edip de
İstanbul’da kalması ve İstanbul’da Fatih Mehmed ile birleştikten sonra tekrar Konya’ya gidip İbrahim Bey’in eski
teveccühünü yaşatabilmesi çok zayıf bir ihtimal ile kabul
edilebilir. Hayatında hiçbir ihtiras peşinde koşmamış siyaset ve hükümet işlerine asla karışmamış ve İstanbul’da yaşadığı müddet zarfında râtıb3 ve basık4 halvethanesinde riyazet ve ibadet ile ömrünü sona erdirmiş olan Şeyh Vefa’nın
1 Bezletmek: Bol bol, cömertçe vermek, esirgemeden vermek.
2 Akşemseddin hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 142.
sayfaya bakınız.
3 Râtıb: Nemli, yaş, ıslak.
4 Basık: Yüksekliği fazla olmayan, alçak.
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birbirine ebedî hasım olan iki adam arasında mekik dokuyacağına ihtimal verilebilir mi? Bize kalırsa Şeyh Vefa, İbrahim Bey hayatta iken Hicaz’a gitmiş ve dönüşte deniz yolu
ile İstanbul’a uğramış ve bu sırada İbrahim Bey’in vefatı ve
oğulları arasında başlayan saltanat kavgası yüzünden Konya’nın bir herc ü merc içinde bulunduğunu haber almış ve
başka sebepler de üzerinde müessir olarak ölünceye kadar
İstanbul’da kalmıştır.

Şeyh Vefa Türbesi

Yukarıda da işaret ettiğimiz veçhile Fatih Mehmed fetihten sonra Konya, Karaman, Aksaray vs. şehirleri halkından da İstanbul’a binlerce aile nakletmişti.1 Bunların hepsi
de Şeyh Vefa’yı tanır ve onun kemaline âdeta tapınırlardı. Bir
de Fatih Mehmed’in son sadrazamı olan Karamanî Mehmed
Paşa o zaman Fatih’in nişancısı ve çok nüfuzlu mukarini2
idi. Cidden âlim, şair ve münşi olan Mehmed Paşa’nın da
Şeyh Vefa’ya ta Konya’dan hürmeti vardı. İstanbul’da temekkününe3 bunların teşvikleri de ayrıca bir sebep teşkil
1 Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Cilt: 1, Sayfa: 112’de bu hususa dair tafsilat
vardır. Birçok yerler halkı muhtelif semtlere yerleştirilmiş olduğu gibi
Tireliler de Vefa semtine iskân edilmişlerdir. (Müellifin Notu)
2 Mukarin: Bir yerde, bir arada bulunan, birlikte olan, bitişik, yakın.
3 Temekkün: Yerleşme, mekân tutma.

56

edebilir. Mehmed Paşa’nın şehadetinde Şeyh Vefa tarafından söylenilen ve mezar taşına hakkedilen tarihî kitabede
aralarındaki bağlantının canlı bir delilidir. Kat’i bir vesika
elde edinceye kadar şimdilik bu ihtimallerle kalmanın daha
muvafık olacağı kanaatindeyiz.
Şeyh Vefa’nın İstanbul hayatı çok münzeviyane ve müstağniyâne1 geçmiştir. Ne Fatih Mehmed, ne de oğlu İkinci
Bayezid ile bir defa bile görüşmediğine Vefa’ya temas eden
bütün müverrihler2 müttefikdirler. Her iki padişah da kendilerini ziyaret etmek arsuzunu izhar ettikleri halde temayül etmemiştir. Halk ile sohbeti muayyen zamanlara münhasır olup İstanbul ekâbirinin ziyaretlerini de, ahali arasında
kabul etmekte idi. Fevkalade olarak yalnız Molla Hüsrev’in
ziyaretini iade ederdi.3 Hatta Molla Güranî’ye:
“Şeyh Vefa vakit vakit Molla Hüsrev’in ziyaretini iade
ettiği halde sizin ziyaretinize niçin rağbet göstermiyor?” dediklerinde Molla Güranî:
“O, ziyareti vacib âlim, âmil bir şahsiyettir. Ben saltanat makamları ile fazla ihtilât4 ettiğim için ziyaretim caiz
değildir” cevabını vermiştir.5
Fatih Mehmed ve İkinci Bayezid ile hiç görüşmediğine
dair rivayetlere gelince:
Fatih Mehmed ile görüşmemesi ve ilm ü salahına hürmeten ani’l-gıyab6 adlarına cami ve akar yaptırmış olması
kabul edilebilir. Fakat İkinci Bayezid ile mülâkat etmemesi
rivayeti bizi biraz tereddüde düşürmektedir. Bayezid, Vefa’nın
1 Müstağniyâne: İhtiyaç ve eksiklik duymayan, elinde olanla yetinen (kimse), tok, doygun bir kimseye yakışır tarzda.
2 Müverrih: Tarih yazan kimse, tarihçi.
3 Osmanlı Devleti’nin Şeyhülislamlarından olan bu zat 1480 (Hicri 885)
yılında ölmüş ve na’şı Bursa’ya nakledilerek orada defnolunmuştur. (Müellifin Notu)
4 İhtilât: Karşılaşıp görüşme, görüşüp temas etme.
5 Meşihat makamını ihraz etmiş ulemadandır. Şehzade iken Fatih Mehmed’e hocalık etmiştir. 1478’de (Hicrî 883) ölmüş ve namına muzaf olan
camii civarına gömülmüştür. (Müellifin Notu)
6 Ani’l-gıyab: Kendisi yokken, gıyabında, arkadan.
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vefatı haberini alınca hemen hanikahına gelmiş ve o sırada
gasli bitmiş ve kefenlenmişmiş. Sağlığında bir kere kendisini
görmediğinden şu mübarek zatın öldükten sonra olsun yüzünü göreyim demiş. Bunun meşru olmadığı kendisine hatırlatıldığı arzusunda ısrar eylemiş. Kefenini açtırıp yüzünü
görmüş ve öpmüştür. Hammer diyor ki (Cild: 3, s. 244):
“Bayezid’ın İstanbul’a vüsûlünün ertesi günü 22 Rebiülevvel 886 [21 Mayıs 1481]’da Fatih’in cenaze alayı icra olunmuş ve namazını da Şeyh Ebü’l-Vefâ eda eylemiştir. Bayezid vüzera ve ümera ile birlikte bizzat tabutun altına girmiş
ve naaşı İkinci Mehmed tarafından evvelce inşa olunan camiin arkasındaki türbeye kadar bu suretle götürmüştür… “
Namazının Vefa tarafından eda edilmesini irade ve bu
namaza bizzat iştirak eden ve cenaze tabutunun altına giren Bayezid’in önündeki imamın yani Şeyh Vefa’nın yüzünü
görmemesi bize biraz tuhaf geliyor. Bu rivayetler doğru olarak kabul edildiğine göre İkinci Bayezid’in “sağlığında yüzünü göremediğim bu mübarek zatın” demesi “sağlığında
hem sohbet olup da sözünü duymadığım bu zatın” cümlesi
ile tevil1 ve tevcih2 edilmesi icab etmektedir. Hiç görüşmediği halde Fatih Mehmed’in Şeyh Vefa namına cami, hamam ve saire yaptırmasında ve sağ olduğu müddetce tevliyet3 ve tedbir işlerinin uhdesine tefviz4 eylemesinde bir
mutevasssıt5 aramak lazım gelirse meşhur Tazarruat sahibi
Sinan Paşa’yı6 bulmak gerektir.7
1 Tevil: Bir söz veya davranışa bilinen anlamından başka bir anlam verme,
başka bir mânâ ile yorumlama.
2 Tevcih: Belli bir yöne çevirme, yöneltme. (Bakış, nazar vb. ile) Bir kimseye bakma. Anlam verme, yorumlama, tefsir etme.
3 Tevliyet: Bir kimseyi mütevellî tâyin etme. Vakıf mallarına bakma görevi,
mütevellîlik.
4 Tefviz: Bir iş veya şeyi bir kimsenin üstüne bırakma, ihâle.
5 Mutevasssıt: Anlaşma sağlama, uzlaştırma vb. bir amaçla taraflar arasına
giren, aracılık eden (kimse), aracı.
6 Sinan Paşa ve Tazarruat hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar”
kısmı 106-108. sayfaya bakınız.
7 Sinan Paşa İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey’in oğlu ve meşhur Nasrüddin Hoca’nın kızı tarafından torunudur. Fatih Mehmed’in hocası olma-
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İstanbul’da toplanan müteassıb ulemanın Şeyh Vefa’ya
hücum ettikleri zaman bunlara karşı duran yegâne kahraman Sinan Paşa olmuştur. Sinan Paşa yukarıda bilmünasebe söylediğimiz vechile Fatih Mehmed’in muallimi ve fevkalade mümtaz bir mutemedi idi. O zaman ulema Vefa’nın
aleyhine bir harekete geçmişler ve Şeyhulislam Molla Güranî’den onun te’dibini1 istemişlerdir. Güya Şeyh Vefa namaz kılarken halt-ı mezahib (dört mezhebden bazılarının
ahkâmını diğerlerine karıştırmak) ediyormuş. Kendisi nefiyü’I-mezheb olduğu halde Şafiîler gibi namazda besmeleyi
cehren2 okurmuş. Vefa’yı ihzar3 ve isticvab4 için Molla Güranî ulemayı camiye toplamış ve bu meyanda Sinan Paşa’yı
da davet etmiştir. İntizar edilmekte olan Paşa gelince, toplantının sebebini sorması üzerine Molla Güranî maksad-ı
ictimayı izah eylemiştir.
Sinan Paşa:
“Şeyh Vefa buraya gelir de ben besmeleyi cehren okumayı
ictihad ettim, size ne? derse ne cevap vereceksiniz?” demiş.
Güranî:
“O müctehid mi?” deyince Sinan Paşa:
“Evet, o Kur’an’ın yedi manasına vakıf ve bütün hadisi
hafız ve kavâidi5 usûle uygun olarak ictihad şartlarını haizdir.” demiştir.

1
2
3
4
5

sı dolayısı ile tarih kitaplarında Hoca Paşa unvanı altında geçmektedir.
İkinci Bayezid zamanında Gelibolu mutasarrıfı da olmuştur. 1486 (Hicri
891)’de İstanbul’da vefat etmiştir. Paşa’nın mezarı Eyüb’te meşhur Samsunlu Hasan Efendi’nin kabri yanındadır. Vefa’ya fart-ı intisabı ve çok ihlası vardı. Pek selis Türkçe bir ifade ile yazılmış olan münacaatı “تضرعات
 • سنان پاشاTazarruat-ı Sinan Paşa” adı ile bir aralık Ebüzziya Matbaası’nda basılmıştır. (Müellifin Notu)
Te’dip: Terbiye etme, edeplendirme. Haddini bildirme, yola getirmek için
gerekeni yapma, terbiyesini verme.
Cehren: Yüksek sesle, açıkça, alenen, cehrî.
İhzar: Hazır etme, hazır bulundurma, hazırlama. Huzûra getirme, celp
ve dâvet etme.
İsticvab: Sorguya çekme, sorup cevap alma, söyletme.
Kavâid: Kurallar, kaideler.
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Bunun üzerine Molla Güranî:
“Siz böyece şehadet eder misiniz?” diyince Sinan Paşa yine:
“Evet”“cevabını tekrar eylemiştir.
Zaten Sinan Paşa’nın kanaatine mütemayil olan Molla
Güranî yüzünü mu’teriz1 ulemaya çevirerek:
“Bir kimsenin Sinan Paşa gibi kuvvetli bir şahidi bulunursa ona taarruz etmek lâyık değildir, haydin şuradan dağılınız efendiler.” demiştir.
Şeyh Vefa’nın her ilim şubesinde kudret ve ihtisas sahibi
olduğu kabul edilmektedir. Kendisine sorulan herhangi bir
suale irticalen verdiği cevaplar bu husustaki rivayetleri isbat
eylemektedir. Bir gün kendisine:
“Hallac-ı Mansur niçin enelhak demiştir?” diye sorulduğu zaman:
“Enelbâtıl mı demeli idi?” cevabını vermiştir.
Bazı mes’eleler vardır ki medreseye düşmüş ve büyük bir
gerginliğe sebep olmuştur. Bunlardan birisi de Firavunun
iman ve küfrü meselesidir. Muhyiddin Arabî:
“Firavun mü’min ve tahir olarak ölmüştür” dediği için
ulemadan bir zümre Muhyiddin’e ağır tecavüzlerde bulunmuşlardır. Bu gibi dedikodulara hiç kulak asmayan Vefa’ya
bunu sordukları zaman:
“Keşke Muhyiddin gibi tam bir Müslüman benim hakkımda da böyle bir şahadette bulunsa idi.” cevabını vermiştir.
Birisi de medrese mensupları arasında “ • ضdad” harfinin nasıl okunacağı meselesidir. İncir çekirdeğini doldurmayan bu telaffuz farkını da eski ulema o kadar büyütmüşlerdir
ki muarızlarını kollarından tutup döve döve mihraplardan
1 Mu’teriz: Bir sözü, bir fikir veya kararı beğenmeyip çeşitli bahaneler bularak karşı çıkan, itiraz eden (kimse).
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atmışlardır. Bu mesele hakkında da Şeyh Vefa’nın mütalaası sorulmuş. O, bu harfi ihtiva eden kelimeleri her iki tarafın arzu ettiği telaffuzla tekrar ederek:
“Dövüşmek ve sövüşmek ile günaha girmekten hayırlıdır” demiştir.1
İkinci Bayezid devrinde Paskalya gününün tayininde bir
ihtilaf vuku bulmuştu. Papaslar Paskalya’yı bilhisab Pazar
gününe denk getiremedikleri için zihnî hesapta mahareti
maruf olan Şeyh Vefa’ya müracaat eylemişlerdir. Şeyh Vefa:
“Mart içinde giren Arabî ayın on beşinden sonraki çarşambayı takib eden Pazar günü Paskalyanız olur” demiştir.
Anadolu Hıristiyanları arasında bu hesabın yakın zamanlara kadar tatbik edildiği malûmdur.
Şeyh Vefa’ya nisbet edilen bunlara benzer daha birçok
hikâyeler vardır. Fakat bizim üzerinde durmak istediğimiz
tetkiklerden uzak bulunduğu için onları burada zikretmeyi
uygun bulmuyoruz.

1 Hazreti Peygamberin meşhur müezzini Bilal-i Habeşi, ecnebi olduğu için
bazı Arap harflerini hakkı ile telaffuz edemezmiş. Meselâ ezan okurken
“[ ”حى على الصالهhayyeale’s-salâh] yerine “[ ”هى على الصالهhayya ale’ssalâh] dermiş. Ashabdan bazı zevat bu telaffuz tarzını hoş görmeyerek
Hazreti Peygamber’den Bilal’e ihtar buyurulmasını rica etmişler. Cenab-ı
Peygamber onun “[ ”هىheyy]’i sizin “[ ”حىhayy]’ınızdan hayırlıdır cevabını vermiştir ki yukarıda zikrettiğimiz Vefa’nın cevabı buna benzemektedir. (Müellifin Notu)
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III
Vefa’nın Eserleri ve
Hakkında Söylenen Sözler
Vefa’nın ilim âlemindeki şöhretine nazaran birçok eserleri
bulunması ihtimalini göz önüne alarak İstanbul kütüphaneleri birer birer araştırılmışsa da aşağıda adlarını ve mevzularını arzedeceğimiz dört eserinden başka telif edilmiş
bir kitabına tesadüf edilememiştir. Belki hususî kütüphanelerde ve şahıslar elinde bizim henüz göremediğimiz diğer
eserleri bulunabilecektir. Biz, bizzat görüp tetkik ettiğimiz
telifatı ile eski yazma mecmualarda rastladığımız bazı eş’arını1 şurada kaydetmekle iktifa edeceğiz.
Onun dört eseri “ • مقام سلوكMakam-ı Sülûk”, “ساز
 • عرفانSaz-ı İrfan”, “ • اوراد وفاEvrad-ı Vefa” ve “روزنامۀ وفا
• Ruzname-i Vefa”dır.
a. Makam-ı Sülûk
Tasavvufa ait Türkçe manzum bir eserdir, 396 beyitten
ibarettir. Fakat şiir ve edebiyat itibarıyla bir kıymeti haiz değildir. O, bu eseri ile edebiyat yapmaktan ziyade etrafındakilere ahlâkî ve tasavvufî düşüncelerini şiir yolu ile anlatmak istemiştir. Bunun bir nüshası Fatih Kütüphanesi’nin
652 numarasında bulunmaktadır.

1 Eş’ar: Şiirler, manzum sözler.
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b. Saz-ı İrfan
Bu da Şeyh Vefa’nın Türkçe manzum bir eseridir. İçinde
birçok rubaiyatı ve diğer manzumeleri bulunmaktadır. Adının Saz-ı İrfan olduğunu gösteren şu:

ساز عرفان وفا زاده طريق اوليا

روح افزا باشد وقالون بزم انبيا

[Sâz-ı İrfân-ı Vefâ-zâde tarik-ı evliyâ
Rûh-efzâ bâşed ü kâlûn-i bezm-i enbiyâ]
Farsça beyitle nihayet bulmaktadır. Bunun birinci sahifesinde ve müzehhep1 bir daire içinde:

هذه الرسالة المرسومة بساز العرفان المنظومة لمجمع
الصدق والصفا الشيخ ابن وفا قدس اهلل سره وعفا
[Bu manzum Sâzü’ l-irfan adlı risale, doğruluk ve
mutluluğun kaynağı olan eş-Şeyh ibni Vefâ’nındırAllah sırlarını kutsasın ve onu affetsin.]
ibaresi yazılıdır, ki bu bize mezkûr eserin Vefa’ya aidiyetini
teyit eylemektedir. Fatih Kütüphanesi’nde ve Makam-ı Sülûk
ile bir cild içindedir.
c. Evrad-ı Vefa
Bunu Vefa bizzat kalemi ile yazmamış, müntesiplerinden birisinin takririni not ettirmiştir. Mukaddimesinde Vefa’nın adı şöyle geçmektedir:
1 Müzehhep: Altın suyuna batırılmış, yaldızlanmış.
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الشيخ وفا دام له العز والبقا ابن المرحوم شمس الدين
محمد بن المرحوم المبرور الحاج يخيى الصدرى القنوى
[Şerefi daim olsun eş-Şeyh Vefâ b. el-merhûm Şemseddin Muhammed b. el-merhûm el-mebrûr el-Hac
Yahyâ es-Sadrâ el-Konevî -Allah mülkünü daim kılsın.]
556 sayfayı ihtiva eden bu mensûr eserin ibaresi kısmen Türkçe ve kısmen Arapçadır. Güzel bir nesh ile yazılmış ve kenarları yaldızlanmış ve ibaresine baştan sonuna
kadar hareke atılmıştır. Fatih Kütüphanesi’nin 2551 numarasında mukayyettir.
d. Ruzname-i Vefa
On dört sahifelik küçük bir risaledir. Musanna1 bir
tarzda devr-i daimîyi gösterir bir takvimden ibarettir. Vefa’daki Atıf Efendi Kütüphanesi’nin 1704 numarasında çok
güzel bir nüshası mevcuttur. Bunun “ • مفتاح روزنامهMiftah-ı
Ruzname” namıyla bir şerhi de vardır.
Öküz Mehmed Paşa2 Mısır valisi iken Defterdar Ali Çelebi’ye bu şerhi yazdırmıştır. Bir nüshası Reisülküttab Mustafa Efendi Kütüphanesi’nin 581 numarasında mukayyettir.
Vefa’nın bu dört eserinden başka eski yazma mecmualarda birçok ilâhilerine de tesadüf edilmektedir. Yukarıda
söylediğimi veçhile bunlar şiir olarak söylenmemiştir. Tasavvufî ve ahlâkî düşüncelerini nazım yolu ile telkin eylemek istemiştir. Bunların hepsini şuraya dercetmeyi münasip görmüyor ve örnek olmak üzere bir iki parçasını almakla
iktifa ediyoruz:
1 Musanna: Bir sanatın inceliklerini aksettirecek şekilde ustaca yapılmış,
sanatkâr elinden çıkmış, sanatlı.
2 Öküz Mehmed Paşa hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 145. sayfaya bakınız.
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Bal ü perden geçmişim bir daneyim
Yaneyim ey şem’i ruşen yaneyim
Düşmişem işkin adına ta ezel
Kendi düşen ağlamaz vardır mesel
Ta ebed yanmak bana oldı mahal
Yaneyim ey şem’-i ruşen yaneyim

ekserisinde Şeyh Vefa’ya ait olduğu tasrih1 olunmaktadır.
Hatta bunun bir beytini Vefa’ya nisbet ederek tezkiresine
almış olan Sehî2 merhum da bu hakikati kabul ve teyit eylemektedir.
Vefa’nın başka bir şiiri olan aşağıdaki parça da bazı mısraları birbirine uymayarak birçok eski yazma mecmualarda
görülmüştür.

Aklı yok kim ol hicabı şumdur
Can verir yanmaye gönlüm mumdur
Çünkü yanmak âşıka mersumdur
Yaneyim ey şem’-i ruşen yaneyim

Evvel tevhidi zikret
Sonra cürmünü fikret
Var yoluna doğru git
Derviş olayım dersen

Ot uran çünki hevan oldı senin
Abu gil dolu safan oldı senin
Her ne denlu kim rızan oldı senin
Yaneyim ey şem’-i ruşen yaneyim

Bir zat-ı kâmil ara
Gezme tozma âvara
Tamam sıra bu sıra
Derviş olayım dersen

Micmer oldı dil çü işkın saldı ud
Cane ot urdu neye çok çıktı dûd
Kül olunca cümle eczayı vücud
Yaneyim ey şem’-i ruşen yaneyim

Gaflet ile çalışma
Çok gezmeye alışma
Kem gözlere karışma
Derviş olayım dersen

İşkının pervanesiyim pes nidem
Sen Şeh’in yerin koyam kanda gidem
Şevkın ile tutuşup ser ta kadem
Yaneyim ey şem’-i ruşen yaneyim

Rüyana yalan katma
İlden söz alup satma
Cellâd önüne yatma
Derviş olayım dersen

Cümle uşşaka Vefa matluptur
Ehli ışk içre safayı hubdur
Çünki yanmak âdeti mahbubdur
Yaneyim ey şem’-i ruşen yaneyim
Bu manzume bazı telâffuz farkları ile yanlışlıkla Yunus
Emre’nin matbu divanına geçirilmişse de eski mecmuaların
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Her sözde inat etme
Her mezbelede bitme
Sapa yollardan gitme
Derviş olayım dersen
1 Tasrih: Açık açık anlatma, şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklama,
apaçık belirtme.
2 Sehî Bey hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 146. sayfaya bakınız.
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Dostunda kusur görme
Ak yüze kara sürme
Başına çorap örme
Derviş olayım dersen

Zeynî idi. Eğerçi zat-i kudsî sıfatı en’va-ı fazaile şamil
idi. Amma tab’ı pak ve tabnakleri varidat-ı nazmiyeye
de mâil idi.” Buyurmuşlardır: “Cennet ve hur ve kasr
için taat ve ibadet hevâ ve hebadır ve merd-i hakka
zatullahtan gayri nesne murad etmek ayn-ı hatadır.”

Hayrın bir ise binle
Vaktı seherde inle
Pend-i Vefa’yı dinle
Derviş olayım dersen

[Merve ve Safa (tepeleri) gibi Kâbe’ye sadık, ilimde
ileri olup kendisine uyulan, tecrid ve ebediyet ehli
hazreti Şeyh Vefa, kendisi Konyevî ve tarikleri Zeynî
idi. Nasıl ki zatı ve kutlu sıfatı çeşitli faziletlere şamil
idi ise huy ve yaratılışı pak olduğu gibi sözleri ve
şiirleri de (nazmı) kalbe gelen mânâlara ve feyizlere
yetenekli idi.” buyurmuşlardır. “Cennet ve huri ve
kasırlar için taat ve ibadet heves ve ziyandır. Kendini
hakka adamış kimse için, Allah’ın zatından başka
bir şey murat etmek aynı hatadır.]

Şeyh Vefa’nın aşağıdaki beyitleri de bazı şuara tezkirelerine geçmiştir.
Nazarın ihtiyacı var nure
Ben fedayım o çeşm-i mahmure
Yak beni ışk âteşine ya Vedûd
Kül olunca cümle ecza-yı vücud1
Yazdığın çünki ezelde dost tağyir eylemez
Her ki âriftür bu remzi bildi tedbir eylemez
Şeyh Vefa’nın eserlerini ve şiirlerinden bazı örneklerini kaydettikten sonra onun hakkında muhtelif zamanlarda söylenen ve eski eserlerde görülen bazı sözleri de buraya ilâve etmeyi münasip görüyoruz: Kastamonulu Latîfî,2
tezkiresinde şöyle diyor:
“Merve-i sıdku Kâ’be, safa ve kıdve-i ehl-i tecrid ve
baka hazret-i Şeyh Vefa kendisi Konyevî ve tarikleri
1 Bu mısra yukarıda yazdığımız ilk manzume arasında da aynen görülmektedir. (Müellifin Notu)
2 Latîfî hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 147. sayfaya
bakınız.
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Şekayık1 müellifi de hulâsaten Vefa hakkında şöyle demektedir:
“İlm-i fıkıhta tasarrufat-ı kâmile sahibi idi. Musikide ve
şiir ü inşada mahir idi. Bayram ve Cuma hutbelerini âhenkdar bir eda ile okurken cemaat kendilerinden geçerlerdi. Halvethanesinde tenha ve halâyıktan cüda olarak yaşardı. Muayyen saat haricinde kimse ile görüşmezdi.”
Bursalı Lâmiî Çelebi Nefehat tercümesinin sonunda bazı
menakıbından bahsettikten sonra şöyle diyor:
“Bu hakir Cuma günü mihrapta otururken mübarek ellerini öpüp nazar-ı iltifatları ile muğtenim2 oldum. Ümittir ki âhir vakıtta ol nazardan medet erişe. Hazret-i Şeyh’in
Arabî, Farisî, Türkî beliğ ve muğlak eş’arı çoktur.”
1 Şekâik-i Nu’mâniyye hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 115. sayfaya bakınız.
2 Muğtenim: Ganîmet saymak, ganîmet bilmek.
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Fatih Mehmed tanzim ettirdiği Arapça vakfiyesinde
Vefa’ya tahsis eylediği hayratın şurut1 ve kuyudunu2 beyan
ederken onun kemal vasıflarını şu suretle yadeylemektedir.

فلقد فوض حضرت الواقف خلد اهلل ملكه قوليته وتدبيره
الى الشيخ السالك الناسك الفاضل الكامل التقى النقى
 المتوكل شيخ4 المقاله3الجليل المحقق المتوجه المتبتل
االسالم بركة االنام حسنة االيام مظهر تجليات ذى
...الجالل واالكرام
[Vakfeden hazret, sorumluluğunu ve idaresini
-sâlik, nâsik, fâzıl, kâmil, müttakî, temiz kalpli,
muhakkık, yüzü Allah’a dönük ve mütevekkil,
şeyhülislâm, halkın bereketi, günleri güzel, Zülcelâli ve’l-ikrâm’ın tecellilerine mazhar olanşeyhe vermiştir…]
Şeyh Vefa’nın faziletleri hakkında gerek vakfiyelerde
ve gerek tarihî eserlerde birçok ağdalı ibarelere tesadüf etmekteyiz. Fakat onların meal itibarıyla aşağı yukarı birbirinin aynı olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebepten onları burada tekrarlamaya lüzum görmüyoruz. Şimdi kendi adına
yapılan mebani ve müessesata geçiyoruz.

IV
Vefa Namına Yapılan Mebâni
Şeyh Vefa’nın kendisi tarafından bir eseri mevcut değildir.
Yalnız onun namına nisbet olunan müesseseler başlıca Konya’da ve İstanbul’da bulunmaktadır. Bunlardan Konya’da
ancak bir camiden başka bir şey mevcut değildir. Bu küçük
camii, Karamanoğlu meşhur İbrahim Bey, Meram’da Köyceğiz denilen mahalde Şeyh Vefa’ya hankah1 olmak üzere
yaptırmıştır. Fakat bu cami mükerreren inşa ve bina edildiği
için bugün mimarî bir kıymeti haiz değildir. Yalnız Şeyh
Vefa’nın evlâdına meşrut2 kılınan bu dinî müessesenin mütevelli çocukları bugün yaşamaktadır. Eski mülkiye kaymakamlarından Rahmi Efendizade, Vefa ve Bursa Erkek Lisesi
Felsefe öğretmeni Namdar Rahmi3 ve diğer bazı zevat Şeyh
Vefa’nın ahfadındandır.
İstanbul’daki mebânîye4 gelince:
Osmanlı hükümdarlarından Fatih Mehmed ve oğlu Bayezid II taraflarından inşa ve namına ihda edilen eserler sırası ile cami, medrese, halvethane ve türbe ile bu türbenin

1
2
3
4
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Şurut: Şartlar.
Kuyud: Kayıtlarç
İbadette ifrat eden, nefsini masivadan tecrid eyleyen. (Müellifin Notu)
Tamamıyla Allaha müteveccih olan. (Müellifin Notu)

1 Hankah: Bir tarîkatın, diğer tekkelerinin kendisine bağlı bulunduğu
merkez durumundaki tekkesi, hangâh.
2 Meşrut: Var olması, meydana gelmesi başka bir şey veya duruma bağlanmış olan, şarta bağlı, şartlı.
3 Namdar Rahmi Karatay hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar”
kısmı 148. sayfaya bakınız.
4 Mebânî: Yapılar, binalar.
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etrafındaki mezarlık arsasıdır. İstanbul’daki bu eserler hakkında yaptığımız incelemeleri burada kısaca arzedeceğiz.
Cami:
Bu binanın Meşrutiyet’in ilk yıllarında mâil-i inhidam1
olduğu anlaşılmış ve yeniden yapılmak üzere yıkılması iltizam edilmiştir. Umumî harbin araya girmesi ile tekrar
inşası cihetine gidilememiştir. Mermerden olan sütunları
hâlâ orada yuvarlanıp kalmıştır. “ • حديقة الجوامعHadikatü’ l-Cevâmi” sahibi2 bu camiin Bayezid II tarafından yaptırıldığını yazıyorsa da doğru değildir. “ • جامع خاقانيهCami-i
Hakaniye” terkibini caminin tarihi inşası olmak üzere tasrih ettikten sonra binasını Bayezid’e nisbet etmesi bir eser-i
zühuldür. Mezkûr terkib 881 (milâdî 1476) senesini irae etmekte ve bu sene ise Fatih Mehmed’in zamanına tesadüf eylemektedir. Lugât-ı Târihiye ve Coğrafiye sahibi Rif ’at Bey3
merhum da Hadikatü’ l-Cevâmi’nin bu birbirine mübayin4
ifadesini tetkik etmeyerek onun hatasına iştirak eylemiş ve
Şeyh Vefa Camii’nin Sultan Bayezid’in yaptırdığını kabul
etmiştir. Gerek Hadikatü’ l-Cevâmi ve gerek Lugât-ı Târihiye ve Coğrafiye sahiplerinden daha önce anlatan Evliya Çelebi5 olmuştur. Çelebi “…Vefa camiinin banisi Sultan Bayezid-ı Veli’dir. “Cami-i Hakaniye” lafzı tarih olmakla isim
dahi kılınmıştır.” mütalâasında bulunmuştur. “تاج التواريخ
• Tâcü’t-Tevârih” sahibi6 Fatih Mehmed’in hayratını sayarken “…derun-i hisarda Vefa Meydanı namı ile iştihar7 bulan
1 Mâil-i inhidam: Yıkılmak üzere.
2 Hüseyin Ayvansarayî hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 148. sayfaya bakınız.
3 Ahmed Rifat Efendi, Yağlıkçızâde hakkında açıklayıcı bilgiler için
“Açıklamalar” kısmı 149. sayfaya bakınız.
4 Mübayin: Farklı, başka, karşıt, zıt.
5 Evliya Çelebi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 150.
sayfaya bakınız.
6 Tâcü’t-Tevârih hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 153.
sayfaya bakınız.
7 İştihar: Meşhur olma, ünü yayılma, nam kazanma, şöhret, nam.
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mahalde Şeyh Vefa Hazretleri’nin türbe-i muattaraları1 kurbünde bir cami-i bülend2 esasını vaz’3 ve kubbesini semt-i semaya ref’ buyurup ol büzürg-var4 ruhu için tayin-i vücuh-i
hayrat eylemiştir.”5 demekte olduğu gibi Ebubekir Efendi
de6 meşhur Harita’sında “Kıdvetülevliya Şeyh Ebülvefa’nın
meşhed-i şerîfleri kurbünde bir cami ve fukara ve suleha için
savami’, erkek ve kadınlar için bir çift hamam bina etti” demektedir. Gerek Tâcü’t-Tevârih sahibi Sadettin’in ve gerekse
Ebubekir Efendi’nin yukarıdaki ifadeleri vakfiye muhteviyatına ve Şem’dânîzâde Süleyman Efendi’nin “”مريئ التواريخ
Mür’i’t-Tevârîh’deki7 tetkikatına uygundur.8
Camiin mimarı Eski Sinan olduğu mervi ise de bu rivayeti kabul etmek doğru olamaz. Fatih civarındaki Kumrulu
Mescit hariminde medfun olan Mimar Kadim Sinan’ın taşında vefat tarihi 876 [1471-72] yazılıdır. Camiin inşası ise
881 (milâdî 1476)’dır. Mimar Sinan bu camiin inşasından
beş sene önce vefat etmiş bulunuyor. Şu halde mezkûr camiin mimarı belli değil demektir. Camiin harimine girilirken cenub kapısının üzerinde tarihî manzum bir kitabe vardır. Bu kitabeden Vefa külliyesinin yandığını öğreniyoruz.
Bu kitabe vaktiyle Vefa Medresesi’nde müderrislik eden Refia Efendi tarafından tanzim olunmuş ve Abdülhamid I9 zamanında tamir edildiğinden oraya konmuştur.10 Evvelâ kitabeyi aynen nakledelim:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Türbe-i muattara: Güzel kokulu, ıtırlı türbesi.
Bülend: Yüksek, yüce, ulu.
Vaz’: Koyma, konulma. Ortaya koyma, düzenleme, tedvin etme.
Büzürg-var: Saygı değer, hürmete lâyık, büyük mertebeli (kimse).
Tâcü’t-Tevârih, Cild: 1, s. 580. (Müellifin Notu)
Ebubekir Efendi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı
153. sayfaya bakınız.
Şem‘dânîzâde Süleyman Efendi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 155. sayfaya bakınız.
Mür’i’t-Tevârîh, Cild: 1, s. 450. (Müellifin Notu)
Abdülhamid I hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 157.
sayfaya bakınız.
Refia adlı şuaradan müteaddid zevat vardır. Bu Refia’nın Kâtibzâde olması çok kuvvetlidir. Adı Mehmed, şiirde mahlâsı Refia’dır. Kendisi İstanbul’da doğmuş ve Galata, Bursa kadılıklarında bulunmuş ve en sonra
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Hazret-i Şeyh Vefa mürşid-i ashâb-ı safâ
Hâce-i Fâtih iken yani o zât-ı yektâ
Sevk idüb Fatih’i bu camii ve bu hânekahı
Eylemişler o zaman himmet ile tarh u binâ
Hücreler olmuş iken suhte-i ihrâk yine
Himmet-i Şâh Hân Hamîd ile oldu ihyâ
Düştü dört beytle târîh Refîâ el-hak

)(نه كوزل مدرسه هم تكيۀ ارباب وفا
[Ne güzel medrese hem tekye-i erbâb-ı Vefâ
1197 [1783-84] 955 [1548-49]
Refia Efendi’nin bu tarihinde açıktan açığa iki hatası
görülmektedir. Bunlardan birisi Şeyh Vefa’yı Fatih Mehmed’in hocası zannetmesidir. Vefa’nın Fatih Mehmed’e hocalığı şöyle dursun, onunla bir kere bile görüşmediği yukarıda izah edilmişti. İkincisi ise medreseyi de Fatih Mehmed’e
nisbet eylemesidir. Halbuki Fatih Mehmed’in vakfiyesinde
medreseye ait hiçbir işaret yoktur. Bu medrese Bayezid II tarafından ilâveten inşa edilmiştir.1
Bu cami-i şerifin 1171 (Milâdî 1757) yılında tamir gördüğüne dair Şair Derunî’nin de şöyle bir kıt’a-yı tarihiyesi vardır:
Bu dergâh-ı muallâ Şeyh Vefâ-yı kutb-ı a‘zamdır
Ziyâret edene îtâ eder hak rütbe-i ulyâ
Derûnî âşık-ı sâdık dedi ta‘mîrine târih
İbâdetgâh-ı uşşâka yapıldı câmi‘-i zîbâ

)(عبادتكاه عشاقه ياپيلدى جامع زيبا
1171 [1757]
Rumeli Kazaskeri olmuştur. Vefatı 1769 (Hicrî 1183)’dadır. Tedris tarikında bulunurken Vefa Medresesi’nde de müderrislik etmiştir. Bu tarihi
o zaman söylemiş olmalıdır. (Müellifin Notu)
1 Vakfiyeler ve sağlam vesikalar üzerinde uğraşmadan yazılan yazıların
çürüklüğü zamanın geçmesine ve mütemadiyen değişmesine rağmen
yine bir gün mutlaka göze çarpacağı muhakkaktır. (Müellifin Notu)

74

Vefa Meydanı nasıl ki birtakım tarihî hâdiselere sahne
olmuşsa Vefa Camii de muhtelif devirlerde birçok ulemanın neşr-i feyzine mecma’1 olmuştur. Eski zamanlarda ilmiye
imtihanları daima alenen icra edilirdi. İstanbul’un büyük
âlimlerinin iştirak ettikleri ve Şeyhulislâm Zekeriya Efendi’nin muvaffakiyet ihraz eylediği bir müsabaka imtihanı
da bu camide yapılmıştır. “( ”فتاواى حامديهFetâvâ-yı Hâmidiyye) sahibi Şeyhulislâm Hâmid Efendi’nin2 riyasetindeki
bir hey’et huzurunda icra edilen bu imtihanda İstanbul’un
bütün âlimleri samiin3 sıfatıyla burada hazır bulunmuşlardır. Ahizâde Hüseyin,4 Sadık,5 Ebülmeyamin Mustafa,6 Abdullah7 gibi Osmanlı Devri’nin meşhur Şeyhülislâmları ile
Nefeszâde Mustafa,8 Fazlı,9 Kâtibzâde Zeynülâbidin10 gibi
maruf ulema bu camide tedris kürsüsüne geçmiş ve Şeyh Vefa’nın bu mâbedi bu suretle tarihte büyük devirler geçirmiştir.
Kanunî Süleyman devri vezirlerinden Pertev Mehmed
Paşa’nın 980 (milâdî 1572) tarihli vakfiyesinde adı ve evsafı
1 Neşr-i feyzine mecma’: Feyizlerin yayılma ve toplanma yeri.
2 Şeyhülislâm Hâmid Efendi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 158. sayfaya bakınız.
3 Samiin: İşitenler, dinleyiciler.
4 Dördüncü Murad tarafından nefyedilirken yolda Yeşilköy civarında bir
Yeniçeri’nin evinde boğduruldu ve cesedi oraya gömüldü. Hüdayi mahlası ile şiirleri vardır. (Müellifin Notu)
5 1709’da (Hicri 1121) ölmüştür ve Fındıklı Camii’nin harimine gömülmüştür. (Müellifin Notu)
6 Zamanında İstanbul’un feyz ü bereketi kendisine Ebülmeyamin lakabını
verdirmiştir. 1604’te (Hicri 1013) ölmüş ve Fatih Camii harimine gömülmüştür. (Müellifin Notu)
7 Ebezâde denmekle maruftur. Fırtınalı bir zamanda Trabzon’a nefyedilmiştir. Yolda bindiği gemi batmıştır. Bu felâket esnasında kendisi de boğulmuştur. (Müellifin Notu)
8 1599’da (Hicri 1008) ölmüş, Emir Buharî civarına gömülmüştür. (Müellifin Notu)
9 1593 (Hicri 1102) tarihinde vefat eden bu zat âlim ve nasıh idi. (Müellifin
Notu)
10 Atai Çelebi Şekayık Zeyli’nde bu medresenin banisini Fatih Mehmed
zannediyor. Orada Kâtibzâde Zeynülabidin’in hal tercemesini yazarken
“…Sultan Muhammed Han Camii Vefa kurbünde binasına ferman ettikleri Hakaniye bunlara ihsan olunduğu…” diyor ki yukarıda tafsil edildiği
vechile yanlıştır. Kâtibzâde Zeynülabidin Efendi 1688’de (Hicri 1100) ölmüş ve Vefa mezarlığına defnolunmuştur. (Müellifin Notu)
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gösterilen ve cevizden mamul bir rahle üzerine konarak bu
camiye vakfolunan kıymetli bir mushafın bu gün nerede olduğu belli değildir.
Medrese:
Fatih Mehmed’in vakfiyesinde burası zikredilmemektedir. Bunun Bayezid II tarafından ilâveten inşa olunduğu
anlaşılmakta ve yukarıda arzedildiği vechile bu da Fatih
Mehmed’in mebânisi arasına karıştırılmaktadır. Medresenin fevkânî1 hücreleri kısmen mevcud ve kısmen nabuttur.2
Vaktiyle burada okuyan talebe arasında birçok meşahir ve
güzide şuara yetişmiştir. Şair Hatif,3 Gubari4 ve meşhur Üsküplü Şem’î5 Efendiler bu medresede okuyanlardan bazılarıdır.

Türbe:
Vefa’nın zatına mahsus olan türbesi oldukça mamurdur.
Bu türbenin içinde üç sanduka bulunmaktadır. Üzerlerinde
kitabeleri olmayan bu sandukalardan birisi Şeyh Vefa’ya, ikincisi birinci halifesi Şeyh Ali’ye aiddir.1 Üçüncüsünün de yine
hülefasından Davud-i Vefayî’nin merkadi olduğu mervidir.
Türbenin kapısı üzerindeki kıt’a-i tarihiye yukarıda aynen
nakil ve terceme edilmiştir. Türbenin medhalinde ve sağ tarafındaki pencerenin önünde Hoca Ataullah Efendi’nin merkadi vardır. Osmanlı tarihinde büyük şöhret alan ve Bayezid
II’nin hocası olması itibarıyla Muallim-i Sultanî unvanını taşıyan bu zat İstanbul’da maruf bir aile teşkil etmiş ve evlâd ü
ensaline “Muallimzâdeler” şöhretini bırakmıştır.

Hamam:
Fatih Mehmed’in Vefa için yaptırdığı çifte hamam elyevm münderistir. 6 Yalnız ikinci vakfiyesinde mukayyeddir.
Evliya Çelebi, İstanbul’da fetihten sonra yapılan hamamların üçüncüsü olmak üzere Vefa hamamını zikretmektedir.
Halvethane:
Şeyh Vefa’nın kârgir halvethanesi el’an mevcuttur. İçine
camiin mihrabından girilen bu mukassî7 hücrenin yalnız küçük bir pencereden ışık aldığı görülmektedir. Demir kapısının o devirden kalma olduğuna hükmedilebilir.
1 Fevkânî: Üstte olan, yukarıda bulunan.
2 Nabud: Bulunmayan, mevcut olmayan, yok olan. Perîşan halde.
3 1719’da (Hicri 1232) İstanbul’a gelerek Vefa Medresesi’nde okumuştur.
1849’da (Hicrî 1266) vefat etmiştir. Manisalıdır. (Müellifin Notu)
4 Akşehirli olan bu zat hem şair, hem de hattatdır. Vefa Medresesi’nde hücrenişin iken kendi el yazısı ile kapısının üzerine şu beyti yazmıştır:
Ser-i Kûy-ı Vefa’nın hakisari
Ayaklar toprağı miskin Gubari.
(Müellifin Notu)
5 Divan sahibi meşhur mevlevi şairidir. 1529 (Hicri 996) tarihinde vefat
etmiştir. (Müellifin Notu)
6 Münderis: Adı sanı, izi eseri kalmamış, tamâmen yok olmuş.
7 Mukassî: Sıkıntı veren, sıkıcı, bunaltıcı, kasvetli.
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Şeyh Vefa’nın Makberesi
1 910 (Milâdî 1504) tarihini gösteren “[ شيخşeyh]” lafzı vefatı senesine
müsadiftir. (Müellifin Notu)
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Medhalin sol yanında Hakim Çelebi’nin mezar taşı vardır.
Bu zat İzmitli Seyyid Ahmed Çelebi’nin oğludur. İstanbul’da
hem tababetle, hem de tasavvufla iştihar etmiştir. Kanunî
Süleyman’ın damadı ve sadrazamı meşhur Rüstem Paşa’ya
Mesnevi okutmuştur. Vefatı 1566 (Hicri 974) tarihindedir.
Mezar taşında ölüm tarihi olarak şu Farsça mısra yazılıdır.
)(حيف رفت آن طبيب اهل دالن
[Hayf reft an tabîb-i ehl-i dilân]
[Yazık oldu, o gönüller ehlinin tabîbi gitti]
974
Nev’izâde Atâî, Zeyl-i Şekayık’da bu zatın hal tercemesini yazıyorsa da nerede medfun olduğunu söylemiyor.
Mezarlık:
Vefa Türbesi mezarlığında birçok maruf zevat medfundur.
Şair Nev’î:
Baki’den sonra en ziyade tanınmış olan Şair Nev’î’nin
merkadı da buradadır. 1533 (hicri 940) tarihinde Malkara’da
doğmuş ve Şehzade Mustafa, Bayezid, Osman ve Abdullah
Efendilere hoca tayin olunmuştur. 1598’de (Hicrî 1007) ölmüş ve Vefa mezarlığına gömülmüşse de mezar taşı taş yığınları altında kalmıştır. “( ”طوطى و زاغTûtî vü Zâğ), “”حسبحال
(Hasb-i Hâl) ve “( ”نتايج الفنونNetayicü’l-Fünün) gibi eserleri
ile müretteb divanı vardır. En büyük eseri “فصوص الحكم
( ”ترجمهﺳﻰFusûsü’ l-Hikem Tercemesi)’dir.
Lala Mehmed Paşa:
Vefa mezarlığında kubbesi çökmüş harap bir türbe ve burada Lala Mehmed ve Ramazan Paşaların mezar taşları vardır.
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Bunlardan Lala Mehmed Paşa Teke’lidir. Fakat Zeyl-i Şekayık’da Mevla Mustafa Efendi’nin hal tercemesi arasında adı geçerken Aydın taraflarından olduğu yazılmıştır. Evvelce kendine
Mehmed Çavuş denirmiş. Mehmed III’ün dâyesi1 ile evlenmiştir. 1594’de (Hicrî 1003) ve Mehmet III’ün cülûslarında
vezaret rütbesi verilmiştir. 1595’de (Hicrî 1004)sadrazam olmuş müteakiben şirpençeye2 tutulmuş ve ölmüştür. Sadaret
divanında yalnız bir gün bulunabilmiştir. Padişah vefatından
sonra bu türbeyi ziyaret etmiştir. Akıllı ve tedbirli bir zat imiş.
Ramazan Paşa:
Aynı türbede medfundur. “تاريخ وفات حضرت رمضان
 • پاشاTarih-i vefat-ı hazret-i Ramazan Paşa” tarih-i vefatıdır.
Üstüvanî bir taşın kitabesi başında “رحمة اهلل على مدفنه
• Rahmetullahi aleyh medfun” cümlesi yazılıdır. Bu zat,
maliyeden yetişmiş, baş defterdar, Mehmed III’e lala, 1593
(Hicri 1002) tarihinde Konya Valisi, 1597’de (1006 Hicri)
Kıbrıs Beylerbeyi olmuş ve 1604’de (Hicri 1013) ölmüştür.
Üveys Paşa bunun kardeşidir. Lala Mehmed Paşa ile bu Lala
Ramazan Paşa’nın aynı türbede medfun olmasının münasebeti anlaşılamamıştır. Aralarında ırkî, yahud sıhrî bir bağlantı bulunması ihtimali hatıra gelebilir. Yahut her ikisinin
de Mehmed III’e lala olmakta birleşmeleri cesedlerinin de
aynı türbeye yerleşmesine sebep teşkil edebilir.
Mehmed Muhyiddin:
Niksarlı İbrahim Efendi’nin oğlu olan bu zat, fudalâdan3 ve riyâziyundandır.4 1495 (Hicri 901) tarihinde vefat
etmiş ve Vefa mezarlığına defnolunmuştur.
1 Dâye: Sütnine, bir çocuğa süt veren ve bakan câriye, dadı.
2 Şirpençe: Vücûdun çeşitli yerlerinde, çoğunlukla da ensede ve sırtta çıkan,
genellikle stafilokok mikrobundan ileri gelen, sancılı, genişlediğinde tehlikeli ve öldürücü olan, tepesi morumsu renkte bir kan çıbanı, kızıl yara.
3 Fuzalâ: Fâzıllar, ahlâk, ilim ve meziyetçe üstün, fazîletli kimseler.
4 Riyâziyun: Matematik bilginleri.

79

Şe yh Vefa

Şe yh Vefa

Şemsüddin Ahmedülensarî:

Mevlânâ Ebubekir Çelebi:

Genceli olan bu zat Rumeli kazaskerliğine kadar terakki eden fudaladandır. 10 Safer 1009’da (21 Ağustos
1600) ölmüş ve Vefa mezarlığına gömülmüştür. Kâtib Çelebi1 merhum Fezleke’sinde onun “bahr-i bi-payan-ı ulûm
idi • İlimlerde sonsuz derya idi” cümlesi ile kemaline şehadet etmektedir. “( ”تفسير بيضاوىTefsir-i Beyzavî)’ye, “”تلويخ
(Telvih)’a, “( ”مواقفMevakıf )’e ve “( ”مفتاحMiftah)’a talikatı
ve “( ”سورۀ نورSure-i Nur)’a kadar bir de tefsiri vardır. Şeyhülislam Bostanzâde Mehmed Efendi’nin2 kısasa müteallık
verdiği bir fetvayı hataya nisbet etmiş ve her iki taraftan cevabî risaleler yazılmıştır.

Mevlâna Hüseyin-i Yegânî’nin oğludur. Mezar taşında
bir hususiyet vardır. Baş ve ayakucu taşlarının dört cephesi
de Arapça kitabelerle doludur. Babası Hüseyin Çelebi’nn Fatih devri ulemasından Molla Muhammed-i Yegânî’nin oğlu
olduğu anlaşılmaktadır.

Mir Ahmed-i Ref’î:

Mevlânâ Ebubekir Çelebi’nin mezarı yanında medfundur. Bu zatın hal tercemesi bulunamamıştır.

Meşhur hattatlardandır. Şeyhülislam Bahayî Efendi’nin
tezkireciliğinde bulunmuştur. 1560 (Hicrî 1060) tarihinde
ölmüş ve Vefa mezarlığına gömülmüştür.
Hacı Süleyman Halife:
Erbab-ı tahrir ve inşadandır. 1727 (Hicrî 1140) tarihinde vefat etmiştir. Vefa mezarlığındaki mezar taşında:
Bîn-nukat harfini tarih ile düşüp tarihi
Azmedip bâğ-ı cinân içre ola kâm-âver
)(عزم ايدوب باغ جنان ايجره اوله كام آور
1140 [1727-28]
kitabesi bulunmaktadır.
1 Kâtip Çelebi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 159.
sayfaya bakınız.
2 Bostanzâde Mehmed Efendi hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 162. sayfaya bakınız.
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Hasan Tıbbî:
Meşhur hattattır. 1735 (Hicri 1148) tarihinde vefat etmiştir. Aynı mezarlıkta âsûdedir.1
Mehmed Efendi (Cezayirli Hasan Kapdanzâde):

Kâtibzâde Zeynülabidin:
1594 (Hicri 1003) tarihinde Vefa Medresesi’nde müderris bulunan bu zat 1601 (Hicri 1010) Ramazanı’nda vefat etmiştir. Zeyli Şekayık’da Vefa mezarlığında medfun olduğu
yazılmışsa da mezar taşı bulunamamıştır.
Molla Şemsüddin Amed-i Karabağî:
Müteaddid telifatı bulunan ulemadandır. 1600 (Hicri
1009) tarihinde irtihal eylemiştir. Aynı mezarlıkta medfundur.
Mevlâna Mehmed Bin İbrahim:
Babası olan İbrahim Niksarlı Hasan Efendi’nin oğludur.
Fadıl ulemadan bir zat olduğunu ve kabrinin de Vefa mezarlığında bulunduğunu Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde bilmünâsebe2 kaydetmişse de mezar taşı orada bulunamamıştır.
1 Âsûde: Sıkıntı ve üzüntülerden uzak, dağdağasız, gāilesiz, rahat, huzurlu.
2 Bilmünâsebe: Yakınlığından dolayı, münâsebeti dolayısıyle, sırası gelmişken.

81

Şe yh Vefa

Feyzullah Efendi:
1767 (Hicri 1191) tarihinde vefat etmiştir. Mevâlîden1
olduğu ve Şeyh Vefa evkafının mütevellisi bulunduğu mezar taşında yazılıdır.
Mehpare Kadın:
Selim III’ün validesi Mihrişah Sultan’ın kethudası meşhur Yusuf Ağa’nın karısıdır. Mezar taşındaki vefatı tarihi
1285’dir.
Ali Bey:
1859 (Hicri 1276) tarihinde vefat etmiştir. Yeniçeriler
ahvaline dair bir eseri matbu olan Meşhur Ârif Mehmed
Paşa’nın oğludur. Mezar taşı aynı mezarlıktadır.
Hızırzâde Mustafa Efendi:
Mevlidhan-i Şehriyarî ve Süleymaniye Camii baş müezzini idi. Bunun da mezarı oradadır.

V
Vefa’nın Dostları ve Meslekdaşları
Şeyh Vefa’nın hayatına, eserlerine, hakkında söylenilen
sözlere ve namına yaptırılan mebâniye dair verdiğimiz bu
mücmel1 malûmattan sonra onun dost ve meslekdaşlarına
dair de biraz izahat vermenin münasip olacağı kanaatindeyiz. Aşağıda da zikredeceğimiz vechile bunlar arasında
Müslihüddin Halife, Abdullatifü’l-Makdesî, Muhyiddin-i
Kocevî, Sabayî, Şah Ali, Zenbilli Ali Efendi, Şeyh Ahmed-i
Buharî, Mehmed Muhyiddin-i Vefayî, Zati, Üsküplü Şem’î
gibi daha birçok zevat bulunmaktadır. Biz burada Şeyh Vefa’yı irşad edenlerle sohbetine nail olanların ve hulefasından
el alanların isimlerini yad ve kısaca her birinin hal tercemelerini irad etmekle iktifa edeceğiz.
Muslihüddin Halife:

1 Mevâlî: Osmanlı devlet teşkîlâtında mevleviyet pâyesine erişmiş üst seviyedeki ilim adamları, mollalar, büyük kadılar.
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Bu zat Debbağlar İmamı denmekle marufdur. Edirne’de
Debbağlar Mahallesi’nde Şeyh Şüca’ Zaviyesi kurbündeki bir
mescidde uzun zaman imamlık ettiği için bu unvan ile iştihar etmiştir. Orada vefat etmiş ve imam olduğu mescidin
mihrabı önüne defnedilmiştir. Şeyh Vefa ilk defa bu zata intisap etmişti. Muahharen Şeyh Vefa’ya “( ”ارشادنامهİrşadname)
adı ile bir eser ithaf ve irsal ederek Bursa’da medfun olan
Abdullatifü’l-Makdesî’ye temas etmesini tavsiye eylemiştir.
1 Mücmel: Kısaltılmış, özetlenmiş, kısa, öz.
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Abdüllatifü’l-Makdesî:
Kudüslüdür. Konya’da Sadrüddin-i Konevî’den ve Kudüs’de Zeynüddin-i Hâfî’den feyz almıştır. Hâfî’nin kurduğu Zeynî tarikatini Anadolu ve Rumeli’de yayan bu zatdır.1 1452 (Hicri 856)’da Bursa’da vefat etmiş ve zaviyesi
harimine gömülmüştür.
Muhyiddin-i Kocevî:
Şeyhülislam Muslihüddin Efendi’nin oğlu olan bu zat
Kocaelili yani İzmitlidir. İstanbul’da bina ettiği mescidinin
yanında medfundur. Şekayık bu malûmatı kaydediyorsa da
mezar taşı bulunamamıştır.
Sabayî:
Edirneli bir şairdir. Sehi, Tezkire’sinde bunun hakkında diyor ki:
“… İsmi Hayrüddin’dir. Şeyh Vefa Hazretleri’nden tâib
ve birçok maarif tahsil eylemiş, rah-ı hakka zahib ehl-i sulûk
kimsedir. Bir mertebede cevdet-i tab’ı var idi ki kabil-i takrir ve imkân-ı tahrir değil…”
Şah Ali (Ali Şah):
Nakkaş Kasım Bey’in mahdumu olan bu zat 1552 (Hicri
960) tarihinde vefat etmiştir. Sicilli Osmanî (Cild: 3, S. 498)
ve Zeyl-i Şekayık (Ataî, S. 71)’de hal tercemesi yazılı olan bu
âlim zatın da Vefa’dan, ahzi feyzettiği mervidir.
Zenbilli Ali Efendi:
Karamanlı (Larendeli) olan bu zat memleketinde Mevlâna Hamza’dan; İstanbul’a geldiği zaman da Molla Hüsrev’den okumuş ve 1502 (Hicri 908) yılında şeyhülislam olmuştur. Ali Efendi, Yavuz Selim zamanında çok parlamıştır.
1 Evliya Çelebi’nin dediği doğru ise Zeynîler’den bir zümre İstanbul’un fethine
de iştirak eylemiş ve muzafferiyette büyük rol oynamışlardır. (Müellifin Notu)
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Faziletli ve hakperverliği ile Selim’i bile nüfuzu altına almıştır. 1525 (Hicri 932)’de vefat etmiş ve Zeyrek’deki mektebi
sahasına defnolunmuştur. “ • تم فتواهTemme fetevah” terkibi
vefat tarihidir. Zenbilli Ali Efendi’nin Şeyh Vefa’ya nisbeti
var idi. Zeyrek yokuşu başındaki mektep kendisine aid bulunmaktadır. Kendisi, oğlu Fudail ve kızı Sitti Hatun bu
mektep sahasında medfundurlar.
Şeyh Ahmed-i Buharî:
Seyyid Ahmed-i Hüseynî (Emir Buharî) denmekle maruf olan ve İstanbul’da Fatih semtindeki tekkesinde medfun bulunan bu zat da Şeyh Vefa ile hemsohbet olmuştur.
(Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Cild: 1, s. 340). İstanbul’da
Nakşibendiliği neşreden bu zattır. 1516 (Hicri 922) yılında
73 yaşında ölmüş ve meşhur olan türbesine gömülmüştür.
Mehmed Muhyiddin-i Vefayî:
Zeyniye tarikatının bir şubesi sayılan Vefaiye’ye mensup olduğunu Bursalı Tahir Bey, Osmanlı Müellifleri (Cild: 2, s. 17)’nde
kaydetmektedir. Bu zatın ölümü 1533 (Hicri 940) yılındadır.
Zatî:
Asıl ismi Yahşi olan Zatî Balıkesirlidir. “”شمع و پروانه
(Şem ü Pervane)’nin nazımıdır ki bu eser, mesnevi tarzında
on iki bin beyti havidir. Şeyh Vefa’ya bağlı ve onun meslekine salik idi. Vefatı 1546 (Hicri 953) tarihindedir.
Yakinî:
Babasından hayli servete tevarüs etmiş olan bu Edirneli
şairin tasavvufa fazla bir meyli vardı. Şeyh Vefa’ya kaymakam
olan Ali Dede’ye intisap etmiştir. Vefat tarihi malûm değildir.
Üsküplü Sem’î:
Üsküplü olan bu zat Sehî Tezkiresi’ne göre Vefa’nın kaymakamı Ali Dede’den terbiye görmüştür. Daha önce Mevlevî
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idi. Konya Mevlevihanesi’nde bir müddet kaldıktan sonra
İstanbul’a gelmiş ve Vefa hanikahında inzivaya çekilmiştir.
Bir gece “Derneğim var” diye yaranını tekkeye toplamış, zikir ve deveran esnasında bir köşede ruh teslim eylemiştir. Vefat tarihi 1529 (Hicri 936) tarihine müsadiftir. Şair Nazmî
kendisi için “ • ”مسكنك نور ايده شنعى اول احدMeskenin nur
ide şen’i evvel ehad” tarihini söylemiştir. Divan Edebiyatının en güzide şairlerinden olan Şem’î’nin:
Razıyım her ne derse bana serv ü semenim
Diri oldukça libasım, budur ölsem kefenim
matlaı ile başlayan gazeli pek meşhurdur. Bu gazelin, Konya
Vilâyeti Halkiyat ve Harsiyatı adlı eserde Konyalı helvacı
Şem’î’ye nisbet edildiği görülmüşse de doğru değildir. Bir
gün Şem’î, şair Mesihî ile birlikte Galata’da bir kiliseye gitmişler ve oradaki Hıristiyan güzellerini doya doya temaşa
etmişler. Bunları birlikte kilisede gören diğer bir şair latife
yolu ile şu kıt’ayı söylemiştir.1
Galata’da Mesihi deyre varup
Meğer Şem’î anınla bile gitmiş
İşidenler galat edüp dediler
Mesihî kiliseye bir mum iletmiş
Şem’î’nin Vefa’da vefat ettiği kaydedilmişse de bugün
orada mezarını bulabilmek kabil olmamıştır.
Hattat Kasım:
Fatih Mehmed’in azadkerdelerinden2 olan bu zat yazıyı
meşhur hattat Hamdullah’tan öğrenmiştir. Tahsil-i ulûmdan sonra Şeyh Vefa dairesine intisap eylemiştir. Bir aralık
saraya muallim dahi olmuştu. 1562 (Hicri 970) tarihinde
vefat etmiştir. Uzun bir ömür sürmüştür.
1 Latifi Tezkiresi. (Müellifin Notu)
2 Azadkerde: Azat edilmiş olan.
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VI
Vefa Semtinde Bulunan
Eski Müessesat ve Medfun Olan
Bazı Meşhur Zevat
Vefa Meydanı’nın vaktiyle geçirdiği parlak devirler üzerinde ön sözde bir az durmuş ve bu hususta oldukça tafsilatta bulunmuştuk. Vefa Meydanı adını alan bu çevre içindeki diğer tarihi müesseseler ve maruf şahıslar hakkında
da şurada bazı malûmat ilâvesini münasebetsiz görmüyoruz. Bir kısmı el’an yerinde kalmış ve ekserisi ortadan kaldırılmış olan bu müesseselerin ve banilerinin tarihlerde
isimleri geçerken Vefa semtine izafe edilegelmekte ise de
semtin hakiki hududu iyi seçilememektedir. Bu semte dair
dağınık malûmatı bir araya toplamak emeli ile evvelâ Vefa
hududunun çizilmesi gerekmekte ve şu suretle tahdid edilmesi mümkün görülmektedir. Eskiden doğrudan Molla
Hüsrev Camii, Karamürsel kumaş fabrikası, kiliseden mübeddel Güranî Camii, Âtıf Efendi Kütüphanesi, Şahkulu
Mektebi, Hacıkadın Mahallesi ve cenuben Kovacılar Caddesi, Recai Mektebi, Kırkçeşme1 ve batıdan yine Kırkçeşme,
1 Bu suyun Kanunî Süleyman tarafından getirildiği ve Kırkçeşme’ye tevzi
edildiği zannedilmekte ve İstanbul mektupçusu muhterem Osman Ergin
tarafından evvelce tertip edilen Mecelle-i Umûr-ı Belediyye (Cild: 3, S:
671)’de de bunun doğrulduğu cihetine gidilmekte ise de Fatih’in Arapça
vakfiyesindeki sarahate uygun değildir. Kanunî Süleyman’ın Kırkeşme
su yollarını tamir ettirmesi böyle bir yanlışlığa saik olmuştur. (Müellifin
Notu)
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Zeyrek Yokuşu ve şimalden Zeyrek Camii, Hacı Kadın Hamamı ile çevrilen bu saha dahilindeki vadiye Vefa Semti denilmekte idi. Evliya Çelebi’nin tarif ettiği kendi zamanındaki Vefa Meydanı’na bizim çizmiş olduğumuz bu hudut
aşağı yukarı tevafuk eylemektedir. Bu dere ve onun kenarlarındaki sırtlarda vücuda getirilen ümran eserleri vakfiye
ve diğer tarihî eserlerde umumiyetle Vefa semtine nisbet
edilmektedir. Biz bunları Vefa münasebeti ile ihmal etmemenin ve her biri hakkında kısaca izahat vermenin faydalı
olacağı kanaatinde bulunuyoruz.
Hızır Bey:
İstanbul’un fethinde birinci defa kadılığa tayin olunan
zattır. Pederleri Celalüddin Efendi meşhur Nasreddin Hoca’nın güveyisidir. Nasreddin Hoca, Hızır Bey’in anası tarafından dedesidir.1 Celalüddin Efendi, Sivrihisar kadısı iken
Hızır Bey orada doğmuş ve okumuştur. Fatih Edirne’de iken
Arap ulemasından birisi oraya gelip Türk âlimleri ile mübâhaseye2 girişmiş, bunların hepsini de ilzam3 eylemiştir. Fatih
Mehmed bundan muztarib olduğu zaman her tarafa ilim ve
kemali ile ünü yayılan Hızır Bey’i ihzar4 ve onu mübâhase
etmesine irade ısdar5 eylemiştir. Hızır Bey, Arabın her sualine cevap verdikten sonra onu on sekiz mes’ele ile iskât6
1 Nasrettin Hoca’nın Anadolu Selçukluları’nın son devirlerinde yaşamış
ricalden bir zat olduğuna ve isminin de Nasırüddin’den bozma olduğuna
dair mütalaa yürütenler varsa da Bursalı Lâmi’î Çelebi ve İsmail Beliğ
Efendi ile Şekayık sahibi gibi birçok zevatın ifadelerine uygun gelmemektedir. (Müellifin Notu)
2 Mübâhase: Karşılıklı konuşma, sohbet etme. İlmî, fikrî, edebî bir konu
üzerinde tartışma, münâzara.
3 İlzam: Bir tartışmada kuvvetli delil ve fikirlerle karşısındakini cevap veremez duruma getirme, susturma, susmaya mecbur etme.
4 İhzar: Hazır etme, hazır bulundurma, hazırlama. Huzûra getirme, celp
ve dâvet etme.
5 Isdar: Çıkarma.
6 İskât: Tartışılan bir konuda karşısındakini güçlü delillerle susturma, söyleyecek söz bırakmama, ağzını kapama.
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eylemiş, Fatih bu galebeyi görünce sırtındaki kürkü eliyle
çıkarıp ona giydirmiştir.
Molla Hüsrev Mescidi:
Bu mescid bugünkü Vefa Lisesi civarındadır. Banisi 1480
(Hicri 855)’de vefat eden Şeyhülislam Molla Hüsrev Mehmed Efendi’dir. Bursa’daki medresesinin hariminde gömülüdür. Bu caminin karşısındaki medrese Ekmekçizâde Ahmed Paşa’nındır.
Molla Güranî:
Bu şeyhülislam Şemsüddin Efendi’dir. Şeyhülislam iken
1487’de (Hicri 893) vefat etmiş ve Taşkasap’taki caminin
harimine defnolunmuştur. Vefa’daki camii kiliseden mübeddeldir.1 İstanbul’da başka mescidleri de vardır.
Şahkulu Mehmed Efendi:
Atıf Efendi Kütüphanesi mukabilinde harap sebil ile
bitişiğindeki mektebin banisidir. Bu zat Mehmed III’ün
nedimlerinden idi. Beyoğlu’nda Parmakkapı’da Kemankeş
Mustafa Paşa’nın medresesi karşısındaki medrese bu zatın
âsarındandır. Vefa semtindeki mektebinin hariminde gömülüdür. Mezar taşında ölüm tarihi 1147 [1734-35]’dir. Son zamanlarda mezar taşı ortadan kaldırılmıştır.
Sarı Bayezid:
Bu zat Fatih Mehmed devri ulemasındandır. Kabri Vefa’daki mescidi harimindedir.
Yahya Güzel:
Vefa’daki medresesi dahilinde medfundur.
1 Mübeddel: Başka bir şekle konulmuş, değiştirilmiş, tebdil ve tağyir edilmiş.
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Hacıkadın:
Kanlıcalı İskender Paşa’nın kızı olup asıl adı Mihrişah’dır, Koca Mustafa Paşa kurbünde camii ve bir de tekkesi vardır. Mezar taşında ölüm tarihi 947 [1540-41] olarak gösterilmektedir.
Atıf Efendi Kütüphanesi:
Bu kütüphane Vefa türbesi civarındadır. Banisi şıkkı Evvel Defterdarı meşhur Hacı Atıf Mustafa Efendi’dir. 1742’de
(Hicri 1155) vefat etmiş ve Kadıköy’den Üsküdar’a giderken
Saraçhane çeşmesi arkasındaki mezarlığa defnolunmuştur.
Bütün evlâd ve ensali de yanında gömülüdür. Atıfzâdeler unvanı ile uzun müddet İstanbul’da iştihar eden ve yaşayan ailenin ceddidir. Eski Darülfünun müderrislerinden Bay Ferid
de bu sülâledendir. Divan-ı eş’arı mevcud olduğu gibi hüsn-i
hattıyla da marufdu. Oğlu Ömer Vahid Efendi de fuzaladandır. Atıf Efendi, yaptırdığı kütüphanenin Türkçe vakfiyesini taşa hakkettirmiş ve iç duvarına koydurmuştur ki
bu çeşit vakfiyenin İstanbul’da ikincisi yoktur.
Recai Efendi:
Borlu olan bu zat Reisülküttab, Kethuda-yı Sadr-ı Âli,
Şıkk-ı Evvel Defterdarı, Nişancı ve Defter Emini olmuş ve
1780’de (Hicri 1194) ölmüştür. Şehzâde Camii’nin Tramvay Caddesi cihetindeki mezarlıkta gömülüdür. Bu zatın Vefa’da Kovacılar Caddesi’nde çeşmesi ve sebili ve üstünde bir
de mektebi vardır. Sebil ve çeşmenin yazıları Yesarî Mehmed Es’ad Efendi’nindir.

bulunmuştur. Divan-ı Eşar’ı ve “( ”عشرتنامهİşretname) adında
manzum bir eseri vardır. 1523 (Hicri 930) tarihinde vefat
etmiş ve Vefa’daki camii civarına gömülmüştür. Camii bugün münderis idi. Revânî Çelebi, konağının yanındaki bu
mescidi yaptıranın kim olduğunu sormuş. Revânî, kulunuzdur, denilmiş. Bunun üzerine Selim: “Koca Ayasofya; sen ne
kadar velûdsun, yılda bir mescid doğuruyorsun” diye latife
etmiştir. Mescidi yanında medfun olan Revânî Çelebi’nin
mezar taşı yakın zamana kadar orada mevcud idi. Hatta mezar taşı kitabesi de şöyle idi.
Cihânı serteser tutmuştu nâmı
Emîr-i nazm kim ya‘nî Revânî
Ecel câmını çün kim nûş kıldı
Şu denlü kim düşüp mest etti anı
İşidüp rûh-ı kudsî dedi tarih
Cinândan bana cân atdı Revânî

)(جناندن بكا جان آتدى روانى
930 [1540-41]
Revânî Mescidi mezarlığında, Revânî Çelebi’den başka
1825 (Hicri 1241) tarihinde vefat eden Vefa Şeyhizâde Hamid Efendi’nin kerimesi Fatıma Hanım da medfun bulunmaktadır.
Payzen Yusuf Paşa:

Revânî Çelebi:
Edirneli olan bu zatın asıl ismi İlyas Şüca’dır. Kendisini
İstanbul’a Yavuz Selim getirmiştir. Ayasofya ve Bursa’daki
kaplıcalar mütevelliklerinde, matbah ve Surre Eminlikleri’nde
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Bu, Enderun’dan1 çıkan mühtedi bir zattır. 1582 (Hicri
990) tarihinde Yeniçeri Ağası olmuştur. Daha sonra Temeşvar
1 Enderun hakkında açıklayıcı bilgiler için “Açıklamalar” kısmı 163. sayfaya bakınız.
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ve Budin valiliklerinde bulunmuş ve 1589 (Hicri 998)’de
Vefa’daki konağında kendi hizmetcileri tarafından öldürülmüştür. Vefa civarındaki türbesi 1310 [1892-93] zelzelesinde çökmüştür. Viran Türbe adı ile anılan, paşanın bu
türbesi Kovacılar Caddesi’nin tevsii1 dolayısı ile büsbütün
kaldırıldıktan sonra üstüvânî2 iki mezar taşı Revânî Çelebi
Camii mezarlığına nakledilmiştir. Taşlarında kitabe yoktur. Bir muharebede esir düştüğü zaman ayaklarına zincir
vurularak gemilerde kürek çekmeye ve tersane işlerinde istihdam edilmeye mahkûm olduğu için Payzen lakabı ile iştihar etmişti. Saraçhanebaşı’ndaki ve Dülgerzâde Camii civarındaki mescidi yanmış ve yerinden yeni yol geçmiştir.
Necati:
Meşhur divan sahibi Edirneli şairdir. İstanbul’da vefat
ettiği, Şeyh Vefa türbesi kurbünde ve Hızır Bey mezarının
karşısındaki mektebinin altında medfun olduğu söyleniyorsa
da mezar taşı bulunamamıştır. Tezkire sahibi Sehî’nin kayın pederi idi. Sehî Efendi: “… Merkadini fakir bina ettim.
Ve fevtine bu fakirden iş bu tarih sadır oldı ki” zikrolunur.
Nakl-i Necati âleme tarih olmağın
Tarihini Sehî Dedi ()كيتدى نجاتى هاى
[Gitti Necati Hayy]
(Mezar Levhasına mezkur tarih ile kendi eş’arından bu
beyti fakir müsenna3 hat ile yazdırdım:
Bir seng-i dil firakına ölen Necati’nin
Billah mermer ile yapasız mezarını)
1 Tevsii: Genişletme, genişletilme, yayma.
2 Üstüvânî: Silindir biçiminde olan.
3 Müsennâ: Hüsnühatta düz, istifli veya girift olarak çift ve karşılıklı şekilde yazılmış yazı, aynalı yazı. İki kısım veya iki parçadan oluşan, ikili.
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diyor. Kâtib Çelebi merhumun mezarı da bu mektep sahasında gösterilmekte ve yukarı kısmı kırık üstüvanî bir taşın kendisine aid olduğu söylenmekte ise de kalan kitabede
ismi görülemediği için bu taşın ona aid olduğu kestirilememektedir.
Ekmekçizâde Ahmed Paşa:
Molla Hüsrev Camii karşısında Edirneli Ekmekçizâde
Ahmed Paşa’nın medresesi ve türbesi vardır. Ahmed I zamanında başdefterdarlıkta, Rumeli ve Haleb valiliklerinde
bulundu. 1615 (Hicri 1026) senesinde vefat ederek buradaki
türbesine defnolundu.
Vefa semti ile ilgili daha birçok zevat vardır. Buna dair
türlü türlü vakıalar, hikâyeler mevcuttur. Vefa semtinin hemen bir asırlık zamandan beri şöhretli bir de Boza’sı ve bozacısı vardır. Bu meşhur bozacıdan Ebedî Şef Atatürk de
altı yıl önce uğrayıp bir bardak boza içmiştir. Boza bardağı
dükkânda hâlâ muhafaza edilmektedir.
Bu semtle ilgili zatların bazıları kadılık ve saire gibi devlet işlerinde bulunduklarına dair mezar taşlarında yazılar bulunmakta ise de ilmî ve siyasî şahsiyetleri hakkında tarihî
eserlerde bir kayda tesadüf edilemediği için yalnız adları ile
şu risalenin doldurulmasını yerinde bulamıyoruz. Hele Vefa’ya aid ağızdan ağıza uzanıp gelmiş öyle hikâyeler mevcuddur ki bunlar tamamıyla tesbit edilirse büyük ve müstakil
bir kitap teşkil edebilir. Sıhhatine inanmak itibarıyla değil, ictimaî mülâhazalarla bunlar başkaca toplanmakta ve
bir eser halinde sıraya koymaya çalışmaktayız. Şurada örnek
olmak üzere birisinin iradını tercih ediyoruz:
İstanbullu İbrahim Has Efendi1 “( ”تذكرة الحاصTezkiretü’ l-Has) isimli eserinde kaydettiğine göre bir gün Şeyh
1 Bu kitabın müellifi İbrahim Has Efendi 1761 (Hicri 1175) tarihinde vefat
etmiş ve Salkımsöğüt’teki Aydınoğlu Tekkesi’ne gömülmüştür. Türkçe
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Vefa halvethanesinde otururken komşularından bir kadın
yanına gelmiş:
“Oğlum Malta’da esirdir, kurtarmanızı rica ederim” demiş.
Vefa:
“Dua edelim de kurtulsun” cevabını vermişse de kadın:
“Ben dua istemem, oğlumu isterim” diye ısrarını tekrar eylemiştir.
Vefanın yanında siyah bir kedi bulunuyormuş. Onu
göstererek:
“Söyleyelim de oğlunu şu karakedicik kurtarsın” demiş.
Kadın da kabul ederek Şeyh Vefa’nın yanından ayrılmıştır. Oğlu esire gelince, Malta Adası’nda bir Hıristiyanın
esaretinde çalışmakta ve onun matbahında yemeklerini yapmakta imiş. Bir gün balık pişirecekmiş. Temizleyip hazırladığı zaman orada bir karakedi belirmiş. Balığı hemen kapıp kaçmıştır. Esir, balığı kedinin ağzından kurtarmak için
arkasından koşmuş. Kedi kapısını açık bulduğu bir eve sokulmuştur. Esir kapıyı çalmış ve içeridekilere balığı kapan
kedinin bu eve kaçtığını söylemişse de ev sahibi böyle bir
kedinin bu eve gelmediğini söylemiştir. Bu muhavere arasında oranın Malta değil, Vefa Mahallesi ve görüştüğü şahsın kendi validesi olduğunu anlamıştır. Oğul, ana birbirine
sarılmışlar ve her ikisi tarafından geçirdikleri hadiseler birbirine anlatılmıştır. Birlikte kalkıp Vefa’nın halvethanesine
gelmişlerdir.
Vefa’nın yanında karakediyi gören esir:
“İşte ana, balığı kapan kedi şu idi” demiştir.
Gerek oğlu ve gerekse anası bu fevkalâde hadiseyi görünce Vefa’nın yanından ölünceye kadar ayrılmamışlar ve
onun hizmetine iki elleri ile sarılmışlardır. İstanbul’da “Vefa’nın kedisi gibi karşıma çıktı” şeklinde bir mesel vardır.
ibare ile yazılmış olan bu kitabın bir nüshası müellifinin el yazısı ile Yahya Efendi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. (Müellifin Notu)
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Bunun mûcidi acaba bu keramet hikâyesi mi dersiniz? Vefa’nın halvethanesi bitişiğinde yarım arşın yüksekliğinde
mermerden mamul bir mezar taşı vardır. Üzerinde “Esir
Bey’in merkadidir.” cümlesi mahkûktur. Bu taşın bu esire
aid olduğu kabul edilmekte, fakat yazının biçiminden o kadar eski olmadığı kestirilebilmektedir. Yalnız bu taşta kehrübaî1 bir hassa mevcuddur. Herhangi bir tuğla parçası alınır da taşa delk ü temas2 edilirse bu kehrübarın bir saman
çöpünü kaldırdığı gibi bu taş da tuğla parçasını bırakmaz.
Talihini sınamak için taşın başına toplanıp da böyle yapanlar çoktur. Yukarıda da söylediğimiz vechile İstanbul’daki
vecihli veya vecihsiz bu gibi inanışları ayrıca toplayacak ve
Şeyh Vefa’ya aid diğer yazacaklarımızı oraya bırakacağız.

1 Kehrübar: Çamgiller familyasından, bir çam türü ağaçlarının fosilleşmiş
reçinesidir. Özellikle teşbih ve bazı süs eşya yapımında kullanılan açık
sarıdan kızıla kadar çeşitli renklerde yarı saydam, kolay kırılabilen ve bir
yere gömüldüğü zaman ufak cisimleri kendine çekme özelliği kazanan
bir özelliğe sahiptir.
2 Delk ü temas: Ovma, sürtme ve temas.
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Osmanlı Müellifleri, Mehmed Tahir, Matbu.
Lugât-ı Târihiye ve Coğrafiye, Rifat Bey, Matbu.
Devlet-i Osmaniye Tarihi, Hammer (Ata Tercümesi), Matba.
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Güldeste-i Riyaz-ı İrfan, İsmail Beliğ Efendi, Matbu.
Hadikatü’l-Cevâmi, Ayvansaraylı Hüseyin Efendi, Matbu.
Tâcü’t-Tevârih, Hoca Sadeddin, Matbu.
Mür’i’t-Tevârîh, Şem’dânîzâde Süleyman Efendi , Matbu.
Tarih-i Şanizâde, Ataullah Efendi, Matbu.
Tarih-i Selânikî, Mustafa Efendi, Matbu.
Tarih-i Peçevî, İbrahim Efendi, Matbu.
Fezleke-i Kâtib Çelebi, Kâtib Çelebi, Matbu.
Keşfü’z-Zunûn, Kâtib Çelebi, Matbu.
Mecmua (Yazma) Menakıbnameler, Kitabcı Bay Raif’e âid Türkçe
ve Arapça.
Künhü’l-Ahbâr, Âlî, Matbu.
Menakıb-ı Hünerveran, Âlî, Matbu.
Tarih-i Râşid, Râşid Efendi, Matbu.
Tarih-i Cevdet, Cevdet Paşa, Matbu.
Tuhfe-i Hattatin, Müstakimzâde Süleyman Efendi, Matbu.
Hat ve Hattatan, Habib Efendi, Matbu.

Emîr Âlim Çelebi, (ö. 798/1395-96) Divan şairi. Âbid
Çelebi’nin oğludur. Mevlevîler arasında Ulu Ârif Çelebi (ö. 720/1320-21)’nin oğluna I. Emîr Âlim Çelebi
(ö. 751/1350-51), Âbid Çelebi’nin oğluna ise II. Emîr
Âlim Çelebi denmiştir. “Âlim” ismiyle tanınmıştır.
Konya’da ikamet eden II. Emîr Âlim Çelebi, Emîr Âdil
Çelebi’nin 770/1368-69’te vefatı üzerine Çelebilik makamına geçti. 798/1395’deki vefatına kadar bu görevde
kaldı. Konya Mevlânâ Türbesi’ne gömüldü. Semâ-hâne-i
Edeb’de Konyalıların yeni doğan çocuklarını Âlim Çelebi’ye götürüp ad koydurdukları belirtilmiştir. Şiir ve
nesirde yetenekli olduğuna da değinilen şairin, eser kaleme alıp almadığına dair bir bilgi ise günümüze ulaşmamıştır. Âlim Çelebi’nin eldeki Farsça tasavvufî beyitlerinden iyi Farsça bildiği ve bu dille akıcı şiirler
yazabildiği anlaşılmaktadır.
(http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/alim-emir-alim-celebi)
Lâmi’î Çelebi, (ö. 938/1532). Daha çok Molla Câmî’den
yaptığı çevirilerle tanınan divan şairi ve Nakşibendî
şeyhi. Bursa’da doğdu. Eserlerinde verdiği bilgilerden
877/1472 yılında doğduğu anlaşılmaktadır. Asıl adı
Mahmud olup II. Bayezid devri hazine defterdarlarından Osman Çelebi’nin oğlu, tanınmış süsleme sanatçısı
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Nakkaş Ali’nin torunudur. Lâmi’î, Bursa’da medrese öğrenimini tamamladıktan sonra, tanınmış Nakşî Şeyhi
Emir Buhârî’nin tesiriyle tasavvufa yöneldi ve şeyhliğe
kadar yükseldi. Hayatı boyunca resmi görev kabul etmedi ve eserlerinden elde ettiği gelirle geçimini sağladı. Şair, hayatının tamamını geçirdiği Bursa’da vefat
etti (938/1532). Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen Lâmi’î
yaptığı çevirilerle de dikkat çekti. Şöhreti Yavuz Sultan Selim devrinde başlamış, özellikle Kanunî Sultan
Süleyman devrinde padişahın ve devletin ileri gelenlerinin teşvikiyle sayıları 30’u bulan çevirilerini meydana
getirmiştir. Lâmi’î, tercüme ettiği eserleri aynen aktarmamış hemen hepsine ilavelerde bulunmuştur. Çevrilen
bu eserlerin belli bir bölümü Molla Câmî’nin eserlerinden meydana geldiği için devrinde Câmî-i Rûm unvanıyla anılmıştır. Lâmi’î, manzum, mensur kırkın üzerinde eserin sahibidir. Nefahatü’ l-Üns, Şerefü’ l-İnsân,
İbret-nümâ, Münşeat, Letayif-nâme, Şevahidü’n-Nübüvve’dir. Lâmi’î’nin yaptığı manzum çevirileri şunlardır: Vâmık u Azrâ, Salâmân u Absâl, Heft-Peyker, Gûy
u Çevgân, Vîs ü Râmin, Ferhâd u Şîrîn (Ferhâd-nâme),
İskender-nâme (Hıred-nâme), Şem ü Pervâne…
Tercüme-i Nefehâtü’l-üns (yazılışı 1521). Câmî’nin Nefehâtü’ l-üns min Hazarâti’ l-kuds adlı evliya tezkiresinin
genişletilmiş tercümesidir. 629 velînin hayat hikâyesinin bulunduğu eserin önemli bir yönü de Anadolu’da
yetişen evliyayı ihtiva etmesidir. Kitabın eski harfli iki
baskısı 1270 (1854) ve 1289 (1872) yıllarında İstanbul’da yapılmıştır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Lâmi’î Çelebi” maddesi,
madde yazarı: Günay Kut, Cilt: 27, 2003, Sayfa: 96-97)
İsmail Belîğ Efendi, (ö. 1142/1729). Kendi adıyla da anılan şairler tezkiresi ve vefeyâtnâme türündeki eseriyle
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tanınan şair ve tezkire yazarı. 1079’da (1668) Bursa’da
doğdu. Burada bulunan devrin âlimlerinden iyi bir tahsil gördü. Kaynaklarda iyi derecede Arapça ve Farsça bildiğinden bahsedilmektedir. 1702’de kısa bir süre Tokat
mahkemesi nâibliğinde bulundu. Bu vazifelerden başka,
süreleri kesin olarak tesbit edilememekle beraber, Evkāf-ı
Haremeyn-i Şerîfeyn Mahkemesi’nde müfettiş kâtipliği,
Hz. Emîr İmareti ile Yeşil İmaret’te önce kâtiplik sonra
da her iki imarette de imaret şeyhliği görevlerinde bulundu. Nesir sahasında vermiş olduğu eserleriyle kazandığı haklı şöhret kadar olmasa bile şiirde de takdirle anılacak bir üne sahiptir.
Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Belîğ’in, Baldırzâde Mehmed Efendi’nin Ravza-i Evliyâ’sını esas alarak yazdığı ve bir zeyil mahiyeti
taşıyan vefeyâtnâme türündeki bu eseri beş bölümden
meydana gelmektedir. 1139’da (1727) tamamlanmış
olan eser Bursa tarihi için değerli bir kaynaktır. Belîğ,
Osmanlı sultan, vezir, şeyh, âlim ve şairleri hakkında
bilgi verdiği bu eserine faydalandığı kaynaklardaki bilgileri aynen almamış, hataları düzeltme yoluna gitmiştir. Güldeste’nin Şeyh Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin tarafından Gülzâr-ı İrfân adıyla yazılmış bir zeyli vardır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Belîğ, İsmail” maddesi, madde
yazarı: Mustafa Çıpan, Cilt: 5, 1992, Sayfa: 415-416)
TİMUR
Yıldırım Bayezid, (ö. 805/1403). Yıldırım lakabıyla tanınan
Osmanlı padişahı (1389-1403). 755’te (1354) doğdu. I.
Murad’ın büyük oğlu olup annesi Gülçiçek Hatun’dur.
1381 yılı dolaylarında Germiyanoğlu Süleyman Çelebi’nin kızı Sultan Hatun ile evlendi ve hanımının çeyizi olarak Osmanlılar’a bırakılan topraklara sancak
beyi tayin edildi. Yerleştiği Kütahya’da Osmanlılar’ın
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doğu sınırlarının muhafaza ve gözetimi ile görevlendirildi. 1386’da babasının Karamanoğlu Alâeddin Bey’e
karşı giriştiği sefere katıldı, Frenk Yazısı Savaşı’nda gösterdiği cesaret ve atılganlık dolayısıyla Yıldırım lakabını
aldı. Şehzade Bayezid, 15 Haziran 1389’da Türkler’in
Rumeli’deki geleceğini tayin eden Kosova Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynadı. Bu savaş sırasında babası I. Murad çok ağır bir şekilde yaralanınca, büyük
oğul olması ve üstün yeteneği dolayısıyla kendi yerine
onun getirilmesini vasiyet etti. I. Murad’ın ölümü ile
de bu vasiyet gereği tahta çıkarıldı. Yeni padişah savaştan sonra Bursa’ya dönmek üzere derhal harekete geçti.
Çünkü bu sırada Anadolu’da Osmanlılar’a tâbi olan
beylikler isyana kalkışmışlar, eski topraklarına yeniden
sahip olabilmek için Karamanoğlu’nun etrafında toplanmışlardı. Anadolu’ya geçen Bayezid 1389-1392 tarihleri arasında Anadolu’da birliği tesis etti. Bayezid daha
sonra dikkatini batıya çevirdi ve burada hâkimiyetini
sağlamlaştırmaya çalıştı. Tesalya, Eflak, Tırnova’ya seferler düzenledi. Yunanistan üstüne yürüdü ve ilk olarak 1387’de alınan, ancak daha sonra 1389’da kaybedilen Selânik’i yeniden ele geçirdi (1394). 1395’te ise
Macaristan üzerine hücuma geçti ve ardından Tuna’yı
geçerek Niğbolu’ya ulaştı ve Kral Şişman’ı yakalatıp öldürttü (3 Haziran 1395). Bayezid’in bu âni ve süratli fetihleri, Macarlar ve Venedikliler’in bir ittifak kurarak
Osmanlılar’a karşı yeni bir Haçlı seferi başlatmalarına
yol açtı. 1396’da Bayezid İstanbul’u almak için büyük
bir gayret sarfederken Macar Kralı Sigismund idaresindeki Haçlı kuvvetleri Niğbolu’yu kuşattılar. Acele olarak kuşatmayı kaldırıp oraya giden Bayezid onları büyük
bir bozguna uğrattı (25 Eylül 1396). Ardından son bağımsız Bulgar prensi Stratsimir’den Vidin’i aldı. Artık
Balkanlar ve İstanbul’un kaderi tamamıyla Bayezid’in
elindeydi. Bizans İmparatoru Manuel, İstanbul’da bir
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Türk mahallesi kurulması, cami yapılması ve bir kadı
yerleştirilmesi teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Bayezid Niğbolu mücadelesi sırasında düşmanca hareketlerde bulunan Karamanoğlu Alâeddin Bey üzerine yürümek için Anadolu’ya geçti. Akçay Savaşı’nda mağlûp
olan Alâeddin Bey Konya Kalesi’ne kapandıysa da yakalanarak öldürüldü. Konya ve diğer Karaman toprakları Osmanlı hâkimiyeti altına girdi (1397 sonbaharı).
Ertesi yıl Canik bölgesi ve Kadı Burhâneddin’in hâkim olduğu yerler Osmanlı topraklarına katıldı. İstanbul kuşatmasına iyice hız verildiği ve şehrin düşmesinin
an meselesi olduğu bir sırada doğuda Timur tehlikesi
baş gösterdi. İran’a hâkim olan Timur, Büyük Selçuklular’ın ve İlhanlılar’ın vârisi olmak iddiasıyla Anadolu
üzerinde hâkimiyet kurmak istiyordu. Bayezid ise Selçuklular’ın mirasçısı sıfatıyla Anadolu’da birliği sağlamak düşüncesindeydi. Timur, Anadolu’ya yürüyüp Erzincan’a geldi, ardından Osmanlılar’a ait Sivas Kalesi’ni
kuşattı (1400); şehir teslim olduysa da kanlı bir şekilde
yağmalandı, Nihayet Timur ile Bayezid, Ankara yakınında Çubuk ovasında karşı karşıya geldiler (28 Temmuz 1402). Yapılan savaşta Bayezid yenildi ve esir düştü,
bir süre sonra da esaret altında Akşehir’de vefat etti (8
Mart 1403). Ankara Savaşı, Bayezid’in süratli bir şekilde genişlettiği devletin çökmesine yol açtı. Eski topraklarına yeniden sahip olan Anadolu beyleri gibi ülkenin geri kalan kısmı için birbirleriyle mücadeleye girişen
Osmanlı şehzadeleri de Timur’un hâkimiyetini tanıdılar. Osmanlı tarihinde Fetret Devri adıyla anılan bu döneme ait meseleler, ancak II. Mehmed devrinde kesin bir
çözüme kavuşturulabildi.
Onun zamanında Osmanlı Devleti Batı Avrupa’dan
Orta Asya’ya, Mısır’dan Altın Orda sahasına kadar uzanan bölgede milletlerarası siyasetin başlıca odak noktasını oluşturmuştur. Fakat bu yeni merkezî devlet çok
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uzun ömürlü olmamış, Timur darbesiyle Osmanlı Devleti Anadolu’da hemen hemen I. Murad devri başlarındaki sınırlarına çekilmiştir. Ancak bütünlüğünü koruyan Rumeli toprakları sayesinde bu zor dönem tekrar
aşılmış ve yeniden toparlanma mümkün olabilmiştir.
Son derece cesur, faal ve yetenekli âdil bir idareci olan
Bayezid sert bir mizaca sahipti. Hayatı baştan başa savaş
ve mücadelelerle geçen Bayezid’in öldüğü zaman birçok
hayratı da bulunmaktaydı.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Bayezid I” maddesi, madde
yazarı: Halil İnalcık, Cilt: 5, 1992, Sayfa: 231-234)
İsfendiyaroğlu İsmail Bey, XIV. yüzyılın başlarında Kastamonu ve Sinop civarında kurulan bir Türk beyliği Candaroğullar’ından İsfendiyar Bey (Candaroğulları Beyliği’nin bazı kaynaklarda İsfendiyaroğulları adıyla anılması,
bu beyin yarım asır kadar süren hükümdarlığı sebebiyledir.) 842’de (1439) ölünce yerine oğlu İbrâhim geçti. Tâceddin unvanını alan bu hükümdar zamanında önemli
bir hadise olmadı. II. Murad’ın eniştesi ve kayınpederi
olan Tâceddin İbrâhim Bey 1443 yılında Sinop’ta öldü
ve yerine büyük oğlu İsmail geçti. Kemâleddin unvanıyla anılan İsmail Bey zamanında bir iktidar buhranı
ortaya çıktı. İsmail Bey hükümdarlığının ilk yıllarında
kardeşi Kızıl Ahmed’le uğraştı. Osmanlılar’a başvuran
Kızıl Ahmed beylik için gerekli desteği alamadı, sadece
Bolu sancağını elde edebildi. 1444 yılında İsmail Bey II.
Murad’a elçi ve hediyeler göndererek dostluğunu pekiştirdi. Ancak bu tarihteki ilk cülûsunda II. Mehmed ve
etrafındakilerin bu barışçı politikayı desteklemedikleri
görülmektedir. II. Murad’ın idareyi tekrar ele almasından sonra ise Candaroğlu-Osmanlı münasebetleri tekrar dostça devam etti. 1450’de Dulkadıroğlu Süleyman
Bey’in kızıyla evlenen Şehzade Mehmed’in düğününe
gelenler arasında Candaroğlu İsmail Bey de vardı. II.
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Mehmed’in kesin cülûsundan sonra da dostluğu sürdüren İsmail Bey İstanbul muhasarasında askerî yardımda
bulunmuş, bir rivayete göre bizzat muhasaraya da katılmıştır. İstanbul’un fethinden sonra Fâtih Sultan Mehmed’in Anadolu birliği politikasından Candaroğulları
Beyliği de etkilendi. İsmail Bey, müttefik bulmak için
Trabzon-Rum imparatorunu aracı yaparak Batı hıristiyan dünyası ile temasa geçmişti. Nitekim 1460’ta Roma’ya giden elçiler arasında İsmail Bey’in elçisi de vardı.
Öte yandan Trabzon-Rum imparatoru, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan ve Karamanoğulları Beyliği kendi
aralarında bir güç birliği oluşturmuşlardı. Fakat ertesi
yıl Fâtih Sultan Mehmed’in önce Kastamonu, sonra
da Sinop’u alarak Candaroğulları Beyliği’nin topraklarını ilhak etmesi üzerine bu teşebbüsten bir sonuç alınamadı. Sinop’ta Fâtih’in huzuruna çıkan İsmail Bey
Osmanlı padişahının iltifatına mazhar oldu. İsmail
Bey’e Bursa civarındaki Yenişehir ve Yarhisar timarlarını tevcih eden Fâtih, oğlu Hasan Bey’e de Bolu sancağını verdi. Ancak kardeşi Kızıl Ahmed’in Uzun Hasan’a iltica etmesi üzerine Anadolu’da kalması mahzurlu
görülen İsmail Bey Filibe’ye nakledildi ve 1479 yılında
orada öldü. Filibe civarında mescid ve su yolları yaptıran İsmail Bey zamanında ilim ve sanatta büyük ilerlemeler olmuş, başta Kastamonu ve Sinop olmak üzere
birçok yerde cami, mescid, han, hamam, çeşme gibi sosyal tesisler inşa edilmiştir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Candaroğulları” maddesi,
madde yazarı: Yaşar Yücel, Cilt: 7, 1993, Sayfa: 146-149)
Molla Hüsrev (ö. 885/1480) Osmanlı âlimi ve müftüsü. Bursa’da Molla Fenârî’nin oğlu Bursa Kadısı Yûsuf Bâlî’den
icâzet aldı. Ayrıca Edirne’de Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin
öğrencilerinden Burhâneddin Haydar Herevî ile Molla
Yegân ve Şeyh Hamza gibi Osmanlı âlimlerinden okudu.
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İlk resmî görevine Edirne’de Şah Melek Medresesi müderrisi olarak başladı. II. Murad’ın, saltanatı oğlu Mehmed’e
terketmesi sırasında (1444) kazaskerliğe getirildi. 14471450 yıllarında Edirne kadısı oldu. İstanbul’un fethinin
ardından İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey’in vefatı üzerine (1459) İstanbul kadılığına getirilen Molla Hüsrev’e
ayrıca Galata ve Üsküdar kadılıkları ile Ayasofya Medresesi müderrisliği de verilmiştir. Sonrasında İstanbul
müftülüğüne getirildi. Fatih Sultan Mehmed’in kendi
adıyla anılan cami etrafında yaptırdığı Sahn-ı Semân
medreselerinin programını padişah başta olmak üzere
Vezîriâzam Mahmud Paşa, Molla Hüsrev ve Ali Kuşçu
birlikte hazırlamışlardır. Bu sebeple Molla Hüsrev, Osmanlı ilmiye teşkilâtının kuruluş ve işleyişinde önemli
katkıları bulunan kişilerden biridir. Kaynaklarda, Fatih
Sultan Mehmed’in Molla Hüsrev’e karşı büyük saygı ve
sevgi beslediği ve onun için, “Zamanın Ebû Hanîfe’sidir” dediği rivayet edilir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Molla Hüsrev” maddesi,
madde yazarı: Ferhat Koca, Cilt: 30, 2005, Sayfa: 252-254)
Molla Gürânî, (v. 893/1488) Osmanlı âlimi ve müftüsü.
Memleketi hakkında Şehrezûr (Şehrizor) diyenler de vardır, Gûrân diyenler de. İlköğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra o zamanın ilim merkezleri olan Bağdat, Hasankeyf, Şam ve Kahire’ye gitti. Devrin önemli
âlimlerinden dersler aldı. Kahire’deki Berkūkıyye Medresesi’nde fıkıh müderrisi olarak görevlendirildi. Bu görevi devam ederken bir tartışma neticesinde görevinden
uzaklaştırılıp Şam’a sürgün edildi. Bu arada II. Murad
dönemi âlimlerinden Molla Yegân ile tanıştı ve onunla
Anadolu’ya gitti. Anadolu’ya geldikten sonra Molla Yegân ile birlikte Edirne’ye giderek II. Murad’la görüşen ve onun iltifatına mazhar olan Molla Gürânî önce
Bursa’daki Kaplıca, ardından Yıldırım medreselerinde

106

Açıklamalar

müderris olarak görevlendirildi. 1443’de Manisa’da bulunan Şehzade Mehmed’in (Fatih) hocalığına getirildi.
Muhtemelen II. Mehmed’in ilk saltanatı ve daha sonra
tekrar Manisa’ya yollanması sırasında onun yanında bulundu. Talebesi ikinci defa tahta geçince kendisine vezâret teklif edildi; ancak, “Senin kapında hizmet edenler
sonunda vezâret makamına ulaşmayı arzular. Eğer kendileri dışında bir kimse vezir olursa sana olan bağlılıkları
zayıflar ve saltanatının düzeni bozulur” diyerek kabul etmedi. Bunun üzerine 1451’de kazaskerliğe tayin edildi.
İstanbul’un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed’in istişare meclisinde bulundu, orduyla birlikte fethe katıldı
ve savaşın en sıkıntılı günlerinde padişahı teşvik ederek
kuşatmanın devamını sağlayan grubun içinde yer aldı.
İstanbul’un fethinden sonra Memlük sultanına gönderilen ve Arapça süslü bir üslûpla yazılan Fetihnâme onun
tarafından hazırlandı. 1480’de, o dönemde en yüksek
ilmiye makamı olup daha sonra şeyhülislâmlığa dönüşecek olan İstanbul müftülüğüne getirildi. Büyük kısmını II. Bayezid devrinde sürdürdüğü bu görevinde sekiz yıl kaldı. Ömrünün sonlarına doğru rahatsızlandı ve
İstanbul’da vefat etti ve Aksaray semtinde kendi yaptırdığı caminin hazîresine defnedildi. Fatih Sultan Mehmed’in yakın ilgisini ve saygısını kazanmış olan Molla
Gürânî’nin alçak gönüllü, aynı zamanda vakur ve kanaatlerini açıkça ifade etmekten çekinmeyen bir kişiliğe
sahip olduğu belirtilmektedir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Molla Gürânî” maddesi,
madde yazarı: M. Kâmil Yaşaroğlu, Cilt: 30, 2005,
Sayfa: 248-250)
Molla Yegân (v. 865/1461 civarı). Osmanlı âlimi. Asıl adı
Mehmed olup kaynaklarda Yegân / Yeğen olarak anılır. Aydın ulemâsından Armağan b. Halîl’in oğludur.
İlk öğrenimini Aydın vilâyetinde gördü. Bursa’ya gidip
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Molla Fenârî’nin talebesi oldu ve ondan başta kıraat
olmak üzere çeşitli ilimleri tahsil etti. İcâzet aldıktan
sonra bazı medreselerde müderrislik yaptı. 1431’de Molla
Fenârî’nin ölümünün ardından onun yerine Bursa kadılığına getirildi. Bu görevde iken II. Murad’ın iltifatlarına mazhar oldu. 1441’de hacca giden Molla Yegân
döndükten sonra herhangi bir görev almadı. 1441’de
hac dönüşünde Molla Yegân’ın Mısır’dan beraberinde
getirdiği genç âlim Molla Gürânî’yi padişaha takdim ettiği, Sultan Murad’ın da onu oğlu Şehzade Mehmed’e
(Fatih) hoca tayin ettiği bilinmektedir. Âşıkpaşazâde
ve Neşrî gibi Osmanlı tarihçileri Molla Yegân’ı Fatih
Sultan Mehmed döneminin ulemâsı arasında zikreder. Fahreddin er-Râzî ekolüne mensup olan Molla Yegân’ın ailesinden Yegânzâdeler diye bilinen birçok âlim
yetişmiştir. Bursa’da yıkılmaya yüz tutmuş olan, Yıldırım Bayezid devri ileri gelenlerinden Kara Eyne Bey’in
kurduğu medreseyi onartıp hizmete açmasından ve bir
süre burada müderrislik yapmasından dolayı bu öğretim kurumu Molla Yegân Medresesi adıyla anılmıştır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Bayezid I” maddesi, madde
yazarı: Abdülkadir Özcan, Cilt: 30, 2005, Sayfa: 265-266)
Sinan Paşa (ö. 891/1486). İstanbul doğumlu Osmanlı
âlimi, mutasavvıf ve devlet adamı, Türk nesir üslûbunun kurucusu. Asıl adı Yûsuf ’tur. Babası İstanbul’un
ilk kadısı Hızır Bey, dedesi Sivrihisar Kadısı Celâleddin Efendi’dir. Annesi Osmanlı âlimlerinden Molla Yegân’ın kızıdır. Doğum tarihi hakkında kaynaklar 1440,
1441, 1437 tarihlerini vermektedirler. Fatih Sultan Mehmed, Hızır Bey’i 1453’te kadı olarak İstanbul’a davet
ettiğinde oğlu Sinâneddin Yûsuf on üç-on dört yaşlarındaydı. Burada dedesi Molla Yegân’ın meclisine devam eden Molla Hüsrev, Molla Gürânî, Molla Kırîmî,
Hocazâde Muslihuddin ve Kestelî gibi devrin büyük
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ulemâsı ile tanıştı. Ali Kuşçu’nun da öğrencisi olan Sinan Paşa, babasının muhitindeki ilmî sohbetlerden istifade ederek genç yaşta edindiği geniş bilgisiyle dikkat
çekti. Latîfî ve ondan naklen Kınalızâde Hasan Çelebi
tezkirelerindeki, “Henüz bâliğ olmadan belîğ olup ve
minber-i va‘za çıkıp halka emr-i ma‘rûf ve nehy-i münker eder idi” şeklindeki kaydı bunu göstermektedir. Sinan Paşa babasının 1459’da ölümü üzerine Fatih tarafından Edirne’de bir medreseye, ardından II. Murad’ın
yaptırdığı Dârülhadis’e müderris tayin edildi. Fatih’in
teveccühünü kazandığında “hâce-i sultânî” lakabıyla padişah hocalığına ve Sahn müderrisliğine getirildi. Devlet işlerinde de hocasından faydalanmak arzusuyla Fatih Sultan Mehmed 1470’de ona vezâret rütbesi verdi.
Sinan Paşa’nın 1477’de bilinmeyen bir sebeple azledilmiş, azilden sonra hapsedilmesi üzerine İstanbul ulemâsı
toplu halde padişaha müracaat edip Sinan Paşa hapisten
çıkarılmazsa bütün kitaplarını yakarak Osmanlı topraklarını terkedeceklerini bildirmeleri üzerine Sinan
Paşa hapisten çıkarılıp Sivrihisar kadılığı ve müderrisliği vazifesiyle İstanbul’dan uzaklaştırılıp Fatih’in ölümüne kadar orada kaldığı kaynaklarda geçer. II. Bayezid tahta geçince (1481) Sinan Paşa’ya vezirlik rütbesi
iade edildi, ayrıca Edirne Dârülhadisi müderrisliğine
getirildi. Sinan Paşa, 1 Mart 1486’da İstanbul’da vefat etti. Çok zeki olduğu, daha gençken felsefeye merak sardığı bilinen Sinan Paşa mükemmel bir hatip ve
tartışmacı olarak Fatih’in huzurunda yapılan ilmî münazaralarda takdir toplamıştır. Sinan Paşa, bilhassa nesirdeki başarısı ve secili üslûbu ile eşine az rastlanan bir
müelliftir. Riyâziye, hey’et, fıkıh ve kelâm mevzularında
Arapça olarak yazdığı risâlelerinin çoğunu Fatih Sultan
Mehmed devrinde kaleme almıştır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Sinan Paşa” maddesi, madde
yazarı: Aylin Koç, Cilt:37, 2009, Sayfa: 229-231)
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Tazarru‘nâme: Esas itibariyle mensur olmakla birlikte
içinde yer yer manzumelerin de bulunduğu bu eser müellifin Türkçe kitaplarının ilki ve en ünlüsüdür. Tazarru‘ât-ı Sinan Paşa, Darâ‘atnâme gibi isimlerle de anılır.
Sinan Paşa, Maârifnâme’nin “Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb” bölümünde Tazarru‘nâme’den bahsederken tedristen artakalan zamanını boş geçirmeyip birkaç ay içerisinde bu
eseri meydana getirdiğini, Hakk’ın övgüsünde aklına gelenleri yazdığını, konusunun da, “Esası usûl-i meşâyih-i
hakîkat üzerine vuruluptur ve binası kavâid-i ehl-i tarîkat üzerine konuluptur” cümleleriyle tasavvufî bir mahiyet taşıdığını belirtir. Bütünüyle mensur bir münâcât
sayılabilecek olan eserde Paşa dünyadan âhirete kadar
süren uzun yolculukta önce Hak’tan lütuf, sonra peygamberlerden, Hz. Muhammed’in âl ve ashabından,
dört imamdan ve tarikat ehlinden mânevî yardım dilemekte, öldükten sonra kitabını okuyacaklardan rahmet ve Fâtiha istemektedir. Yer yer hikâyeler, kıssalar
ve nasihatlerle bezenmiş eserin kütüphanelerde bulunan yazmalarının çokluğu büyük bir rağbet gördüğünün bir işaretidir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Sinan Paşa” maddesi, madde
yazarı: Aylin Koç, Cilt:37, 2009, Sayfa: 229-231)
Hacıkadın (ö. 1540, İstanbul). Asıl adı Mihrişah olup Hacı
Kadın olarak tanındı. II. Bayezid’in kubbealtı vezirlerinden İskender Paşa’nın kızıdır. Doğum tarihi kesin
olarak bilinmemekle birlikte kaynaklarda 1540 yılında
hayatını kaybettiği belirtilir. Koca Mustafapaşa’da bir
cami ve tekke, Zeyrek civarında bir çifte hamamı yaptırdı. Çifte hamamının bulunduğu Zeyrek’te bir mahalle bugün de onun adını taşır.
(İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946),
Büyük Larousse (c. 9, s. 4907, 1986).
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Baba Zünnun İsyanı, XVI ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı
idaresine karşı Anadolu’da meydana gelen ve genel olarak Celâlî İsyanları diye adlandırılmıştır. İsim XVI.
yüzyıl başlarında isyan eden Bozoklu Şeyh Celâl’le ilgilidir. Yavuz Sultan Selim zamanında başlayan (1519) ve
Celâlî isyanları başlangıçta, Osmanlı idaresinden memnun olmayan zümrelerin ve Şiî eğilimli Türkmen gruplarının Safevîler’in de tahrikiyle devlete başkaldırmaları
şeklinde ortaya çıkmış, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren büyük bir mesele halini alarak değişik bir mahiyet kazanmıştır. Bu isyanlar içinde yer alan ve Kanunî
Süleyman devrinde 1526’de gerçekleşen Baba Zünnûn
Ayaklanması şu şekilde gelişmiştir: Şahkulu Halifesi olan
Baba Zünnun, Bozok’ta yaşayan biri olup Kadı Muslihiddin’nin arazi vergilerini artırması sonucu çevresindeki halk kitlesi ile bir isyan başlatmıştır. İsyan Ağustos 1526’da başlamıştır. Osmanlı tarafından gönderilen
birliklerin başındaki Hürrem Paşa öldürülmüş, ardından gönderilen, Kayseri Sancak Beyi Berham Bey, İçel
Sancak Beyi Ali Bey de bu çatışmada öldürülmüştür.
Baba Zünnun, 26 Eylül 1526’da, isyanı bastırması için
gönderilen Adana Sancak Beyi Pîrî Bey komutasındaki
birliklere yenilerek öldürülmüştür.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Celâlî İsyanları” maddesi,
madde yazarı: Mücteba İlgürel, Cilt: 7, 1993, Sayfa: 252257); https://www.uludagsozluk.com/k/baba-z%C3%BCnnun-isyan%C4%B1/
Şücaüddin Mescidi: İstanbul, Unkapanı, İMÇ 4. ve 5.
Blokları arasındaki diğer adı da Arabacılar Camii olan
Voynuk Şücaaddin Mescidi, Fatih Sultan Mehmed
Han döneminde Voynuk İbrahim Şücaaddin tarafından yaptırılmıştır. Voynuk, Osmanlı ordusunda süvarilerin atlarına bakanlara verilen bir ünvandır. Vakfı vardır. 1958 yılında sebepsiz olarak yıktırılmıştır. Yıkım ile
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ilgili sorumlu olan dönemin İstanbul Valisi hakkında
şikâyette bulunulmuş lâkin Mescid ihya edilememiştir.
Voynuk Şücaeddin Mescidi’nin en önemli özelliği, İstanbul’un fetihten sonraki ilk kadısı olan Hızır Bey Çelebi’nin mezarının da haziresinde yer almasıdır. Hızır
Bey, harap olarak devraldığı İstanbul’un imarına katkıda bulunmuş önemli bir isimdi. Cami yıkıldığında
haziresi de bu yıkımdan etkilenerek harabeye dönmüştür. Hızır Bey’in kabir taşı ise İstanbul Fetih Cemiyeti
tarafından kurtarılmıştır. Günümüzde bu caminin yerinde İMÇ’nin 3. bloku yapılmıştır.
(http://isted.org.tr/projesi-cizilen-eserler/voynuk-sucaaddin-camii/detay)
Hocazâde Muslihuddin Efendi (ö. 893/1488) Fatih Sultan
Mehmed’in hocası, âlim ve kazasker. Muhtemelen 838
(1434) yılı dolaylarında Bursa’da doğdu. Babası Bursa
tüccarlarından Yûsuf Efendi’dir. O dönemde ticaretle
uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldığından Muslihuddin
Efendi “Hocazâde” diye meşhur olmuştur. Kaynakların
belirttiğine göre daha küçük yaşta iken ticaretle uğraşmasını isteyen babasına karşı çıkarak ilim tahsiline yöneldi. Emîr Sultan’ın öğrencilerinden Şeyh Velî Şemseddin, Muslihuddin’in babasını oğlunun tahsili için
ikna etmeye çalıştıysa da başaramadı. Bursa Sultâniye
Medresesi’nde Hızır Bey’in derslerine devam etti. İlmî
yeteneği ve çalışkanlığı sayesinde kısa zamanda hocasının ilgisini çekti ve onun yardımcısı oldu. Bir müddet
sonra da hocası tarafından II. Murad’a takdim edildi.
II. Murad Hocazâde’yi önce Kestel kadılığına, ardından Bursa’daki Esediye Medresesi müderrisliğine getirdi. Altı yıl süren bu müderrisliği sırasında Seyyid
Şerîf el-Cürcânî’nin Şerhu’ l-Mevâkıf adlı hacimli eserini ezberleyen Hocazâde başarılı çalışmaları sayesinde
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II. Murad’ın güvenini kazandı. Padişahın huzurunda
yapılan bir sohbet sırasında vaktiyle Timur’un meclisinde Teftâzânî ile Seyyid Şerîf arasında geçen ilmî tartışma gündeme gelmiş, Ali Kuşçu Teftâzânî’nin, Hocazâde Seyyid Şerîf ’in görüşlerini savunmuş, sonuçta
Ali Kuşçu da Hocazâde’ye hak vererek onu II. Murad’ın
huzurunda övmüştür.
Fatih Sultan Mehmed’in tahta çıktıktan sonra etrafına
âlimleri topladığını duyan Hocazâde padişahla görüşmek üzere İstanbul’a gitti ve Mahmud Paşa tarafından
hükümdara takdim edildi. Fâtih’in huzurunda Molla
Zeyrek ve Molla Seyyid Ali’ye verdiği cevaplarla dikkati
çekti. Bunun üzerine padişah onu kendisine hoca tayin
etti ve ondan sarf dersleri aldı. Ancak Hocazâde’ye gösterilen bu ilgi başta Mahmud Paşa olmak üzere birçok
devlet erkânının kıskançlığına yol açmış; hatta onu padişahın yanından uzaklaştırmayı planlayan Mahmud
Paşa Hocazâde’nin kazasker olmak istediğini söylemiş;
padişah da bunu Hocazâde’nin kendi arzusu sanarak kabul etmiştir. Bir süre kazaskerlik yaptıktan sonra bu görevden ayrılan Hocazâde önce Bursa Sultâniye Medresesi’ne, ardından İstanbul Sahn-ı Semân müderrisliğine
tayin edildi. Bu sırada Fâtih’in isteği üzerine Tehâfütü’ l-felâsife adlı eserini kaleme aldı. Padişah, Alâeddin
Ali et-Tûsî’den de aynı konuda bir eser yazmasını istemişti. Hocazâde çalışmasını dört ayda, Ali et-Tûsî altı
ayda bitirdi. Bu iki çalışmadan Hocazâde’ninki daha
değerli bulunmakla birlikte padişah her birini 10.000
dirhemle ödüllendirdi, ayrıca Hocazâde’ye bir de kaftan
hediye etti. Bunun üzerine Ali et-Tûsî İstanbul’u terkedip İran’a gitti. Hocazâde daha sonra Edirne ve İstanbul kadılıkları görevinde bulundu (1466-1467). Ali etTûsî’nin öğrencisi Karamânî Mehmed Paşa vezir olunca
Hocazâde’yi İstanbul’dan uzaklaştırmak amacıyla padişaha onun İstanbul’un havasından hoşlanmadığını,
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bu sebeple İznik’e gitmek istediğini söyleyerek Hocazâde’nin İznik’e müderris ve kadı olarak tayinini sağladı.
Fakat Hocazâde kadılığı bırakıp müderrislik görevine
devam etti; Fâtih Sultan Mehmed’in vefatına kadar da
bu görevde kaldı.
II. Bayezid Hocazâde’yi önce Bursa Sultâniye Medresesi’ne, ardından Bursa müftülüğüne tayin etti. Bu görevde iken kendisine felç geldi. Padişah ondan Şerḥu’ lMevâḳıf ’a bir hâşiye yazmasını istediyse de daha önce bu
kitapla ilgili olarak hazırladığı notlarının Fenârî Hasan
Çelebi tarafından elinden alınıp kendi hâşiyesine eklendiğini belirterek artık yeni bir hâşiye yazacak güce sahip
olmadığını söyledi. Buna rağmen padişah ısrar edince
hâşiyeyi yazmaya başladı, ancak temize çekemeden Bursa’da vefat etti ve Emîr Sultan’ın yanına defnedildi. Üç
padişah dönemine yetişen Hocazâde birçok talebe yetiştirmiş eser kaleme almıştır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hocazâde Muslihuddin
Efendi” maddesi, madde yazarı: Saffet Köse, Cilt: 18,
1998, Sayfa: 207-209)
Uryânîzâde Esad Efendi (1814-1889). Osmanlı şeyhülislâmı. İstanbul’da doğdu. II. Mahmud dönemi kadılarından Mehmed Said Efendi’nin oğludur. Serez, Halep, Kastamonu, Manastır ve Şam kadılıkları sırasında
beraberinde bulunduğu ve nâibliğini yaptığı babasının
1264’te (1848) Şam’da vefat etmesinden sonra İstanbul’a
döndü. 1853’te Eyüp, bir yıl sonra Üsküdar ve 1855’te
tekrar Eyüp kadılıklarında bulundu. Ertesi yıl Edirne
kadısı ve 1858’de Medine kadısı oldu. Daha sonra Harem-i şerif tamirat müdürlüğünü de üstlendi ve o sırada
devam etmekte olan tamir işlerinin 1861’de tamamlanmasını sağladı. Bu başarısından dolayı kendisine İstanbul pâyesi verildi. 1862’de İstanbul’a döndü. 1870’te

114

Açıklamalar

Anadolu kazaskerliği 1875’te Rumeli kazaskerliği pâyesini aldı. 1878’de şeyhülislâm tayin edildi. 1889’da
bu görevde iken vefat etti.
(TDV İslam Ansiklopedisi, “Esad Efendi, Uryânîzâde”
maddesi, madde yazarı: Ş. Tufan Buzpınar, Cilt: 11,
1995, Sayfa: 346)
Hayâlî (ö. 875/1470 [?]). Fatih Sultan Mehmed devri âlimlerinden. Asıl adı Şemseddin Ahmed, babasının adı Hoca
Mûsâ Efendi’dir. Hayâlî mahlasının titiz araştırmaları
ve nazik üslûbu sebebiyle verildiği kaydedilmektedir. İlk
tahsilini babasının yanında yaptı; daha sonra Alâeddin
Ali et-Tûsî’ye ve o sırada Bursa Sultâniye Medresesi müderrisi bulunan Hızır Bey’e talebe oldu. İlmî silsilesi Hızır Bey, Molla Yegân, Molla Fenârî vasıtasıyla Fahreddin er-Râzî’ye ulaşmaktadır. İcâzet aldıktan sonra bir
süre Hızır Bey’in yardımcısı olarak çalıştı. Bazı medreselerde ders okuttu; ardından Filibe’de Şehâbeddin
Paşa Medresesi’ne müderris tayin edildi. İlk eseri olan
Hâşiye ‘alâ Şerhi’ l-‘Akā’idi’n-Nesefiyye’yi burada yazarak dönemin sadrazamı Mahmud Paşa’ya takdim etti ve
bundan dolayı büyük iltifata nâil oldu. Ancak Bursa’da
bulunan Murâdiye Medresesi’nin müderrisliğinin kendisine değil Gelibolu Kadısı Mevlânâ Hacıhasanzâde’ye
verilmesi üzerine sadrazama kırıldı ve bu duygularını
bir mektupla ona bildirdi. Daha sonra İznik Orhaniye
Medresesi müderrisi Hatibzâde’nin vefatı üzerine, Fâtih
Sultan Mehmed sadrazam Mahmud Paşa’dan onun yerini dolduracak âlim ve fâzıl birini bulmasını isteyince
Mahmud Paşa da Hayâlî’yi önerdi. Hayâlî, bu medreseye müderris tayin edildi. Hayâlî, Orhaniye Medresesi’nde kısa bir dönem müderrislik yaptıktan sonra henüz
otuz üç yaşında iken vefat etti. Kabri Bursa’da Zeyniler
semtinde Molla Hüsrev’in kabrine yakın bir yerdedir.
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Günde bir öğün yemekle yetindiği ve son derece zayıf
bir bünyeye sahip olduğu kaydedilen Hayâlî, bütün zamanını ilim ve ibadetle geçiren bir şahsiyet olarak anılır. Ömrünü araştırmaya, ders vermeye ve eser telifine
hasretmesi sayesinde büyük âlimlerin yetiştiği bir dönemde dikkati çeken şerh ve hâşiyeler yazmış, Fâtih’in
iltifatlarına nâil olmuştur. Şerhu’ l-Kasîdeti’n-nûniyye
isimli eseri Hocası Hızır Bey’in yazıp Fâtih Sultan Mehmed’e sunduğu manzum akaid risâlesi üzerine kaleme
aldığı şerhtir.
(TDV İslam Ansiklopedisi, “Hayali” maddesi, madde yazarı: Adil Bebek, Cilt: 17, 1998, Sayfa: 3-5)
Dâvûd-i Karsî (v. 1169/1756). Çok yönlü Osmanlı âlim ve
müderrisi. Aslen Karslı olup doğum tarihi ve ailesi hakkında bilgi yoktur. Döneminde Dâvûd-i Karsî veya Dâvud Efendi olarak tanınmıştır. Temel medrese eğitimini
Kars’ta yaptı. Daha sonra İstanbul’a giderek tahsilini ve
mülâzemetini tamamladı. Akkirmânî’nin de mümeyyiz
olarak bulunduğu ruûs imtihanında başarılı oldu. Bu
imtihanda mümeyyizlerin kendisine sorduğu sorularla
onun verdiği cevaplardan oluşan Risâletü’ l-imtiḥân’ı
Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Dâvûd-i
Karsî Birgi Ulucami Medresesi’nde Arap dili ve edebiyatı, tefsir, hadis, kelâm, mantık, âdâbü’l-münâzara ve
ilm-i mîkāt gibi çok çeşitli alanlarda dersler verdi. Dünya
malına, makam ve mansıba değer vermeyerek zâhidâne
bir hayat yaşamayı tercih etti; ilmi, takvâsı ve Ehl-i sünnet akîdesine bağlılığı ile talebelerinin ve muhitinin
takdirini kazandı. Hayatının son on beş yılını Birgi’de
geçiren Dâvûd-i Karsî 1756’da bu kasabada vefat etti.
(TDV İslam Ansiklopedisi, “Dâvûd-i Karsî” maddesi,
madde yazarı: Cemil Akpınar, Cilt: 9, 1994, Sayfa: 29-32)
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Manastırlı İsmail Hakkı (1846-1912). Son devir Osmanlı
âlimi. Manastır’da doğdu. Aslen Konyalı bir aileye mensuptur. İlk öğrenimini Manastır’da gördükten sonra İstanbul’a gidip tahsiline devam etti. Huzur dersleri hocalarından Tikveşli Yûsuf Ziyâeddin Efendi’den İslâmî
ilimleri tahsil edip icâzet aldı; ardından Ayasofya Camii
kürsü şeyhliği dahil çeşitli pâyeler elde etti. Fatih Camii kürsü müderrisliği yaptı. Dolmabahçe Vâlide Sultan, Süleymaniye, Sultanahmed ve Ayasofya camilerinde
vaaz verdi. Ayasofya Camii’ndeki vaazlarında büyük bir
dinleyici kitlesi topladı. Öte yandan Eyüp Askerî Rüşdiyesi’nde Arapça, Mekteb-i Hukuk’ta fıkıh, Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun ile Askerî Tıbbiye’de akaid muallimliği, Mekteb-i Mülkiyye’de tefsir, hadis ve kelâm
müderrisliği görevlerinde bulundu. 1899’da İstanbul Dârülfünunu’nda usûl-i fıkıh ve tefsir müderrisliği yaptı.
Yirmi dört yıl süren müderrislik görevinde gösterdiği
başarıdan dolayı dördüncü rütbeden Osmanlı nişanı ile
taltif edildi. 1908’de Meclis-i A‘yân üyeliğine seçildi ve
bu görevi yürütürken Sultan Reşad’la birlikte Rumeli
seyahatine çıktı. 5 Aralık 1912’de Anadoluhisarı’ndaki
evinde vefat etti, cenazesi Fatih Camii hazîresine defnedildi. Arapça, Farsça ve Bulgarca bilen İsmail Hakkı
zengin bir kültüre sahip olup ilmî seviyesinin üstünlüğü kaynaklarda geçer.
(TDV İslam Ansiklopedisi, “Manastırlı İsmail Hakkı”
maddesi, madde yazarı: Salih Sabri Yavuz, Cilt: 27,
2003, Sayfa: 563-564)
Şekâik-i Nu’mâniyye, Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Osmanlı ulemâ ve meşâyihine dair biyografik eseridir. Osmanlı literatüründe toplu ulemâ biyografilerinin ilk derlemesi olma özelliği taşımaktadır. Osmanlı Devleti’nin
kuruluşundan telif tarihi olan 965 (1558) yılına kadar gelen eserde her padişah dönemi “tabaka” ana başlığı altında
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ele alınmış, dönemin ulemâsı ve meşâyihi hakkında bilgi
verilmiştir. On tabakadan oluşan eserde 371’i âlim, 150’si
şeyh olmak üzere toplam 521 kişinin hayatı anlatılmıştır.
Sıralamada ölüm tarihleri esas alınmış ve şahısların daha
ziyade tedris, kazâ, telif, tâlim terbiye ve irşad faaliyetleri
üzerinde durulmuştur. Ulemâ arasında dönemin düşünür
ve hekimlerinin de biyografileri verilmiştir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “eş-Şekâiku’n-i Nu’mâniyye”
maddesi, madde yazarı: Abdülkadir Özcan, Cilt: 38,
2010, Sayfa: 485-486)
Bursalı Ahmed Paşa, (v. 902/1496-97). Divan şairi. II. Murad’ın kazaskerlerinden Veliyyüddin Efendi’nin oğludur.
Büyük bir ihtimalle Edirne’de dünyaya geldi. Bursalı olarak tanınması, hayatını Bursa’da geçirmesi ve orada vefat
etmesi ile açıklanabilir. Tahsilini tamamladıktan sonra babasının da nüfuzu sayesinde müderris olarak Bursa Muradiye Medresesi’nde ilk vazifesine başladı, ardından da
Molla Hüsrev’in yerine Edirne’ye tayin edildi (1451). Fatih Sultan Mehmed’in tahta geçmesinden sonra kısa sürede yükselerek önce kazasker, daha sonra da padişaha
musâhip ve hoca oldu. Zamanla pâyelerin en yükseğine
ulaşarak vezirlik rütbesini elde etti. İstanbul’un fethi sırasında da Ahmed Paşa’yı yanından ayırmayan padişah,
ondan askerin mâneviyatının yükseltilmesinde faydalandı. Talihi ters dönen Ahmed Paşa, bazı dedikodular
üzerine padişahın gazabına uğradı ve tevkif edildi. Önce
Bursa’da Orhan ve Muradiye medreseleri mütevelliliğine
tayin edilmiş, Fatih’in vefatına kadar Sultanönü, Tire ve
Ankara’da sancak beyi olarak görev yapan Ahmed Paşa,
II. Bayezid zamanında aynı görevle Bursa’ya tayin edildi.
Bursa’da vefat eden Ahmed Paşa’nın Türkçe şiirleri dışında Arapça ve Farsça şiirleri de vardır.
(TDV İslam Ansiklopedisi, “Bursalı Ahmed Paşa” maddesi,
madde yazarı: Günay Kut, Cilt: 2, 2003, Sayfa: 111-112)
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Yanyalı Esad Efendi (ö. 1143/1731). Osmanlı bilgini ve
düşünürü. Kuzeybatı Yunanistan’daki Yanya şehrinde
doğdu. Asıl adı Mehmed Esad olup eserlerinde “Yanyavî” nisbesini kullanmıştır. İlk eğitimini Yanya’da aldı.
Daha sonra İstanbul’a giderek medrese tahsiline başladı
(1687); ilme karşı arzusu ve üstün zekâsıyla kısa zamanda
dikkatleri üzerine çekti. Mantık ve felsefenin yanı sıra
matematik ve astronomi de öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra Süleyman Ağa Dârülhadisi’ne müderris
oldu (1699); ardından sırasıyla Defterdar Yahyâ Efendi,
Ebtem, Eyüp Ferhad Paşa, Mûsıle-i Sahn-ı Semân, Edirnekapı Mihrimah Sultan, Murad Paşa-yi Atîk medreselerinde müderrislik yaptı. Nihayet en yüksek müderrislik
pâyesi olan Mûsıle-i Süleymâniyye ile Eyüp Sultan Medresesi müderrisliğine tayin edildi (1721). Daha sonra Galata kadılığına getirildi (1726). Bu sırada kurulan matbaada basılacak eserlerin tashihi için teşkil edilen heyetin
ve tercüme kurulunun üyeleri arasında yer aldı; ayrıca
III. Ahmed’in Topkapı Sarayı’nda kurduğu kütüphanede hâfız-ı kütüb olarak vazifelendirildi. Esad Efendi,
Lâle Devri’nin en önemli ilim ve fikir adamlarından biridir. Eserleri, yetiştirdiği öğrenciler, yaptığı görevler ve
özellikle felsefe-mantık alanında Aristo’nun bazı eserlerini Grekçe’den Arapça’ya çevirip şerhetmesiyle tanınır. Bilgi ve birikimiyle ulemâ ve devlet adamlarının
takdirini kazandı, devrinin âlimleri kendisine “muallim-i sâlis” unvanını verdi (felsefe tarihinde Aristo birinci, Fârâbî ikinci muallim olarak anılır). Arapça, Farsça yanında Grekçe ve Latince de bilen Esad Efendi’nin,
Nakşibendiyye tarikatına mensup âbid ve zâhid bir kişi
olduğu kaynaklarda geçer.
(TDV İslam Ansiklopedisi, “Yanyalı Esad Efendi” maddesi, madde yazarı: Kazım Sarıkavak, Cilt: 43, 2013,
Sayfa: 322-323)
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Pertev Mehmed Paşa (ö. 950/1572), Kanûnî Süleyman ve
İkinci Selim dönemlerinde beylerbeyi ve vezirlik görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamı. Arnavut kökenli olup, Enderun’da yetişmiştir. Nahcıvan, Sigetvar,
Kıbrıs seferlerine ve İnebahtı Deniz Muharebesi’ne katıldı. Muharebede alınan ağır mağlubiyetten dolayı sorumlu tutulan Paşa 1571 sonu ya da 1572 yılı Ocak
ayında emekli edildi. Bir süre sonra 1572 yılı içerisinde
hayatını kaybeden Pertev Paşa, kendi adıyla bilinen Pertev Paşa Türbesi’ne defnedildi.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Pertev Paşa” maddesi, madde
yazarı: İdris Bostan, Cilt: 34, 2007, Sayfa: 235-236)
Üçüncü Ahmed (1673-1736), Osmanlı padişahı. 1703-1730
yılları arasında hüküm sürmüştür. Dördüncü Mehmed’in oğlu ve İkinci Mustafa’nın kardeşi olup annesi
Râbia Emetullah Gülnûş Sultan’dır. İlk hocası Şeyh-i
Sultânî Mehmed Efendi’dir. Daha sonra Seyyid Feyzullah Efendi’nin talebesi oldu. Yirmi yedi yıllık saltanatı
süresince ve bilhassa damadı İbrahim Paşa’nın sadâreti
döneminde, iktisadî ve sosyal meselelerle yenilik hareketlerine büyük ölçüde önem vermiş, sanata meraklı ve
sanatkârı koruyan bir padişah olarak anılmıştır. Kendisi
devrin meşhur hattatı Hâfız Osman’dan sülüs ve nesih,
Veliyyüddin Efendi’den de ta‘lik meşketmiş iyi bir hattat olduğu gibi, zamanının hat üstatlarını da himaye ve
teşvik etmiştir. Necîb mahlası ile şiirler kaleme almıştır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Ahmed III” maddesi, madde
yazarı: M. Münir Aktepe, Cilt: 2, 1989, Sayfa: 34-38)
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (1660-1730), Üçüncü Ahmed saltanatında, 1718-1730 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Türk asıllı Osmanlı devlet adamı. İsmi Lale
Devri ile özdeşleşmiştir. İbrahim Efendi, 1716 yılında
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Avusturyalılarla yapılan Petrovaradin Muharebesi’nde bulundu. Üçüncü Ahmed’in kızı Fatma Sultan’la 1717’de
nikâhlanarak Damat oldu. İbrahim Paşa’nın teşebbüsleri sayesinde Avusturyalılarla barış yapılmasının kararlaştırılmasından sonra, 1718’de sadrazamlığa getirilerek
Avusturya ile Pasarofça Antlaşması’nı imzaladı. Aynı yıl
Venediklilerle de barış yapıldı. İbrahim Paşa’nın on üç
yıl süren sadrazamlığı zamanında İran ile bir kez savaş
yapıldı. Ancak meydana getirilebilen genel barış ortamında devlet onun zamanında huzur dönemine girmiştir. Lale, Çırağan, Sadabad ve diğer mesirelerde, helva
sohbetleri düzenlenmesi de bu dönemdedir. Bunun yanı
sıra ilk matbaanın tesisi ve sanayi müesseselerinin kurulması onun gayretleri ile gerçekleşti. İbrahim Paşa, Eylül
1730’da meydana gelen Patrona Halil İsyanı sırasında
Sultan Üçüncü Ahmed’in heyetiyle birlikte verdiği karar uyarınca öldürülerek cesedi isyancılara teslim edildi.
Cesedi paramparça edildi.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Damad İbrahim Paşa, Nevşehirli” maddesi, madde yazarı: M. Münir Aktepe, Cilt:
8, 1993, Sayfa: 441-443)
Kaymak Mustafa Paşa ya da Atlamacı Mustafa Paşa (ö.
1730) Lale Devri sırasında Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı Donanmasına kumanda etmiş bir devlet adamıdır. Gelibolu’da dünyaya gelen Kaymak Mustafa Paşa’nın
babası vezir Kara İbrahim Paşa’ydı. Annesi ise II. Viyana
Kuşatmasını yapan Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa’nın kızı Fatma Hanım’dı. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın kızıyla evlendi. 1718 yılında İstanbul Kaymakamı oldu. 1721 yılında ise Kaptan-ı Derya
görevine getirildi. Gelibolu’daki Telli Çeşme’yi yaptırmıştır. Ayrıca Üsküdar’daki Kaptanpaşa Camii ve Kuruçeşme’de Kasr-ı Süreyya camilerini yaptırmıştır. 1730
yılında çıkan Patrona Halil İsyanı sonunda kayınpederi
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Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile birlikte görevden
alındı ve 1 Ekim 1730 tarihinde idam edildi.
(Erkan Atak,“Kaptan-ı Deryâ Kaymak Mustafa Paşa’nın
İstanbul’daki İmar Faaliyetleri” Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. Sonbahar Özel Sayı, Ekim: 2020, s. 168-181.)
Revânî Çelebi, (ö. 1524) 16. yüzyıl divan şairlerindendir.
Edirne’de dünyaya gelmiş, Bursa’da vefat etmiştir. Adı
İlyas Şücâ olup Abdullah isminde bir sipahinin oğludur.
“Revânî”yi mahlas olarak seçmesinin sebebinin Tunca
nehri kıyısındaki bahçeler arasında ikametinin ve bu
ırmağın tatlı akışının kendisinde uyandırdığı duyguların etkisiyle olduğu kaynaklarda geçer. İkinci Beyazıt
döneminde İstanbul’a gelen Revânî, Yavuz Sultan Selim’in padişahlığı döneminde önemli devlet memurluklarında bulundu. Asrının değerli bir şairi olan ve çağdaşları tarafından çok beğenilen Revânî’ye göre sanatın
bütün amacı nükteli bir söz etmekten ibarettir. Dîvân’ı
ve İşret-nâme’si vardır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Revânî” maddesi, madde
yazarı: İsmail E. Erünsal, Cilt: 35, 2008, Sayfa: 30-31)
Payzen Yusuf Paşa ya da Frenk Yusuf Paşa (ö. 1590) Osmanlı asker ve devlet adamı. Frenk asıllı olan Yusuf
Paşa Enderun’da yetişti. 1582’de azledilen Ferhad Paşa’nın yerine Yeniçeri ağası oldu. 1583’de Budin beylerbeyi olan Yusuf Paşa 1586 yılına kadar bu görevde bulundu. Bir ara Temeşvar beylerbeyi olarak atandıktan
sonra 1857 yılı Mart ayında yeniden Budin beylerbeyine getirildi. Bu görevini azledildiği Kasım 1588 yılına kadar sürdürdü. 1590 yılı Ekim ayında Kırkçeşme’deki konağında sert davrandığı köleleri tarafından
öldürüldü. Kendi yaptırdığı türbeye defnedildi. Yusuf
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Paşa’nın yaptırdığı ve günümüze ulaşmayan mescidi ve
türbesi bulunmaktadır. Yaptırdığı mescid yıkılmış olup,
İtfaiye Caddesi’nde bulunmaktaydı. Defnedildiği türbeside 1894 İstanbul depreminde ağır hasar gördüğünden
sonrasında halk tarafından Virantürbe diye adlandırmaya başlamış ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Unkapanı’ndan Şehzadebaşı’na giden Atatürk Bulvarı açılması çalışmasında yıkılmıştır.
(http://wikipedia.tr.nina.az/wiki/Payzen_Yusuf_Pa%C5%9Fa)
Nedîm (ö. 1143/1730). Divan şiirinde kendi adıyla anılan bir tarz ortaya koyan şair. İstanbul’da muhtemelen
1092 (1681) yılında doğdu. Adı Ahmed’dir. Babası, Sultan İbrâhim devri kazaskerlerinden Merzifonlu Mustafa
Muslihüddin Efendi’nin oğlu Kadı Mehmed Efendi,
annesi, İstanbul’un fethinden itibaren devlet hizmetinde bulunan Karaçelebizâdeler ailesinden Sâliha Hatun’dur. Aile çevresinde iyi bir eğitim gördü. Dönemin
klasik ilimleri yanında Arapça ve Farsça öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra Şeyhülislâm Ebezâde Abdullah Efendi’nin de bulunduğu bir heyet tarafından yapılan imtihanda hariç medresesi müderrisliğini elde etti.
III. Ahmed döneminin (1703-1730) başlarında şiirleriyle tanınmaya başlayan Nedîm daha sonraki yıllarda
bazı devlet adamlarının yakın çevresine girdi, kendilerine kasideler sunarak dostluklarını kazandı. Özellikle
Lâle Devri’nin ünlü veziri Nevşehirli Damad İbrâhim
Paşa’nın hemen her faaliyeti için devrin diğer şairleri
gibi Nedîm de kıta ve kasideler yazdı; paşa da kendisini
daima gözetip kolladı. Kütüphanesinin hâfız-ı kütüblüğünü yaptığı İbrâhim Paşa tarafından kurulan tercüme
heyetlerinde görev alan Nedîm meslek hayatında da çabuk ilerledi, 1138’de (1726) hariç medresesi müderrisliğinden Mahmud Paşa Mahkemesi nâibliğine getirildi.
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1139’da (1727) Molla Kırîmî Medresesi’nde, 1140’ta
(1728) Nişancı Paşa-yı Atîk Medresesi’nde görev yaptı.
Bir yıl sonra Sahn-ı Semân medreseleri müderrisliğine
yükseldi (Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, s. 276). Lâle Devri’yle birlikte Nedîm’in de sonunu hazırlayan Patrona
Halil İsyanı patlak verdiğinde Sekban Ali Paşa Medresesi’nde müderristi. Nedîm’in ölüm sebebi hakkında
değişik rivayetler vardır. Patrona Halil İsyanı esnasında
korkudan evinin damına çıktığını ve oradan düşerek öldüğü kaynaklarda geçer. Kabri Üsküdar Karacaahmet
Mezarlığı’nın Miskinler Tekkesi kısmındadır.
Nedîm erken zamanlarda “Nedîmane” denilen yeni bir
tarz geliştirmiştir. Bu tarzın esasını söyleyiş mükemmelliği, yerlilik arzusu ve şuh eda oluşturur. Nedîm’in asıl
kudreti dili kullanmadaki ustalığındadır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki dehası ve âhengi
sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından ayırır. Kafiye, redif ve vezinde fevkalâde başarılıdır. Aruzun mûsikisini yakalayarak onu âdeta bir âhenk unsuru olarak
kullanması şiirlerine bestelenmeye elverişli bir yapı kazandırmıştır. Nitekim yaşadığı dönemden başlayarak
musammatları, gazelleri ve şarkıları çokça bestelenmiştir. Yaşadığı dönemden itibaren etrafında takipçileri
görülen Nedîm’in tesiri birkaç nesle intikal etmiştir.
Divan’ı dışında eserleri: Sahâifü’ l-ahbâr, Aynî Tarihi.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Nedîm” maddesi, madde
yazarı: Muhsin Macit, Cilt: 32, 2006, Sayfa: 510-513)
Şeyhülislam Yahyâ Efendi (ö. 1053/1644), Osmanlı şeyhülislâmı, şair. İstanbul’da doğdu. Şeyhülislâm Bayramzâde
Zekeriyyâ Efendi’nin oğludur. İstanbul’un çeşitli medreselerinde müderrislik yaptıktan sonra 1596’dan başlayarak sırasıyla Halep, Şam, Mısır kadılığına tayin edildi.
1600’de mâzulen İstanbul’a döndü. Bursa ve Edirne’de
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kısa süreli kadılıklarda bulundu. 1604’de İstanbul kadılığı, 1605’de de önce Anadolu, ardından da Rumeli
kazaskeri oldu. 1622’de Hocazâde Mehmed Esad Efendi’nin yerine şeyhülislâm oldu. Şeyhülislâm iken Dördüncü Murad’ın sevgi ve saygısını kazanan Yahyâ Efendi,
onunla birlikte Revan ve Bağdat seferlerine katıldı. Sultan İbrahim devrinde ise uğradığı iftira ve ithamlar yüzünden sağlığı bozuldu ve 1644’de vefat etti; babasının
Fatih Çarşamba’da Sultan Selim Camii yakınında yaptırdığı medresenin hazîresine defnedildi. Şairliği kadar
şeyhülislâm olarak da dikkat çeken Yahyâ Efendi kaynaklara göre gönül ehli, rindmeşrep, hoşsohbet, nüktedan, hak bildiği yoldan şaşmayan, bulunduğu makamın
hakkını veren, siyaset bilen, çevresindekilerden daima
saygı gören, cömert ve mütevazi bir kişidir. Klasik Türk
edebiyatının önde gelen gazel şairlerinden olan Yahyâ
Efendi’nin genç yaşta şöhrete kavuştuğu, şuh, akıcı ve
dokunaklı gazellerinin herkes tarafından beğenildiği tezkirelerde zikredilir. Şiirlerinden bazıları bestelenmiştir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Yahyâ Efendi, Zekeriyyâzâde” maddesi, madde yazarı: Bayram Ali Kaya, Cilt:
43, 2013, Sayfa: 245-246)
Mimar Dâvud Ağa (ö. 1007/1598 [?]). Türk mimarı. Mimar Sinan’ın yanında yetişerek onun vefatından sonra
1588’de “sermi‘mâr-ı âlem” olan Dâvud Ağa’nın nereli olduğu, hangi tarihte dünyaya geldiği ve önceki çalışmaları hakkında bilgi yoktur. 983 (1575-76) ve 984
(1576-77) yıllarında Suyolu nâzırlığı yapan Dâvud Ağa
aynı zamanda dergâh-ı muallâ çavuşları arasında bulunuyordu. Suyolu nâzırı olduğu yıllarda Dâvud Ağa’nın
Halkalı su yolu hakkında zengin bilgiler ihtiva eden
bir harita çizmiştir. Dâvud Ağa 1001 (1592) tarihinden
itibaren belgelerde mimarbaşı olarak zikredilir. Dâvud
Ağa 1585’te Sarây-ı Hümâyun’da bir oda ile bir hamam
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yapmış, tamamlandığında III. Murad burayı ziyaret ederek yapılan işleri beğendiğini söylemiştir. 1588’de Hassa
başmimarı Koca Sinan vefat ettiğinde yerine onun yardımcısı olan Dâvud Ağa tayin edildi. İncili Köşk, Sepetçiler Kasrı, Koca Sinan Paşa Külliyesi, Gazanfer Ağa
Külliyesi, Yenicami Külliyesi bugüne kadar gelen eserlerindendir. Dâvud Ağa’nın ölümüyle ilgili iki ayrı kayıt
vardır. Bunlardan birincisi Dâvud Ağa’nın 1598 yılı Eylülünde İstanbul’da hüküm süren veba salgınında öldüğü
ikincisi ise “sû-i i‘tikad töhmetiyle Vefâ meydanında katlolunduğunu” yönündedir. Dâvud Ağa, Osmanlı devri
Türk mimarisinin Koca Sinan ile başlayıp gelişen klasik dönemini onun gelenekleriyle sürdüren bir mimardır. Hakkında birçok belge elde edilmiş olmakla beraber hayatının büyük bir kısmı bilinmediği gibi hangi
tarihte nasıl öldüğü de tam olarak tesbit edilebilmiş
değildir. Eserleri, onun Türk klasik üslûbunu bazı yeniliklerle sürdüren bir usta mimar olduğunu gösterir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Dâvud Ağa” maddesi, madde
yazarı: Semavi Eyice, Cilt: 9, 1994, Sayfa: 24-26)
Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnü’l Arabi (ö. 638/1240), Muhyiddîn Muhammed b. Alî b. Muhammed el-Arabî et-Tâî
el-Hâtimî. Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük
etkileri bulunan sûfî müellif. 1165’te Endülüs’ün Mürsiye şehrinde doğdu. Ailesi, devrin önemli sufi ve siyasi
şahsiyetleri içerisinde adları geçen kimselerden oluşur.
İlk tahsilini o sırada Endülüs’ün başşehri olan İşbiliyye’de aldı. Zâhiri ilimlerde eğitim aldıktan sonra manevi ilimlerde derinleşmek üzere halvet ve murakabeye
daha fazla yöneldi. Gerek zâhir gerekse bâtın ehli birçok
üstattan istifade etmiş ve kendilerinden faydalandığı kişilerin manevi hallerine ve hikmetli sözlerine eserlerinde
yer vermiştir. İbn Rüşd başta olmak üzere dönemin mutasavvıf ve âlimleriyle görüşmek üzere zaman zaman Fas,
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Tunus, Kurtuba, Gırnata gibi şehirleri ziyaret etmiştir.
1200 senesinde Hac vazifesi icin Endülüs’ten ayrılmış
ve geri kalan ömrünü geçireceği Doğu’ya sefer etmiştir.
Mısır, Kudüs, Mekke, Medine, Bağdat, Konya ve Malatya gibi şehirlerde bulunmuş ve ömrünün nihayetini
Şam’da geçirmiştir. Dönemin sultanları tarafından taltif edilen Şeyhu’l Ekber, Fütûhât-ı Mekkiyye ve Füsûsu’ l
Hikem başta olmak üzere tasavvuf ve İslâm düşünce tarihi alanında etkileri büyük ve kalıcı eserler bırakmıştır. 1240 senesinde Şam’da vefat eden İbnü’l Arabi, Kasiyun Dağı eteğinde defnedilmiştir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “ İbnü’l Arabi, Muhyiddin”
maddesi, madde yazarı: Mahmud Erol Kılıç, Cilt: 20,
1999, Sayfa: 520-522)
Nuhbetü’t-Tevârîh ve’l-Ahbâr eserin sahibi Osmanlı tarihçisi Mehmed b. Mehmed Edirnevî’dir. Osmanlı tarih literatüründe daha çok Edirnevî (Edirneli) olarak tanınır. Hayatına dair bilgiler çok azdır. Yazdığı ilk eseri
Nuhbetü’t-tevârîh ve’ l-ahbâr’ın girişinde adını verirken
mesleğini Dîvân-ı Hümâyun’da ahkâm kâtibi olarak
kaydeder. Hayatının sonlarına doğru yazdığı ikinci eseri
olan Târîh-i Âl-i Osmân’da ise mesleğini müderris diye
belirtir. Muhâsib Mehmed Efendi olarak da bilinen tarihçinin şiirlerinde “Kesbî” mahlasını kullandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca kendisinin Edirneli şair Şâhidî’nin
torunu olduğu bilinmektedir. Hâfız Ahmed Paşa’nın
yakın adamlarından olup yirmi yıl süreyle onun hizmetinde bulunmuştur. Ardından Dîvân-ı Hümâyun’da ahkâm kâtipliği görevine geçmiş, buradan da Şeyhülislâm
Yahyâ Efendi’den mülâzemet alarak müderris olmuştur.
Vefatı hakkında çağdaşı olan kaynaklar ay ve gün farklılıklarına rağmen genellikle 1050 (1640) yılında birleşir.

127

Açıklamalar

Nuhbetü’t-tevârîh ve’l-ahbâr: İlk telif tarihi olarak zikrettiği 1026 (1617) yılından itibaren vefatına kadar üzerinde çalıştığı ve adına uygun biçimde çeşitli kaynaklardan seçip düzenlediği bu eser iki cilt halinde kaleme
alınmıştır. I. ciltte İslâmiyet’in ortaya çıkışından başlayarak kendi zamanına kadar gelen İslâm tarihini, II. ciltte
başlangıcından I. Ahmed’in vefatına kadar (1026/1617)
Osmanlı tarihini kaleme almıştır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Mehmed b. Mehmed Edirnevî” maddesi, madde yazarı: Abdurrahman Sığırlı, Cilt:
28, 2003, Sayfa: 495)
Bayezid II, (ö. 918/1512). Osmanlı padişahı (1481-1512).
1448’de Dimetoka’da doğdu. Fatih Sultan Mehmed’in
Gülbahar Hatun’dan doğan büyük oğludur. Yedi yaşında iken Amasya sancak beyliğine gönderildi. 1457
baharında da kardeşi Mustafa ile birlikte Edirne’de
sünnet edildi. Muarrifzâde’den okuyan Bayezid Şeyh
Hamdullah’tan hat dersleri almış, Çandarlı İbrâhim ve
Yahyâ Paşa gibi tecrübeli devlet adamları da kendisine
lala tayin edilmiştir. Fatih Sultan Mehmed’in 3 Mayıs
1481’de ölümü, Bayezid ile Karaman sancak beyi olan
kardeşi Cem’i tahta geçme konusunda karşı karşıya getirdi. Fatih öldüğünde kapıcılardan Keklik Mustafa Bayezid’e gönderilirken Cem’e de haber yollanmıştı. Ancak
Cem’e giden ulağın yolu kesilmiş, İstanbul’da baş gösteren karışıklıklarda Karamânî Mehmed Paşa öldürülmüş ve yeniçeriler sokaklarda Bayezid lehine nümayişe
başlamışlardı. İshak Paşa bir an önce gelmesi için Bayezid’e dâvetnâmeler gönderirken onun İstanbul’da bulunan oğlu Korkut’u babasına vekâleten tahta oturtmuştu.
Babasının vefatını 7 Mayıs’ta öğrenen Bayezid 4000 atlı
ile yola çıkarak 21 Mayıs’ta Üsküdar’a ulaştı. Kadırga
ile İstanbul’a geçip babasının cenaze merasimine katıldıktan sonra Topkapı Sarayı’na girdi. 22 Mayıs 1481’de
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toplanan Dîvân-ı Hümâyun, Şehzade Korkut’un saltanatı babasına bıraktığını ilân etti. Topladığı kuvvetlerle
Bursa’ya giren Cem adına hutbe okutmak ve para bastırmak suretiyle padişahlığını ilân etti; arkasından imparatorluğu paylaşmak teklifinde bulundu. Bayezid ise
saltanatın bölünemeyeceğini belirterek bunu reddetti ve
Cem’in üzerine yürüdü. Yenişehir Savaşı’nda (22 Haziran) yenilen Cem Mısır’a kaçtı; Karamanoğlu Kasım’ın
çağrısı üzerine tekrar Anadolu’ya dönerek şansını bir
daha denediyse de sonunda Rodos şövalyelerine sığınmak zorunda kaldı (29 Temmuz 1482). Bayezid devrinin en önemli olayı Memlükler’le altı yıl süren bir savaşa girilmesidir. Çukurova’da ve Dulkadıroğulları
Beyliği üzerinde üstünlük kurma yarışı ve Memlükler’in Cem’i desteklemeleri iki devleti karşı karşıya getirdi. 1485’te başlayan Osmanlı-Memlük savaşında taraflar kesin bir zafer kazanamadılar. Bayezid’in barışçı
ve çekingen siyaseti Safevîler’le ilişkilerde de Osmanlılar’ın aleyhine gelişti. Şah İsmail’in Şiî siyaseti Anadolu’da etkisini gösterirken bu yayılmayı ısrarla önlemeye
çalışan kişi Trabzon sancak beyi Şehzade Selim oldu.
20.000 kişilik bir Safevî kuvvetinin Ankara’ya kadar
ilerlemesi tehlikenin büyüklüğünü gösterince Şiî olduklarından şüphelenilen 16.000 kişi Anadolu’dan Rumeli’ye göç ettirildi. Ancak 1511’de baş gösteren Şahkulu
İsyanı Anadolu’yu baştan başa kana boyadı. Bu ayaklanmalar sırasında Tokat’ta Şah İsmail adına hutbe bile
okutuldu. Artan huzursuzluklar Bayezid’in tahtı kaybetmesinde büyük rol oynayacaktı. Bayezid sükûneti seven, memleketi mâmur, halkı refah içinde görmek isteyen bir padişah olmakla beraber bu emeline ulaşamadı.
Bunun birçok sebebi arasında kendisinin giderek hoşgörüden uzaklaşmasının ve yönetimi ehil olmayan kişilere bırakmasının da payı vardır. 1492 ve 1502 yıllarındaki veba salgınları pek çok ölüme yol açmış, altı yıl
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süren bir kıtlık da büyük sıkıntılar doğurmuştu. İstanbul’da 11 Eylül 1509’da başlayıp kırk beş gün süren deprem, 1070 evle 109 mescidin yıkılmasına ve 5000’den
fazla can kaybına sebep olduğundan “küçük kıyamet”
diye anılmıştı. Şehzadeler arasında baş gösteren saltanat mücadelesi ile buna eklenen Şahkulu İsyanı ise Bayezid’i önce tahtından, sonra da hayatından etti. Yeniçerilerin desteğiyle tahta çıkan Bayezid 30 yıl, 11 ay, 2
gün süren bir saltanattan sonra yine yeniçerilerin baskısıyla 24 Nisan 1512’de tahttan çekildi. Bayezid, yanına
bazı adamlarıyla dört yük akçe alarak Dimetoka’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı. Selim babasını şehir dışına kadar uğurladı. Tahtırevana binen Bayezid günde
5-6 km. yol alabiliyordu. Çorlu yakınındaki Abalar köyüne varıldığında fenalaştı ve 5 Rebîülevvel 918’de (21
Mayıs 1512) vefat etti. Cenazesi İstanbul’a getirildi ve
bugün kendi adıyla anılan Beyazıt Meydanı’nda yaptırtmış olduğu caminin yanına gömüldü. Daha sonra üzerine bir türbe yaptırıldı.
Ortadan uzun boylu, yağız çehreli, elâ gözlü, geniş göğüslü olan Bayezid yumuşak, hatta melankolik bir tabiata sahipti. Gençliğinde serbest bir hayat sürdüğü halde
padişahlığında ibadete ve hayır işlerine yönelmişti. Bu
sebeple de Bâyezîd-i Velî diye anılır olmuştu. Mecbur olmadıkça savaştan uzak kalmaya dikkat etmiş, “nizâm-ı
memleket” için İstanbul’dan ayrılmamayı tercih etmişti.
Şehzadeliğinden beri etrafına ünlü bilginleri toplamış
ve kendisini yetiştirmeye çalışmıştı. Aynı zamanda şair
olan ve şiirlerinde Adlî mahlasını kullanan Bayezid’in
çoğunluğunu (125 kadar) gazellerin meydana getirdiği
küçük hacimli divanı basılmıştır (İstanbul 1308). Orta
derecede bir şair olan padişah hat sanatında oldukça yetenekliydi. Uygur yazısını okumayı öğrendiği ve çok az
İtalyanca bildiği yolunda da kayıtlar vardır. Ancak babası
ölçüsünde hoşgörülü ve açık fikirli değildi. Öte yandan
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Bayezid, Molla Gürânî’nin cenaze törenine katılmış ve
onun borcunu hazineden ödemiştir. Osmanlı tarihçiliği onun zamanında ilk büyük eserlerini vermiştir. İdrîs-i Bitlisî’ye Farsça, İbn Kemal’e Türkçe birer Osmanlı
tarihi yazdırtmıştır. Ayrıca onun adına pek çok eser de
kaleme alınmıştır. Zamanında pek çok âlim, sanatkâr ve
şair yetişmiş, Molla Lutfî, Müeyyedzâde Abdurrahman,
İbn Kemal, İdrîs-i Bitlisî, Tâcîzâde Câfer ve Sâdî Çelebiler, Zenbilli Ali Efendi, Necâtî, Zâtî, Visâlî, Firdevsî
gibi birçok âlim ve şair onun büyük desteğine mazhar
olmuştur. Bayezid ayrıca Avrupa’daki sanat hareketlerine de tamamıyla kayıtsız kalmamış, bazı sanatçılarla
temas kurmaktan çekinmemiştir. Leonardo Da Vinci,
padişaha yazdığı mektupta Haliç ve Boğaz üzerinde birer köprü yapmaya hazır olduğunu bildirmiş, Michelangelo da köprü yapımının düşünüldüğünü duyunca bir
ara İstanbul’a gelmeyi istemiştir. Fakat bu teşebbüsler
gerçekleşmemiştir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Bayezid II” maddesi, madde
yazarı: Şerafettin Turan, Cilt: 5, 1992, Sayfa: 234-238)
Hammer-Purgstall, Joseph Freiherr von (1774-1856). Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı. Graz’da vilâyet idaresinde görevli önemli bir memurun oğlu olarak dünyaya geldi. 1789’da Viyana’da
Orientalische Akademie’ye giren Hammer, burada tercüman (dil oğlanı) olarak yetiştirilmek üzere on yıl tahsil
gördü. 1799’da İstanbul’a diplomatik görevle tercüman
olarak gönderildi. 1802’de Baron Stürmer’in maiyetinde
sefâret sekreteri oldu. Bu uzun ikamet Hammer’e Osmanlı Devleti’ni ve Mısır’ı tanıma (1800 yılı başları), yaşayan dille temas ve birçok eser toplama imkânı verdi.
Bugün Österreichische Nationalbibliothek’te çok zengin bir koleksiyonun varlığı bu dönemin ürünüdür. Bu
koleksiyonda sadece Türkçe, Farsça, Arapça eserler değil
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aynı zamanda eski Mısır papirüsleri ve eski Şark yazılı
kaynakları da toplanmıştır. Hammer Mısır’da Binbir Gece Masalları’nın metinlerini gördü ve bunlardan
daha sonra Almanca’ya çeviriler yaptı. Hammer’in İstanbul’daki ikameti, 7 Mayıs 1806’da Boğdan’da Yaş
şehrine Avusturya konsolosu olarak tayiniyle son buldu;
bir daha İstanbul’a ve Şark ülkelerine dönemedi. İstanbul ve Boğazlar üzerine kaleme aldığı iki ciltlik rehberi
(Constantinopolis und der Bosporus, Pesth 1822) önemli
olmakla birlikte bazı hataları da zikredilmektedir. Viyana’ya döndükten sonra Doğu’ya bir daha gitmemekle
birlikte şarkiyatçılarla temasını sürdürdü. XIX. yüzyılın
bütün ünlü tarihçileri gibi o da çok sayıda ciltler halinde
telif ve tercüme eserler ortaya koydu. Bu uzun araştırmaları ile sadece Osmanlı Devleti’nin ve Doğu’nun tarihçiliğinde yeni bir dönem başlatmakla kalmadı; İran,
Türk ve Arap edebiyatlarından yaptığı çevirilerle Goethe başta olmak üzere Alman edebiyatını da etkiledi
ve yeni bir ilham kaynağının doğmasına sebep oldu. 23
Kasım 1856’da Viyana’da öldü.
Hammer’in bir özelliği de, üç Şark dili yanında yaşayan önemli Batı dillerini, Yunanca ve Latince dahil on
kadar dili çok iyi bilmesi, konuşması ve yazabilmesidir.
Viyana civarındaki mezar taşında Hammer’in Joseph
ismini Yûsuf olarak kullanması, Kloster Neuburg’daki
(Weidling) kabrini bir Hıristiyan mezarından çok İstanbul’daki ulemâ kabirleri örneğine göre yaptırıp kitâbesinde Arapça, “Hüve’l-bâkī, rahmân olan Allah’ın merhametine sığınan üç dilin mütercimi Yûsuf Hammer”
ibaresini kazıtması, sonraları kızının da kendi mezarında buna benzer bir geleneği sürdürmesi, 19. yüzyılın ilk yarısındaki bir aydının Şark ile kişiliğini aynîleştirme çabasını aksettirmektedir.
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(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hammer-Purgstall, Joseph
Freiherr von” maddesi, madde yazarı: İlber Ortaylı, Cilt:
15, 1997, Sayfa: 491-494)
Hattat Zahide Selma binti Ali Paşa/Zahide Selma Hanım, eski sadrazam Ali Paşa’nın küçük kızıdır. H. 1274
(1857) tarihinde babasının Bebek’teki yalısında doğdu.
Özel eğitimler aldı. Hüsn-i hatta olan merakı sebebiyle yazıya çalıştı. Bebek’te yalı komşusu olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den talik meşk ederek icazet
aldı. Numune olarak yazdırılan yazı, ailesi tarafından
Keçecizade Salih Fuad Bey῾e verilmiş, onun müsaadesi
ile “Tarih Hazinesi” adlı mecmuaya konmuştur. Babasının Mercan῾daki camiinin minberinin kapısında Kelime-i Tevhid yazılı bir levhası vardı. Mercan yangınında
cami ile beraber yanmıştır. Şeyh Vefa türbesinin penceresi üstünde de bir yazısı vardır. Hicri 1291 (1874)’de
Müşir Çerkes İsmail Paşazade Erkânı Harbiye yüzbaşısı
Hüseyin Nâzım Bey ile evlendi. Üç erkek, iki kız evlâdı
oldu. Hicri 1313 (1895)’de vefat etti. Süleymaniye Camii haziresinde babasının kabri civarına defnolundu.
(https://hattatlarsofasi.com/talik-hattatlari/zahide-selma-hanim/)
Mehmed Emin Âlî Paşa (1815-1871), Osmanlı sadrazamı.
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat döneminin Mustafa Reşid Paşa ve Keçecizade Fuat Paşa ile birlikte en önemli
üç devlet adamından biridir. Abdülmecid ve Abdülaziz saltanatlarında beş defa olmak üzere toplam sekiz
yıl üç ay sadrazamlık yapmıştır. Ayrıca Londra Büyükelçiliği, İzmir ve Bursa valiliği, Meclis-i Vala reisliği,
Meclis-i Tanzimat reisliği ile birlikte toplam sekiz kez
hariciye nazırlığı görevinde bulunmuştur. Âli Paşa, Tanzimat devrinde 1871’e kadar çeşitli mevkilerde Osmanlı
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idaresini ve dış siyasetini elinde tuttu. Bazen hariciye nazırı, bazen de sadrazam olarak devlet idaresinin en üst
düzeyinde bulundu. Islâhat Fermânı’nı hazırladı, Kırım Harbi’nin ardından 30 Mart 1856’da imzalanan
Paris Antlaşması’na fevkalâde temsilci sıfatıyla katıldı.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Âlî Paşa, Mehmed Emin”
maddesi, madde yazarı: Kemal Beydilli, Cilt: 2, 1989,
Sayfa: 425-426)
Karamânî Mehmed Paşa (ö. 886/1481). Osmanlı vezîriâzamı ve tarihçisi. Konya’da doğdu. Medrese tahsiline
Konya’da başladı ardından Konya’dan ayrılıp Osmanlı
ülkesine gitti. İstanbul’un fethinden sonra Mahmud Paşa’nın vezîriâzamlığı sırasında (859/1455) onun himayesine girdi. Önce Mahmud Paşa’nın İstanbul’da yaptırdığı medresenin müderrisliğine, arkasından divan
kâtipliğine getirildi. Mahmud Paşa’nın tavsiyesiyle 869
(1464)’da nişancı ve bu görevdeyken 875 (1470-71)’te
vezir oldu. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethiyle
Anadolu ve Balkanlar’da sınırları genişleyen devleti
yeniden yapılandırma projesinde Karamânî Mehmed
Paşa’dan büyük destek görmüştür. Özelikle kanunnâmelerin hazırlanmasında Mehmed Paşa etkili rol oynamıştır. 886’da (1481) sefer için Anadolu’ya geçen ve
Gebze yakınlarında vefat eden Fatih’in ölümünü gizleyen ve hastalığı arttığından istirahat ettirmek için
saraya götürüldüğünü çevreye yayan Mehmed Paşa,
aldığı önlemlerle yeniçerilerin İstanbul tarafına geçmelerini engelledi. Mehmed Paşa, yasağa uymayanları
tehdit ettiyse de bir grup Yeniçeri subaşı ile birlikte
Mehmed Paşa’nın divanhânesini basarak onu katletti.
Mehmed Paşa’nın kabri, İstanbul’da isminden dolayı
Nişancı olarak anılan mahalledeki caminin kıble tarafında yer alan türbededir. Çağının diğer devlet adamları gibi Mehmed Paşa da mutasavvıfları, şairleri, ilim
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adamlarını himaye etmiş, Horasan’dan Konya’ya gelen Musannifek ile muhtemelen hocası Alâeddin Ali
et-Tûsî’yi İstanbul’a getirtip padişah ve Mahmud Paşa
ile tanıştırmıştır. Yine Şeyh Vefâ’nın İstanbul’a gelmesi ve padişah nezdinde itibar kazanması da onun
aracılığı ile olmalıdır. Karamânî Mehmed Paşa hem
tarihçiliği hem de Osmanlı inşâ sanatında verdiği inşa
örnekleriyle tanınmıştır. Daha nişancı iken Uzun Hasan’a yazdığı söylenen mektuptan dolayı Fatih’in teveccühünü kazanmıştır. Ayrıca Türkçe, Arapça ve Farsça
şiirler yazan Mehmed Paşa’nın mahlası Nişânî’dir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Karamânî Mehmed Paşa”
maddesi, madde yazarı: Yusuf Küçükdağ, Cilt: 24, 2001,
Sayfa: 449-451)
İhyâü Ulûmi’d-Dîn, Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere
bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren
önemli eseri. Gazzâlî, eserin önsözünde, âhiret yolunun öncüleri olması gereken âlimlerin şeytanın aldatmasına kapılmış şekilciler olduğundan yakınır; bunların ilim kavramını yozlaştırdıklarını, ilmi siyasetçilerin
taleplerine uygun olarak verilen fetvalardan veya içeriksiz kelâmî tartışmalardan ya da vâizlerin sıradan insanları etkileyen tumturaklı konuşmalarından ibaret
sayarak halkı yanılttıklarını söyler; gerçek ilimlerin ve
selef-i sâlihînin takip ettiği âhiret yolunun artık unutulduğunu görerek İhyâ’ü ‘ulûmi’ d-dîn adını verdiği kitabı yazmanın gerekli olduğu kanaatine vardığını belirtir. Dikkatle bakıldığında eserde, müslümanların içine
düştüğü dinî-ahlâkî ve kültürel yozlaşmanın ve bunların içtimaî ve siyasî yansımalarının incelendiği anlaşılır.
Klasik kaynaklarda Gazzâlî’nin İhyâ’ı inzivâ döneminde
(1095-1105) kaleme aldığı kaydedilmektedir.

135

Açıklamalar

Dört ciltten oluşan eserin her cildinde “kitâb” başlığı
altında on konu işlenmiştir. “Rub‘u’l-ibâdât” başlıklı
ilk ciltte ilim, akaid, temizlik, namaz, zekât, oruç, hac,
Kur’an tilâveti, zikir ve dua, virdler ve gecelerin ihyası
konuları ele alınmıştır. Bu bölümün en önemli özelliği,
ibadetlerin zâhirî usul ve erkânı hakkında bilgi verildikten sonra fıkıh kitaplarından farklı olarak bunların
ihlâs, huşû gibi müellifin “kalbin amelleri” dediği mânevî şartlarıyla ahlâkî boyutları üzerinde de durulmasıdır. Bu niteliğiyle İhyâ’, İslâm kültür tarihinde ibadet psikolojisi bakımından özel bir yere sahiptir. Yeme
içme âdâbı, evlilik, ekonomik hayat, helâl ve haram, ülfet, kardeşlik, sohbet ve muaşeret âdâbı; uzlet, semâ ve
vecd; emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker, maişet âdâbı
ve Peygamber’in ahlâkına dair “Rub‘u’l-âdât” başlığını taşıyan II. ciltte Gazzâlî’nin İslâmî bir aile, devlet, toplum ve iktisat düzeninin teorik temelini ortaya
koymaya çalıştığı ve bunu büyük ölçüde başardığı görülmektedir. Bu modelde asıl unsurun ailevî, içtimaî,
iktisadî, siyasî vb. ilişkileriyle ilgili dinî ve ahlâkî bilgisi, bilinci, duyarlılığı ve sorumluluk duygusu gelişmiş
fertler olduğu görülür. Bu gelişmenin sağlandığı fertlerin elindeki dünya hayatının kendisi güzel olacağı gibi
bu hayat âhiret mutluluğunun da hazırlayıcısı olacaktır. “Rub‘u’l-mühlikât” başlıklı III. ciltte insanın mânevî, ahlâkî yönü, nefsin terbiye edilmesi, yeme içme ve
cinsel arzuların kontrol altına alınması, dilin âfetleri;
gazap, kin ve haset; dünyanın anlamı ve önemi; cimrilik ve mal tutkusu; mevki tutkusu ve riya; kibir, kendini beğenmişlik ve kuruntu (gurur) konuları ele alınmıştır. Gazzâlî bu konuları işlerken ahlâk ve tasavvuf
literatüründen geniş ölçüde yararlanmakla birlikte son
derece dirayetli psikolojik ve pedagojik tahlilleriyle seleflerini aşmıştır. Gazzâlî, kendi deyimiyle bu ahlâkî hastalıkların psikolojik ve sosyal sebeplerini ve iyileştirme
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yollarını gösterirken her seviyedeki okuyucusunu bir
iç gözleme yöneltmekte, onu kendi ruhunu tanımaya,
ahlâkî şuurunu ve iradesini harekete geçirmeye sevketmektedir. Bu cildin “Ẕemmü’l-câh ve’r-riyâ” bölümünde
insandaki mevki tutkusunun psikolojik temelleri incelenirken ortaya konan insan tasavvuru felsefî antropoloji bakımından önemlidir. Ayrıca bu cildin sonunda
“Ẕemmü’l-ġurûr” başlığı altında, dönemin İslâm toplumuyla ilgili olarak gerçekçi ve yararlı bir dindarlık eleştirisi yapılmıştır. “Rub‘u’l-münciyât” başlığını taşıyan
son bölümde ise tövbe, sabır ve şükür, havf ve recâ, fakr
ve zühd, tevhid ve tevekkül, muhabbet, şevk, üns ve rızâ;
niyet, ihlâs ve sıdk; murakabe ve muhasebe, tefekkür,
ölüm ve âhiret hayatı konuları incelenmiştir. Ancak bu
başlıklar altında dar anlamda tasavvufî ve ahlâkî görüşler ortaya konmakla yetinilmemiş, konunun özelliğine
göre ince fikrî ve felsefî tahliller de yapılmıştır. Meselâ
tövbe, sabır ve şükür, tevhid ve tevekkül bölümlerinde
yeri geldikçe irade ve özgürlük problemi üzerine ortaya
konan görüşler müellifin felsefî, kelâmî ve tasavvufî birikimi yanında dehasının da bir ürünü sayılacak değerdedir. İslâm filozofları, Grek felsefesinin bütün konularına ilgi duydukları ve bu alanda eserler verdikleri
halde sanat felsefesini ihmal etmişler, ilk defa Gazzâlî
İhyâ’nın IV. cildinde sanat felsefesine dair parlak tahliller yapmış, güzellik ve âhenk kavramlarını inceleyerek buradan Allah’ın varlığını ispata gitmiştir.
Müellifin önsözdeki hem naklî hem aklî delillere dayanacağına dair vaadine uygun olarak eserde hemen her
konunun anlamı ve önemiyle ilgili nakillerin ardından
çoğunlukla (bilhassa III ve IV. ciltlerde) “beyânü hakîkati ...” başlığı altında konunun esası ve mahiyeti hakkında başarılı açıklamalar, yorumlar, ince tahliller ve
tesbitler yapılır. Gazzâlî’nin fikrî ve felsefî birikimini,
ufkunun genişliğini ve dehasını yansıtması bakımından
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dikkat çeken bu incelemeler İhyâ’ın o güne kadar yazılmış olan tasavvuf, ahlâk ve bazı yönlerden felsefe literatürünü aştığını kanıtlayacak niteliktedir. Gazzâlî’nin en
hacimli ve en önemli eseri olan İhyâ’ hakkında, “İslâm’a
dair bütün kitaplar kaybolup sadece İhyâ’ kalsaydı diğerlerini aratmazdı” şeklinde yaygın bir kanaat bulunduğu ifade edilir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “İhyâü Ulûmi’d-Dîn” maddesi, madde yazarı: Mustafa Çağrıcı, Cilt: 22, 2003,
Sayfa: 10-13)
Topal Rifat Efendi, (ö. 1876) Tanzimat devri biyografi yazarı. İstanbul’da doğdu. Tam adı Rifat Ahmed, babasının adı İsmail’dir. Biraz aksak yürüdüğü için Topal Rifat
diye tanınır. Memuriyet hayatına maliye kaleminde başladı. Dîvân-ı Muhâkemât Maliye Dairesi üyeliğinde bulundu. Ardından Rüsûmat Dairesi’nde çalışarak 1863’te
Rüsûmat muhasebecisi oldu ve bu görevi 1865 yılına kadar devam etti. 1869’da Bursa defterdarlığı görevinde bulundu. Daha sonra bu görevinden ayrılıp İstanbul’a döndü.
Mir’ âtü’ l-makāsıd fî Def ‘i’ l-Mefâsid isimli eseri Hz.
Peygamber’in doğumu, dört halife, on iki imam, tarikatların ortaya çıkışı ve müellifin mensup olduğu Bektaşîlik ile diğer tarikatların âyin ve erkânı hakkındadır.
1876’da İstanbul’da basılmıştır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Rifat Efendi, Topal” maddesi, madde yazarı: Mehmet Ali Beyhan, Cilt: 35, 2008,
Sayfa: 104)
Sadreddin Konevî, Ebü’l-Meâlî Sadrüddîn Muhammed
b. İshâk b. Muhammed b. Yûsuf Konevî (ö. 673/1274).
Vahdet-i vücûd düşüncesinin Muhyiddin İbnü’l-Arabî’den sonraki en önemli temsilcisi. Malatya’da dünyaya geldi. Yaygın görüşe göre doğum tarihi 606 (1209)
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yılı civarıdır. Babası Mecdüddin İshak önemli bir mutasavvıf ve âlim, aynı zamanda Anadolu Selçuklu Devleti’nde üst düzey bir yöneticiydi. Mecdüddin, Selçuklu
sarayında şehzadelere hocalık yaptığından bazı rivayetlerde “sultanın şeyhi” lakabıyla anılmıştır. Sadreddin’in
annesinin Selçuklu sarayına mensup olduğu nakledilir. Konevî, ailesinin imkânlarından yararlanarak dönemin önemli hocalarından ders aldı, dinî ve felsefî
ilimler alanında iyi bir öğrenim gördü. Babasının ona
bıraktığı en önemli miras âlim ve mutasavvıflarla olan
dostluğuydu. Bunların arasında başta gelen isim Muhyiddin İbnü’l-Arabî idi. İbnü’l-Arabî, Mekke’de tanıştığı Mecdüddin İshak’ın daveti üzerine Dımaşk, Urfa
ve Diyarbekir yoluyla Malatya’ya gelmiş, bir süre onunla
beraber kalmıştı. Bu dönemden itibaren İbnü’l-Arabî ile
Mecdüddin arasındaki arkadaşlık güçlenmiş ve sağlam
bir dostluğa dönüşmüştü. Mecdüddin’in ilişkileri sayesinde İbnü’l-Arabî’nin Selçuklu sarayı nezdinde yüksek
itibar kazandığı ve önemli dostluklar kurduğu anlaşılmaktadır. Bu münasebetlerin Konevî’nin hayatı ve fikrî
gelişimi üzerinde önemli etkileri olmuştur. Konevî’nin
daha sonra yerleşeceği Konya’da üst düzey yönetici ve
bilim adamlarıyla ilişkileri büyük ihtimalle babası ve
İbnü’l-Arabî ile başlayan bu ilişkilerin bir devamıydı.
Sadreddin Konevî dokuz on yaşlarında iken babasını
kaybetti. Mecdüddin’in vefatı üzerine İbnü’l-Arabî’nin
onun dul eşiyle evlendiği ve Konevî’nin üvey babası olduğu rivayet edilir. İbnü’l-Arabî ile Konevî arasındaki
ilişki İbnü’l-Arabî’nin ölümüne (638/1240) kadar devam etti. Konevî, bu ilişkinin bir şeyh-mürid ilişkisi gibi
başlayıp daha sonra entelektüel bir arkadaşlığa dönüştüğünü, İbnü’l-Arabî’nin sürekli yanında bulunduğunu,
özel tasavvufî tecrübelerine ve bilgilerine ortak ve onun
vârisi olduğunu söyler. Konevî’nin çocukluğunda ve gençlik döneminde İbnü’l-Arabî’yle birlikte çeşitli bölgeleri
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dolaştığı anlaşılmaktadır. İbnü’l-Arabî’nin ölümünden
bir süre sonra muhtemelen 1241 yılında Konya’ya giden
Sadreddin hayatının sonuna kadar burada yaşadı. Sadreddin Konya’da vefat etti ve burada defnedildi.
Sadreddin Konevî, İbnü’l-Arabî ile birlikte tasavvufu
yeni bir döneme ve aşamaya taşıyan bir sûfîdir. Bu yeni
döneme tasavvufun iç gelişim süreci dikkate alınarak
olgunluk dönemi denilebilir. Konevî’nin varlık görüşündeki en önemli unsurlardan biri sudûr teorisinden
hareketle geliştirdiği nefis teorisidir. Konevî nefsin bilinmesinin Tanrı’nın bilinmesinin aracı ve yolu olduğunu düşünmüştür. Sadreddin Konevî’nin düşüncesindeki merkezî kavram varlık, dolayısıyla Tanrı’dır.
Buradan zorunlu olarak ulaştığı ikinci kavram insandır. Bunlardan hangisi öncelenirse öncelensin zorunlu
biçimde diğerine ulaşılır. Çünkü insan olmadan varlığın anlamı olmayacağı gibi varlıktan ve Tanrı’dan söz
etmek zorunlu olarak insandan söz etmek demektir.
Konevî’nin düşünce dünyası tam anlamıyla bir insan
ve Tanrı-varlık tasavvuruna dayanır. İnsan bu âlemde
her şeyin esasıdır. Bu durum insanın, özellikle de bütün dönemlerde insân-ı kâmilin yegâne örneği sayılan
Hz. Muhammed’e duyulan saygı ve onun dindarlığın
temelini oluşturmasında kendini gösterir. Konevî’de
Hz. Peygamber, salt bir ahlâk modeli veya bir Tanrı elçisi değil bunun yanı sıra ontolojik bir ilke ve prensibe
dönüşmüş, onun zaman üstü kişiliği ve hakikati, varlığın gayesi oluşu Konevî sonrasında sûfîlerin temel konusu haline gelmiştir. Konevî’ye göre Hz. Peygamber
âlemin hem varlık hem bekā sebebidir. Konevî, İslâm
düşüncesinde önemli etkileri olan bir sûfî düşünürdür.
Bu etkinin en önemli göstergesi yeni dönemde tasavvufun İbnü’l-Arabî’yle birlikte Konevî’nin eser ve düşüncelerinin etrafında şekillenmiş olmasıdır. Nazarî tasavvufun tarihinde hiçbir mutasavvıf Konevî kadar etkili
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olmamıştır. Bunun tek istisnasının İbnü’l-Arabî olduğu
söylenebilir. Ancak İbnü’l-Arabî’nin anlaşılmasında Konevî’nin yorumlarının rolü dikkate alındığında onun etkisinin Konevî vasıtasıyla gerçekleştiği ortaya çıkar. Konevî’nin İbnü’l-Arabî’nin görüşlerinin anlaşılmasındaki
etkisi Abdurrahman-ı Câmî tarafından şöyle dile getirilir: “Şeyh Sadreddin, Hz. Şeyh’in sohbet ve hizmetinde
terbiye gördü. Şeyhin vahdet-i vücûda dair görüş ve sözlerini iyice anladı, akla ve şeriata uygun gelecek tarzda
yorumladı. Onun bu konudaki araştırma ve yorumlarını
görmeksizin vahdet-i vücûd meselesini gereği gibi anlamak mümkün değildir” Eserlerinden bazıları: Miftâhu’ l-gayb ve’ l-cem‘ ve tafsîlühû, İ‘câzü’ l-beyân fî te’vîli
ümmi’ l-Kur’ân, Şerhu esmâ’illâhi’ l-hüsnâ, el-Fükûk fî
esrâri müstenidâti hikemi’ l-Fusûs, Şerhu erba‘îne ḥadîs …
̱
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Sadreddin Konevî” maddesi, madde yazarı: Ekrem Demirli, Cilt: 35, 2008,
Sayfa: 420-425)
Sadr-i Konevî, asıl adı Ebûbekir’dir. Konyalıdır. Zeki adlı
birinin oğludur. Anadolu Selçuklu sarayında inşa divanında tercümanlık yapmış, Meliku’l-udebâ ve Ustâdu’z-zaman gibi lakaplarla anılmıştır. Sadr-i Konevî
diye meşhurdur. 678 (1279) yılında tamamladığı Farsça
Ravzatu’ l-küttâb ve Hadîkatü’ l-elbâb adlı eseri vardır.
694 (1294) yılında vefat etmiştir. Konya’da medfundur. Arapça ve Farsça şiirleri vardır. 676 (1277-78) tarihinde kaleme aldığı Ravzatu’ l-küttâb isimli eserinde
Sadr-i Konevî, Selçuklu sultanlarının hizmetinde bulunan vezirlerden Muîneddin Süleyman Pervâne, Nâibu’s-saltana Emîneddin Mikâil, Melikü’s-Sevâhil Hoca
Yunus, Melikü’s-Sevâhil Bahâeddin, Hatîr oğlu Emir
Şerefeddin ve kardeşi Ziyâeddin’e ve genel olarak Anadolu Selçuklu sultanları, emirleri ve diğer devlet adamları
hakkında bilgiler vermiş, Anadolu Selçuklu Devleti’nin
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durumunu tasvir etmiş ve o görkemli ve huzurlu günlerin yok olup gidişine eserde kalem aldığı şiirleriyle ağıt
yakmıştır. Eser Anadolu Selçukluları’na dair önemli
kaynaklardan biridir.
Veyis Değirmençay, Sadr-i Konevî ve Anadolu Selçuklu
Emirlerine Mersiyesi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 54, Haziran: 2015,
Sayfa: 29-42.
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Abdullatif-i Makdesî (1384-1542). Medrese tahsilini tamamladıktan sonra Şeyh Abdülaziz Hazretleri’ne intisap etti ve mana ilimlerinden de icazet aldı. Kudüs’te
iken, Kudüs’ü ziyarete gelen Zeynüddin-i Hâfî Hazretleri’ni evinde misafir etti. Şeyh Zeynüddin Hazretleri
oradan Hacca gitmek üzere yola çıkarken onlarla birlikte gitmek istedi. Fakat annesi hasta olduğundan Hâfi
Hazretleri onu götürmedi. “’Annene hizmet her şeyden
üstündür” buyurdu. Fakat onu teselli için: “Sağlıkla dönersek seni maksadına ulaştıracağım” diye söz verdi. Nitekim dönüşünde Abdüllatif Makdisî Hazretleri’ni de
yanına aldı ve Horasan’a götürdü. Orada Zeynüddin-i
Hâfî Hazretleri’nin hizmetinde bulunarak terbiyesini tamamladı ve icazet aldı. Oradan Şam’a ve Konya’ya gitti.
Konya’da Mevlâna, Şems-i Tebrizî ve Sadreddin Konevî
Hazretleri’nin ruhaniyetleriyle hemhal oldu. Konya’dan
Bursa’ya geçti ve halvete girdi. Ömrünün sonuna kadar
Bursa’da yaşadı ve orada “Tuhfe” isimli bir kitap yazdı.
856 (m.1452) yılında vefat etti ve zaviyesine defnedildi.
(İbrahim Sarı, Anadolu Evliyaları, Net Medya Yayıncılık, Antalya, 2016, Sayfa: 331-333)

olduğu dönemdir. Mehmed Bey’in oğludur. Amcası Ali
Bey’e karşı savaştı ve Osmanlı desteğiyle 1424’te tahta
çıktı. Bununla birlikte, Osmanlı’ya sadakatini gösteremedi. Onlara karşı gizlice Macaristan Krallığı ile ittifak kurdu. Avrupa’daki Osmanlı savaşları sırasında Beyşehir şehrini Osmanlılar’dan almayı başardı. Ancak
1433’te Osmanlı Sultanı II. Murad, Anadolu’ya döndü
ve İbrahim 1435’te barış talep etti. Yine de barıştan kısa
bir süre sonra İbrahim önemli bir Osmanlı şehri olan
Amasya’yı kuşatma altına aldı, Osmanlı Sultanı II. Murad Dulkadiroğulları Beyliği’ne Kayseri’yi, İbrahim’in
kardeşi İsa’ya ise Akşehir’i Karamanoğulları Beyliği’nden almaları için destek vererek bu eyleme cevap verdi.
İbrahim, 1437’de kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı.
Takip eden yedi yıl boyunca Anadolu’da barış hüküm
sürdü. Fakat 1444’te büyük bir haçlı ordusu Osmanlı
başkentine yürüdüğünde, İbrahim şans görüp Ankara
ve Kütahya dahil Anadolu’daki Osmanlı şehirlerini
yağmaladı. İki ateş arasında kalan Murad, Haçlılar ile
Edirne-Segedin Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldıktan sonra Anadolu’ya dönerek misilleme yaptı. İbrahim, değiştirilemez şartlarla bir anlaşma imzalamak
zorunda kaldı. Murat’ın ölümünden sonra İbrahim, Venedik ile ittifak kursa da Osmanlılar’a karşı savaşmadı.
İbrahim Bey son yıllarında oğullarıyla taht için mücadele etmeye başladı. Oğullarından Pir Ahmed Bey hükümdarlığını ilan edince oğlu İshak’la Gevele kalesine
kaçarken yolda öldü (1964).
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Karamanoğulları” maddesi,
madde yazarı: Orhan F. Köprülü, Mustafa İsmet Uzun,
Cilt: 24, 2001, Sayfa: 454-460)

Karamanoğlu İbrahim Bey, 1423 ve 1464 yılları arasında
beylik yapan İbrahim Bey’in dönemi Osmanlı Devleti ile Karamanoğulları Beyliği ilişkilerinin en gergin

Hospitalye Şövalyeleri ya da Aziz Yuhanna Şövalyeleri tarikatı (Latince: Cavalieri Ospitalieri / Hastane Şövalyeleri) 1070 civarında kurulmuş bir şövalye tarikatıdır.
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Sonradan ismi Rodos Şövalyeleri, çok sonralarıysa Malta
Şövalyeleri olarak anılmıştır. 1309’da Rodos’u ele geçirip burada bir hastane kurup adayı bağımsız devlet gibi
yönettiler. Doğu Akdeniz’de güçlü bir donanmaya sahip
oldular. 1522’de Kanuni Sultan Süleyman döneminde
Osmanlılar Rodos’u ele geçirdi. Bunun üzerine 1530’da
Kutsal Roma Germen İmparatoru V. Karl, Malta adasını tarikata bağışladı. Şövalyeler Osmanlı saldırılarına
karşı direnerek donanmalarını güçlendirdiler ve gelişmiş bir hastane kurdular; en parlak dönemlerini burada
yaşadılar. Saint John ya da Hospitalye Şövalyeleri 1522
yılına kadar Rodos Şövalyeleri namı ile, Rodos’un Osmanlı yönetimine geçmesinden sonra da, Malta’yı üs
olarak seçtiklerinden, Malta Şövalyeleri olarak anılmışlardır. Malta Tarikatı, günümüzde Birleşmiş Milletler’e
gözlemci olarak katılmasına karşılık kendine ait topraklardan yoksundur. Kendini tarafsız ve insancıl bir yardım kuruluşu olarak tanımlayan tarikatın 104 ülkeyle
diplomatik ilişkisi vardır. Birçok ülke şövalyelere diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalık tanımaktadır.
(https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/hospitalier-sovalyeleri-st-jean-sovalyeleri-rodos-sovalyeleri-239)
Akşemseddin (ö. 863/1459). Fatih’in hocası, mutasavvıf,
âlim-tabip ve şair. Asıl adı Şemseddin Muhammed b.
Hamza’dır. Ancak Akşemseddin veya kısaca Akşeyh
adıyla şöhret bulmuştur. 792 (1390)’de Şam’da doğdu.
‘Avârifü’ l-ma‘ârif sahibi Şeyh Şehâbeddin Sühreverdî’nin (ö. 632/1234) torunlarından Şeyh Hamza’nın
oğludur. Baba tarafından nesebi Hz. Ebû Bekir’e kadar uzanmaktadır. Yedi yaşlarında babasıyla birlikte
Anadolu’ya gelerek o zaman Amasya’ya bağlı olan Kavak ilçesine yerleştiler (799/1396-97). Kur’an’ı ezberleyip kuvvetli bir dinî tahsil gördükten sonra Osmancık
Medresesi’ne müderris oldu. Yine bu arada iyi bir tıp
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tahsili yaptığı da anlaşılmaktadır. “İlm-i bâtın lezzeti
dimağından gitmediği için”, tahminen yirmi beş yaşlarında iken kendisine bir mürşid aramak üzere Fars ve
Mâverâünnehir’e doğru yola çıktı; ancak arzusunu gerçekleştiremeden geri döndü. Bazı tavsiyeler üzerine Hacı
Bayrâm-ı Velî’ye intisap etmeyi düşündüyse de vazgeçti
ve şöhreti Anadolu’ya kadar yayılmış bulunan Zeynüddin el-Hâfî’ye intisap için Halep’e gitti. Fakat bir gece
rüyasında, boynuna takılı bir zincirin Hacı Bayram’ın
elinde olduğunu görünce Ankara’ya döndü. Akşemseddin’in içinde çileye girdiği hücre bugün de Ankara Hacıbayram Camii bodrumunda mevcuttur ve şeyhin adıyla
anılmaktadır. Daha sonra şeyhinin yanından ayrılarak
Beypazarı’na gitti, burada bir mescid ve değirmen inşa
ettirdi. Fakat halkın büyük rağbet gösterip etrafına toplanması üzerine günümüzde Çorum’a bağlı olan İskilip
kazasında Kösedağı civarındaki Evlek köyüne çekildi.
Bir süre sonra buradan da ayrılarak Göynük’e yerleşti ve
orada da yine bir mescidle değirmen yaptırdı. Bir yandan çocuklarının, diğer yandan da dervişlerinin tâlim
ve terbiyeleriyle meşgul oldu; bu arada hacca gitti. Şeyhi
Hacı Bayrâm-ı Velî’nin vefatından sonra onun yerine irşad makamına geçti (833/1429-30).
Akşemseddin, şeyhi Hacı Bayram’ın II. Murad’la münasebetlerinde hemen daima yanında olduğundan oğlu
II. Mehmed ile de tanışmış ve tahta çıktıktan sonra da
onunla görüşmeye devam etmişti. Tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber İstanbul’un fethinden önce iki defa
Fatih’in yanına Edirne’ye giden Akşemseddin, ilkinde
II. Murad’ın kazaskeri Çandarlıoğlu Süleyman Çelebi’yi, öbür defasında da Fatih’in kızlarından birini tedavi ederek iyileştirmiş, Fatih’in kızı da kendisine Beypazarı’ndaki pirinç mezraalarını vermişti. Fatih 1453 yılı
baharında İstanbul’u muhasara etmek üzere ordusuyla
Edirne’den yola çıkınca Akşemseddin, Akbıyık Sultan
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ve devrin diğer tanınmış şeyhleri de yüzlerce müridleriyle ona katıldılar. Akşemseddin kuşatmanın en sıkıntılı anlarında gerek padişahın gerekse ordunun mânevî
gücünün yükseltilmesine yardımcı oldu. Araştırmacılar, Akşemseddin’in bu sıkıntılı anlarda zaferin yakın
olduğu müjdesini vererek sabredip gayret göstermesi gerektiğine dair Fatih’e yazdığı mektupların fethin kısa zamanda gerçekleşmesinde büyük bir tesiri olduğunu belirtmektedirler. Fetihten sonra Ayasofya’da kılınan ilk
cuma namazında hutbeyi Akşemseddin okuduğu gibi,
İslâm ordularının daha önceki kuşatmalarından birinde
şehid düşmüş olan sahâbeden Ebû Eyyûb el Ensârî’nin
kabrini de Fatih’in isteği üzerine yine o keşfetti. Fatih
tarafından kiliseden çevrildikten sonra Fatih medreseleri
yapılıncaya kadar önce medrese olarak kullanılan Zeyrek
Camii’nin güney ihata duvarında pencere üstündeki bir
kitâbeden, Akşemseddin’in İstanbul’da bulunduğu yıllarda burada oturduğu ve ders verdiği anlaşılmaktadır.
Fetihten sonra padişahın taç ve tahtını terkedip bütünüyle şeyhe bağlanmak ve ondan tarikat ahkâmını öğrenmek istemesi üzerine Akşemseddin büyük bir dirayet göstererek Fatih’in bu arzusuna engel olmaya çalıştı.
Bunu başaramayacağını anlayınca Gelibolu üzerinden
Anadolu yakasına geçerek Göynük’e döndü. Sultan’ın,
gönlünü almak üzere arkasından gönderdiği hediyeleri
geri çevirdiği gibi Göynük’te yaptırmak istediği cami ve
tekkeyi de kabul etmeyerek sadece bir çeşme yapılmasına razı oldu. Hayatının son yıllarını Göynük’te geçirdiği tahmin edilen Akşemseddin, Menâkıbnâme’ye göre
863 Rebîülâhirinin sonunda (Şubat 1459) burada vefat
etti. Akşemseddin’in eserlerinin büyük bir kısmı tasavvufa dair olup başlıcaları şunlardır: Risâletü’n-nûriyye,
Def ‘u meṭâ‘ini’ṣ-ṣûfiyye, Makāmât-ı Evliyâ.
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(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Dâvud Ağa” maddesi, madde
yazarı: Orhan F. Köprülü, Mustafa İsmet Uzun, Cilt: 2,
1989, Sayfa: 299-302)
Öküz Mehmed Paşa, Damad, (ö. 1030/1621). Osmanlı
vezîriâzamı. İstanbul’da Karagümrük’te öküz nalbantlığı yapan ve vakfiyesine göre adı Ali olan ustanın oğludur. Babasının mesleğinden hareketle “Öküz” lakabıyla
da anılır. 975’te (1567) Harem’e girerek burada eğitim
gördü. Ardından çeşitli görevler üstlendi. İçkiler kethüdâlığı ve silâhdarlık yaptı (1015/1606). I. Ahmed döneminde kendisine vezirlik verildi ve Yemenli Hasan Paşa’nın yerine Mısır beylerbeyi oldu (1607). Bu görevi
sırasında ihtilâf halinde bulunan askerî gruplara karşı etkili tedbirler aldı; olaylara karışanları cezalandırdı, halktan çeşitli adlar altında toplanan vergileri kaldırdı. Bu
faaliyetleriyle devrin kaynaklarında ikinci Mısır fâtihi
olarak adlandırıldı. Dört buçuk yıl “istiklâl üzre” sürdürdüğü Mısır beylerbeyiliği döneminde önemli imar
faaliyetlerinde bulundu. Mısır’daki hizmetleri I. Ahmed
tarafından takdir edilerek İstanbul’a çağrıldı ve padişahın kızı Gevherhan Sultan’la evlendi. Divana ikinci
vezir olarak katıldı. Ardından sadrazamlığa getirildi.
II. Osman’ın tahta geçmesiyle ikinci defa sadrazam oldu
(1619) fakat aynı yıl Kaptanıderyâ Güzelce Ali Paşa ile
anlaşmazlığa düşünce II. Osman’ın da uygun görmesiyle görevden alındı. Halep beylerbeyiliğiyle göreviyle
İstanbul’dan uzaklaştırdı. Büyük maddî sıkıntılar içerisinde hasta olarak geçirdiği bir buçuk yıllık Halep beylerbeyiliği sırasında çok geçmeden hastalığı ilerleyerek
vefat etti. Nesli günümüze kadar devam eden, öldüğü
zaman Ali ve Ayşe adlarında iki çocuğu bulunan Mehmed Paşa, Osmanlı tarihinin en buhranlı döneminde
önemli görevler üstlenmiş ve devrin kaynaklarında vakarı, haşmeti, saygınlığı, cömertliği ve hayır severliğiyle
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anılmıştır. Mevlevî olduğu da bilinen Mehmed Paşa’nın
yaptırdığı hayır eserlerinin listesi gözden geçirildiğinde
on civarında cami ve mescid, vakıf ev, hamam, su kuyusu, su yolu, çeşme, dükkân, fırın, han, mektep, değirmen inşa ettirdiği anlaşılmaktadır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Mehmed Paşa, Damad”
maddesi, madde yazarı: Mahmut Ak, Cilt: 28, 2003,
Sayfa: 504-505)
Sehî Bey (ö. 955/1548) Osmanlı şairi ve tezkire müellifi.
Hayatının ilk dönemleri hakkında yeterli bilgi yoktur.
Fatih Sultan Mehmed devrinde Edirne’de dünyaya geldi.
Şair Necâtî Bey’in yanında yetişen Sehî Bey’in eserlerinden iyi bir öğrenim gördüğü, Sultan II. Bayezid’in
damadı Davud Bey için söylediği bir kasideden gençliğinde bir müddet Mora’da bulunduğu anlaşılmaktadır. İlk resmi görevine Manisa’da başladı ardından İstanbul’a döndü. Hâmisi Necâtî Bey 914 (1509) yılında
İstanbul’da öldüğü zaman Sehî Bey, Şeyh Vefa Tekkesi civarında ona bir mezar inşa ettirdi. Şehzade Süleyman (Kanûnî) 1513’te sancağa çıkınca Sehî Bey şehzadenin divan kâtibi olarak onunla birlikte ikinci defa
Manisa’ya gitti. 1520 yılına kadar Manisa’da ve kısa sürelerle Edirne’de olmak üzere yedi yıl bu hizmette bulundu. Edirne Dârülhadisi mütevellisi olduğu sıralarda
meşhur eseri Tezkire’sini kaleme almıştır. 1548’de Edirne’de öldüğü zaman seksen yaşını aşmış bulunuyordu.
Heşt Bihişt, Sehî Bey’in adını günümüze kadar devam
ettiren en önemli eseri tezkiresi olup eser bugüne kadar Anadolu sahasında yazılan ilk şuarâ tezkiresi olarak bilinmektedir. Eser bir mukaddime, sekiz bölüm ve
bir hâtimeden meydana gelmektedir. Heşt Bihişt, özellikle çağdaşı olan şairler hakkında verdiği bilgilerle günümüze kadar edebiyat tarihinin en önemli kaynaklarından biri olarak kullanılagelmiştir.
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(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Sehî Bey” maddesi, madde
yazarı: Rıdvan Canım, Cilt: 36, 2009, Sayfa: 316-317)
Latîfî (ö. 990/1582) Tezkire yazarı ve şair. Kastamonu’da
doğdu. Evsâf-ı İstanbul adlı eserinde geçen bazı ifadelerden hareketle 895-896 (1490-1491) yıllarında doğmuş
olduğu söylenebilir. Asıl adı Abdüllatif olup Latîfî’yi
mahlas olarak kullanmıştır. Ceddi Fatih Sultan Mehmed devri şairlerinden, Akşemseddin’in oğlu Hamdi
Çelebi’dir. Latîfî tahsiline Kastamonu’da başladı. Kendi
eserlerinde ve tezkirelerde verilen bilgilere göre iş bulmak amacıyla yirmi-yirmi beş yaşlarında iken İstanbul’a
gitti. On-on beş yıl İstanbul’da kalan şair, devrin defterdarı İskender Çelebi’ye sunduğu mensur bir bahâriyye
dolayısıyla Belgrad İmareti’nin kâtipliğine tayin edildi.
Uzun süre Belgrad’da kalan Latîfî 950’de (1543) İstanbul’a dönerek yine bazı imaret kâtipliklerinde bulundu.
953 (1546) yılında tezkiresini hazırlayıp Kanûnî Sultan
Süleyman’a takdim etti ve Ebû Eyyûb-i Ensârî Vakfı
kâtipliğine getirildi. 960’ta (1553) bu görevinden azledilerek Kanûnî Sultan Süleyman’ın Rodos İmareti’nin
kâtipliğine gönderildiyse de orada fazla durmayıp Mısır’a
geçti. Kefevî’nin Râznâme’sine aldığı Mesihzâde’ye ait
bir mektupta ise Latîfî’nin 990’da (1582) Mısır’dan Yemen’e giderken bindiği geminin batması üzerine boğulduğu bildirilmektedir (İÜ Ktp., TY, nr. 4098, vr. 106a).
Tezkiretü’ş-şuarâ, Latîfî’nin en önemli eseri ve Tezkire-i
Sehî’den sonra Anadolu sahasında yazılan ikinci tezkire
olup bir mukaddime, üç fasıl ve bir hâtimeden oluşmaktadır. Alfabetik tertibi, edebî tenkit ve hükümlerinin
objektifliği gibi özelliklerinden dolayı orijinal bir eser
kabul edilir. Diğer eserleri: Evsâf-ı İstanbul, Fusûl-i Erbaa, Nazmü’ l-cevâhir, Sübhatü’ l-uşşâk…
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Latîfî” maddesi, madde yazarı: Ahmet Sevgi, Cilt: 27, 2003, Sayfa: 111-112)
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Namdar Rahmi Karatay, (1896-1953), Felsefeci ve şair.
Kütahya’da doğmuş, ilk ve ortaokulu Kütahya’da, liseyi Konya’da bitirmiştir. Konya ve Afyon’da bir süre
öğretmenlik yapıp 1925’te Paris’e gitti. Sorbonnne Üniversitesi’nde felsefe öğrenimi gördü (1925-28). Konya,
Bursa liseleri ile Gazi Eğitim Enstitüsünde felsefe öğretmenliği yaptı. Gençlik yıllarından itibaren yazılarını, Konya’da çıkardığı Uçak dergisi, Babalık gazetesi,
Afyon gazeteleri Nur, Millî Mecmua, Uludağ, arkadaşı
Naci Fikret’le birlikte Konya’da çıkardıkları Yeni Fikir
(1925-29, 51 sayı) dergisi gibi yayın organlarında yayımladı. Batı felsefe sistemlerinden bazılarını ilk defa tanıtan yazıları ve hiciv şiirleriyle dikkat çekti. “Geçti Bor’un
Pazarı Sür Eşeği Niğde’ye” başlıklı şiiriyle tanınmıştır.
Eserleri: Felsefi Meslekler Vekabüleri (1932), Namık Kemal ve İdealizmi (1941), Yazma Dersleri (1945), Kitaplarımın Hikâyesi (1952), Geçti Bor’un Pazarı (şiirler,
1952), Paris Mektupları (1952).
(https://www.biyografya.com/biyografi/8530)
Hüseyin Ayvansarayî (ö. 1201/1787), Özellikle İstanbul camileri hakkındaki Hadikatü’ l-Cevâmi adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi. Hayatı hakkında yeterli bilgi
yoktur. Nisbesinden anlaşıldığına göre İstanbul’un Haliç kıyısındaki Ayvansaray semtindendir. Hüseyin Ayvansarâyî, eserlerindeki temellük kayıtlarında kendisini
“hâfız” ve Ayvansaray’da Toklu Dede Mahallesi’nden
Dergâh-ı Âlî yeniçerileri sekbanlarının on beşinci ortasına mensup olarak tanıtır. Ayrıca yine Ayvansaray’daki
Toklu İbrahim Dede Mescidi imamı olduğunu yazar.
Hadikatü’l-Cevmâmi: 1182 (1768-69) yılında yazılmaya başlanmış, 1779’da temize çekilip 1781’de tamamlanmıştır. Topografik bir sıra ile önce sur içi İstanbul’undaki cami ve mescidleri dolaşan müellif daha
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sonra sur dışında kalanları incelemiş, ardından Eyüp,
Galata, Boğaz’ın iki yakası, Üsküdar, Kadıköy cami ve
mescidlerini ele almıştır. Müellif oldukça sade bir dille
kaleme aldığı eserinde fazla ayrıntıya girmemiş, ele aldığı binanın mimarisi ve iç süslemesine dair herhangi
bir açıklama yapmamıştır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hüseyin Ayvansarayî” maddesi, madde yazarı: Semavi Eyice, Cilt: 18, 1998, Sayfa:
528-530)
Ahmed Rifat Efendi, Yağlıkçızâde (ö. 1895). Tanzimat
dönemi ansiklopedi yazarı, ahlâkçı ve tarihçisi. İstanbul’da doğdu. Daha çok Yağlıkçızâde adıyla tanınan
Şâbanzâde ailesinden Ispartalı Mehmed Emin Efendi’nin oğludur. Küçük yaşta maliyeye girdi, burada yetişti ve sırasıyla Bahriye muhasebeciliği, İdâre-i Bahriyye
reisliği, Girit defterdarlığı, İzmir Rüsûmat müdürlüğü,
Islahat Komisyonu üyeliği, Eshâm-ı Fevkalâde müdürlüğü, Selânik defterdarlığı gibi memuriyetlerde bulunduktan sonra Muhâsebât-ı Atîka muhasebeciliğinden
emekli oldu. 1895 yılı başlarında vefat etti. Kabri Fatih’te Emîr Buhârî Tekkesi’ndedir.
Devlet hizmetlerinin yanı sıra ilmî çalışmalar yapan
ve kaynaklarda ressam olduğu kaydedilen Ahmed Rifat Efendi, tarihe ve ahlâka dair bazı eserler kaleme almış, fakat daha çok Lugat-ı Târihiyye ve Coğrafiyye adlı
kitabı ile tanınmıştır. Bu eser, aslında meşhur şahıslar
ve müelliflerin biyografileri, önemli olaylar, tarih boyunca kurulmuş devletler, milletler ve belli başlı şehirlerin tarihî coğrafyaları hakkında alfabetik maddeler halinde bilgiler verdiğinden dolayı kapsamlı bir tarih ve
coğrafya sözlüğü sayılırsa da, öteki ilim ve fenlere dair
pek çok bilgiyi de ihtiva etmesi bakımından genel bir
ansiklopedi niteliği taşımaktadır. Lugat-ı Târihiyye ve
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Coğrafiyye, Osmanlılar’da 19. yüzyılda hazırlanmasına
ferdî olarak teşebbüs edilip tamamlanabilmiş ansiklopedi çalışmalarının iyi bir örneği kabul edilebilir. Bazı
yanlış ve eksikliklerine rağmen, günümüzde bile müracaat kitabı olma özelliğini koruyan eser, ilk iki cildi
1299, son beş cildi ise 1300 tarihinde olmak üzere, yedi
cilt halinde İstanbul’da basılmıştır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Ahmed Rifat Efendi, Yağlıkçızâde” maddesi, madde yazarı: Abdülkadir Özcan,
Cilt: 2, 1989, Sayfa: 130-131)
Evliya Çelebi (ö. 1095/1684 [?]). Büyük Türk seyyahı. Hayatı hakkında bilinenler seyahat hâtıralarını topladığı on
ciltlik muazzam eserine dayanır. Tam ve gerçek adı belli
değildir. Evliya Çelebi adı muhtemelen lakabından gelmektedir. Kırk yılı aşkın bir süre boyunca hemen hemen
bütün Osmanlı ülkesini ve diğer memleketleri dolaşarak
Türk kültür tarihinde örneğine rastlanmayan büyük bir
seyahatnâme kaleme almış ve günümüzde önemi giderek
artan bu eseriyle âdeta bütünleşmiştir. Eserindeki bilgilere göre 10 Muharrem 1020’de (25 Mart 1611) İstanbul’da Unkapanı’nda doğdu. Babası, Seyahatnâme’nin
bazı yerlerinde adı Derviş Mehmed Ağa, Derviş Mehmed Ağa-i Zıllî şeklinde de geçen Sarây-ı Âmire kuyumcubaşısı Derviş Mehmed Zıllî Efendi’dir. İyi bir öğrenim gördüğü anlaşılan Evliya Çelebi, Şeyhülislâm Hâmid
Efendi Medresesi’nde yedi yıl kadar derslere devam ettiği
gibi hocası Evliya Mehmed Efendi’den de hıfza çalıştı.
Babasından hattatlık öğrendi. Ardından saraya intisap
ederek Enderun’da tahsilini sürdürdü. Güzel sesi dolayısıyla mûsiki eğitimi de aldı. Bu konuda Derviş Ömer
Efendi’den faydalandı. Bir müddet sonra Silâhdar Melek
Ahmed Ağa (Paşa), Rûznâmeci İbrâhim Efendi ile Hattat Hasan Paşa tarafından IV. Murad’a takdim edildi.
Takdim sırasında padişahın yanında Emîr Gûne Han’ı
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ilk defa gördü. Padişahın emriyle Kilâr-ı Hâs’a alındı.
Burada eğitildi; hat, mûsiki, nahiv ve tecvid gibi dersler okuyarak bilgisini arttırdı. Evliya Çelebi kendi ifadesine göre sık sık IV. Murad’ın huzuruna çıkıyor, nükte
ve hoş sözlerle onu oyalıyor, hatta padişah sinirli zamanlarında kendisini çağırtıyordu. Saraydaki muhiti onun
edebî kudret, bilgi ve görgüsünün artmasında oldukça
önemli rol oynamış olmalıdır. Öğrenme arzusunu hayatı boyunca sürdürdüğü anlaşılan Evliya Çelebi, dört
yıl kaldığı Enderun’dan sipahi zümresine dahil olmak
üzere çırağ edilmiştir.
İlk seyahat heyecanını, Kanûnî Sultan Süleyman devrinden Sultan İbrahim’e kadar gelen padişahlara hizmet ettiğini belirttiği babasının sohbetlerinden aldığı,
ayrıca babasının arkadaşlarından ve dostlarından dinlediği çeşitli seyahat maceralarının da ona ilham verdiği
söylenebilir. Geniş bir hayal dünyasına ve bilgi birikimine sahip bulunması seyahat merakını karşı konulmaz
bir hale getirmiş olmalıdır. Kendisi eserinde seyahatlerinin sebebini, 1040 Muharreminin aşure gecesi (19 Ağustos 1630) gördüğü bir rüyaya bağlamaktadır. Buna göre
İstanbul’da Yemiş İskelesi civarındaki Ahî Çelebi Camii’nde Hz. Peygamber’i kalabalık bir cemaatle birlikte
görür, heyecana kapılıp Resûl-i Ekrem’in elini öperken,
“Şefaat yâ Resûlellah” diyecek yerde “Seyahat yâ Resûlellah” der. Hz. Peygamber tebessüm ederek şefaati, seyahati ve ziyareti ona müjdeler; cemaatte bulunan ashabın
duasını alır; Sa‘d b. Ebû Vakkās da gördüklerini yazması
temennisinde bulunur. Bu rüyayı tabir ettirdiği Kasımpaşa Mevlevîhânesi şeyhi Abdullah Dede’nin, “Sa‘d b.
Ebû Vakkās’ın nasihati üzere ibtidâ bizim İstanbul’cağızı tahrir eyle” tavsiyesiyle önce doğduğu ve yaşadığı
şehri gezmeye, gördüklerini yazmaya karar verir.
İstanbul’u semt semt gezen ve çeşitli meclislerle kahvehane ve meyhânelere uğrayarak buralar hakkında bilgiler
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toplayan Evliya Çelebi İstanbul dışına ilk seyahati 1640
yılında Bursa’ya yapar. Babasından izinsiz gittiği Bursa’dan dönüşünde babası ona artık seyahat etme izni
verdiği gibi bir seyahatnâme kaleme almasını da tavsiye etmiştir. Evliya Çelebi’nin bundan sonraki hayatı
seyahatlerle geçmiştir. Kaleme aldığı Seyahatnâme’nin
X. cildi eksik bir şekilde birdenbire bitmektedir. Bu sebeple de Evliya Çelebi’nin eserini bir sonuca bağlayamadan vefat ettiği tahmin edilmektedir. Vefat yeri ve tarihi hakkında da kesin bilgi yoktur.
Evliya Çelebi hiç evlenmemiştir. Eserindeki bilgilerden
iyi ata bindiği, iyi cirit oynadığı, gayet çevik ve hareketli
bir insan olduğu, herkesle iyi geçindiği, hoşsohbet, nüktedan olup katıldığı meclislerde sözünü dinlettiği anlaşılmaktadır. Devlet ricâlinden çok tanıdığı olmasına rağmen ikbal hırsına kapılıp mansıp peşinde koşmayarak
hayatını seyahate vakfeden Evliya Çelebi, seyahatlerine
yardımcı olması için zaman zaman mektup götürüp getirmek, köyleri tahrir etmek, vergi toplamak gibi görevleri kabul etmiştir. Bazan elçi kafilelerine katılarak daha
emniyetli bir yolculuk yapma fırsatını değerlendirmiştir.
Onun ince ruhlu, zarif ve çelebi meşrep bir kişi, kendi
ifadesiyle “Evliyâ-yı bî-riyâ” olduğu anlaşılmaktadır. Alçak gönüllülüğü sayesinde herkesle iyi geçinmesi dostlarının sayısını çoğaltmıştı. Evliya Çelebi’nin yazılarında genel olarak bir ifade güzelliği hâkimdir. Sade ve
samimi ifadesi, konuşur gibi kaleme alınmış cümlelerle
herkese hitap etmeyi amaçlamıştır. Bazı araştırmacılar
Seyahatnâme’yi bir hâtırat olarak da görmüşlerdir. Eserinden anlaşıldığına göre Evliya Çelebi hoşça vakit geçirmeyi seven zevk sahibi bir kimsedir. Anlattığı garip
olaylarda ve latifelerde hiç şüphesiz onun bu özelliğinin tesiri vardır. Evliya Çelebi’nin gezip gördüğü yerleri ve şahit olduğu olayları konu alan on ciltlik seyahatnâmesi Türk kültür tarihi bakımından oldukça önemli
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bir külliyat niteliği taşımaktadır. Seyâhatnâme-i Evliya
Çelebi, Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi adlarıyla bilinen bu
eserin bazı nüshaları Târîh-i Seyyâh ismini taşır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Evliya Çelebi” maddesi, madde
yazarı: Mücteba İlgürel, Cilt: 11, 1995, Sayfa: 529-533)
Tâcü’t-Tevârih: Hoca Sâdeddin Efendi’nin (ö. 1008/1599)
Osmanlı tarihine dair eseri. Tâcü’t-tevârîh Osmanlı tarih literatüründe önemli bir yer kazanmış, birçok tarihçi
eseri ihtisar ederek, sadeleştirerek, zeyiller yazarak, hatta
çok erken tarihlerde Batı dillerine tercüme ederek kullanmıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Kanûnî
Sultan Süleyman dönemine kadar gelir. Padişah hocalığı yapan, şeyhülislâmlık makamına yükselen, aynı zamanda siyasî meselelere karışarak dönemin önde gelen
simaları arasında yer alan Hoca Sâdeddin Efendi’nin
eserleri arasında en önemlisi olup III. Murad’a sunmuştur (992/1584). Her padişaha ait olmak üzere dokuz bölüm halinde düzenlediği eserine padişaha takdim edilmesi dolayısıyla Tâcü’t-tevârîh adını vermiştir. Eser daha
müellifin sağlığında başlayarak hemen her devirde istinsah edilmiştir. Yurt içinde ve yurt dışındaki kütüphanelerde pek çok yazma nüshası bulunmaktadır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Tâcü’t-Tevârih” maddesi,
madde yazarı: Mehmet İpşirli, Cilt: 39, 2010, Sayfa:
357-359)
Ebubekir Efendi hakkında Abdülkadir Erdoğan bir yazı
kaleme almıştır. “Ebubekir Efendi Coğrafyası” başlıklı
yazısından tanıtıcı olması bakımından bazı bölümleri
paylaşmak istiyoruz. “Ebubekir Efendi’nin Coğrafya’sı İstanbul’da Vefa’daki Atıf Efendi Kütüphanesi’nin 1686
numarasında kayıtlıdır. İki cild içinde 1195 sahifeden
ibarettir. Müellifi Dımaşklı [Suriye] Kadı Ebubekir’dir.
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Babasının adı Behram’dır. Ebubekir Efendi daha önce
“Atlas” adlı Latince yazılmış bir eserin tercüme edilmesine Üçüncü Mehmed tarafından memur edilmiş ve altı
cilt üzerine Türkçeye çevirdikten· sonra onu götürüp
kendilerine sunmuştur. Daha sonra Atlas’ı yine esas tutarak onun artığını azaltmak ve eksiğini artırmak suretiyle bu coğrafyasını vücuda getirmiş ve iki ciltte bitirmiştir. O güne göre açık ve çok akıntılı bir ifade ile
yazılmış olan bu eser kütüphanenin bir bucağında unutulup gitmiştir. Coğrafya bakımından bugüne göre değeri olmasa bile tarih ve etnoğrafya itibarıyla baba biçilmez bir eserdir. Kâtip Çelebi de Cihannüma’sını bu
atlastan alarak telif etmiş ise de Ebubekir Efendi zamanen daha sonra olduğu için onun ihmal ettiklerini ikmal eylemiştir. Asya kıt’asında ve hassaten Anadolu’da
bulunan her kasabanın tarihi, tabii, zirai, içtimai, cevvi
ahvali hakkında bizi aydınlatacak önemli ışıklar vardır.
Kâtip Çelebi gibi Ebubekir Efendi’nin de mütefennin
bir zat olduğunu görüyoruz. Zamanının şeyhülislamından tut da, hükümdarına varıncaya kadar denizlerin
küreviyetini havsalasına sığdıramayanlar bittecrübe iknaya muvaffak olan Ebubekir Efendi’dir. 1088/1677 yılında Edirne’de padişah tarafından Veznedarbaşı, Şeyhülislam tarafından Trabzon’lu İbrahim ve Gerniş’li
Mustafa ve Sadrazam tarafından da Diyarbekir’li diğer
mütefennin bir zat seçilerek huzurlarında suyun küreviyeti hakkında Ebubekir Efendi’nin iddiası tecrübe edilmiş ve muvaffakiyetle neticelenmiştir. Ebubekir Efendi
Edirne’deki Selimiye Camii’nin minaresi dibinde ağzına kadar dolu bir bardağın suyunu ölçerek üç yüz kırk
dirhem olduğunu göstermiş ve bu hey’etle birlikte minarenin en yukarı şerefesine çıkılarak o bardağı yine
ağzına kadar doldurduktan sonra aynı miyar ile ölçüp
aşağıdakinden beş dirhem eksik geldiğini ispat etmiştir.
Gerek bu hey’etin, gerekse kendilerini seçen hünkâr ve
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diğerlerinin hayret ve takdirlerini celbetmiştir. Bu zat
Anadolu’nun birçok yerlerini dolaşmış, gördüğü ve duyduğu şeyleri kaydetmiştir. Tarihe ait verdiği malumatta
yanlışları görülüyorsa da duyup gördüğü şeyler arasında
alakamızı uyandıracak kıymetli notları da vardır… Bütün Anadolu şehirlerinin hususiyetleri, yolları, mesafeleri bu kitapta görülür… Türkiye’nin o zamanki askeri
ve mülki teşkilâtına ait başka kaynaklarda görülemeyen bilgileri ihtiva etmesi itibarıyla çok önemli bir eser
olan bu coğrafya kitabını araştırıcılara tavsiye ederim.
(Abdülkadir Erdoğan, Ebubekir Efendi Coğrafyası,
Konya Halkevleri Dergisi, Sayı: 5, İkinci kanun 1937,
s. 304-307)
Şem‘dânîzâde Süleyman Efendi (ö. 1193/1779). Mür’i’ttevârîh adlı eseriyle meşhur olan Osmanlı tarihçisi. Babası Tokat tüccarlarından iken İstanbul’a gelip yerleşen,
1730 Patrona İsyanı’nda İstanbul gümrüğünün talan edilmesini önlemedeki yardımı dolayısıyla o tarihlerde gümrük emini olan Sadrazam Yeğen Mehmed Paşa ile yakın dostluk kuran, böylece dönemin nüfuzlu şahsiyetleri
arasına giren Şamdancı Mustafa Ağa’dır. Aile Fındıklı
semtinde oturduğu için Süleyman Efendi muhtemelen
1740’a doğru burada doğmuş ve “Fındıklılı” unvanıyla
anılmıştır. Babasının konumu sebebiyle iyi bir eğitim
aldığı anlaşılan Süleyman Efendi medrese tahsilini tamamladıktan sonra ilmiye mesleğine girdi. Sırasıyla Beypazarı kadılığı, İstanbul Balkapanı nâibliği, Pravişte İsmail kasabası nâibliği, Ankara nâibliğ, Tokat nâibliği,
Mısır’da Feyyûm kadılığı görevlerinde bulundu. Bu görevlerinden sonra İstanbul’a dönen Şem‘dânîzâde Süleyman Efendi, I. Abdülhamid’in tahta çıkışından itibaren
başladığı eserinin son bölümünü tamamlayıp 1191’de
(1777) padişaha takdim etti. 1193’te (1779) vefat etti ve
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Eyüp’te Feshâne karşısında Sa‘dî Balçık Dergâhı hazîresine defnedildi.
Şem‘dânîzâde Süleyman Efendi yaptığı görevlerden
çok kaleme aldığı Mür’i’t-tevârîh adlı eseriyle tanınmış
ve eserini Kâtib Çelebi’nin Takvîmü’t-tevârîh’ini esas
alarak hazırlamıştır. Takvîmü’t-tevârîh’i önce genişletmiş, ardından 1191 (1777) yılı sonuna kadar getirmiştir. Kendi ifadesine göre yaratılıştan başlayan Takvîmü’t-tevârîh 1065 (1655) yılına kadar gelmektedir.
Buna önce Emîr Buhârî Zâviyesi şeyhi Şeyhî Mehmed
Efendi 1145 (1732-33), Basmacı İbrâhim Efendi (İbrâhim Müteferrika) 1146 (1733-34) yılına kadar zeyil yazmıştır. Kendisi de onlara zeyil olmak üzere 1146’dan
I. Abdülhamid’in cülûsuna kadar (1187/1774) cereyan
eden olayları yazdığını belirtir. Daha sonra I. Abdülhamid devri olaylarını da eklemiştir. Eserin telifinin
on üç yıl sürdüğünü ve 400’den fazla tarih kitabını görerek eseri kaleme aldığını söyleyen Süleyman Efendi,
1145 yılına gelinceye kadar 7351 yıllık olayları Takvîmü’t-tevârîh’ten ilâveler yaparak genişlettiğini, 1191
(1777) yılına kadar elli altı yıllık dönemi ise kendisinin
eklediğini, esasen bu dönemin yirmi yılının vak‘anüvis Subhi Mehmed ve İzzî Süleyman Efendiler tarafından kaleme alındığını, 1165’ten (1752) itibaren olaylar
hiç yazılmadığından kendisinin bu son yirmi altı yıllık
vak‘aları toplamaya muvaffak olduğunu belirtmiştir.
Müellifin geniş bir tarih bilgisine sahip olduğu, olayları değerlendirerek aktarmayı tercih etmesinden ve
yer yer dikkat çekici eleştirilerinden anlaşılmaktadır.
Ayrıca devlet adamları ve ilmiye mensupları hakkında
kendine has tanımlama ve yorumlarda bulunmuştur.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Şem‘dânîzâde Süleyman
Efendi” maddesi, madde yazarı: DİA, Cilt: 38, 2010,
Sayfa: 501-503)
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Abdülhamid I (ö. 1203/1789). Osmanlı padişahı (17741789). III. Ahmed’in III. Mustafa’dan sonra hükümdar olan ikinci oğludur. 20 Mart 1725’de İstanbul’da
doğdu. Annesi Râbia Şermi Sultan’dır. 1730 Patrona İsyanı sonunda babası tahttan indirildiği sırada henüz beş
yaşında idi. Çocukluk ve gençlik çağı, kardeşleri ile birlikte sarayda, tahttan indirilen padişahlara mahsus dairede göz hapsinde geçti. Bu durum, büyük kardeşi III.
Mustafa’nın padişahlığı dönemine kadar devam etti. III.
Mustafa’nın ölümü üzerine, 21 Ocak 1774’te Osmanlı
Devleti’nin buhranlı bir döneminde kırk dokuz yaşında
tahta çıktı. İleri gelen birçok devlet adamı arasında değişiklikler yapmakla beraber, kendisinin devlet işlerinde
hiçbir tecrübesi olmadığı için, Muhsinzâde Mehmed Paşa’yı sadârette bıraktı ve devlet işlerini onun vasıtasıyla
yürütmeye çalıştı. Önce, III. Mustafa devrinde başlamış
olan ve beş yıldır devam eden Osmanlı-Rus savaşını kesin bir sonuca bağlamaya karar verdi. Rusya ile 21 Temmuz 1774’te Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. Bu
antlaşma ile Osmanlı Devleti, başta Azak olmak üzere,
kuzey sınırlarında önemli ölçüde toprak kaybına uğradığı gibi Kırım’ın bağımsızlığını kabul etmeye de mecbur oldu. I. Abdülhamid, Rusya ile devam eden savaşın
bu şekilde sona ermesinden sonra iç meselelere yöneldi.
Cezayirli Gazi Hasan Paşa vasıtasıyla iç isyanları bastırmaya, Silâhdar Seyyid Mehmed Paşa (Karavezir) ve
Halil Hamîd Paşa vasıtasıyla da ıslahat işlerini düzene
koymaya çalıştı. İçte ve dışta cereyan eden olaylar sırasında sağlığı iyice bozulan I. Abdülhamid, Özü Kalesi’nin Ruslar tarafından işgalini bildiren sadrazam kāimesini okurken, âniden gelen bir felç sonucu, 7 Nisan
1789’da vefat etti. Naaşı İstanbul Bahçekapı’da, bugünkü
IV. Vakıf Hanı karşısında kendi yaptırdığı türbeye defnedildi. I. Abdülhamid, on beş yıllık saltanatı süresince
dâimî olarak devletin iç ve dış meseleleriyle uğraşmıştır.
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Silâhdar Seyyid Mehmed Paşa, Halil Hamîd Paşa, Koca
Yusuf Paşa ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa gibi değerli devlet adamları sayesinde ıslahat işlerinde büyük bir başarı
sağlamış, ayrıca Fas ve Hindistan’daki müslüman devletlerle münasebetlere girmiştir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Abdülhamid I” maddesi,
madde yazarı: M. Münir Aktepe, Cilt: 1, 1988, Sayfa:
213-216)

meşhur eseri Fetâvâ-yı Hâmidiyye (el-Fetâva’ l-Hâmidiyye) olup bazı kaynaklarda bu eserin dört cilt olduğu
kaydedilmiştir. Hâmid Efendi kitabını Arapça fıkıh ve
fetva kitaplarındaki metinlerden derlediği için eserde
Türkçe fetva yoktur.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hâmid Efendi, Çivizâde
Damadı” maddesi, madde yazarı: Cahit Baltacı, Cilt:
15, 1997, Sayfa: 460-461)

Hâmid Efendi, Çivizâde Damadı (ö. 985/1577). Osmanlı
şeyhülislâmı. 900 (1494-95) yılında Konya’da doğdu. Babası Beyşehri Kadısı Mehmed Efendi’dir. Yirmi iki yaşında İstanbul’a giderek Çivizâde Muhyiddin Mehmed,
Sâdî Efendi ve Aşçızâde Hasan Efendi’den ders aldı. Bir
süre Kazasker Kadri Efendi’nin tezkireciliğinde bulundu.
Tahsilini tamamladıktan sonra sırasıyla Bursa’da Molla
Hüsrev ve Bayezid Paşa, Kütahya’da Germiyanoğlu, yine
Bursa’da Ahmed Paşa medreselerinde müderrislik yaptı.
948’de (1541) İstanbul’da Dâvud Paşa Medresesi müderrisliğine getirilen Hâmid Efendi, aynı yıl Şeyhülislâm
Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi’ye damat oldu ve
Çivizâde Damadı diye anılmaya başlandı. Hâmid Efendi,
daha sonra Gebze’de Mustafa Paşa Medresesi müderrisliğine tayin edildi; 1547’de Manisa müftüsü, ertesi yıl İstanbul’da Şehzade Medresesi’ne müderris oldu. 1549’da
Şam, bir yıl sonra Mısır kadısı olan Hâmid Efendi bu
arada hac farîzasını ifa etti. 1553’te Ayasofya Medresesi
müderrisliğine, ertesi yıl Bursa ve 1556’da İstanbul kadılığına, 1557’de ise Rumeli kazaskerliğine getirildi ve
dokuz buçuk yıl bu görevde kaldı. Hâmid Efendi’nin
kazaskerliği döneminde ilmiye mesleği kademelerinde
bazı yeni düzenlemeler yapıldı. 1574’te Ebüssuûd Efendi’nin yerine şeyhülislâm oldu. Bu görevde iken 16 Ekim
1577 vefat etti ve Eyüp’te Mihrişah Vâlide Sultan Türbesi’nin karşısında defnedildi. Hâmid Efendi’nin en

Kâtib Çelebi (ö. 1067/1657). XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi. 1017 Zilkadesinde (Şubat 1609) İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa,
babasının adı Abdullah’tır. Ulemâ arasında Kâtib Çelebi, Dîvân-ı Hümâyun mensupları arasında Hacı Halîfe
diye tanınır. Babası Enderun’dan yetişerek silâhdarlıkla
alâkalı bir görevle çırağ edilmiş, devrin âlim ve şeyhlerinin meclislerine katılarak ilme karşı büyük ilgi içinde
olmuştur. Kâtib Çelebi beş yaşında iken babasının özel
olarak tuttuğu Îsâ Halîfe el-Kırîmî’den ilk dinî bilgileri aldı ve Kur’an’ı kısmen ezberledi. Daha sonra İlyas
Hoca’dan dil bilgisi, Böğrü Ahmed Çelebi adlı hattattan yazı dersleri aldı. Kâtib Çelebi on dört yaşına geldiğinde babası ona maaşından 14 dirhem harçlık bağladı
ve yanına aldı. Böylece Dîvân-ı Hümâyun kalemlerinden Anadolu Muhasebeciliği Kalemi’ne girerek burada
hesap kaidelerini, erkam ve siyâkat yazısını öğrendi. Ertesi yıl Abaza Paşa isyanını bastırmak için Erzurum’a giden orduyla birlikte babasının yanında Tercan 1626’da
Bağdat seferlerine katıldı. Her iki seferde de savaşın bütün safhalarına ve sıkıntılarına şahit oldu. Bağdat’ı alamayıp muhasarayı kaldırmak zorunda kalan ordunun
geri dönüşü sırasında çekilen kıtlık ve karışıklıklardan oldukça etkilendi. Musul’a geldiklerinde Ağustos
1626’da babasını, bir ay sonra da Nusaybin’de amcasını
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kaybetti. Bir süre Diyarbekir’de kaldı. Sonrasında Erzurum muhasarasında bulundu, Hemedan ve Bağdat seferlerine katıldı. Daha sonra İstanbul’a dönen Kâtib Çelebi yine Kadızâde’nin derslerine devam ederek tefsir,
İḥyâ’ü ‘ulûmi’ d-dîn, Şerh-i Mevâkıf, Dürer ve Tarîkat-i
Muhammediyye okudu. 1635’te IV. Murad’ın Revan seferinde bulundu. Kâtib Çelebi daha sonraki hayatını hemen tamamen ilmî çalışmalara verdi. Kendi ifadesiyle
“cihâd-ı asgardan cihâd-ı ekber”e döndü. Kendisine kalan küçük bir mirası kitaplara yatırdı. Zengin bir akrabasının ölümü üzerine kendisine düşen oldukça büyük
bir mirasın üç yük kadarını (300.000 akçe) yine kitaplara verdi; geri kalanla da Fâtih Camii’nin kuzey tarafında bu cami ile Yavuz Sultan Selim Camii arasında
bulunan evini tamir ettirdi ve aynı tarihte evlendi. On
yıl kadar geceli gündüzlü ilimle uğraşan Kâtib Çelebi
bazan kendini tamamen bir kitaba verir, her şeyi unutur, odasında güneşin doğmasına kadar mum yanar ve
bundan hiç yorgunluk duymazdı. Ayrıca bazı talebelere
ders veren Kâtib Çelebi 1645 Girit seferi münasebetiyle
harita yapımıyla da ilgilendi. Kâtib Çelebi, 27 Zilhicce
1067 (6 Ekim 1657) sabahı vefat ederek Zeyrek Camii
civarındaki kabristana gömüldü.
Kaynakların belirttiğine göre Kâtib Çelebi himmet sahibi, iyi huylu, az konuşan, hakîm meşrepli bir zattı.
Uşşâkīzâde onu “rindle rind, zâhidle zâhid, küçükle küçük, büyükle büyük bir zat” olarak nitelemektedir. Gerek hayat hikâyesinden gerekse devrinin kaynaklarından
aşırı derecede kitaba düşkün olduğu anlaşılan Kâtib Çelebi en çok tarihî ve biyografik eserlerle meşgul olmuş,
tarihî bir olayı aydınlatmak için birçok kitap karıştırmıştır. Arapça Fezleke’sini yazarken elinden 1300 eserin geçtiğini belirtmekte, bunu Takvîmü’t-tevârîh’i için
de tekrarlamaktadır.
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XVII. yüzyıl Osmanlı ilim ve kültür hayatına âdeta
damgasını vuran Kâtib Çelebi, Türkiye’de olduğu kadar
Batı dünyasında da büyük bir takdir ve şöhret kazanmış, eserlerinden hayranlık derecesine varan ifadelerle
bahsedilmiş, çeşitli eserleri ve özellikle Keşfü’ẓ-ẓunûn,
Batı’da İslâm araştırmaları yapan hemen herkesin müracaat ettiği temel başvuru eseri kabul edilmiştir. Kâtib
Çelebi, yeni fikirler veya yenilikler peşinde olan bir düşünür olmaktan çok yaşadığı dönemde veya daha önce
ortaya çıkarak Osmanlı devlet ve toplum düzenini sıkıntıya sokan meselelerle uğraşmış, bu meselelere çözümler getirmeye çalışmıştır. Onun düşüncesinin en önemli
özelliği, yaşadığı hayatın ve devletin önemini kavrayarak kendi toplumunu ciddiye almasıdır. Bundan dolayı
hakkında yazı yazdığı hemen her konu o gün yaşanılan bir sıkıntıya cevap olmak üzere kaleme alınmıştır.
Bu yönden Kâtib Çelebi aynı zamanda yaşadığı döneme
şahitlik yapmış bir düşünürdür. İlmin toplumsal hayatın devamı açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Kâtib Çelebi, dinle hayat arasında sağlıklı bir
ilişki kurmanın ancak ilim yoluyla olabileceğini belirtir. Bugün Osmanlı dönemi ilim anlayışının dile getirildiği sistematik yazılar söz konusu olduğunda, Kâtip
Çelebi’nin eserleri vazgeçilemez kaynaklar olduğu gerçeği her zaman geçerli olmuştur.
Eserlerinden bazıları: Fezleketü’t-tevârîh: Târîh-i Kebîr olarak da nitelenen eserin tam adı Fezleketü akvâli’ l-ahyâr fî ‘ilmi’t-târîh ve’ l-ahbâr’dır. Kâinatın yaratılışından 1051 (1641) yılına kadar gelen umumi bir tarih
olup müellif hattıyla yazılmış tek nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndedir.
Fezleke: 1000-1065 (1592-1655) yılları arasındaki olayların anlatıldığı bir vekāyi‘nâmedir.
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Takvîmü’t-tevârîh: Hz. Âdem’den başlayıp 1648’e kadar gelen vak‘aların, bu arada müellifin Arapça Feẕleke’sinin bir nevi kronoloji cetvelidir.
Cihannümâ: Kâtib Çelebi’nin coğrafyaya dair ünlü eseridir (İstanbul 1145).
Keşfü’z-zunûn ‘an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn: Kâtib
Çelebi’nin yirmi yılda hazırladığı büyük bibliyografik eseridir.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Kâtip Çelebi” maddesi, madde
yazarı: Orhan Şaik Gökyay, Cilt: 25, 2002, Sayfa: 36-40)
Bostanzâde Mehmed Efendi (ö. 1006/1598). Osmanlı şeyhülislâmı. 942’de (1535-36) doğdu. Kanûnî devri âlimlerinden Tireli Kazasker Bostan Mustafa Efendi’nin oğludur. Arapzâde Efendi, Kadızâde Efendi ve Gül Hoca
Çelebi gibi devrinin bilginlerinden ders gördükten sonra
1556’da mülâzım oldu. Ardından Eski İbrâhim Paşa
Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Daha sonra çeşitli medreselerde, bu arada Sahn-ı Semân, Yavuz Sultan
Selim, Süleymaniye ve Edirne Selimiye medreselerinde
müderrislik yaptı. 1573 yılında Şam, 1575’te Bursa, kısa
bir süre sonra Edirne, 1576’da İstanbul kadılığına tayin
edildi. 1577’de Anadolu, 1580’de Rumeli kazaskeri oldu.
Kısa bir mâzuliyetten sonra 1583’te Kahire kadılığına
getirildi. 1587’de ikinci defa Rumeli kazaskerliğine tayin edildikten sonra 3 Nisan 1589’da şeyhülislâm oldu.
Ancak üç yıl sonra azledildi. Azledildikten hemen sonra
aynı yıl içinde üçüncü defa Rumeli kazaskerliğine getirilmiş, 11 Temmuz 1593’te yeniden şeyhülislâm olmuştur. Bu ikinci şeyhülislâmlığı vefatına kadar yaklaşık beş
yıl sürmüştür. 1 Nisan 1598’de vefat eden Bostanzâde,
Şehzade Camii avlusunun caddeye bakan tarafına defnedilmiştir. Osmanlı Devleti’nde azledildikten sonra
ikinci defa şeyhülislâmlığa getirilen ilk kişi Bostanzâde
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Mehmed Efendi’dir. Mübârek gecelerde minarelerde kandil yakılması âdeti onun zamanında çıkmıştır. Türkçe
ve Arapça şiirler yazan Bostanzâde’nin Kanûnî için yazdığı mersiye çok beğenilmiştir. Gazzalî’nin meşhur eserini İḥyâ’ü ‘ulûmi’ d-dîn’i Yenâbiu’ l-yakīn fî İhyâi ulûmi’ d-dîn adıyla tercüme etmiş, Mülteḳa’ l-ebḥur’u da
şerhetmiştir. Ayrıca Koca Mustafa Paşa (Samatya) Hacıkadın caddesinde bugün mevcut olmayan bir de mescid yaptırmıştır.
(TDV İslâm Ansiklopedisi, “Bostanzâde Mehmed Efendi”
maddesi, madde yazarı: Mehmet İpşirli, Cilt: 6, 1992,
Sayfa: 311)
Enderun-ı Hümayun, Osmanlı sarayında padişahın günlük yaşamını geçirdiği ve dinlenmesi, eğlenmesi, çalışması ile ilgili tüm hizmetlerin verildiği bölüm ve kurumdur. Enderun, oda denen koğuşları, eğitim birimlerini,
köşkleri, kütüphane, hazine, hamam, camii ve bahçeleri
kapsamaktaydı. Bu sebeple Enderun ile Padişah arasında
önemli bir bağ bulunmaktadır. Enderun-ı Hümayun içerisinde, yukarıda bahsedilen eğitim birimlerini barından bir de mektep bulunmaktaydı. Bu mektebe, Enderun Mektebi adı verilmiştir. Enderun Mektebi, Osmanlı
Devleti’nin saray hizmetlilerini yetiştirmek ve devletin
merkez ve taşra teşkilatlarını yönetecek nitelikli insanların eğitimi için geliştirdiği bir yönetim akademisidir.
Bu sebeple Osmanlı sarayındaki bu kurum aynı zamanda
tahsil ve terbiye ile devlet işlerine gönderilecek olanları
yetiştiren bir müessese demekti.
(TDV İslam Ansiklopedisi, “Enderun” maddesi, madde
yazarı: Mehmet İpşirli, Cilt: 11, 1995, Sayfa: 185-187)
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